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 ديرالشكر والتق
  

ما  ى والشكر هللا عل، مزيدهئ                   ً                 هللا رب العالمين، حمدا  يوافي نعمه ويكاف الحمد
 عاب إلنجاز هذا العمل، والصالة                                     وهبني من صبر وهدي وتوفيق تخطيت به الص 

، أما      ًكثيرا                    ً وصحبه وسلم تسليما لهوالسالم على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آ
 : بعد

        فيسرني أن           إبراهيم عبد الجواد البعـول        الدكتور       لألستاذ    ر                    أتقدم بالشكر والتقدي                               
عرفاناً وتقديراً بتفضله باإلشراف على هذه الد                            ً        ً      أسأل  ف     ها،     مراحل     جميع ل    ته        ومتابع ،    راسة     
         األسـتاذ         أشـكر                 كما يـسرني أن   ،                                         اهللا أن يجعل كل ما قدمه لي في ميزان حسناته

                                                                            شفيق الرقب والدكتور طارق المجالي والدكتور محمد الـسعودي أعـضاء                  لدكتور ا
         مالحظاتهم          وستكون  ا،              فجزاهم اهللا خير                                          لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة الرسالة،

     .         الرسالة           إثراء لهذه 
                                                          بالشكر والتقدير لكل من ساعدني على إنجاز رسالتي من خالل بذل   م        كما أتقد          

                 في قسم اللغـة                                          والشكر لجميع األساتذة وأعضاء هيئة التدريس  ،         والمشورة    يحة ص   َّ النَّ
              معهـم أروع    ُ رتُ                     َّ شكري وتقديري للذين سطَّ       ً     وأخيراً أختم                       العربية في جامعة مؤتة، 

                                    الذين وقفوا معي ودعمـوني وشـجعوني                                        معاني الصداقة واألخوة والوفاء أصدقائي
   .                       الصعاب طيلة فترة دراستي            على تحمل كل
                         اهللا العلي القدير أن                                                 ً           أعتذر لمن فاتني ذكره ولم أتمكن من شكره سائالً               ً وختاماً

   .               ً ال يضيع لهم أجراً

                                                        ًوصلى اهللا وسلم علي سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه تسليما   
  واهللا ولي التوفيق

 
  فيصل حسان الحولي       
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  الملخص
  النَّقدية بين األصالة والمعاصرةالتِّكرار في الدراسات 

  
  فيصل حسان الحولي

  2011، جامعة مؤتة
  

التِّكرار ظاهرةٌ أسلوبيةٌ حظيتْ باهتمام كبير من قبل النُّقاد قديما وحديثًا؛ لما 
تضطلع به من دور مهم في بناء القصيدة العربيـة، ولما تحويـه من إمكانيات 

عر من خاللها أن يرتفع بالنَّص الشِّعري إلى تعبيرية وإيحائية وجمالية يستطيع الشا
ا العاكسة لكثافة الشعور إحدى المرايمرتبة األصالة والجودة، كما أنَّهـا تشكل 

المتراكم في نفس الشَّاعر والتي من خاللها يتمكن النَّاقد من الكشف عن الفكرة أو 
  . الشُّعور المتسلط على الشَّاعر
 التكرار في العمل األدبي وجعلـوه جـوهر الخطـاب           وقد سلَّم النُّقَّاد بأهمية   

 االشِّعري فأولوه اهتماما كبيرا من حيث المفهوم واألقسام والداللة والوظائف، وتنبهو          
إلى ضرورة إيجاد ضوابط وشروط يحتكم إليها لكي ال يخرج عن غاية الحسن التي              

   .ترقى بمستوى النص الشعري
 النَّقـد  كتـب  تتعقـب  األربعة فصولهـا امتداد وجاءتْ هـذه الدراسة على   

 التِّكرار، فبدأتْ  في قيلت التي النَّقدية اآلراء عن للكشف في محاولة  القديمة والحديثة 
 حيـث  مـن  القديمـة  النَّقدية الدراسات في التِّكرار عن -األول الفصل في -حديثها
 في الدراسة ناولتْآراء، وت   من فيها قيل وما واألقسام واألغراض والمنزلة المفهوم
 وأقـسامه  أهميتـه  عن فكشفت الحديثة، النَّقدية الدراسات في التِّكرار الثَّاني الفصل

 الثَّالـث  الفـصل  في الدراسة تناولتْ فيه،كما قيلت التي النَّقدية اآلراء همأو ودالالته
 الفـصل  وفـي للتِّكرار،   دراستها في الحديثة النَّقدية الدراسات منهجية عن الحديث
 . البديعية ذات الصلة بالتِّكرار المصطلحات الحديث عن الدراسة تناولتْ الرابع
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Abstract 
 

    Repetition in the Critical Studies: Between Traditionalism and      
Modernism 

 
Faisal Hassan Al Houli 

Mu'tah University, 2011 
 
Repetition is a stylistic phenomenon which has long attracted the 

attention of critics, from ancient to modern times, due to its high 
expressive, suggestive and aesthetic power in constructing the Arabic 
poem, through which the poet may elevate the poetic text to a high degree 
of perfection and originality. As an instrument to unveil the idea and the 
motif which controls the poet, it has always been given great concern by 
critics. 

 Repetition has always been well received by critics and made the 
cornerstone in the poetic content. It has been given great concern in terms 
of its concept, types, significations and functions. Critics have been 
particularly concerned with finding conditions and standards in order that it 
may not violate the principle of excellence which controls the quality of the 
poetic text.  

This study comes as an attempt to trace the ancient and modern 
criticism books in order to find out the authors' views on repetition. In the 
first chapter, it handles repetition in the ancient critical studies in terms of 
concept, value, types and purposes. In the second chapter, the study handles 
repetition in the contemporary critical studies. It focuses on its importance, 
types, significations and the most prominent viewpoints reported on 
repetition. In the third chapter, the methodology of the modern critical 
studies in approaching repetition was discussed. Finally, the fourth chapter 
discusses the critical terms closely related to repetition.  
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  المقدمة
  

المتمثلـة بـشكل فاعـل فـي        األسلوبية   الظواهر إحدىكرار  تعد ظاهرة التِّ         
 -في الغالب –النصوص اإلبداعية، ويدل هذا على أن التكرار سنة من سنن العرب            

تهم ومذهب من مذاهب كالمهم، استخدموه في أشعارهم وخطبهم قديماً، وفي إبـداعا           
 إذ إن مدى المعاني متسع أكثر       ؛صائص اللغة  من خ  حديثاً، ولعل ذلك يعكس خاصية    

من مدى األلفاظ، وهذا يستدعي إعادتها وتكرارها على أوجه مختلفة، كما أن طبيعة             
كرار من خالل تكـرار التفعـيالت، وأحـرف         شعر نفسه تسهم في استحضار التِّ     ال

 عنـد  كرار في اإلبداع األدبي حالة نفسيةالروي، واإليقاع وغير ذلك، وقد يعكس التِّ      
المبدع، فالمبدع يصدر عنه ليعبر عما يجول في نفـسه مـن مـشاعر وأحاسـيس                

ما فـي  كرار وسيلة من الوسائل التي تعينه على تفريغ تراكمت عبر الزمن، فيجد التِّ   
  .ليحقق غرضاً ما أو داللة معينةداخله، وقد يلجأ إليه المبدع 

 التـي  النَّقدية اآلراء تستقصي أن حاولت كونها في الدراسة هذه أهمية   وتكمن    
 هـذه  تناولت نقدية دراسة وجود لعدم نظرا، وحديثًا قديما التِّكرار ظاهرة في قيلت

 على تقف أن الرسالة هذه حاولت المنطلق هذا ومن ومفَصٍل، شامٍل بشكلالظاهرة  
ـ  يخـرج  التـي  وأغراضه ودالالته ومعانيه وأنواعه ومنازله التِّكرار معنى ، اإليه

 األخـرى  النَّقديـة  بالمصطلحات وعالقته ضمنها يدرس أن يمكن التي والمسميات
  .الخ...األطراف وتشابه والتَّجنيس والتَّرصيع كالتَّرديد

، وحديثًا قديما التِّكرار في قيلتْ التي النَّقدية اآلراء الدراسة هذه تَتَبعتْ كما       
 مقارنة وعقدت ونقدتها، آراءهم وناقشت عنه، حدثوات الذين النُّقاد أوائل عند فوقفت

 داللة بين مقارنة عقدتكما  والتَّجديد، التَّقليد مظاهر عن فكشفت، اآلراء هذه بين
 عن الكشف حاولتو، القديمة الدراسات في وداللته الحديثة الدراسات في التِّكرار
 مدى عن وكشفت الحديثة، ساتالدرا في التِّكرار إليها خرج التي الجديدة المعاني
 من نماذج على وقوفها إلى إضافة، التَّطبيقي والجانب النَّظري بالجانب النُّقاد اهتمام

 ومظاهر التَّجديد مظاهر عن فكشفت، التِّكرار تناولت التي الحديثة النَّقدية الدراسات
 والجانب النَّظري انببالج أصحابها  اهتمام ومدى منها كل أهمية وبينت التَّقليد فيها،
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 في  تناولتُ:فصول أربعة إلى الدراسة بتقسيم قمتُ فقد ذلك على وبناء.التَّطبيقي،
القديمة والذي تجلت جوانبه تحت  النَّقدية الدراسات في التِّكرار األول الفصل

  :العناوين الفرعية التالية
 .واصطالحا لغة التِّكرار  .1
 . يجابيةاإل التِّكرار منزلة  .2
  .السلبية التِّكرار منزلة.  3   

 .التِّكرار أغراض .4
 .وأنواعه التِّكرار أقسام .5

 الحديثة مـن   النَّقدية الدراسات في التِّكرار:  للحديث عن  الثَّاني الفصل جاءو
  :حيث
 .المحدثين عند التِّكرار أهمية .1
 .الحديث الشِّعر في التِّكرار دالالت .2
 .الحديث العصر في التِّكرار أغراض .3
 تكرارو الكلمة، تكرارو الحرف، تكرار( :الحديث العصر في التِّكرار أقسام .4

  .)الصورة تكرارو المقطع، تكرارو العبارة،
 تناولت التي الحديثة النَّقدية الدراسات منهجية لمناقشة الثَّالث الفصل وجاء

  :فقسمته إلى التِّكرار،
 :وتشمل التَّقليدية الدراسات .1

 .القدماء في مناهجهم لدتق حديثة دراسات. أ
 .مناهجهم في المحدثين قلدت حديثة دراسات .ب   

 .إيقاعية دراسة التِّكرار درست حديثة دراسات .2
 ).التجديدية( اإلبداعية الدراسات .3
 المصطلحات بعض وقد قادتني الفصول السابقة إلفراد فصل رابع تناولت فيه      

 والتَّرديد، والعكس، والمعاضلة، والتَّصريع، تَّرصيع،كال بالتِّكرار الصلة ذات البديعية
  . الخ...األطراف، وتشابه والتَّجنيس،



  
 

3

 قائليها، إلى القديمة الشِّعرية الشَّواهد نسبة على الرسالة هذه في حرصتُ كما      
من هذه الشَّواهد قد أوردتها كتب النَّقد القديمة غير منسوبة إلى  الكثير بأن علماً

 على جاهدا فعملتُ ،)اآلخر وقول أو الشاعر، كقول (عبارة ترد ما فكثيرا ها،أصحاب
 وقد أشرت قائلها إلى نسبتها من أتمكن لم األبيات من عددا هناك أن غير توثيقها،
  .الهامش في إلى ذلك

 التِّكرار  تناولت الدراسات من كبيرا عددا هناك أن إلى التنبيه يجدر كما     
 من الهائل للكم ونظرا األدبي، النص عليها يقوم التي األسلوب عناصر أحد بارهباعت
الدراسة،والسيما أن ما جاء  هذه في كاملةً الستيعابها مجال ال التي الدراسات هذه

االطالع على الكثير  بعد الدراسة عمدتْ فقد فيها كان تأطيرا نظريا للتكرار، ولهذا
منها لعرضها ومناقشة ما جاء  عدد تخير إلى ي تناولت التكرار،من الدراسات الت

 شعر في التِّكرار(المالئكة،و لنازك) المعاصر الشعر قضايا: (أبرزها ومن، فيها
 لعمران) المعاصر العراقي الشعر لغة(و عاشور، ناصر لفهد) درويش محمود

 بين التكرير(و المطلب، عبد لمحمد )الحداثة شعر في األسلوب بناء(و الكبيسي،
 في المعاصرة للقصيدة اإليقاعية البنية(و السيد، علي لعزالدين) والتأثير المثير

 أنِّي كما، لذكرها مجال ال أخرى حديثة ودراسات تبرماسين، لعبدالرحمن) الجزائر
 الكاتب أدب في السائر المثل(أبرزها ومن القديمة النَّقدية الدراسات من بعدد استعنت
 أبي البن)والنثر الشعر صناعة في التحبير وتحرير(و األثير، البن )والشاعر
 السجلماسي، القاسم ألبي )البديع أساليب تجنيس في البديع المنزع(و اإلصبع،

                لذكرها، مجال ال أخري ودراسات معصوم، البن) البديع أنواع في الربيع أنوار(و
عمد إلى المنهج التاريخي الستقصاء وتقتضي مثل هذه الرسالة أن ت        

النصوص النقدية ذات العالقة بالموضوع وتبويبها ومناقشتها والوقوف على المؤتلف 
 على والوقوف للتأويل مساحةً  أماميمنها والمختلف، وبيان الرأي فيها، وقد تركتُ

  .عليه الةالد الشواهد ومناقشة دالالته عن والكشف التِّكرار في قيلت التي النقاد آراء
 إبراهيم الدكتور األستاذ الفاضل ألستاذي تقديم الشكر من بد فإنَّه ال وختاما       
 قراءةً كتبتُ ما تتبع كما والمشورة، النُّصح بإبداء يوما يتأخر لم الذي ،البعول

 والمراجع المصادر نحو توجيهاته أنسى وال ،شوائبه من بحثي هذَّب حتى وتمحيصا
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 في جهده اهللا جعل شاكلة، أحسن في البحث هذا وليخرج ،البحث هذا ادةم إلغناء
  .الجزاء خير عني اهللا وجزاه حسناته ميزان
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  الفصل األول
  التكرار في الدراسات النقدية القديمة

  
  :  لغةًالتِّكرار 1.1

في ثناياها، واقتصرنا في هذا ) كرر(م مادة تناولت المعاجم العربية منذ القد
هم ن نف من خاللها نستطيع أ،إذالتِّكرارالمعاني ذات الصلة بمقام الحديث عن ال

 :والكر" :يقول )هـ175:ت( مد الفراهيديأح بن فالخليل المعنى االصطالحي،
  .)1("التِّكرارالرجوع عليه ومنه 

ها ِلوها لم تُأنَّغير،مادة كرر في ثناياها )2(عاجم من الموضمتْ مجموعةٌ
التي من خاللها ةاألهمي يبرالمعنى اللغوي الذي ندرسه ز جاء ابن هنا، إلى أن 
): كرر(امل، حين قال في مادة ، فأعطاها المعنى اللغوي الشَّ)هـ711: ت( منظور

"الر الكرعليه ي جوع مصدر للفعل كراً وكروراً وتكراراً عطفككر عنه ،ر وكر 
الشيء روكر ،عجرمرةً وكرره أعاده رتُ عليه الحديثَ  بعدأخرى، ويقال كر 

جوع على ، والكر الرهتُدد إذا رةًركَر عن كذا كَهتُركَر عليه وكَهتُدده إذا رتركَروكَ
: كَر، يقالوهو من كر وكَر، رديددارة والتَّ من اإل، والكركرةُالتِّكرارالشيء ومنه 
ة الركَرعلى أعرابي في احى وكَر راد ال أ، ونيرال تكرك :لسؤال فقالتردادها، وُأِلح

  .)3("فأغلطترددوا علي السؤال 

                                         
تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم ، كتاب العين، )1986(، الخليل بن أحمد، الفراهيدي )1(

  .277ص، 5ج، العراق، بغداد، الثقافيةدار الشؤون ، السامرائي
، 1ج، لبنان، بيروت، دار صادر، جمهرة اللغة، )ت.د(، محمد بن الحسن، ابن دريد )2(

، تحقيق محمد حسين آل ياسين، المحيط في اللغة، )1994(، الصاحب، ابن عباد. 87ص
، )1982(، أبو القاسم محمود، الزمخشري، 138ص، 6ج، لبنان، بيروت، عالم الكتب

  .389ص، 2ج: لبنان، بيروت، دار المعارف، 2ط، أمين الخولي: تحقيق، أساس البالغة
مادة ، لبنان، بيروت، دار صادر، لسان العرب، )ت.د(، محمد بن مكرم، ابن منظور )3(

  .135ص، 5ج، )كرر(
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 يتمثل في التِّكرار جمعوا على أنأ_ القديمة والحديثة_ب المعاجم أصحاولعلَّ 
جوع إلى الشَّالريء وإعادتى القيس معن امرؤ الشَّاعرومنه َأخَذَ  ،)1( مرة بعد أخرىه
  : )2(في قوله) مكرٍ(

كَمرفَ مرٍلبِقْ مم رٍبِدم كَ     اعلْجمودخْ صرٍ حالس يُلطَّهم نِل ع  
 )التِّكرارالتَّاء في (ويجوز كسرها  ،ثي كرال مصدر للفعل الثُّ بفتح التاءالتَّكرارو

 ،بين تفْعال وتَفْعالما الفرق : عمروألبيقلت :رير سعيد الضأبوقال " فتكون اسما،
ير مصدران   والتَّكركرارالتَّو ،)3(" تفْعال بالكسر اسم وتَفْعال بالفتح مصدر:فقال

در أصله مص) على وزن التَّفعال (باأللف كرارالتَّف ،يدالن على مصطلح واحد
 مصطلح  استخدمالنُّقَّاد من وكثير،  الياء ألفاتْبلقُ) على وزن التَّفعيل( التَّكرير

 في كتابه )هـ337ت( منهم قدامة بن جعفر،التِّكرار من التَّكرير في دراساتهم بدالً
  .  )4( في كتابه المثل السائر )هـ637ت(األثير وابن ،نقد الشعر

     
  

                                         
، 138ص، 6ج، المحيط في اللغة، بن عباد، ا87ص، 1ج، جمهرة اللغة، ابن دريد )1(

، )ت.د(الفيروز آبادي، مجد الدين محمد، ، 389ص، 2ج، أساس البالغة: الزمخشري
المرتضى ، 130ص، 2ج، القاموس المحيط، المؤسسة العربية للطباعة، بيروت، لبنان

، تاج العروس من جواهر القاموس، )1974(الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، 
  .27ص، 14ج، تعبد العلم الطحاوي، مكتبة الكويت، الكوي: تحقيق

محمد أبو : ، تحقيق1، الديوان، ط)1958(امرؤ القيس، ابن حجر بن الحارث الكندي،  )2(
  .19 ص، مصر، الفضل، دار المعارف، القاهرة

، دار 3ط، تاج اللغة وصحاح العربية: ، الصحاح)1984(الجوهري، إسماعيل بن حماد،  )3(
  .804ص، 2ج، العلم للماليين، بيروت، لبنان

، مكتبة الخانجي، 3، نقد الشِّعر، تحقيق كمال مصطفى، ط)1978(بن جعفر، قدامة، ا )4(
، المثل السائر )1962(ابن األثير، محمد بن نصر اهللا الشَّيباني، ، 199ص، القاهرة، مصر

مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ، احمد الحوفي وبدوي طبانه: في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق
  .3ص، القسم الثالث، مصر
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  :  اصطالحاًالتِّكرار 1.2
النَّتناولت كتب قدسواء أكان ذلك الحديثُالتِّكرار الحديثَ عن  القديمة ، 

 وأقسامه وأغراضه التِّكرار لمفهوم ، فجاء الحديثُ موضحا مباشرٍأم غير مباشراً
  .ية والقرآنية وغيرها من كالم العربالشِّعرواهد  على ذلك بالشَّمستشهدا

في كتابه ) هـ180: ت( سيبويه التِّكرارفمن أوائل العلماء الذين تحدثوا عن 
  أم فيها إظهار األسماءخالل حديثه عن المواطن التي يستحسن،)1()الكتاب(

إضمارها، فنراه يستحسن تكرار األسماء إذا تكررت في جملة أخرى غير الجملة 
واستقبح وضع االسم الظاهر موضع الضمير في الجملة الواحدة، ،المذكورة فيها

2()معاني القرآن(في كتابه ) هـ207: ت(اء وجاء بعده الفر(ح بجواز  حين صر
 دلَّ على معنيين إذا تكرار اللفظ أجازكذلك  ، اللفظانلفاخت إذاتكرار المعنى 

 وأجاز كذلك تكرار اللفظ والمعنى في الجملة إذا فصل بينهما بفاصل،،مختلفين
عن  )مجاز القرآن ( في كتابه)3()هـ209: ت(مر بن المثنى أبو عبيدة معتحدث و

) هـ255: ت(الجاحظ كذلك نقل   حين أقر بأن التوكيد غرض من أغراضه،التِّكرار
 ،من األحاديث التي تؤكد كراهية تكرار الكالمكثيراً  )4()بيينالبيان والتَّ(في كتابه 

فإذا كان المستمعون بحاجة إلى  ، بالمستمعينالتِّكرارقرن الجاحظ ومع ذلك فقد 
أما إذا كان المستمعون من الخاصة فهو العيب ذاته،  ،التِّكراراإلعادة فال عيب في 

                                         
، دار 1عبد السالم هارون، ط: ، الكتاب، تحقيق)ت.د(سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر،  )1(

   .61 ص،الجيل، بيروت، لبنان
الهيئة ، تحقيق محمد على النجار، ، معاني القرآن)1980(الفراء، يحيى بن زياد الديلمي،  )2(

  .176ص، 1ج ،المصرية للكتب، القاهرة، مصر
، مكتبة 2مجاز القرآن، تحقيق محمد فؤاد سزكين، ط، )1981(عمربن المثنى، أبو عبيدة، م )3(

  . 105ص، 1ج، الخانجي، بيروت، لبنان
مطبعة ، ان والتبيين، تحقيق على أبو ملحم، البي)2009(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،  )4(

  .105ص، 1ج،عمان، األردن، السفير
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 مذهب التِّكراربأن  )1 ()تأويل مشكل القرآن(في كتابه ) هـ276: ت(ابن قتيبة  قرأو
ن الكريم نزل بلسانهم وعلى مذاهبهم وهذا مبرر لتكرار من مذاهب العرب وأن القرآ

فقه  احبي في الص(في كتابه ) هـ395(: ابن فارس ت كذلك اقر،بعض اآليات فيه
 ،سنن العرب يراد به اإلبالغ بحسب العناية باألمر من التِّكرار بأن )2()اللغة

 التِّكرارغير أن تعريف  في موضعه، كال وسنعرض آلراء هؤالء العلماء فيما بعد
: ت(كمصطلح نقدي لم يظهر في هذه الكتب إلى أن جاء أبو هالل العسكري 

 التِّكرارن الفرق بي( سماه الذي أفرد فيه بابا) وق في اللغةالفر(في كتابه ) هـ395
 أن: " في قولهالتِّكرار واإلعادة، فجاء معنى التِّكرارر فيه الفرق بين ذكو) واإلعادة
 عريففي هذا التَّ ظُحلْيو، )3(" يقع على إعادة الشيء مرة وعلى إعادته مراتالتِّكرار

  .ا جاء به اللغويون في معاجمهمم عها هالل لم يأت بجديد في تعريفأن أب
فْويها مخالفًاالتِّكرار) هـ584: ت(بن منقذ  املسابقيه، فكان يرى في  فهم 

 التِّكرار بينما كان سابقوه يجعلون ،)4( ومعانيهشاعر آخر إعادة شاعر أللفاظ التِّكرار
علَم أن التكرير هو كما او: " نفسه، فنراه يقولالشَّاعر في إعادة األلفاظ والمعاني عند

  :)5(قال امرؤ القيس
  ى ونَشْر القُطُرامز الخُحيرِو     امِ م الغَبوص وامد المنَأ كَ  

لُّ بِـيـعَأه درـنْ بابِيا طَإذَ    ا ـهباِئـ الطَّرالم رتَحسر  

                                         
، الكتب 3، تأويل مشكل القرآن الكريم،دار ط)1981(ري، ابن قتيبة، عبداهللا بن مسلم الدينو )1(

  .235ص، بيروت، لبنان، العلمية
، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها )1993(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني،  )2(

 ،لبنان، بيروت، ، مكتبة المعارف1ط، وسنن العرب في كالمها، تحقيق عمر فاروق الطباع
  .213ص

  .30ص، ، دار اآلفاق، بيروت، لبنان4، الفروق في اللغة، ط)1980(لعسكري، أبو هالل، ا )3(
، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1، البديع في نقد الشِّعر، ط)1987(ابن منقذ، أسامة،  )4(

  .275ص
  .157ص،  الديوان،امرؤ القيس) 5(
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  : )1(وكقول اآلخر
  ْلس العبوذَى وامز الخُحيرِو     َليبِجنْ والزَلفُنْر القَنَأكَ
يبِلُّع هب ـرنْ َأدابِيا النَّإذَ    ا ـهجمو طَسالس ماعتَاء ْلد  

 النُّقَّاد  عندفَرِإرهاصا لما عوالمالحظ في تعريف ابن منقذ للتكرار أنَّه جاء 
عكس من العلماء القدماء الذين ور وتكرار المعاني، على الالمحدثين بتكرار الص

 األمثلة الواحد والقصيدة الواحدة، ونظروا إلى الشَّاعرشعر في فقط  التِّكراروا درس
  . ال من باب تكرار المعانييةالشِّعرالتي استشهد بها ابن منقذ من باب السرقات 

 يفردون له أبواباً النُّقَّاد ، فذهبالتِّكرارقت يتسع الحديث عن ومع مرور الو
 ابن األثير النُّقَّاداها، ومن هؤالء يا في ثنعرضيا كان يأتي كتبهم بعد أني مستقلة ف

، )2(" داللة اللفظ على المعنى مردداالتِّكرارو: "فه بقولهالذي عر) هـ637: ت(
 التي يؤديها،  بالوظيفةالتِّكرار مصطلح )هـ654: ت (اإلصبع ابن أبي وربط

المدح أو د الوصف أو يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكي" يتمثل في أن  عندهالتِّكرارف
) هـ704: ت(جلماسييختلف أبو محمد القاسم الس، ولم )3("ويل أو الوعيدهم أو التَّالذَّ

، النَّوعإعادة اللفظ الواحد بالعدد أو ب"الذي يتمثل في : عن سابقيه في تعريفه للتكرار

                                         
، 2، كتاب األغاني، ط)1986(لحسين، األصفهاني، أبي الفرج علي بن ا، هذا البيت للنميري )1(

، ، وقيل إنَّه لقيس بن الخطيم217ص، 6ج، تحقيق سمير جابر، دار الفكر، بيروت، لبنان
، ابن الخطيم، قيس، وليس األمر كذلك فبيت قيس جاء في الديوان على خالف ذلك

 ،نانلب، دار صادر، بيروت، 2، ديوان ابن الخطيم، تحقيق ناصر الدين األسد، ط)1967(
  .135ص

   وذَاكي العبِير بِجِلبابِها    كََأن القَرنْفَُل والزنجبِيَل
    .3ص، القسم الثالث،  المثل السائر،ابن األثير )2(
، تحرير التحبير في صناعة الشعر )ت.د(ابن أبي اإلصبع، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر،  )3(

، مطابع شركة اإلعالنات الشرقية، القاهرة،  شرفوالنثر وبيان إعجاز القرآن، تحقيق حفني
  .375ص، مصر
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  اسم لمحمولالتِّكرار، و في القول مرتين فصاعداالنَّوعأو بأو المعنى الواحد بالعدد 
  .)1(" في جوهره المشتركيشابه شيء شيًئا

 يتمثل التِّكرارإلى ما ذهب إليه سابقوه في أن ) هـ837: ت(وذهب الحموي 
 في أن"يكررالواحدةَ اللفظةَ المتكلم المدح أو  والمراد بذلك تأكيد ، والمعنى باللفظ

 هنَّرأي الحموي أ في والمالحظ، )2("ويل أو الوعيد أو اإلنكارالوصف أو الذَّم أو الته
 بالوظائف التِّكرارفكالهما ربط مفهوم ،السابق اإلصبع رأي ابن أبي يكاد يكون نفسه

تكرار ( بـالتِّكرار أنَّهما نعتا  أيضاالمالحظ في تعريفهماو ،التعبيرية التي يؤديها
من هذا الحديث َأنَّهم أخرجوا تك) اللفظ الواحدمِلِّكَتَالم مفْهرار العبارة والجمل ، وقد ي

وه بتكرار اللفظة الواحدة، فكان األجدر بهم إيراد كلمة  وخص،التِّكرارمن باب 
قد ) هـ1120: ت( ابن معصوم ، ولعلَّ)بالواحد(على اإلطالق دون نعته ) اللفظ(

، التِّكرار":  جاء ذلك في قوله،وقد صفة اإلطالقالتِّكرار فأعطى هذه المسألةتنبه إلى 
 إذا أعدته مراراً، يء مصدر من كررت الشَّالثَّانيل التكرير، فاألول اسم ووقد يقا

 كتة في والمقصود بالنُّ،)3(" كلمة فأكثر باللفظ والمعنى لنكتةوهو عبارة عن تكرير
  .قول ابن معصوم الغرض أو الوظيفة

 ما ،ى القدامالنُّقَّاد عند دجِ الذي والتِّكرارفهوم عاريف المخالفة لممن التَّو
هـ625: ت( القرشي ثوجدناه عند ابن شي(تعريفًاالتِّكرارف ، إذ نجده يعر  

 يأتي بثالث أو أربع والتكرير هو أن: " جاء ذلك في قوله،و على الوزنموسيقيا قائما
 عنهن قافية، ِإما على وزنهن أو خارجةكلمات موزونات، ثم يختم بأخرى تكون ال

مار، عزيز الجار، هامي النعم، وافي عالي المنار، حامي الذِّال زال : مثل أن يقال

                                         
، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، )1980(السجلماسي، القاسم بن محمد األنصاري،  )1(

  .476ص، ، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان1ط
رب، تحقيق ، خزانة األدب وغاية األ)1987(الحموي، تقي الدين أبي بكر علي بن عبداهللا،  )2(

  .361ص، 1ج، ، دار الهالل، بيروت، لبنان1عصام شعيتو، ط
: تحقيق، ، أنوار الربيع في أنواع البديع)1969(ابن معصوم، علي بن أحمد بن محمد،  )3(

  .345ص، 5ج، العراق،  النجف،مطبعة النعمان، 1شاكر هادي شكر، ط
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الحظ في هذا التعريف أن ابن  والم،)1("المجد، نامي الحمد، جديد الجد، وافر القسم
  القائم علىالتِّكرار المحدثين بالنُّقَّاد عند فَرِ ما عالتِّكرار من النَّوع أراد بهذا شيث

 تكرار  على  قائمالسابق الوارد في المثال التِّكرار نالتوازي والدليل على ذلك أ
  . يولد ما يعرف بالتوازيالتِّكرارأوزان أبنية األفعال، وهذا 

أو تتكرر اللفظة : " في قولهالتِّكرار ويعرف ث ابن شي يعودأخرىومرةً 
ضي ، باسم الخدام، ماضي األمر، ماباسم األيام، باسم األدي:  يقالالواحدة مثل أن

عث، ورأب لم الشَّ: العزم، ماضي الحسام، أو تتكرر ألفاظ بمعنى واحد مثل أن يقال
 األخيرة من ه القرشي في جملتثولعل ابن شي، )2("أي، وسد الخلل، وتعديل الميلالنَّ

،  مختلفة إلى تكرار المعنى بألفاظدصقد قَ) تتكرر ألفاظ بمعنى واحد (السابق النَّص
ليل على ذلك المثال الذي استشهد به، فاأللفاظ د تكرار اللفظ كما ذكر، والدولم يقص

فيه لم تتكرر وِإنَّما تكرتكرار المعنى بألفاظ :  يقولر المعنى فقط، فكان األولى به أن
  .مختلفة

:  نَخْلُص إلى القول،النُّقَّاد من عدد  عندالتِّكرار فمن خالل استعراضنا لمفهوم
  رؤية النُّقَّادوباتت،  النقدية القديمةراسات في الد مصطلح نقدي ظهركرارالتِّ نإ

 عن حدود إعادة كلمة أو أكثر في لحقيقة متقاربة إلى حد ما، فهي لم تخرجالقدماء 
هديد أو ويل أو التَّهو التَّم أ قد يكون للتأكيد أو الذَّ،اللفظ أو المعنى لغرض ما

سامة بن منقذ  ُأ عندالتِّكرارذكير بمفهوم نبيه والتَّتَّبنا ال رجدكما ي، الخ... االستعذاب
مفهوم ف ،آخر ومعانيه وصوره أللفاظ شاعر شاعررار تكالذي جعله يتمثل في 

  . التوازي ألبنية األلفاظ على أساسِ القرشي يقومث عند ابن شيالتِّكرار

                                         
محمد : ومغانم اإلصابة، تحقيق، معالم الكتابة )1988(القرشي، عبد الرحيم  بن شيث،  )1(

  .106ص، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1شمس الدين، ط حسن 
  .106صالمرجع نفسه،  )2(
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  : التِّكرارمنازل   3.1
 :  اإليجابيةالتِّكرارمنزلة  1.3.1

ير، إذا تكرر في اهر ووضعه موضع الضمرار االسم الظَّاستحسن سيبويه تك
فلو ذكر : " هذا االستحسان بقولهجملة أخرى غير الجملة المذكور فيها، وعللَّ

الضيتوهم مير لجاز أنالس امعأن الض 1(" لغير المذكورمير(،الفر حاء بجواز  وصر
  : )2(الشِّعرفظان، جاء ذلك في تعليقه على بيت تكرار المعنى إذا اختلف الل

مرِفَ النَّنالالء الذ إذَين ا هتَ     مهابَئ اللح قَلْامابِ قَةَ البقَعواع  
، )3(" استجيز جمعهما الختالف لفظهما،الالء الذين ومعناهما الذي: الأال ترى أنَّه ق"

قولهى معنيين مختلفين، يتضح ذلك منا دلَّ علاء تكرار اللفظ إذكذلك أجاز الفر  :
جاز ذلك على غير عيب؛ ألنَّه يجعل ما األولى . ما ما قلتَ بحسن:  قال القائُلفإذا"

؛ ألنَّه جعل من  عندك؟ جازن منم:  في مذهب الذي، وكذلك لو قالةالثَّاني و،جحداً
، )4(" جاز الجمع بينهماة على مذهب الذي، فإذا اختلف المعنىالثَّاني واألولى استفهاما

اء تكرار اللفظ والمعنى في الجملة إذا فصل بينهما بفاصلوكذلك يجيز الفر،  
، ))5 مخْرجون أَنَّكُم وعظَاما تُرابا وكُنتُم متُّم إِذَا أَنَّكُم أَيعدكُم : واستشهد على ذلك بقوله تعالى

 إالَّ أن ذلك حسن على رأي الفراء لوجود ،مرتين ومعناها واحد) أنكم(ُأعيدتْ 
اء تكرار األلفاظ والمعاني دون فاصل إذا جاءت  الفرزيجِوي ، )6(الفاصل بينهما

                                         
  .61ص، 1ج، الكتاب :سيبويه) 1(
وقيل ،  قاله في عبداهللا بن جعفر بن أبي طالب،قيل إنَّه ألبي الربيس عباد بن طهفة المازني )2(

  .بن ذبيان قاله في مدح أسيلم بن األحنف األسديإنَّه لعباد بن عباس بن عون 
  .176ص، 1 ج،معاني القرآن: الفراء )3(
  .176ص، 1ج، نفسه المرجع )4(
  .35: اآلية، سورة المؤمنون )5(
  .234ص، 2ج: معاني القرآن، الفراء )6(
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 هنا جاء التِّكرار ف،)2(تُوعدون  لما هيهات هيهات: كقوله تعالى، )1(لتؤدي غرضاً ما 
  : )3(للداللة على االستبعاد، ومنه قول جرير

  لُه نواصيقق بالعٌلص واتَهوأي   ه بِنم ويقُق العاتَهي َأاتَهيفَأ
  تشديدا أعجل أعجل: نعم نعم، أو قولك:وكيد في قولك للرجلومنه كذلك غرض التَّ

  : )4(الشَّاعرللمعنى، ومنه قول 
  مـكَ وتْانَـكَ مـكَ ومـ كَمـَك    مـكُ لَتْـانَ كَةــمع نمـكَ         

 ونقال المثال )5 ()هـ340(والثعالبي ) هـ395( من ابن فارس الرأي أخذ كلٌّوبهذا 
فقد قرن منزلة ) هـ255(ا الجاحظ نفسه وأجازاه للتوكيد مع عدم التعليق عليه، أم

، التِّكرار في بي بالمستمعين، فإذا كان المستمعون بحاجة إلى اإلعادة فال عالتِّكرار
أما إذا كان المستمعون من الخاصة فهو العيب الجاحظ بذلك بل أقر ذاته، ولم يكتف 

اأنَّه لم يسمعاًالتِّكرار كان يرى في  من الخطباء أحدوما " : جاء ذلك في قوله، عي
اًسمعنا بأحد6(" من الخطباء كان يرى إعادة بعض األلفاظ وترداد المعاني عي(.  

أن القرآن الكريم و من مذاهب العرب، التِّكرار أن) هـ276(ويقر ابن قتيبة 
: ومن ذلك قوله) هـ395( أخذ ابن فارس بهذا الرأي ،)7(نزل بلسانهم وعلى مذاهبهم

                                         
  .235ص2، ج:معاني القرآن، الفراء )1(
   .36: اآلية، سورة المؤمنون )2(
 ،، ديوان جرير، دار صادر، بيروت، لبنان)ت.د(طبه بن حذيفة اليربوعي، جرير، بن ع )3(

  .385ص
ذُكرَ هذا البيت في كثير من كتب النَّقد ولم (، 177ص، 1ج:معاني القرآن، الفراء: انظر) 4(

  ).ينسب ألحد
، فقه )1999(الثعالبي، أبو منصور، ، 213ص، الصاحبي في فقه اللغة :ابن فارس: انظر )5(

، ، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان1للغة وأسرار العربية، تحقيق ياسين األيوبي، طا
    .421ص

  .105ص، 1ج، البيان والتبيين: الجاحظ )6(
  .235ص، تأويل مشكل القرآن الكريم: ابن قتيبة )7(
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، وعد )1("ومن سنن العرب التكرير واإلعادة إرادة اإلبالغ بحسب العناية باألمر"
 واستشهد على ،)2(بديع عند العرب من أنواع ال نوعاالتِّكرار )هـ403ت ( نيالباقال

  :)3( )عبيد بن األبرص (الشَّاعرذلك بقول 
         لَّاهتَـلَْأ سج ـموعــ         نْ ك ـي ةَدوموا َأـلَّ وـيَأن اـنَي  

 وكرر كالم ابن فارس ، في كتابه فقه اللغةفصالًله ) هـ429(عالبي  الثَّكذلك جعل
 الفضل بن  (الشَّاعر واستشهد على ذلك بقول ،)4(سنن العرب من التِّكرارفي أن

  )5( ):عباس
         مهالً بني عمنا مالًهم نْال تَ   ا ينَاِلوشُبوا بننَيا كَا مانم فُداـنَو   

  )6(: وقول اآلخر
    مـكَ وتْانَ كَـمكَ ومـ كَمـكَ    مـكُ لَتْـانَ كَةمع نمــكَ         

لما له من دورٍ بارزٍ في تأكيد المعنى التِّكرارفيرفع من مكانة ) هـ749 (ا العلويأم 
وال يخفى موقعه : "وتحققه، فنراه يصفه بالقالدة التي تزين الجيد، جاء ذلك في قوله

فيعالبليغ وال علو مكانه الر، وكم من كالم هو عن التحقيق طريد، حتى يخالطه 
  .)7("جويديد فعند ذلك يصير قالدة في الجيد وقاعدة للتَّأكصفو التَّ

                                         
  .213ص، الصاحبي في فقه اللغة :ابن فارس) 1(
، إعجاز القرآن، شرح محمد عبد المنعم )2005(الباقالني، أبو بكر محمد بن الخطيب،  )2(

  .57ص، خفاجي، دار الجيل، بيروت، لبنان
، الديوان، تعليق محمد عوني عبد الرءوف، األكاديمية الحديثة )2009(ابن األبرص، عبيد،  )3(

  .92ص، للكتاب، القاهرة، مصر
  .421ص، فقه اللغة وأسرار العربية الثعالبي، )4(
، ديوان الحماسة، شرح التبريزي، دار القلم، )ت.د(ن أوس الطائي، أبو تمام، حبيب ب )5(

  .75ص، 1ج، بيروت، لبنان
  ) لم يعرفْ صاحب هذا البيت.(177ص1، ج، معاني القرآن، الفراء:انظر) 6(
، الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق )1980(، العلوي، يحيى بن حمزة )7(

  .176ص، 2ج، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ماءإشراف مجموعة من العل، اإلعجاز
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 التِّكرارالعلوي في رأيه، ويرد على من أنكروا ) هـ794(ويؤيد الزركشي 
وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة : "وأبعدوه عن أساليب الفصاحة قائالً

ا إذا تعلق بعضه ببعض، وظناً أنه ال فائدة له، وليس كذلك بل هو من محاسنها السيم
وذلك أن عادة العرب في خطاباتها إذا أبهمتْ الشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه، أو 
قصدت الدعاء عليه، كررتُه توكيداً، وكأنَّها تقيم تكراره مقام المقسم عليه أو االجتهاد 

في الدبلسانهم وكانتعاء عليه حين تقصد الد مخاطبتهم عاء، وِإنَّما نزَل القرآن 
ة عليهم في عجزهم عن  وبهذا المسلك تستحكم الحج،جارية فيما بين بعضهم وبعض

  .)1("المعارضة
 لقدرته ؛ةيجابي نال صفة اإلقَّاد القدماء عند النُّالتِّكرارن إ: إلى القولونخلص 

 د أنعتقوأ، من قيمة النَّص الذي ترد فيه   ترفع وجمالية معنويةأغراضٍتأدية على 
 بهذا الرأي أخذنافلو ، اليجابية لكونه سنة من سنن العرب لم ينل داللته االتِّكرار
ولعلَّ المقصود  ،حسنأشعار العرب  الوارد في  جميعهالتِّكرار  لكاناإلطالقعلى 

ومن  ،وفيه القبيح فيه الحسن فهذا األسلوب ، لغتهمأساليب من أسلوبنَّه إبسنَنِ هنا 
 ليتمكن ؛ا في التعامل مع هذا األسلوب أن يكون حذرالتِّكراردارس هنا يجب على 
 نشترط في تلك االيجابية وعليه فإنَّنا،  القبيحالتِّكرار الحسن والتِّكرارمن التمييز بين 

 ا التِّكراريؤدي أنيرفع من قيمة النَّص الذي يرد فيهغرض .  
    

  : ةلبي السالتِّكرارمنزلة  2.3.1
من سننِ العربِ وأسلوب من   سنَّةٌالتِّكرار بأن النُّقَّادغم من إقرار على الر

 يفرقوا  حاولوا أنالنُّقَّاد، فالتِّكرارأساليب كتاباتهم، إالَّ أن هنالك مواضع يعاب فيها 
 والمواطن التي يعاب فيها، ومنهم من عمم التِّكراربين المواطن التي يستحسن فيها 

لتْ  التي قيالنُّقَّادض آراء استعرتي ا بأنَّه عي، وسنحاول فيما يألتِّكراراالحكم على 
  . السلبيةالتِّكرارفي منزلة 

                                         
، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو )ت.د(، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبداهللا )1(

  .9ص، 3ج، صيدا، بيروت، المكتبة العصرية، الفضل إبراهيم
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في مير، إذا كان اهر موضع الضيستقبح وضع االسم الظَّ) هـ180(فسيبويه 
جملة غواحدةاألمر لن  يدعو إلى وضع الظَّ، فال مسو اهر موضع المضمر؛ ألن
علىيلتبس للو قلتَ: "امع واستشهد على ذلك بقوله الس ،م يكن حد  ما زيد منطلقاً زيد

 هو؛ ألنَّك قد استغنيت عن يكن كقولك ما زيد منطلقًا، ولم الكالم وكان ههنا ضعيفًا
واستشهد على كراهية ذلك بمجموعة من )1(" تضمرإظهاره، وِإنَّما ينبغي لك أن ،

  : )2( قول عدي بن زيد العباديية نذكر منهاالشِّعرواهد الشَّ
     ارــيقالفَوى ـا الغنَ ذَتُو المصغَّنَتَ شيء         و المقُبِس يتَوى المرال َأ     
  : )3(الشَّاعروقول 
  رـــــسيتَ وال منٍعي مسنْوال م      ه ـِّق حكارِـَت بِنٍـعا م مكرـمعلَ     

أو إذا لم  ، إذا لم يكن بينهما فاصل)في اللفظ والمعنى( تكرار اللفظ اءالفر جزِ لم يو
ايؤد4(الشَّاعر قوله  جاء ذلك في أثناء تعليقه على، غرض( :  

مرِفَ النَّنالالء الذ اذ ِإينه تَ     مهابَئ اللامةَقَلْ حقَابِ الب قَعواع  
معهما ج، واستجيز والذين، ومعناهما الذيالالء : الأال ترى أنَّه ق: "فنراه يقول

ما ما قام زيد، وال مررت : نقولالختالف لفظهما، ولو اتفقا لم يجز، وال يجوز أن 
 تكرر اللفظ إالَّ إذا جاء لغرض ما ، وكذلك ال يجوز لك أن)5("بالذين الذين يطوفون

أنك أنك نادم: تقولكالتوكيد، فغلط أن لكثير من األخبار وأورد الجاحظ ا.)6(" أظن
واألحاديث التي تؤكد كراهية تكرار الكالم وترديده، فمن هذه األحاديث ما نقله عبادة 

                                         
  .62ص، 1ج، الكتاب: سيبويه )1(
، دار 1لعبادي، تحقيق محمد جبار المعيبد، ط، ديوان ا)1965(العبادي، عدي بن زيد،  )2(

  .65ص، الجمهورية، بغداد، العراق
نَسبه بعضهم للفرزدق ولم ، هذا البيت لم يعرف قائله.(9ص، 1ج، الكتاب: انظر سيبويه )3(

  )أجده في ديوانه
وقيل  ،قيل إنَّه ألبي الربيس عباد بن طهفة المازني قاله في عبداهللا بن جعفر بن أبي طالب )4(

    .انه لعباد بن عباس بن عون بن ذبيان قاله في مدح أسيلم بن األحنف االسدي
  .176ص، 1ج، معاني القران: الفراء )5(
  .235ص، 2ج: المرجع نفسه )6(
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، "ال يعاد الحديث مرتين: مكتوب في التوراة: "بن العوام عن شعبه عن قتادة قال
إعادة الحديث أشد من نقل : "وقوله في رواية عن سفيان بن عيينه عن الزهري قال

1("رةخالص(.  
الجاحظ بذلك بل نقل الحديث الذي دار بين ابن الس ولم يكتفاك وجاريته م

وكان ابن : "نص ما جاء به الحديثُوهذا كالمِ، لالتي أخذت عليه كثرة ترديده ل
السا سألها قائالًهي له فلما انصرف إلاك يتكلم وجارية تسمعم :كالمي؟ كيف سمعت 

 : قالتْردده حتى يفهمه من لم يفهمه،ُأ:  قال!ك تكثر تردادهما أحسنه لوال أن: قالتْ
رداد ن هذه الجارية رأتْ في كثرة التِّإلى أن يفهمه من ال يفهمه قد ملَّه من فهمه، وكَأ

  .)2("عيباً
، التِّكرار يتبين لنا رأي الجاحظ بوضوح في مسألة النَّصفمن خالل هذا 

 نبالمستمعين، -  اإليجابيةالتِّكرار عرفنا مسبقاً في منازل كما– التِّكرارفالجاحظ قَر 
فال عيب في الكالم إذا تردد وتكرر على مسامع العوام، أما إذا ردد وكرر على 
مسامع الخواص فذلك العيب بعينه، ألن الخواص يفهمون الكالم من أول مرة فال 

  .حاجة لهم باإلعادة
من العيوب العامة للمعاني في حديثه عن عيوب  التِّكراروعد قدامة بن جعفر 

وأما العيوب العامة للمعاني، فمن األغراض التي ذكرناها ":، جاء ذلك في قولهالشِّعر
 فمنها فساد ،وغيرها وعموم ذلك إياها كعموم النعوت التي قدمنا وعددنا في أبوابها

  .)3(" والتكرير،....قسيمالتَّ
ة  أهمي ولم يعطه أيالتِّكرارفلم يحمد ) هـ388 :ت(َأما أبو سليمان الخطابي 

عائدة على (ثم قد يوجد فيه العكس منه : "نستبين ذلك من قولهفي علم البيان، 
عند أهل اللسان  وليس واحد من المذهبين بالمحمود، ، المضاعفالتِّكرار) الحذف

                                         
  .105ص، 1ج، البيان والتبيين: الجاحظ )1(
  .105ص، 1ج: المرجع نفسه )2(
  .199ص، نقد الشِّعر: بن جعفر ا)3(
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 الخطابي لنص ، وتوضيحا)1(" األفضل من طبقات البيانالنَّوعوال بالمعدود في 
 محمودين  المذهبان غيرن، فهذا)التِّكرارالحذف و (ن المقصود بالمذهبي فإنالسابق

  .عند أهل اللسان
 التِّكرار المذموم، ذلك التِّكرارلمعيب نعت ا التِّكراروأطلق الخطابي على 

م األول، فهذا  للكالام جديد أنَّه لم يقدأي ،المستغنى عنه غير المستفاد به زيادة معنى 
 وينفي الخطابي وجود مثل هذا  في نظره يكون فضالً من القول ولغواً،التِّكرار
 فإن التِّكرارا ما عابوه من وأم: " جاء ذلك في قوله، في القرآن الكريمالتِّكرار
 غير مستفاد به ،أحدهما مذموم وهو ما كان مستغنى عنه:  على ضربينالتِّكرار

 ألنَّه حينئذ يكون فضالً من القول، وليس في ؛يدوه بالكالم األولفزيادة معنى لم يست
  .)2("النَّوعالقرآن شيء من هذا 

 تكرار الكالم يأتي على ضربين أحدهما  أنالسابقفالخطابي يؤكد في كالمه 
ابق الخطابي مذموم واآلخر محمود، ويجب على قارئ نصالسيمعن النَّ أن ظر 

"  فإن تكرار الكالم على ضربينالتِّكرارا ما عابوه من وأم: "قولهويفهم المقصود ب
 تأتي على ضربين وهذا خطأ؛ ألن التِّكرار عيوب  أنالنَّصفقد يفهم القارئ من 

يأتي على ضربين أحدهما مذموم واآلخر التِّكرار المقصود من هذه العبارة أن 
  .محمود حسن

وابن رشيق القيرواني ) هـ466(ويرى كل من ابن سنان الخفاجي 
 من مقاتل علم عد والمعنى، ي تكرار اللفظأن)  هـ637(وابن األثير ) هـ456(

أقبح ما يكون من "عينه ، فتكرار اللفظ ذالنقبح والخوه في غاية الالبيان، فلذلك عد
لمة  وأشنعه، فإذا كان يقبح تكرار الحروف المتقاربة المخارج فتكرار الكالتِّكرار

                                         
، تحقيق محمد خلف، ثالث رسائل في إعجاز القرآن، إبراهيم بن محمد بن دحم :الخطابي )1(

  .40ص، 1968، 2ط، دار المعارف المصرية
  .52صالمرجع نفسه،  )2(
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مع ابن سنان في رأيه ) هـ456(، واتفق ابن رشيق القيرواني )1("بعينها أقبح وأشنع
 في األلفاظ دون المعاني وهو في المعاني دون األلفاظ أقل، التِّكرارفأكثر ما يقع "

، وعده ابن األثير من مقاتل )2("ذالن بعينهوالمعنى جميعاً فذلك الخفإذا تكرر اللفظ 
  .)3(علم البيان
 تكون هنالك عالقة بينه  وأنكر أنالتِّكرارمن منزلة ) هـ837(حطَّ الحموي و

 النحطاط قدره، فلوال المعارضة لما تعرض له في ؛ وبين أنواع البديع األخرى
 ليس تحتهما أمر، وال التِّكرار الترديد وأن: والذي أقوله: "بديعيته ويفهم ذلك من قوله

رب وال نسبة؛ النحطاط قدرهما عن ذلك، ولوال بينهما وبين أنواع البديع ق
في ) هـ1120(، ويرى ابن معصوم )4("المعارضة ما تعرضت لهما في بديعيتي

 إذا خال من نكتة واستشهد على رأيه بأبيات شعر كتبها عون لمحمد بن ا قبحالتِّكرار
  : )5(عبد الملك
  انِيح الرنى منَ جدقَا  مبكر     انِــتَس البةفَحتُا بِنَثْع بدقَ  
  ياسينَمنَا واجِرقَس دب ـا نَثْع   وبالنُّقَاِئقَا شَنَثْع عانِـــم  

  : فرد عليه محمد بن عبد الملك
 عوفَن لَ اِإلضفَه اكَأ ودام     هقَْأوصاكي ا عييانِـَـس الل  
 شْحوب يتيقَك دقَ وكَىالَ فَد قَ     مكاُهللاد ـَس بالح   يانـم اليامِـ

 تدل على وذكر ابن معصوم الكثير من الشواهد التي وردت في كتاب البيان والتبيين
 وقصة الوليد بن عبد ،اك مع جاريتهم معنى كقصة ابن الس إذا لم يؤدالتِّكرارقبح 

                                         
 دار الفكر ،تحقيق داود غطاشة الشَّوابكة، سر الفصاحة، محمد بن اهللا عبد ابن سنان:الخفاجي)1(

  .96 ص2006سنة ،1ط ، عمان األردن
، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، العمدة في محاسن الشِّعر ونقده، ابن رشيق: القيرواني)2(

  .73ص، 2ج، 1963سنة ، 3 ط،المكتبة التجارية الكبرى
  .3ص، القسم الثالث، المثل السائل: ابن األثير )3(
  .359ص، 1ج، خزانة األدب وغاية األرب: الحموي )4(
  .350ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم )5(
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اد القدامى كرهوا قَّ النُّن إ: إلى القولونخلص، )1(الملك مع عمه عبد اهللا بن مروان
شَّاعر تكراره لأللفاظ إذ لم عابوا على الو، ظ والمعاني إذا لم تؤد غرضاتكرار األلفا

    .فائدةل يأت بها
  

  :التِّكرارأغراض  4.1
 واشترطوا لذلك أن تؤدي غرضا ، والمعانياأللفاظاد القدماء تكرار قَّالنُّ أجاز       

 ال على معنى واحد خذالنًايرواني يرى في تكرار اللفظ الدفابن رشيق الق ، فائدةذا
فالشَّاعر ال يجب له أن يكرر ، الذي يخرج لغرض التِّكرارويستثني من ذلك ، بعينه

 على سبيل التنويه به أو على سبيل أوالكالم إال على جهة التشوق واالستعذاب 
  )    2 (.الخ.. .التقريع والتوبيخ

إراديا أو  واإلفصاح اإلبالغ يريد التِّكرارعر في استخدامه لظاهرة اولعلَّ الشَّ      
غ فال يجد وسيلة تساعده في إفرا، ال إراديا عن حالة الشُّعور التي تجول في نفسه 

 يلحظ ارتباط هذه التِّكرار الدارس ألغراض و،التِّكرارهذه الحالة أفضل من 
، اعر التعبير عنها  الشَّأرادلية  التي  والدالواإليقاعيةفسية األغراض بالبواعث النَّ

منها،والتِّكراريؤديها  التي األغراض على ذلك فقد تعددت وبناء:      

  
  ): التوكيد(التأكيد  1.4.1

، فالمتكلم التِّكراروكيد من أشهر األغراض التي جاء من أجلها يعد غرض التَّ
ب أجمعوا امع، فنقاد العرقناع لدى السمكين واإلأكيد والتَّال يكرر كالمه إال بغية التَّ

 وأوردوا له الشواهد الكثيرة في ثنايا كتبهم أثناء حديثهم عن ،رضعلى هذا الغ
 في نفس اية وتمكينً تقوالتِّكرار، فسيبويه يرى في  المفيد الذي يؤدي غرضاالتِّكرار

ع اهر وضومن صور الخروج على مقتضى الظَّ: " في قوله ذلكالمستمع ويتضح

                                         
  .350ص، 5ج: أنوار الربيع، ابن معصوم )1(
  .74ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني: انظر )2(
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1("فسقوية في النَّمكين والتَّمير لزيادة التَّالظاهر موضع الض(الفر اء في رأيه ، ويؤيده
وقولك : "وكيد واستشهد على ذلك بقولهحينما أجاز تكرار اللفظ والمعنى لغرض التَّ

  .)2(" للمعنى تشديدا،أعجل عجلأ : نعم نعم، أو قولك:للرجل
:  في قولهالتِّكرار من أغراض اغرضوكيد التَّ) هـ209:ت(وأقر أبو عبيدة 

 وقوله ،))3 فَأَولَى لَك أَولَى ثُم  فَأَولَى لَك أَولَى: ومن مجاز المكرر للتوكيد قوله تعالى"

 غير أنَّه لم يوضح ،))4(")5كَاملَةٌ  عشرة تلْك رجعتُم إِذَا وسبعة الْحج في أَيامٍ ثَالثَة  فَصيام :تعالى
بل نراه يكتفي ،المعنىفي  في اللفظ أم التِّكرار على رأيه أكان قْولم يعلِّ،ببالس 

 النُّقَّاد دراسات  تكاد توجد في)عليلظاهرة عدم التَّ(الظَّاهرةهذه بإيراد الشواهد، ولعلَّ 
  . حتى نهاية القرن الرابع الهجري جميعهماألوائل

سل أن سبب تكرار بعض قصص األنبياء والر) هـ255: ت(ويرى الجاحظ 
ـ سبحانه وتعالى ـ كقصة موسى وهارون وشعيب في القرآن الكريم، أن اهللا 

كر ساهي خاطب جميع األمم من العرب وغيرهم وأكثرهم غافل أو مانع مشغول الف
  .)6(مكينوكيد والتَّلغرض التَّ التِّكرارالقلب، فجاء 

وكيد  التَّإلى ما ذهب إليه أبو عبيدة في أن) هـ276: ت(ويذهب ابن قتيبة 
: وقد يقول القائل في كالمه: " جاء ذلك في قولهالتِّكرارغرض أساسي من أغراض 

 ومنه ،)7(" إذا أراد التوكيد وحسم اإلطماع من أن يفعله ،ألفعلهواهللا ألفعله، ثم واهللا 

                                         
  .62ص، 1ج، الكتاب: سيبويه )1(
  .177ص، 1ج، معاني القرآن: الفراء )2(
  .34: اآلية، سورة القيامة )2(
  .196: اآلية، سورة البقرة )3(
  .3ص، 1ج، مجاز القرآن، معمر بن المثنى:أبو عبيدة )4(
  .106ص، 1ج، البيان والتبيين: الجاحظ5)(
  .235ص ، تأويل مشكل القرآن الكريم:  ابن قتيبة6)(
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 في أَيامٍ ثَالثَة  فَصيام: قوله تعالىو،))1يسرا الْعسرِ مع نإِيسرا  الْعسرِ مع  فَإِن: قوله تعالى

جالْح ةعبسإِذَا و تُمعجر لْكت ةرشلَةٌ عكَام )2(، ًعلق عليها قائال :" أراد اهللا توكيد ما أوجبه
الشَّاعرقول  ارالتِّكر، ومن هذا )3 "(يام بجمع العددين وذكره مجمالًعليه من الص 

4(بابيعوف بن عطية الر(:   
  اارزى فَلَو َأةُارزى فَلَوَأفَ    ا ن بَِىلَص تَةُارز فَتْادكَفَ

امع  لتوكيد المعنى لدى السالتِّكرارعلى أهمية ) هـ388: ت(ونبه الخطابي       
ن استعماله في وإنما يحتاج إليه ويحس: "سيان في قولهوإبعاد فرصة الغلط والنِّ

سيان فيها األمور المهمة التي قد تعظم العناية بها، ويخاف بتركه وقوع الغلط والنِّ
حريض على العملصاحبه في الحثِّ والتَّل جُلواالستهانة بقدرها، وقد يقول الر: 

 مهم مهم :رم، كما يكتب في األمور المهمة على ظهر الكتبأو ارم ا،عجِِّّل عجل
 دتْا العرب إذا أر أن أكدحين الخطابي في رأيه )هـ392ت( جني ابنعبِ، وتَ)5("مهم

قام زيد قام زيد، وقول :  له بتكرار اللفظ نفسه نحو قولنااطتْتح واهتْنَالمعنى مكَّ
د على رأيه بطائفة من الشواهد واستشه ،)6(قد قامت الصالة قد قامت الصالة: المؤذن
  : )7(ارمي مسكين الدالشَّاعر ة، نذكر منها قوليالشِّعر

   الحِ سيرِغا بِجياعٍ إلى الهسكَ     ها لَخَ ال َأن من ِإاكخَ َأاكخََأ
                                         

  .6، 5:اآلية،  سورة الشرح2)(
  .196: اآلية، سورة البقرة )2(
  .243ص، تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة) 3(
 1ط، لمعارف بيروتدار ا،تحقيق عبدالسالم هارون، المفضليات، المفضل: الضبي: انظر). 4(

  :مطلع القصيدة. 416ص ،1992سنة 
  بحيث الشقيق خالء قفارا     أمن آل مي عرفتَ الدار      

  .52ص، ثالث رسائل في إعجاز القرآن :الخطابي) 5(
دار ، تحقيق محمد علي النجار، الخصائص، الموصلي جني علي بن بن عثمان :ابن جني) 6(

  .101ص، 3ج، ت.د، 2بيروت ط، الهدى
، 1ط، بغداد، مطبعة دار البصري، عبد اهللا الجبوري: تحقيق، الديوان: مسكين الدارمي) 7(

  .29ص، 1970سنة
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  : )1(وقول اآلخر
  اـــعرا ذَه بِاقَ ضكيلَ ِإكيلَِإ    ا نَلْ قُالتـض العو ذُا التَّيارذَِإ
وأما في هذه : "بقوله ))2رويدا أَمهِلْهم الْكَافرِين  فَمهلِ: يةآل على قراءة ابن عباس ل وعلق

فه من تكرير اللفظ والمثال جميعا القراءة فإنَّه كرر اللفظ والمثال جميعاً، فجعل ما تكل
  .)3("توكيدهو لقوة معنى عنوانًا

ين السابقمذهب ) هـ395(وأبو هالل العسكري ) هـ395(وذهب ابن فارس 
وكيد والتَّ جاء لغرض التَّكرارالتِّ في أنا بشواهد تكاد واستشهدامع مكين لدى الس
  .)4(االتي ذكرها سابقوهمبعينها واهد الشَّتكون 

وأكثر ، وأعطاه أهمية كبرى،التِّكرار حديثه عن أما ابن األثير فقد أفاض في  
 تكرار اللفظ والمعنى : إلىالتِّكرارم وقس،الة، فشرحها وعلَّق عليها الدواهد من الشَّ

 مفيد وغير مفيد، : منهما له ضربان واحدوتكرار المعنى دون اللفظ، وجعل كلَّ
ا" المفيد التِّكرار وأشار إلى أنا له وتشييدمن أمره وإنما يفعل يأتي في الكالم تأكيد 

 ، واستشهد على ذلك)5(" الذي كررت فيه كالمكيءذلك للداللة على العناية بالشِّ
  : )6(الشَّاعرا قول ية، ومنهالشِّعرعة من األبيات بمجمو

                                         
  )هذا البيت لم أجد قائله.(101ص ،3ج، الخصائص: ابن جني: انظر )1(
  .17: اآلية، سورة الطارق )2(
محمد عبد القادر تحقيق ، المحتسب في تبيين وجوه القراءات واإليضاح عنها: ابن جني) 3(

  .419ص، 1998سنة ، 1.ط، بيروت لبنان،دار الكتب العلمية، عطا
، أبو هالل: العسكري، 213ص، الصاحبي في فقه اللغة: ابن فارس: انظر )4(

، 1984سنة ، 2ط، دار الكتب العلمية، تحقيق مفيد قميحة، الكتابة والشِّعر:الصناعتين
  .212ص

  .4ص، لقسم الثالثا، المثل السائر: ابن األثير )5(
، 144ص ، 2ج، شرح التبريزي، ديوان الحماسة: أبي تمام:هو حميد بن ثور الهاللي انظر) 6(

                             :ومما جاء قبل هذا البيت قوله
  مِ جنُونًا بِها يا طُوَل هذَا التَّجــر     تَجرم َأهلُوها َألن كُنْتَ مشْعرا      
      تُـهملع هِمذَنْبٍ إلي نا ِلي ممي      ولَمةُ اسحرا سقُلْتُ ي ى أنَّني قَدوس   
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  يملَّكَ تَم لَنِإ واتيح تَثَالثَ    ي ملَ استَمي ثُملَ اسمي ثُملَا اسال يَأ
اء به لتقرير المعنى وإثباته، جالمة، وكل هذا يعاء لها بالسمبالغة في الدفهذه 

، وأمثلته في القرآن  موقعايجاز وأحسن وأشدغ من اإلتكرير في هذا المقام أبلفال
  .)1(ق عليها وشرحها وعلَّ ابن األثير استشهد بها،الكريم كثيرة

تكرار المعنى يؤدي وأكد ابن األثير أن بالطَّغرض التوكيد، فاألمر في اعة 
، وال نجد اعة منه تثبيت الطَّ والفائدةُ عن المعصيةنهي" أطعني وال تعصني: "جملة
 أَيها يا: ، ومنه قوله تعالى)2( من ذلك يأتي في الكالم إالَّ لتأكيد الغرض المقصودشيًئا
ينوا الَّذنآم إِن نم اجِكُمأَزْو كُملَادأَوا وودع لَّكُم موهذَرإِن فَاحفُوا ووا تَعفَحتَصوا ورتَغْفو فَإِن اللَّه غَفُور 

يمحر)3(،فاهللا سبحانه وتعالى كرر العفو والص للزيادة في تحسين عفو  والمغفرةَفح 
الوالد عن ولدهوجِ والز عن زوجت4(ه(.  

وتقريره لدى ، للمعنى تأكيد أو مرادفه إعادة اللفظ حقيقةَ أنالزركشيويرى 
على ذلك بقول العربلَّ خشية تناسي األول لطول العهد به، واستد ؛امعالس  : إن

إذا تكرر تقررالكالم ا إذا ُأعوأم ،يدلغير المعنى الذي سبقه فإنَّه ال يكون منه،  الكالم 
 أَكُون لأَن وأُمرت  الدين  لَّه مخْلصا اللَّه أَعبد أَن أُمرت إِنِّي  قُلْ: واستشهد على ذلك بقوله تعالى

 ،))5ديني لَّه مخْلصا أَعبد اللَّه قُلِ  عظيمٍ يومٍ عذَاب ربي عصيت إِن أَخاف إِنِّي قُلْ الْمسلمني  أَولَ
ال " قل إني أمرت أن أعبد اهللا ":بعد قوله" قل اهللا أعبد مخلصاً له ديني ":فأعاد قوله

ن المعنى األول األمر باإلخبار أنَّه  أل المعنى وتوكيده بل جاء لغرض آخر؛لتقرير

                                         
  .10ص، القسم الثالث، المثل السائر، ابن األثير: انظر )1(
  .11ص، القسم الثالثالمرجع نفسه، ) 2(
  .14: اآلية، سورة التغابن )3(
  .29ص، المثل السائر: ابن األثير )4(
  .11: اآلية، سورة الزمر )5(
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 أنَّه يخص اهللا وحده دون غيره الثَّانيمأمور بالعبادة هللا واإلخالص له، ومعنى 
  .)1(بالعبادة

ويفضجاء ذلك ، إذا خرج عن األصلالتِّكرارركشي سؤال الحكماء عن ل الز 
 إذا خَرج عن األصل، رارالتِّك عن  ِإنَّما يحسن سؤال الحكمةواعلم أنَّه: "في قوله

: في قوله تعالى) إياك (تْرر كُمِل: ولهذا ال يتجه سؤالهموَأما إذا وافق األصل فال، 
َاكإِي دباكَ نَعوإِي نيتَعنَس)2(،بين زيد وبين : "ِإنَّما كررت للتأكيد، كما تقول:  فقال بعضهم

 مفعول ن أ-إذا حذف– يتوهم ع أنإنَّما كررت الرتفا: وقال آخرون" عمرو مال
نستعين ضمير متصل واقع بعد الفعل فتفوت إذ ذاك الداللة على المعنى المقصود، 

 حقيق أنوالتَّ: " في قولهاهد على هذا الشَّالزركشي قْلِّعمله ويبتقديم المعمول على عا
 معموالً، فإذا ذكر  كل منهما يقتضيا عاملين متغايرين ألن هن؛جه متَّ غيرالسؤاَل

3(" األصِل خالفُ على أصله والحذفُمعمول كل واحد منهما بعده فقد جاء الكالم(.  
 هامن، التِّكرارغرض من أغراض وكيد ك عن التَّ الحديثَ كتب النقدوتابعتْ

، وأنوار الربيع البن معصوم الذي أقر )4()هـ821ت(صبح األعشى للقلقشنديكتاب 
 كثيرة تكاد تكون بشواهدواستشهد على ذلك ، وكيد التَّهامن  و كثيرةٌكرارالتِّ تَكَ نُأنب

   .)5( اسات السابقةر في الدوردتْالشَّواهد بعينها التي 
إذا جاءوا بالص العرب ا تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام أنمفة وأرادوا وم

 ومن األمثلة ،)6(م أتبعوها األولى ث إعادتها ثانية فغيروا منها حرفًاتوكيدها كرهوا
، وكذلك "عطشان عطشان ": يقولوافكرهوا أن" عطشان نطشان: "على ذلك قولهم

                                         
  .9ص، 3ج، البرهان في علوم القرآن: الزركشي )1(
  .5: اآلية، سورة الفاتحة )2(
  .11ص، 3ج، البرهان في علوم القرآن، الزركشي )3(
تحقيق ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، الفزاري أحمد بن علي بن أحمد :القلقشندي: انظر) 4(

   .361ص، 2ج، 1987سنة ، 1ط، دار الفكر بيروت، نمحمد حسين شمس الدي
  .345ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم) 5(
  .213ص، الصناعتين، أبو هالل:العسكري، 276ص، تأويل مشكل القرآن:ابن قتيبة: انظر )6(
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" شيطان ليطان: "، وكذلك قولهم"حسن حسن ": يقولواوا أنهفكر" حسن بسن: "قولهم
شيطان شيطان ": يقولوافكرهوا أن."  

 الْكَافرِين  فَمهلِعباس آلية وإلى ذلك أشار ابن جني في تعليقه على قراءة ابن 

مهِلْها أَمديور)1(،َّحو اآلتي فابن عباس قرأ هذه اآلية على الن) :فمهلهم ل الكافرين مه
فلما تجشم إعادة   "التِّكرار كره هثر التوكيد ولكنَّ آفالقارئ) أمهلهم( ففي قراءة )ارويد

عن بعض االنحراف بتغيير المثال فانتقل ول  عن األفَرحاللفظ مع تكارهه إياه انْ
 التِّكرارلة جاء عن العرب أنَّهم آثروا اك، وعلى هذه الشَّ)أمهلهم:(ل فقالفعل إلى أفع

  .)2( "كتعون أبصعون أبتعونجاء القوم أجمعون أ: "ي نحو قولهموكيد فللتَّ
ي يؤديها ن غرض التَّوكيد يعد من أشهر األغراض التإ:  القول إلىونخلص

فالمتكلم في أغلب األحيان يكرر كالمه بغية اإلقناع والتأكيد لدى السامع  ، التِّكرار
 المفيد الذي يحسن التِّكرارلذلك عده النُّقَّاد القدامى من ،إلبعاد فرصة الغلط والنِّسيان 

  . استخدامه في الكالم
  

  : هديد والوعيدالتَّ 2.4.1
 أو كما ،هديد والوعيدديها غرض التَّ ليؤالتِّكرارالتي جاء ومن األغراض 

سمالفر تغليظالَّ(اء اه(فالمتكلم إذا هد ،ؤكد  ليالتِّكرار إلى د في كالمه فإنَّه يلجُأد وتوع
ليؤدي غرض التِّكراراء الكثير من األمثلة التي جاء فيها تهديده ووعيده، وذكر الفر 

 وقوله ،)4(تَعلَمون  سوف كَلَّا ثُم  تَعلَمون  سوف كَلَّا : منها قوله تعالى،)3(هديدغليظ والتَّالتَّ

  .))5تَعبدون ما أَعبد لَاالْكَافرون  أَيها يا  قُلْ: تعالى

                                         
  .17: اآلية، سورة الطارق )1(
  .419ص، المحتسب: ابن جني) 2(
  .288ص، 3ج، معاني القرآن: الفراء) 3(
  .3:اآلية،سورة التكاثر )4(
  .1سورة الكافرون اآلية  )5(
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 يرددون الكالم ويكررونه عن -كما يقول الجاحظ–  العربِخطباءوكان 
 فح واالحتمال وإصالح ذات البينلصاخويف في مجاالت هويل والتَّطريق التَّ

 من الخطباء كان يرى إعادة اأحدوما سمعنا : "رفين، ومن ذلك قولهوتخويف الطَّ
فإنَّه كان ) ن أوس العذري بارخَّالنَّ(إالَّ ما كان في  لمعاني عيابعض األلفاظ وترداد ا

وتخويف الطرفين،  فح واالحتمال وإصالح ذات البينالصإذا تكلم في المجاالت وفي 
، ويرى ابن رشيق القيرواني )1("خويفهويل والتَّد الكالم عن طريق التَّ ردربماكان 
 الشَّاعرأنيكرر االسم إالَّ على جهة الوعيد والتَّ ال يجب له أن ا هديد إنكان عتاب 

  :)3(ولهـيباني في ق، واستشهد على ذلك بقول األعشى ليزيد بن مسهر الشَّ)2(موجعا
  ماِل سكضرع ورصقْ َأتابِا ثَبَأ        ا نَاحم رِكنْقَلَع ال تَتـابِـا ثَبَأ   
  ذَونَراقَا وِإوم نه مع مَأ             انَوا لَدابِا ثَبتاقْ وـعنَّـِإ فَدطَك اعم  

من بمجموعة على غرض التهديد والوعيد ) هـ654 (اإلصبعواستشهد ابن أبي 
 منها أبيات ،)4( التي استشهد بها سابقوه نفسها الشواهد تكونالشواهد الدالة، تكاد

5( منهملمهلهل بن ربيعة يهدد بها قبيلة بكر طالباً الثأر(:  
يشُنْ اُرٍكْا لبلَي كُوا ِلرايب     اي َأرٍكْلب يَأن ينالف رار  

هديد والوعيد  لغرض التَّالتِّكرارثيرةٌ جاء فيها  في القرآن الكريم آياتٌ كوردتْكذلك 
 ما  الْقَارِعةُ  و،))6الْحاقَّةُ ما  الْحاقَّةُ :  منها قوله تعالىاإلصبعذكرها ابن أبي 

                                         
  .106ص، 1ج، البيان والتبيين: الجاحظ: انظر )1(
  .75ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني: انظر )2(
، 1ط، دار الكتب العلمية، شرح مهدي محمد ناصر الدين، الديوان :األعشى الكبير) 3(

  .179ص، 1987سنة
  .375ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع )4(
، 1ط، دار الجيل بيروت، تحقيق أنطوان محسن القوال، الديوان، ربيعة بن عدي :المهلهل)5(

  .32ص، 1995سنة
  .2- 1: اآلية، سورة الحاقة )6(
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 أَصحاب ما ةالْمشأَم وأَصحابالْميمنة  أَصحاب ما الْميمنة  فَأَصحاب:  وقوله تعالى،))1الْقَارِعةُ
ةأَمشالْم)2( ،ركشي ويعلل الز)وعلى ذلك : "سبب تكرار هذه اآليات بقوله) هـ794

  بمجموعةألن اإلنسان مجبول؛ يحتمل ما ورد من تكرار المواعظ والوعد والوعيد 
ها داعية إلى الشهوات، وال يقمع ذلك إال تكرار المواعظ من الطبائع المختلفة، وكلُّ

  .)3("وارعوالق
    ا تجدر اإلشارة إليه أنمالحموي في خزانته استشهد ببيت مهلهـل بـن ربيعـة            وم 

مقـام  في  هو  في الحقيقة    و .)4()مالذَّ( الوارد فيه    التِّكرارمن  الغرض   ، وجعل السابق
، قـد التـي سـبقته     ب النَّ من كت  التِّكرارأنَّه نقل ما قيل في      مع العلم   هديد والوعيد، التَّ

واهد ابن معصوم في كتابـه      ، وتبعه في االستشهاد بتلك الشَّ      عينها واهدالشَّد ب واستشه
  .)5(أنوار الربيع

 ألن ؛وكيدمرتبط بغرض التَّ  ن غرض التَّهديد والوعيد     إ:  القول  إلى         ونخلص
    ويلحظ ، لتهويل السامع وتخويفه     ؛ ووعيده  تأكيد تهديده  المتكلم في تكراره الكالم يريد

 ها لم تتجاوز في وصفهانَّت عن هذا الغرض أ    قدية القديمة التي تحدث   راسات النَّ دالفي  
واهد المستشهد بها تكـررت     الشَّكذلك  ،  يراد به تخويف السامع وتهويله        غرض أنَّه

  هنالك الكثير من الـشَّواهد         ،وكأنه ال يوجد غيرها    ،راساتفي جميع الد مع العلم أن
، وهذا يـدل أن هـذه الـشواهد متَنَاقَلـة     رض في الشعر العربي الدالة على هذا الغ   

    تْفأصحاب الدراسات الالحقة ال يعقصي عـن الـشواهد      في البحث والتَّ   أنفسهمون  ب
 من سبقوهم ويستشهدون بها وال يكتفون بـذلك         شواهدبل نراهم يغيرون على     ،الدالة

       .بل ينقلون ما قيل فيها دون أي تعليق يذكر
   

                                         
  .1: اآلية، سورة القارعة )1(
  .8: اآلية، سورة الواقعة )2(
  .9ص، 3ج، البرهان في علوم القرآن: الزركشي) 3(
   .361ص، 1ج، خزانة األدب:  الحموي)4(
  .347ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم) 5(
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  : حذيرنبيه والتَّتَّال 3.4.1
على نبيه أكيد والتَّ في ضرورة التَّالسابق من الغرض  هذا الغرض قريبلعلَّ

، فمن سنن العرب التكرير واإلعادة إلرادة اإلبالغ هحذير منوالتَّاألمر المكرر 
 وعلى ذلك استشهد ابن فارس بقول الحارث بن ،مر المكرربحسب العناية باأل

  : )1(عباد
  اِلي حن عٍلاِئ وبر حتْحقلَ  ي نِّة مامع النَّطَبر مابرقَ

في رؤوس أبيات كثيرة عناية باألمر " يعامة منِّبا مربط النَّقر ": قوله كررابن عبادف 
 الشَّاعرمنه قول  ، كثيرالشِّعرحذير، وهو في نبيه والتَّوأراد اإلبالغ في التَّ

  : )2(األشعر
كَوتيبلَة بتُسكَا بِهتيب ة    وَلقُى تَتَّحن اُؤسهمىتَا فَذَ ه  

في رؤوس أبيات "  لبستها بكتيبةوكتيبة ":ر قوله في هذه القصيدة كرالشَّاعرف
 الوارد في القرآن التِّكرارومن ،)3(حذيرنبيه والتَّالقصيدة عنايةً باألمر وإبالغاً في التَّ

  على هذه اآلية عددعلَّقَ  )4(تُكَذِّبانِ ربكُما آلَاء فَبِأَي : تعالىقوله الكريم في هذا الغرض
ه عدد فيها ذلك أنَّ: "في قوله) هـ395( منهم أبو هالل العسكري ،النُّقَّاد من كبير

، وجعل مثل )5("ه ونبههم على قدرها وقدرته عليها ولطفه بهاءنعماه وأذكر عباده آال
 هذا الشَّاعرفكرر  ،}يبٍلَ كُنالً مد عسين لَعلى َأ{ :)6( ربيعة بنلذلك قول مهله

بيتاً لما كانت الحاجة إلى تكرارها ماسة والضرورة إليه المطلع في أكثر من عشرين 
  .داعية لعظم الخطب وشدة موقع الفجيعة

                                         
، تحقيق مختارالدين احمد، الحماسة البصرية، صدر الدين علي بن حسن:البصري: انظر )1(

  .16ص،1ج، 1983سنة،3بيروت ط، عالم الكتب
  50ص،2 ج،هـ1352سنة ، ط.د، مكتبة القدسي القاهرة،ديوان المعاني،أبوهالل:العسكري)2(
  .213ص، الصاحبي في فقه اللغة: ابن فارس )3(
  .سورة الرحمن )4(
  213ص، الصناعتين، أبو هالل: العسكري )5(
  .40ص، الديوان: المهلهل) 6(
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ومن األمثلة التي يمكن أنلمقام قوله تعالىاستشهد بها في هذا  ي :قَاي لَ والَّذ 
نا آممِ يونِ قَواتَّبِع كُمدبِيلَ أَهس  ادشالر امِ يا قَوإِنَّم هذه اةيا الْحنْيالد تَاعم إِنو ةرالْآخ يه ارارِ دالْقَر)1(، 

كرر نداء قومه لزيادة التنبيه لهم وإيقاظهم من سنة غفلتهم : "هفابن األثير يرى أنَّ
، ويرى )2(" من االختصار موقعاالذي هو أبلغ من اإليجاز وأشد التِّكرارهذا من و

همة نبيه على ما ينفي التُّ في هذه اآلية جاء لزيادة التَّالتِّكرار  أن)هـ739ت(القزويني
ركشي وابن معصوم حتى أنَّهما  وأخذ برأيه كل من الز،)3(ليكمل تلقي الكالم بالقبول

 لينبه السامع ويحذره التِّكرار بهذا يأتيفالمتكلم ، )4(" تغيير دون أيحرفيا النَّصنقال 
  .بهداللة على أهمية الكالم المكرر وضرورة التقيد 

  
  : ويق واالستعذابشْالتَّ 4.4.1

 إذ ال يرى في "ويق واالستعذابشْالتَّ "التِّكرارمن األغراض التي يؤديها و
لذذ بذكر اسم المحبوبة، سيب أو التَّفادة الغزل أو النَّ إل؛ إذا تكررتكرار االسم عيبا

اعر أن وال يجب للشَّ: "ولهفي ق) هـ456(هذا ما أشار إليه ابن رشيق القيرواني 
، كما )5("إذا كان في تغزل أو نسيبشوق واالستعذاب  إال على جهة التَّماسايكرر 

  : )6(جاء في قول امرئ القيس
دِلي ارلْسمى عافبِاتٌي ـــلََأ  ـاِل       ي الخَذحلَـ عيأ لُّـا كُهسحماِلطَّ ه  
تَوحسبلْ سى ال تَمكَاُلز ـْهعبِ          ا نَدوي الخُادزَأ ىامولَعى رأو ساِلع  

                                         
  .38: اآلية، سورة غافر )1(
  .19ص، القسم الثالث، المثل السائر: انظر ابن األثير )2(
 تحقيق ،اإليضاح في علوم البالغة، الرحمن عبد بن محمد الدين جالل :الخطيب القزويني) 3(

  .304ص، 1ج، 1989سنة ، 3 ط،بيروت،الشركة العالمية للكتب،محمد عبد المنعم خفاجي
، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم، 13ص، 3ج، البرهان في علوم القرآن: الزركشي) 4(

       .346ص
  .74ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق:القيرواني) 5(
  .28ص، الديوان،  القيسامرؤ) 6(
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  : )1( قيس بن ذريحالشَّاعروقول 
  ايه ارِ مد َأملَى ونَبي لُنقَلْ تَملَو   ةًلَّي خُ ِلنكُ تَمي لَنَب لُتَيال لََأ

  : )2( الشَّاعروقول 
  دع والبأيا النَّهون دنى متَ َأدنْهو   دنْا هه بِضرَأ ودنْا هذَبال حَأ

مرأة لم ير في تكرير ومن حبه لهذه ال: "فابن سنان يعلق على البيت األخير بقوله
عتذار للتكرير ِإالَّ هذا فلم ير من اال،  حالوة باسمهالفظتَّلل ألنَّه يجداسمها عيبا؛ 

هم ابن أبي من ،دوا هذا الغرض للتكرارالذين أكَّ النُّقَّاد، وتبعه الكثير من )3("العذر
 التِّكرار جاء الشِّعرببيتين من والحموي اللذان استشهدا ، )هـ654: ت (اإلصبع

  : )4( المحدثينالشُّعراءفيهما لغرض النسيب عند بعض 
لْقُينقَ ودق نِّ إَليي هجتُع     عى َأسني بِلم ري الخَوحاُلي  
حققٌيح ققٌيو جتُدلَتُلْـقُفَ    لو  الس ـهن:ـحاٌلمحاُل م  

 فيها جاء التِّكرار  يرى أنالشِّعربأبيات من ) هـ1120(واستشهد ابن معصوم 
 ال التِّكرار هذا  زعمهم أنالنُّقَّاد على بعض كرا بذكر المكرر، منْلذذليؤدي غرض التَّ

مروان : ( مرات للتلذذ بذكرها في قولهسخم) نجد( كرر لفظة الشَّاعر، ف)5(فائدة منه
  :)6()راألصغ

  

                                         
  سنة، 1ط، دار المعرفة بيروت، شرح عبدالرحمن المصطاوي، الديوان، قيس: ابن ذريح) 1(

  . 123ص، 2003
مكتبة ، الديوان تحقيق نعمان محمد أمين طه، العبسي مالك بن أوس بن جرول :الحطيئة) 2(

  .64ص، 1987سنة، 1ط، القاهرة، الخانجي
  .97ص ،سر الفصاحة: ابن سنان )3(
  .362ص، 1ج، خزانة األدب: الحموي، 375ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع:انظر )4(
  .347ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم )5(
، عرف بمروان األصغر تمييزا له عن جده،هو مروان بن يحيى بن مروان بن أبي حفصة )6(

المثل السائر ، 5،347جالمرجع نفسه،:  انظر،قال هذه القصيدة في مدح المتوكل
  .23ص،3ج
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نَى اُهللاقَس اجدوالس على نَالم ج د    ويا حا نَذبجعلى النَّد أي والبعد  
  دج نَ مناتَهيه وادجى نَري َألِّعلَ     اـهونَ داددغْ وبدج إلى نَتُرظَنَ

ن النُّقَّاد القدماء أجازوا للشَّاعر تكرار الكالم إذا أفـاد معنـى            إ: إلى القول ونخلص  
 خالل التَّلذذ بذكر االسم المكـرر،     التشوق واالستعذاب؛ ألنَّه يعطي النَّص جماال من        

 ما هو إال شعور خفي يكشف عن سيطرة العنصر المكرر علـى نفـسية               هذا التلذذ 
     .الشاعر فال يجد لنفسه طريقة للتحول عنه سوى تكراره بين الحين واألخر

  
  : عظيم للمحكي عنهنويه واإلشارة على سبيل التَّالتَّ 5.4.1

حكي لمنويه والتَّعظيمِ لعن طريق التَّ ،يؤدي غرض المدح لالتِّكرار يأتيقد و
 واإلشارة إليه ، بِهنويه االسم إالَّ على سبيل التَّ يكرر ال يجب له أنالشَّاعرف"عنه 
  :)2(، كقول الخنساء في أخيها صخرٍ)1(" كان في مدح إن،بذكر

ـُا نَشْتذَ ِإراخْ صنوِإا      نَديسا والنَوم لَراــخْ صنوِإ         ارــحلنَ وـ
  ارـــ نَـهــأس في رملَ عهنََّأكَ       ه بِاةُد الهمأتَتَ لَراــخْ صنوِإ      

  : )3(عظيم للمحكي عنه فيما جاء على سبيل التَّالشَّاعرومنه قول 
      إلى معنِدالع زدى  والنَِّلثََّؤ الم     نَهاكاك الفَنَ هقُلُ والخُُلضالج ُلز  

ه في معرض المدح،  ألنَّ؛من التكرير الذي هو أبلغ من اإليجازهناك هناك : فقوله"
فهو يقرراامع ما عند الممدو في نفس السح من هذه األوصاف المذكورة مشير 

:  فيها لهذا الغرض قوله تعالىالتِّكراركر الحكيم التي جاء ومن آي الذِّ،)4("إليها
                                         

  .74ص، 2ج، العمدة: ابن رشيق القيرواني )1(
، االردن، دارعمار، تحقيق أنورأبوسويلم، الديوان، الحارث بن عمرو بنت تماضر: الخنساء) 2(

  :جاء في الديوان،385ص، 1988سنة ، 1ط
  وإن صخراً إذا نشتو لنحار     وإن صخراً لكافينا وسيدنـا     
  وإن صخراً إذا جاعوا لعقَّار          إن صخراً لمقدام إذا ركبوا  و    

 زمن في كان، مقل محسن مجيد إسالمي شاعر، ثعلبة بن قيس مولىهو خلف بن خليفة ) 3(
  .361ص،2ج،ديوان الحماسة :أبي تمام:  انظر،والفرزدق جرير

  .20ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير )4(
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لْتَكُنو نكُمةٌ مأُم ونعدرِا إِلَى يلْخَي ونرأْميو وفرعبِالْم نوهنينِ ونكَرِ عالْم)1(، ه  أنَّالتِّكرار ففائدة
ذكرومثاله كثير في القرآن الكريم منه قوله ،  بعد العام للتنبيه على فضله الخاص

 ونَخْلٌ فَاكهةٌ هِمافي:  وقوله تعالى،))2الْوسطَى والصالة الصلَوات علَى حافظُواْ: تعالى

انمرو)3(،وقوله تعالى  :ا إِنَّاضْنرانَةَ علَى الْأَمع اتاومضِ السالْأَرالِ والْجِبو نيا أَن فَأَبهلْنمحي)4(، 
فالجبال في اآلية األخيرة داخلة في جملة األرض، ولكن لفظة األرض جاءت في 

ت في مقام الخاص وفائدته هنا تعظم شأن األمانة وتفخيم مقام العام والجبال جاء
 المشهور الشِّعرواهد المهمة التي يستشهد بها في هذا المقام بيت ومن الشَّ،)5("أمرها

  : )6(الذي قاله المتنبي
   ارِالعضتْ الهنضِارِ ابن العابـ نِتْ اله     ضِارِـن العنِتْ الهضِارِ ابن العنِتْ اله  

  في هذا البيت يجد مصداقية  الواردالتِّكرارلت في  التي قيالنُّقَّادع آلراء لمتتبفا
  : )7(المتنبي في قوله

  مصتَخْيا وراهقُ جلْ الخَرهسيو  ا هدارِو شَني عنوفُ جءْل مامنََأ
 : من حيثُ، البيت في هذا الواردالتِّكرار على   في الحكمِالنُّقَّاد آراء  اختلفتْفقد

حسن جاء لتأدية  في هذا الموضعالتِّكرار الحسن أو القبح، فابن األثير يرى أن 
  تكرار ال فائدة ه زعمهم أنَّ على بعض النُّقَّادمنكرا ،نويه بالمحكي عنهغرض التَّ

ناعة أن أبا الطيب المتنبي  من مدعي هذه الصوزعم قوم ": جاء ذلك في قوله،منه

                                         
  .104: اآلية،  آل عمرانسورة )1(
  .238: اآلية، سورة البقرة )2(
  .68: اآلية، سورة الرحمن )3(
  .72: اآلية، سورة األحزاب )4(
الطراز المتضمن ألسرار : العلوي، 28ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير: انظر) 5(

  .184ص، 2ج، البالغة
  ، ت.د،بيروت، دارالمعرفة، ى السقاتحقيق مصطف، الديوان، أبو الطيب: المتنبي) 6(
  .216ص، 3ج  
  .367ص، 3جالمرجع نفسه،  )7(
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 في هذا البيت بتكرار ال حاجة به إليه، وليس في هذا البيت من تكرير فإنَّه أتى
الموصوف بكذا وكذا ابن الموصوف بكذا وكذا، أي أنَّه عريق النسب في : كقولك

 في هذا البيت غير التِّكرار الذين زعموا أن النُّقَّاد، ومن أولئك )1("هذا الوصف
تكرير اللفظ في البيت الواحد في حديثه عن  ،)هـ429(حمود أبو منصور الثعالبي م

  .)2(من غير حسن
ريف في وصف بوي الشَّة كالمه بالحديث النَّعلى صحواستشهد ابن األثير 

الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن : "سيدنا يوسف 
، )العارض(لفظة  مأخذ الذي ُأخذَ عليه استخدامه ولكن ال،)3(""إسحاق بن إبراهيم

 لفظة العارض بلفظة َلدب يب المتنبي أنيولو تهيأ ألبي الطَّ: "في قوله) الهتن(ولفظة 
فإنها ليست بمرضية ) الهتن(حاب أو ما يجري مجراها لكان أحسن، وكذلك لفظة الس

  .)4("في هذا الموضع على هذا الوجه
 جاء لتأكيد نسب الممدوح عند  في هذا البيت أنَّهالتِّكرارويبرر العلوي سبب 
اس من صوبه وهذا البيت من باب التكرير، ومن النَّ: "من أنكره، جاء ذلك في قوله

جيد في مطلق ه مأساء فيما أورده، واألقرب أنَّأنَّه : لفي تكريره، ومنهم من قا
 ألن ما أورده من هذا التكرير دال على إغراق الممدوح في الكرم، لكنَّه؛ التكرير

واستشهد على صحة كالمه بالحديث الشريف ،)5("عرض فيه ما عرض لمن أنكره 
فهذا تكرير بالغ دال : " الوارد فيه بقولهالتِّكرارالذي استشهد به ابن األثير ونعت 

6("تبة عند اهللاعلى نهاية الشرف وإعظام المنزلة ورفع الر(.  
                                         

  .21ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير )1(
دار ،تحقيق مفيد محمد قميحة،يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور: الثعالبي) 2(

  .206ص،1ج، 1983سنة ،2ط، بيروت،الكتب العلمية
، 1999سنة ،1ط، بيروت، دارالفكر، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل: يالبخار) 3(

  .699ص
  .22ص ،القسم الثالث، المثل السائر:ابن األثير )4(
  182ص، 2ج، الطراز المتضمن ألسرار البالغة: العلوي )5(
  348ص، 5ج: المرجع نفسه )6(
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بدأها ، )1(ذا البيت في هيعرض ابن معصوم مجموعة من اآلراء التي قيلتْو
ه من إنَّ: ، وقالواالتِّكراروقد عاب قوم على أبي الطيب هذا : "برأي العكبري في قوله

فر تكرار اللفظالعي ،سمعت شيخي أبا الفتح يقول:  عليهم قائالًد :كان هذا من إن 
فحديث رسول اهللا ،العي 2(" أصله( ،كبري  العوالمتأمل في هذا الرأي يرى أن

 أفصح العرب وال ؛ ألن الرسول  من العيالتِّكرار هذا ناوشيخه أبا الفتح ال يعتبر
  . خالي الفائدة يكرر كالما أنيمكنه

تبعه برأي ابن وكيع  وأ،)3(السابقوعرض ابن معصوم لرأي ابن األثير 
 ،تن إلى آدم ال انتهاء القافية لمضى في العارض الهولو: "المتمثل في قوله

، ولم )4("يقف هناك للمدح ثالثة ثم ينق عدد آبائه المستحانتهاء الغاية أعلمنا أنوب
5( : البحتري استحسن قولهذا القول، بلب ابن وكيع يكتف( :  

ــ ــذَ ِإونلُاعالفَ ــا بِنَذْا لُ جودمِه  

  

  ا  مفْيالغَ ُلع ْؤ في شُ  ثُيوبِبـ  ه نِتْ اله  

  

على بيت المتنبي الس لَهافجاء الابق، وفضمن غير بحتري في هذا البيت بالمعنى عام 
، وما أشبه برد بيت أبي الطيب ظاما وأحسن نأرجح كالما مستبرد، فهوعدد وال لفظ

  : )6(ببيت قاله امرؤ القيس
ـ  علـى ج   اٍلنني ب ال إِ َأ ـ  ِلم اٍل ب  

  

  ــي ــ بِدوقُ ــنَ اٍلا بو تْيبــع ــنَ اِلا ب  

  

 القيس، وال أرى وجه بيت امرئبلمتنبي بالبرودة ويشبهه افابن وكيع يصف لنا بيت 
 فكل كلمة ،ا جاء ليؤدي معنى معينًالمتنبي في بيت التِّكرارالبيتين؛ ألن شبه بين 

فدي ابن وكيع في رأيه الصويخَطُِّئ كررت لها معنى مخالف للمعنى الذي سبقه،
                                         

  .348ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم )1(
  .348ص، 5ج: المرجع نفسه )2(
  .348ص، 5ج: المرجع نفسه )3(
  .348ص، 5ج: المرجع نفسه )4(
 ،دار الكتاب،تحقيق محمد التونجي، الديوان، يالطائ يحيى بن عبيد بن الوليد: البحتري) 5(

  .1260ص، 2ج، 1994سنة ،1بيروت ط
  :سكريالع: انظر) لم أجده في ديوان امرئ القيس(، نسبه النُّقَّاد إلى الشاعر امرئ القيس )6(
  . 348ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم، 474 ص، الصناعتين، أبي هالل  
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ال انتهاء لو: أنَّه قال: أولها: جوهوقد أخطأ في هذا الكالم من عدة و ": في قولهالسابق
 ألن؛  انتهاء الوزن لكان أكثر تحقيقًالوال: ، ولو قال إلى آدم القافية لمضى

 عدد أعلمنا أن:  قالهأنَّ: الثَّانيوتن، حصلت في ربع البيت من أول ذكر الهالقافية 
 في الذكر ويكتفي آبائه الممدوحين ثالثة، وال يلزم في المديح أن يؤتى بجميع اآلباء

 ، القصيرسب بالنَّالشُّعراء حدأنت كريم ووالدك، وقد م: تقول نح أصالمن الممدو
  : )1(اهرريف الطَّ رثى الشَّمنهم أبو العالء المعري حين

  مكُلُوطُ و يرِص القَ بِسو النَّ و ذَ متُنَْأ
  

  ب    علـى الكبـراء اد  واألشـر اف  

  

الفاعلون (لفظا ووله،  ببيت البحتري، وليس من الباب الذي حاهلَثَّ مهأنَّ: والثالث
  .ثقيالن على السمع) هوشؤبوب

ابعوالر :شبببرد بيت امرئ القيس، وليس منه، وِإنَّما الجامع بينهما هه 
  .)2( "ب ببرد ذلكي، ولم يكن بيت أبي الطَّالتِّكرار

ب ي مشابهةً لبيت أبي الطَّتًااهم أبي في مؤلفاتهم وبديعياتالنُّقَّادوأورد الكثير من 
   :)3(حجة الحمويبيت بديعية ابن منها  ،التِّكرار استشهدوا بها في باب المتنبي

كْترار م دح الي ح  اِئ في الزالكَ د ـ مِر    اب

  

   اِئـن الزالكَد مِراِئ ابن الزالكَد مِـر  

  

  : )4(وبيت بديعية ابن معصوم
كْترقَ ار ِلو ي ح  ال في البخِاذ ـ ـمِلْ الع    اب

  

   ـن البخِاذ مِلْ الع  ابن الب خِاذ مِـلْ الع  
  

ة في مدح عمر بن ومن األمثلة التي يستشهد بها في مقام تكرير المدح قول كثير عز
  : )5(عبد العزيز

ــ ــ بِحبِرَأفَ ــه ا مــن قَفْ صِلة ــم بعٍاي  
  

  َأوعظبِ م ا أ هعم بِ ظـ  ه ـ ع أ ما ثُ مِظ  
  

                                         
  )لم أجد هذا البيت في ديوان أبي العالء المعري.(349ص، 5ج: أنوار الربيع، ابن معصوم )1(
  .349ص، 5ج: المرجع نفسه )2(
   .362ص، 1ج، خزانة األدب: الحموي )3(
   .351ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم) 4(
،  دار الجليل وبيروت،شرح قدري مايو، الديوان، الخزاعي الرحمن عبد بن كثير :كُثيرعزة )5(

  .347ص،1995سنة،1ط
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  : )1(وقول أبي تمام
ــص ــصيحِرِبال    واَألرعِور واَأليحِرِ ال

  

ــوعِ    نْمهــاللُب وم ــ اللُابِب 2(ابِب(  
  

 
  :عوجالتَّ 6.4.1

ع، وج تكرار الكالم على وجه التَّ لتأديتهاالتِّكرارومن األغراض التي يأتي 
وأولى ما : "ا الغرض في قولهد لنا جواز هذتؤكِّ عبارة ابن رشيق القيرواني ولعلَّ

التي يجدها المتفجع، وهو رحة مكان الفجيعة وشدة القتكرر في الكالم باب الرثاء، ل
  : )4( منه قول متمم بن نويرة، )3(" وجدالشِّعر التمس في كثير حيث

ــفَ ــبتَ َأ:اَلقَ ــ قَلَّي كُــك رٍب ــه   رَأيتَ
ـ ب ي االشَّج ن إ :ه لَ تُلْقُفَ ـ  ثُع   اشَّجال

  

ـ  و ثَ رِبقَلَ   ى بيـ  ن   كادكَى فالـد و اللِّ
ــا كُذَهــ فَنِعدفَــ ــ مربــ قَهلَّ   كاِل

  

  على قريشأستعديكاللهم ِإنِّي : "_م اهللا وجهه كر_ عليومنه قول أمير المؤمنين
جمعوا على منازعتي دري، وأروا عظيم قومن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي وصغ

 قوله ، فإنَّما كرر)5("منعهق أن نأخذه وفي الح في الحق أن ن لي ثم قالوا أالو هأمرا
ذي قد بلغ  الالتِّكرار بهم، فهذا من مِهكُّ في التَّع وإعظاماوجمبالغة في التَّ) في الحق(

  .في الفصاحة أعالها
ما أشار إليه ابن  وجع غرض التَّالتِّكرار فيها  َلمواهد التي حومن الشَّ
  : )7( كما في قول الحسين بن مطير،)6(حسروجع والتَّمنها زيادة التَّو":معصوم في قوله

ـ ا قَ يفَ بر ـ  م ـ  أَ نٍع ـ  ح ُل أو تَنْ   ةرفْ
وا قَ يبر م كَ نٍع ا فَيو ـ ر ـ  تَي ج وده  

  

  ماألَ ن تْطَّ خُ ضِر للس ماحة م ضجاع  
قَوكَ د ان نْ مه  والب رـ  الب حر تْ مـ ر اع  

  

                                         
  . 44ص، 4ج، ت.د، 2ط، القاهرة، دار المعارف، تحقيق محمد عبده عزام، الديوان: أبوتمام) 1(
  .361ص، 1ج ،خزانة األدب: الحموي، 375ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع:انظر) 2(
  .276ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني) 3(
  .331ص،1ج،ديوان الحماسة: أبي تمام:انظر) 4(
  .181ص، 2ج، الطراز المتضمن ألسرار البالغة: العلوي )5(
  .347ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم )6(
  .388ص، 1ج، ديوان الحماسة، أبي تمام:انظر )7(
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  عليه كثيراالنُّقَّاد قْعلِّ، ولم يه أينما التمستَه وجدتَالشِّعر في  الورودلغرض كثيرهذا ا
 ما ورد في قول ليلى التِّكرار لوضوح الغرض وبيانه، ومن هذا ؛في مؤلفاتهم

  : )1(يلية في رثاء توبةاألخ
ونعتَ الفَ م ا تَ ى يوـ  كَ ب ـ  لَ تَنْ   فاِئخَ
ونعتَ الفَ م ا تَ ى يوب ج  ا وـ ار صااحب  
ـ  تَنْري ألَ معلَ الم أَ ر ءـ ب ـ فَي لِ ك   هدقْ
ـ  تَنْري ألَ معلَ الم أَ ر ءـ ب ـ فَي لِ ك   هدقْ

  

ـ حي ي كَ لِ اكتََأ   م ى وـ ن عم الم ـ ج ُلام  
ونعـ   تَ الفَ م ـ  بوى يا تَ ح يـ فَ تُ ن ُلاض  
ـ  و دجِبِ ـ  لَ تْو الم ل ع ـ  يـه الع ُلواذ  
وــكْي ــرثُ ــيدهِس تَ ــو ال َأهي لَ   ُلاِئ

  

وجع  الذي يؤدي غرض التَّالتِّكراراد القدماء أجازوا قَّن النُّول إالقالى ونخلص 
لدب ؛ لمكان الفجيعة وثاء والنَّوالرشالتِّكرار طريق فعن،ة المصيبة التي يحس بهاد 

الحزن ما يجول في نفسه من عواطف إفراغاعر حاول الشَّي.     
  

  : ناسيخشية التَّ 7.4.1
طول في  اللفظ لرركَفقد ي"ناسي،  خشية التَّالتِّكرارومن األغراض التي يؤديها 

 السوء عملُواْ للَّذين ربك إِن ثُم: ، كما في قوله تعالى)2("الكالم خشية تناسي اللفظ األول

الَةهبِج واْ ثُمن تَابم دعب كذَل لَحأَصواْو إِن كبن را مهدعب لَغَفُور يمحر)3(،وقوله تعالى  :ثُم  إِن كبر 
ينلَّذواْ لراجن هم دعا بواْ منفُت واْ ثُمداهواْ جربصو إِن كبن را مهدعب لَغَفُور يمحر)4(،تكررت  فقد

ةً من تناسي الحديث األول الذي جاء في يشْتين خَالسابقفي اآليتين " إن ربك"جملة 
  .بداية اآلية

                                         
، وزارة الثقافة، خليل إبراهيم العطية، تحقيق، الديوان، بداهللاليلى بنت ع: اإلخيلية) 1(

  .93ص،ت.د
  .304ص، 1ج، اإليضاح في علوم البالغة: الخطيب القزويني )2(
  .119: اآلية، سورة النحل )3(
  .110: اآلية، سورة النحل) 4(
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:  لهذا الغرض في قولهالتِّكرار في أثناء حديثه عن فوائد الزركشيوأشار 
، )1(" لعهده له وتجديداريةً تطعيد ثانيا وخشي تناسي األول ُأوإذا طال الكالم"

 رأَيت  إِنِّي: ليها بعض اآليات كقوله تعالىة وزاد عالسابقواستشهد على رأيه باآليات 
دأَح رشا عكَبكَو سمالشو رالْقَمو متُهأَيي رل يناجِدس)2(،وقوله تعالى  :كُمدعأَي  إِذَا أَنَّكُم تُّمم كُنتُمو 

ا خشية ه بِة عائدة على األولى تذكيرانيالثَّا" إنكم" فقوله ،))3مخْرجون أَنَّكُم وعظَاما تُرابا
  .تناسيها

ونوركشي هالزهذا الغرض  أن "يكون بناؤه بطريقة اإلجمال قد يرد منه شيء 
ناسي لطول العهد بها  عليها التَّىشخَتتقدم التفاصيل والجزئيات، فإذا فصيل، بأن والتَّ

 نَقْضهِم فَبِما:  على ذلك بقوله تعالىواستشهد، )4("كر الجمليبنى على ما سبق بها بالذِّ

ميثَاقَهم مكُفْرِهو اتآيب اللّه هِمقَتْلاء واألَنْبِي)5(،إلى قوله تعالى  :ٍفَبِظُلْم  نم ينواْ الَّذادا هنمرح هِملَيع 

اتبطَي لَّتأُح ملَه)6(، ى ما سبق في القول من بيان لذكر الجملي عل" فبظلم" فقوله
قض والكفر وقتل األنبياء، والقول على مريم بالبهتان ودعوى قتل فصيل من النَّالتَّ

  .المسيح
ر كُّذَ التكرير تَ  ومن نكت : "أشار ابن معصوم إلى هذا الغرض في قوله       كذلك  

  ما قد بعوالذي يم  ،)7(" بسبب طول الكالم   د ر ز قول ابن معصوم عن سابقيه أنَّه أشا       ي
 بِما يفْرحون الَّذين تَحسبن  الَ:  كقوله تعالى برابططُبِرتَ قد يالتِّكرار من النَّوعإلى أن هذا 

                                         
  .14ص، 3ج، البرهان في علوم القرآن: الزركشي) 1(
  .4: اآلية، سورة يوسف) 2(
  .35: اآلية، سورة المؤمنون) 3(
  .15ص، 3ج، البرهان في علوم القرآن: الزركشي) 4(
  .155: اآلية، سورة النساء) 5(
  .160: اآلية، سورة النساء) 6(
  .346ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم) 7(
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 فال تحسبنهم تكرار:   فقوله،))1الْعذَابِ من بِمفَازَة تَحسبنهم فَال يفْعلُواْ لَم بِما يحمدواْ أَن ويحبون أَتَواْ
الرابط كما   من   ادر، ومنه ما يكون مج    "هم"قد اقترن بضمير    " ال تحسبن الذين  "لقوله  

 بعـدها  مـن  ربـك  إِن وصـبرواْ  جاهدواْ ثُم فُتنواْ ما بعد من هاجرواْ للَّذين ربك إِن مثُ : في قوله تعالى

 لَغَفُـور  ـيمحر)2(، فتركيب "في آخر اآلية تكرار لتركيب "  ربكإن"الواردة في "  ربكإن
 سحبان بن وائل    الشَّاعرأولها وقد خال من رابط يربطه بالتركيب األول، ومنه قول           

  : )3(_رب به المثل في الخطابة والبالغة بليغ يضبآهلةرجل من  _
  اهيبطي خَنِّ أدعب ام َأتُلْا قُذَِإ    ي ننَّ َأمانُون اليي الحمل عدقَلَ

 يشذا طال به الحديث وخَ إ_ن يكرر كالمهن المتكلم يجوز له أإ: إلى القولونخلص 
  .له وتجديدا لعهده تطرية _األول كالمه أن ينسى

  
  : تعدد المتعلق 8.4.1

وقد يكرالشَّر خصمختلفة،  من معانٍالتِّكرار لتعدد ما يتعلق به هذا  الكالم 
) هـ739(الخطيب القزويني نهم مرض مشروع وجائز عند نقاد األدب،  الغفهذا

 لتعدد المتعلق، كما كرره اهللا تعالى في  الكالمرركَوقد ي: "الذي أشار إليه في قوله
 بهذا  نعمة كلَّبقَ بعد نعمة، وع؛ ألنَّه تعالى ذكر نعمةً"فبأي آالء ربكما تكذبان"قوله 

الغرض من ذكره عقيب نعمة غير الغرض من ذكره عقيب نعمة  ومعلوم أنالقول، 
 علَيكُما  يرسلُ: قد عقب بهذا القول ما ليس بنعمة كما في قوله تعالى: أخرى، فإن قيل

 لم يكونا من آالء اهللا، فإن  وإن وجهنمالعذاب:  قلنا،))4تَنتَصرانِ فَلَا ونُحاس نَّارٍ من شواظٌ
  من اعات رغيب في الطَّجر عن المعاصي والتَّفهما على طريق الزذكرهما ووص

  

                                         
  .199: اآلية، سورة آل عمران )1(
  .110: اآلية، سورة النحل )2(
  .346ص، 5ج، عأنوار الربي: ابن معصوم) 3(
  .35: اآلية، سورة الرحمن )4(
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  .)1("ه تعالىئاآل
 يومئذ ويلٌ :ة الكريمة في سورة المرسالتوعلى هذه الشاكلة جاءت اآلي

كَذِّبِنيلْم2(ل( اتعالى ذكر قصص مختلفة وأ؛ألنَّه ه قول، فصار كأنَّة بهذا التبع كل قص
 ة، مبالغة في اإلنكار وتأكيدال يومئذ للمكذبين بهذه القص وي:ةصقال عقب كل ق

لوقوع السوالغضب ألجل تكذيبهم، ومثله كثير في القرآن الكريم كقوله تعالى في خط 
وتبع كل من ،)4(الْكَافرون أَيها يا قُلْ: له تعالىوقو، ))3ونُذُرِ عذَابِي فَذُوقُواسورة القمر 

الخطيب القزويني ) هـ821(والقلقشندي ) هـ794 (الزركشيو) هـ749(وي العل
  .)5(شابه في اآلراء واألمثلةلها يلحظ وجه التَّارس بشواهده، فالدفي رأيه واستشهدوا 

  
  : كثيرالتَّ 9.4.1

 الشِّعر في ورود الكثير، وهو قليُل التَّالتِّكرارالتي يخرج إليها ومن المعاني 
بيت أثناء تعليقه على إلى هذا الغرض في  )هـ429ت( لبيعاالثأشار العربي،
  : )6(الشِّعر

  مكَ وتْانَ كَمكَ وم كَمكَ     مكُ لَتْانَ كَةمع نمكَ
   لَك أَولَى ثُمفَأَولَى لَك أَولَى:  ومنه قوله تعالى،)7(" للعناية بتكثير العدد)كم(فكرر لفظة "

  
                                         

  .304ص، اإليضاح في علوم البالغة: الخطيب القزويني) 1(
  .سورة المرسالت) 2(
  .39، 35، 21: اآليات، سورة القمر )3(
  .سورة الكافرون )4(
، 188ص، 3ج، البرهان في علوم القرآن:الزركشي، 178ص، 2ج، الطراز:العلوي:انظر )5(

  .361ص، 2ج، ح األعشىصب: القلقشندي
أبي :الثعالبي،177ص، 1ح، معاني القرآن: الفراء:انظر،هذا البيت قائله غيرمعروف) 6(

  .421ص،فقه اللغة وأسرار العربية، منصور
  421ص، فقه اللغة وأسرار العربية، أبو منصور :الثعالبي )7(
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 آلَاء فَبِأَي:  في سورة الرحمنفي كتاب اهللا التكرير قوله تعالى ولهذا جاء ،))1فَأَولَى
وعد ابن ،  )3(لِّلْمكَذِّبِني يومئذ ويلٌ :وقوله تعالى في سورة المرسالت ))2تُكَذِّبانِ ربكُما

 الشَّاعر يكرر فيها، فاعر أنكثير من األغراض التي يجوز للشَّرشيق القيرواني التَّ
  : )5(الصريري كقول محمد بن مناذر ،)4("كثير التَّ إال في معنى يكرر اسماب أنال يج"

  دعا و مر حزجنَْأ: ي ِلاَلقَ     مكَ وم كَم كَم وكَم كَم كَمكَ ومكَ
 ولم يكتف ابن رشيق بذلك بل استشهد على ذلك بقصة الجماعة الذين أنشدوا 

6(إسماعيل قول المتنبياحب أبي القاسم الص( :  
ظُعلَ فَتَما لَملَّكَ تُممم هتَ     ةًابواضتَعو هوظْ العماظْ عمم نمِظْ الع  

والذي يفهم من كالم ال)7(ما أكثر عظام هذا البيت: احبفقال لهم الص ،احب أنَّه ص
ابقة يتبين  الساألمثلةفمن خالل  ، وكره كثرتها في هذا البيتكره تكرار كلمة العظم

ومن يمعن النظر في ، ذا خرج لغرض التكثير إالتِّكراراد القدماء أجازوا قَّلنا أن النُّ
لغرض بها ه من الممكن االستشهاد نَّابقة باستثناء بيت المتنبي يجد أ الساألمثلة

   . واللوموالتَّأنيبالعتاب 

                                         
  .34: اآلية، سورة القيامة) 1(
  .سورة الرحمن) 2(
  .تسورة المرسال) 3(
  . 75ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق القيرواني) 4(
  . 75ص، 2ج: المرجع نفسه) 5(
  .58ص، 4ج، الديوان، أبو الطيب: المتنبي) 6(
  .75ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني) 7(
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 التَّعجب وأمثلته قليلة، فمنها ما ورد فـي      كرارالتِّومن األغراض التي يؤديها     
 في التِّكرار، ف))1 قَدر كَيف قُتلَ ثُمقَدر  كَيف  فَقُتلَ: كقوله تعالى-عز وجل–كتاب اهللا 
قتله اهللا :  جاء لداللة التَّعجب من تقديره وإصابته الغرض، ومثله في قولنا     هذه اآليات 

 النقـاد   اهد الدالة على هذا الغرض فقـد أهمـل         الشَّو ولقلة،)2(ما أشجعه وما أشعره   
    . دراساتهمفيالحديث عنه 

 : مهكم والذَّالهجاء واالزدراء والتَّ 11.4.1

ة هرة وشدعلى سبيل الشُّ"م ذَّ الهجاء والالتِّكرار ومن األغراض التي يؤديها       
 كقول ذي الرمة في هجائه ، بههير، والحطِّ من قدرِه والتش)3("هجوم بالوضيعالتَّ

  : )4(للمرئي
  تْزتَا اع ذَ إِ دعبن س ا القيسِِ ى امرأ مستُ
لَونَّكا أَ مـ    ُلص ـ  م سِي امـرئ القَ َشَعر  
نصامرئ القَ  اب سِي بِ العيد َأ وـ ر ضهم  

  

  تَوأب ى الساُلب الص  و فُاألنُهب الحمر   
يلُّ لَ حهـ  لَ م حـ  الخَ م ـ  والخَ يرِازِنَ مر  

جمر الم ـ   س   الةٌ وال مـصر   احي ال فَ

  

، )لراعي اإلب(ميري اعي النُّجا بها الركذلك صنع جرير في قصيدته الدماغية التي ه
  :)5( بني نمير في كثيرٍ من أبياتها جرير عبارة كررفقد

ــ ــفَ ى اِإللَّّال صــه ــى نُل ــرٍ عل   مي
ــو ــزِو ولَ ــ حتْنَ ــ بوملُ ــرٍي نُن   مي

ــ ــرابصفَ ــا تُُ ي يوســ ب ــرٍي نُن   مي

  حابا الــسمهوربــ قُتْيقوال ســ  
 على الم ـ  انِيـز ا م و ـ ز ـ ب ذُ تْنَ ااب  

ــ ــِإفَ الح نربم ــو قــةٌد ش هااب  

                                         
  .20: اآلية، سورة المدثر) 1(
، 3ج، م القرآنالبرهان في علو: الزركشي، 19ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير) 2(

  .18ص
  .76ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني) 3(
مؤسسة اإليمان ، تحقيق عبدالقدوس أبو صالح، الديوان، العدوي عقبة بن غيالن :ذوالرمة) 4(

  .592ص،1ج، 1982سنة ، 1ط، بيروت
  :من قصيدة مطلعها، 62الديوان ص: جرير) 5(

       لي إن أصبت لقد أصابا وقو    أقلّي اللوم عاذلي والعتابا       

  
  : التَّعجب10.4.1
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 كقول حماد عجرد البن نوح ،نقيصهكم والتَّاالزدراء والتَّ على سبيل التِّكرارويقع 
  : )1(وكان يتعرب

ــ يــن ــا ب ــحٍو نُ ــا َأ ي ــخَ ِـا الح  
ـــــومشَ نَـــــناِلـــــا وده  

ــ ــرا عيـ ــبِـ ــرا عي يـ   يبِـ

  

  بِتَـــ القَنا ابـــيـــ وــــلْسِ  
ــ ــ الرنيبــ ــا والكُبــ   بِثُــ
ــ ــرا عيـ ــبِـ ــرا عي يـ   يبِـ

  

  : )2(قول عبيد بن األبرص ،ما ما جاء منه للذَّأمو
ــه ــلَّـ ــ جتَلَْأا سـ ــ كعومـ   ـنْـ

  

  ــد ــةَـ ي ومــ و ــوا َألَّ يَأن ــي   انَ

  

 رالحموي  أإلىبنا التنبيه ويجد انيا لبكرٍ انشروا لي  ( مهلهل بن ربيعة ببيتستشهد
 في استشهاده بهذا البيت في هذا بص الحموي لم يم، وأعتقد أن في مقام الذَّ)كليبا
ي مؤلفاتهم  فالنُّقَّاد ليل على ذلك أن والد،هديد هنا جاء للوعيد والتَّالتِّكرار ألن ؛مالمقا

هذه القصيدة  ف،بذلكتنبُئ ومناسبة القصيدة ، )3( التَّهديد والوعيدمقاماستشهدوا به في 
 وطالبا  إياهافأخذ المهلهل يتوعد قبيلة بكر مهددا، خو المهلهلقيلت بعد مقتل كليب أ

الحموي أنَّه جاء ا قال  هنا جاء ليؤدي غرض التَّهديد ال كمالتِّكرارف، أر منهاالثَّ
  . ملغرض الذَّ

  
  : وبيخقريع والتَّالتَّ 12.4.1

أشار فقد قد،وبيخ، وأمثلته قليلة في كتب النَّقريع والتَّ التَّ وظيفةالتِّكرار       يؤدي
 إال على سبيل  يكرر اسمااعر أنوال يجب للشَّ: "إليه ابن رشيق القيرواني في قوله

   :)4(وبيخ كقول بعضهمقرير والتَّالتَّ
  ىمي عذا بِهنْ عتُسا لَهنْ عضمغَْأ    ي نبيرِ تُمكُنْ ماءيشْ َأمكَ وملى كَِإ

                                         
  .77ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني: انظر) 1(
  .92الديوان ص: عبيد بن األبرص) 2(
  .375ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع، 361ص، 1ج، خزانة األدب: الحموي: انظر) 3(
  .75ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني: انظر) 4(
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 الرحمن  فإن، تُكَذِّبانِ ربكُما آلَاء فَبِأَي: تعالىهواستشهد الحموي على هذا الغرض بقول
وبيخ، قريع والتَّتَّه هنا إال ليبكت بها من أنكرها على سبيل الجل جالله ما عدد آالء

  .)1("ديدها لهر أيادي المنعم عليه من الناس بتعكما يبكت منك
  : االستغاثة 13.4.1
يعفيها، وإلى هذا التِّكرارة من األغراض التي يستحسن  غرض االستغاثد 

فال "، التِّكرارحسن فيها رواني في حديثه عن المواضع التي يأشار ابن رشيق القي
اب المدح نحو قول ، وهي في بسم إال على سبيل االستغاثةار االاعر تكريجب للشَّ

  : )2("العديل بن الفرخ
بنعٍ لَي ممسال اِإلولهتُنَْأ وم     بنعٍ لَي ممسمرنْكنْ النَّ يم ااسكَر  

 فيه، إال أنَّي ولم أجد أحدا من التِّكرارعلى الرغم من أهمية هذا الغرض وضرورة 
  .لقدماء تحدث عنه سوى ابن رشيق القيروانيالنُّقَّاد ا

  
  : االستبعاد 14.4.1

 اإلصبع فيها االستبعاد، فابن أبي التِّكرارومن األغراض التي يجوز 
عدوه من أغراض ) هـ1120(وابن معصوم ) هـ837(والحموي ) هـ654(

ا  ومنه،)4(تُوعدون لما هيهات هيهات: منها قوله تعالى، )3(واهد وضربوا له الشَّالتِّكرار
  :)5()جرير (الشَّاعر قول أيضا

  هلَاصو نُيقق بالع خٌلاتَهيَأو      ومن بِهيقُق العاتَهي َأاتَهيَأفَ

                                         
  .362ص، 1ج، خزانة األدب: الحموي) 1(
  .76ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني) 2(
، 2ج، العمدة: ابن رشيق القيرواني، 376ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع: انظر) 3(

  .347ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم، 362ص
  .36: اآلية، سورة المؤمنون) 4(
  .385ص، الديوان: جرير) 5(
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قد القديمة وما قيل  التي وردت في كتب النَّالتِّكرارمن خالل استعراضنا ألغراض 
، اد أجازوا تكرار الكالم إذا دلَّ على غرض معين يتبين لنا أن النُّقَّ، فيها من آراء

 غرضا يرفع من قيمة النَّص الذي التِّكرارفال عيب في الكالم إذا تكرر مؤديا بذلك 
  .يرد فيه

  
  :  القديمة في الدراسات النقديةالتِّكرارأقسام  5.1

 في الثَّانيمثل ويت في تكرار اللفظ  األول يتمثل: إلى قسمينالتِّكرار النُّقَّادقسم 
ينقسم : "في قوله) هـ637(أشار إلى هذه القسمة ابن األثير ولقد تكرار المعنى،

هما يوجد في اللفظ والمعنى، واآلخر يوجد في المعنى دون  إلى قسمين أحدالتِّكرار
 التِّكرار في أثناء حديثه عن ةهذه القسم) هـ704(، وأورد السجلماسي )1("اللفظ

 اللفظي ونسميه التِّكرارأحدهما :  عاٍل تحته نوعانفذلك جنس ":جاء ذلك في قولهو
 ، يعيد اللفظا أن التكرير المعنوي ونسميه المناسبة؛ وذلك ألنَّه إمالثَّانيالمشاكلة، و

وإمة، وإعادة المعنى لكللفظ هو التكرير اللفظي أو المشا يعيد المعنى، فإعادة اا أن
  القدامى النُّقَّاد فمن خالل هذه اآلراء يتبين لنا أن، )2("هو تكرير المعنى أو المناسبة

تكرار األلفاظ وتكرار المعاني:  إلى قسمينالتِّكرارموا قس.  
      مستحسن(إلى تكرار مفيد  من حيث الوظيفةالتِّكرارموا ولم يكتفوا بذلك بل قس (

 لفائدة مؤديا التِّكرار يأتي د أن المفيالتِّكراروالمقصود ب، )مذموم(وتكرار غير مفيد 
رجى منه ال تُ الذي التِّكرار غير المفيد فهو ذلك التِّكرارا  ومعنى، أم ذا فائدةغرضا

ن فإ:" ار أبو سليمان الخطابي في قولهفائدة في تأدية المعنى، وإلى هذه القسمة أش
مستفاد به ر هما مذموم وهو ما كان مستغنى عنه غيأحد: تكرار الكالم على ضربين
، ينئذ يكون فضالً من القول ولغوا بالكالم األول، ألنَّه حزيادة معنى لم يستفيدوه

ما كان بخالف ) المستحسن(رب اآلخر والض، النَّوعوليس في القرآن شيء من هذا 
في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة إليه بإزاء التِّكرارفة، فإن ترك هذه الص 

                                         
  .3ص، القسم الثالث، رالمثل السائ: ابن األثير) 1(
  .476ص، المنزع البديع: السجلماسي) 2(
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ة في وقت الحاجة إلى الحذف واالختصار، وِإنَّما يحتاج إليه ويحسن يادتكلف الز
استعماله في األمور المهمة التي يعظم العناية بها، ويخاف بتركه وقوع الغلط 

حريض  والتَّجل لصاحبه في الحثِّسيان فيها واالستهانة بقدرها، وقد يقول الروالنِّ
  .)1(..." ارمِ، عجل عجلارمِ: على العمل
 الذي ال يستفاد منه التِّكرار، فا ومفهوما كالم أبي سليمان الخطابي واضحجاء

معنى ال ي أيعالتِّكرار من دالمقبول بل ي لغو ال فائدة مناعد الذي التِّكرارا ه، وأم 
ن االستغناء عنه ؛ ألن الحاجة  فهو تكرار محمود ال يمك،معنىيؤدي  ويأتي لغرضٍ

  . إلى ذلكتدعو
  

  :  تكرار اللفظ والمعنى1.5.1
كرير اللفظ  األول ت:قدية القديمة إلى قسمينراسات النَّ في الدالتِّكرارانقسم 

 فهو موضوع )تكرار اللفظ( ظ، َأما األولتكرار المعنى دون اللفالثاني بعينه، و
ا تكرار الكالم من وأم: "في قوله) هـ276( هنا، فقد أشار إليه ابن قتيبة يحديث
 ، وكأنَّه في هذا القول أراد اإلشارة إلى أن)2(" واحد وبعضه يجزي عن بعضجنسٍ

 ها دون أنهما لسدت األخرى مسداحدإفي اللفظ والمعنى، فلو حذفنا الكلمة تتكرر 
 في باب التِّكرار في حديثه عن النَّوع أشار ابن جني إلى هذا يختل المعنى، كذلك

 قد قامتْ"و" نحو قولك قام زيد قام زيد"ثيرة تدل عليه  وضرب له أمثلة ك،االحتياط
  : )3(الشَّاعر، وقول " الصالةالصالة قد قامتْ

ِإويِإاك ياكالم رــنَِّإ فَاءإلى الشَّ     هرد عللشَّ واء راِل جب  
  : )4(الشَّاعرومنه قول 

  الح السالحالس: ةدجو نَخَُأ     اَلا قَذَ ِإاءفَ بالوونيردجلَ

                                         
  .52ص، ثالث رسائل في إعجاز القرآن، أبو سليمان:الخطابي) 1(
  .235ص، تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة) 2(
  .101 ص،3ج،الخصائص :ابن جني: انظر) 3(
  .101ص،3جالمرجع نفسه،) 4(
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  : )1()مسكين الدارمي (الشَّاعروقول 
  حِال سرِيغَ بِاءجياعٍ إلى الهسكَ   ه لَاخَ ال َأن من ِإاكخَ َأاكخََأ

  
  

  : )2(الشَّاعروقول 
  سِبِ احسِبِ احونقُ الالحاكتَ َأاكتََأ    ي تلَغْباةُ بِج النَّني إلى َأنيَأفَ

، ويفهم من )3("جدا وهو في الجمل واآلحاد جميعا كثير )تكرار اللفظ( ابفهذا الب"
العربي، إضافةً إلى الشِّعريوع في  كثير الشُّالتِّكرار من النَّوع هذا كالم ابن جني أن 

كونه يأتي في األلفاظ المفردة، ويأتي في الجمل والعبارات، وأكد ابن رشيق 
 في األلفاظ دون المعاني وهو التِّكرارفأكثر ما يقع  ":القيرواني هذا الرأي في قوله

  .)4(" فذلك الخذالن بعينهظ، فإن تكرر اللفظ والمعنى جميعافي المعاني دون األلفا
 هقسم يتكرر في:  إلى ثالثة أقسامالتِّكرارم  قسالسابقفابن رشيق في قوله 

فة، وقسم آخر تتكرر فيه اللفظ ومعناه مختلف، وقسم يتكرر فيه المعنى وألفاظه مختل
هب العلوي مذهب المعيب، وذبالقسم األخير األلفاظ ومعناها واحد، ونعت ابن رشيق 

ير أنَّه لم يطلق نعت المعيب على القسم الذي ه للتكرار، غابن رشيق في تقسيم
 للكشف عن النَّوعظر في هذا  بل دعا إلى إمعان النَّ،تتكرر فيه األلفاظ ومعناها واحد

 ما نورده في هذا القسم ينبغي واعلم أن: "أو عيبه ونفهم رأيه هذا في قولهحسنه 
ولم يكتف النقاد بذلك بل قسموا هذا النَّوع .)5("ة مجاريهظر فيه لغموضه ودقَّإمعان النَّ

  : إلىالتِّكرارمن 

                                         
  .29ص ،الديوان، مسكين: الدارمي) 1(
   101ص، 3ج، الخصائص: ابن جني :انظر، هذا البيت مع شهرته إال أنَّه لم ينسب ألحد) 2(
  .106ص، معالم الكتابة، ابن شيث: القرشي: انظر، 102-101ص، 3جالمرجع نفسه، ) 3(
  .73ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني) 4(
  .177ص، 2ج، الطراز المتضمن ألسرار البالغة: العلوي: انظر) 5(
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 كالتأكيد والوعيد ،رضاًغ و معنىيؤدي يأتي تكرار اللفظ  ل به أنوقصدوا
 أبو سليمان الخطابي النَّوعأشار إلى هذا ب واالستعانة وغيرها، عجوالتهديد والتَّ

 ، واآلخر مستحسن، إلى ضربين، األول منهما مذمومالتِّكرارم قسعندما ) هـ388(
ي يادة ف في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة إليه بإزاء تكلف الزالتِّكرارفترك "

وقت الحاجة إلى الحذف واالختصار، وِإنَّما يحتاج إليه ويحسن استعماله في األمور 
سيان فيها واالستهانة المهمة التي يعظم العناية بها، ويخاف بتركه وقوع الغلط والنِّ

1(..."عجل عجل،  ارم ارم: على العملجل لصاحبه في الحثِّبقدرها وقد يقول الر( ،
في أثناء ) المفيد (التِّكرار من النَّوعإلى هذا ) هـ466 (جي الخفاوأشار ابن سنان

  :)2(تعليقه على بيتي شعر للمتنبي
َأتَنَْأو بواله يجبِاء ن حمدان يشَتَ    ه نَاباب هملُوورِ كَديمو ــاِلود  
وحمدانح مدونو حمدونثٌارِ ح     وقْ لُثُارِحمانقْلُ ومانر اشد  

 قد اتفق له أنألن المعنى المقصود ال يتم إالَّ به، و  عندي قبيحا؛التِّكرارفليس هذا "
 أبا الهيجاء هو عبد اهللا  واحد من غير حشو وال تكلف؛ ألنذكر الممدوح على نسق

 التِّكرارفي هذا ن بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن راشد، فلما عرض بن حمدا
 غير مكروه، وعلى ذلك يجب  وكان البيتُ مرضياتم إال به سهل األمر فيهمعنى ال ي

أني ح3(" كل تكرار يجري هذا المجرىُلم(.  
 إلى محمود ومذموم التِّكرارسابقيه في تقسيم ) هـ637(وتبع ابن األثير 

 التِّكرار على )غير المفيد(تسمية  أطلقكما ،)المفيد(وأطلق على المحمود تسمية 
 يأتي التكرير لمعنى، ومقصودي من المفيد أن: "ن المقصود بهما في قولهوبي،مومالمذ

وزاد على ذلك قوله)4(" يأتي التكرير لغير معنىوغير المفيد أن ،" :المفيد واعلم أن 
 من أمره، وِإنَّما يفعل ذلك للداللة على من التكرير باق في الكالم تأكيدا له وتشييدا

                                         
    .52ص، ثالث رسائل في إعجاز القرآن: الخطابي: انظر) 1(
  .277ص، 1ج، الديوان، أبو الطيب: المتنبي) 2(
  .96ص، سر الفصاحة، ابن سنان: الخفاجي) 3(
  .4ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير) 4(

  ): المفيد(تكرار اللفظ والمعنى . أ
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ولم يكتف ،)1(" الذي كررت فيه كالمك إما مبالغة في مدحه أو في ذمهيءالعناية بالشَّ
  : تكرار اللفظ المفيد بل تجاوز ذلك في تقسيمه إلى فرعين عنابن األثير في حديثه

وهو ما جاء به تكرار اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد : الفرع األول 
 دابِر ويقْطَع بِكَلماته احلَق يحق أَن اللّه يدويرِ: والمقصود به غرضان مختلفان كقوله تعالى

رِينالْكَاف قحيل قلَ الْحطبيلَ واطالْب لَوو كَرِه ونرِمجالْم)2(، قوله فتكرار اللفظ والمعنى في 
رادتين،  وذلك ألن األول تمييز بين اإل؛ِإنَّما جاء هنا الختالف المراد) ليحق الحق(
  .)3( بيان لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرهاالثَّانيو

  كالم ابن رشيق القيرواني سابقًا يجعلنا نقف قليالً عندالتِّكراروهذا الفرع من 
 فابن األثير من خالل هذا ،)4( بعينها خذالنً عد تكرار اللفظ والمعنى جميعاعندما

 تكرر في اللفظ والمعنى  اللفظ وإن أنأيه وينفيه، مبينًا ابن رشيق في رالفرع يخالف
مختلفة بحسب ما يتعلق به في سياق الكالم، ولعل العلوي افإنَّه قد يحمل أغراض 

واعلم أن ما : "في هذه المسألة قد استفاد من رأي ابن األثير حينما قال) هـ749(
  .)5("ودقة مجاريه فيه لغموضه سم ينبغي إمعان النظرِنورده في هذا الق

 ا يموممن هذا الباب قوله تعالى عد  : ْـا  قُلـا  يهأَي  ونرالْكَـاف  ال  ـدبـا  أَعم  ونـدبتَع   لَـاو 
أَنْتُم ونابِدا عم دبأَع  لَاأَنَا و ابِدا عم تُمدبع لَاو أَنْتُم  ونابِـدـا  عم  ـدبأَع   لَكُـم  كُميـند  ـيليـنِ  ود  )6( 

   تكراالسورة  ذه  ه ي ف وقد يظن قوم أنـ   ار ى  ال فائدة منه وليس األمر كذلك، فإن معن
لون ما أطلبه مـنكم      المتكلم وال أنتم فاع     يعني في المستقبل من عبادة     )ال أعبد (:قوله

رير وهذا باب من تك   : "ق ابن األثير على هذا الفرع في قوله       ويعلِّ،  )7(من عبادة إلهي  
                                         

  .5ص: المثل السائر، ابن األثير) 1(
  .7: اآلية، سورة األنفال) 2(
  .7-6ص، القسم الثالث، المثل السائر، ثيرابن األ) 3(
  .73ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني) 4(
  .177ص، 2ج، الطراز المتضمن ألسرار البالغة: العلوي) 5(
  .سورة الكافرون) 6(
  .7ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير) 7(
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، )1(" وبه تعرف مواقع التكرير والفرق بينه وبين غيره        ،اللفظ والمعنى حسن غامض   
  . قد أخذ برأي ابن األثيرالسابق العلوي في رأيه  يتبين لنا أنالنَّصفمن خالل هذا 

 في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد والمراد به التِّكرارإذا كان : الثَّاني عوالفر
 جاء التِّكرار فهذا ،))2قَدر كَيف قُتلَ ثُمقَدر  كَيف  فَقُتلَ:  تعالىغرض واحد كقوله

  : )3(الشَّاعر ومنه قول تقديره وإصابته الغرضب من عجلداللة التَّ
  يملَّكَ تَم لَن وِإاتيح تَالثَثَ    ي ملَ استَممي ثُلَ اسمي ثُما اسلَال يَأ

، )4( لتقرير المعنىالمة وكل هذا إيحاء بالسا مبالغة في الدعاء لهكرارالتِّوفي هذا 
 ابن ، والعجيب في األمر أنالنَّوعواهد على هذا وضرب ابن األثير الكثير من الشَّ

 إلى نفسه مع اختالف  قسما يكون المعنى فيه مضافًاالنَّوعاألثير قد أضاف لهذا 
 مضافًا يكون المعنى فيه  قسماالنَّوع من هذا علم أنوا: "جاء ذلك في قولهوقد  ،اللفظ

ولم يكتف بذلك بل ، )5("إلى نفسه مع اختالف اللفظ، وذلك يأتي في األلفاظ المترادفة
نراه ينبوهذا ال: " عليه في قولههموضع لم ينبواستشهد عليه )6(" سوايه عليه أحد ،

 لَهم أُولَئك معاجِزِين آياتنا في سعوا والَّذين: الىواهد نذكر منها قوله تعبمجموعة من الشَّ

ذَابن عزٍ مجر يمأَل)7(،الشَّاعر قول جز هو العذاب، ومنه فالر)8( :  
  تلَّج ووبطُ الخُيه فتْمظُ عنِإو    ه بِعلطَض مءبالع ِلقْث بِضوهنَ

 ناعةعاطي هذه الصتما يشكل هذا الموضع على كثير من م، وربءقل هو العبفالثِّ
يد للمعنى المقصود أكة فيه هي التَّال فائدة منه وليس كذلك بل الفائدنوه مما وظ

                                         
  .9ص : المثل السائر، ابن األثير) 1(
  .20: يةاآل، سورة المدثر) 2(
  .144ص،2ج، ديوان الحماسة: أبي تمام: انظر،هو حميد بن ثور الهاللي) 3(
  .10ص، القسم الثالث، المثل السائر:  ابن األثير: انظر)4(
  .15صالمرجع نفسه، ) 5(
  .15صالمرجع نفسه، ) 6(
  .5: اآلية، سورة سبأ) 7(
  . 304ص، 1الديوان ج، أبو تمام )8(
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القسم ضمن  النَّوع هذا  ابن األثير لم يضعوالغريب في األمر أنوالمبالغة فيه، 
جز، الر"ة السابق، فاأللفاظ "لفظالمعنى دون ال"، وهو تكرار التِّكرار من الثَّاني

، وفي رأيي ن المعنى متفق في كليهما ألفاظ مختلفة ولككلها" ءقل العبالثِّ"، "العذاب
 ألن األلفاظ مختلفة ؛ توضع ضمن تكرار المعنى األولى في هذه األمثلة أنه منأنَّ

  .والمعنى واحد
من التكرير ) الثَّانيالفرع  (عالنَّوك من يدخل في هذا  هناويشير ابن األثير أن

ربما لو: "، ونفهم ذلك في قولهالنُّقَّاده عليه من ما ليس منه، ويزعم أنَّه أول من نب
 ما ليس فيه، وهو موضع لم ينبه عليه أحد سواي، النَّوعا ذأدخل في التكرير من ه

 بعدها من ربك إِن وصبرواْ جاهدواْ ثُم فُتنواْ ما عدب من هاجرواْ للَّذين ربك إِن ثُم: ومنه قوله تعالى

لَغَفُور يمحر)1(،وقوله تعالى  :َال  نبستَح ينالَّذ ونحفْرا يأَتَواْ بِم ونبحيواْ أَن ودمحا يبِم لُواْ لَمفْعي فَال 

مهنبستَح فَازَةبِم مذَابِ نالْع ملَهو ذَابع يمأَل)2(،ظَ فهذه اآليات وغيرها يها من باب  أنَّن
التكرير وليس األمر كذلك، وقد أنعمت نظري فيها فرأيتها خارجة عن حكم التكرير، 
وذلك أنَّه أطال الفصل من الكالم، وكان أوله يفتقر إلى تمام ال يفهم إالَّ به، فاألولى 

الفصل، كي ال  لتمام ظ األول مرة ثانية، ليكون مقارنًا يعاد لفاحة أنفي باب الفص
  .)3("يجيء الكالم منثورا

 في هذه اآليات للرد على ابن األثير، النُّقَّادتذكر رأي وفي هذا المقام ن
 هنا جاء التِّكرار  أنعلى أجمعوا  وابن معصوم،الزركشيفالخطيب القزويني و

، ولعلني )4(امع خشية تناسيه لطول العهد بهته لدى السيتثبلغرض تقرير المعنى و
  .أوافقهم الرأي في ذلك

                                         
  .110: اآلية، سورة النحل) 1(
  .188: اآلية، سورة آل عمران) 2(
  .17ص، القسم الثالث، المثل السائر، ابن األثير) 3(
البرهان : الزركشي، 304ص، 1ج، اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب: القزويني: انظر) 4(

  .346ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم، 14ص، 3ج، في علوم القرآن
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 والمعنى،  بعض المواطن التي يجيء فيها تكرار اللفظ النُّقَّاد على َلكشْوقد ُأ
 التِّكرار ا ضمنهعد ومنهم من ، المفيدالتِّكرارطن ضمن فمنهم من عد هذه الموا

 أبا الطيب المتنبي أتى في هذا ناعة أنمن مدعي هذه الصفقد زعم قوم "، المذموم
  : )1(بتكرير ال حاجة به إليهالبيت 

   ارِالعضتْ الهنضِارِ ابن العابـنِتْ اله     ضِارِـن العنِتْ الهضِارِ ابن العنِتْ اله     
الدال على  البالغ التِّكرار من التِّكرار هذا فابن األثير والعلوي يعتبران أن

عالبي ه أبو منصور الثَّنهاية الشرف وإعظام المنزلة ورفع المرتبة، في المقابل عد
  .)2(نسحبي لتكريره اللفظ الواحد من غير من العيوب التي أخذت على المتن

 الوارد في القرآن التِّكرار أنعلى القوم الذين زعموا ) هـ749 (ورد العلوي
 اإلعجاز أنكر عليهم ذلك بإقامة الحجة، فالقرآن الكريم بلغ حد ال فائدة منه، والكريم

 إلى هذه َلصا وم لَ،والفصاحة ما لم يبلغه كتاب سواه، فلو كان فيه كالم لغير فائدة
بعض : "جاء ذلك في قوله،رجة من الفصاحة والبالغةالد من ضاقت وقد ظن

 خاٍل ه إلى مأخذ الدقائق أنَّعِلُّط بصيرته عن إدراك الحقائق والتَّحوصلته وضعفتْ
 عن الفائدة، وَأنَّه ال معنى تحته إالَّ مجرد التكرير ال غير، وهذا خطأ وزلل، فإن

 والفصاحة سواه من بين سائر الكلمات ولو  اإلعجاز في البالغة لم يبلغ حدكتاب اهللا
رجة، وال كان مختصا ر لم يكن بالغًا هذه الديكان فيه ما هو خاٍل عن الفائدة بالتكر

 فإن سائر الكلمات التي هي دونه في الرتبة قد يوجد فيها بهذه المزية، وأيضا
  .)3("التكرير مع اشتمالها على الفائدة فكيف هو

 ،ا يتدبرها جيد لهذه اآليات أنتفحص والماظر النَّوبعد ذلك يدعو العلوي 
وهكذا  "،ى الذي جيء به من أجله ويكشف عن المعن،التِّكرارليدرك السر من هذا 

فيما ورد من اآليات المكررة فإنَّها لم تتكرر إال لمقصد عظيم في الرمز إلى ذلك 
 قلبه في إدراك تلك اللطائف، وليجعلها اظر النَّنى الذي سيقت من أجله، فَلْيحكالمع

                                         
  .216ص،3ج ،الديوان ،أبو الطيب:المتنبي )1(
  .35ص، انظر في هذه الرسالة) 2(
  .177ص، 2ج، الطراز المتضمن ألسرار البالغة: العلوي) 3(
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 فإنَّها مشتملةٌمنه على باٍل وخاطرٍ، وال يتساهل في إحرازها فيلمحها بمؤخرة عينه، 
  .)1("على أسرارٍ ورموز

 القدامى النُّقَّاد أشار إلى قضية مهمة غفل عنها السابقولعلَّ العلوي في كالمه 
ها من  جعله للتكرار داللة رمزية يقوم ب المحدثين تتمثل فيالنُّقَّادليها بعض وتنبه إ

ة لكان بإمكانهم تفسير الكثير قضي لهذه ال القدامىالنُّقَّادفلو تنبه  خالل اللفظ المكرر،
 الثَّانيطلق سنتناول في الفصل ن، ومن هذا الممن قيمته ورفعوا التِّكرار  دالالتمن

داللة عن  فيه ثتُتحد ، اإليحائيالتِّكرار يةسم عليه ت عن نوعٍ جديد أطلقتُالحديثَ
  . اإليحائية والرمزية واألسطوريةالتِّكرار

  : )غير المفيد( عنى تكرار اللفظ والم .ب
، ولكن  لمعنى وال يؤدي غرضا الذي ال يأتيالتِّكرار على تقبيح النُّقَّادجمع َأ

 ودقةً في النظر،  وعيا فائقًاالنَّاقد تتطلب من النَّوع هذا قبيح والحكم علىعملية التَّ
 النُّقَّادراء ارس آلالدخالي الفائدة، ف بأنَّه معيب النَّوعليتمكن من الحكم على هذا 

، فابن رشيق التِّكرارالقدامى يلحظ في هذه اآلراء سرعة البديهة في الحكم على 
  : )2(اتيصابي في قول ابن الز كثرة تكرار كلمة التَّالقيرواني ال تعجبه

ــزَِأ َأفُتَع ــ تُم قيمــ ع ــلَ   يابِصى التَّ
ــا ذُذَِإ كرــس ــلو ال ع ــن   يابِص التَّ
ـ كَو ــفَيال يملُــثْ مفــي التَّــك يابِص  
  يابِص التَّــن عــتُلْدي عــنــ ترملَــَأ

  

ــفَ   ــ كَدقَ ــاقَنَ متْرثُ ــ العةُلَ   ابِتَ
ـ  تَرفَنَ م ـ  ن اس مـ  نَ ه   ابِع الـص  رفْ
ــَأو ــ فَتَنْ ــجى المتَ ــشَّةانَ   ابِب وال

ــ ــ المينتْرغَْأفَ بالتَّــةُالم يابِص  
  

صابي، على نيا بالتَّفمأل الد: "ت جاء في قولهفتعليق ابن رشيق على هذه األبيا
، والسيما وقد جاء به كله على معنى الشِّعرصابي لعنة اهللا من أجله، فقد برد به التَّ

  .)3("واحد من الوزن

                                         
  .179ص، 2ج: الطراز المتضمن ألسرار البالغة: العلوي) 1(
  .77ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني: انظر) 2(
  .77ص، 2ج: المرجع نفسه) 3(
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عالبي تكريره اللفظ في  على المتنبي فيما ذكره الثَّتْذَخومن العيوب التي ُأ
 يأتي هنا أن" من غير حسن"ود بكلمة البيت الواحد من غير حسن، ولعل المقص

  : )2(، واستشهد على ذلك بقول المتنبي)1( لغير فائدة ومعنىالتِّكرار
ومن ج ي بِ ٍلاه و هو ي جُله ج لَهه  

  :)3(وقوله
الْ بِ تُلَقَلْقَوهـ لْذي قَ  الَّ م ـ  َلقَ اشَ الح  

  

  ويجُله لْ عي َأنَّ مبِ ه  ي جُلاه  
  
ـ لُّ كُ شٍي ع َلالققَ هـ  قَ ن ُلالق  

  

 في زيادةً الذي يودي التِّكرار يلحظ أنَّه استحسن السابقعالبي المتأمل في رأي الثَّف
في  في المعنى، فتكرار المتنبي زيادة الذي ال يودي إلى التِّكرارح ستقب وا،المعنى
ما أشار وهذا مخارج حروف الكلمات المكررة،  لتقارب ين، ازداد قبحاالسابقالبيتين 

تكرار الحروف والكالم يذهب بشطر من الفصاحة،  " أنابن سنان الخفاجي فيه إلي
فإذا كان يقبح تكرار الحروف المتقاربة المخارج فتكرار الكلمة بعينها أقبح 

  .)4("وأشنع
تكرار اللفظ والمعنى غير (نان الخفاجي إلى شيوع هذا القسم وأشار ابن س

 في شعره جاء ذلك التِّكرار إالَّ واستخدم هذا  يكاد يجد شاعرا في زمانه فال)يدالمف
اب من تَّ والكُالشُّعراء به ولعوهذا الذي أنكرناه من تكرار األلفاظ، فن قد ُأ: "في قوله

أهل زماننا حتى ال يكاد الواحد منهم يغفل عن كلمة واحدة فال يعيدها في نظمه أو 
، وقد كان أبو الحسن مهيار ...فةى هذه الص كالمهم وجدته علتى اعتبرتَه ومنثر

فما وجدت له قصيدة تخلو من ذلك ) طينة(و) طين(ري بلفظة ن غُمبن مرزويه ما
 في قصائد ا الذي يأتي منتشرالتِّكرار  ومع ذلك يقر ابن سنان أن،)5("إال اليسير
قصيدة الواحدة، ومن  نفسه الذي يأتي في الالتِّكراراعر أصلح وأحسن من مختلفة للشَّ

                                         
  .206ص،1ج، يتيمة الدهر، أبو منصور: الثعالبي) 1(
  .174ص، 3ج، الديوان، أبو الطيب: المتنبي) 2(
  .175، 3جالمرجع نفسه، ) 3(
  .96ص، سر الفصاحة، ابن سنان: الخفاجي) 4(
  .100ص: المرجع نفسه) 5(
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 في القصيدة التِّكرار فهو أصلح من  عندي لم يكن محمودافهذا وإن"له ذلك قو
  .)1("الواحدة أو البيت الواحد

 وخطالً من غير ا ال عيند ابن األثير ال يأتي في الكالميد ع غير المفالتِّكرارو
  : )2(األصغرقول مران  بالنَّوع واستشهد على هذا ، إليهاجةح

نَ ى اهللاُ قَس اجد لا وسالم ى نَ لَ عجد  
ـ بد و ج إلى نَ  تُرظَنَ ـ نَو د اددغْ اه  

  

  وي ا حا نَ ذَبجأيِ على النَّ  د و البعد  
  دج نَن ماتَهيهوداً جى نَ ري أَ لِّعلَ

  

 وفي الثًارر ذكر نجد في البيت األول ث كالشَّاعر ف،عيف الض من العيالتِّكرار هذاف
 أنَّه تلفت إليها الثَّاني وفي ،ناء على نجد، ومراده في األول الثَّثًا ثالالثَّانيالبيت 

، التِّكرار من بغداد، وذلك مرمى بعيد، وهذا المعنى ال يحتاج إلى مثل هذا راناظ
  : )3(وعلى مثل هذا األسلوب، ورد قول أبي نواس

  سام خَِلحر التَّمو يه لَماويو     ثًااِلثَ وماوي واموا يها بِِنَمأقَ
 له يوم الخامس رحلوا، ويا عجباومراده في ذلك أنَّهم أقاموا بها أربعة أيام، وفي ال

يأتي بمثل هذا البيت الس4(ال على العي الفاحشخيف الد(.  
  

  : تكرار المعنى دون اللفظ 2.5.1
 بشكٍل التِّكرار من النَّوع عن هذا  القديمةراسات النقدية في الدجاء الحديثُ

بسها لم تُأنَّط غير موسعٍ، فالمالحظ مبإيراد األمثلة  بل اكتفتْ،ل الحديث فيهفص 
 تكرار اأم: " بقولهالتِّكرار قتيبة أشار إلى هذا ، فابن مباشرٍ عليها بشكٍلعليقوالتَّ

                                         
  .100ص: سر الفصاحة، الخفاجي) 1(
، عرف بمروان األصغر تمييزا له عن جده،هو مروان بن يحيى بن مروان بن أبي حفصة) 2(

  .23ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن االثير،  هذه القصيدة في مدح المتوكلقال
، 1987ط سنة .د، بيروت،الشركة العالمية للكتب، شرح ديوان أبي نواس، إيليا: الحاوي )3(

  .467ص
الطراز المتضمن ألسرار : العلوي، 24ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير: انظر) 4(

  .182ص، 2ج، البالغة
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ثقل العرب تكرار ت، وقد يس)1("أللفاظ والتساع في افإلشباعالمعنى بلفظين مختلفين 
نهاك آمرك بالوفاء، وأ: " قولكالنَّوع من األمثلة على هذا ،)2("اللفظ فيعدلون لمعناه

هي عن فاألمر بالوفاء والنَّ" قاطع التَّواصل، وأنهاك عنمرك بالتَّوآ"، "درعن الغ
هاك عن واصل وأنك بالتَّمرآ" كذلك هو األمر في ،ن نفس المعنىالغدر يحمال

 ))3ورمان ونَخْلٌ فَاكهةٌ فيهِما: ، ومثاله في القرآن الكريم كثير كقوله تعالى"قاطعالتَّ

 الْحج في أَيامٍ ثَالثَة  فَصيام:  وقوله تعالى،فالنخل والرمان يدخالن تحت باب الفاكهة

ةعبسإِذَا و تُمعجر لْكت ةرشلَ عةٌكَام)4( إذا لم يجد وم المكلف بها الحاج فمجموع أيام الص 
  : )5(قول هذيل األشجعي كثيرة منها الشِّعر وأمثلته في ، كاملة عشرةهديا

  ْلفا غَهمصا خَذَ ِإانًايح َأضموتَو    ا هفرطَ بِيهلَي ِإمو تُتْحرِا بمفَ
، وعد تكرار الشِّعراء حديثه عن عيوب قدامة بن جعفر على هذا البيت في أثنعلَّق 

ل الحديث ط ولم ي،الشِّعر من عيوب عيبا) تومي، وتومض (:وارد في قولهالمعنى ال
، وهذا )6(" تومض وتومي بطرفها متساويان في المعنىألن: " ذلك بل اكتفى بقولهفي

 داللة ج في توضيحضالنُّ حد راسات القديمة لم تبلغْ الد من أندليل على ما قلنا سابقًا
  : )7( قول امرئ القيسالتِّكرارهذا ومن أمثلة ،وتفسيرهاالتِّكرار

ـ وج نُ نَأيٍل كَ  لَ ن م كا لَ يفَ مه  
  اهامص في م  تْقَلِّا ع ير الثُّ نكَأَ

  

  ِلبذْي بِ تْد شُ ِلتْ الفَ ارِغَ م لِّكُبِ  
  ِلدنْ ج م إلى ص  انٍتَّ كَ اسِرمَأبِ

  

  ألن؛ عن األول، ومعناهما واحد يغنيالثَّاني، والثَّانيفالبيت األول يغني عن  
 فهذا رأي ابن ،ِل يذبل تشتمل على صم الجند كلمةريا، كما أنجوم تشتمل على الثُّالنُّ

                                         
  .240ص، تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة) 1(
  .33ص، 3ج، البرهان في علوم القرآن: الزركشي )2(
  .68: اآلية، سورة الرحمن) 3(
  .196: اآلية، سورة البقرة) 4(
  .199ص،  نقد الشِّعر، قدامة: ابن جعفر )5(
  .199ص: المرجع نفسه) 6(
  .19الديوان ص: امرؤ القيس) 7(
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 في هذين البيتين من التِّكرار ه على هذا ال أحد نبالذي يرى أنلقيرواني، رشيق ا
  .)1(  سواهقبل

فاألول منهما : ين إلى ضربالتِّكرار من النَّوعقسيم هذا قام ابن جني بتكذلك 
قام القوم كلهم، ورأيتهم أجمعين، ومررت بهما : "لإلحاطة والعموم كقولنايأتي 

ولم يعلق ،)2("قام زيد نفسه، ورأيته نفسه: مكين كقولناثبيت والتَّ للتَّالثَّانيكليهما، و
في الذي قيل قد  النَّ في هذا الرأي أنواهد، ونلحظ أيضالشَّ اكتفى بهذه اعلى ذلك بل
واهد المستشهد  الشَّوالمالحظ في راسة، من الد ما زال يفتقر إلى مزيدهذه المرحلة

 المعيب الفاسد خالي التِّكرار منأكثرها يدخل ض أن التِّكرار من النَّوع على هذا بها
  : )3(الفائدة، ومثال ذلك قول أبي تمام

  االثَثْرِها َأودبا وهِلقَبوو    ا ب الصنيا بعهوب رانم الزمسقَ
؛ ألن القبول هي الصبا التِّكرارفاسد من طريق  ": كما قال عنه ابن سنانالتِّكرارفهذا 

، ولم يكتف بذلك بل علق على بيت هذيل "على ما ذكره جماعة من أهل اللغة
 تومي بطرفها فألن: "دامة بن جعفر بعينه في قوله ونقل رأي قبقالسااألشجعي 

 األحكام  بل بقيت،بجديدفابن سنان في رأيه لم يأت  ،)4("وتومض من معنى واحد
  .متشابهة متناقلة

 القرشي قد ثشي ابن نبيه إلى أنالتَّومما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام 
ه أخطأ ، غير أنَّالتِّكرار في أثناء حديثه عن مفهوم ارالتِّكر من النَّوعأشار إلى هذا 

 أي، وسدعث، ورأب النَّ الشَّلم:  يقالأو تتكرر األلفاظ بمعنى واحد مثل أن: "في قوله
اختالف األلفاظ " "تكرار األلفاظ" يقول بدالً من ، واألولى أن)5("الخلل، وتعديل الميل

تكرار األلفاظ بمعنى "امع الفهم أنَّه أراد بقوله  الس ألنَّه قد يلتبس على؛"والمعنى واحد

                                         
  .77ص، العمدة، ابن رشيق: انيالقيرو) 1(
  .101ص، 3ج، الخصائص: ابن جني) 2(
  .167ص، 1ج، الديوان: أبو تمام )3(
    .96ص، سر الفصاحة، ابن سنان: الخفاجي) 4(
  .106ص، معالم الكتابة، ابن شيث: القرشي) 5(
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تكرر األلفاظ نفسها والمعنى واحد، والمقصود في قوله غير ذلك، والدليل " واحد
  .على ذلك المثال الذي استشهد به

  ذا أهمية عند وتأخذ بعدا تتأصُلتْ بدأ أسلوبيةظاهرة التِّكرار دراسة ن إ
ائر، فالمتأمل في هذا الكتاب يلحظ ألثير في كتابه المثل الس المشهور ابن االنَّاقد

عن حديث ابن األثير ، وفي هذا المقام نجد التِّكرارالجهد المبذول في حديثه عن 
تكرار المعنى بات أكثر شموليالذين سبقوه، النُّقَّادة مقارنة مع حديث ة وأكثر منهجي 

 ومن أقسامه تكرار المعنى الذي نحن بصدده  وفروع، أقسامٍ عنده أصبح ذاالتِّكرارف
ال  وطعنيأ: "في المعنى دون اللفظ فكقولكا الذي يوجد وأم: "فنراه يقول فيه

  .)1("هي عن المعصيةاعة نألن األمر بالطَّ؛ "تعصني
 من النَّوع بذلك، بل قسموا هذا النُّقَّادولم يكتف ابن األثير ومن تبعه من 

إلى تكرار في المعنى مفيد وتكرار في المعنى غير مفيد، ) نىتكرار المع (التِّكرار
كما فعلوا في قسمم لتكرار اللفظ، إذ جعلوا منه تكرار اللفظ المفيد، وتكرار اللفظ هِت

راز المتضمن  العلوي في كتابه الطِّنبيه إلى أنغير المفيد، وتجدر اإلشارة بنا هنا التَّ
 على  وسارالتِّكرار من النَّوعسمة ابن األثير لهذا البالغة قد استفاد من تقألسرار

نقولةً نفسه، مع أنَّها البن األثير، وتكاد تكون مل ه ونسبهانهجه وأخذ ببعض آرائ
  :وفيما يلي بيان ألقسام تكرار المعنى،  في هذا القسم سنشير إليها الحقًا)2(بالحرف

  ): المفيد(تكرار المعنى . أ
، ى ويؤدي غرضا المفيد يأتي لمعنالتِّكرار أنأشرنا في حديث سابق إلى 

 ال حاجة له وال فائدة منه،  يأتي في الكالم إال عيا وخطالًيد ال غير المفالتِّكرارو
وسنبدُأ الحديث ، إلى تكرار مفيد وتكرار غير مفيد تكرار المعانيالنُّقَّادوعليه فقد قسم 

  : إلى نوعينالتِّكرارهذا فقد قسم ابن األثير ،بتكرار المعنى المفيد

                                         
  .3ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير) 1(
الطراز المتضمن ألسرار : العلوي: وانظر، 25ص، الثالقسم الث: المرجع نفسه: انظر) 2(

  .183ص، 2ج، البالغة
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تلفين، وهو موضع من  على معنيين مخإذا كان التكرير في المعنى يدلُّ: أولهما
 ومنه قول  على معنى واحد، ألنَّه يسبق إلى الوهم أنَّه تكرير يدلُّ؛التكرير مشكٌل

سالة إلى قريش رل ل عن سبب بعثه  الرسوُلهلَه عندما سَأعتحاطب بن أبي بل
ادا عن ديني ارتد وال  ذلك كفراوما فعلتُ: "ا قائلًسول، فأجابفيها أخبار الريخبرهم 
 ال ال تكريرا بعض الجههنُّظُحسن، وقد ي التِّكرار، فهذا " اإلسالم بالكفر بعدوال رضا

فائدة منه؛ ألن الكفر واالرتداد عن الدين سواء، وكذلك الرضا بالكفر بعد اإلسالم، 
 باق :أيكذلك والذي يدل عليه اللفظ هو أني لم أفعل ذلك، وأنا كافر وليس األمر 
 :عد اإلسالم أي بالكفر ب كفرت بعد إسالمي، وال رضا:، أياوال مرتدعلى الكفر 
ار على جانب المسلمين، وهذا حسن في مكانه واقع في  الكفَّجانب لوال إيثارا

  .)1("موقعه
التِّكرارظر في مثل هذا النَّمعان ناعة إوينبغي على متعاطي هذه الص ،

لغموضه ودقة مجاريه، ليتبين له حسنه أو قبحه، فابن األثير يبين لنا سبب استحسانه 
والذي يجوزه أن هذا المقام هو مقام اعتذار : "ة في قولهالسابقلتكرار المعاني 

 ى في اعتذارهي به من تلك القارعة التي هي نفاق وكفر، فكرر المعنعما رموتنصل 
  .)2("ي عنه ما رمي بها ينفمقرير ِلأكيد والتَّ للتَّقصدا

 لك ابن األثير، وأخذ برأيه وعدوسلك العلوي في تعليقه على هذا المثال مس
 جاء التِّكرار زعمهم أن هذا ، وأنكر على بعضهم الوارد فيه تكرارا مفيداالتِّكرار

 هذا من باب  أن لهةَبروقد زعم بعض من ال د ":بنفس المعنى، فرد عليهم في قوله
فإنَّها أمور ضا بالكفر كلها أمور كفرية، وهذا فاسد دة والركرير ألن الكفر والرالتِّ

وال : كفر، وقولهما فعلت ذلك كفراً أي وأنا باق على ال: متغايرة؛ ألن مراده بقوله
وال رضا بالكفر، معناه وال أثرتُ : هلي ما كفرت بعد إسالمي، وقوأنِّ: أي ارتدادا

 ،)3("متغايرة واقعة موقعا حسنًامعانٍ جانب الكفار على جانب المسلمين، وهذه 

                                         
  .27ص، القسم الثالث، المثل السائر، ابن األثير) 1(
  .، 27ص، القسم الثالث: المرجع نفسه) 2(
  .185ص، 2ج، الطراز: العلوي) 3(
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ما جاء به ابن األثير، بل نراه يأخذه  لم يأت بجديد في رأيه عن العلويوباعتقادي أ
  .بعينه مع بعض التغيير

لك أنَّه إذا كان وينظم بهذا الس "التِّكرار من النَّوعومما يدخل تحت هذا 
: ، كقوله تعالى)1(" في المعنى يدل على معنيين أحدهما خاص واآلخر عامالتِّكرار
لْتَكُنو نكُمةٌ مأُم ونعدرِ إِلَى يالْخَي ونرأْميو وفرعبِالْم نوهنينِ ونكَرِ عالْم)2(، فاألمر بالمعروف 

نبيه  الخاص بعد العام للتَّهركْ ذ بالمعروف،والفائدة من هذاار أمرخير وليس كل خي
 فاهللا سبحانه وتعالى خص)3(، ورمان ونَخْلٌ فَاكهةٌ فيهِما: على فضله، ومنه قوله تعالى

 في  ألمرهما ومبالغةًكانا داخلين تحت الفاكهة؛ تعظيما كر وإنان بالذِّمخل والرالنَّ
  : )4(منه قول المقنع الكنديو العربي،الشِّعر كثير الورود في النَّوعدرهما، وهذا رفع ق

ِإوالَّــن ذي بــينــي وبينــ ببــيي َأن  
ــكَا َأذَِإ ــحوا لَلُ مــي و ــ لُتُرفَ حومهم  
ِإون ض يوا غَ عـ ي ـ في ح بِ ـ  غُ تُظْ يوبهم  

  

  وبين ـ  ب ن ـ ي ع ي لَ مـ تَخْم ـ  فٌل   اد جِ
ِإون ه دم وا مجد نَي بـ تُ لَ ي هم ـ  م جاد  
ِإون ه م ه يوا  ويخي ه ولَ تُي هم شْ راد  

  

، أال ترى حمة لل أكالًلغيبه وليس كل تضييع ،فهو تضييع لغيبه ما يؤكل لإلنسان فكلُّ
ومنه  ، وأما تضييع الغيب فمنه االغتيابأن أكل اللحم هو كناية عن االغتياب ؟

 الخاص الذي يجيء التِّكرار هذه األبيات من  وعلى هذا فإن،...لتَّخلِّي عن النُّصرةا
  .)5(ال فائدة منهأنَّه  البعض يظن  يرد في الكالم البليغ، وقدوهو موضع ،بعد العام

 :لهال على معنى واحد، ومثيتمثل في تكرير المعنى الذي يدف :وثانيهما
والفائدة من ذلك ، هي عن المعصية اعة ن األمر بالطَّي، فإن اطعني وال تعصن:قولك

  : اعة في نفس المخاطب، وأمثلته في القرآن الكريم كثيرة كقوله تعالىتثبيت الطَّ
اا  يهأَي ينوا الَّذنآم إِن نم اجِكُمأَزْو كُملَادأَوا وودع لَّكُم موهذَرإِن فَاحفُوا وفَ تَعتَصواووا حرتَغْفو فَإِن اللَّه 

                                         
  .184ص، 2ج، الطراز: العلوي، 27ص، المثل السائر، ابن األثير: انظر) 1(
  .110:اآلية،  عمرانآل) 2(
  .68: اآلية، سورة الرحمن) 3(
  .185ص، 2ج، الطراز: العلوي، 28ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير: انظر) 4(
  .28ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير: انظر) 5(
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غَفُور يمحر)1(،والجميع بمعنى – فح والمغفرة فاهللا سبحانه وتعالى كرر العفو والص
 عن زوجته، ومنه قوله  عن ولده والزوج للزيادة في تحسين عفو الوالد-واحد
 بمعنى  والحزن فالبثُّ،))2تَعلَمون الَ ما اللّه من علَموأَ اللّه إِلَى وحزني بثِّي أَشكُو إِنَّما قَالَ: تعالى

ازل بهة الخطب النَّواحد، وِإنَّما كرره هاهنا لشد.  
  : المفيدغير  تكرار المعنى  .ب

 لفظتين مختلفتين تدالن على معنى  في إيرادالتِّكرار من النَّوعيتمثل هذا 
 الذي ال حاجة به في الكالم  يتصف بالعيكرارالتِّواحد لغير فائدة، مما يجعل هذا 

  : )3(وأمثلته كثيرة في كالم العرب، منه قول أبي تمام
  اـالثَثْا َأــهرِوبدا وهوِلبقَو    ا ب الصنيا بنَعوب رانم الزمسقَ      
تهب من با والقبول لفظان يدالن على معنى واحد، فهما اسمان للريح التيفالص 

 قول ، ومنه أيضا)4( ال يشتمل إال على معنى واحدالتِّكرارناحية المشرق، فهذا 
  : )5(الحطيئة
  ابل غُد قَرب الصن وِإاءز العنِإ     ا ه لَتُلْقُ فَعزج ال تَةُامم ُأتْالَقَ

؛ بر في هذا البيت معيب فتكرار العزاء والصقد التِّكرارا هذ معناهما واحد، وألن 
إذا كانت األلفاظ : ، فالكثير منهم أجازوه في قولهمبطًا كثيراخبط فيه علماء البديع خ

وهذا القول فيه نظر  "متغايرة والمعنى المعبر عنه واحد فليس استعمال ذلك بمعيب،
ثر يعاب عليه استعماله  النّاأن - الضمير هنا يعود على ابن األثير- عندي فيه والذي 

ه يعاب عليه في موضع دون موضع، اظم فإنَّ إذا أتى لغير فائدة، َأما النَّلقًامط
ا ية وما واالها، وأمالشِّعرفالموضع الذي يعاب استعماله فيه فهو صدور األبيات 

                                         
  .14: اآلية، سورة التغابن) 1(
  .86: اآلية، سورة يوسف) 2(
  .167ص، 1ج، وانالدي: أبو تمام) 3(
، القسم الثالث، المثل السائر:ابن األثير، 137ص، الصناعتين، أبي هالل: العسكري: انظر) 4(

  .35ص
  .14ص، 1998سنة، ط.دار صادر بيروت د، شرح أبي سعيد السكري، الديوان، الحطيئة) 5(
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ِإنَّما جاز ذلك عجاز من األبيات لمكان القافية، والموضع الذي ال يعاب فيه فهو األ
 له ما حرم  يحلُّ إليها، والمضطر مضطرالشَّاعر قافية، و؛ ألنَّهوإن لم يكن عيبا

، )2(، وبهذا الرأي أخذ العلوي في كتابه الطراز المتضمن ألسرار البالغة)1("عليه
 المعيب؛ التِّكراران من دين يعالسابق فإن البيتين السابقوإذا أخذنا برأي ابن األثير 

 قافيةالتِّكرارألن فقول امرئ القيس  فيهما لم يأت ،)وقول الحطيئة ) با والقبولالص
)الشَّاعر قول التِّكرارمعناهما واحد ولم يردا قافية، ومن هذا ) برالعزاء، والص 

  : )3(عنترة بن شداد
حيتَيم قٍَل تَلَ طَنادمع هد قَْأ    هوفَقَْأى ورب عُأ دماله مِثَي  

م يأت  معيب ألنَّه لالتِّكرارورد لمعنى واحد، وهذا ) أقفرأقوى، و(فتكرار اللفظان 
 الشَّاعر قول تكرار المعنى الذي جاء قافيةً فمثالها أملقافية ولم يأت لضرورة، و

  : )4( امرئ القيس
ونْْلهي عمِإن ال سعيدو لَّخَم قَ    دليُل الهمَأيتُ بِبِومِ ال يوِلاج  

ِل، وهذا تكرار للمعنى غير معيب؛ ألنَّه جاء اه ال يبيتُ بأوجهموم فإنَّفإذا كان قليل ال
  : )5(قافية، ومنه قول الهذيل بن مشجعة البوالني

  اِئهرو وه خَلْفنفٌ ماذقَملَ     بااِئمي غَ عن ابان كَنِإنِّي وِإ
 قافية، ومنه قول ما جاز تكرارهما لوقوعهما وإنَّ، ووراء بمعنى واحدفلفظتا خلف

  : )6(أبي تمام
دكَم َأننالب يَأن صبا اِل طَحب    دلَنًام ادهامى آرو قُحاود  

وعهما قافيةما جاز تكرارهما لوقمنة هي الحقد، وإنَّفإن الد ،ويجيبائَل ابن األثير الس 
اثر فإنَّه إذا ا النَّأم: "ي قولهثر فااظم وحظره على النَّ للنَّالتِّكرارذا عن سبب إجازته ه

                                         
  .35ص، القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير) 1(
  .189ص، 2ج، ن ألسرار البالغةالطراز المتضم: العلوي) 2(
  14ص،1992سنة ، 1ط،بيروت، دار الجليل، الديوان شرح يوسف عيد، عنترة: ابن شداد) 3(
  .27ص، الديوان: امرؤ القيس )4(
  249، 2ج، ديوان الحماسة، أبي تمام: انظر) 5(
  .217ص، 1ج، الديوان، أبي تمام: انظر) 6(
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اسجع كالمه، فالغالب أنعلى فقرتين من الفقر، ويمكنه إبدال تلك  يأتي به مزدوج 
 ذا أبيات متعددة على  فإنَّه يصوغ قصيداالشَّاعرالفقرتين بغيرهما، فيسلم منه، وَأما 

ن األبيات عسر قافية من القوافي، فإذا تكرر لديه شيء من الكالم في آخر بيت م
  .)1("إبداله من أجل القافية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

                                         
  .40ص، ثالثالقسم ال، المثل السائر، ابن األثير) 1(
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  الفصل الثَّاني
   في الدراسات النقدية الحديثة التِّكرار

  
  : عند المحدثينالتِّكرارأهمية  1.2

ها؛ لما تضطلع به من دورٍ رةً مميزةً يستَحقُّ الوقوف علي ظاهالتِّكرارأصبح 
ة، فقد الثَّانيحديثة التي ظهرت بعد الحرب العالمية  في بناء القصيدة العربية المهمٍ

 في بعض ،التِّكرارخاللها من عدوا  على أبناء هذا القرن فترة من الزتجاء"
ة ، لما يحويه من إمكانيات تعبيري)1("الشِّعرجديد في  من ألوان التَّ لونًا،صوره
وإيحائييرالشَّاعرة يستطيع ة وجمالي ي إلى مرتبة الشِّعر النَّصتفع ب من خاللها أن

ظلَّ في " العربي القديم الذي الشِّعر في التِّكرار بأسلوب األصالة والجودة، مقارنةً
  .)2(" محدود سواء في أنماط بنائه أم في دالالتهإطارٍ

في العصر الحديث إلى أسلوبٍالتِّكرارل تحو تتكُئ عليه القصيدة  فنّي 
الذي انحصر في تكرار اللفظ أو تكرار المعنى، بل لتِّكرارا ذلك الحديثة، فلم يعد 

فعيلة الذين  من تكنيكات القصيدة الحديثة على أيدي شعراء التَّاً فنياًتكنيك"أصبح 
امة ، لقناعتهم التَّ)3(" وبأشكال متنوعة ودالالت عميقة واسعٍاستخدموه على نطاق

بواعث اإليحائية والجمالية،  ورفده بالالنَّصبدوره الواضح في إخصاب شعرية 
بناء القصيدة وتالحمها بما يلحقُه أو يكشفه من عالئق ربط "إضافة إلى إسهامه في 

، فالقصيدة في )4("وتواصل بين األبيات أو األسطر، تتشكُل من خاللها لحمة القصيدة
 أولهما محسوس واآلخر باطني غير محسوس، وعن :أساسها تتكون من مستويين

 في القصيدة هو الممثل التِّكرارف"وصل إلى المستوى الباطني،  يتم التَّكرارالتِّطريق 
                                         

  .230ص، 1967سنة ، 3ط،مصر،مكتبة النهضة، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك :المالئكة )1(
سنة ، 1 ط، القاهرة،دار غريب، النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية، شفيع :السيد) 2(

  .142ص، 2006
  .150صالمرجع نفسه، ) 3(
، 1 ط، اربد األردن،عالم الكتب الحديث، ةدراسة أسلوبي: شعر أمل دنقل، فتحي: أبو مراد) 4(

  .111 ص،2003سنة 
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للبنية العميقة التي تحكم المعنى، والكاشف لما يقف خلف الكالم ويتعلق بشخص 
 عور المتراكم زمنيا، وأحد المرايا العاكسة لكثافة الشُّ)1("المتكلم من تداعيات مختلفة

  .الشَّاعرفي نفس 
 في العمل األدبي وجعلوه جوهر الخطاب التِّكرار المحدثون بأهمية قَّادالنُّسلَّم 

وتي أم ي سواء على المستوى الصالشِّعرة مؤثرة في األداء فعالي"ي لما له من الشِّعر
ولم يكتفوا بذلك بل جعلوه نقطة ارتكاز في القصيدة ليقوم )2("الليعلى المستوى الد ،

ط على عور المتسلِّسهم في الكشف عن الفكرة أو الشُّبوظيفة إيحائية وتعبيرية ت
 يوحي لآلخرين بمضمون معين  أنالشَّاعر يستطيع التِّكرارفعن طريق "،الشَّاعر

ورة في األذهان ولفت األنظار ليؤكده من خالل تكراره، فيساعد على طبع هذه الص
ن المعنى األساسي ، متفرعة م)3("إلى ضرورة تأويل وتقليب معانيها على وجوه عدة

 للكشف عن أعماق النَّاقدومكملة له، كما َأنَّه يقوم مقَام المفتاح الذي من خالِله ينطلقُ 
  . وتفسير الفكرة المسيطرة عليهالشَّاعر
 التِّكرارقيمة تتجلى _)4(تبرماسين عبدالرحمنكما يرى _ففي القصيدة المعاصرة      

، فالوظيفة الجمالية تتمثل ةنفعيوظيفة  ثانيتهما و،ة جمالي وظيفةأوالهما: في وظيفتين
 لملء المكان وإثراء الفضاء التِّكراراتجة عن استخدام كلية واإليقاعية النَّفي البنية الشَّ

ي، وَأما الوظيفة النفعية فتتمثل في دور الشِّعر النَّصلخلق الحركة اإليقاعية داخل 
 إلى الشَّاعر التي قصدها رته على إيصال الفكرةوقد في الكشف عن المعنى، التِّكرار

استخدامه وذلك بهدف تحقيق مهمة " المعاصرون أسهبوا في عراءالشُّالمتلقي، ف
                                         

 سنة ،ط.الهيئة المصرية العامة د، بناء األسلوب في شعر الحداثة، محمد: عبد المطلب) 1(
المؤسسة العربية ، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور، 109ص، 1988

  .11ص، 2004سنة ، 1 ط،للدراسات
منشورات اتحاد ، البنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرة، وآخرون، حمدم: ابن أحمد) 2(

  .70ص، 1998سنة ، 1 ط،القدس، الكتاب الفلسطينيين
  .180ت ص.د، الكويت،وكالة المطبوعات، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي) 3(
دار الفجر للنشر ، رة في الجزائرالبنية اإليقاعية للقصيدة المعاص، عبد الرحمن: تبرماسين) 4(

  .197ص، 2003سنة ،1ط،  القاهرة،والتوزيع
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ركيز على المتلقي أو تحقيق إيقاع موسيقي أو تحقيق ترابط معنوي ونفسي بين التَّ
يرى عز الدين كما – التِّكرارية، فالمثير في الشِّعر )1("بعض األجزاء في المجموعة

يدالس-ا أنا يكون  ِإمعلى اإليقاععائد ،ا أنوال يتصور ، يعود على موضوعه وِإم 
2( يخلو أحدهما عن اقترانه بصاحبهأن(.  

 في أشعارهم التِّكرار المعاصرين عراءالشُّهذا الكالم ال ينفي استخدام 
 إلى استخدام دمعي" المعاصر الشَّاعر القديم، فالشِّعرلألغراض نفسها التي وردتْ في 

ب والحنين واالستغراب عج لتقوية ناحية اإلنشاء أي ناحية العواطف كالتَّالتِّكرار
رير، لكنَّه تحرك قأسيس أو التَّ في ظل نطاق التَّالتِّكرار، ويتعامل مع بنية )3("وكيدوالتَّ

 في ذلك طبيعة القالب  جديدةً ودالالت غزيرة، ساعدهبينهما صانعا لنفسه أشكاالً
 الشَّاعرف"، كنيكعامل مع هذا التَّ على التَّ واتساع رؤيته وقدرتهعر الحرالموسيقي للشِّ

ا إيرادياالمعاصر يعمد عمدتتكرر بعينها في كل بيت، يحدث  إلى انتخاب حروف 
ا ت بعينهذلك إلى تكرار كلماك إيقاعات موسيقية معينة، ويعمد وتكرارها أصوتًا

ية إلى الشِّعر لتؤدي بجانب دورها في بناء الصورة  خاصايتخيرها تخيرا موسيقيا
  .)4("توفير إيقاع موسيقي خاص

 العربي الشِّعر ظاهرةً مهمةً في التِّكراروبناء على ما سبق فقد أصبح 
محاولة راسة والعناية، كما َأنَّها تستدعي ضرورة اإلسراع في المعاصر تستدعي الد

 إلى وسيلة هدمٍ وخَرابٍ، فنازك الظَّاهرة ال تتحول هذه وابط، لكياد نوع من الضإيج
  إذا عده أسلوباالشَّاعرعامل مع هذا األسلوب؛ ألن المالئكة تدعو إلى اليقظة في التَّ

سهالً فإنَّه يرد يحتوي على إمكانيات التِّكراري شعره ويبعثه إلى الهاوية، وعليه فإن 
                                         

  .70ص، البنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرة، وآخرون، محمد: ابن أحمد) 1(
 ،1986سنة، 2ط، عالم الكتب بيروت، التِّكرار بين المثيروالتأثير، عز الدين علي: السيد) 2(

  .85ص
، 1970سنة، 2 ط،الخرطوم، الدار السودانية، المرشد لفهم أشعار العرب ،عبد اهللا: الطيب) 3(

  .45ص، 2ج
، 1981سنة ، 2ط، دار العودة بيروت، قضايا الشِّعر في النقد األدبي، إبراهيم: عبد الرحمن) 4(

  .132ص
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 يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة األصالة،  من خاللها أنالشَّاعرة يستطيع بيريتع
 يسيطر عليه، وِإالَّ فإنَّه سيتحول إلى تكرار  أنالشَّاعروذلك ال يتم ِإالَّ إذا استطاع 

  .)1(مبتذل ال فائدة منه
ا  ألن يتنبه بعض شعرائن_ كما ترى نازك المالئكة_ومهما يكن فقد آن األوان

 ذاته ليس جماالً يضاف إلى القصيدة، بحيث يحسن التِّكرارإلى أن الشَّاعر في حد 
 في ساليب في كونه يحتاج إلى أن يأتي بمجرد استعماله، وِإنَّما هو كسائر األصنعا

مكانه من القصيدة، وأن دي هسالشَّاعر تَلْمتلك اللمسة الس ة التي تبعث الحياة في حري
  َأنَّه باتَ يستعمل عكازاةاألخيرنوات  في السالتِّكرارمات، فالمالحظ على أسلوب الكل

وما دة أو الختتام قصيدة تأبى الوقوف،تارةً لملء ثغرات الوزن وتارةً لبدء فقرة جدي
ا البقية التِّكرار الذين نجحوا في استخدام عراءالشُّ يبدو في شعرنا المعاصر أنقلَّة، َأم 

، التِّكراررقوا في رمال ما اعتقدوا َأنَّه تجديد وتطوير في أساليب ودالالت فقد غ
كذلك فكثير وعلّة هذه ،عليه اللفظية مما كتبه المعاصرون رديء تغلب اوليس األمر 

داءة أالراالتِّكرارفيلجأون إلى   ،عبير بهم سبل التَّ تضيقُعراءالشُّ من  طائفةًنالتماس  
  .)2( بشاعرٍ كبيرٍهان َأنَّهم يضيفونها أو تشبلموسيقى يحسبو

 المحدثون إلى ضرورة إيجاد ضوابط وشروط يحتكم إليها النُّقَّادتنبه وقد 
 ي وتبعدهالشِّعر النَّص كي ال يخرج عن غاية الحسن التي ترقى بمستوى التِّكرار

ف كاكة والقبح، عن حالة الريكوناشترطوا في اللفظ المكرر أن لة بالمعنى  وثيق الص
 من قواعد ذوقية الشِّعرالعام للقصيدة، كما َأنَّه ال بد أن يخضع لكل ما يخضع له 

 ضعيف االرتباط بما حوله  لفظًاالشَّاعر يكرر  من المعقول أنوجمالية وبيانية، فليس
الس رنْفمنهامعأو لفظاً ي .  

                                         
لغة الشِّعر ، عمران: الكبيسي، 230ص، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك: المالئكة: انظر )1(

، التِّكرار في شهر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور، 185ص، قي المعاصرالعرا
  .35ص

التِّكرار في ، فهد ناصر: عاشور، 257ص، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك: المالئكة: انظر )2(
  .37ص، شعر محمود درويش
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 متداخلة، بعضها يأتي من تكرار  يأتي في مستويات أنالتِّكرار فاألولى في
اللفظ ذاته، وبعضها اآلخر يأتي من إشعاع اللفظ وانتشاره فيما حوله من صيغ 

ية إلى حقل تتراكم فيه المعاني والدالالت، الشِّعرياغة حيث تتحول الص ب ،أخرى
 من خالل ،التِّكرارظر إلى بنية  ضرورة النَّالتِّكراروهذا الكالم يتطلب من دارس 

 الثَّاني فاألول منهما يتمثل في المستوى الظاهر وتويين اللذين أشرنا إليهما سابقًالمسا
ع بعضها للكشف عن مقصد  يتمثل في المستوى الباطن، وربط هذه المستويات م

 المتمثل في بنية التِّكراروما قُصد إليه من هذا ) الدال(المتمثل في بنية  التِّكرار
 ال تكون هنالك عالقة وثيقة بين اللفظ المكرر والمعنى العام في ، فعندما)1()المدلول(

القصيدة، فإنَّه يفقد مبرر تكراره فيها، فلذلك ال بد للشَّاعر من االهتمام بما بعد الكلمة 
 إذا كرر عكَس أهمية ما الشَّاعر، ف مجرد حشوٍالتِّكرارالمكررة حتى ال يصبح 

 حتَّى تتجدد العالقات وتثرى الدالالت وينمو البناء يكرره مع االهتمام بما بعده
 ال تفارق القيمة التِّكراروتية لجرس الحروف والكلمات عند ي، فالقيمة الصالشِّعر

 على  قادرا يكون أنالشَّاعرعورية المعبر عنها، فلذلك يجب على الفكرية والشُّ
فسي والجمالي ياق النَّيه الس ووضعه في مكانه المناسب بحيث يستدعالتِّكرارتوظيف 

  .)2(يالشِّعر النَّصوالهندسي ليؤدي وظيفة جديدة تغني المعنى وترفع من مكانة 
  

  :  الحديثالشِّعر في التِّكراردالالتُ  2.2
ة في شعرنا الحديث  بصفته الواسعة وأشكاله المختلفالتِّكرار د أنمن المؤكَّ

 ،قدية القديمة عما كان يحمله في الدراسات النَّ في الدالالت واألغراضيحمُل تجديدا
ة بتطورٍ ملحوظ في أساليب الثَّانيفقد جاءت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية "

                                         
  .442ص، بناء األسلوب في شعر الحداثة، محمد: عبد المطلب: انظر )1(
لغة الشِّعر ، عمران: الكبيسي، 231ص، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك: كةالمالئ: انظر )2(

الصورة الشِّعرية عند أبي القاسم ، مدحت سعد محمد: الجبار، 156ص، العراقي المعاصر
، عز الدين: السيد، 47ص، 1984سنة ، ط. د،طرابلس ليبيا، الدار العربية للكتاب، الشَّابي

، دراسة أسلوبية: شعر أمل دنقل، فتحي: أبو مراد، 84ص ،التكرير بين المثير والتأثير
  .124ص
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 رز بروزا يلفت األنظار، فذهب فب، أحد هذه األساليبالتِّكرار وكان ،يالشِّعرعبير التَّ
 في اتزان عن منُ ال تَ متطرفةًاد حدوصر يتكئ إليه اتكاء يبلغ أحيانًاشعرنا المعا

 بها الشَّاعرى نَع في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة يالتِّكرار، ف)1(االستخدام
أكثر من عنايته بأيسلِّ جهة أخرى؛ ألنَّه يفي  على النُّط األضواء الحساسة قطة

 تفيد مة قي نفسيةنا ذو داللة هالتِّكرار بها، فالشَّاعرويكشف عن مدى اهتمام ،العبارة
، إضافةً إلى كونه يضع في أيدينا الشَّاعرفسي لدى  األدبي الذي يدرس األثر النَّالنَّاقد

، فهو بذلك يعد أحد الشَّاعرمفتاحاً يمكن من خالِله الكشف عن الفكرة المتسلطة على 
 فيضيُئها ليطَّلع القارُئ اعرالشَّ على أعماق الشِّعراألضواء الالشعورية التي يسلطها 

  .)2(عليها
 الشَّاعره  بأشكاٍل وصورٍ متعددة، يحملُ الحديثالشِّعر في التِّكرارويظهر 

 شعورية وإيحائية وإيقاعية نَح من خالِله القصيدة أبعاداعبير تُممهمة جديدة في التَّ
 وشيوعها بهذه التِّكرار فانتشار ظاهرة "،قد األدبيترفع من قيمتها في ميزان النَّ

 محملة بالدالالت التِّكرارة يؤديها رجع إلى دوافع فني المعاصر تالشِّعرالكثافة في 
 مثالً يكرر عنوان القصيدة داللةً على الشَّاعر، ف)3("فسية واإليحائيةالشعورية والنَّ

عل جموقفه من موضوع القصيدة، فإذا كانت القصيدة تسمى باسم موضوعها فإنَّه ي
  كلمة أو عبارة محددةالشَّاعر يكرره، وعندما يكرر من هذا االسم محورا أو مركزا

داعي ويكررها مرات كثيرة ليكون لها وظيفة إيحائية وجمالية في نراه يستسلم للتَّ
  .)4(الوقت نفسه

ثل  أولهما يتم: اتجاهين المحدثين تتمثل فيالنُّقَّادعند التِّكرارِإن دراسة دالالتُ 
 بوصفها داللة تشير إلى المعنى المعجمي، وثانيهما يتمثل التِّكرارفي دراسة داللة 

في دراسة هذه الداللة بوصفها داللة ضمن بنية تكرارية واردة في بنية لغوية تقيم 

                                         
  .241ص، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك :المالئكة) 1(
  .242صالمرجع نفسه،  )2(
  .180ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي: انظر )3(
  .48ص، الصورة الشِّعرية عند أبي القاسم الشَّابي، مدحت: الجبار: انظر )4(
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عالقات بنائية بين داالتها، تؤدي إلى إنتاج دالالت خاصة، وبناء على ما سبق فقد 
الدالالت االستدعائية، :  إلى نوعين، أولهماالتِّكرارت سم فايز القرعان دالالق

1(ياقية وكل واحدة منهما تنبثق منها مجموعة من الدالالتوثانيهما الدالالت الس(.  
فالدالالت االستدعائية ينبثق منها الداللة الوجدانية المتمثلة في تكرار ألفاظ لها 

ع جمفمثل هذا التَّ ، والوصل والحزنفسية كألفاظ الحبعالقة بالوجدان والحالة النَّ
اللة المكانية، فتكرار األماكن  الد ايضالأللفاظ الوجدانية يقوم بتقوية المعنى، ومنها

كالداللة الحركية التي يار واألطالل لها دور في تقوية المعنى وتأكيده، ومنها الد
وأمشي ويصعد، ويدخل تتمثل في تكرار ألفاظ لها عالقة بالحركة كاألفعال تمشي 

ن ري المعاصالشُّعراءجاءت أنماط تعبير فاللة الصوتية، دتحت هذا الباب تكرار ال
 لحكاية صوت أو التِّكراركل معنى البكارة ومن ذلك مثالً استخدامهم بكرا طازجة ب"

المطر عندما كرر صوت  في قصيدته أنشودة السياب، كما فعل بدر شاكر )2("حركة
حو يحاكي وقع  فتكرار كلمة المطر على هذا النَّ،)مطرمطر مطر (مطر وقوع ال

إلى جانب دالالت أخرى تتمثل في  ،قطرات المطر المتساقطة على األرض
 ية فالمطر له داللةالشِّعرالمحافظة على استمرارية توازي الخيوط في نسيج التجربة 
الداللة الزمنية      : دعائيةحسية هيأ لها الشَّاعر في قصيدته، ومن الدالالت االست

   .والدينية
ا الدالالت السية التِّكراررابطات البنائية بين داالت البنية ياقية فتنتج من التَّأم

من ناحية وبين داالت السالالت داللة المفارقة ياق من ناحية أخرى، ومن هذه الد
ار لفظة أخرى معاكسة لها في اللة من خالل تكرار لفظة ما يقابلها تكروتفهم هذه الد

ربطها بالس ياق يجعلها تؤول من تماثلها إلى المعنى ومساوية لها في اإليقاع غير أن
شاكل وهي داللة تكشف ناتج داللي يشير إلى حركة االفتراق، ومنها أيضاً داللة التَّ

ة في ية تعتمد على صهر الموضوعات المختلفالشِّعرياغة عن انتشار واسع في الص

                                         
 اربد ،عالم الكتب الحديث، تقنيات الخطاب البالغي والرؤيا الشِّعرية، فايز: القرعان) 1(

  .177ص، 2004سنة، 1ط ، األردن
  .152ص، النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية، شفيع :السيد) 2(
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 متعددة  وجوها بذلكة ومترابطة مشكلةًشابه بحيث تبدو متضامنشاكل والتَّبوتقة التَّ
 الشيءومنها أيض ،من خاللها للوصول إلى الشَّاعرأكيد إذ يسعى  داللة التَّواحد 

اللي العميق، ومنها داللة الخصوص والعموم حيث يوضع أحد دالي معنى التأكيد الد
ال  الخاصة، في حين يأتي الدالشَّاعرلخصوص النابع من تجربة  موضع االتِّكرار

 اللة تنتقل أحيانًاعامة، وهذه الدجربة اإلنسانية الاآلخر موضع العموم النابع من التَّ
  .)1(من الخصوص إلى العموم ومن العموم إلى الخصوص

ها اهتماما ِلو اللفظة أو العبارة لغرض معين فنراه يالشَّاعر ما يكرر وغالبا
 أو حلية  هنا ال يكون عمالً عشوائياالتِّكرار لتعبر عما يجول في خاطره، فكبيرا

 أكثر من عنايته الشَّاعرإلحاح على جهة هامة في العبارة يعني بها "لفظية بل هو 
وء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام  يسلط الضالتِّكراربسواها، ف
ية التِّكراروبناء على ذلك فقد أوجد راشد الحسيني عالقات داللية للبنى .)2("المتكلم بها

شبيهية ية في طرفي الصورة التَّالتِّكرارشبيهية وتعني وقوع البنية العالقة التَّ: )3(منها
ورة اللية للصبحيث يشكل اللفظان المكرران البؤرة الد) المشبه والمشبه به(

  : )4(ابن عرابةشبيهية، ومن ذلك قول التَّ
 ولعي وفرعها وعين كعين الس    جى في لونه وانسدالهكجنح الد  

 )ولعيكعين الس(و) عين(شبيهية من لفظة ورة التَّ الصلتْفكما نالحظ فقد تشكَّ
ومنها ،مكررين وهي اتساع عيني المحبوبةاللية من اللفظين الفتكونت البؤرة الد 

اواإلثباتفي تشكل ثنائية النَّ حيث في واإلثباتعالقة النَّ اأيضحيز ا من البنى  واسع
  :)5(يقزر قول ابن ية من ذلكالتِّكرار

                                         
  .177ص، تقنيات الخطاب البالغي والرؤيا الشِّعرية، فايز: القرعان: انظر )1(
  .241ص، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك: المالئكة) 2(
، 2004 سنة ، 1ط،  لندن،دارالحكمة، البنى األسلوبية في النَّص الشِّعري، راشد: الحسيني) 3(

  .258ص
سنة ، 3ط ، عمان، وزارة التراث، ديوان جواهر السلوك في مديح الملوك: ابن عرابة )4(

  .219ص، 1984
  .241، صبنى األسلوبية في النَّص الشِّعريال، راشد: الحسيني:انظر) 5(
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  ا              صبا اليها ولم يصب الى صنم  ـفلو رآها أثيم عابد صنم
، وهكذا فقد ا منفيالثَّاني واللفظ اية مثبتًالتِّكرارمن البنية ) صبا(فجاء اللفظ األول 

ية، فهذا العابد لو رأى التِّكراراللية للبنية ي واإلثبات على إبراز القيمة الدفعمل النَّ
حاور، فأسلوب المحاورة ومنها عالقة التَّتاة لصبا إليها وترك صبو األصنام،هذه الف

يثير مشاعر اإلنسان وانفعاالته المختلفة لما تشتمل عليه تلك المحاورة من أحداث، 
هذه المحاورة في ،ه على أساس المحاورة بين شخصين قصيدتالشَّاعرفقد يبني 
في عدد من األبيات، ومنها عالقة ) قالت، قلت( مثل قائمة على تكرار ألفاظاألساس 

  .شوق واالستعذاب والوعظ واإلرشادالتَّ
  

  :  الحديث في الشعرالتِّكرار وظائف 3.2
  :  النفسيالتِّكرار 1.3.2

 في ا كبيرافسي؛ ألنَّني وجدت اختالفً النَّلتِّكرارا بالنَّوعلعلي آثرتُ تسمية هذا 
 الالشعوري، ومنهم من يسميه التِّكرارفمنهم من يسميه  ،النَّوع لهذا النُّقَّادتسمية 

عور وحالة الالشعور تقعان وتدرسان تحت عنوان عوري، ولعلَّ حالة الشُّ الشُّالتِّكرارب
 التِّكرار في هذا الباب   الحديثَنفسي ليشمَل الالتِّكرار، فآثرت تسميته بالعامل النفسي
 في مجمله له أبعاد نفسية سواء أكان التِّكرارولعل   الالشعوري،التِّكرارالشعوري و

ولكنني أثرت أن أضع هذا العنوان؛ ألجمل ما أشار إليه  وظيفيا أم إيحائيا أم إيقاعيا،
  .لالشعوري االتِّكرار الشعوري والتِّكرارالدارسون تحت عنوان 

 الالشعوري، ولكنَّها أقرت احتمالية التِّكرار فنازك المالئكة درسته تحت اسم 
هذه األسماء  أضع لها وقد اخترت أن: "الخطأ في اختيار العنوان جاء ذلك في قولها

نَ البحث كله ليس ِإالَّ محاولة  إ. تكون هذه األسماء نهائيةصد أنقللتمييز بينها دون ال
قد  في النَّا المعاصر نستفيد منهالشِّعراء أساس بالغي لبعض أساليب الستقر

 قبل أي أحد آخر، مدى احتمال الخطأ في الحكم وفساد ، وَأنَّا أدرك.دريسوالتَّ
االستدالل، غير أنمحاولة النَّاقد توهن عزيمة  صعوبة المجال ال ينبغي أن فرب ،
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، )1(خر لنجاح أكبر قد يتاح لناقد آريقًاشقُّ طغير واثقة من نفسها يقوم بها ناقد ما ت
 الشعوري في دراسته لهذا التِّكرارفي حين استخدم فهد ناصر عاشور مصطلح 

  .)2(النَّوع
 الشَّاعر ينشأ عن حالة شعورية مكثفة تسيطر على التِّكرار من النَّوعِإن هذا 

ليه ال تفارقه فتنعكس هذه فال يملك لنفسه اإلمكانية للتحول عنها، إذ تبقى مسيطرة ع
 الشِّعرلم يرِد في " كما ترى نازك المالئكة النَّوعي، وهذا الشِّعرالحالة على إنتاجه 

العربي القديم الذي وقف نفسه على تصوير المحسوس والخارجي من المشاعر 
 ، ولعلني أخالفها في هذا الرأي فكيف لناقدة األدب نازك المالئكة أن)3("اإلنسانية

قد  فقارئ األدب غير المتخصص في النَّ العربي القديم؟الشِّعر كهذا على ار حكمتصد
يستخرج العديد من الشَّيستطيع أن ألم النَّوع يستدل بها على هذا واهد التي يمكن أن ،

قرأ قصائد الخنساء في تقرأ نازك قصائد مهلهل بن ربيعة في أخيه كليب، أم َأنَّها لم ت
 على رأي ابن  بن عباد، أم أنَّها لم تَطَّلعقرأ قصائد الحارث، ولم تأخيها صخرٍ

ثاء لمكان الفجيعة وشدة َأن أول ما تكرر فيه الكالم باب الر"رشيق القيرواني في 
، فمن هذا )4(" وجدالشِّعرالقرحة التي يجدها المتفجع وهو كثير حيث التمس من 

ثاء الذي ينتج عنه شعور كثيف يصل إلى  بباب الرالتِّكرارالكالم يتضح لنا ارتباط 
 في  يأتي أنالتِّكرار من النَّوعمثل هذا فإذا كانت قد اشترطت في "درجة المأساة، 

 مأساة تريدها أكبر من مأساة  فأي، درجة المأساةسياق شعوري كثيف يبلغ أحيانًا
يه، فما انفك نيا علوتغيرت حال الد) أبو ذؤيب الهذلي(رجٍل فجع بأبنائه الخمسة 

 العربي الشِّعر، وأمثلته كثيرة الورود في )5("هوالدهر ال يبقى على حدثان: ر قولهيكر
وجدتَه أينما التمسته.  

                                         
  .246ص، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك :المالئكة) 1(
  .44ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 2(
  .253ص، نازك قضايا الشِّعر المعاصر :المالئكة) 3(
  .2/76: العمدة، ابن رشيق: القيرواني) 4(
  .44ص، كرار في شعر محمود درويشالتِّ، فهد ناصر: عاشور) 5(
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مط في أشكال متنوعة أهمها تكرار الحرف والكلمة والعبارة ويظهر هذا النَّ
لى درجة عور في القصيدة إفالعبارة المكررة تؤدي إلى رفع مستوى الشُّ"والمقطع، 

 يستغني عن عناء اإلفصاح المباشر التِّكرار إلى هذا الشَّاعرغير عادية، وباستناد 
 التِّكرار، واألغلب في هذا )1("وإخبار القارئ باأللفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفية

 عليه، فأخذ رتْ أو حادثة مؤلمة أثَّ،الشَّاعر عاشَه  مريرٍ من واقعٍاأنَّه يأتي مقتطفً
مكانية بإ"مط غها بطريقة إرادية أو ال إرادية عن طريق تكرارها، ويتميز هذا النَّيفر

عورية التي يتعرض  في استمراريته على بقاء الحالة الشُّامتداده عبر الزمن معتمدا
 في مراحله الشَّاعر بالغ األهمية يبقى مع  بذلك خيطًا دالليا، فيشكل)2("الشَّاعرلها 

 حين يدخل في كل تجربة جديدة يخوضها، ولذلك يمكن االستفادة العمرية المختلفة
  .الشَّاعرفسية التي تهم منه في إضاءة الكثير من الجوانب النَّ

؛ ألن قيمته الفنية تنبع من التِّكرار من أصعب أنواع النَّوعوقد يكون هذا 
 نفسي غني ياق للشاعر من تهيئة سدفسية التي يقترن بها، فال بكثافة الحالة النَّ

 النَّص الذي يسهم في رفعة التِّكراربالمشاعر الكثيفة التي تساعد على رقي هذا 
ه يوحي إلى سيطرة هذه العناصر  في تكراره للفظة أو العبارة  فإنَّالشَّاعري، فالشِّعر

ي الشِّعر النَّصاهر في المكررة على تفكيره، فمن خالل هذا العنصر المكرر الظَّ
الممثل للبنية العميقة " يعد التِّكراروصل إلى المستوى الباطن، وعليه فإن يمكن التَّ

، وكذلك يعد من أهم األساليب التي )3("التي تحكم المعنى في مختلف ألوان البديع
 من خالل إيحائه وترجمته للحالة النَّصتؤدي وظيفة تعبيرية وإيحائية داخل 

عندما تصادف اللفظة في نفسه  " يعتمد هذا األسلوبالشَّاعر، فالشَّاعرالمسيطرة على 

                                         
البنية اإليقاعية ، بشرى: عليطي.253ص، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك: المالئكة :انظر) 1(

  .94ص، في شعر عز الدين المناصرة
عن بناء ، علي عشري: زايد، 45ص، التِّكرار في شعرمحمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 2(

  .60ص، 1977 سنة ، القاهرة،لفصحى للطباعة والنشردار ا، القصيدة العربية الحديثة
، فتحي: أبو مراد، 109ص، بناء األسلوب في شعر الحداثة، محمد: عبد المطلب: انظر) 3(

  .111ص، دراسة أسلوبية: شعر أمل دنقل
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، إضافةً إلى )1(" ليرسخ جرسها في األذهانالتِّكرار فيظل يترنم بها على سبيل هواً
 على تصاعد انفعاالت فس فإنَّه يدل أيضاور اضطراب النَّ يصكونه أسلوبا تعبيريا

وء على وجدان  نشر الض منالنَّاقد، فهو المفتاح الذي من خالله يتمكن الشَّاعر
 عنده، وهو ِإنَّما يكرر ما يثير اهتماما "الشَّاعر للكشف عن أسراره وخفاياه، فالشَّاعر

يحبفي الوقت ينقلَ نفسه أن هإلى نفوس مخاطبيه أو م نه مالمخاطبين مِكْ في ح 
ممن يصل إليهم القول على بعد الز2("يارمان والد(.  

  في غالب استخداماته قيماُلمحنة ي لصيغ وأفعال معيالشَّاعرِإن تكرار 
 الشَّاعر وهذه األفعال، فَكَثْرة تكرار الصيغ بهذه الشَّاعرشعورية تركز على ارتباط 

 بالماضي بما يحمله من ذكريات ال الشَّاعرلألفعال الماضية مثالً تدل على ارتباط 
 يساعد على معرفة يكون له بعد نفسي ما يغالصار تكاد تمحى من مخيلته، ومن تكر

فسي وموقفه من مجتمعه الذي يعيش فيه، فتكرار صيغ  ووضعه النَّالشَّاعرحالة 
، وهنالك نوع آخر الشَّاعر في تحليل شخصية النَّاقدتساعد ) أنا، أنت، نحن، هم(كـ

حدود قصيدة ند  عالتِّكرار، إذ ال يقف هذا الظَّاهرة يتمثل في تكرار التِّكرارمن 
اعر، بحيث يشكل ظاهرة تطغى على  في قصائد كثيرة للشَّمعينة بل نجده منتشرا
 الشَّاعر نفسية سيطرت على اً يجد له أبعادالتِّكرار من النَّوعشعره، والمتتبع لهذا 

  .)3( إفراغها في قصائده من خالل تكرارها في قصائده المختلفةالشَّاعرحاول 
كما  _ الحرالشِّعر في التِّكرار لها مدخْتُسائعة التي اُ الرومن الوظائف الفنية

 إلنسان مأزوم، ففي أغلب  نفسية للتعبير عن حالةاتخاذه وسيلةً_ )4(يرى شفيع السيد
فسية بكلمة معينة األحيان يتعلق وعي اإلنسان في لحظات المحن واألزمات النَّ

                                         
، 1980سنة ،للطباعة، دارالحرية، جرس األلفاظ ودالالتها، ماهر مهدي:هالل: انظر )1(

  .194ص،البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر،  الرحمنتبرماسين عبد، 251ص
لغة ، عمران: الكبيسي، 136ص، التكرير بين المثير والتأثير، عز الدين علي: السيد: انظر )2(

، البنى األسلوبية في النَّص الشِّعرية، راشد:الحسيني، 181ص، الشِّعر العراقي المعاصر
  .258ص

  .158ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، انعمر: الكبيسي: انظر )3(
  .156ص، النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية، شفيع: السيد: انظر )4(
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استدعاها وعيفي التّو واللحظة، وكَأنَّما تهبط بعد ذلك  من الماضي أو طرقت ذهنهه 
من لتطفو إلى الوعي بين الحين واآلخر،  من الز فيه فترةًإلى الالشعور وتبقى حبيسةً

ومثال ذلك تكرار فسية،  النَّالشَّاعرمحدثةً بذلك تكراراً يكشَفُ من خالله أزمة 
سأهواك حتى (ة أحبته  له فتا تلك العبارة التي  قالتها)سأهواك حتى( لعبارة السياب

 عبارة تتردد في ذهنه لتشكل هاجسال الحاُل بينهما فأخذت هذه ال فتبد)تجف األدمع
  : )1(يسطير عليه

  نداء بعيد... سأهواك حتى
  مان على قهقهات الزتالشتْ

  في مكان... في ظلمة... بقايا
   :دى في خيالي يعيد الصوظلَّ

  حنوا" سأهواك حتى سأهوى"
  ياحالم الركما أعولت في الظَّ

  دىيا للص" . .سـ..سأهواك حتى"
  ةائياعة النَّي إلى السأصيخ

  بقايا رنين..." سأهواك حتى"
   دقاتها العاتية،تحدين

   تحدين حتى الغدا، 
  !ما أكذب العاشقين" سأهواك"
  .تصدقين... نعم.." سأهوا"

 الشَّاعر على تحليل شخصية النَّاقدعد  يسا، مدلوٌل نفسيالسابقتكرار في المثال لل
فسية التي يخفيها عن اآلخرين، فشاعر كالجواهري استطاع من ومعرفة األبعاد النَّ

عوب العربية أس ِلما أصاب الشُّ يفرغ ما يجول في نفسه من ألم وي أنالتِّكرارخالل 
 قصيدته، في معظم أبيات) نامي( يكرر لفظة وهوانٍ وسكوتهم عليه، فأخذمن ذلٍّ 

                                         
، 1ج)نهاية(قصيدة ، 1971سنة ، ط. د، بيروت، دارالعودة، الديوان، بدرشاكر: السياب) 1(

  .88ص
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تشكل البؤرة المركزية التي من _ كما يرى مقداد محمد قاسم _ هذه الكلمةفأصبحتْ
على خاللها يمكن أن لحالشَّاعر يبرز الهاجس الذي يوفقَكتابةَال ، فمن المعروف أن  

، َأما قراءة الشَّاعر وجود نوازع الشعورية تسيطر على  تكراري تفترضمفهومٍ
 ودالالته التِّكراركرارية فهي تستلزم وجود الوعي المسبق بوظيفة  قراءة تالنَّص

 فيأتي على مسافات  للتكرار،فسي تكثيفًا شديداياق النَّ ال يستدعي السة، وقدفسيالنَّ
تابة  من الرمطية التي قد تسبب نوعاوج من النَّ غير متقاربة للخرمتباعدة نسبيا

  .)1(والملل
  

  : إليحائي االتِّكرار 2.3.2
؛  اإليحائي التِّكرار عليه اسم طلقَ ُأ آثرتُ أنالتِّكرار وهذا نوع جديد من أنواع      

 من إيحاءات معنوية تغني المعنى المراد من اللفظ المكرر، النَّوعلما يحمله هذا 
 القائم على اإليحاء والرمز واألسطورة التِّكرار  العام في مضمونهالنَّوعويشمل هذا 

 ِلما كان عليه في في القصيدة أخذ ينحو منحى جديدا مخالفًا التِّكرارلمحاكاة، فوا
عبير عن  يتقنعون به للتَّ قناعاالتِّكرار المحدثين يتخذون من الشُّعراء، فنرى السابق

بوظيفة إيحائية بارزة وتتعدد " في القصيدة الحديثة يقوم التِّكرارأفكارهم وآرائهم، ف
 به، وتتراوح هذه األشكال الشَّاعره بتعدد الهدف اإليحائي الذي ينوطه أشكاله وصور

 البسيط الذي ال يتجاوز تكرار لفظة معينة أو عبارة معينة، وبين التِّكرارما بين 
  .)2(" بحيث تغدو أقوى إيحاءالشَّاعر يتصرف فيها شكاٍل أخرى أكثر تركيبا وتعقيداأ

يثة َأنَّه أصبح ظاهرة معنوية تكمن أهميتها  المالحظ في تكرار القصيدة الحدو
تلك اللفظة في أن تكرار اللفظة بعينها في بنية القصيدة، يدلُّ على أهمية ما تتضمنه 

 من ا مهم مفتاحاالتِّكرار، وهذا ما يجعل من الشَّاعرمن دالالت إيحائية قصد إليها 
يقوم بوظيفة أساسية في إنتاج " هنا رالتِّكرا أسراره، ففشْْْْْ وكَالنَّصمفاتيح تشريح 

                                         
، 1 ط،عمان األردن،داردجلة، ريالبنية اإليقاعية في شعر الجواه، مقداد محمد: قاسم: انظر )1(

  .181ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي، 184ص،2008سنة 
  .61ص، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، علي عشري: زايد) 2(
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عور المتسلط على خط المعنى واإليحاء به، كما يقوم بتوفير مفتاح الفكرة أو الشُّ
 هذا المفتاح أحد األضواء الالشعورية التي تكشف ، ويعدالنَّاقد ويضعه في يد الشَّاعر

  .)1("الشَّاعرعن أعماق 
 يوحي لآلخرين بمضمون معين  أنالشَّاعر يستطيع التِّكرار طريق عنو

يؤكده من خالل تكراره، فيساعد على طبع هذه الصورة في األذهان، ولفت األنظار 
إلى ضرورة تأويل وتقليب معاني األلفاظ المكررة على وجوه عدة لضمان الحصول 

 على إيجاد معاني أخرى متفرعة عن الشَّاعر التِّكرار، ويساعد الشَّاعرعلى ما أراده 
ية وهي في الشِّعرورة المولد للص"عنى األساسي أو مكملة له، يقوم كذلك بدور الم

الوقت نفسه الجزء الثابت أو العامل المشترك بين مجموعة من الصا يمور، محل م
 المحدثين استطاعوا الشُّعراء، فبعض )2("الكلمة دالالت وإيحاءات جديدة في كل مرة

أني لرسم صورة حسنة بإيحاءات شعورية التِّكرارى عنصر نوا قبضتهم علحس 
التِّكرار يوظفوا مختلفة، واستطاعوا كذلك أنمزي واألسطوري في بناء القصيدة  الر

يوظف الرمز األسطوري للتعبير عن  "الشَّاعرالحديثة إليصال الفكرة للقارئ، ف
 يفرضه ا جديدا فإذا هي أسطورة تتخذ لها مضمونًتجربة معاصرة، تقرأ القصيدة

الذي يتقمص الشخصية أو يتناول الحدث الشَّاعرياق العام وتعبر عن تجربة الس 
  .)3("ليعبر من خاللها تعبيراً أو من خالل أحدهما تعبيراً غير مباشرٍ عن إحساسه

 اإليحائي في أشعارهم بأداء التِّكرار يوظفوا  المحدثون أنالشُّعراءاستطاع 
كما يرى عمران _ السيابفشاعر كية الكبيرة، الشِّعرم قدرتهبجميٍل يوحي 

رمزية، فالمتأمل و األسماء طاقات شعورية وداللية َلحم ي استطاع أن_)4(الكبيسي
 عند ، والمطر)مطر مطر مطر(كرار كلمة يرى ت) أنشودة المطر(في قصيدته 

                                         
  .112ص، دراسة أسلوبية: شعر أمل دنقل، فتحي: أبو مراد) 1(
  .47ص، م الشابيالصورة الشِّعرية عند أبي القاس، مدحت: الجبار) 2(
، 1ط،  دمشق،مطبعة الجمهورية، الحداثة في حركة الشِّعر العربي المعاصر، خليل :الموسى) 3(

  .112ص، 1991سنة 
  .152ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي) 4(
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حال لدى ما هي ال رمز لغوي يعبر عن داللة الخصب والنمو والعطاء، كالسياب
 المطر داللة شعورية َلمح ي أنالتِّكرار من خالل  يحاولالسيابعوب، فجميع الشُّ

على هذا النحو يحاكي وقع قطرات ) مطر(مقدسة تدفع للتفاؤل بالخير وتكرار كلمة 
المطر المتساقطة على األرض، ويمكننا تحميل لفظة المطر دالالت رمزية كثيرة 

ستغلون ضعف الشعوب العذاب الذي سيحلُّ بأولئك الطواغيت الذين يمنها داللة 
بالدهمفينهبون خيرات .  

 ابولم يكتفيفالمتأمل في أشعاره يجده في كثيرٍ من التِّكرار بهذا الس ،
 وأوديب، عشتار، وتموز، وجيكور،(ها تكراره يحمل األسماء دالالت إيحائية من

 في السياب األسماء تحمل عواطفه ومشاعره، ففهذه) والمسيح، وهابيل، وقابيل
تكرار هذه األسماء يحاول أن؛ مز واألسطورة على هذه األسماء  يسقط روح الر

فتكرار األسماء يعتمد بعامة "ليخرجها من إطارها المحلي إلى إطار العموم والشمول 
اثية مرت بها على ما توحيه هذه األسماء من دالالت شعورية تاريخية كانت أم تر

عتيادية ال تحمل اإلنسانية، أو ما تحمله هذه األسماء من قيم رمزية، وِإال فاألسماء اال
 ترتفع إلى المستوى الفني؛ ألنَّها تعتمد في هذه الحالة على محاكاة في تكرارها قيما

  .)1("اتية الفرديةجارب الذَّالتَّ
ء من رهبة ورغبة من خالل وقد يعتمد تكرار األسماء على ما في هذه األسما

في ) لموتا(ة التي مرت بها، فنازك المالئكة مثالً تكرر كلمة جارب اإلنسانيالتَّ
يحاكي وقع سنابك الخيل وهي تجر عربات  "التِّكرار قصيدتها الكوليرا كثيرا، هذا

حايا  عن داللته على تزايد أعداد الضتى من ضحايا وباء الكوليرا، فضالًنقل المو
  .)2("وطغيان أنباء الموت وفواجعه على كل مظاهر الحياة

كما يرى فتحي _ أمل دنقل للشاعر) ال تصالح(في في قصيدة وتشير بنية النَّ
 القضية الفلسطينية، ة بالغة اإليحاء بجوهرفي انتقاء جزئيات جوهري_ )3(أبو مراد

                                         
  .153ص: لغة الشعر العراقي المعاصر، الكبيسي) 1(
  .152ص،  البالغة العربيةالنظم وبناء األسلوب في، شفيع: السيد) 2(
  .115ص، دراسة أسلوبية: شعر أمل دنقل، فتحي: أبو مراد) 3(
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) جساس(ة، كما يمثل القاتل بصغتَلألرض العربية الميمثل رمزا ) كليب(فالمقتول 
 تتضح فاعلية حرف التِّكرارب لهذه األرض، ففي هذا صغتَ للعدو الصهيوني المرمزا

  : )1(النفي المكرر وقدرته على التعبير اإليحائي
   أكن غازيالم

  لم أكن أتسلل قرب مضاربهم
  أو أحوم وراء التخوم

ا لثمار الكروملم أمد يد  
  انتبه: ي بيلم يصح قاتل

رعويات (ي قصيدته ف) كنعانية(الدين المناصرة لكلمة  عزالشَّاعر تكرار ولعلَّ
 جهده إليقاظ الذاكرة الشعبية الشَّاعربذل  ،اريخمني في التَّ لالمتداد الزإيحاء) كنعانية

  وجدالشَّاعر دية وحضارية، فكنعان يعتبر جدبما تحمله هذه الكلمة من أبعاد وجو
 إثبات هوية الشعب الفلسطيني الشَّاعر أراد التِّكراريني، فمن خالل هذا  فلسطكلِّ

  .)2(ذات الجذور العريقة
 من األلفاظ، وراء هذا عددا) العمل اليومي(ف في قصيدته ويكرر سعدي يوس

 بتلك المكاتب الفخمة الموجودة في البنايات الحديثة المتعددة الطوابق  تعريضالتِّكرار
اللم، عود على السد، فال هم ِلشَاغلي هذه المكاتب سوى الهبوط والصفي مدينة بغدا

 يحققوا أي مردود مادي واليب وإغالقها دون أناولة وفتح الدوالجلوس خلف الطَّ
اللم تعد عود على السواليب والهبوط والصعب، فصورة الجلوس وصورة فتح الدللشَّ

  .)3( والفراغ الذي يعيشه موظف الدولة لحالة الكسلمعادالً موضوعيا
فس غم اإليحائي المؤثر في النَّويساهم تكرار الحروف في إيجاد نوع من النَّ

هذه الحروف من إيحاءات نفسي تلقي بأشعتها الالفتة ظاللها على "ة جراء ما تتركُه

                                         
  .404ص، ت.د، مكتبة مدبولى، األعمال الشِّعرية، أمل: دنقل) 1(
  .65ص، البنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرة، محمد: ابن أحمد )2(
  .167ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي) 3(
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رئ ، فالقا)1("المواقف الداللية التي تتوزع شبكة خيوطها حول الحروف المكررة
 من تكرار حرفي الدال والميم الشَّاعرألشعار الجواهري مثالً يلحظ بوضوح إكثار 

يكاد يأخذ صفة الرمز اللغوي عند الدم   هذا إذا علمنا أن،)دم( يكونان كلمة اللذين
الجواهري، فالدملديه يقترن بصورة التضحية والفداء والبحث والبذِل  عن الحرية 
  .والكفاح والثورة

اقة  في إبراز الطَّوتي لأللفاظ المكررة دورا مهماجانب الصويلعب ال
في قصيدته ) نامي(رميزية لألصوات المكررة، فشاعر كالجواهري كرر كلمة التَّ
أكثر من خمسين مرة، مما جعلها أشبه بنغمة الحداء ونقطة ارتكاز ) تنويمة الجياع(

 بقرينة القصد تضمن معنى مقلوبا "ساخرا  طابعاالتِّكرار الشَّاعرحمَل من خاللها 
دعوة اآلخرين للنوم ) نامي( بـالشَّاعر يقصد والداللة، إذ ليس من المعقول أن

 التِّكرار التلقائي إلى صيغة التِّكرارالحقيقي، وهذا ما أخرجها من صيغة 
فلتها، ويؤكد حقيقة عوب العربية من غ إيقاظ الشُّالشَّاعر، أراد من خالله )2("المقصود

  . أكثر من سواهة ويجعله بارزامع الذي تعيشه اُأللوضا
كما يرى فتحي أبو  _بين وسيلة لغوية أخرى والتِّكرار بين الشَّاعروقد يمزج 

 مما يؤثر على النَّصاد حدة البروزات اللغوية في د فتز لتؤدي دورا إيحائيا_)3(مراد
 عليه في لح تُقعه في حالة من القلق القرائي فتظلُّتوقعه، فتوُأفق المتلقي ويخرق 

 وتحليلها الكتشاف الرؤى المقنعة خلف هذه اإلشارات الشَّاعراسترجاع اختيارات 
 يمزج بين  استطاع أن الذي أمل دنقل، ومثال ذلك ما ورد عند الشَّاعراللغوية
 تجاه الفتاة ار مشاعرهستغوفهام وأسلوب المفارقة، محاوالً ا وأسلوب االستالتِّكرار

من خالل تكرار عبارة االستفهام مع إجراء ) مزامير(التي يتحدث عنها في قصيدته 

                                         
، 2006 سنة ، األردن،جامعة مؤتة،التِّكرار في شعر العصر العباسي األول، خالد: البداينة) 1(

  .المقدمة ص و
، مقداد محمد شكر: قاسم: انظر، 158ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي) 2(

  .172ص، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري
  .119ص، دراسة أسلوبية: دنقلشعر أمل ، فتحي: أبو مراد) 3(
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 من محدثًا نوعا) يغيض(بـ ) يفيض(، فنراه يغير كلمة التِّكرارتغيير بسيط في بنية 
  : )1( في قولهالتِّكرارالمفارقة عبر بنية 

  هل الماء يفيض اآلن في البئر؟
  ...غيض اآلن في البئرهل الماء ي
ة غوييب اللُ قد تواشج مع غيره من األسالالتِّكرار أسلوب  أنصالنََّفالمالحظ في هذا 

  . جديدة بمعانٍالنَّصن فسية واإليحائية ولو النَّفأسهم في استبطان رؤيته
 أشار إليه عمران  اإليحائيالتِّكرار  يدخل ضمن بابالتِّكراروهنالك نوع من 

 الذي ال يقف عند حدود قصيدة معينة بل الظَّاهرة بتكرار فُرع ي)2(يالكبيس
 أبعاد نفسية، التِّكرار من النَّوعيتجاوزها إلى عدد غير محدد من القصائد، ولهذا 

 يرددها في أكثر من ، فيذهب بحدث ما أو تبهره لفظة أو عبارة ماالشَّاعرحين يتأثر 
افع اإلعجاب واالنتماء يتبنون استخدام أسلوب  بدالشُّعراءموقع، كذلك نجد بعض 

 يتأثر ببعض األساطير فتبقى أحداثها السيابمعين يظهر في قصائدهم، فشاعر ك
ثالً يكرر قصة تتردد في خياله فيكررها في قصائده أينما استدعتها الحاجة فنراه م

 في أكثر ررتمثالً تك فقصة قابيل وهابيل) وقابيل وهابيل،ديبعشتار، وتموز، وُأ(
رتبط بالمعنى خاص ي  تكرار توحي هذه األسطورة بإيحاءفي كلو ،من سبع قصائد

  :. )3 ()المخبر( ما جاء في قصيدة  ومثال ذلك،العام للقصيدة
  كي ال يكونوا أخوة لي آنذاك وال أكون   
  ..وريث قابيل اللعين سيسألون  

  : )4 ()مرثية اآللهة(وفي قصيدته 
  عـ للخبز اإللهي صاف-كأويب-    ألشقاء راكل كقابيل يغتال ا 

  

                                         
  . 371ص، األعمال الشِّعرية، أمل: دنقل )1(
  .173ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي: انظر )2(
  .341ص، 1ج) المخبر(قصيدة ، الديوان، بدر شاكر: السياب) 3(
  .353 ص، 1ج) مرثية اآللهة(قصيدة : المرجع نفسه )4(
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  : )1 ()قافلة الضياع(وفي قصيدته 
  نــام الالجئيــيرقد في خي            ـــوك؟ل أين أخــقابي       

 الشُّعراء ظاهرة أخرى تتكرر في قصائد إلى وجود)2(وأشار عمران الكبيسي
لفاظ الموحية بانتماء هؤالء  لبعض المفردات واألالشَّاعر تتمثل في تكرار ،المحدثين
 لمذاهب معينة، فنازك المالئكة مثالً تكرر مجموعة من األلفاظ الموحية الشُّعراء

بانتمائها للمذهب الرومانسي، هذه األلفاظ توحي بالعمق والخفاء مزي والمذهب الر
3(في قولها) يوتيبيا(كض وراء المجهول، ومن هذه األلفاظ تكرارها للفظة والر( :  

  ــــرهأموت وأحيا على ذك    ي ـــويوتيبيا حلم في دم      
ة خالية ال استعملتها للداللة على مدينة شعري) مكانال(زك كما تفسرها نا) يوتيبيا(فـ

ليس لها وجود ِإالَّ في الالمكان والالزمان، ) يوتيبيا(وجود لها ِإالَّ في األحالم، فـ
العالم (و) عمق األعماق ( التي استخدمتها أيضاومن األلفاظوالالغد والالنهاية، 

  . التأثر بالمذهب الرومانسيحها ألفاظ توضوكلُّ) األبدي
 التِّكرار الشَّاعر اإليحائي في القصيدة الحديثة استخدام التِّكرارومن مظاهر 
صوات ترد فهذه األ"، ا أو ألوانً أو حركات معينةًاحاكي أصواتًبأسلوب المحاكاة، في

قيق موحية بما يحمل في داخله من صوير الد من التَّتضفي على المشاهد نوعال
 الشِّعر في  المحدثون لم يكن معروفًاالنُّقَّادى ، فتكرار األصوات كما ير)4("تداعيات

ألصوات سمة  الحديث فقد اتخذت ظاهرة محاكاة االشِّعرالعربي القديم، َأما في 
 على إيراد الشُّعراءاكاة الواقع وتصويره، فدرج  من محخاصة، حيث عدت جزءا

األصوات الناتجة عن تحركات اإلنسان والطبيعة، والغالب في محاكاة هذه األصوات 
 بإيراد نبرة واحدة، بل نراه يورد الشَّاعروالي، فال يكتفي تابع والتَّ بصفة التَّمسَأنَّها تتَّ

                                         
  .368ص، 1ج) قافلة الضياع(قصيدة ، نالديوا، السياب )1(
  .175ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي) 2(
، 1ج، 2002سنة ، المجلس األعلى للثقافة، األعمال الشِّعرية الكاملة، نازك: المالئكة)3(

  .431ص
  .84ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 4(
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ا في األصل يصوت بأكثر من نبرة؛ ألنَّهالصالشَّاعر كقول )1(در من مصدره متتابع 
  : )2 ()أنت مدان يا هذا(في قصيدته  بلند الحيدري

  وسمعتُ خطاه ورائي
  طق... طق... طق

  وداءوجميع األرصفة الس... والليل له... كان البحر له
  ...طق... طق... طق

  : )3(.السيابومنه كذلك قول بدر شاكر 
  م ينشر الصدىهوه ل... ها... ها: وناديتُ
  أو يبك الهواء المثرثر: جناحيه

  ونادى وردد 
  "..هو... ها... ها

) بيب بيب(و) ترن ترن( يكرر األصوات في أشعارهم كقولهم الشُّعراءفكثير من 
 َأنَّه مهما قيل في دالالت األصوات الواقعية فِإنَّها محاكاة سطحية تمثل النُّقَّادويرى 

  .التِّكرارخدام صورة من صور التجديد في است
ر في الذهن، فهو يقوم بتوليد ضحتَسبوصفه عالمةً لغويةً داالً يَأما اللون 

ة، وعليه فإن  نفسية أمة أم ديني هذه الدالالت اجتماعيأكانتْالدالالت اإليحائية سواء 
 في كثير ، فاللون األسود مثالًةيوحة م يسهم في تشكيل لغة شعريلياثراء اللون دال

 للموصوف الذي يقترن شاؤم والحزن واليأس والموت تبعاتَّمن الثقافات يدلُّ على ال
كمحمود درويش أكثر من تكرار هذا اللون في أشعاره لما به في الس ياق، فشاعر

 وخرابٍ وقتٍل يحمله من داللة إيحائية للتعبير عما حلَّ بأرض فلسطين من دمارٍ
 ما ن بأسلوب المفارقة، فدرويش غالبا َأنَّه اقترالتِّكرار في هذا وتهجيرٍ، والمميز

 بذلك مفارقة مؤلمة فاؤل، عاقدايقرن اللون األسود بالزنبق الذي يرمز للحياة والتَّ

                                         
  .151ص، ة الشِّعر العراقي المعاصرلغ، عمران: الكبيسي) 1(
  .668ص، 1982سنة ، 2ط، الديوان دار العودة بيروت، بلند: الحيدري) 2(
  .638 ص، )ها ها هوه: (قصيدة، الديوان، بدر شاكر: السياب) 3(
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بموت األمل، ومثله الز تشيء نَهيتون رمز الحياة والعطاء والرسوخ والقدسية، قَر
  .)1(موز المتعلقة به الرباللون األسود للداللة على فقدان

 أساليب الشَّاعر حيث يكرر الصيغويلحق بتكرار األصوات واأللوان تكرار 
أنا، نحن، ( بعض الضمائر مثل ستفهام والتعجب والنداء والنفي ويكرر كذلككاال
، فتكرار الشَّاعر تفصح وتوحي بما يجول في نفس الصيغ، ومثل هذه ...)أنت

يادةً في االنتباه، ويمنحه  يرمي إلى تحفيز المتلقي واستفزازه زداء مثالًأسلوب النِّ
 ، على اإلفصاح عما يجول في خاطرهالشَّاعرأثناء القراءة، ويعين وقفة واستراحة 

 على الوصول النَّاقد يساعد  ويمنحها بعدا نفسيا،ويسهم في إيصال المعاني والدالالت
  .)2(إلى المعنى الحقيقي للنص

ه بوضوح في  ما نجدرقيم، وهذا تكرار عالمات التَّالصيغ رار بتكويلحق
 على الشَّاعرب تساعد عج تكرار النقط والفواصل وعالمة التَّ المعاصر، فكثرةالشِّعر

 أخرى  على اإليحاء بأن هنالك معانيلكإيصال فكرته بدقة إلى القارئ، وتساعد كذ
 الشِّعر في الظَّاهرة ما تبرز هذه تخيلها، وغالباًها أو ييمكن للقارئ أن يضيف

  .)3(المكتوب
  

  :  الوظيفيالتِّكرار 3.3.2
 يهدف من وجوده الشَّاعر؛ ألن التِّكرار األساس في ظاهرة النَّوعيعد هذا 

 الشَّاعر القدماء في دراستهم للتكرار، فالنُّقَّاد ما للمتلقي، وإليه قصد  أمرٍإيصاُل
 عندهم التِّكرار توكيدها، فخرج يريد) نكتة(عبارة لوظيفة عندهم يكرر اللفظة أو ال

 ،..يم واالستعذاب واالستبعاد والتعظأكيد والوعيد والتَّهديدإلى أغراضٍ كثيرة منها التَّ
  . يأتي لغرض ويؤدي فائدةأن التِّكرارواشترطوا في قبول 

                                         
  .78ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 1(
  .159ص، المعاصرلغة الشِّعر العراقي ، عمران: الكبيسي) 2(
  .161ص :المصدرنفسه: انظر )3(



  
 

87

؛ النُّقَّاد والشُّعراءقبل يةً كبيرةً من  أهمالتِّكرارَأما في العصر الحديث فقد نال 
 ذلك عبير عنها، فلم يعد من دورٍ كبيرٍ في إيصال المعاني والتَّالتِّكرارِلما يؤديه هذا 

براعة "كاتبه  الذي يؤدي وظيفة بسيطة، بل أصبح تكراراً ناضجاً يتطلب من التِّكرار
يظهر فيه نحوٍ ال األفكار ثم إعادة نشرها من جديد على وقدرة فائقة على طي 

 نفسه، وتستنبط المعاني التِّكرار، بل تأتي القصدية من مقتصدا أو  مضطرباالتِّكرار
  .)1(" منهانطالقًا

 عند  في العصر الحديث ليؤدي وظائف تقليدية وردتْالتِّكراروقد خرج 
 الشَّاعر ولكن ما يميز هذه الوظائف أن ،)2( أشار إليها عبدالرحمن تبرماسينالقدماء

مختلفة المعاصر استطاع أن وإيقاعية وإيحائية نفسية يمزج هذه الوظائف بدالالت 
شهر وظائف أكيد، ولعلَّه من أي، فمن هذه المعاني التَّالشِّعر النَّصترفع من قيمة 

منه تكرار الجواهري للفعل  وجِد، سم وأكثرها شيوعا وانتشارا أينما التُالتِّكرار
الً ِإياه محم ،له نقطة ارتكاز يؤكد من خالله المعنى الذي يريدهالذي جع) نامي(

  : )3(ةوكيديته التَّداللدالالت أخرى بجانب 
ــشَّ ــاع ال ــامي جي ــامين   عب ن

 ــإن ــامي ف ــشبعي ن ــم ت    ل
ــود  ــد الوع ــى زب ــامي عل   ن
ـــ ــزرك عــرائس ال ــامي ت   ن

  

ــة الطَّ   ــتك آلهـ ــامِحرسـ   عـ
  مــن يقظــة فمــن المنــامِ   
ــال   ــسل الك ــي ع ــداف ف مِي  
ــنح الظَّــ   ــي ج ــالم ف   المأح

  

 القائمة على األسلوب الساخر رؤيتهكل يؤكد بهذا الشَّ) نامي( لكلمة الشَّاعرفتكرار 
 يناموا على وضعهم عب أن في الظاهر يطلب من الشَّالشَّاعروأسلوب المناقضة، ف

  .وهو في الحقيقة يطلب منهم االستيقاظ من غفلتهم وتغيير أحوالهم،الذي يعيشونه

                                         
  .46ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور )1(
  ..195ص، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، عبدالرحمن: تبرماسين: انظر) 2(
، 2001 سنة .2ط، دار الحرية بغداد، األعمال الشِّعرية الكاملة، محمد مهدي: الجواهري )3(

  .610ص، )تنويمة الجياع:(قصيدة
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يادته من لتكثيف المعنى وز )1(كما يرى فهد ناصر عاشور التِّكرارويأتي 
الحديث الشِّعر وأمثلته في ، تبقى مشدودةً إلى اللفظ المكررخالل ربطه بمعانٍ جديدة 

  : )2(في قوله) منفاي(كثيرة منها تكرار محمود درويش لكلمة 
  فالحون معتقلون في لغة الكآبة: منفاي
  بابةنفيون في صوتي وفي نغم الرسجانون م: منفاي
  وشمس في الكتابة... أعياد محنطة: منفاي
  عاشقة تعلِّقُ ثوب عاشقها : منفاي

  حابةعلى ذيل الس  
    نيا وخاتمة الكآبةكلُّ خرائط الد: منفاي

في التي يعيشها في منفاه خارج  وحالة النَّالشَّاعرفهذا التكثيف للمعنى يرتبط برؤية 
 على لى نحوٍ مختلف في كل مرة معتمدافنجده يفلسف رؤيته لها ع "،ينأرضه فلسط

 التِّكرارويأتي ، )3( "المعاني المختلفة وتتكثف تدريجيا كنقطة تتجمع فيها التِّكرار
ليؤدي وظيفة التلذذ بذكر االسم المكرر ومثاله تكرار صالح عبد الصبور لكلمة 

   :)4 ()أغنية الحب(في قصيدته ) حبيبي(
  وجه حبيبي خيمة من نور

   حبيبي حقل حنطةرعشَ
  خدا حبيبي فلقتا رمان

خامجيد حبيبي مقلع من الر  
  نهدا حبيبي طائران توأمان أزغبان

   من الكروم والعطوري واحةحضن حبيب
  الكنز والجنة والسالم واألمان

                                         
  .67ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 1(
   131ص، 2000سنة ، 2ط، بغداد، دار الحرية، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش) 2(
  .67ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 3(
  .67ص، 1972سنة ، 1ط، دار العودة بيروت، الديوان، صالح: عبد الصبور) 4(
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  ...في قرب حبيبي
ذه الكلمة على نفس يكشف لنا عن مدى سيطرة ه) حبيبي( لكلمة التِّكرارهذا 

 من ا في هذه الحياة، فال يجد تحرج شيءاعر كلَّل للشَّ، فهذه المحبوبة تمثِّالشَّاعر
  .ذكرها والتغزل بها، واالعتراف بأنَّها كل شيء في حياته

 في ع وأمثلتهوجرِ والتَّحس الحديث ليؤدي وظيفة التَّالشِّعر في التِّكرارويأتي      
 فقد )الشهيد قيس( السم قيس في قصيدتهيرة منها تكرار الجواهري كث الحديث الشِّعر
  : )1( بياء النداء التي تفيد معنى النَّدبِا مقترنًاالسم  هذاكرر

ــيس ــا ق ــا: ي ــن الحي ــا لح   ي
ــيس ــا ق ــسنا: ي ــح ال ــا لم   ي
ــيس ــا ق ــا: ي ــدري بم   هــل ت

  

  ة ونعمـــة األمـــل الرتيـــبِ  ...
ــوبِ  ــح الطَّي ــا نف ــيس ي ــا ق   ي

ــتَ ب ــدوبِ خلَّفْ ــن ن ــدك م   ع
  

،  من قبلة الحديث ليؤدي وظائف جديدة لم تكن معروفالشِّعر في التِّكرارويأتي      
بشرط ) رددالت( ليؤدي وظيفة  يأتيالتِّكرار أن )2( إليه نازك المالئكةأشارت ما منها
على ما يبرر تحرجه من التّلفظ بها ومنالشَّاعر تحتوي الكلمة التي يتردد عندها أن  

من ) الفراء األبيض( نستشهد بها ما ورد في قصيدة نزار قباني األمثلة التي يمكن أن
  : )3(داءتكرار ألداة النِّ

   ..في ناظريك طالئع الغزو         أرى... يا مزاحمة الذئاب.. .       يا
  ..يرصدني         ومواؤك الوحشي يستهوي. .       البؤبؤ الشيطــان

  : )4 (في قصيدتها الهاربون) ِإنَّنا(نازك المالئكة لصيغة ومنه كذلك تكرار 
  ...ِإنَّنا جبناء... جى إننا في الدساصدى هام

                                         
  .516ص) الشهيد قيس(قصيدة ، األعمال الشِّعرية الكاملة، محمد مهدي، الجواهري) 1(
  .248ص ، قضايا الشعر المعاصر، نازك: المالئكة) 2(
 السنة،1952فبراير، )صاحبها البيراديب(مجلة األديب ، قصيدة الفراء األبيض، نزار:قباني) 3(

  :مطلع القصيدة، 8ص، 2ج،21مجلد، الحادية عشر
  تريد أن تأوي.. عادت إلي    القطة البيضاء بعد نوى        

  .71ص،2ج، األعمال الشِّعرية الكاملة، نازك: المالئكة) 4(
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هِظْيابق في النموذجين التِّكرار لنا رالشَّاعرحرج التي يقع فيها ردد والتَّ حالة التَّينالس 
ر عن كالمه، ففي النَّقبل أنة بأسلوب مهذب  القطَّالشَّاعرموذج األول يخاطب  يعب
  نازك المالئكة جتحر تالثَّانيوفي النموذج ) ئابيا مزاحمة الذِّ (: بها في قولهمترفِّقًا
  ).جبناء(طق بكلمة من النُّ

وسعة، حيث ي وظيفة التَّ ليؤد يأتيالتِّكرار أن )1(ويرى فهد ناصر عاشور
 إلى توسعة في يفضيه وهذا يء المقترن بإلى توسعة حيز الشَّيؤدي اللفظ المكرر 

، التِّكرارحيز الحدث الكلي للقصيدة، وبشكل تدرجي تزاد التوسعة فيه اطراداً بزيادة 
  : )2( جليل حيدر في قصائده الضد، في قولهالشَّاعرومثاله ما ورد عند 
  في المعامل

يففي الر  
ةفي حلقات العشي  

  في حزمة من قصائد سرية
  ضاريسفي التَّ
  وت خلف الكوىفي الم
  قاطعفي التَّ

  ...في شارة كالهواء الذي نتنفس
، إذ يقوم )3( ليؤدي وظيفة التضييقالتِّكراروسعة يأتي وعلى العكس من وظيفة التَّ

  الشاعرومثاله ما ورد عنديء المقترن به بأسلوب تدريجي، بتضييق حيز الشَّالتِّكرار
  : )4 ()قريباً(تكرار كلمة ) مزامير(محمود درويش في قصيدته 

  ستعودون إلى القدس قريبا
   تكبرونوقريبا

                                         
  .53ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 1(
  .7ص، 1974سنة ، 1ط، ددار الحرية بغدا، قصائد الضد، جليل: حيدر) 2(
  .54 ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 3(
  .191ص، أحبك أو ال أحبك، )قصيدة مزامير(، األعمال الشعرية الكاملة، محمود :درويش) 4(
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تحصدون القمح من ذاكرة الماضياوقريب   
   سنابل يصبح الدمعريباق

  آه، يا أطفال بابل
  ستعودون إلى القدس قريبا

   تكبرونوقريبا
ا...اوقريبوقريب    ...  

مختلفة، ولكنَّه في معانٍ بالتِّكرار في بداية المقطع ربط الشَّاعر فمن المالحظ أن 
 المجال للقارئ ليشارك في ز المعنى فاتحا حييقض مفرداً ليالتِّكرارهاية جعل النِّ

  .ر عن رؤية القارئ جديدة تعب من خالل إيجاد معانٍالنَّصصناعة 
إضاءة اللفظة  بالتِّكرار، إذ يقوم )1 ()اإلضاءة( ليؤدي وظيفة التِّكرارويأتي 

 عن غيرها من ألفاظ المقطع أو عباراته، وأمثلته في ثر بروزا وتميزافيجعلها أك
، فمنه تكرار محمود درويش في قصيدته تْدجِ وتْسم الحديث كثيرةً أينما التُالشِّعر

  : )2 ()أرى ما أريد(لعبارة ) رباعيات(
  أرى ما أريد من الحقل .1
  أرى ما أريد من البحر  .2
  أرى ما أريد من الليل  .3
  وح  أريد من الرأرى ما .4
5. لمِ أرى ما أريد من الس  
  .أرى ما أريد من الحربِ .6

كرلفظة التِّكرارول أضاء المقطع األفي  ف، هذه العبارة في بداية كل مقطعالشَّاعر ر 
 جاء الحديث عن البحر الثَّاني عن الحقول، وفي المقطع ا الحديث بعدهالحقل ليأتي

 عن البحر، وهكذا حتى نهاية ديث بعدها الحتيحر، ليأ كلمة البالتِّكرارفأضاء 
  .القصيدة

                                         
  .55ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 1(
  .513ص، ةاألعمال الشعرية الكامل، محمود: درويش )2(
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امي، فبعض وتوجد هنالك وظائف أخرى للتكرار، بعيدة عن مرمى الفن الس
 إلثراء الفضاء وملء المكان؛ لخلق الحركة اإليقاعية التِّكرار يلجأون إلى الشُّعراء
 قوة المواصلة  الذين يتوقف صبرهم وتنهارالشُّعراءويتكئ عليه  "،النَّصداخل 

 إلكمال بيت تنقصه بعض المفردات أو التِّكرارلديهم، فيسرعون إلى االستعانة ب
المكرر للتخفيف من رتابة القصيدة أو إنهاء السم ا واالستعانة بإيقاع  الوزنِةَيشمتَ
 الشِّعر، وأمثلته كثيرةً في )1(" مرفوضة في ميزان الفندفقها بسرعة، وهي عمومات

  : )2(ه ما ورد في شعر عز الدين المناصرة في قولهالحديث من
  ...فرس تستطيع معالجتي رقعةً رقعة

  : )3(وقوله
في الزعبِمن الصالص عبعب الص...  
 بوظيفة  _)4(كما يرى عمران الكبيسي وفتحي أبو مراد _ التِّكرارويقوم 

نقطة التِّكرارثل هذا  بتكرار بعض أجزائها ليم،رةإيقاف القصيدة المتدفقة والمتحد 
 الحديث ومنها تكرار الجوهري في قصيدته الشِّعررة في يوأمثلته كث،هاية للقصيدةالنِّ
  : )5(لبيت المطلع في نهاية القصيدة) قفص العظام(

  وبورك في رحيلك والمقَام  تعالى الهجر يا قفص العظام 
  

                                         
قضايا ، نازك: المالئكة، 184ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي: انظر) 1(

  .232ص، المعاصر الشِّعر
، 2006سنة ، 1ط، عمان االردن، دار مجدالوي، األعمال الشِّعرية، عز الدين: المناصرة) 2(

  . 321ص، 2ج
  .361ص، 2ج: المرجع نفسه )3(
شعر ، فتحي: أبو مراد، 171ص ، لغة الشعر العراقي المعاصر، مرانع: الكبيسي: انظر) 4(

  .123ص، أمل دنقل دراسة أسلوبية
  .614ص، األعمال الشِّعرية الكاملة، محمد مهدي: الجواهري) 5(
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  :  اإليقاعيالتِّكرار 4.3.2
كثيرراسات النَّ من الدته التِّكرار ة الحديثة درستْقديدراسة إيقاعية وعد 

ور الذي يقوم به في  من العناصر التي يقوم عليها اإليقاع، مبينة الدعنصرا أساسيا
فهذا األسلوب كان يعتمده "غم الموسيقي من خالل تكرار اللفظة أو العبارة، إغناء النَّ
، التِّكرارفيظل يترنم بها على سبيل  عندما تصادف اللفظة في نفسه هوى الشَّاعر

 إلى تكرار اللفظة ثالث مرات في ألذهان، حتى َأنَّه ليعمد أحيانًاليرسخَ جرسها في ا
  .)1("البيت

 التِّكرارور الذي يؤديه هذا  لهذا األسلوب يرجع إلى الدالشَّاعرِإن استخدام 
ق واالستعذاب شوالتَّرب و وإيجاد الموسيقى التي تبعث الطَّ،في تناغم الجرس

ة التي ة تتحرك بين المبدع والمتلقي، وهذه الحركة قوامها الغنائييالشِّعرفالرسالة "
فسية التي كان  النَّالشَّاعرتستمد جذورها من مبدعها، ثم تصل بالمتلقي إلى حالة 

ية التي عرالشِّ يتحقق كل ذلك ِإالَّ بغلبة الوظيفة عليها عندما أبدع شعره، وال يمكن أن
  .)2(" أعلى درجاتهاالتِّكراريمثل 

 في الوقت  ومعنويةً موسيقيةً أصبح ظاهرةًالتِّكرار  أنالنُّقَّادمن كثير ويرى 
ذاته، فهي موسيقية لتردد الكلمة أو البيت أو المقطع على شكل الالزمة أو البداية أو 

 يستجلب سمع المتلقي، ومعنوية  ممتعااا نغمي ليخلق جو؛النظم األساسي الذي يتكرر
من ألن فائدتها تكمن في تكرار األلفاظ للداللة على أهمية ما تتضمنه هذه األلفاظ 

فالجانب بين الجانبين الموسيقي والمعنوي،  دالالت إيحائية، وربط بعض الدارسين
 صالنَّشف عن دالالتها في  له أهمية كبرى في بلورة مدلول الكلمة والكالموسيقي 

  .)3( بينهما أمر مستحيٌلالفصُلي، والشِّعر

                                         
  .251ص، جرس األلفاظ ودالالتها، ماهر مهدي: هالل) 1(
  .126ص، بناء األسلوب في شعر الحداثة، محمد: عبد المطلب) 2(
  .56ص، البنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرة، محمد وآخرون: ابن أحمد: انظر )3(
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 العربي القديم قائمة على أساس تكرار الشِّعرومن المعروف أن أوزان 
، وبهذا  عيباالنُّقَّاد ه عن هذه األجزاء عدالشِّعر فإذا انحرف ،فعيالت والقوافيالتَّ

  .ثلة في الوزن والقافية العربي المتمالشِّعر صفة مالزمة ألهم مقومات التِّكراريكون 
ة في استغالل فعي الجمالية والنَّالتِّكراروفي القصيدة الحديثة تتجلى وظيفة       

تشار يقوم على وزيع الذي أساسه االن، فالتَّضاء القصيدة شكالً ومعنى وتوزيعاف
 فنحصل على مبنى وفق شكٍل ، وتوزيع الحروف في فضاء الصفحةناسقظام والتَّالنِّ

 على حفظ توازنه الشَّاعر اإليقاعي الذي يساعد التِّكراريٍ وموحٍ، قائم على مرئ
ن تتمثالن في اإلمتاع واإلقناع،  له وظيفتاالتِّكرار، هذا ا معينًاقاعي إياوالتزامه خطً

ويوسع من حركة االنتشار المنتجة لإليقاع والباعثة ،فهو يعمل على تنامي القصيدة
  .)1(للنغم

وتُنْيتكرار حروف أو تكرار  طريق في القصيدة عني اإليقاعلتِّكرارا ج 
ي، الشِّعر النَّص لتؤدي المعنى المراد في  تخيرا موسيقياالشَّاعركلمات يتخيرها 

 الذي التِّكرار المعاصر، ذلك الشِّعر في  النغمي وروداالتِّكرارومن أكثر أصناف "
، فعبد اهللا الطيب يرد هذا )2(" القصيدة الواحدةيعاد فيه البيت كامالً، للفصل بين أقسام

 المعاصر ِإلى أنَّه مأخوذ من األساليب الغربية الشِّعر الوارد في التِّكرار من النَّوع
 الشِّعر العربي القديم، فهو ال ينكر وجوده في الشِّعرعلى الرغم من وجوده في 

وقد " قد تأثروا بأساليب الغرب،  المعاصرينالشُّعراء كثيراً من العربي بل يرى أن
 إلظهار النغم وتقويته وأوضح ما يكون ذلك أن يجيء بالبيت كامالً، التِّكراريجاء ب

ظم العربي، وقد أحياه بعض المعاصرين  من النَّسردوهذا طراز من التأليف قد انْ
هد بأمثلة ، واستش)3("واستفادوا من أشعار الغرب التي ال تزال محتفظة بطابع الغرب

 تقوية المعنى التِّكرار كان يقصد من الشَّاعر العربي القديم يرى فيها أن الشِّعرمن 
على أن ليس عدالً من  (:وتأكيد النغم، ومنهم المهلهل بن ربيعة حين كرر قوله

                                         
  .198ص، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، عبد الرحمن: تبرماسين) 1(
  .45ص، 2ج، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد اهللا: الطيب) 2(
  . 71ص، 2ج: المرجع نفسه )3(
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 مبالغة في الشَّاعر إعادة هذه العبارة يمثل رنَّة لفظية قوية كررها  أال ترى أن)كليبٍ
  .س الموسيقيالجر

وتي الذي يتحقق عن طريق سيج الصِإن أي تكرار في القصيدة يعزز النَّ
ةًجرس الحروف والكلمات المكررة، فتتجاوب األصوات اللغوية عند تموجها شد 

، ومنه اعرفسية للشَّ يستجيب للحالة النَّا فتمنح القصيدة إيقاع، علوا وهبوطًا،ولينًا
ي زادت كثافة التِّكرارالمتذوق الحساس، فكلّما زاد العنصر تنتقل العدوى للمتلقي 

 هي  أكثر األصوات تكرارا أن)1(البحراوياإليقاع من بيت آلخر، ويرى سيد 
 هي األصوات متوسطة قوة  وأقل األصوات تكرارا،ة اإلسماعوياألصوات ق

يدة يكشف سماع، فالجمع بين األصوات المهموسة واألصوات المجهورة في القصإلا
 فالكلمات "،النَّصاعر التي يولد فيها فسية للشَّلنا الخارطة الداللية المرتبطة بالحالة النَّ

تتكافل وتتعاضد لتشكل إيقاعاً نغمياً يحدث األثر الموسيقي الذي تطرب له األذن عند 
  .)2("سماعه، وتعطي القصيدة تكاملها الفني على المستوى النغمي والشكلي والمعنوي

وما سبق يتبين لنا أنمن الثوابت اإليقاعية التي تبعث الموسيقى التِّكرار م 
 غرضه إثراء الفضاء وملء المكان، التِّكرار، فاللجوء إليه من قبل الشِّعرالغنائية في 

ية التِّكرار العناصر إليجاد حركة إيقاعية داخل القصيدة، ويجب التنبه إلى أن
 قد ،ياق فكما يحسن حالطبيعة الس"ة تأدية اإليقاع بحسب اإليقاعية تختلف في درج

 في نغم حس عثارا فن،قل في أحوال أخرىيعتريه ما يعتري األلفاظ من القبح والثِّ
 يحاول  أنصناعة سواء أكان شاعرا أم ناقدا، فينبغي على متعاطي هذه ال)3("األلفاظ

 إلى النَّص اإليقاعي القبيح؛ ليرقى بكرارالتِّ اإليقاعي الجيد والتِّكرارالتمييز بين 
 مطالب بالكشف عن النَّاقد القبيح، والتِّكرار مطالب بتجنب الشَّاعرة، فيالشِّعرمستوى 
  .هحب وبيان سبب قُالتِّكرارمثل هذا 

                                         
، 1ط، القاهرة، مطابع الوادي الجديد، اإليقاع في شعر السياب، سيد:البحراوي: انظر )1(

  .185ص،1996سنة
  .103ص، البنى األسلوبية في النَّص الشِّعري، راشد: الحسيني) 2(
  . 263ص، جرس األلفاظ ودالالتها، ماهر مهدي: هالل: انظر )3(
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  : في الشعر الحديثالتِّكرارأقسام  4.2
  : تكرار الحرف 1.4.2

 النُّقَّادلتكرار الحرف عن وجهة نظر  المحدثين النُّقَّاداختلفت وجهة نظر 
فال نكاد نجد ، التِّكرار المحدثون درسوا تكرار الحرف ضمن أسلوب النُّقَّادالقدماء، ف

 المتمثلة في التِّكرار إالَّ وعد تكرار الحرف ضمن أقسام التِّكرار تحدث عن كتابا
قدية القديمة راسات النَّتكرار الحرف والكلمة والعبارة والمقطع، على العكس من الد

 ودرسته ضمن ما التِّكرارالتي لم تعط تكرار الحرف أي أهمية بل فصلته عن 
 بعضها  باقترانها أو قربها منالحروف، وكرهتْ تكرار "ميةالمعاظلة الكال"يعرف بـ

  . حروف المعاني المباني أم سواء أكانت حروفالبعض 
لى دراسة تكرار الحرف لما يلعبه من دورٍ قدية الحديثة عراسات النَّركزت الد

راسات أنَّها اعتمدت في ، فالمالحظ في هذه الدالنَّصفي بناء اإليقاع الموسيقي داخل 
 على الدراسة اإلحصائية لعدد الحروف المكررة ودورها في إغناء  للتكرارهااستدر

لى منهج يستجيب إ"؛ ألن تكرار الحرف في القصيدة الحديثة النَّصموسيقى 
اإلحصاء والمقارنة واالستنتاج أكثر مما يخضع للرؤية البصرية؛ ألن طبيعة 
القصيدة الحرة وتوزيعها وكيفية انتشار عناصرها ال تمنح صورة بصرية واحدة 

ر في فضاء القصيدة الواسع، مولدا ، بل نجد الحرف المكرر منتش)1("دائمة ومستديمة
  .)2(ا الحديثنَ دقيق يكثر استعماله في شعرِالنَّوعة، وهذا يفَ خَأنغاما

 دورا _)3(كما يرى فتحي أبو مراد_ر الحرف في القصيدة الحديثةويلعب تكرا
 وتالحمها، كما يسهم في إبراز النَّص إضافة إلى دوره في خلق بنية تعبيريا وإيحائيا

 إليه، ومن هذا المنطلق د انتباه المتلقيش وتَإليقاعية التي تكسب اُألذن ُأنساالبنية ا
يد لتكرار الحرف مزية سمعية ترجع إلى عنصر الموسيقى، جعل عز الدين الس

                                         
  .200ص، لقصيدة المعاصرة في الجزائرالبنية اإليقاعية ل، عبد الرحمن: تبرماسين)1(
البنية اإليقاعية ، بشرى: عليطي، 239ص، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك: المالئكة: انظر )2(

  .121ص، في شعر عز الدين المناصرة
  .116ص، شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية، فتحي: أبو مراد) 3(
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 القدامى كابن النُّقَّادومزية فكرية ترجع إلى المعنى، ولم يكتف بذلك بل أنكر على 
 تكرار الحروف متقاربة  المخارج يؤدي إلى ثقل وقبح إن: سنان وابن األثير قولهم

فالكلمة صوت فائدته األساسية هي الداللة على معناه، والحروف في أي  "،مفي الكال
وضع ومن أي جنس قد اتخذت شكالً يميز معنى عن معنى مع رعاية اليسى علر 

، وال يخلو لفظ موضوع بعد العلم بالوضع من إفادة هذه الداللة، معِ والساللسانِ
ئدة اللفظ حتى يصير التشابه تحديد فافكيف يكون لبعد المخارج وقربها سلطان في 

يد يكسب ، فتكرار الكالم على أبعاد متقاربة في رأي الس)1(" على هذه الفائدةخطرا
تفادياً ) متقاربة( يدركه الوجدان السليم، وركز السيد على كلمة الكالم إيقاعاً مبهجا

يثقل وما يأتي  فأن من تكرار الحروف ما يأتي عفوالإلكثار المفسد، وأشار إلى 
مصنوعاً فيكون أشبه بالمطبوع أو يظهر فيه التكلف، وكأن السيد هنا يناقض نفسه، 

 عيبهم تكرار الحروف، واستدل على أن الحروف النُّقَّادففي بداية كالمه أنكر على 
  .في أي وضع أو أي جنس قد اتخذت شكالً يميز المعنى عن غيره

حروف في القصيدة الحديثة يعد من أبسط  تكرار ال أنالنُّقَّادويرى بعض 
 بدوافع شعورية لتعزيز الشَّاعرة في الداللة، يلجأ إليه  وأقلها أهميالتِّكرارأنواع 

  عفوياالشَّاعراإليقاع في محاولة منه لمحاكاة الحدث الذي يتناوله وربما جاء به 
ف في القصيدة  اآلخر أن دراسة تكرار الحروهمبعض، في حين يرى )2(دون قصد

 غير المعاصرة فيه شيء من المجازفة والخطورة، النتشار هذه الحروف في فضاء
 بنشرها الشَّاعرمزق عن قصد إذ يقوم  ما يتعرض للتَّمحدود، وهذا االنتشار غالبا

ناظر قابل والتَّفحة وهذا النشر يفتقد في كثيرٍ من الحاالت إلى التَّفي مجال الص
 العمودي، على العكس من طبيعة القصيدة الحرة القائمة على عرالشِّالمألوف في 

دة وال تمنح انتشار العناصر وتوزيعها، فهذه القصيدة ال تمنح صورة بصرية واح
اشكالً جماليعلى التعامد كما هو في القصيدة العموديةا قائم .  

                                         
  .39ص، التأثيرالتكرير بين المثير و، عز الدين علي: السيد: انظر )1(
  : تبرماسين، 148-145ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي: انظر )2(

  .199ص، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، عبد الرحمن     
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ه ارتباط  لحرف ما في القصيدة لالشَّاعر تكرار  على أنالنُّقَّادويكاد يجمع 
 في بناء القصيدة، ولعل  تناغما رفيعاالتِّكرارعر، فقد يشكل هذا افسية للشَّبالحالة النَّ

 نفسه، فهذا اخلي في التنفيس عن االنفعال الدالتِّكرار قصد من وراء هذا الشَّاعر
، ويحدث الشَّاعرة في شعر  يكشف عن دالالت نفسييشكل بعدا أسلوبيا  "التِّكرار

، )1(" والوقوف على أسراره ورموزهالنَّص لتفكيك ماالً في األسلوب، ويعد مفتاحاج
 فيكون له األثر الواضح الشَّاعروينقل المتلقي إلى طبيعة الموقف النفسي الذي عاشه 

  .في التأثير في المتلقي
 دون  الشعورياالتِّكرارة، فمرة يأتي ويأتي تكرار الحرف على صور متعدد

 لها عالقة بما اختزن في أعماق نفسه من ا حروفًالشَّاعر، إذ يكرر الشَّاعر وعي من
قَعافس ال حتى تقوم النَّالشِّعر، فال يكاد يقول دودون داخلية بإفراغ محتواها ال إرادي ،

الدال ( يكرر حرفي _)2(كما يرى عمران الكبيسي_  الجواهريالشَّاعرقصد، ف
 بالجرح الذي أصاب أخاه جعفر  منه متأثراون وعيد من قصائده في كثيرٍ) والميم

وتسبب في موته فاستقر ذلك الجرح في وعيه الباطن، فلم يستطع اإلفالت منه فأخذ 
يكرر الحروف المحاكية للدالدم يكاد يأخذ صفة الرمز عند م، هذا إذا علمنا أن 

ةالجواهري القترانه بصورة الفداء والتضحية والبحث عن الحري.  
 في محاولة عقالنية الشَّاعر يقصد إليه  شعورياالتِّكرارومرة أخرى يأتي 

واعية لصياغة قصيدة كلماتها ذات جرس موسيقي متشابه؛ لمحاكاة الحدث الذي أراد 
 من  نوعاهذا الترتيب يسيغ القول أن" جا هنْم وم مرتباالتِّكرارالحديث عنه، فيأتي 

 وذلك أدعى إلى إثارة االنتباه من لدن المتلقي؛ ألن التِّكرارالنسق يتحكم في عملية 
ية بمميزات صوتية الشِّعر الحرفي صيغة خطابية رامية إلى تلوين الرسالة التِّكرار

 من الشَّاعر، ف)3("واصل الفنيفي عملية التَّ) المتلقي(مثيرة، هدفها إشراك اآلخر 
فة معينة، من خالله يتم الوصول إلى  يجعل للحرف المكرر وظيالتِّكراروراء هذا 

                                         
  .13ص، التِّكرار في شعر العصر العباسي األول، خالد: البداينة) 1(
  .144ص، عراقي المعاصرلغة الشِّعر ال، عمران: الكبيسي) 2(
  .166ص، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري، مقداد محمد شكر: قاسم) 3(
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كما يرى _حرف الالم  الحديث كثيرة، فلعلَّالشِّعرالمعنى العام للقصيدة وأمثلته في 
 في شعر محمود درويش، فالالم  من أكثر الحروف تكرارا _)1(فهد ناصر عاشور

تكرار الالمأصل الملك وهي متكررة بهذه الداللة في أغلب المواطن، ويبدو أن  
الدالة على الملكية وثيق االرتباط بالقضية الفلسطينية وحيثياتها المختلفة، فهو يسعى 

د للحقيقة التي يعيشها، وهي عدم الملكية، قيض والضمن خالل تكراره استحضار النَّ
  : )2(هذه الحقيقة التي عانى منها بعدما فقد وطنه فلسطين

   غرفةٌ في شارعٍغيرةُلي هذه األرض الص
....  

  لي قمر نبيذي ولي حجر صقيُل
  لي حصةٌ من مشهد الموج المسافر في الغيومِ

  : )3(وقوله أيضاً
لو كان عندي سلَّم....  

  ...رسـلو كان لي ف
  ...ٌلـلو كان لي حق
  ...ودـلو كان لي ع
  ...دمــلو كان لي ق

   ...يـلو كان ل
ويحاول إثبات وجوده ية المفقودة، عن الملك البحثَ في هذه المقاطع الشَّاعرحاول ي

من خالل تأكيده على وجوده وشرعية هذه الملكية، كان له  وشرعيتَّه في هذه الملكية
عورية تصل في  الدفقة الشُّه استبيح وضاع هذا الوطن، فالذي يبدو أنوطن ولكنَّ

ة إلى أعلى مستوى ممكن في بعض أجزاء القصيدة، فيلجأ دييصعمستوياتها التَّ
 للمحافظة على هذا التكثيف المتصعد، ِإما في مشاهد يطرح التِّكرار إلى هذا الشَّاعر

                                         
  .57 ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور)1(
  .581شتاء ريتا ص:قصيدة، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش) 2(
  .46ص، )قصيدة صوت وسوط: (المرجع نفسه)3(
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 تأكيدها فيصر عليها الشَّاعر أو في أخرى تدور على فكرة يريد ،فسيةفيها حمولته النَّ
حتى وكأنَّه ال يرغب باالنتقال إلى غيرها، هذا الكالم يقودنا للحديث عن الوظائف 

  .الشَّاعركرار الحرف للكشف عن الدالالت والمعاني التي قصد إليها التي يؤديها ت
 الشُّعراء، فكثير من )1( التأكيدفمن الوظائف التي يأتي تكرار الحرف لتأديتها

عنها إلقناع الس الشَّاعرامع بها، فاستخدم تكرار الحروف لتأكيد الفكرة المراد التعبير 
  : )2 ()موت آخر وأحبك(في قصيدته ) إن(كيد ومحمود درويش أخذ يكرر أداة التَّ

  ِإن الجداول باقية في عروقي
الس نابل تنضج تحت ثيابيإن  

  إن المنازل مهجورة في تجاعيد كفِّي
  ...إن السنابل تلتفُّ حول دمي       
ال غيرة ما زالص الوطن بتفاصيله  أن التأكيد علىالتِّكرار من خالل هذا الشَّاعرأراد 

  . في ذاكرتهحاضرا
 في حديثنا  كما أشرنا سابقًا _)3(وسعةويأتي تكرار الحرف ليؤدي وظيفة التَّ

يء ز الشَّتوسعة حيب  في كثير من األحيانالتِّكرارإذ يقوم  – الوظيفي التِّكرارعن 
ي، وهذا يؤدي إلى توسعة الحدث الكلي للقصيدة الشِّعرياق المقترن به ضمن الس

  :)4 ()نشيد(في قصيدته ) في(كرار محمود درويش حرف الجر ومثاله ت
  وارعوننشد في الشَّ
  وفي المصانع
  وفي المحاجر
  وفي المزارع
  ...وفي نوادينا

                                         
  .57فهد ناصر، التِّكرار في شعر محمود درويش،  ص:  عاشور:انظر )1(
  .258محمود، األعمال الشعرية الكاملة، قصيدة موت آخر واحبك، ص: درويش)2(
عمران، لغة : ، الكبيسي53فهد ناصر، التِّكرار في شعر محمود درويش، ص: عاشور: انظر )3(

  .150الشِّعر العراقي المعاصر، ص
  .72ألعمال الشعرية الكاملة، قصيدة نشيد، صمحمود، ا: درويش) 4(
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الشَّاعر ليؤكد من خالله ؛)في (ففي هذا المقطع يتكرر حرف الجرشيد سيكون  النَّ أن
حاجر و مجالس األنس، وارع والمصانع والمشامالً لجميع أنحاء الوطن في الشَّ

  . إلى حد بعيد في توسيع حيز المكانأسهم السابق النَّص في التِّكرارف
، إذ )1(ييقض تكرار الحرف وظيفة التَّوسعة يلعبوعلى العكس من وظيفة التَّ

 إلى تضييق حيز الشيء المقترن به، فيبدو وكأنه قد يؤدي تكرار الحرف أحيانًا
مكنة وبأسلوب تدريجي ومثاله تكرار محمود درويش اختزل إلى أقسى درجة م

  : )2 ()مزامير(لحرف الواو في قصيدته 
  ستعودون إلى القدس قريبا

   تكبرونوقريبا
   تحصدون القمح من ذاكرة الماضيوقريبا

   سنابلقريباً يصبح الدمع
  آه يا أطفال بابل

  ستعودون إلى القدس قريبا
   تكبرونباوقري      

  ...وقريبا
  ...وقريبا

ليؤكد قرب تبدل الحلم المؤلم  ) قريبا( يكرر حرف الواو مقترنًا بكلمة الشَّاعرف
فاؤل بتغير األوضاع، فالحرف المكرر عمل على زيادة اقتراب العودة وتحقيق والتَّ

  .الحلم
، )3( الحديث اإلضاءةالشِّعرومن الوظائف التي يخرج إليها تكرار الحرف في 

 ليؤدي إلى إضاءة لفظة أو عبارة، فيجعلها أكثر  ؛ إلى تكرار الحرف يعمدالشَّاعرف
 عن غيرها، وتتم اإلضاءة من خالل اقتران الحرف المكرر بمعظم بروزا أو تميزا

                                         
  .54 ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 1(
  .191 ص، )قصيدة مزامير(، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش) 2(
  .55 ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 3(
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، ومثال ذلك ما ورد التِّكراراأللفاظ، في حين تبقى اللفظة المراد إضاءتها خالية من 
  : )1 () مدينة قديمة وجميلة فيتأمالت سريعة(في قصيدة محمود درويش 

  يا بحر البدايات
   من روحنا الهامديا جثّتنا الزرقاء، يا غبطتنا يا 

  يافا إلى قرطاج، يا إبريقنا المكسور، يا لوح
  الكتابات التي ضاعت، بحثنا عن أساطير الحضارات

  فلم نبصر سوى جمجمة اإلنسان قرب البحر
  ...يا غبطتنا األولى ويا دهشتنا

في بداية ) يا( يكرر حرف النداء _ كما يرى فهد ناصر عاشور_ اعرالشَّف  
بحثنا عن أساطير (كل جملة من هذا المقطع ويستثني من هذه الجمل جملة 

 يعبر عنها، وعمل من خالل ئيسية التي أراد أنليحملها الفكرة الر...) الحضارات
 النداء من أكثر األدوات  في الجمل المحيطة على إضاءة هذه الجملة، فياءالتِّكرار

 سواء باعتبار داللتها على بعد التِّكرارالتي تعامل معها شعراء الحداثة في بنية 
دي وتوسيع دورها للداللة على القريب والبع،اللةالمنادى، أو بتفريغها من هذه الد.  

 الحديث على تكرار حرف واحد، بل قد الشِّعروال يقتصر تكرار الحرف في 
 تحقيق غاية جمالية  إلىالتِّكرار من هذا  هادفًا، إلى تكرار حرفين معااعرالشَّيعمد 

 كرر حرفي األلف والراء في  مثالًالجواهريف،ٌ  النَّصفي اإليقاع المتحرك داخل 
  : بيت واحد أكثر من أربع مرات

  )2(من سفر مجدك عاطر موار    غاة قصار  باق وأعمار الطُّ
صوتان يحظيان  " وهما،واضحاراء في هذا البيت يبدو جليا لفتكرار األلف وا

طق بها في حاجة إلى بقوة الوضوح السمعي، فاأللف تطول وتمتد حتى يصبح النُّ

                                         
  .414ص، كاملةاألعمال الشعرية ال، محمود: درويش)1(
  .592ص، األعمال الشِّعرية الكاملة، محمد مهدي :الجواهري) 2(
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من، والراء تأتي زمن أطول، فهي هنا تحاكي داللة البقاء وطوله وامتداده عبر الز
  .)1("لمعنوي للمرثيامية إلى تأكيد البقاء ا الرالنَّصلتعضد من داللة 

 حرفين في كلمة واحده، وأكثر ما يكون ذلك في الشَّاعروفي حاالت يكرر 
الكلمات الرالد ارسون على باعية التي يكون أولها كثالثها وثانيها كرابعها، وقد ألح

، )2(النَّصالقيمة اإليقاعية لهذه الكلمات لما لها من دور في إبراز اإليقاع وموسيقى 
، وأمثلتها ...)خشخشة، عشمشم، عصبصب، وزلزل(ة هذه الكلمات كثيرة منها وأمثل
  :)3( قول الجواهريالشِّعرفي 

            احدـــــفاللَّيالي تقعق         كم ــقعقعوا من قع  
 في المحاكاة اإليحائية الشَّاعر للحروف المتشابهة تظهر لنا براعة التِّكرارففي هذا 

  اإليحائي من أنالتِّكرار، وهذا ما أشرنا إليه في حديثنا عن بيعةألصوات الطَّ
 يخرج إلى أبعاد جديدة كاإليحاء والرمز واألسطورة والمحاكاة،  يجب أنالتِّكرار

 من دت جزءا الجديد اتخذت سمة خاصة حيث عالشِّعرفي "فمحاكاة األصوات 
ألصوات الناجمة عن حركة  على إيراد االشُّعراءمحاكاة الواقع وتصويره، فدرج 

فاعل من أصوات ة، وما ينجم عن هذا التَّبيعياإلنسان أو اآللة وتفاعل الكائنات الطَّ
في قصائدهم، بشكل تمثيلي مشابه لجرسها وطبيعتها من مصدرها التي خرجت 

تالي والغالب في محاكاة هذه األصوات التَّ،عنها، معليين ذلك بنزوعهم لنقل الواقع
  : )5( الحيدري، ومن ذلك قول بلند)4(" بذكر نبرة واحدةالشَّاعربع فال يكتفي تاوالتَّ

  وسمعتُ خطاه ورائي
  طق.. .طق.. .طق
  وجميع األرصفة السوداء... والليل له...  البحر لهنكأ

  ...طق.. .طق.. .طق
                                         

  .165مقداد محمد شكر، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري، ص: قاسم: انظر )1(
  .11عز الدين علي، التكرير بين المثير والتأثير، ص: ، السيد166المرجع نفسه، ص:انظر )2(
  . 635ال الشعرية الكاملة، قصيدة ما تشاؤون، صاألعم، محمد مهدي: الجواهري) 3(
  .151عمران، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، ص: الكبيسي) 4(
  .668ص) أغاني الحارس المتعب(بلند، الديوان، : الحيدري)5(
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، ويرى عمران  األقدامِ وقعِليحاكي صوتَ) طق( يكرر صوت الشَّاعرف
ة ال روح فيها، ة فإنَّها سطحيمهما قيل عن دالالت الصوت الواقعي: "الكبيسي أنَّه

قد  تحملها هذه األصوات ال مكان لها في ميزان النَّوالجوانب الفنية التي يمكن أن
 أكثر من صورة من صور البحث عن الجديد الظَّاهرةاألدبي فليست هذه 

الحديث واعٍ لكل تكرار يأتي  في العصر الشَّاعرذلك، ف، وليس األمر ك)1("والطريف
ما أراد به، فال يمكنه أنمن وراء هذا الشَّاعر يأتي بتكرار ال غرض له، فرب 

 السابق التِّكرارمز لفكرة تشغَُل بالَه، ولربما يستغلُّ شاعر ما  اإليحاء والرالتِّكرار
 قلق مضطربِيمشي بكل ثقة، أو لوصف رجٍل لوصف رجٍل ) ق طق طقط(

 التِّكرار، ومن هذا  بوظيفة إيحائيةالتِّكرار، فهنا يقوم  في مشهد آخرفسية أو خائفالنَّ
  : )2 ()ها( كرر فيه صوت السياباعر بدر شاكر نموذج آخر للشَّ
  دىلم ينشر الص" هوه... ها... ها"وناديت 
  أو يبك الهواء المثرثر: جناحية

  ونادى وردد
  !"هو... ها... ها"

   وهو ما زال ينظرحت جفنًاوفتَّ
  ...ينادي ويجأر

  
  : تكرار الكلمة 2.4.2

 العربي قديمه الشِّعر في  شيوعاالتِّكراركلمة من أكثر أشكال يعد تكرار ال
 وجرساً ه في الكلمة الواحدة يمنحها نغماًفإذا كان تكرار الحرف وترداد"وحديثه 

تكرار اللفينعكسان على جمال الص غم ظة في المعنى اللغوي ال يمنح النَّورة، فإن

                                         
  .152ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي)1(
  .638ص، وهقصيدة ها ها ه، الديوان، بدر شاكر: السياب) 2(
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 ناتج )1("فقط، بل يمنح امتداداً أو تنامياً للقصيدة في شكل ملحمي انفعالي متصاعد
  .عن تكرار العنصر الواحد

تكرار الكلمة عن سابقيهم، حيث  المحدثين حول النُّقَّادلفت وجهةُ نظر اخت
 مهمة من اللبنات التي يبنى  أكثر شمولية، ولبنةعندهم مصطلحا التِّكرارأصبح 
 ي محَلالتِّكرار ففي القصيدة المعاصرة أصبح العنصر "ي الشِّعر النَّصعليها 
 يستشف ا بل مميز المكان، الذي يمنحه شكالً معينًا، الشتغاله ألكبر مساحة منالتأمِل
 يحقق كرارالتِّ، فمثل هذا )2(" في الغالب ما يكون التوازياظر شكالً هندسيامنه النَّ
 للمعنى ويجسمه ويعبر عنه، فتكرار الكلمة مرتين أو أكثر ينشئ في ا مسايرإيقاعا

مع، إضافةً إلى ارتباط هذه القصيدة حركة إيقاعية تطرب لها األذن ويصغي لها الس
قصيدة يتحول إلى نقطة فتكرار الكلمة في ال  "ياق الواردة فيه ارتباطًا متينًالمة بالسالك

، فالكلمة )3("عبيريةرتبط بها الكثير من الدالالت واألفكار عبر الخيوط التَّة تمركزي
 في كل مرة  ويعود إليه خالقًاالشَّاعرطلق منه المكررة تمثل المركز الداللي الذي ين

فالكلمة المكررة تقوم بدور المولد "عالقة لغوية جديدة تغني المعنى وترفع من قيمته 
 في نفس الوقت الجزء الثابت أو العامل المشترك بين ية، وهيالشِّعرللصورة 

الشِّعرور مجموعة من الصا يمية مل الكلمة دالالت وإيحاءات جديدة في كل مرة حم
  .)4(" على داللة معينةالشَّاعروتعكس هذه الكلمة في الوقت نفسه إلحاح 

لة  المكرر وثيق الص يكون اللفظ أنالتِّكرار المحدثون في هذا النُّقَّاداشترط 
، فنازك المالئكة تصف تكرار  متكلفًا قبيحاالتِّكراريدة، وِإالَّ كان بالمعنى العام للقص

 صغار حيانًا أإليهلون شائع في شعرنا المعاصر يتكئ "الكلمة في مطالع األبيات بأنَّه 
والجمال إالَّ  إلى مرتبة األصالة التِّكرار، وال ترتفع نماذج هذا اللون من الشُّعراء

على يدي شاعر موهوب يدرك أنالم عنفسه وِإنَّما على التِّكرار في مثله ال على َلو 

                                         
  .211ص، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، عبد الرحمن: تبرماسين)1(
  .212صالمرجع نفسه،  )2(
  .187ص، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري، مقداد محمد شكر: قاسم: انظر )3(
  .47ص، الصورة الشِّعرية عند أبي القاسم الشَّابي، مدحت سعد: الجبار) 4(
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، ولعل نازك في كالمها هذا قصدت إلى ضرورة ارتباط )1("ما بعد الكلمة المكررة
 في حمل التِّكرارالكلمة المكررة بالسياق العام للقصيدة من خالل الدور الذي يلعبه 

، إضافة إلى دوره في النَّصمزية المعبرة والمتصلة بسياق ت اإليحائية والرالدالال
الكشف عن االنفعال النفسي للشاعر، ومن هنا أخذت نازك تتهم أشعار الكثير من 

اداءة؛ ألنَّها لم تجد هنالك ارتباطًالمعاصرين بالربين اللفظة المكررة والمعنى ا تام 
 مما كتب المعاصرون في هذا اللون رديء تغلب ا كثيرفالمالحظ أن"العام للقصيدة 

عليه اللفظية، وعلَّة هذه الربير ع تضيق بهم سبل التَّالشُّعراء من  طائفةًداءة أن
اعر أو  بشحسبون أنَّهم يضيفونها أو تشبيها لموسيقى ي التماساالتِّكرارفيلجأون إلى 

  .)2(" للفراغملًئا
 ببناء القصيدة  يتعلق تعلقًا مباشرا أنالتِّكرارط لنجاح فنازك المالئكة تشتر

  بما يأتي بعده عناية كاملة، ومن هنا يتبين لنا أنالشَّاعرالعام، إضافة إلى عناية 
 قادرة على تبيان قضية أساسية من قضايا األسلوب الشِّعر في التِّكرارعملية "

على األدبي، وهي أن الشَّاعر، ف)3("عملية االنتقاء واالختيار األسلوب بحد ذاته قائم 
عندما يكرر كلمة معينة فإنَّه يعرف أنَّها قادرة على إثراء تجربته أكثر من غيرها، 

 يعين في الكشف  عالمة مميزة في نص شعري ما فإنَّه يستطيع أنالتِّكرار"ولكون 
شكيل عنصر ، ويؤدي دوراً في ت)4(" يصل إليه أنالشَّاعرعن القصد الذي يريد 

 للمتلقي من خالل الشَّاعر والمتلقي بحيث تنقل تجربة الشَّاعرأثير بين أثر والتَّالتَّ
  .التِّكرارتفاعل المتلقي مع الجرس الموسيقي وفهمه للدالالت التي يوحي بها 

 يعمل على وجود فكرة  كما يرى عبدالرحمن تبرماسينِإن تكرار الكلمة
 التِّكرارفطرح فكرة االمتداد في  "شارها،و القصيدة وانتاالمتداد التي تساعد على نم

                                         
  .231ص، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك: مالئكةال)1(
  .232ص: المرجع نفسه )2(
سنة ، 1 ط، اربد األردن،مكتبة الكتاني، قراءات أسلوبية في الشِّعر الجاهلي، موسى: ربابعة)3(

  .30ص، 2000
  .31ص: المرجع نفسه )4(
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 عنه بالبعد، والبعد ربع االمتداد يي تجعلنا نتعرض لألبعاد، وحقيقة األمر أنالشِّعر
، ويمكننا )1("في الفن هو بعد في الرؤيا وغوص في عمق اإلبداع الكتشاف مكنوناته

  الرأسيالتِّكرارساسيين يتمثل األول في  من خالل محورين أالتِّكراردراسة أبعاد 
 الشِّعر في التِّكرارغالبية أشكال ف ، األفقيالتِّكرار في الثَّاني، ويتمثل )العمودي(

جاءت في صورة رأسية أسطر لتكون ةتتكرر فيها اللفظة أو العبارة في مطلع عد 
للتكرار يجعل من وال شك أن هذا الشكل الرأسي "نقطة مركزية ينطلق منها المعنى، 

  اإللحاح على داٍل اإليقاع أو من حيثُ من حيثُ عالية ذا كثافةانقطة االرتكاز شيًئ
 ، فتكرار الكلمة بشكل مسهبٍ)2("بعينه يشد المتلقي إليه ويقوي عنده حاسة التوقع

 لشَّاعرا، وفيه يلح )3( الملفوظالتِّكرارب بيعلى طول القصيدة نوع يسميه عبد اهللا الطَّ
على استعمال كلمة بعينها أو كلمة مقاربة لها في االشتقاق ويراد به تقوية المعاني 

وقع فإن وروده في مطلع كل بيت يحدد  يحدث تيار التَّالتِّكراروإذا كان "فصيلية، التَّ
 رالشَّاع ، غير أنالتِّكرارهذا التوقع، فالمتلقي سيتهيأ الستقبال تتابعات جديدة من هذا 

وقع لدى المتلقي بإدخال بعض التغيير على اللفظة المكررة، لذلك سيحطم آلية التَّ
سيصبح المتلقي في حالة من الدياق اإليقاعي هشة اإليقاعية الناشئة من مخالفة الس

 بالمعنى العام ا في كونه مرتبطًالتِّكرار سر نجاح هذا نمكْ، وي)4("وقع لديهلمجرى التَّ
في كل مرة يرتبط بمعنى جزئي مغاير للمعنى الذي سبقه، كل هذه المعاني ص، وللنَّ

تلتقي في سياق المعنى العام للقصيدة، وهكذا أصبحت الكلمة المكررة بؤرة تفرعت 
 وصوالً إلى الترابط الكلي التِّكرارعنها الخيوط الداللية في بناء يعتمد التعاقب في 

  .للداللة
تكرار الكلمة رأسي ا في األباِإندرامي يتسع لعرض يات المتتالية يشكل بناء 
 ضمن نسق إيقاعي موحد، وأمثلته كثيرة في الشَّاعرالحالة النفسية التي يعيشها 

                                         
  .213ص، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، عبد الرحمن: تبرماسين)1(
  .436ص، بناء األسلوب في شعر الحداثة، محمد: عبد المطلب)2(
  .74ص، 2ج، المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد اهللا: الطيب: انظر )3(
  .176ص، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري، مقداد محمد شكر: قاسم)4(
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فقد " نهر النسيان" الحديث منها ما قاله محمود حسن إسماعيل في قصيدته الشِّعر
المالئكة هذا في مطالع عدد كبير من األسطر، وعدت نازك " نسيت"كرر كلمة 

 بما بعده الشَّاعرماذج المبتكرة المتعلقة بالمعنى العام للقصيدة وعناية موذج من النَّالنَّ
  : عناية كاملة

  ونسيت النُّجوم وهي على األفـق      
  ر ونسيت الربيع وهو نديم الـشِّع     
ـ        ات ونسيت الخريف وهو صبا م

  ونسيت الظَّالم وهو أسى األرض    

  

  نـــــشيد مبعثـــــر األوزان  
  لطِّيــر والهــوى واألمــاني  وا

ــسجت ــصانفـ ــيبة األغـ   ه شـ
ــجوها الحيــ  ــابوت ش )1(رانوت

  

  

طر  للكلمة في نمطين أساسيين، يكون أولهما في بداية الس الرأسيالتِّكرارويتجلى 
 الذي يأتي في بداية السطر األول قول عز الدين التِّكرارواآلخر في نهايته، فمثال 

  ":عاشقة من رذاذ الغابات: حيزية"المناصرة في قصيدته 
موية هذا المساءأحسد الواحة الد  
  أحسد األصدقاء

  )2(...أحسد المتفرج والطاوالت العتاق اإلماء
في بداية أسطر قصيدته أكثر من أربعين مرة " أحسد" يكرر كلمة الشَّاعرف

 بالتعبير عن معاناة مقترنة الشَّاعروهذا دليل على هذه الصرخة الصادرة عن "
غبة في الخروج من دائرة قص والرعور بالنَّفسية المؤثرة نتيجة الشُّحالة النَّبال

3("ياعالض(.  

                                         
سنة ، 1ط، باح القاهرةدار سعاد الص، األعمال الشِّعرية الكاملة، محمود حسن: إسماعيل )1(

  .818 ص1ج، 1993
  .222ص، األعمال الشِّعرية الكاملة، عز الدين: المناصرة )2(
  .119ص، البنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرة، بشرى: عليطي )3(
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 المعاصرون تكرار الكلمة في نهاية الشُّعراءوعلى العكس من ذلك فقد وظَّف 
مط ، ومن األمثلة الدالة على هذا النَّ)1(األسطر للتركيز على داللة الكلمة المكررة

  ":مديح الظل العالي"في قصيدته " أبيض" لكلمة تكرار محمود درويش
   وفكرتي بيضاء

  كلب البحر أبيض
  ...كل شيء أبيض

  )2(وهذا الكون أبيض
 في هذه القصيدة يعبر عن خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان، الشَّاعرف

 أبيض الشَّاعرفجسد على نحو بارع شعور االنكسار والهزيمة، فكل الكون في عيون 
 الكون في عيونه أسود مظلم، وعليه فاللون األبيض هنا يستحضر  األمر أنوواقع

  .نقيضه األسود ويحلُّ محلَّه
 رأسياتكرارا  كلمتين _)3(كما يرى مقداد محمد شكر قاسم_الشَّاعروقد يكرر 

 النَّوع على هذا النحو، وتمثل هذا لمة ويأتي مرة بكلمة أخرى، فيأتي مرة بكياتناوب
  : شعرية لمحمود الجواهري، منهاأبيات 

ــ ــات النُّ ــى طيب   ذورســالم عل
  ولـيس علــى واهبــين العــراء 
ـ          سالم على غاصـبٍ مـا يريـ
  ــه ــط حقَّ ــى راب ــيس عل   ول

  

ــاذر    ــب النَّ ــى الواه ــالم عل   س
  ضــحاياهم خــشية النَّــاحر  
  ـد مـن فـم مـستذئب كاسـر        

ــسادر ــل ال ــن األم   )4(بخــيط م
  

ناوب، وقد اعتمد  يستند إلى مبدأ التَّالنَّصا في هذ) سالم وليس(فتكرار كلمتي 
) سالم(ناوب اإليقاعي على تناوب داللي بين المعاني اإليجابية المقترنة بـالتَّ

ناوب من اتج عن التَّتابع اإليقاعي النَّ، وهذا التَّ)ليس(لبية المقترنة بـوالمعاني الس

                                         
  .119ص، البنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرة، عليطي: انظر )1(
  .379ص) مديح الظل العالي(، ة الكاملةاألعمال الشعري، محمود: درويش)2(
  .188ص، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري، مقداد محمد شكر: قاسم) 3(
  .618ص، األعمال الشِّعرية الكاملة، محمد مهدي: الجواهري) 4(
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ِِشأنهأن ي فِّحالى تن انتباه المتلقي ويعين عزمن التوتر شيط آلية التوقع ويخلق نوع 
ر ص عنالنَّصامع فيتوفر بذلك إليقاع قيض من التهيؤ لدى السالقائم على الطرف النَّ

  .)1(وقع والمفاجأةالتَّ
وقد يإذ تتكرر اللفظة فينتج عن )2(جاوب على مبدأ التَّ الرأسيالتِّكرارنى ب 

  : تكرارها كلمة أخرى كقول الجواهري
 بيعة بنت القبورالطَّكأن  

  كأن القبور بحور تدور
  كأن البحور سماء تمور

الس ماء عجاج يثوركأن  
  )3(...شوركأن العجاج بشير النُّ

الوارد في بداية األسطر، وِإنَّما ) كأن( ليس تكرار كلمة النَّصاهد في هذا فالشَّ
ي  فالشَّاعربيت الذي يليه، ف إيراد بعض الكلمات في البيت والالتِّكرارالقصد من هذا 

طر بيعة، ثم أعادها في الس الطَّالشَّاعر التي شبه بها السطر األول انتهى بكلمة القبور
وبذلك " منها صورة أخرى فشبهها بالبحور، وهكذا في بقية األسطر  مفرعاالثَّاني

 الذي يعمل على صادي الصوتيإيقاعية تكمن في هذا التَّ:  ذا وظيفتينالتِّكراريصبح 
ور وخروج داللية تتجلى في توالد الصوظيفة تواشج األبيات في ائتالف تام، و

 التِّكرار من النَّوع على هذا النُّقَّاد بعض، وقد اصطلح بعض عضها من أعطافب
  .)4("روةالذي يتم فيه المعنى تصاعدياً بتوازي الذَّ

 العمودي في التِّكرارداً من وهو أقل ورو_   شكالً أفقياالتِّكراروقد يأخذ 
 فيعمل في بعض األحيان على تراكم الداللة على نحو يجمع بين _ الحديثالشِّعر

                                         
  .188ص، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري، مقداد محمد شكر: قاسم: انظر )1(
  .189ص: المرجع نفسه )2(
  .641ص، قصيدة ظالم، األعمال الشِّعرية الكاملة، محمد مهدي: الجواهري) 3(
  .189ص، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري، مقداد محمد شكر: قاسم) 4(
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إلى أول جندي رفع " في قصيدة التِّكرار، وعلى هذا النمط جاء )1(التأسيس والتقرير
  : لصالح عبد الصبور" العلم في سيناء

  ب، معنى الخير، معنىتحولتَ إلى معنى، كمعنى الح                  
  )2(...الثورة، معنى القدرة األسمى          

ل التي ثُ واسعةً من عالم المى مساحةً هنا غطَّالتِّكرارفالحقل الداللي لبنية 
 تحول هذا الجندي من عالم البشر التِّكرارانضاف إليها هذا الجندي، فمن خالل هذا 

موز الخالدةإلى عالم المعاني والر.  
 التِّكرارإلى استخدام  )3(-حمدأكما يرى محمد بن - الشُّعراءد بعض ويعم

األفقي لملء الفراغ في القصيدة وصوالً إلى قافية البيت وإتمام الوزن، ومثال هذا 
وكلمة " رقعة" ما ورد في شعر عز الدين المناصرة حين كرر كلمة التِّكرار

  : في قوله" الصعب"
  )4(...الجتي رقعةً رقعةفرس تستطيع مع               

  : وقوله
              في الزمن الصعب الص5(...عبعب الص(  

 َأنَّه جاء لملء الفراغ، إضافة إلى دوره  السابق الشَّاعرفالمالحظ في تكرار 
  .التنظيمي لإليقاع

ى قد أقروا في  القدامالنُّقَّادإذا كان ويؤدي تكرار الكلمة وظائف متعددة، ف
 واستشهدوا على تلك األغراض بالشواهد ريفهم للتكرار أنَّه إعادة اللفظ لغرضتع

 يؤدي  أنالتِّكرار المحدثين قد وافقوهم الرأي واشترطوا في النُّقَّادية، فإن الشِّعر
ار  في أشعالتِّكراروا يرصدون أغراض  بالمعنى العام للقصيدة، فذهبارتبطً مغرضا

                                         
  .440ص، بناء األسلوب في شعر الحداثة، محمد: عبد المطلب) 1(
  .9 ص1981سنة ، 2.ط، بيروت، دار الشروق، اإلبحار في الذاكرة، صالح: عبد الصبور) 2(
  .63ص ، البنية اإليقاعية في شعر عزالدين المناصرة، محمد: ابن احمد) 3(
  .321 ص2، ج) البحر والقصبة(قصيدة ، األعمال الشِّعرية، عز الدين: المناصرة) 4(
  .361ص، 2ج) عاصفة من فلفل أكحل(قصيدة: المرجع نفسه )5(
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 القدماء، مع الشُّعراء األغراض نفسها التي وردت عند ةًالمحدثين، فوجدوها مشتمل
مدحت سعيد على نحو ما ذكر-  في العصر الحديثالتِّكرار، فجديد من التَّشيء 

منها وظيفة  يقوم بوظائف عدة، )1(- دراسته لشعر أبي القاسم الشابي فيالجبار
يقوم بتعداد أفرعها عن طريق  بذكر الكلمة الشَّاعر يقوم فريع، فبعد أننويع والتَّالتَّ

  : ابي ومثاله قول أبي القاسم الشَّ،التِّكرار
  )2(...لوج، شتاء المطر شتاء الثَّ    باب،تاء شتاء الضيجيء الشِّ

تاء تتكرر أربع مرات، وهي ثابتة، وفي كل مرة تقيم عالقة مع كلمة فكلمة الشِّ
 ذكر  فبعد أن،نويعيقوم بوظيفة التَّ التِّكرار، وهذا  جديدةًةً شعريأخرى فتخلق صورةً

  .لوج والمطرباب والثُّتاء أخذ يعدد مظاهرها المتمثلة في الضصورة الشِّ
 الكلمة مرتين، ويخلق في الشَّاعرفريع إذ يكرر  بوظيفة التَّالتِّكراركذلك يقوم 

  : ابية معنى جديداً وصورة جديدة ومثاله قول أبي القاسم الشَّالثَّاني
ــون ــقاء الكـ ــون شـ    كـ

ــتالف  ــون اخـ ــون كـ   الكـ
  

ــاس     ــون التبـ ــون كـ   الكـ
  )3(...وضـــجة واخــــتالس 

  

 ليخلق التِّكرار على تكرار كلمة الكون وفي كل مرة يخرج حل يالشَّاعرف
  ).كون اختالف(، والكون )كون التباس(، الكون )كون شقاء(صورة جديدة، فالكون 

 الل تكراره للكلمة يحاول أن من خالشَّاعر بوظيفة اإلقناع، فالتِّكرارويقوم 
 تكرار الشَّابي لكلمة النَّوع ومن أمثلة هذا ،يقنع القارئ برؤيته وأفكاره التي يقتنع بها

  : الموت
  إلى الموت، فالموت روح جميـل   
  إلى الموت، فالموت جـام روي     
  إلى الموت، فالموت مهـد وثيـر   

  

  يرفرف من فـوق تلـك الغيـوم         
ــالة  ــموم الغ ــه س ــن أظمأت   لم

ــام  ــات تن ــضانه الكائن   )4(بأح
  

                                         
  .54ص، ي القاسم الشابيالصورة الشعرية عند أب، مدحت سعيد: الجبار) 1(
  .409ص، )أرادة الحياة(، 1972سنة ، دار العودة بيروت، الديوان، أبي القاسم: الشَّابي) 2(
  .75ص: المرجع نفسه )3(
  .197: المصدرنفسه )4(
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، ل الكلمة المكررة معنى جديدامحابي لكلمة الموت بهذه الصورة يفتكرار الشَّ
 في الشَّاعرهذا اإللحاح يعكس رغبة ،  وثير ومهد روي وجام جميٌل روحفالموتُ

ابي الطريق الوحيد للخالص من هذه الحياة الظالمة، الموت، فالموت في نظر الشَّ
 هنا يقوم بوظيفة اإلقناع التِّكرار نراه يحبب الموت إلى نفس المتلقي، وهكذا ففلذلك

1( هو الحل الوحيد للتخلص من هذه الحياة البائسة الموتَبأن(.  
م  بذكر لفظة عامة ثالشَّاعر حين يقوم )2(خصيص بوظيفة التَّالتِّكرارويقوم 

  : ابيول الشَّ، ومنه قامعنى خاصيكرر هذه اللفظة محمالً إياها 
           3(ويأكلك العاصف المشتعل    ماء سيجرفك السيل، سيل الد(  

يل ، فليس هذا الساة معنى خاصالثَّانييل مرتين وحمل الكلمة  كرر كلمة السالشَّاعرف
الذي سيجرف المستعمرين إلى حتفهم، ماء ماء، سيل الدوِإنَّما اختص بالد ،أي سيٍل
 ومثاله ما ورد ،)4(ناقض بين حالتين أو موقفين ليقوم بوظيفة بيان التَّلتِّكراراويأتي 

  : ابيفي قول أبي القاسم الشَّ
  )5(والكآبة ال تجيب    ُأصغي ألوجاع الكآبة 

 يكرر كلمة الكآبة مرتين، ففي الكلمة األولى يصغي ألوجاع الكآبة ولكن الشَّاعرف
 ليؤدي التِّكرارناقض، ويأتي قوم بوظيفة بيان التَّ هنا يالتِّكرارالكآبة ال تجيبه، ف

  : ابياء في قول أبي القاسم الشَّسوية بين أمرين كما جوظيفة التَّ
  )6(أسلو، وما نفع محزون لمحزون      فهل إذا لذْتُ بالظلماء منتحباً              

 إلى مكانٍ  ينسى حزنه وألمه إذا ذهب أن في هذا البيت يتساءل هل لهالشَّاعرف
لماء محزونة وهو كذلك محزون، ولكنه يتدارك األمر وينفي ذلك؛ ألن الظَّ؟ مظلمٍ

                                         
  .55ص، الصورة الشِّعرية عند أبي القاسم الشابي، مدحت سعد محمد: الجبار) 1(
  .56ص:المرجع نفسه)2(
  .459ص، إلى طغاة العالم: قصيدة، الديوان، أبي القاسم: الشَّابي) 3(
  .57ص، الصورة الشِّعرية عند أبي القاسم الشابي، مدحت سعد محمد: الجبار) 4(
  .212ص، نشيد األسى: الديوان قصيدة، أبي القاسم: الشابي) 5(
  .176ص، أغنية الشَّاعر: قصيدة: المرجع نفسه )6(
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 ليؤدي وظيفة التِّكرار، ويأتي )1(سوية بين األمرين ليعكس هذه التَّالتِّكرارفجاء 
  : ابي يحصى ومنه أيضاً قول الشَّ أنالشَّاعرإذ يريد  ،)2(اإلحصاء

  ليتني كنت كالـسيول إذا سـالت      
  أنـت فـي الكـون قـوة كبلتهــا    

  في ظالل الص  يتوننوبر الحلو والز  
  

ــرمس    ــسا ب ــور رم ــد القب   ته
  ظلمات العصور من أمس أمـس     

)3(يقضي الحياة، حرسـا بحـرس     
  

  

 منها شيء غبته في تالشي القبور حتى ال يبقى يعكس رالتِّكرار من خالل الشَّاعرف
  .)4()من أمس أمس(عكس هذه الداللة  ليالتِّكراروشعبه قوة مكبلة من قديم فيستخدم 

 إلى تكرار كلمة ما الشَّاعر، فيلجأ )5( للتعريف بالكلمة المكررةالتِّكرارويأتي 
 من ناحية أخرى، وهو النَّصلتعريف القارئ بها من ناحية ولتوسيع داللتها داخل 

 الشَّاعر  نقطة ارتكاز يقوم عليها المقطع كله، ومثاله قولالتِّكراربذلك يجعل من هذا 
  ): الرمادي(محمود درويش في قصيدته 

اعترافٌ وشبابيك ماديالروصعاليك نساء ،  
  الرمادي هو البحر الذي دخَّن حلْمي زبدا

   الذي َأجر جرحي بلَداالشِّعرالرمادي هو 
  الشِّعرالرمادي هو البحر هو 

  هو الطَّهو الز هرير  
  )6(...ُل هو الفجرهو اللي  

التي تمثل ) الرمادي(فالمالحظ في هذا المقطع َأنَّه قائم على تكرار كلمة واحدة 
 لهذا الشَّاعرلتفصيل رؤية ؛  المقطعتتكرر كلمة الرمادي في هذا: "ةعنواناً للقصيد

 على اللون، وما يعنيه وفق فلسفته الخاصة، وكأن الكلمة المكررة هنا قد حملتْ
                                         

  .107ص، عرية عند أبي القاسم الشابيالصورة الشِّ، مدحت: الجبار) 1(
  .107صالمرجع نفسه، ) 2(
  .246ص، النبي المجهول: قصيدة، الديوان، أبي القاسم: الشابي) 3(
  .208ص، الصورة الشِّعرية عند أبي القاسم الشابي، مدحت: الجبار) 4(
  .61ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر، عاشور) 5(
  .263ص، قصيدة الرمادي، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش) 6(
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ة لمعنى العنوان، ومثلت ها ما يقوم به المقطع حين يحمل أحد المعاني الفرعيعاتق
 تلتقي فيه كل المعاني الفرعية التي تزيد كل مرة في التعريف الكلمة المكررة مركزا

  .)1("باالسم المكرر
 إلى تكرار الكلمة داخل الشَّاعر للتأكيد على فكرة ما، فيلجأ التِّكرارويأتي 

حد ليؤكد الفكرة المسيطرة على تفكيره أو ليؤكد حقيقة ما، ويجعلها بارزة المقطع الوا
  ": أنا آت إلى ظلِّ عينيك"أكثر من غيرها، ومثاله تكرار محمود درويش في قصيدته 

الفرح حزني وأنت لي، أنت أنت  
   وقوس قزحأنت جرحي
  يتي وحرأنت قيدي
   وأسطورتيأنت طيني

  بجراحك ..، أنت لي..أنت لي
.....  

   التي تنطفئأنت شمسي
   الذي يشتعلأنت ليلي

  )2(...أنت موتي، وأنت حياتي
أكيد  هنا ِإالَّ للتَّالشَّاعرفهذا المقطع قائم على تكرار ضمير المخاطبة أنت وال يكرره 

، فهي بهذا ..."على درجة قرب المحبوبة منه، فهي حزنه وفرحه وقيده وطينه
سبة له، لذا نجده يقول في نهاية المقطع أنت موتي وأنت نِّالمعنى كل شيء بال

  .)3(حياتي
 للمعنى داخل المقطع الواحد من خالل ار الكلمة تكثيفًا لتكرالشَّاعروقد يلجأ 

ما يرتبط به في كل مرة من معانٍ جديدة، إذ تبقى هذه المعاني مشدودة إلى أصل 
 ة المكررة باعتبارها بؤرة  ينظر إلى الكلمرالتِّكراواحد، وهو االسم المكرر، ففي هذا 

                                         
  .63 ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر، عاشور: انظر )1(
  .158ص، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش)2(
  .63 ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور: انظر )3(
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، ثم تتكثف لتعاود الدوران من جديد، ومثاله تكرار محمود اتدور المعاني حوله
  ":ريتا أحبيني"في قصيدته " منفاي"ريش لكلمة دو

  فالحون معتقلون في لغة الكآبة: منفاي
  سجانون منفيون في صوتي وفي نغم الربابة: منفاي
  وشمس في الكتابة... حنطةأعياد م: منفاي
  حابةعاشقة تعلق ثوب عاشقها على ذيل الس: منفاي
  نياكل خرائط الد: منفاي

  )1(وخاتمة الكآبة  

إن تكرار درويش لكلمة منفاي يعبر عن رؤيته الحقيقية لحالة النفي التي يعيشها، 
 كنقطة رارالتِّكونجده يفلسف رؤيته لها على نحوٍ مختلف في كل مرة معتمداً على 

 هنَّومعتقلون، فأعياد، فشمس فعاشقة، إتتجمع فيها المعاني المختلفة، فمنفاه فالحون 
كثيف في المقطع إلى أقصى  وصل التَّالتِّكراراعر، فمن خالل بهذا المعنى وطن للشَّ
   .)2(نيامنفاي كل خرائط الد: درجة فقال في نهايته

 تقسيمه إلى قسمين تكرار النُّقَّاد ولتسهيل عملية دراسة تكرار الكلمة حاول
 الشِّعر، فتكرار األسماء يكثر في الصيغاألسماء وتكرار األفعال ويلحق بهما تكرار 

 بتحميل االسم طاقة شعورية وداللية ورمزية للتعبير عن الشَّاعرالمعاصر، إذ يقوم 
األسماء من قيم فتكرار األسماء يعتمد بعامة على ما توحيه هذه  "رؤيته التي يحملها 

 قلما ترتفع إلى في تكرارها إال قيمارمزية، وإال فاألسماء االعتيادية ال تحمل 
 األسماء َلحم ي استطاع أنالسياب أن )4(عمران الكبيسيويرى ، )3("المستوى الفني
طاقات شعورية متنوعة، فالمتأمل في قصيدته أنشودة المطر يراه يكرر كلمة ة وداللي

 يحمل دالالت رمزية السيابفي نهاية كل مقطع، والمطر عند ) مطر مطر مطر(

                                         
  .131ص، املةاألعمال الشعرية الك، محمود: درويش)1(
  .67 ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور: انظر )2(
  .85ص، التِّكرار في شعر العصر العباسي األول، خالد: البداينة)3(
  .153ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران)4(



  
 

117

 السيابمو والعطاء، كما هو الحال عند أغلب الشعوب، فتتمثل في الخصب والنُّ
 المطر داللة شعورية مقدسة تدفع للتفاؤل حمَل ي أنالتِّكراريحاول من خالل هذا 
لمة المطر على هذا النحو يحكي وقع قطرات المطر  تكرار كبالخير، إضافة إلى أن

  .المتساقطة على األرض ويقوي النغم اإليقاعي في القصيدة
 ابولم يكتفيه، فالمتأمل في ديوانه يجدالتِّكرار بهذا الس ل أسماءقد حم 

جيكور، وبويب، وعشتار وتموز وأوديب والمسيح "أخرى دالالت إيحائية مثل 
مز واألسطورة على هذه األسماء محاوالً بذلك إسقاط روح الر..." وقابيل وهابيل،

  .مول المحلي إلى إطار العموم والشُّالتعميمها وإخراجها من إطاره
      إنلتكرار األسماء أهمية خاصة في إيجاد رابط وثيق بين األبيات، ي عيفي ن 

فيها كل العناصر التي تتشكل منها األبيات، فتكرار تشكيل نقطة محورية تصب 
يعتمد بعامة على ما توحيه من دالالت شعورية وتاريخية كانت أم تراثية "األسماء 

ت بها اإلنسانية، أو ما تحمله هذه األسماء من قيم رمزي1("ةمر(.  
اء على ما تحمله هذه األسم)2(كما يرى عمران الكبيسيويعتمد تكرار األسماء 

لنازك ) الكوليرا(رهيب، ومثال ذلك ما ورد في قصيدة رغيب أو التَّمن دالئل التَّ
  : المالئكة
  : سمع صوت الطفل المسكينأ

  موتى موتى ضاع العدد
  موتى موتى لم يبقَ غد

  في كل مكان جسد يندبه محزون
  ال لحظةٌ ال صمت

  هذا ما فعلته كف الموت
  )3(...الموت الموت الموت

                                         
قراءات ، موسى: ربابعة، 85ص، التِّكرار في شعر العصر العباسي األول، خالد: البداينة: انظر)1(

  .41ص، أسلوبية في الشِّعر الجاهلي
  .153ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران)2(
  .498ص، 1ج، األعمال الشِّعرية الكاملة، نازك: المالئكة )3(



  
 

118

 الوقوف عليها وتدقيق ة تكرار االسم في القصيدة والتركيز عليه تستدعيِإن عملي
 من الكشف عما وراء النَّاقد ألنَّها تمثل المفتاح الذي من خالله يتمكن النظر فيها ؛

 قادرة على تبيان قضية أساسية من قضايا الشِّعر في التِّكرارفعملية  "التِّكرارهذا 
األسلوب بحد الشَّاعر ذاته قائم على عملية االنتقاء واالختيار، فاألسلوب، وهي أن 

على إثراء تجربته والتَّعندما يكرر اسماً معيناً فإنَّه يؤمن أن عبير  هذا االسم قادر
اعر؛ ألن ي للشَّالشِّعر الوعي الكامل بالنتاج النَّاقد، وهذا األمر يتطلب من )1("عنها

 داللة التِّكرارم في قصائد مختلفة، ويحمل هذا  في بعض األحيان يكرر االسالشَّاعر
 قادر على امتالك آلية يكرر فيها ه ال يبتكر صورة كل يوم ولكنَّّالشَّاعرف"مشتركة 

مزية في أسلوب الص ور نفسها بحيث تبدو جديدة في كل مرة، وهذه اآللية تعد
كلمة طاولة في عدد ل، ومثال ذلك تكرار محمود درويش )2(" تذكر له ال عليهالشَّاعر

  ".شتاء ريتا الطويل"من قصائده منها قصيدته 
] لي ماضٍ أراه اآلن3(]... اولةربنا كالطَّ قُ يجلس(  

  ":مديح الظل العالي"ومنها أيضاً ما جاء في قصيدته 
  )4(]... ويمدد األعضاء فوق الطاولة [

الطَّفالد ائد درويش اولة في قصارس ألشعار درويش يتضح له من خالل دراسته أن
اولة فصورة الطَّ"ع من قبل اليهود طَّقَ يرمز لجسد الفلسطيني المتحمل منحى دالليا

في أصلها متعلقة بمشهد القتل مشهد قديم كان درويش قد كرره في أعمال سابقة 
مشهد يظهر فيه اليهودي قاتل، والفلسطيني مقتوالً مقطع إلى أشالء ممدود فوق 

 الشَّاعر أنَّه يعبر عن الواقع المرير الذي يعيشه التِّكرار، والغالب في هذا )5("ةاولالطَّ
  . ودرويش واحد منهمينتيجة لحالة القتل التي يعاني منها كل مواطن فلسطين

                                         
  .133ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر :عاشور) 1(
  .134ص: المرجع نفسه )2(
  .580ص، الشعرية الكاملةاألعمال ، محمود: درويش )3(
  .371ص: المرجع نفسه )4(
  .133ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 5(
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 لالنتباه يوحي إلى سيطرة هذا الفتة بصورة الشَّاعرِإن تكرار االسم عند 
وصل إلى ذا االسم المكرر يمكننا التَّاالسم المكرر على تفكيره، فمن خالل ه

 الشَّاعر، فالشَّاعرالمستوى الباطن للنّص، ونترجم الحالة النفسية المسيطر على 
 يترنم به ليفرغ من خالله دما يصادف هذا االسم في نفسه هوى فيظلُّيكرر االسم عن

ر جه ،ما يجول بداخله من أفكار، فشاعر كدرويش عاصر االحتالل وتجرع مرارته
 أي فلسطيني آخر، فراحت صورة الهجرة تسيطر على  كمثِلمع أهله صغيرا

 فأخذت تنعكس صورة البحر في نفسه فراح شعوره الباطن هاجر بحرا وهاجر برا
ها،  منعانىياع التي شرد والضفي أشعاره لتعبر عن مرحلة التَّ" البحر"يكرر كلمة 

  : فكان البحر منْطَلَق هذه الرحلة
  ال شيء يطلع من مرايا البحر في هذا الحصاد

تجد الجسدعليك أن   
  في فكرة أخرى وأن تجد البلد

.......  
 اآلن بحر  

كله بحر بحر  
  )1(...ومن ال بر له ال بحر له

 الحديث يدخل تحت باب تكرار االسم يطلق الشِّعر في التِّكرارويظهر نوع جديد من 
 في الذهن فهو يقوم اً يستحضربوصفه عالمة لغوية دالّ"عليه تكرار األلوان، فاللون 

فسية التي ينطوي عليها المدلول، ينية والنَّبتوليد الدالالت اإليحائية واالجتماعية والد
ثراء اللون داللي اوعليه فإنيسهم في تشكيل لغة شعري فاللون األسود )2("ةة موحي ،

شاؤم واليأس والحزن والموت، ولكن الالفتُ كالتَّ ودالالت متنوعة، معانيمثالً يحمل 
 على  استخدموه استخداما قائما فقدن لهذا اللون، المحدثيالشُّعراءللنظر استخدام 

                                         
  .351ص، )مديح الظل العالي(، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش) 1(
، ت.د، 1ط، لبنان، بيروت، تطور الداللة في شعر محمود درويش، سعيد جبر: أبو خضرة) 2(

   ،98ص
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المفارقة فنراهم مثالً يربطونه بالزنبق تلك الوردة الرامزة للحياة والتفاؤل، فمحمود 
ذلك  بهرة عاقدالك الز اللون األسود بت قرن كما يرى فهد ناصر عاشوردرويش

بموت األمل، ومثله كذلك عندما جعل الزيتون رمز الحياة  مفارقة مؤلمة تشيئ
، جاء )1( داللة على فقدانه لكل ما يتعلق به من رموزء والقدسية يظهر أسوداًوالعطا

  : ذلك في قوله
  )2(... في قلبي السودالزنبقاتُ

  : وقوله
  )3(...زيتونة سوداء

ا كما يرى فهد ناصر عاشور، روفهذه الصفي أشعار درويش، ويشير  تتكرر كثير 
فاء والوضوح قاء والصفاؤل وما يستحب من المعاني كالنَّاللون األبيض إلى التَّ

 في أشعار المحدثين داالً على كل هذه المعاني، ولم هر، ورد هذا اللون مكرراوالطُّ
 كما هو الحال في تكرار اللون يكتف بذلك بل نراه يجيء الستحضار النقيض

ضاد، فشاعر كدرويش استخدم اللون األبيض للداللة على وفق ثنائية التَّ: األسود
مار، ومنه قولهصور الخراب والد :  

  والبحر أبيض
ماءوالس  

  قصيدتي بيضاء
  والتمساح أبيض

  والهواء
  وفكرتي بيضاء

  كلب البحر أبيض
  كل شيء أبيض

                                         
  .78 ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 1(
  .7ص، قصيدة إلى القارئ) أوراق الزيتون(، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش) 2(
  .149ص)حبيبتي تنهض من نومها: (المرجع نفسه )3(
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  بيضاء دهشتنا
  تنابيضاء ليل

  )1(...وهذا الكون أبيض
 فيها دسج في هذه القصيدة يعبر عن خروج المقاومة من لبنان، ويالشَّاعرف

 أبيض، وواقع الشَّاعرعلى نحو بارع شعور االنكسار والهزيمة، فالكون في عيون 
الكون في عيونه أسود، فال تبدو من خالل البحر الذي سيبحرون فيه أو األمر أن 

ماء أي بارقةَ أمل، فاللون األبيض يستحضر نقيضه األسود ويأخذُ لسمن خالل ا
  .)2(داللته

 تحت باب تكرار ا الحديث تدخل أيضالشِّعروظهرت ظاهرة جديدة في 
  ففهد ،  أشار اليها مجموعة من النقاداألسماء تعرف بظاهرة تكرار أسماء األصوات

 ذوا يكررون في أشعارهم أصوات ن أخ المحدثيالشُّعراءناصر عاشور يرى أن
ليضفي  "التِّكرار يلجأ إلى مثل هذا الشَّاعرمعينة محاكين بها تحركات الطبيعة، ف

قيق للمشهد الذي ترد فيه موحية بما يعتمل في صوير الد من التَّعلى مشاهده نوعا
طق "وت كـ تدل على الحركة والص، فذهبوا يستخدمون الفاظًا)3("داخله من تداعيات

والغالب في ) بيب بيب بيب(أو ) ترن ترن ترن(أو ) عو عو عو(، أو "طق طق
 بإيراد نبرة الشَّاعرتابع فال يكتفي تالي والتَّمحاكاة هذه األصوات َأنَّها تتصف بالتَّ

برة عدة مرات؛ ألنَّها في األصل تصدر من مصدرها واحدة بل نراه يكرر النَّ
  :  الحيدري، ومثال ذلك قول بلندي)4(متتابعة

  وسمعت خطاه ورائي
  طق طق طق

والليل له...  البحر لهكأن ...وداءوجميع األرصفة الس  

                                         
  .379ص، )مديح الظل العالي: (األعمال الشعرية الكاملة، درويش )1(
  .81ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 2(
  .85ص: المرجع نفسه )3(
  .151ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي) 4(
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   )1(طق طق طق
  : السياب قول بدر شاكر ومنه أيضا

  دىلم ينشر الص" هوه.. ها.. .ها: "وناديت
  أو يبك الهواء المثرثر: جناحيه

  ونادى وردد
  .)2(..."هو... ها... ها

وت في غابة مخيفة،  يوسف الخال صورة حية لتالشي صدى الصاعرالشَّوكرر 
 التِّكرارثم أتبعها بذكرها منقوصة وكأنَّما أراد بهذا ) ال باب(فأخذ يكرر عبارة 

الناقص أني عبرا عن صدى الصوت وتالشيه تدريجي :  
عبالغابة يمألها الر  

  حين يجوع بها ذئب
  وأنا المفتاح وال باب

   بابال
  )3(...ال.. .ال

ما عرف في  )4(كما يرى فهد ناصر عاشورويلحق بظاهرة تكرار األصوات 
 الحديث حتى نجد هذه الشِّعر الحديث بظاهرة تكرار األعداد، فال نكاد نقرأ الشِّعر

 المحدثون أخذوا يركزون في أشعارهم على الشُّعراء منتشرة في ثناياه، فالظَّاهرة
 نفسه، فلم تعد الشَّاعر هذا العدد يحمل دالالت مرتبطة بلَّتكرار عدد معين، لع

لتشير إلى " الحديث تقف عند دالالتها المألوفة بل أخذت تتجاوزها الشِّعراألعداد في 
،  )5("معانٍ ومفاهيم جديدة تكون نتيجة استعمال األعداد في سياقات ثقافية مختلفة

                                         
   .668ص ،  اغاني الحارس المتعب، الديوان، بلند: الحيدري) 1(
  . 638ص، ها ها هوه:قصيدة، الديوان، بدر شاكر: السياب) 2(
  .154ص، النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية، شفيع: السيد:انظر، مترجمهذا النَّص  )3(
  .86 ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور: انظر )4(
  .130ص، تطور الداللة اللغوية في شعر محمود درويش، سعيد: أبو خضرة: انظر )5(
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 في ما زال متكررافقد بدأ معه و"ن  مغرم بتكرار العدد عشري مثالًمحمود درويشف
 كما يبدو أنَّه أصبح الزمة أو عبارة جاهزة يؤتى بها للداللة على شعره دون توقف،

العصافير تموت في "ففي قصيدته  ،)1("يء المعدود وليس على حقيقة عددهوجود الشَّ
  : يكرر العدد عشرين ثالث مرات" الجليل

  )عشرون أغنية(
  )ن حديقةًعشري(

  )2(...يتكم عشرين عامسلِّ
  : يكرر العدد عشرين أربع مرات" حبيبتي تنهض من نومها"وفي قصيدته 

  ) على رقبتيعشرون سكينًا(
  )ن ضحيةعشري(
  )عشرين سنة(
  )3()...عشرين عام(

 العربي الحديث تكرار األفعال الشِّعرية الواردة في التِّكرارومن األشكال 
 قصيدته يركز على صيغة الماضي، ومرة  فيالشَّاعربصيغ مختلفة، فمرة نرى 

 على تكرار فعٍل معين الشَّاعرأخرى يركز على صيغة األمر والمضارعة، فتركيز 
 هذا هأو صيغة معينة داخل المقطع أو القصيدة يبرهن على وجود معنى ما يؤدي

يحمله اللفظ من حركة أو ما يعتمد على "، واألغلب في تكرار األفعال أنه التِّكرار
رة أو حدث يوحي بالتفاعل والصراع، إضافة إلى قابلية األفعال للمزج بين صو

  .)4("الحدث والزمن في اللفظ ذاته

                                         
  .86 ص،  درويشالتِّكرار في شعر محمود، فهد ناصر: عاشور: انظر )1(
  .146ص، 123ص، 120ص، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش: انظر) 2(
  .164ص، 161ص، 153ص: المرجع نفسه: انظر)3(
محمد : ابن أحمد، 156ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي: انظر )4(

  .67ص، البنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرة، وآخرون
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 عندما يكرر صيغة الماضي في قصيدته، فإنَّه يستدعي الذكريات وما الشَّاعرف
 من حياته، فتكرار رية تربطه بماضيه الذي يعد جزءاتحمله من هزة عاطفية أو شعو

ية، فبعد كل تكرار يأتي معنى جديد، الشِّعر للفعل يعد وسيلة لتجديد المعاني الشَّاعر
  : للشاعر محمود درويش" اعتذار" ما ورد في قصيدة التِّكرارومن أمثلة هذا 

  حلمتُ بعرس الطفولة       
  بعينين واسعتين حلمت

  حلمت بذات الجديلة
  حلمت بزيتونة ال تباع

  ببعض قروش قليلة
  )1(...ه تاريخك المستحيلحلمت بأسوار

 بمعناه  الفعل حلمتُ في هذا المقطع كررالشَّاعريرى فهد ناصر عاشور أن 
الثابت الدال على الحلم، غير أنَّه في كل مرة يقرنه بمعنى جديد مختلف عن 

ال يدلُّ على المعنى " حلمت" للفعل الشَّاعر فتكرار  ولعلني ُأخالفه الرأي،)2(سابقه
 قد حمَل الفعل الشَّاعرلثابت للحلم كما يرى فهد ناصر عاشور، بل نرى الحقيقي وا

طاقات إيحائية كثيرة تعبر عما يجول في خاطره، من خالل ربطها بالسياق، 
 في هذا المقطع يستعيد ذكريات طفولته الجميلة التي عاشها في فلسطين، الشَّاعرف

 الشَّاعر من رحيل رغملى الزيتون ولوز قريته وأيام طفولته، عفراح يستذكر 
وطنه ولم يجعله مجرد ذكرىومرور الوقت لم ينس العودة ا بل راح يتغنى به متمني 

، فمن دالالت الحلم تخيل المستقبل لم يأت عبثًا" حلمت" للفعل الشَّاعره، فاختيار إلي
يام  هنا يربط بين ذكريات الطفولة وتخيل عودة هذه األالشَّاعرف" أحالم اليقظة"

ألصبحت المعاني التي " تذكرت"بالفعل " حلمت"مستقبالً، فلو حاولنا إبدال الفعل 
 مجرد ذكرى ال غير، ولو نظرنا إلى الحلم من زاوية أخرى الشَّاعرتحدث عنها 

لوجدناه يحمل داللة أخرى تتمثل في االستحالة فمعروف في الثقافات أنَّه من الصعب 

                                         
  .86ص، )اعتذار: قصيدة(، األعمال الشعرية الكاملة، محمود،  درويش)1(
  .89ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر، عاشور: انظر )2(



  
 

125

 للوطن حلم صعب  من خالله في أن العودةَالشَّاعرية أن يتحقق الحلم، فتتضح لنا رؤ
  .هتحقيقُ

 كما يرى  الحديثالشِّعر في  من أكثر األفعال تكراراولعلَّ الفعل المضارع
 ،من قدرة على رفد الحدث بحرية الحركة واالنطالق" به   ِلما يتميز؛فهد عاشور

وقوف على الواقع ونقله لما ومن قدرة على استيعاب الماضي وبعثه من جديد، أو ال
 بسين مقترنًا" يولدون"مود درويش للفعل ، ومثاله تكرار مح)1("سيكون عليه مستقبالً

  ": بيروت"االستقبال في قصيدته 
  سيولدون

  تحت الشجر
  وسيولدون

  تحت المطر
  وسيولدون 
  من الحجر
  وسيولدون 
  من الشظايا

  )2(...دونوسيولدون ويكبرون ويقتلون ويولدون ويولدون ويول
ليدل على استمرارية وجود الشعب " يولدون" يكرر الفعل المضارع الشَّاعرف

 حتى بدت ،يعمل على تكثيف معنى الوالدة" هنا التِّكرارو ،الفلسطيني في هذه الحياة
 ولهذا ترك النهاية مفتوحة  أو لم يذكره؛الشَّاعروكأنَّها ستكون من كل شيء ذكره 

  .)3("يولدونيولدون ويولدون و: بقوله

                                         
  .97ص: التكرار في شعر محمود درويش، عاشور )1(
  .436ص، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش) 2(
  .91 ص، حمود درويشالتِّكرار في شعر م، فهد ناصر: عاشور) 3(
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  ؛ الحديث تكرر فعل األمرالشِّعرومثلما تكرر الفعل الماضي والمضارع في 
، ومثاله ما ورد في قصيدة )1(لتكثيف الطلب وزيادة اإللحاح على المعنى المقصود

  ": نامي"للجواهري من تكريره لفعل األمر " تنويمة الجياع"
ــامي  ــشعب ن ــاع ال ــامي جي   ن
  نــامي فــإن لــم تــشبعي   

ــامي  ــود ن ــد الوع ــى زب   عل

  

ــام    ــة الطعـ ــتك آلهـ   حرسـ
  مــن يقظــة فمــن المنــام   

)2(...يداف فـي عـسل الكـالم      
  

  

أكثر من خمسين مرة مما جعل القصيدة " نامي" يكرر فعل األمر الشَّاعرف
 يتضمن معنى مقلوبا" طابعا ساخرا التِّكرارى تحميله أشبه بنغمة الحدا، إضافة إل

دعوة " نامي" بـالشَّاعر يقصد ذ ليس من المعقول أنبقرينة القصد والداللة، إ
 التِّكرار التلقائي إلى التِّكراراآلخرين للنوم الحقيقي، وهذا ما أخرجها من صبغة 

اخرة أراد أن  من خالل هذا األسلوب القائم على المفارقة السالشَّاعر، ف)3("المقصود
ع الذي تعيشه األمة ويجعله يوقظ الشعوب العربية من غفلتها، ويؤكد حقيقة الوض

  .بارزاً أكثر من غيره
 بتكرار زمن  نضيفه لتكرار األفعال ما يعرف الذي يمكن أنالتِّكرارومن 

 في قصيدته إلى تكرار أفعال تدل على الزمن الماضي بشكل الشَّاعرالفعل، فقد يعمد 
اذ إلى أحد يعد شكالً من أشكال النف"ملحوظ، فالوقوف على تكرار زمن األفعال 

، والتي تحدد درجة الثبات أو التصعيد النَّصالمحاور الرئيسة التي يقوم عليها 
لفة، فتكرار زمن الفعل يضفي للحدث في المقطع الواحد و عبر مقاطع القصيدة المخت

 عن القفزات ره ضمن وحدة زمنية تبتعد نسبياؤطِّ من الثبات على الحدث ويشيًئا
  الورود في الشعر،وأمثلة زمن الفعل الماضي كثيرة،)4("توقعةالخيالية أو غير الم

                                         
  .92ص: المرجع نفسه)1(
  .610ص، األعمال الشِّعرية الكاملة، محمد مهدي:الجواهري )2(
  .158ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي) 3(
  .93ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور)4(
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 أفعاالً ماضيةًلفدوى طوقان، حين كررت " شهداء االنتفاضة"منها ما ورد في قصيدة 
  : ظربشكل ملفت للنَّ" فَعلوا"جاءت على وزن 

  رسموا الطريق إلى الحياة
  رصفوه بالمرجان بالمهج الغنية بالعقيق

  كف حجارةً جمراً، حريقرفعوا القلوب على األ
  )1(...رجموا بها وحش الطريق

 يركزون على الشُّعراء أن  كما يرى فهد عاشور الحديثالشِّعروالمالحظ في 
 إلى مضارع أكثر من زمن األمر والماضي؛ ولعل السبب في ذلك عائدزمن الفعل ال

أنخْرِج الحدث في المستقبل إلى جدلية من التوقع ا" األمر  زمنلخالية من أي ي
لك التي شعور بالتأكّد مما سيأتي، وهو بذلك يعطل مسألة الكشف والنبوءة لآلتي، ت

، ويسعى لضمان بقائها؛ لذا نجده كثيراً ما يستبدل بهذا  كثيراالشَّاعريحرص عليها 
يف، ليجعل الحدث الزمن زمن المضارعة المقترن بواحدة من أدوات التسو

ِأما الفعل الماضي فكل ما ينتمي إليه ثابت في أصله، وهذا  وقوعه، المستقبلي مؤكدا
  .)2("سيؤدي إلى ثبات األحداث واالنقطاع عن النمو نحو األمام

من أكثر األزمنة تكرار ا فمن هنا تبرز أهمية زمن الفعل المضارع الذي يعد
ضي رفد الحدث بحرية الحركة واالنطالق، وقدرته على استيعاب الما"لقدرته على 

وبعثه من جديد، أو الوقوف على الواقع ونقله لما سيكون عليه مستقبالً كما يراه 
في " أفعل" كثيرة منه تكرار محمود درويش لصيغة الشِّعر، وأمثلته في )3("الشَّاعر

  ": عاشق من فلسطين"قصيدته 
  أكتب في مفكرتي

  أحب البرتقال وأكره الميناء

                                         
، 1993سنة ، 1ط،  العربية بيروتالمؤسسة، األعمال الشِّعرية الكاملة، فدوى: طوقان)1(

  .540ص
  .93 ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور: انظر )2(
  .97ص: التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 3(
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  )1(... في مفكرتي على الميناءوأردفُ
" أفعل" على وزن صيغة السابقإن تكرار زمن الفعل المضارع في المقطع 

 لصيغة أفعل في الشَّاعرأسهم في إنتاج اإليقاع وإبراز المعاني المنبثقة عنه، فتكرار 
ه للوطن، ه للبرتقال يعني حب، عكس لنا صورتين متناقضتين فحبالثَّانيالسطر 

، تقابلها صورة الكره المتمثلة في كره "فلسطين"الوطن فالبرتقال هنا جزء متعلق ب
 للميناء الذي يمثل بداية الهجرة والرحيل، فتكرار زمن الفعل المضارع قام الشَّاعر

  .الشَّاعربوظيفة إنتاج الداللة المتناقضة التي تجول في نفس 
 الشِّعرفي ، فقد كثر الصيغويلحق بتكرار األسماء واألفعال ما يعرف بتكرار       

 للصيغ المختلفة، كأسماء االستفهام وأسماء التعجب، وصيغ الشُّعراءالحديث تكرار 
لترقيم النفي والشرط والقسم والضمائر والنداء وما صحبها من تكرارٍ لعالمات ا

 العربي الحديث بصورة واضحة ال يختلف عليها الشِّعروالفراغات التي باتت تغزو
 تُحفِّز المتلقي وتزيد درجة االنتباه لديه، وتمنحه وقفات صيغالفتكرار مثل هذه اثنان،

 على اإلفصاح كما يريد أن يقوله من خالل الشَّاعروتعين  "،واستراحات أثناء اإللقاء
  وداللةًمعاني والدالالت، وتمنحها بعدا نفسياالتلوين الصوتي وتسهم في إيصال ال

  .)2("الشَّاعراإلحساس بالمعنى ومتابعة  على النَّاقد تساعد القارئ وشعوريةً
يغ تكرار ويرى عمران الكبيسي أنفي الكشف عن الحالة النفسية التي  يساعدالص 

كما يرى  _ القاسم الشابيوأب، ف)3(وقفه من المجتمع والحياة وبيان مالشَّاعريعيشها 
لح عليها وي" أنتَ"و" أنا"لضمائر يكثر في أشعاره من تكرارٍ ا_ مدحت الجبار 

يجمع هذه الصور "ويقرنها بصور متعددة تعكس واقعه السيئ الذي يعيشه، فالذي 
المتعددة الوجوه رابط نفسي، والعالقة اللغوية بين الضمير المتكرر والكلمات التي 

                                         
  .81ص، قصيدة عاشق من فلسطين، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش)1(
  .159ص، لعراقي المعاصرلغة الشِّعر ا، عمران: الكبيسي)2(
  .160ص: المرجع نفسه)3(
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ه إذ نجد" إلى قلبي التائه" في قصيدته  جلياالتِّكرار، ويظهر هذا )1("تشكل معه الصور
  : في كل تكرار معنى جديدخالقًا" أنت"اطب يكرر ضمير المخ

 ــب ــي قلـ ــا قلبـ ــت يـ   أنـ
ــا قلبـــي عـــشٌّ   أنـــت يـ
  أنــــت حقــــُل مجــــدب
ــتم  ــل معــ ــت ليــ   أنــ
  أنــــت كهــــف مظلــــم

  

ــرات   ــضجته الزفـــ   أنـــ
  نفـــرت عنـــه القطـــاة  
ــاة    ــه الرع ــزأتْ من ــد ه   ق
ــات   ــه الباكيـ ــدب فيـ   تنـ

ــسات   ــه اليائ ــأوي إلي   )2(...ت
  

داللة على رغبته في أن يجسد  في هذا المقطع يكرر ضمير المخاطب للالشَّاعرف
ثم بعدها تناسى كلمة " أنت يا قلبي قلب"القلب إنساناً يخاطبه فهو في أول بيتين يقول 

وأبقى الضمير الذي يساعد على تعديد وتقليب صور القلب التي تأتي بعد " يا قلبي"
جدب  هنا يبني عالقة مشابهة بين حالة قلبه المكسور والحقل األالشَّاعرالضمير، ف

  .والليل المعتم والكهف المظلم
والديعمدون الشُّعراء بعض ارس للشعر الحديث يلحظ من خالل دراسته أن 

إلى تكرار النقاط وعالمات الترقيم وتقنية البياض؛ لتساعده على توصيل ما يريده 
إلى القارئ بدقة، واإليحاء بوجود معانٍ أخرى يمكن للقارئ أن يضيفها أو يتخيلها، 

 من استخدام هذه السياب، ويكثر )3( المكتوبالشِّعر في الظَّاهرةأكثر ما تبرز هذه و
   :، كقولهالظَّاهرة

  تلفت، عن غيـر قـصد، هنـاك       
  مـاذا تقـول   ...  من النار  حروفًا

ــزين  ــويمهن الح ــاح تق ــد ب   وق

  

  !باالنتحـال الخيـال   ... فأبصرت  
  لقد مـر ركـب الـسنين الثقـال        

)4(!!محـال ... بأن اللقاء المرجى  
  

  

                                         
  .60ص، الصورة الشِّعرية عند أبي القاسم الشَّابي، مدحت: الجبار)1(
  .227ص، إلى قلبي التَّائه: قصيدة، الديوان، أبي القاسم: الشَّابي) 2(
  .162ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي) 3(
  .58ص،1ج)وداع(قصيدة ، الديوان، بدر شاكر: السياب) 4(
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 في هذه األبيات يكثر من تكرار الفواصل والنقاط وعالمات الشَّاعرإن 
القصيدة منالتعجب؛ ألنَّها تساعده في توصيل فكرته إلى القارئ ليعوض ما فقدته  

 من االنفعال والتأثر، التلوين الصوتي، ويوازن إيقاعيا بين الجمل وليوفر للقارئ جوا
قصيدته النقاط المتتابعة أو تقنية البياض ليشرك القارئ في عملية  في الشَّاعرويكرر 

 األدبي، فمحمود درويش في قصائده يكثر من استخدام النقاط، ليشرك النَّصخلق 
   :"مزامير" ما ورد في قصيدته التِّكرار ومن ذلك ،والتوقعالقارئ في عملية التأويل 

  ستعودون إلى القدس قريبا
   تكبرونوقريبا

   تحصدون القمح من ذاكرة الماضييباوقر
   سنابل يصبح الدمعقريبا

   تكبرونوقريبا
  )1(...اوقريب...وقريبا

   
  : تكرار العبارة 3.4.2

 تعكس كثافة  الحديث ملمحا أسلوبيا ومرآةًالشِّعرر العبارة في يشكل تكرا
لكشف عن  ا، ومصباحا مضيًئا يقود القارئ إلىالشَّاعرالمتعالي في نفس الشعور 

في تحديد شكل القصيدة  "، ويسهم هندسياالشَّاعرلتي أرادها األفكار والمعاني ا
الخارجي، وفي رسم معالم التقسيمات األولى ألفكارها، السيما ِإن كانت ممتدة، وهو 

، وهذا يتطلب )2(" عند توجهه للقصيدة بالتحليلالنَّاقدبذلك قد يشكل نقطة انطالق لدى 
 من  جزءا متماسكًاالتِّكرارالمناسب بحيث يصبح أن يوفر له السياق  الشَّاعرمن 

  .نسيج القصيدة
الحديث أقلُّ منه في الشِّعر في التِّكرار من النَّوع هذا وترى نازك المالئكة أن 

يلي تكرار الكلمة تكرار العبارة، وهو أقل في شعرنا المعاصر، وتكثر : " القديمالشِّعر

                                         
  .399ص، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش) 1(
  .101ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر :عاشور) 2(
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  أن ننفي ما قالته نازك من يمكننا أن، ومع تقدم الز)1(" الجاهليرالشِّعنماذجه في 
 منتشراً في كثيرٍ من القصائد، التِّكرار من النَّوع قليل، فاليوم أصبح هذا التِّكرارهذا 

ابق نازك المالئكة قالت رأيها هذا إذا علمنا أنفي الخمسينيات من القرن الس 
ف قرن أصبح تكرار العبارة بصوره المختلفة يمُأل الماضي، واآلن بعد مرور نص

  . الحديثالشِّعر
 الحديث بشكل مكثف ليؤدي إلى إحداث نوعٍ الشِّعراُستُخْدم تكرار العبارة في 

 طاقة إيقاعية بفعل اتساع رقعتها النَّصمن اإليقاع، فالعبارة المكررة تكسب 
ءة اللفظة أو العبارة المقترنة الصوتية، إضافة إلى دوره الوظيفي المتمثل في إضا

 قديماً كان يتخذ من العبارة المكررة في الشطر الشَّاعرف"به، والمتغيرة في كل مرة، 
الواحد من البيت مرتكزاً إلضافة معنى جديد يدعم به فكرته األساسية، على حين أن 

 جوانب  لينطلق منها إلى تتبعكرر العبارة في صدر البيت أحيانًا الحديث يالشَّاعر
  .)2("المعنى الواحد واستقصاء مظاهر التعدد كما يراها بعين خياله

 في شكٍل عمودي، ، فمرةً يكون متتابعا)3(الً مختلفةًويأخذ تكرار العبارة أشكا
 يتكرر في بداية المقاطع أو في نهايتها، وفي هذا الشكل تصبح الجملة أخرىومرة 

بدء معنى جديد، فهي أشبه بعالمات المكررة إشارة أو عالمة إلنهاء المعنى و
 يسهم إلى حد -إن ُأجيد استعماله– التِّكراروال شك في أن هذا الضرب من "الترقيم، 

 النَّصي فالعبارة المكررة تكسب الشِّعربعيد في تغذية اإليقاع المتحرك للخطاب 
ن سر المعاني ، وأخرى إيحائية تضيء للقارئ الدرب وتكشف له ع)4("طاقة إيقاعية

في " صيري"، فشاعر كأمل دنقل يكرر الجملة الفعلية الشَّاعرالدفينة التي أرادها 
في بداية األشطر بشكل عمودي ثابت، بينما أخذ العنصر المتغير " الخيول"قصيدته 

                                         
  .233ص، قضايا الشِّعر العربي المعاصر، نازك: المالئكة) 1(
  .143ص، النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية، شفيع :السيد) 2(
  .163ص ، لغة الشعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي) 3(
  .193ص، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري، مقداد محمد شكر: قاسم )4(
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 على العنصر الثابت المتكرر، ومن ذلك الشَّاعرامتداده األفقي، وهنا يكون إلحاح 
  : قوله

  اثيل من حجر في الميادينصيري تم
  صيري أراجيح من خشب للصغار الرياحين

  صيري فوارس حلوى بموسمك النبوي
  )1(صيري رسوما ووشما

فهذه القصيدة تصور لنا ماضي الخيول المشرق وحاضرها المتداعي 
 التِّكرارالمسلوب الفاعلية، فهذه الخيول فقدت أهميتها في العصر الحاضر، لذلك جاء 

 الشَّاعر  إلحساس)صيري( عبر تكرار الجملة الفعلية ذا التحول والصيرورةمؤكداً ه
لثبات والتغير بين  ثنائية االتِّكرارد من خالل جس يالشَّاعرالعميق بالتحول الحاصل، ف

 تأكيدها، الشَّاعر الثبات التي يريد ومفعوله، فالفعل يمثل حالة )صيري(الفعل المكرر 
  .)2(لة التغيير الدائموبينما يمثل المفعول حا

 الحديث أن تتكرر العبارة في الشِّعرومن مظاهر تكرار العبارة الواردة في 
بداية كل مقطع أو نهايته، بحيث تكون بمثابة المنبه الذي يتيح للذهن التوقد والتنبه 

 أنَّه ال ينجح في التِّكرارألهمية المعاني التي جاءت قبله وبعده، والمالحظ في هذا 
ائد التي تقوم على فكرة عامة ال يمكن تقطيعها، كالقصائد التي تتسلسل معانيها القص

  .)3(تسلسالً ال مجال للتقطيع فيه
التي تقوم )4(" الالزمة" تمثل العبارة المكررة ما يعرف بـالتِّكرارففي هذا 

بدور افتتاحي للمقاطع التي تتألف منها القصيدة، وذلك عن طريق تكرار الجملة 
 فمجرد إعادة الالزمة يعني ،القصيدة وبناء معانٍ فرعية تخرج منهاية في المحور

انتهاء مجال معنوي وولوج مجال معنوي آخر، وبذلك يكون لالزمة وظيفتين معاً 

                                         
  .461 ص، األعمال الشِّعرية، أمل: دنقل) 1(
  .118ص، شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية، فتحي: أبو مراد) 2(
  .235ص، قضايا الشعر المعاصر، نازك: المالئكة) 3(
  .202ص، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري، محمد شكر: قاسم) 4(
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تتمثالن في الوصل والفصل بين أجزاء القصيدة، فهي تفصل ألنَّها تفيد انتهاء 
 بناء النَّصالقصيدة كلها لتُكْسب مسرودية المعنى الجزئي، وتَصُل بين مسروديات 

، الشَّاعرمترابطاً في معناه العام، فالالزمة تكشف عن تجلٍّ جديد من تجليات تجربة 
فقة اإليقاعية، وتحفظ كما تعمل على تنامي بنية القصيدة وتالحم أجزائها وشحنها بالد

ظة البدء أي لحظة القصيدة من التشتت واالنفالت، وتمكن القصيدة من العودة إلى لح
 في كتابة أسطر معدودة حتى نراها تطفو مغلقة بذلك الشَّاعرالوالدة، فكلما يمضي 

، فتكرار الالزمة في القصيدة يشكل بؤرة مركزية )1(دائرة وفاتحة بذلك دائرة جديدة
  . المسيطر عليهالشَّاعرتكشف رؤية 

سجل أنا "رة يكرر عبا" بطاقة هوية" محمود درويش في قصيدته الشَّاعرف
في بداية كل مقطع من مقاطع القصيدة الخمسة، فظهرت القصيدة وكأنَّها " عربي

سلسلة تتألف من خمس دوائر في كل دائرة معنى جزئي يرتبط بالمعنى العام 
 الشَّاعرإليليا أبو ماضي، فقد كرر " الطالسم"للقصيدة، وشاهد آخر ورد في قصيدة 

عين مرة مشكالً كل تكرار فيها نهاية مقطع وبداية أكثر من سب" لست أدري"عبارة 
   )2(.:مقطع جديد، فمنها قوله

  !لست أدري                               
  أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود

  هل أنا حر طليق أم أسير في قيود
  هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود

  أتمنى أنني أدري ولكن 
  !لستُ أدري                                 

  وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟

                                         
: ربابعة، 200ص، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري، مقداد محمد شكر: قاسم: انظر )1(

شعر أمل دنقل ، فتحي: أبو مراد، 63ص، قراءات أسلوبية في الشِّعر الجاهلي، موسى
  .120ص، دراسة أسلوبية

  .156ص، قصيدة الطالسم، 1982ط سنة .د، دار العودة بيروت، الديوان، لياإي: أبي ماضي) 2(
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  هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأنور
  أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير      

  ..                    لست أدريأم كالنا واقف والزهد يجري
 على التِّكرار يكشف عن فكرة االنتشار التي يعمل السابق في المثال إن المتأمَل

 لفكرة مبنية على نوع من اإليقاع الذي يمثل ترديداتحقيقها، واالنتشار في القصيدة 
ورية للمبدع تجعل المتلقي مشدودا إليها لما تحمله عنغم معين ينسجم مع الدفقات الشُّ

تبعث المتعة في النفس، وهذه الفكرة تجلت في تكرار إيليا أبو ماضي من رنَّه 
تمكنت القصيدة من االنتشار حتى " لست أدري"، فمن خالل تكراره لعبارة السابق

هذا إذا علمنا أن فكرة االنتشار تعمل على استغالل . كونت أكثر من سبعين مقطعاً
المكان، وتضفي على الفضاء أشكاالً هندسية في غالب األمر يكون التوازي هو 

  .)1(المسيطر عليها
 وأحوجها إلى القدرة الفنية التِّكرارصعب أنواع وقد يكون تكرار الالزمة من أ

، وغالبا ما تتكرر بعد النَّصلى مسافات واسعة من والحس المرهف؛ ألنَّها تمتد ع
 لذلك فهي بحاجة إلى قابلية استثنائية على الحفظ والتذكر، ومن هنا مسافات طويلة؛

ة، وبؤرة مركزية  من عناصر الوحدة العضوياً مهماًتبرز أهميتها في كونها عنصر
  . المسيطرة عليهالشَّاعرتكشف عن رؤية 
 في تكراره إلى إجراء بعض التغيير في ألفاظ العبارة الشَّاعروقد يعمد 

المكررة، هادفاً من ذلك التغيير إضاءة اللفظ المتغير داخل العبارة المكررة، ومثاله 
  : ما ورد في شعر الجواهري في قوله

      الجوع؟ مجـد شـامخٌ ماذا يضر  
  أني أظـلُّ مـع الرعيـة مرهقـاً        

  

  أني أظـلُّ مـع الرعيـة سـاغبا          
)2(إني أظل مـع الرعيـة الغبـا       

  

  

  

                                         
  .225ص، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، عبد الرحمن: تبرماسين: انظر )1(
  .401ص، األعمال الشعرية الكاملة، محمد مهدي: الجواهري) 2(
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  ":  بعيدمطر ناعم في خريف" قول محمود درويش في قصيدته ومنه أيضا
  مطر ناعم في خريف بعيد

  ......زرقاء .. والعصافير زرقاء
  مطر ناعم في خريف غريب

  ......يضاء ب... والشبابيك بيضاء
  مطر ناعم في خريف حزين

  )1(خضراء... والمواعيد خضراء
تكرار العبارة " تسمية النُّقَّادوهنالك نمط من أنماط تكرار العبارة أطلق عليه 

 العبارة تتكرر فيه داخل المقطع أو عبر مقاطع  وما يميز هذا النمط أن)2("الشعوري
 ال يخضع التِّكرارتب وال مطرد، أي أن مختلفة في القصيدة على نحوٍ غير مر

لترتيبٍ معين كأن يأتي في بداية كل مقطع من مقاطع القصيدة أو نهايتها، بل ِإنَّها 
 التِّكرارتأتي في سياق القصيدة وفق ما تقتضيه الحاجة أو الدفقة الشعورية، وهذا 

ى الفكرة يسهم في زيادة التكثيف النفسي للشاعر، وتوجيه القارئ وتنبيهه عل
، وبذلك يستطيع القارئ تسليط الضوء على بعض الجوانب الشَّاعرالمسيطرة على 

ففي أغلب األحيان يتعلق وعي اإلنسان في لحظات : "الشَّاعرالالشعورية في نفس 
المحن واألزمات النفسية والعاطفية بكلمة معينة، استدعاها وعيه من الماضي، أو 

، وكأنَّما تهبط بعد ذلك إلى منطقة الالشعور وتبقى طرقت ذهنه في التو واللحظة
حبيسة فيه فترة من الزمن لتطفو إلى الوعي بين الحين واآلخر، ويتردد صداها 

ومن األمثلة التي يمكن أن يستشهد ، )3("مسموعاً في األعماق بمناسبة أو بغير مناسبة
الخيط ( قصيدتها في" إنها ماتت" تكرار نازك المالئكة لعبارة النَّوعبها على هذا 

روالمشدود في شجرة الس(:  
  صدى يهمسه الصوت ملياً" ِإنَّها ماتت"

                                         
  .122ص، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش)1(
  .117 ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور: انظر )2(
  .156ص، النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية، شفيع: السيد: انظر )3(
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  وهتاف رددته الظلمات
  ورددته شجرات السرو في صوت عميق

  )1(...وهذا ما تقول العاصفات" ِإنَّها ماتت"
اً جنونيفتاة حب ب  وفي يومٍ من األيام ذهاًهذه القصيدة تصف لنا مأساة شابٍ أحب

عبارة قصيرة صعقت سمعه، فشكَّلت عقدةً " أنَّها ماتت"إلى بيتها وسأل عنها فقيل له 
  . منتظمٍمه بين الحين واآلخر وبشكٍل غيرِفي نفسه، فأخذت تتكرر في كال

 إليه الشَّاعرويشكِّل تكرار البيت أحد األنماط المألوفة لتكرار التراكيب، يلجأ 
، )2(النَّصية أو نفسية أو إيقاعية تسهم في رفعة إلخصاب غايات داللية أو بنائ

 أحياناً في تكرير البيت مرتين فقط في مقطوعة واحدة، يأتي التِّكرارويتمثل هذا 
أحدهما في بدايتها واآلخر في نهايتها، وأكثر ما يكون ذلك في القصائد المكونة من 

عنى العام، فالمالحظ  بالما مرتبطًاالمقطوعات التي يحمل كل مقطع فيها معنى خاص
ال ينجح في القصائد التي تقوم على فكرة عامة ال " أنَّه التِّكرارعلى هذا اللون من 

يمكن تقطيعها؛ ألن البيت المكرر يقوم بما يشبه عمل النقطة في ختام عبارة تم 
فوظيفة ، )3("معناها، ومن ثم فإنَّه يوقف التسلسل وقفة قصيرة، ويهيئ لمقطع جديد

 في هذا النمط تتمثل في إحكام الربط بين طرفي المقطوعة الواحدة، ومثال كرارالتِّ
  : لميخائيل نعيمة" الطمأنينة" ما جاء في قصيدة التِّكرارهذا 

  ســــقف بيتــــي حديــــد
  فاعـــصفي يـــا ريـــاح  
  واســـبحي يـــا غيـــوم   
ــود   ــا رعـ ــصفي يـ   واقـ

  ركــــن بيتــــي حجــــر  
  وانتحــــب يــــا شــــجر
ــالمطر  ــي بـــ   واهطلـــ
ــر   ــشى خطـ ــست أخـ   لـ

                                         
  .534ص،1ج،األعمال الشِّعرية الكاملة، نازك: المالئكة )1(
  .123ص، شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية، فتحي: أبو مراد )2(
النظم وبناء ، شفيع: السيد، 234ص، قضايا الشِّعر العربي المعاصر، نازك: ئكةالمال: انظر )3(

 ، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي، 144ص، األسلوب في البالغة العربية
  .166ص
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  ســــقف بيتــــي حديــــد
ــضئيل  ــراجي الـ ــن سـ   مـ
ــاء  ــل جــ ــا الليــ   كلمــ
ــات  ــر مـــ   وإذا الفجـــ

ــومفــــاخ   تفي يــــا نجــ
ــضئيل  ــراجي الـ ــن سـ   مـ

  

  ركــــن بيتــــي حجــــر
ــصر ــتمد البــــ   اســــ
  والظــــــالم انتــــــشر
  والنهــــــار انتحــــــر
ــر ــا قمــ ــئ يــ   وانطفــ

ــصر  ــتمد البـــ   )1(اســـ
  
  

 باألمان والطمأنينة، الشَّاعرفهذه القصيدة تلح على فكرة أساسية تتمثل في إحساس 
ال يكترث بما من شأنه أن يثير الهلع والخوف في نفسه سواء أكان ذلك من  الشَّاعرف

 أنَّه وثيق الصلة بالمعنى التِّكرارعناصر الطبيعة أم من غيرها، فالمالحظ في هذا 
  .الداخلي للمقطع والمعنى الكلِّي للقصيدة

في التِّكرار من القصائد يتكرر فيها البيت كامالً سواء أكان هذا اوكثير 
فيقوم " ما يكون البيت المكرر لبيت المطلع النهاية، وغالبا م الوسط أملمقدمة أا

 هذا  عندئذ بوظيفة الربط اإليقاعي بين مفتتح القصيدة وخاتمتها، غير أنالتِّكرار
 آخر  بيتًاالشَّاعربيت األول، فقد يكرر  على تكرار ال ليس حكراالتِّكرار من النَّوع

 التِّكرار في هذا النُّقَّاد، وقد استحسن )2("ية في خاتمة القصيدةيرى فيه ذروة إبالغ
الملل، ومثاله ما ورد إبدال بعض المفردات؛ حتى ال يتكرر البيتُ بعينه مما يورث 

  : لمحمود حسن إسماعيل" مر الزوالخ"في قصيدة 
  مع الهوى خمر الزوال        ِإنِّي شربتُ على يديك             

  :  وكرر هذا البيت في نهاية المقطوعة مع شيء من التغييرالشَّاعرفعاد 
  )3(مع الهوى خمر العذاب    إني شربتُ على يديك 

  
  

                                                                                                                        
  .73ص، 1981، ط سنة.د، مؤسسة نوفل بيروت، ديوان همس الجفون، ميخائيل :نعيمة) 1(
  .205ص، البنية اإليقاعية في شعر الجواهري، كرمقداد محمد ش :قاسم) 2(
  777ص، )خمر الزوال(قصيدة ، األعمال الكاملة، محمود حسن: إسماعيل) 3(
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  : تكرار المقطع 4.4.2
ماله على عدد من األبيات ؛ الشتالتِّكراريعد تكرار المقطع من أطول أشكال 

ة، فهو ال يأتي قالساب ويخضع هذا الشكل لشروط تكرار البيت ، الشِّعريةطرأو األس
يجيء في القصائد القائمة على في القصائد التي تقوم على فكرة عامة، بل يحسن أن 

بالمعنى العام للقصيدة، ويحسن ا مرتبطًانظام المقاطع، فكل مقطع يحمل معنى خاص 
 ويهيئ لبدء مقطع جديد، فهذا ،أن يكون بمثابة النقطة في ختام دائرة تم معناها

، بطبيعة كونه تكراراً طويالً يمتد إلى الشَّاعراج إلى وعي كبير من يحت "التِّكرار
مقطع كامل، وأضمن سبيل إلى نجاحه أن يعمل إلى إدخال تغيير طفيف على المقطع 

  .)1("المكرر
ما وكثير رِييطرأ عليه أي تغييرطع دون  الحديث تكرار المقالشِّعر في د أن 
، لرسم معالم القصيدة الخارجية وبناء التِّكرارل هذا  يلجأون لمثالشُّعراءيطرأ عليه، ف

 نفس، إضافة إلى أنَّه يمثل نهايةَالزمة موسيقية تطرب لها األذن وتستريح بها ال
 يحمل فكرة ثانوية، وبداية مقطع يحمل فكرة ثانوية أخرى مرتبطات بالمعنى مقطعٍ

لى أفكار القصيدة خاصةً  نفسه في السيطرة عالشَّاعرالعام للقصيدة، كما أنه يساعد 
 ما جاء في قصيدة التِّكرارإذا اتصفت القصيدة باالنتشار والطول، ومن أمثلة هذا 

  :  الحيدريبلند
  معذرة ضيوفنا األسياد

  قد كذب المذيع في نشرته األخيرة
  فليس في بغداد

  )2(...بحر وال درر وال جزيرةٌ
رره في نهايتها دون زيادة أو  ونراه يك،فهذا المقطع يطالعنا في بداية قصيدته

 من تخلصا "الشُّعراءا يلجأ إليه بعض  سهٌل جدالتِّكرارتغيير، وهذا األسلوب من 

                                         
لغة الشِّعر العراقي ، عمران: الكبيسي، 236ص، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك: المالئكة)1(

  .167ص، المعاصر
  .66ص، أغاني الحارس المتعب، الديوانبلند، : الحيدري) 2(
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المتاعب التي يواجهونها في البحث عن نهايات مؤثرة ذات مغزى عميق مكثف، 
 أن قصيدته الشَّاعر من البداية، وربما يشعر كلة كبيرة لعلها أشد عسرافالوقوف مش

  .)1("فقة بشكل ال يستطيع إنهاءها إال بتكرار مقطع من مقاطعهامتد
 من خواتيم المقاطع المكررة تجيء غاية في القبح والرداءة والواقع أن كثيرا

 التِّكرار الضعفاء يلجأون إلى الشُّعراءأن بعض "ولعل السبب في ذلك يعود إلى 
 أنَّه يوحي بانتهاء التِّكراريعة ، فمن طبهرباً من اختتام القصيدة اختتاما طبيعيات

القصيدة وبذلك يستطيع أن يخدع القارئ، على أن العيب الفني ال يفوتُ على قارئ 
  .)2(" ويدرك سر البالغة فيهالتِّكرارمتذوق يتحسس جمال 

َأما التغيير الطفيف الذي يجري على تكرار المقطع إما بحذف أو زيادة أو 
القارئ حين " مميزاً وناجحاً، والحكمة من إيراده أن لتِّكراراتغيير، فهو ما يجعل هذا 

يعود إليه مكرراً يتوقع أن يجده كما مر به، ولذلك يحس برعشة من السرور حين 
، ِإضافة إلى أن هذا التغيير يؤدي إلى إضاءة )3("يالحظ فجأة أن الطريق قد اختلف

المالئكة أنَّها لم تجد في دواوين اللفظة التي تم تغييرها داخل المقطع، وترى نازك 
، "اضبالجرح الغ" إالَّ في قصيدة واحدة لها اسمها التِّكرار ما يمثل هذا الشُّعراء

يجد  الشُّعراء إليه نازك، فالمتصفح لدواوين ا ذهبتْ عموالواقع اليوم يختلف كثيرا
فد،  معنى أم لم يكرارالتِّ في ثناياها سواء أأفاد هذا  منتشراالتِّكرارهذا اللون من 

يكرر المقطع " أزهار الدم"وأمثلة كثيرة منها تكرار محمود درويش في قصيدته 
  : التالي مع شيء من التغير

  سأدفع مهر العواصف
   من الحب للوردة الثاكلةمزيدا

  وأبقى على قمة التلِّ واقف

                                         
  .171ص، لغة الشِّعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي) 1(
  .238ص، قضايا الشِّعر المعاصر، نازك: المالئكة) 2(
  .238ص: المرجع نفسه )3(
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ر1(...للقافلة...  الزوابعألفضح س(  
 في قصيدته مع إدخال تغيير بسيط عليه، فأبدل السابق أعاد المقطع الشَّاعرف

  :فأصبح المقطع بدالً من" العواصف بدالً من كلمة الزوابع"كلمة 
"للقافلة...  الزوابعألفضح سر.  

العواصف للقافلةألفضح سر .  
  

  : الصور تكرار 5.4.2
 أطلق كرارالتِّ من جديد نوع إلى الحديث العصر في المحدثون الشعراء         جنح

 يعنـي  ال "التِّكرار هذا ولعل، المعنوي للتكرار يتبع الصور تكرار تسمية النقاد عليه
جديدة أصباغًا الصورة إلى يضيف ولكنه نفسها، بالصورة المعنى يعيد الشاعر أن ، 

 يعد  لذلك ،)2( "تبليغه المراد المعنى على اإللحاح التِّكرار هذا من الرئيسي والغرض
 يقـوم  فالـشاعر  " وعناية جهد من إليه يحتاج لما ، وأصعبه التِّكرار أنواع ابلغ من

 على التِّكرار هذا يعتمد وال ،معنيين أو حالتين بين موضوعي أو خيالي توازن بخلق
 ال جـدا  ضئيل فيه الصوتي فالجانب ، األلفاظ حركة أو النغم أو اإليقاع في التشابه

  .)3("ثر لهأ
 الشعور كثافة - )4(عاشور ناصر فهد يرى كما الصور تكرار زيمي ما أهم      ولعل
 تبدأ ثم لها استخدام أول عند بسيطة تبدأ فالصورة ، الشاعر نفس في زمنيا المتراكم

 إعادة أو، عليها التعميه في براعته تبرز وهنا، على الشاعر إلحاحها لشدة التِّكرارب
 يبتكر ال فالشاعر ، جديدة ةالصور فيه تبدو نحو على وتشكيله معناها صياغة
 تبدو بحيث نفسها الصورة فيها يكرر آلية امتالك على قادر ولكنه يوم كل صورة
  .مرة كل في جديدة

                                         
  .101ص) حوار في تشرين(أزهار الدم:قصيدة، األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش) 1(
  .70ص،  شعر عزالدين المناصرةالبنية اإليقاعية قي، محمد: ابن احمد) 2(
  .171ص، لغة الشعر العراقي المعاصر، عمران: الكبيسي) 3(
  .133ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور: انظر) 4(
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 جوانبال بعض إضاءة على يساعد كونه في الصور تكرار أهمية      وتكمن
 في كررها لما الصور بهذه اهتمامه فلوال، الشاعر نفس في تجول التي الغامضة

 فكلما الشعرية، الصورة بناء في دوراً للكلمة أن )1(الجبار سعد مدحت ويرى، رهشع
 على واستشهد، جديدة شعرية صورة مرة كل في يخلق فإنَّه معينة كلمة الشاعر كرر
 عشرة ثالث من أكثر" الكآبة "مادة " المجهولة الكآبة "قصيدته في الشَّابي بتكرار ذلك
 على الشاعر إلحاح لنا يكشف التِّكرار وهذا، جديدة ةبصور يربطها مرة كل في مرة
 وصافًا" كئيب أنا"قوله في بالكآبة باإلقرار قصيدته يبدأ فالشاعر ، الكئيب موقفه بيان

 شعرية صورة بها مقيما" كابتي "كلمة يكرر أخرى ومرة، الحزين النفسي لواقعه
 أخرى مرة ويعود ، اهسو حدأ يسمعها ال مجهولة مفردة فكرة يجعلها حين جديدة
 نفسه في مستمرة لوعة فكآبته، الناس من غيره وكآبة كآبته صورة بين  مقارنة ليعقد
  : وقت أي في تنطفئ شمعة فهي الناس كآبة أما، األبد إلى

  دــاألب مع خبت ليالي مرت             ومتى ، شعلة الناس         كآبة
  )2(األبـد  إلى بها وتبقى ، روحي             سكنت فلوعة اكتئابي         أما

 فـي  أبـدع   قـد  – )3(عاشور ناصر فهد يرى كما – درويش محمود الشاعر ولعل
 محمال الطبيعة صور تكرار من يكثر  فنراه ،شعره وأكثر منه   في النَّوع هذا استخدام

 االزدهـار  صور عنده فكثرت ، فلسطين بقضية ؛الرتباطها وعواطفه همومه إياها
 مختلفة اقترنـت   مشاهد ضمن الزيتون شجرة صور تكرار يوظف فمثال شجار،واأل

 لـألرض  رمـزا  تمثل والخلود القداسة على الدالة الشجرة فهذه الفلسطينية بالقضية
   .فلسطين المحتلة
 ناصـر  فهـد  يرى  كما – درويش كرر ما فكثيرا الحيوانات صور في الحال كذلك

 درويـش  اسـتطاع  التي الخيل كصورة للحيوانات ذكر فيها يرد  صورا –)4(عاشور

                                         
  .49ص، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، مدحت سعد: الجبار) 1(
  .90ص، الديوان، أبو القاسم: الشابي) 2(
  .139ص، التِّكرار في شعر محمود درويش،  فهد ناصر:عاشور)3(
  .167ص: التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 4(
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 ذلك ومن فيها، ترد صورة كل في جديدة دالالت وإلباسها وتدويرها عليها السيطرة
   :قوله

   )1( )الخَضيبة مأساتي رايات وال مهري أبع لم(      
  وقوله
  )2() المساوِم الشِّعار مزاد في مهرتي أبع لم(      

 فبيـع  القتـال،  عـن  يقعد لم أنَّه يؤكد _عاشور يرى كما _ورالص هذه في فالشاعر
 تبـقَ  لـم  وإن، قديما الحرب ركوبة باعتبارها األعداء قتال عن القعود يعني المهرة
 بيـع  داللـة  لها المهرة بيع كذلك ، الداللة هذه تحمل ظلت أنَّها إال زمننا في كذلك

 لـدى  الحال هو كذلك ، هرتهم بيع العربي لدى السهل من فليس، والقضية األرض
  .الوطن أرض بيع السهل من فليس شاعرال
  
  
  

  
  

                                         
  .26ص،األعمال الشعرية الكاملة، محمود: درويش) 1(
  .159ص: المرجع نفسه)2(
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  الفصل الثالث
  التِّكرارمنهجية الدراسات النَّقدية التي تناولت 

  
جاءتْ منهجية الدراسات النَّقدية القديمة في دراستها للتِّكرار متشابهة تكاد       

لم يخصص أحد منهم وها واآلراء كذلك، تكون دراسةً واحدةً، فالشَّواهد تتكرر بعين
 عند شاعر معين، بل انصب جلَّ حديثهم على الشَّواهد الدالة التِّكرارالحديثَ عن 

 التِّكرار مقتصرا على أقسام  حديثهمجاءو داخل البيت أو البيتين، التِّكرارعلى 
جناس والتَّرديد  بأنواع بالغية أخرى كالالتِّكراربعضهم  وأغراضه وفوائده، وربط

  .)1(الخ... والمشاكلة
أما الدراسات النَّقدية الحديثة فقد اختلفتْ طرقُ تناولها للتِّكرار، فمنها ما 

أوالهما دراسات مقلدة للدراسات النَّقدية : جاءت دراستها تقليدية وهي على قسمين
سمة واألغراض  من حيث القالتِّكرارالقديمة، سارت على منهجيتها في التعامل مع 

دراسات تقليدية قلّدت الدراسات النَّقدية الحديثة في : والشَّواهد المستشهد بها، وثانيهما
، فسارت على نهجها وأخذت بآرائها، والمالحظ على هذه التِّكرارحديثها عن 

 راسات التي سبقتها وما يحمله هذا القالب من آراءراسات أنَّها أخذت قالب الدالد
الوارد في شعر الشَّاعر المدروسالتِّكرار وأفرغتْ فيه نقدية .  
 دراسة إيقاعية، فأخذت تركز على التِّكراروهنالك دراسات حديثة درست      

، اإليقاع بوصفه عنصراً أساسياً من العناصر التي يقوم عليها التِّكرارعنصر 
ناء اإليقاع الموسيقي داخل  في بالتِّكرارفانصب حديثها على إبراز الدور الذي يلعبه 

  .النَّص الشَّعري
وهنالك دراسات حديثة يمكن أن نطلق عليها تسمية الدراسات اإلبداعية أو 
التَّجديدية، حيث أبدع فيها مؤلفوها من خالل اكتشافهم لدالالت ووظائف وأشكال 

الً داللياً كاشفين جديدة للتكرار لم يشر إليها سابقوهم، فحاولوا فيها تحليل النَّص تحلي

                                         
، 3ص،القسم الثالث، المثل السائر: ابن األثير، 476ص، المنزع البديع: السجلماسي: انظر )1(

  .211ص، الصناعتين، أبو هالل:العسكري.73ص، 2ج، العمدة، ابن رشيق:القيرواني
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 كما يراه التِّكرار، فلم يعد التِّكرارعن مدلوالت نفسية وإيحائية وإيقاعية تبرر وجود 
وفيما ، بعض القدماء عيباً وعيا بل تحول إلى تقنية من تقنيات تحليل النَّص األدبي

  :يلي سنستعرض بعض هذه الدراسات
    

  : الدراسات التَّقليدية1.3
  : اسات حديثة قلَّدتْ الدراسات القديمة در1.1.3

 من منظور قديم، فأخذت تصف لنا التِّكرار بعض الدراسات الحديثةتناولت 
 كما وصفها النُّقَّاد القدامى مستشهدة بالشَّواهد نفسها التي استشهد بها التِّكرارطبيعة 

أساليب "لوب القدامى، دون أي تجديد يذكر، ومن هذه الدراسات دراسة أحمد مط
 شكالً ،إذ عده حديثه عن اإلطناب في أثناءالتِّكرار فيها الحديث عن  تناول)1("بالغية

 المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ يأتي وعرفه بأن اإلطناب، أشكالمن 
 التِّكرار أغراض ثم ذكر بعض ، بمعنى ثم يعيدهيأتي أو ،اً مختلفأممتفق المعنى 

،لم يزد في حديثه على ذلك، فجاءت دراسته ...والتعظيم التعجب والترغيبكالتأكيد 
في  كذلك األمر،التِّكرارمقلِّدة، وكأن الغرض منها اختصار ما قاله النُّقَّاد القدماء في 

 النَّمطي، التِّكرار، حين تحدث عن )2("يةالبالغة واألسلوب"دراسة محمد عبد المطلب 
، التِّكرار بالمصطلحات البالغية ذات الصلة بالتِّكرار لى ربطفركَّز في أثناء حديثه ع

إضافةً إلى أنَّه أخذ بقسمة القدماء للتكرار من حيث اللفظ والمعنى، والمفيد وغير 
 ووظائفه كما جاء في دراسات النُّقَّاد القدامى، التِّكرارالمفيد، وتحدث عن أغراض 

  .راسته مقلدةً ِلما قاله القدماءفجاءت د
، فقد )3("ي في شعر جميل بن معمرالتِّكرارالتكوين "أما دراسة فايز القرعان 

ي، التِّكرار من أشكال التكوين التِّكرارعدتْ المصطلحات البالغية ذات الصلة ب
 في طريقة تناولها للمصطلحات فبالرغم من أنَّها سارت على نهج الدراسات القديمة

                                         
  .231ص، 1980سنة، 1ط، الكويت، وكالة المطبوعات، أساليب بالغية، أحمد: مطلوب )1(
  .289ص، 1994سنة، 1ط، بيروت، مكتبة لبنان، البالغة واألسلوبية، محمد: عبد المطلب) 2(
  .132ص، قنيات الخطاب البالغي والرؤيا الشعريةت، فايز: القرعان: انظر )3(
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ي التِّكرار أنَّها حاولت الكشف عن الدور الذي يلعبه التكوين إالَّ،التِّكرارذات الصلة ب
األفقي والعمودي، وذكرت :  إلى شكلينالتِّكرارفي إنتاج الداللة، وعليه فقد قسمت 

ومما ،التِّكرارتحت كل منهما ما يوافقه من المصطلحات البالغية ذات الصلة ب
بسحالمستوى : إلنتاج الكلمة المكررة منها مستويات  بوجود لهذه الدراسة إقرارهاي

هذا المستوى يطفو على السطح ويؤول إلى دالالت بنائية ) االستدعائي(المعجمي 
عميقة مستمدة من السياق اللُغوي، أما المستوى الثَّاني فهو المستوى السياقي الذي 

 البنية السياقية، ن دالالتية وبيالتِّكرارينتج عن التَّرابطات البنائية بين دالالت البنية 
 على خالل تركيزهامن  ام لمنهجية هذه الدراسة التقليدفالمالحظ في القالب الع

  .يالتِّكراراألشكال البالغية التي تشكل التَّكوين 
  

  : دراسات حديثة قلَّدتْ المحدثين في مناهجهم 2.1.3
 سارت على خُطَا كرارالتِّالحديثة التي تحدثت عن كثير من الدراسات النَّقدية 

دراسات نقدية حديثة سبقتها، هذه الدراسات لم تأت بجديد بل نراها تقلِّد الدراسات 
التي سبقتها في اآلراء والتَّقسيمات، فأصحابها أخذوا قالب الدراسات التي سبقتهم 
وراحوا يفرغون فيها أشعار الشَّاعر المدروس بما يتناسب وهذه اآلراء، فمرة 

 بالمعنى العام للقصيدة، ومرة أخرى يربطونه بالحالة النَّفسية أو التِّكرارطون يرب
اإليقاعية أو الداللية، والمالحظ في هذه الدراسات أنَّها لم تتجاوز المحاور األربعة 

 لم يتجاوز ، فجاء حديثه سطحياالتِّكرار تحدث عن )1(السابقة، فعلي عشري زايد
 يؤدي دورا تعبيريا التِّكرار قالته نازل المالئكة من أن ماا الخمس صفحات،كرر فيه

 كما التِّكرار واشترط في ،من خالله يكشف الناقد عن الحالة المسيطرة على الشاعر
،وفي حديث لنَّص الذي يرد فيهل بالمعنى العام التِّكراراشترطت نازك أن يرتبط 

 التِّكرارور التعبيري واإليحائي الذي يلعبه عابرٍ ينقصه التعليق والتعليل أشار إلى الد
     .شارة عابرةإ

                                         
  .60ص، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، علي عشري: زايد: انظر )1(
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 ما إلى ذهب ، حيث)1(كذلك هو الحال في دراسة مدحت سعيد محمد الجبار
من الضروري أن ترتبط الكلمة المكررة بما حولها بأنَّه نازك المالئكة إليه ذهبت 

ل صورة شعرية تحمل لتؤدي إلى إنتاج صور ومعاني جديدة، فالكلمة المكررة في ك
 إلى تكرار أفقي وعمودي، وتحدث عن التِّكراردالالت جديدة، كذلك قام بتقسيم 

 جديدة اً وأضاف لها أنواع، التي أشار إليها النقاد الجمالية والنَّفعيةالتِّكراروظائف 
التقريع واإلقناع، والتَّخصص، وبيان التَّناقض : "تحسب له في ميزان التجديد، منها

  ).ن حالتين، واالستدراكبي
، ولكنّها لم )2( في شعر عز الدين المناصرةالتِّكرار أما بشرى عليطي فدرستْ

 كما ترى له وظيفة جمالية متمثلة في اإليقاع، التِّكرارتأت بجديد في دراستها، ف
 ارالتِّكر، كذلك قامت بتقسيم التِّكراروأخرى معنوية متمثلة في الدالالت النَّاتجة عن 

إلى تكرار الحرف والكلمة والعبارة، مقلدةً النُّقَّاد الذين سبقوها في تقسيماتهم وبينت 
 وربطته بالمعنى العام للقصيدة، ،التِّكرارالدور الذي تقوم به الحالة النَّفسية في هذا 

  .التِّكرار عن ت إليها نازك المالئكة في حديثهافهذه األمور كلُّها أشار
 وداللتها في بائية ابن التِّكرار لدائرة ام رواقة في دراستهاذلك فعلتْ إنعك
 عند القدماء  وعالقته بالمصطلحات التِّكرارتحدثت في المقدمة عن ، حيث )3(الدمينة

تكرار  و، تكرار الكلمةإلى الوارد في بائية ابن الدمينة التِّكراراألخرى، وقسمت 
لها للكشف عن الدالالت النفسية وحاولت ربط الكلمة المكررة بما حو،الصيغ

 في هذه ة الواردالتِّكرار عن أسرار  بالكشفقامتكما  والتعبيرية المرتبطة بالشاعر،
 ة التِّكرارالقصيدة ضمن رؤية النُّقَّاد المحدثين، فكانت ترى أنيقوم بوظيفة شعري 

ؤدي إلى زيادة لحمة تُكَثِّفُ جمالية النَّص وتزيد من كثافة الشُّعور لدى الشَّاعر، وت

                                         
  .47ص، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشَّابي، مدحت: الجبار: انظر )1(
  .93ص، البنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرة، بشرى: عليطي: انظر )2(
، مؤتة للبحوث والدراسات، دائرة التِّكرار ودالالتها في بائية ابن الدمينة، إنعام: ةرواق) 3(

  .203ص، 2000سنة ، 8العدد ، 15المجلد 
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 بالمعنى العام للقصيدة، وهذه أمور كلها أشار إليها التِّكرارالقصيدة من خالل ربط 
  .التِّكرارسابقوها من النُّقَّاد في حديثهم عن 

 يلعب دورا التِّكرار إلى ما ذهب إليه سابقوه في أن )1(وذهب فتحي أبو مراد
ي بناء القصيدة وتالحمها، ولم يكتف بذلك مهما في إخصاب شعرية النَّص، ويسهم ف

 رلتكرالى أن  إلى تكرار الحرف والكلمة والعبارة، وأكَّد علالتِّكراربل قام بتقسيم 
ادورا وظيفيمزي الذي يلعبه ا وآخر إيحائيور اإليحائي والرح إلى الدالتِّكرار، ولم ،

دالة بل جاء حديثُه عابراً، ويرى فتحي أبو لكن هذا التَّلميح لم يستند إلى الشَّواهد ال
 يكمن في والدته ضمن سياق مناسب التِّكرارمراد كما يرى سابقوه أن سر نجاح 

يكون ذا داللة بالمعنى العام للقصيدة، وأن راسات أنَّها  مرتبطةفالمالحظ في هذه الد
  .قلدةً لدراسات نقدية سبقتها بل جاءتْ مالتِّكرارلم تقدم شيًئا جديدا يضاف إلى 

  
  :  دراسة إيقاعيةالتِّكرار دراسات حديثة درست 2.3

 تْ كثيرراسات النَّقدية الحديثة عدعنصراً أساسياً من العناصر التِّكرارمن الد 
التي يقوم عليها اإليقاع الموسيقي في النَّص، فال تكاد توجد دراسة تناولت اإليقاع إال 

درس " جرس األلفاظ ودالالتها" حاضرا فيها، فماهر هالل في دراسته رالتِّكراوكان 
 في بناء التِّكرارنًا أهمية الجرس الموسيقي الذي يولده بي دراسة إيقاعية مالتِّكرار

وِإنَّما ،  لم يكن صنعة يتقصدها الشُّعراء التِّكرارأن "اإليقاع وتقوية النَّغم، فكان يرى 
، ولم يكتف )2(" النغم يترنم به الشَّاعر ليقوي به جرس األلفاظكان ضرباً من ضروب

، وتحدث عن بعض  اإليقاعيالتِّكراربذلك بل بين دور البواعث النَّفسية في بناء 
 ، التي تساعد في تقوية النغم كالمدح واالستعذاب والتشوق والرثاءالتِّكرارأغراض 

وسيقي للتكرار ودوره في  تقوية فجاءت دراسته لتركز على الجانب اإليقاعي والم
  .اإليقاع النغمي داخل النَّص

                                         
  .111ص، دراسة أسلوبية، شعر أمل دنقل، فتحي: أبو مراد)1(
  .239ص، جرس األلفاظ ودالالتها، ماهر: هالل) 2(
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     اإليقاع في شعر "في دراسته الموسومة بـ التِّكراردث عن ا سيد بحراوي فتحأم
اب، جاء ي من عناصر اإليقاع التي يقوم عليها شعر الس أساسي، كعنصر)1(" السياب

ائية، فكلما تكررت الكلماتُ قَويةُ اإلسماعِ أو  اعتمد فيه على مبدأ اإلحصه عابراحديثُ
 على إبراز اإليقاع، كذلك حاول محمد بن أحمد في التِّكرارمتَوسطةُ اإلسماعٍ عمل 

 التِّكرار، أن يسلطَ الضوء على )2(دراسته للتكرار في شعر عز الدين المناصرة
  الذي يقوم بهدورال  وكشف عن بناء موسيقى النَّص،بوصفه تقنية إيقاعية تساعد في

 الجناسي في بناء اإليقاع الخارجي للقصيدة، وكرر كالم نازك المالئكة في التِّكرار
 مرتبطة بالمعنى، إضافة إلى دوره في ملء الفراغ التِّكرارأن داللية بوظيفة يقوم 

  .وصوالً إلى القافية
 ركيزةً من الركائز التي تقوم كرارالتِّ، فقد عد )3(أما عبد الرحمن تبرماسين     

عليها البنية اإليقاعية في القصيدة، فالنَّص يكتسب جماالً من خالل اإليقاع، وهذا ما 
يقع تحت مسمى الوظيفة الجمالية للتكرار، أما الوظيفة النَّفعية فتساعد على الحفظ 

بد الرحمن تبرماسين وحسن األداء في األعمال المكتوبة كاإلمتاع واإلقناع، وحاول ع
أن يربطَ بين القيمة الصوتية واإليقاعية للحروف مع القيمة الفكرية والشُّعورية 

 ر عنها، وكان يرى أنبعيمنح النَّغم واالمتداد واالنتشار للقصيدة من التِّكرارالم 
المعتمد  العمودي واألفقي وتكرار العمق التِّكرارخالل أشكاله الثَّالثة المتمثلة في 

  . األفقي والعموديالتِّكرارعلى 
  

  ): التَّجديدية( الدراسات اإلبداعية 3.3
، )4("قضايا الشِّعر المعاصر"تُعد دراسة نازك المالئكة للتِّكرار في كتابها 

، فلم يوِل أحد من النُّقَّاد في هذا العصر التِّكراردراسة رائدة في مجال دراسة 

                                         
  .183ص، اإليقاع في شعر السياب، سيد: بحراوي) 1(
  .24ص، البنية اإليقاعية في شعر عز الدين المناصرة، محمد وآخرون :ابن أحمد) 2(
  .191ص، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، عبد الرحمن: تبرماسين) 3(
  .230ص، قضايا الشعر المعاصر، نازك: المالئكة)4(
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 إلى أن جاءتْ نازك المالئكة الشَّاعرةُ النَّاقدةُ في الوقت نفسه،  أهميةً تذكرالتِّكرار
بحيث أصبح عنصراً " الشِّعر الحر" في الشِّعر الجديد التِّكرارفرأتْ انتشار ظاهرة 

 التِّكرارأساسياً يقوم عليه هذا الشِّعر، فأدركتْ أنَّه من الضروري أن يحتكم هذا 
  .ة على بناء القصيدة وجمالهالمجموعة من الضوابط للمحافظ

 جديد لم التِّكراروترى نازك أن الموجود في شعرنا المعاصر موضوع 
تتناوله كتب البالغة، فبعد الحرب العالمية الثَّانية تطورتْ األساليب الشِّعرية، وكان 

 أحد هذه األساليب، ولم تكتف بذلك بل صرحتْ بمجموعة من القضايا لم التِّكرار
، ومن التِّكرارصرح بها أحد من قبل، هذه القضايا عدتْ أساساً ومقياساً يقاس عليه ي

 على جهة هامة فيالتِّكرارهذه القضايا أن نَى إلحاحعبها الشَّاعر أكثر من  العبارة ي 
غيرها، إضافةً إلى أنَّه يسلِّط الضوء على نقطة حساسة في العبارة يكشف عن اهتمام 

 فهو بهذا المعنى ذو داللة نفسية قيمة تفيد النَّاقد في تحليل النَّص وتحليل ،تكلم بهاالم
 يضع في يد النَّاقد مفتاحا للفكرة المتسلطة على التِّكرارنفسية كاتبه، وبهذه الصورة ف

" نفسي" أن يكون قائما على أساسٍ عاطفي التِّكرارالكاتب، واشترطتْ نازك في قبول 
 التِّكرارسٍ هندسي وأساسٍ داللي، وبناء على ذلك ترى نازك المالئكة أن داللة وأسا

  : )1(في الشِّعر الحديث تتمثل في ثالثة أصناف هي
         :  البيانيالتِّكرار. أ

 وإليه قصد القدماء التِّكراروهذا الصنف كما ترى نازك من أبسط أصناف 
 في التِّكراركيد على الكلمة أو العبارة المكررة، ف والغرض منه التَّأالتِّكراربمصطلح 

الشِّعر القديم كما ترى نازك قائم على األسلوب الجهوري الذي يماشي طبيعة الحياة 
 في العصر الحديث فإنَّه قائم على أساس الرهافة في التِّكرارالعربية القديمة، أما 

  . بخلجات النَّفسالهمس التي يؤدي بها الشَّاعر معاني أكثر اتصاالً
  : تكرار التقسيم .ب

والمقصود به أن تتكرر كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من القصيدة أو 
في بدايتها مؤذنةً بتفريع جديد للمعنى األساسي، هذا النَّوع أطلق عليه النُّقَّاد فيما بعد 

                                         
  .241ص: قضايا الشعر المعاصر، نازك: المالئكة) 1(
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 ختام كل مقطوعة،  الهندسي، والغرض منه أن يقوم بعمل النُّقطة فيالتِّكرارتسمية 
واختلفتْ عناية الشُّعراء في العصر الحديث بهذا النَّوع كثيرا عن سابقيهم، فأخذوا 

 ون عنايتهم على ما قبل الكلمات المكررة وما بعدها، فلم يعدوحده التِّكراريصب 
تاج  ذا أهمية بالغة إلنالتِّكرارالمهم في القصيدة بل أصبح السياقُ الذي يولد فيه هذا 

 في القصائد التي تقوم على فكرة التِّكرارالداللة وإيصال المعنى، وأكثر ما ينجح هذا 
 كما التِّكرار فَسر نجاح هذا ،أساسية تتخللها أفكار فرعية مرتبطة بالفكرة الرئيسية

رى نازك يكْمن في تنوع األفكار داخل الموضوع الواحد، وقد يلجأ الشَّاعر أحيانًا ت
 ليدفع الملل عن القارئ ويعطيه هزةً التِّكراردخال تغيير طفيف على بنية إلى إ

  .شعوريةً تفاجئه نتيجةً لهذا التغيير
  :  الالشعوريالتِّكرار .ج

ولعلَّني ،  في الشِّعر القديمالتِّكرارأنكرتْ نازك المالئكة ورود هذا النَّوع من 
النَّفسي، التِّكرارسالة في حديثي عن خالفتها الرأي في الفصل الثَّاني من هذه الر 

 في سياق شعوري مكثَّف يبلغ أحيانًا التِّكرارفنازك تشترط في هذا النَّوع أن يأتي 
درجة المأساة، فغالبا ما تكون العبارة المكررة مقتطفة من كالم أو موقف أثَّر في 

خرج هذه الشَّاعر، فيختزن هذا الكالم في داخل الشَّاعر ومع مرور الوقت ت
 المؤثرات على شكل كلمات أو عبارات متكررة تكشف لنا عن هذا الموقف الذي أثر

  .فيه
موافقة والرائع في دراسة نازك أنَّها استشهدت بأمثلة من الشِّعر الحديث 

 الصنيع  يحسب لها في مجال النَّقد ؛ ألنَّها حاولتْ أن للقواعد التي وضعتها، فهذا
ظرية والتَّطبيق، إضافةً إلى أنَّها جاءتْ بآراء وقضايا جديدة فتحت الباب تالئم بين النَّ

  . والبحث فيهالتِّكرارأمام النُّقَّاد للحديث عن 
ومن الدراسات الحديثة التي تتصف بالريادة والتَّجديد دراسة فهد ناصر 

ي المقدمة الحديثَ ، تَنَاوَل ف" في شعر محمود درويشالتِّكرار"عاشور الموسومة بـ 
قسم لم يوله أية أهمية بل كانوا يرون :  عند القدماء فوجدهم على قسمينالتِّكرارعن 

 من أساليب اللغة اًفيه أسلوبا ثانويا في اللغة، والقسم اآلخر التَفَتَ إليه بوصفه أسلوب
وانتشاره  ، التِّكرار قديمه وحديثه مليء ب:التَّعبيرية، ويرى عاشور أن الشِّعر العربي
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الطَّبيعة اإلنسانية، فكثير من مناحي : على هذا الشَّكل عائد إلى عوامل مختلفة منها
 كالصالة والبناء، ومن هذه العوامل اللغة، حيث تلعب اللغة التِّكرارالحياة قائمة على 

 أكثر من مدى ، وذلك عائد إلى أن مدى المعاني متسعالتِّكراردورا بارزا في أحداث 
األلفاظ، وهذا يستدعي إعادة األلفاظ، ومن هذه العوامل أيضا طبيعة الشِّعر القائمة 

والباعث النَّفسي لما يمثله من إعادة لما وقع في ، على تكرار التَّفعيالت والروي 
 في القلب واستقر في النَّفس، والعامل األخير هو القصد، فقد يكون الشَّاعر نَفْسه سببا

  )1( إذا قصد إلى ذلك ؛ليعبر من خالله عن معاني ومدلوالت خاصة بهالتِّكرارإحداث 
       ويرى عاشور أن رؤية المحدثين للتكرار ابتعدت في كثيرٍ من األحيان عن 
رؤية القدماء؛ ولعل السبب في ذلك عائد إلى ظروف العصر وما ولد فيه من تيارات 

القدم، إضافة إلى تغير شكل القصيدة العربية، وتحدث أدبية لم تكن موجودة في 
  )2 (: في القصيدة الحديثة ودالالتها فجعلها في ثالثة أنماطالتِّكرارعاشور عن أنماط 

  :  الهندسيالتِّكرار  . أ
كتكرار مقطع ،  الذي يؤدي دورا بارزا في هندسة القصيدة التِّكرار       وهو 

 يمثل حلقة التِّكرارية أو بداية عدد من المقاطع، هذا بعينه أو تكرار عبارة في نها
وصٍل بين أجزاء القصيدة إذا كانت طويلة، ويشد القارَئ إلى مركز البدء من جديد 
محدثًا في نفسه ما يمكن أن يسمى بعملية التَّسميع الذَّاتي، ويشكل ما يشبه السكتة أو 

ا بابتداء مقطع جديد، أو يأتي في بداية كل الوقفة الكاملة في نهاية كل مقطع إيذانً
مقطع لينبه القارئ على ابتداء فكرة جديدة يتفرع منها معنى جديد، ولعلَّ هذا النَّوع 

  .أطلقتْ عليه نازك المالئكة تسمية تكرار التَّقسيم في دراستها للتِّكرار
  :  الشعوريالتِّكرار  . ب

ة التَّكثيف يرزح الشَّاعر تحتها  النَّاشئ عن حالة شعورية شديدالتِّكراروهو 
ويعتمد ، وال يملك لنفسه تحوالً عنها إذ تبقى مسيطرة عليه فتظهر مكررة فيما يقول 

 التِّكراراستمرارها على بقاء الحالة الشُّعورية، ويرى عاشور أن هذا النَّمط من 

                                         
  .13ص ، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 1(
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رأيها معروف في الشِّعر العربي قديمه وحديثه مخالفًا بذلك نازك المالئكة في 
فإذا كانت قد اشترطتْ في مثل "المتمثل في أن هذا النَّمط لم يرد في الشِّعر القديم 

 أن يجيء في سياق شعوري كثيف يبلغ أحيانًا درجة المأساة التِّكرارهذا النَّوع من 
فأي مأساة تريدها أكبر من مأساة رجٍل فُجِع بأبنائه الخمسة وتغيرت حال الدنيا 

، ولعلَّني أوافقه الرأي في )1("والدهر ال يبقى على حدثانه: "فما انفك يكرر قولهعليه، 
كالمه فالمتأمل في الشِّعر القديم ال يصعب عليه إيجاد نماذجٍ كانت الحالة النَّفسية 

  .فيها سببا مباشرا للتكرار
رف ويظهر هذا النَّمط كما يرى عاشور في أشكاٍل متنوعة أهمها تكرار الح

والكلمة والعبارة والمقطع والصور، ولعلَّ ما يميز هذا النَّمط إمكانية امتداده عبر 
الزمن معتمدا في استمراريته على بقاء الحالة الشُّعورية التي يتعرض لها الشَّاعر، 
فيشكل بذلك خيطًا دالليا بالغ األهمية يبقى مع الشَّاعر في مراحله العمرية والفكرية 
المختلفة؛ لذلك يمكن االستفادة منه في إضاءة الكثير من الجوانب النَّفسية التي تهم 

  .الشَّاعر
  :  الوظيفيالتِّكرار. ج

ويهدف من وجوده ،  الذي يسوقه الشَّاعر بتقصد ووعي تامين التِّكراروهو 
دفة بل هو إيصاُل أمرٍ ما للمتلقي، فمثل هذا النَّمط تستحيل فيه العشوائية أو المصا

 كما يرى التِّكراروليد التَّجربة والبحث واالستقصاء؛ لذا يعد من أصعب أنواع 
ويبدو أن صعوبة هذا النَّمط هي ما تفرض على مرتاده براعة وقدرة فائقة "عاشور 

على طي األفكار، ثم إعادة نشرها من جديد على نحوٍ ال يظهر فيه مضطربا أو 
 نفسه وتستنبط المعاني انطالقًا منه، وأكثر ما التِّكرارصيدة من مقتصدا، بل تأتي الق

  .)2("يلْحظُ هذا النَّمط في تكرار الحروف أو الكلمات أو العبارات أو المقاطع
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 في شعر محمود درويش، التِّكراربناء على التَّقسيمات السابقة درس عاشور 
، فكما يرى عاشور فإن )1(ويشفبدأ الحديث عن تكرار الحرف في شعر محمود در

تكرار الحرف في شعر درويش يقوم بعدد من الوظائف ويؤدي عددا من الدالالت 
منها التَّأكيد على الفكرة المراد التَّعبير عنها، ويؤدي كذلك وظيفة التَّوسعة بحيث 

ر يؤدي تكرار الحرف إلى توسعه حيز الشَّيء المقترن به ضمن السياق الذي يدو
فيه، وعلى العكس من هذه الوظيفة تأتي وظيفة التَّضييق بحيث يؤدي تكرار الحرف 
أحيانًا إلى تضييق حيز السياق الذي يرد فيه، كما يقوم تكرار الحرف بوظيفة 
اإلضاءة إذ يقوم بإضاءة نقطة ما فيجعلها أكثر بروزا وتميزا عن غيرها من ألفاظ 

خالل اقتران الحرف المكرر بمعظم ألفاظ أو عبارات المقطع، وعادة ما يتم ذلك من 
  .في حين تبقى العبارة المراد إضاءتها خالية من تكرار الحرف، المقطع 

ويرى عاشور أنَّه من الصعب تتبع تكرار الحرف الواحد في مجمل نتاج 
 الشَّاعر، فأمر كهذا يتخذ شكالً إحصائيا ال طائل منه، ولعلَّ حرف الالم من أكثر
الحروف تكرارا من شعر درويش، فالالم أصل الملك، وهي متكررة بهذه الداللة 

  .لتأكيد حقيقة ملكية فلسطين للشعب الفلسطيني
      أما تكرار الكلمة فيرى عاشور أن المحدثين نظروا إليه نظرةً شموليةً، حيث 

ات إلى وجهها اآلخر، أصبحتْ اللفظةُ المكررةُ داخل النَّص ثنائية الوجه ينبغي االلتف
األول : إضافة إلى ذلك جعل عاشور تكرار الكلمة في شعر درويش على قسمين

يتمثل في تكرار االسم، والقسم اآلخر يتمثل في تكرار الفعل، فتكرار االسم له 
التعريف باالسم المكرر، إذ يلجأ درويش إلى تكرار االسم : وظائف كثيرة منها

لتوسيع داللته داخل السياق من جهة أخرى، ويأت لتعريف القارئ به من جهة و
تكرار االسم ليؤدي وظيفة التَّأكيد فيلجأ درويش لتكرار االسم تكثيفًا للمعنى داخل 
المقطع الواحد من خالل ما يرتبط به في كل مرة من معانٍ جديدة مرتبطة بالمعنى 

  .)2(العام
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عمال درويش كلها ال في قصيدة  الشَّعوري لألسماء فيظهر في أالتِّكرارَأما 
واحدة، وإن دلَّ ذلك فإنَّما يدلُّ على تعلق الشَّاعر بها واستحواذها على اهتمامه، 
وأكثر هذه األسماء تتكرر في شعر درويش برداِئها القديم أو بآخر جديد لتشكل 
أساسا للصور المتكررة في شعره، فكثيرا ما كرر درويش في شعره الحديثَ عن 
العيون السود التي تحمل داللة األصل العربي، كذلك كرر أسماء لها عالقة بالطَّبيعة 
كأسماء النَّباتات والحيوانات والبحر والحجر والريح، وكرر كذلك أسماء لها عالقة 

  .بالقضية الفلسطينية كالدم والسالسل والشُّهداء
 يتمثل في تكرار األلوان، اً جديداًوضمن تكرار االسم درس عاشور نوع

فاللون بوصفه عالمة لُغوية داالً يستحضره في الذِّهن، فهو يقوم بتوليد الدالالت 
 فثراء اللون داللياً يسهم في تشكيل لغة شعرية ،اإليحائية التي ينطوي عليها المدلول

ألبيض، موحية، ولعلَّ أكثر األلوان بروزا في شعر درويش اللون األسود واللون ا
فاللون األسود في كثيرٍ من الثَّقافات يدل على التَّشاؤم، وعليه كرر درويش هذا اللون 

  .في أشعاره محمالً إياه دالالت متنوعة منها الموت واليأس والدمار والقتل والتَّشريد
 استخداما التِّكراروالالفت للنَّظر كما يرى عاشور أن محمود درويش استخدم 

خالل ربطه بالمفارقة، فدرويش برع في ربط اللون األسود بالزنبق الذي رائعا من 
يرمز للحياة والتَّفاؤل داللة على موت األمل، ومثله الزيتون رمز الحياة والعطاء 
ظهر أسودا في أشعار درويش داللة على فقدان كل الرموز المتعلقة به، كذلك األمر 

رويش دالالت قائمة على المفارقة كداللَته على صور في اللون األبيض، فقد حملَه د
  .الخراب والدمار

ومن صور التَّجديد في هذه الدراسة حديث عاشور عن أسماء األصوات، 
فكثيرا ما ترد أسماء األصوات في أشعار درويش، كاألنين والصياح والنِّواح والتَّنهد 

ده نوعا من التَّصوير الدقيق للمشهد والصفير، هذه األصوات ترد لتضفي على مشاه
الذي ترد فيه موحية بما يعتمل في داخله من تداعيات، ويرى عاشور أن هذه 

  .األصوات في أغلبها ثابتة الداللة فالدوي للرعد والخرير للماء
ومن صور التَّجديد التَّابعة لتكرار األسماء ما عرف بتكرار اإلعداد، فعاشور 

ألعداد في التَّشكيل الشِّعري تجاوزتْ داللتها اللُغوية المألوفة لتشير إلى يرى أن ا
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عشرين، وإحدى عشر، : معاني ومفاهيم متعددة، فدرويش كثيرا ما كرر األعداد
وستة، وواحد، وصفر، فتكرار العدد عند درويش يأتي به للداللة على وجود الشَّيء 

  .المعدود ال على حقيقة عدده
 التِّكراررار األفعال فيرى عاشور أنَّه من غير الممكن الحكم بوجود أما تك

لمعاني األفعال، فالفعل إذا تكرر في مواطن مختلفة ال يعني أنَّه تكرر؛ ألنَّه يأتي في 
موطنه وفق الحاجة إليه، وأما إذا تكرر الفعل في المقطع الواحد أو القصيدة الواحدة 

، وعليه فكثيرا من األفعال التِّكرارالك غرضا يؤديه هذا بشكل ملفت للنظر، فحتما هن
التي كررت في أشعار درويش جاءتْ لتؤدي غرض تكثيف المعنى سواء أكان الفعل 

  .ماضيا أم مضارعا أم أمرا
 ركَرا يضاف إلى تكرار األفعال ما عرف بتكرار زمن الفعل بحيث يموم

لواحد، كأن تتكرر أفعال مختلفةً في معناها الشَّاعر زمن الفعل في المقطع ا
 من الماضي، وعليه فعاشور يرى أنودالالتها، ولكنَّها جاءت كلها على صيغة الز
تكرار زمن الفعل يضفي شيًئا من الثَّبات على الحدث ويؤطره ضمن وحدة زمنية 

ز في أشعاره تبتعد نسبيا عن القفزات الخيالية، ويرى عاشور كذلك أن درويش ركَّ
على زمن الفعل المضارع أكثر من غيره، ولعلَّ السبب في ذلك عائد في مقدرته 
على رفد الحدث بحرية االنطالق والحركة وقدرته على استيعاب الماضي وبعثه من 
جديد، أو الوقوف على الواقع ونقله لما سيكون عليه مستقبالً، على العكس من زمن 

ر اللذان يتصفان بثبات الزمن، وهذا يؤدي إلى ثبات الفعل الماضي وفعل األم
  .األحداث

أما تكرار العبارة فقد أصبح كما يرى عاشور مظهرا بارزا في هيكل 
القصيدة، ومرآةً تعكس كثافة الشُّعور المتعال في نفس الشَّاعر، ظهر هذا النَّوع في 

ي يسهم في تحديد شكل  الهندسي الذالتِّكرارأولهما : )1(شعر درويش على نمطين
القصيدة الخارجي، يسهم كذلك في رسم معالم التَّقسيمات األولى ألفكارها، فهو يشكل 
نقطة انطالق للنَّاقد عندما يتوجه للقصيدة بالتَّحليل، ويرى عاشور أن درويش أكثر 

                                         
  .101ص: لتِّكرار في شعر محمود درويشا، فهد ناصر: عاشور) 1(
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ة من استخدام هذا النَّمط في شعره، فكثيرا ما نرى درويش يحيُل القصيدة إلى سلسل
من الدوائر المترابطة، بحيث تشكل كل دائرة فكرة مستقلة تبدأ أو تنتهي بالعبارة 
نفسها، ولعلَّ قصيدة الجدارية تمثل هذا النَّمط لما تتميز به من كَثْرة المقاطع التي 

  .تتجاوز الستين مقطعا
 الشُّعوري، وما يميز رارالتِّك      أما النَّمط الثَّاني الذي ظهر فيه تكرار العبارة فهو 

هذا النَّمط عن سابقه أن العبارة تتكرر في المقطع أو القصيدة على نحوٍ غير مرتب، 
فالعبارة المكررة في هذا النَّمط ال تخضع لترتيبٍ معين، بل تأتي في سياق القصيدة 

مط أنَّه يوجه وفق ما تقتضيه الحاجة أو الدفقة الشُّعورية، ولعلَّ أهم ما يفيده هذا النَّ
  .القارئ وينَبهه على الفكرة المسيطرة على الشَّاعر

ولعلَّني أرى أن األمثلة التي استشهد بها عاشور للداللة على رأيه المتمثل في  
 ا عن التِّكرارأنفهو ، الهندسي تنفي ما ذهب إليهالتِّكرار الشُّعوري مختلفٌ كلِّي 
 الشُّعوري ال تخضع للتَّرتيب، والنَّاظر في التِّكرارلمكررة في إن العبارة ا: يقول

 المقاطع األمثلة التي استشهد بها يرى أنَّها مرتبة جاءت في بداية كل مقطع حتى أن
متساويةٌ في عدد العبارات، فمن وجهة نظري أن عاشور لم يكن موفقًا في اختيار 

فكان األولى به أن يستقصي عن أمثلة دالة تطابق  الشُّعوري، التِّكرارأمثلةً دالةً على 
  .)1(ما ذهب إليه في الجانب النَّظري

وفيما يتعلق بتكرار المقطع فيرى عاشور أن تكرار المقطع في شعر درويش    
 التِّكرارالنمط األول يتمثل في : )2( لم يتجاوزهما مطلقًاالتِّكرارظهر وفق نمطين من 

طع في القصيدة بنصه دون أدنى تغيير، فيسهم في تحديد الهندسي وفيه يتكرر المق
شكل القصيدة الخارجي، ويسهم كذلك في رسم معالم هندسيتها، فيتردد في ثنايا 
القصيدة إذا كان صغير الحجم، أو تبتدئ به القصيدة وتنتهي ليشكل بذلك نقطة 

ض القصائد خشية ضياع  في بعالتِّكرارالبداية والنِّهاية، فالشَّاعر يلجأ إلى مثل هذا 

                                         
  .117ص: التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 1(
  .125ص: المرجع نفسه )2(



  
 

157

الفكرة، وقد يكرر الشَّاعر المقطع على مسافات متباعدة نسبياً، ويسمى هذا النَّوع 
  . المتواتر ذلك أن التَّواتر هو تتابع األشياء وبينها فجوات أو فتراتالتِّكرارب

 الوظيفي، وفيه يتكرر المقطع داخل التِّكرارأما النَّمط الثَّاني فيتمثل في 
قصيدة مع إجراء بعض التَّعديل عليه، إما بحذف أو زيادة أو تغييرٍ، ولعلَّ أهم ما ال

يؤديه هذا التَّغيير هو إضاءة المفردات أو العبارات داخل النَّص وتسليط االنتباه 
 يحتاج إلى وعي كامل من قبِل الشَّاعر لطبيعة التَّغيير الذي طرأ التِّكرارعليها، فهذا 
  .وعالقته هذا التَّغيير بالمعاني التي تعقب المقطع المكرر،  عند تكراره على المقطع

ي  الجديد الذي ظهر في العصر الحديث فيتمثل في تكرار التِّكرارأما النمط 
 تعقيدا؛ ذلك ألن التِّكرارو يرى عاشور أن تكرار الصور من أكثر أشكال ، الصور 

ويا من حيث سيرورتها وانتشارها، ولعلَّ أهم ما الصورة كثيرا ما تتخذ شكالً غر
يتميز به تكرار الصور هو كثافة الشُّعور المتراكم زمنيا في نفس الشَّاعر، فالصورة 

 لشدة إلحاحها على الشَّاعر، وهنا التِّكرارتبدأ بسيطة عند أول استخدام لها ثم تبدأ ب
 على نحوٍ تبدو فيه الصورة جديدة، تبرز براعة الشَّاعر في إعادة صياغة معناها

فالشَّاعر ال يبتكر صورة كل يوم، ولكنَّه قادر على امتالك آلية يكرر فيها الصورة 
  .)1(نفسها بحيث تبدو جديدة في كل مرة

وقد تعددتْ مظاهر تكرار الصور عند محمود درويش، فنراه يكثر من صور 
ره، فدرويش يكثر من ذكر الصور الخاصة الطَّبيعة محمالً إياها همومه وأفكا

والصور الخاصة بالحيوانات كالثَّعلب والحصان ،بالنَّباتات كالزهور واألشجار
فكثيراً ما يكرر درويش صور األزهار كالياسمين والقرنفل ، والحمام والعصافير 

درويش يجد نفسه مجبراً  عائد إلى أن الشَّاعر التِّكراروالزنبق والنَّرجس، ولعلَّ هذا 
على تكرارها ألنََّها تمثل جزءا من الوعيه الرتباطها بالوطن المفقود فلسطين، فهذه 
، األزهار تذكره به، وكثيراً ما يحملُها درويش دالالت مناقضة لداللتها األصلية

دالة فالزنبق عنده يحمل داللة الغضب والتَّشاؤم، على العكس من داللته األصلية ال
على العطاء والتَّفاؤل والجمال، كذلك هو الحال في تكراره لصور األشجار، فكثيرا 

                                         
  .133ص: التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور) 1(
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ما نرى درويش يكرر صورة الزيتون، تلك الشَّجرة المباركة والمقدسة نراه يحملُها 
دالالت سوداء توحي بالنَّكبة التي حلَّت بأرض فلسطين، كذلك هو الحال في شجرة 

  .ة هذه الشَّجرة تُذَكِّر درويش برائحة األرض الزكية التي سلبتْ منهالبرتقال، فرائح
وهنالك صور كثيرة وردت في شعر محمود درويش، منها صور خاصة 

وصور قهوة الصباح ورغيف الخبز، وصورة العاشق ،كالمنازل والحقول : بالمكان
  .العذري، وصورة الباحث عن الهوية، وصورة الغريب
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  لرابعالفصل ا
  التِّكرار ذات صلة بمصطلحات بديعية                       

   
 بحسب المعنى الذي تدل عليه      ، على حدة   كالً  البديع قاد القدماء أنواع  درس النُّ        

قاد  النُّ  فقد درسه  األنواعأحد هذه    التِّكرار، وبما أن    واستشهدوا عليها بالشواهد الدالة   
لية كل مـصطلح مـن هـذه        ، وهذا يدل على استقال    األنواع بشكل منفصل عن هذه   

 والمعنى، وهذا الكالم ال ينفـي       األخر من حيث الشكل    المصطلحات واختالفه عن    
 التِّكرارعرفوا قاد القدماء حينما ، فالنُّقة ما تربط هذه المصطلحات ببعضها     وجود عال 

 في  أوفي البيت نفسه    كان   سواء أ  _ في اللفظ والمعنى     أكثر أومرة   اللفظ   إعادة بأنه
 البـديع   بأنواع هذه البنية لالتصال     أمامالمجال    قد فتحوا  فإنَّهم بذلك    _أبيات متتالية   

  في الشواهد المستشهد بها على بعض      التِّكرارا ما نالحظ ورود بنية       فكثير ،األخرى
اع األنـو قاد يـربط هـذه   إننا نرى عدد من النُّ، وليس كذلك فحسب بل      بديع ال أنواع

في حـين   و،  )التصريع المكرر (: كقولهم التِّكرار إلى  وينسب بعض أقسامها   التِّكرارب
 يعيد الـشاعر لفظـة   أن والتي تعني األطراف مثال، بنية تشابه آخر لو تأمل القارئ 

 من خـالل    التِّكرار هناك عالقة قوية تربطها ب     لوجد،   البيت الذي يليه   أولالقافية في   
 تتوافر فيها طبيعة تكرارية تنسجم      األنواع هذه   أن  يدل على  رار اللفظ نفسه، وهذا   تك

  .التِّكرارمع مفهوم 
     ليشمل تكـرار الـصيغ      التِّكرار اتسع مفهوم          أما في العصر الحديث وبعد أن 

 وأنواع البـديع    التِّكرارة بين    البنية، فان العالق   أوزانوتكرار أزمنة األفعال وتكرار     
 كانت تربطهـا  التيية، على العكس من العالقة الضيقة    شمول أكثر تصبحاتسعت وأ 

 وكثيـرا مـا     تكرار اللفظ نفسه في اللفظ والمعنى،     بالقديم والمتمثلة فقط    العصر  في  
نالحظ في الدراسات الحديثة أن النُّقاد المحدثين راحوا ينهلون من أنواع البديع مـا              

 ولم يفصلوها عنه، وفيما     كرارالتِّمن باب    عندهم، وادخلوها ض   التِّكراريوافق مفهوم   
   :التِّكرارأنواع البديع ذات الصلة بيلي عرض لبعض 
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  : التَّرصيع 1.4
لتَّميمة، من رصع الشيء عقَده عقداً مثلَّثاً متداخالً كعقدة ا :في اللغة

ع صور وسيفٌ مرصع أي محلَّى،،الجواهربيقال تاج مرصع  والتَّرصيع التَّركيب،
أن يتوخى فيه : وفي االصطالح، )1(لعقد بالجواهر نظمه فيه وضم بعضه إلى بعضا

بحيث ، اثر تصيير مقاطع األجزاء على شكل مسجوع أو شبه مسجوعالنَّاظم أو النَّ
تقابل كلَّ لفظة من الجزء األول لفظة أخرى في الجزء اآلخر مشابهة لها في الوزن 

  :)3(ي قول زهير بن أبي سلمى، ومثاله ما جاء ف)2(والتَّقفية
ــدبِرةٌ م ــاء ــداء مقْبِلَــةٌ وركَ كَب  

  

      عا خَـضتَهضرتَعا ِإذَا اسيهف اءدقَو  
  

، وكالهما جاءا )ركاء مدبرة(و) كبداء مقبلة(فالشَّاعر في هذا البيت قابل بين جزئين 
ء األول مساوية لقافية ، ولم يكتف بذلك بل جعل قافية  الجز)فعالء مفعلة(على وزن 

  : )4(ومنه أيضاً قول أوس بن حجر. الجزء الثَّاني
  رها علْمـاً مـشَافرها    حشّاً حنَاجِ 

  

  تَستَن َأوالدها في قَريـرٍ ضـاحي        
  

 على صيغة اين جاءأفكال الجز) علماً مشافرها(مقابل لقوله ) حشّاً حناجرها(فقوله 
ة بن جعفر في حسن هذا النَّوع أن يوضع في مكانه وقافية واحدة، واشترط قدام

                                         
  .124ص، 8ج، )رصع(مادة ، لسان العرب: ابن منظور )1(
؛ 416ص، الصناعتين، أبو هالل: العسكري، 40ص، عرنقد الشِّ، قدامة: ابن جعفر: انظر )2(

 ، 302ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع، 162ص، 6ج، أنوار الربيع: ابن معصوم
  .264ص، 1ج، المثل السائر: ابن األثير

سنة ،1ط، بيروت، دار الكتاب العربي،شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، حنَّا نصر: الحتي) 3(
  . 176ص، 1992

 تحقيق ، أما في ديوان أوس بن حجر،40د في كتاب نقد الشعر على هذه الشاكلة صور )4(
فورد على هذه ، 17ص،1960سنة ، ط، د،بيروت لبنان،  دار صادر،محمد يوسف نجم

  تُزجي مرابِيعها في صحيحٍ ضاحي        هدالً مشَافرها بحاً حنَاجِرها  :الصورة
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فأكثر الشِّعراء المصيبين من القدماء والمحدثين قد غزوا هذا "المناسب من البيت 
  .)1("وِإنَّما يحسن إذا اتفق له في البيت موضع يليق به، المغزى ورموا هذا المرمى

لم : "ر ويعلل ذلك بقولهويرى ابن األثير أن التَّرصيع مجاله النَّثر ال الشِّع
أجده في أشعار العرب، ِلما فيه من تعمق الصنعة وتعسف الكلفة، وإذا جاء في 

ي عثرت إنِّ، ...تي تكون في الكالم المنثورالشِّعر لم يكن عليه محض الطَّالوة ال
  : )3(ومنه قولهم)2(" عليه في شعر المحدثين

  بمكَــارمٍ َأولَيتُهــا متَبرعــاً  

  

  عــاً  ورتَوــا متُهاِئمٍ َألْغَيــرج   
  

ولعلَّ ابن األثير في رأيه السابق أراد بالتَّرصيع أن تكون كل لفظة من ألفاظ الشَّطر 
األول مقابلةً لكل لفظة من ألفاظ الشَّطر الثَّاني، ففي المثال السابق جاءت كلمة مكارم 

 وكلمة أوليتها مقابلة لكلمة ألغيتها، )مفاعل(مقابلة لكلمة جرائم، وكالهما على صيغة 
 متبرعاً ومتورعاً على صيغة ، وكذلك جاءتا كلمتا)أفعلتها( على صيغة وكالهما

  ).متَفَعالً(
، وهنا التِّكرار العالقة التي تربط التَّرصيع بوالمهم في بحثنا أن نكشف عن

تَّرصيع تكراراً، مع أن النُّقَّاد  ال جعل النُّقَّاد القدماء ال يعدوننتساءل عن السبب الذي
المحدثين أدخلوه ضمن تكرار الصيغ، ولإلجابة عن هذا السؤال علينا الرجوع إلى 
تعريف القدماء للتكرار وتعريفهم للترصيع، فسنجد الفرق بينهما واضحاً، فالنُّقَّاد 

ولم يركِّزوا على القدماء في تعريفهم للتكرار ركَّزوا على اللفظ المكرر أو معناه، 
نراهم يركزون على الصياغة والقافية والوزن، رصيع وزنه أو صيغته، بينما في التَّ

فالمالحظ في هذين التعريفين أنَّهما مختلفان عن بعضهما، ولعلَّ هذا السبب في عدم 
ث جعل التَّرصيع تكراراً عند القدماء، مع أنَّنا في الفصل األول أشرنا إلى أن ابن شي

 من تعريف التَّرصيع ا تعريفاً موسيقياً قريبالتِّكرار، عرف )هـ625: ت(القرشي 
والتِّكرير هو أن يأتي بثالث أو أربع كلمات موزونات، ثم يختم بأخرى : "في قوله

                                         
  .46ص، نقد الشِّعر، امةقد :ابن جعفر) 1(
  .264ص، 1ج، المثل السائر: ابن األثير )2(
  .351ص،1ج،ط.د،1984سنة،بيروت،دار صادر،تحقيق خليل مردم بك،الديوان:ابن حيوس) 3(
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ال زال عالي المنار : ل أن يقالعلى وزنهن أو خارجة عنهن، مثتكون القافية، إما 
  .)1("الجار، حامي النِّعم، وافي المجد، نامي الحمدحامي الذِّمار، عزيز 

ولعلَّ ابن شيث القرشي في كالمه السابق تنبه إلى ضرورة أن يشمَل تكرار 
األلفاظ والمعاني تكرار الصيغ واألوزان، وهذا ما وجدناه عند النُّقَّاد المحدثين الذين 

ع البديع ذات الصلةُ به، فكثيراً  بل جعلوه مطلقاً يشمل جميع أنواالتِّكرارلم يحددوا 
ما نَجِد في تقسيمات المحدثين للتكرار إفرادهم لقسم يسمونه تكرار الصيغ يشمل 

  .)2(أمثلة تدخل في باب التَّرصيع
  

  : التَّصريع 2.4
  : في اللغة

ا من صرع الباب جعل له مصراعين، قال أبو إسحق، المصراعان باب
ن هما باب البيت، واشتقاقهما من الصرعين وهما ن اللذيالقصيدة بمنزلة المصراعي

والمصراعان من الشِّعر ما كان فيه قافيتان في بيت : نصفا النَّهار، قال األزهري
واحد، وبيت الشِّعر مصرع له مصراعان، والتَّصريع في الشِّعر تقفية المصراع 

و ما كانت عروض فه: أما في االصطالح ،)3("األول مأخوذة من مصراع الباب
، واستحسن قدامة بن جعفر )4(البيت فيه تابعة لضربه، تنقص لنقصه وتزيد بزيادته

 وأجاز له أن ، األول البيتَ أن يصرع الشَّاعر_في أثناء حديثه عن نعوت القوافي_
فإن الفحول المجيدين من الشُّعراء القدماء "يكرر التَّصريع في أثناء القصيدة، 

                                         
  .106ص، معالم الكتابة ومغانم اإلصابة، ابن شيث:القرشي )1(
البنية ، مقداد شكر:قاسم ،158ص، لغة الشعر العراقي المعاصر، عمران:الكبيسي: انظر )2(

دائرة التِّكرار ودالالتها في بائية ابن ، إنعام: رواقة، 190ص، اإليقاعية في شعر الجواهري
  .210ص، الدمينة

  .197ص، 8ج، )صرع(مادة ، لسان العرب: ابن منظور )3(
، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع، 173ص، 1ج، العمدة، ابن رشيق:القيرواني:انظر )4(

  .305ص
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تاً أخرى من ا يتوخون ذلك، وال يكادون يعدلون عنه، وربما صرعوا أبيوالمحدثين
  : )2(، وأمثلته في الشِّعر كثيرة، منها قول امرئ القيس)1("القصيدة بعد البيت األول

  قفَا نَبك من ذكْرى حبِيبٍ ومنْزِلِ     

  

  بِسقْط اللوى بين الدخُوِل فَحومـلِ       
  

 تاانتههما تاوكل) وملح(و )منزِل (في لفظتيتَّصريع في هذا البيت تمثلت بنية ال
المكسورة التي كانت سببا في تصريع البيت،على الرغم من اختالف  الالم بحرف

وكلمة حومل جاءت على وزن ) مفْعِل( فلفظة منزل جاءت على وزن ،الوزن فيهما
 أن هاتين  يتبين لناقاد القدماء الندىل التِّكرارمفهوم ل ناوعند استعراض ،)فَعلَِل(

يدخل لذلك لم  ،، مع أنَّهما يعدان من باب التَّصريعالتِّكراراللفظتين ال عالقة لهما ب
 بل أخذوا منه ما يوافق التِّكرار بمفهومه الشامل ضمن  التصريعالنقاد القدماء

  )3(: ضاً أي وأشاروا إلى ذلك،ومن االمثلة على ذلك قول امرئ القيسالتِّكرار
  َأال ِإنَِّني باِل علَـى جمـٍل بـاِلي        

  

ــاِل   ــا ب ــاٍل ويتْبعنَ ــا ب ــود بِنَ   يقُ
  

وهما لفظان  )باِل، بالي( ففي هذا البيت تجلَّت بنية الترصيع في قول الشاعر
 وافق هألنَّ ؛التِّكرارلذلك عده النقاد القدماء من باب ،مكرران في اللفظ والمعنى

 ألن عرض البيت جاءت تابعة صريعاًد تعو ،التِّكرارصطالحي لمفهوم المعنى اال
   .لضربه، فيجوز االستشهاد به للتكرار ويجوز االستشهاد به للترصيع

وجرى مجرى "ويرى ابن األثير أن التَّصريع يحسن في الكالم إذا كان قليالً 
ا إذا تواتر وكثُر فإنَّه ال يكون الغرة من الوجه أو كان كالطِّراز من الثَّوب، فأم

مرضة أقسام)4("أيبذلك بل جعل التَّصريع على عد ولم يكتف ، :  
  
  

                                         
  .51ص، نقد الشِّعر، قدامة: ابن جعفر) 1(
  8ص ، الديوان :امرؤ القيس) 2(
أبو : العسكري: انظر) لم أجده في ديوان امرئ القيس(، نسبه النُّقَّاد إلى الشاعر امرئ القيس) 3(

  .5/348، أنوار الربيع: ابن معصوم، 474 ص،الصناعتين، هالل
  .242ص، 1ج، المثل السائر: ابن األثير )4(
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أن يكون كلُّ مصرعٍ من البيت مستقالً بنفسه في فهم معناه، ال يحتاج إلى ما : أولها
  : )1(بعده، ويسمى التَّصريع الكامل، ومنه قول امرئ القيس

  عالً بهم ملُّلِ    َأفَاطـذَا التَّـده ض  
  
  

  وِإن كُنْت قَد َأزمعت هجراً فَاجملي       
  

، من التِّكرارفالمالحظ في بنية التَّصريع الواردة في البيت السابق أنَّها ال عالقة لها ب
على ) أجملي(، وكلمة )التَّفعل(حيث اللفظ والمعنى والصيغة، فكلمة التدلل على وزن 

، ولعلَّ هذا ما جعل النُّقَّاد القدامى ال يعدون التَّصريع تكراراً بل فصلوا )يأفعل(وزن 
  .بينهما وأشاروا إلى مواطن التَّصريع المكرر

أن يكون المصراع األوُل مستقالً بنفسه غير محتاج إلى الذي يليه، فإذا جاء : وثانيها
  : )2( قول امرئ القيس،ومثاله  بهاًالذي يليه كان مرتبط

  قفَا نَبك من ذكْرى حبِيبٍ ومنْزِلِ     

  

  بِسقْط اللوى بين الدخُوِل فَحومـلِ       
  

أن يكون الشَّاعر مميزاً في وضع كل مصراع موضع صاحبه، ويسمى : ثالثها
  : )3(التَّصريع الموجه، كقول الحجاج البغدادي

  فَّةُ الشُّربِ مـع خُلُـو المكَـانِ       خ    من شُروط الصبوحِ في المهرجانِ

  

يجوز لنا إبدال الشطر األول بالشطر الثاني فال يتغير المعنى وال ففي هذا البيت 
تتغير القافية مع اتفاق عروض البيت مع ضربه في كال الحالتين وهذا ما يجعله 

فظة  الختالف لالتِّكرارغير أن ها الشاهد ال عالقة له ب ، التصريعضمن باب
  .  في اللفظ والمعنى) المكان(عن لفظة) المهرجان(

أن يكون المصراع األول غير مستقل بنفسه وال يفهم معناه إالَّ بالثاني، : رابعها
  : )4(ويسمى التَّصريع النَّاقص، ومثاله قول المتنبي

  مغَاني الشِّعبِ طيباً في المغَـاني     

  

  الز ــن ــعِ م بِيالر ــة ــانِبِمنْزِلَ م  

  

                                         
  .12الديوان ص: امرؤ القيس) 1(
  8ص: المرجع نفسه) 2(
  .243ص، 1ج، المثل السائر: ابن األثير: انظر) 3(
  .251 ص،4ج، الديوان، أبو الطيب: المتنبي) 4(
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 هم معناه دون ذكر المصراع الثاني،ال يففي هذا البيت فالمصراع األول 
أن لفظهما ومعناهما ، غير )المغاني والزمانِ( وتمثلت بنية التصريع في لفظتي
    .التِّكرار بمختلفان فال وجود لعالقة تربطهما

قافيةً، ويسمى التَّصريع أن يكون التَّصريع في البيت بلفظة واحدة وسطاً و: خامسها
  : )1(المكرر، ومثاله قوله عبيد بن األبرص
 ــُؤوب ــة يـ ــلُّ ذي غَيبـ   فَكُـ

  

    ــُؤوب ال ي ــوت الم ــب   وغَاِئ

  

  : )2(وقول أبي تمام
  فَتى كَان شَربا ِللعفَـاة ومرتَعـا      

  

  فََأصبح للهِنْديـة البِـيضِ مرتَعـا        
  

ة التَّصريع، فالشَّاعر في البيت األول  نا في دراسيهمولعلَّ هذا القسم ما 
 كذلك هو الحال في البيت الثاني حين كرر الشاعر لفظة ،بعينها)يؤوب(يكررلفظة

، فمن هنا يتضح لنا السبب الذي جعل التِّكرار وهذا النَّوع يعد من باب ،)مرتعا(
، التِّكرارية إلى التِّكرارلصلة بالبنية النُّقَّاد القدماء يعدلون عن ضم أنواع البديع ذات ا

، وأقسام أخرى ضمن هذه األنواع التِّكرارففي هذه األنواع أقسام ال يمكن أن تتصل ب
 مطلقاً التِّكرار، على خالف من النُّقَّاد المحدثين الذين جعلوا التِّكراريمكن أن ترتبط ب

 أن يرد إلى أصله، أكان تصريعاً أم  دونالتِّكراريأخذ من أنواع البديع ما وافق بنية 
  .ألخ...ترصيعاً أم عكساً

  
  : المعاظلة 3.4

أي لزم بعضه بعضاً، وتعاظلت الجراد، إذا : يقال عاظل معاظلة :لغة
 ،)3(تداخلت، ويقال تعاظلت السباع وتشابكت، وعاظل الشَّاعر في القافية عظاالً

ء في الشيء، يقال تعاظل الجرادتان مداخلةُ الشي: تعنيوالمعاظلة في االصطالح 
وعاظل الرجل المرأة إذا ركب أحدهما اآلخر، وإذا كان األمر كذلك فمحال أن ينكر 

                                         
  .57ص، الديوان، عبيد: ابن األبرص) 1(
  . 100 ص،4ج، الديوان: أبو تمام) 2(
  .456ص، 11ج، )عظل(مادة ، لسان العرب: ابن منظور )3(
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، ومنه قول )1(مداخلة بعض الكالم في ما يشبهه من بعض أو في ما كان من جنسه
  : )2(الشَّاعر

ــرِ  ــانٍ قَفْ ــربٍ بِمكَ ح ــر قَبو  

  

ـ         ح ـربِ قُبقُـر سلَيو  ـربٍ قَبر  
  

  :المعاظلة إلى عدة أقسام، منهابتقسيم ابن األثير وقام 
، وأشباهها، ومثاله ..)من عن، إلى، يا، ال(قسم يختص بأدوات الكالم نحو ـ 1 

  : )3(قول أبي تمام
  ِإلى خَاِلد راحـتْ بِنَـا َأرحبِيـةٌ       

  

        ـا نُكْـبرِهاككَر نع نا مقُهافرم  
  

بشكل متتابع دون )عن،من(في هذا البيت أورد حرفين من حروف المعانيفالشاعر 
 وهذا التتابع يولد عسرا في النطق بهما،وهذا التتابع مستكره ،وجود فاصل بينهما

  : )4(قول المتنبيعند النقاد العرب لذالك عدوه من باب المعاظلة الكالمية،ومنه أيضا 
ـ       غَم ـدعب ةري غَمي فندعتُسوةر  

  

         داهـا شَـوهلَيـا عنْها ملَه حوبس  

  

) ها(متصلة بضمير الغائبة) من،على،ل(فالمتنبي في هذا البيت أورد حرف الجر 
فالمالحظ في هذا القسم وهذا التابع لحروف الجر ولد ما عرف بالمعاظلة الكالمية،  

، وِإنَّما عدوه ضمن باب كرارالتِّضمن باب ن النُّقَّاد القدماء لم يعدوا هذه الشواهد أ
المعاظلة، على العكس من النُّقَّاد المحدثين الذين عدوا تكرار األدوات والحروف 

، وأفردوا لها أبواب خاصة تحت مسمى تكرار الحروف التِّكرارضمن باب 
 هذه الحروف أن ترد متباعدة عن بعضها حتى ال ا في مثل واستحسنو،واألدوات
تحدث ع5( الكالما فيسر(.  

                                         
، 2ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني، 176ص، نقد الشِّعر، قدامة: ابن جعفر: انظر )1(

  .264ص
 قيل بشأن قبر حرب بن أمية بن ، نسبه بعض النقاد إلى الجن،هذا البيت قائله غير معروف )2(

  .عبد شمس
  .184ص، 1ج، الديوان: أبو تمام)3(
  .270 ص،1ج، الديوان، أبو الطيب:المتنبي)4(
  .39ص، التكرير بين المثير والتأثير، عزالدين علي: السيد)5(



  
 

167

وليس ذلك مما يتعلق بتكرار األلفاظ وال بتكرير "وقسم يختص بتكرار الحروف ـ 2
المعاني مما يأتي ذكره في باب التكرير، وِإنَّما هو تكرير حرف واحد أو 

، ومنه قول )1(" المنظومكل لفظة من ألفاظ الكالم المنثور أوحرفين في 
   )2 (:بعضهم

ــربٍ  ح ــر قَبــرٍو ــانٍ قَفْ    بِمكَ

  

          ـربٍ قَبـرـرِ حقَب بقُـر سلَيو  

  

يتضح لنا من كالم ابن األثير السابق أن النُّقَّاد القدماء لم يعدوا تكرار حروف 
، رغم تكرر الحرف الواحد أكثر من مرة، وِإنَّّما جعلوه من التِّكرارالمباني من باب 

نُّقَّاد المحدثين الذين عدوا تكرار الحروف، باب المعاظلة الكالمية، على العكس من ال
، فالحرف المكرر عند )3(التِّكرارسواء أكانت حروف مباني أو معاني من باب 

  .المحدثين يكشف عن مدلوالت إيحائية ونفسية تساعد في عملية تحليل النَّص األدبي
الطيب وقسم ترد فيه األلفاظ على صيغة الفعل يتبع بعضها بعضاً كقول أبي ـ 3

  : )4(المتنبي
      دلِّ َأعلِّ سْل عماح ْل اقْطَعْل َأنَأق  

  

  زِد هشَّ بشَّ تَفَضْل ُأدن سر صلْ        
  

 ابق جاءت على صيغة األمر، وكأنفجميع األفعال التي وردت في البيت الس
النقاد  عند رالتِّكراافعل، وهذا النَّوع من المعاظلة يدخل في باب ،الشَّاعر يقول، افعل

واهد تحت اسم باب تكرار الصيغ، على العكس المحدثين الذين درسوا مثل هذه الشَّ
 يتمثل فقط في تكرار اللفظ نفسه أو تكرار التِّكرارمن النقاد القدماء الذين فهموا أن 

  . التِّكرارمعناه، وكل ما خالف ذلك فهو خارج عن 
  

                                         
  .246ص، 1ج، المثل السائر: ابن األثير) 1(
قيل بشأن قبر حرب بن أمية بن ، نسبه بعض النقاد إلى الجن، هذا البيت قائله غير معروف) 2(

  .عبد شمس
، 198ص، ي الجزائرالبنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة ف، عبدالرحمن: تبرماسين: انظر) 3(

لغة ، عمران: الكبيسي، 51ص، التِّكرار في شعر محمود درويش، فهد ناصر: عاشور
  . 148ص، الشعر العراقي المعاصر

  . 85ص، 3ج، الديوان، أبو الطيب:المتنبي) 4(
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  :  العكس أو التَّبديل4.4
: وفي االصطالح، )1( من عكس الشَّيء يعكسه عكساً رد آخره على أوله:العكس لغة

أن تقدم في الكالم جزءا ثم تعكسه وتقدم ما أخَّرته وتؤخِّر ما قدمتُه، ويسمى 
 الْميت من الْحي خْرِجوتُ اللَّيلِ في النهار وتُولج الْنهارِ في اللَّيلَ تُولج: ، ومنه قوله تعالى)2(التَّبديل

تُخْرِجو تيالَم نم يالْح)3(ومنه قول الشَّاعر ،)4( :  
  ارِكُمــرَألس مي كَتُــوانِلــس  
  فَلَوال دمـوعي كَتَمـتُ الهـوى      

  

  عيــذ ي مرــس ــوم ِل ــي نَم عمدو  
       عـومِلـي د تَكُن ى لَموال الهلَوو  

  

لوال :(عكس في هذا الشاهد تمثلت في البيت الثاني في قول الشاعرفبنية ال
 عكس الشاعرف ) ولوال الهوى لم يكن لي دموع(:وقوله) دموعي كتمت الهوى

ية من هذا العكس أنتج بنية تكرار،لخدمة المعنى التقديم والتأخير األلفاظ عن طريق
  : )5( أيضاً قول الشَّاعر ومثاله خالل تكرار األلفاظ عينها،

حــد ــر وال قَـ ــا خَمـ   فَكََأنَّمـ

  

   ــر ــدح وال خَمـ ــا قَـ   وكََأنَّمـ
  

األول منهما : ، وجعله في ضربين)6()المشبه بالتجنيس(ودرسه ابن األثير تحت اسم 
، ومنه أيضاً "عادات السادات وسادات العادات: "يتمثل في عكس األلفاظ، ومنه قولهم

  : )7(قول المتنبي
   دجفَال م     الُـهقَلَّ م نا ِلمنْيي الدف  

  

         هـدجقَلَّ م نا ِلمنْيي الداَل فال مو  
  

  :)8( عكس الحروف، ومنه قول بعضهم يتمثل فيالثَّانيالضرب و
   

                                         
  .144، ص6، ج)عكس(لسان العرب، مادة : ابن منظور )1(
  .411أبي هالل، الصناعتين، ص: عسكري، ال337، ص3أنوار الربيع، ج: ابن معصوم:انظر )2(
  27:سورة آل عمران، اآلية )3(
  )قيل إنَّه ألبي عيسى الرشيد. (411أبي هالل، الصناعتين، ص : العسكري: انظر) 4(
  .355ص، 1خزانة األدب، ج: الحموي: قيل إنَّه للصاحب بن عباد، انظر) 5(
  .260، ص1المثل السائر، ج: ابن األثير) 6(
  .23ص، 2أبو الطيب، الديوان، ج:نبيالمت)7(
  . 260ص ،1 ج،المثل السائر: ابن األثير: انظر )8(
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ــا   لَم ــه ــتُ في ــي تَفَاءلْ سكُر   

  

   كرــس ــه يـ ــتُ مقْلُوبـ    رَأيـ
  

عكس حروف هذه الكلمة في نهاية في صدر البيت ثم ) كرسي(فالشاعر ذكر لفظة 
 مكانه ليس هنا بل يدخل ضمن  ولعلَّ هذا الضرب، )يسرك(عجز البيت فأصبحت 

 عما يعرف في علم والعكس والتَّبديل ما يعرف بما ال يستحيل باالنعكاس، ويختلف
البديع بما ال يستحيل باالنعكاس، فاألخير معناه أن تقلب الكالم بحيث تبدأ من 

، ومنه قول )1(ألخير إلى الحرف األول، فتكون األلفاظ نفسها، والمعنى نفسهالحرف ا
  : )2(القاضي األرجاني

ــولٍ   ــلِّ ه ــدوم ِلكُ ــه تَ    مودتُ

  

     موــد ــه تَ ــلُّ مودتُ ــْل كُ هو   
  

ففي المثال السابق تتكرر كلمتا مودته وتدوم، وليس هذا القصد من مفهوم ما 
اس، وِإنَّما المقصود منه أن يقرأ الشَّخص البيت من آخر حرف في ال يستحيل باالنعك

 في كلمة مودته وتدوم تكرار التِّكرارالبيت فيجده نفسه في اللفظ والمعنى، ومع هذا ف
  .ظاهر غير مقصود

، فبمجرد عكس التِّكرارالمالحظ في بنية العكس والتبديل أنَّها ذاتُ صلة وثيقة بو    
 في التِّكرارلها يتولد لدينا تكرار لأللفاظ، وهذا النَّوع عده المحدثون من األلفاظ وتبدي

  . وجعلوه مستقالً في ذاته تحت اسم العكس والتبديلالتِّكرارحين فصله القدماء عن 
  

  :  تشابه األطراف4.5
وتشابه األطراف عبارة عن أن يعيد الشَّاعر : "عرفَه ابن معصوم في قوله

ية في أول البيت الذي يليه، فتكون األطراف متشابهةً، وسماه قوم لفظة القاف
  .)3("التَّسبيغ

  

                                         
  .289ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم: انظر) 1(
، 1981سنة ، دار الرشيد العراق، تحقيق محمد قاسم مصطفى، الديوان، القاضي:االرجاني) 2(

  .1234ص، 3ج
  .45ص، 3ج، أنوار الربيع: ابن معصوم )3(
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  : )1(ومنه قول الشاعر 
ــازِمِ  ــي خَ نب ــر ــةُ خَي ميخُز  

ارِمدــاو ــيمٍ ومـ ــر تَمـ    خَيـ
  

  وخَـــازِم خَيـــر بنـــي دارِمِِ  
ــي آدمِ   نــي ب ــيمٍ ف ــُل تَم   مثْ

  

في ) دارم( الشاعر للفظة في إعادةي األبيات السابقةتمثلت بنية تشابه األطراف ف
بداية البيت الثاني بعد أن ذكرها في نهاية البيت األول وهذا الشاهد يمكن أن يدخل 

ومنه أيضاً قول ليلى األخيلية  الن اللفظ تكرر في اللفظ والمعنى، التِّكرارضمن بنية 
  : )2(في مدحها للحجاج

   َأر اججطَ الحبةً  ِإذَا هرِيـضا مض  
  شَفَاها من الداء العضاِل الذي بِها     
      اِلهـجبٍ سـا بِـشُراهوا فَرقَاهس  

  

ــشَفَاها    ــا فَ اِئهى دــص ــع َأقْ تَتَب  
ــقَاها  ــاةَ س ــز القَنَ ِإذَا ه ــالم   غُ
  دماء رِجـاٍل يحلبـون صـراها      

  

في )شفاها(من خالل إعادة الشاعر للفظة وفي هذه األبيات تمثلت بنية تشابه األطراف
وال شك أنَّنا نالحظ في بداية البيت الثالث، ) سقاها(بداية البيت الثاني،وإعادة لفظة 

ية في النَّماذج السابقة المتمثلة في بنية تشابه األطراف، فالكلمة التِّكراربروز البنية 
ها، ومن هنا يتبين لنا االرتباط المكررة تحمل اللفظ والمعنى نفسه للكلمة التي سبقت

، على الرغم من أن النُّقَّاد القدماء قد فصلوها عن التِّكرارالوثيق بين هذه البنية وبنية 
، إالَّ أن النُّقَّاد المحدثين قد جعلوه تكرارا، ومثاله في الشِّعر الحديث قول أمل التِّكرار

  : )3(دنقل في قصيدة مزامير
  دريةأعشق إسكن        

  وإسكندرية تعشق رائحة البحر
  .والبحر يعشق فاتنة في الضفاف البعيد

  

                                         
ونسبه بعضهم اآلخر ألبي العذافر ، نسبه بعض العلماء ألبي نواس ولكني لم أجده في ديوانه )1(

  . 225ص، 1 ج، خزانة األدب،الحموي: انظر، شاعر من شعراء الدولة الهاشمية
  . 121ص، الديوان، ليلى: االخيلية) 2(
  .365 ص،األعمال الشعرية، أمل: دنقل )3(
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  : عجاز على الصدوررد األ 6.4
 بين صدره وعجزه رابطة لفظية أو ويسمى التَّصدير، وهو عبارة عن كل كالمٍ  

، ولرد اإلعجاز على )1(معنوية، تحصل بها المالءمة والتالحم بين قسمي كل كالم
جعلها ال متعددة تتحدد بحسب البعد المكاني بين اللفظتين المتكررتين، الصدور أشك

  : )2(أبو هالل العسكري في أربعة أشكال، منها
أن توافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في النَّصف األول، ومنه قول عنترة  .1

 : )3(العبسي
  فََأجبتُهــا ِإن المنيــةَ منْهــلٌ  

  

   بكـأس المنْهـلِ    ال بد َأن ُأسـقَى      

  

فالقارئ عند سماعه لهذا البيت يتبادر إلى ذهنه بأن يكون عجزه عائدا على صدره 
أن  على يؤكد األوللوجود عالقة لفظية تدلت على إعادته، فالشاعر في الشطر 

وفي الشطر الثاني سمح للقارئ بمشاركته في تأليف البيت من خالل ،المنية منهل
فيتبادر إلى ذهن القارئ ) ال بد أن أسقى بكأس(لة والمتمثلة في قولهإيراد القرينة الدا

        ).  المنهل(مباشرةً أن تتمة البيت تتمثل في إعادة كلمة
ومنه ما توافق أول كلمة في البيت آخر كلمة في البيت نفسه، ومنه قول  .2

 : )4(الشَّاعر
      ـههجو ملْطي منِ العِإلى اب عرِيس  

  

  ولَيس ِإلى داعي الـوغَى بِـسرِيعِ        

  

شطر األول في نهاية الواردة في بداية ال) سريع(فالشاعر في هذا البيت يعيد لفظة
فالقارئ عند سماعه للشطر األول وحشو البيت الثاني يتوقع أن تكون  ،الشطر الثاني

عر كرر كلمة سريع ؛ ألن الشاالتِّكرار، وهذه البنية لها عالقة بكلمة سريع هي نهايته

                                         
  .3ص، 2ج، العمدة، ابن رشق القيرواني، 36ص، بديع القرآن: ابن أبي اإلصبع: انظر) 1(
  .429ص، الصناعتين، أبو هالل: العسكري) 2(
  . 89ص ، الديوان، عنترة: ابن شداد) 3(
وهو المغيرة بن عبداهللا : قيل إنَّه لالقيشر.(430ص، الصناعتين، أبو هالل:العسكري: انظر) 4(

لقِّب باالقيشر ،  في الجاهلية ونشأ في اإلسالمشاعرهجاء ولد،االسدي من أهل بادية الكوفة
رمحألنَّه أقشر الوجه م.  
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 فهذا الشاهدالذي دلت عليه في بداية البيت، نفسه في نهاية البيت باللفظ والمعنى 
 وفي الوقت نفسه يمكن أن يستشهد به على التِّكراربنية يمكن أن يستشهد به على 

 .رد األعجاز على الصدوربنية 
 : )1(ومنه ما يكون في حشو الكالم، كقول امرئ القيس .3

 ِإذَا الم لَم ءرنخْزي  انُهِلـس ـهلَيع   

  

        اهـوس لى شَيءع سانِ فَلَيبِخَـز  

  

ق التوقع بأن قافية البيت فيتوقع من قارئ هذا البيت أن يتبادر إلى ذهنه عن طري
الشاعر في هذا  ، لذلك فقد قام)يخزن(أي بكلمة  بما قبلها عالقة يكون لهانيجب أ

لتصبح  تغيير طفيف على وزن بنيتها إجراء مع )زنيخ(ار لفظةكرالبيت بت
 أجازه النقاد المحدثون التِّكرارومثل هذا   ، ولكن المعنى العام لم يتغير)بخزان(

  .وادخلوه ضمن تكرار الصيغ
 : )2(ومنه ما يقع في حشو النصفين، كقول الشَّاعر. 4

  يود الفَتَى طُوَل السالمة والغنَـى     
  

  تَرى طُوَل الـسالمة تَفْعـلُ    فَكَيفَ    

  

في حشو العجز إلتمام المعنى، ولو أتيح المجال ) طول السالمة( فالشاعر أعاد جملة 
هي الجملة ) طول السالمة(للقارئ أن يكمل البيت لكان بإمكانه توقع أن تكون جملة

 لمثال في هذا اونالحظ التي يتم المعنى بها من خالل رد األعجاز على الصدور، 
التي أعادها ) المةطول الس( تكرار عبارة  المتمثلة فييةالتِّكرارالبنية وضوح 

فمن خالل األشكال السابقة ، التِّكرارالشاعر   وهذا ما يجيز لنا إدخاله ضمن بنية 
، فاأللفاظ التِّكرارلبنية رد اإلعجاز على الصدور تتضح لنا العالقة بينها وبين بنية 

ويبدو أن التَّصور القديم لحركة المعنى في بنية رد اإلعجاز على "ا، تتكرر بعينه
الصدور هو عودة المعنى في الطَّرف الثَّاني إلى الطَّرف األول إلحكام العالقة بين 
البداية والنِّهاية، لكن التَّتبع االستقرائي لشعر الحداثة يتكشف معه انعكاس حركة 

                                         
  . 90ص، الديوان: امرؤ القيس) 1(
  .قيل إنَّه للنمر بن تولب) 2(
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أن الطَّرف األول هو الذي يتحرك بداللته إلى الطَّرف المعنى فيه أحيانًا، على معنى 
  .)1("الثَّاني، ويستقر فيه

 لألنماط ذات الصلة مسوتيين دراسته على وجود محمد عبد المطلببنى       
 في إنتاج الداللة، ، هذان المستويان لهما دور)مستوى باطن ومستوى ظاهر(التِّكرارب

أمثلته في شعر الحداثة كثيرة منها قول أحمد عبد المعطي ، و)2(لكن هذا الدور بسيط
  : )3(حجازي

  يا أيتها الكلمة
  فرسانك يهوون من الخيل على ذهب الطرقات

  فرسانك رفعوا السيوف على فرسانك
طائفة سقطتْ وراء ذهب : فالشَّاعر في السطر األخير يجعل الفرسان طائفتين

طَّائفة األخرى التي لم تسقطْ وراء ذهب الطُّرقات فراحت ترفع السيوف على ال
 النَّاتج الداللي  فياًالطُّرقات، فبرغم التَّوافق اللفظي بين الطَّرفين إالَّ أن هنالك اختالف

وقد تتسع بنية رد اإلعجاز لتستغرق أكثر من سطر ومثاله ما جاء لمعنى الفرسان،
  : )4(لفاروق شوشة" في انتظار ما ال يجيء"في قصيدة 

  ا نزال في انتظار شيء غامضوم
  قد ال يجيء

  .ما نزال
يعطي مؤشراً على أن التَّمام _ كما يرى محمد عبد المطلب _ فالتَّرابط الداللي 

وهي مع الطَّرف األول تكون ) ما نزال(التَّعبيري ينتهي بالطَّرف الثَّاني في بنية الرد 
استمرارية االنتظار، إضافة إلى = ما نزال + شكالً رياضـياً متمثـالً في ما نزال 

                                         
  .398ص، بناء األسلوب في شعر الحداثة، محمد: عبد المطلب) 1(
  .398ص: المرجع نفسه: انظر) 2(
  .208ص،ط.د،1973سنة ،بيروت،دار العودة، الديوان ،احمد عبد المعطي: حجازي) 3(
سنة ، 2ط، جدة،الدار السعودية للطباعة والنشر، األعمال الشعرية الكاملة، فاروق: شوشة) 4(

  .371ص،1987
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ما تُقدمه بنية رد اإلعجاز من شكل تعبيري يشرك القارئ في إعادة ما سبق البنية 
 التِّكرارالثَّانية، فالتَّوقف عند الطَّرف الثَّاني صنع لدى القارئ تكرارا ذهنيا يوازي 

تلقي للمبدع في الصوتي للطَّرف األول، فمن خالل هذه البنية تحققت مشاركة الم
  .)1(إنتاج النَّص األدبي

  
  : التَّرديد 7.4

 رددت مصدر والرد ورجعه الشيء فُرص أي ،ردد  الفعلفي اللغة من       
وفي ، )2(للتكثير بناء وهو صرفه وتَرداداً ومرداً رداً يرده وجهه عن ورده الشيء

ظة متعلقة بمعنى، ثم يرددها بعينها متعلقة  أن يأتي الشَّاعر بلف:االصطالح فهو
: قوله تعالىالكريم ، ومثاله في القرآن )3(بمعنى آخر في البيت نفسه، أو في قسم منه

تَّىتَى حثْلَ نُؤا مم يلُ أُوتسر اللّه اللّه لَمأَع ثيلُ حعجي الَتَهرِس)4( ومثاله في الشِّعر قول أبي ،
  : )5(نواس
ا    صتَهاحس انزال تَنْزُِل اَألح اءفْر  

  

          اءـرس تْهـسم ـرجها حـسم لَو  

  
  

في كل مرة بمعنى علقها ، ومرتين) مسها(يت السابق ردد لفظة فالشاعر في الب
 ،)سراء(علقها بلفظةورددها ثم ) حجر(ففي البداية علقها بلفظة، األولمخالف للمعنى 

 تكرار، ولكن ما يميزها كما اتضح لنا في المثال السابق قريبةٌ من ولعلَّ بنية الترديد

                                         
  .399ص، بناء األسلوب في شعر الحداثة، محمد: عبد المطلب )1(
  .127ص،3ج) ردد(مادة ، لسان العرب: ابن منظور )2(
  ، 82ص، 3ج، الطراز: العلوي، 333ص، 1ج، العمدة، ابن رشيق: يالقيروان: انظر )3(

  .359ص، 3ج، أنوار الربيع: ابن معصوم
  .124: اآلية، سورة األنعام )4(
، مكتبة الهالل بيروت، تحقيق علي نجيب عطوي، الديوان، الحسن بن هانئ: أبو نواس) 5(

  . 9ص، 1986سنة ، 1ط
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بمعنى جديد مخالف  يتعلق في كل مرة أن اللفظ المردد يشترط فيه أن التِّكرارعن 
  : )1(قول زهيرأيضا ومنه  للمعنى الذي تعلق به في المرة األولى،
  من يلْقَ يوما علَى عالته هرِمـاً      

  

  سماحةَ منْه والنَّـدى خُلُقَـا     يلْقَ ال   

  

مرتين وعلقها في كل مرة بمعنى مخالف ) يلق(فالشاعر في هذا البيت ردد لفظة 
 ، ثم رددها وعلقها بلفظة السماحة،)يوما(لفظةللمعنى الذي سبقَه، ففي البداية علقها ب

 تدل على اللفظ مجردة مما حولها، لوجدناها في الحالتين) يلق(ولو نظرنا إلى لفظة
  .التِّكراروالمعنى نفسه، تتضح العالقة بين بنية الترديد وبنية 
، وهو أن يتردد حرف من )2( ومن التَّرديد نوع يقال له التَّرديد المتعدد

  : )3(حروف المعاني واألدوات إما مرة أو مرارا، ومنه قول المتنبي
ـا يا بدر يا بحر يـا غَمامـةُ يـا          ي  

  

   لَيثَ الشَّرى يا حمام يـا رجـلُ         

  

 آخر  نوع وهناك،وعلقه في كل مرة بمنادى جديد) يا(فالشاعر ردد حرف النداء
 ترد فيه كلمة من الجملة األولى ، من جملي البيتُنَب، وهو أن ي)4(يسمى ترديد الحبك

عة، بحيث تكون كل الرابالجملة الثالثة في الجملة في الجملة الثانية، وكلمة من 
  : )5(جملتين في قسم، ومثاله قول زهير بن أبي سلمى

  يطْعنُهم ما ارتَموا حتَّى ِإذَا َأطْعنُوا     
  

  ضارب حتَّى ِإذَا ما ضاربوا اعتَنَقَا  

فالشَّاعر ردد كلمة يطعنهم في الجملة األولى والثَّاني وردد كلمة ضارب في الجملة 
رابعة، فكل جملتين متفقتين في المعنى، وهو الحماسة في الحرب، ِإالَّ أنَّهما الثَّالثة وال

  .مختلفتان في الصورة، فصورة الطَّعن تختلف عن صورة الضرب

                                         
  .67 ص، بن أبي سلمىشرح ديوان زهير، حنَّا نصر: الحتي) 1(
  .253ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع )2(
  .215، 3ج، الديوان، أبو الطيب: المتنبي) 3(
  .254ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع )4(
  .68 ص،شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، حنَّا نصر: الحتي) 5(
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الترديد تكتسب ميزة في التَّشكيل البنائي للنِّسق اللُغوي من "ومن هنا فإن بنية 
، )1(" المستوى األفقي للبنية اللغويةخالل ربط المكرر بدالالت سياقية مختلفة على

ومن هذا المنطلق تعامل شعراء الحداثة مع بنية التَّرديد لكنَّهم لم يفصلوها عن بنية 
 إلثراء النَّاتج الداللي من خالل ترديد ؛، فراحوا يوظفونها توظيفًا فاعالًالتِّكرار

لبنية ما جاء في اللفظة نفسها وتعليقها بمعنى مخالف للمعنى األول ومثال هذه ا
  : )2(يصف المستعمرين) أوراس(قصيدة عبد المعطي حجازي 

  أفواها مظلمة قذرة
  جاءت من أقطار الخمرة
  حيثُ تباع الخمرة للباكي

  ويباع الباكي للساقي
  ويباع الساقي للكرمة

  .والكرمة تملك كل النَّاس
 البيع التي تبدأ بالخمرة فالشَّاعر من خالل بنية التَّرديد حاول أن يصفَ لنا عملية

وتنتهي بالساقي والكرمة، ففي كل ترديد يولد معنى جديد يرتبط بالمعنى العام 
  .للنَّص

  
  :   اإلرصاد أو التَّسهيم8.4

الراصد بالشيء الراقب له ورصده بالخير وغيره يرصده رصدا، : لغة
 يدلُّ على بناء ما  على وجه الكالمأن يَؤسس: وفي االصطالح،)3(والترصد الترقب

بعده، أي أن يكون مبتدأ الكالم ينبئ عن مقطعه وأوله يخبر بآخره، وصدره يشهد 
  وقفتَ، ثم سمعت صدر بيت منه حتى لو سمعت شعرا أو عرفت روايتهبعجزه،

وخير الشِّعر ما تسابق صدوره وإعجازه ومعانيه ، على عجزه قبل بلوغ السماع إليه 

                                         
  .145ص، تقنيات الخطاب البالغي، فايز: القرعان) 1(
  .400ص، الديوان،  احمد عبد المعطي:حجازي) 2(
  .177ص، 3ج، لسان العرب: ابن منظور )3(
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، وقيل سمي تسهيما ألن المتكلم يصوب ما قبل عجز الكالم إلى عجزه، )1(وألفاظه
امع يرصد ذهنه بعجز الكالم بما دل عليه ما قبلهالس ا ألني إرصادومنه )2(وسم ،

 أَنفُسهم كَانُوا ولَكن ليظْلمهم لَّهال كَان وما أَغْرقْنا من ومنهم الْأَرض بِه خسفْنا من ومنهم: قوله تعالى

ونمظْلي)3(وقوله تعالى ، :ِثَلكَم وتنكَبالْع تًا اتَّخَذَتيب إِنو نهأَو وتيالْب تيلَب وتنكَبالْع)4( ،

 ولَكن ليظْلمهم اللَّه كَان وما: فالقارئ لهذه اآليات يتبادر إلى ذهنه عند سماعه قوله تعالى

وكذلك هو ،  أن الكالم الذي سيقع متعلق بالظُّلمِ فجاءت كلمة يظلمون،أَنفُسهم كَانُوا

يتبادر إلى  الْبيوت أَوهن وإِن: الحال في اآلية الثَّانية، فالقارئ عند سماعه قوله تعالى
في الشِّعر كثيرة، منها قول ذهنه أن أوهن البيوت هو بيت العنكبوت، وأمثلته 

  : )5(البحتري
  َأحلَّتْ دمي من غَيرِ جرمٍ وحرمتْ     
ــلٍ  ــه بِمحلَّ لَّلْتــذَي ح ــيس ال   فَلَ

  

  بِال سـببٍ يـوم اللِّقَـاء كَالمـي          
ــرامِ بِح ــه تمرــذَي ح ــيس ال   ولَ

  

ء نفسه أن عجز البيت عائد يعرف من تلقا لصدر البيت الثَّاني فالمتلقي عند سماعه
الذي (بجملةالمرتبطة و)ليس(فيالنَّ الدالة والمتمثلة بأداة قرينةال من خالل  صدرهعلى

) ليس(يت المبدوء بأداة النَّفي مباشرةً أن عجز الب إلى الذهنفيتبادر) حللته بمحلل
  : )6(البحتري ومثاله قول ،)حرمته بحرام(سيرتبط بجملة

ــار ــِإذَا ح ــزافَ زِيــوا ع   بوا َأذَلُّ

  

ــيالً     ــزوا ذَِل وا َأعــالَم ِإذَا سو  

  

                                         
، 4ج، أنوار الربيع: ابن معصوم، 425ص، الصناعتين، أبي هالل:العسكري:انظر )1(

  .263ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع، 336ص
   336ص، 4ج، أنوار الربيع: ابن معصوم) 2(
  .40: اآلية، سورة العنكبوت) 3(
  .41: اآليةالمرجع نفسه،  )4(
، 1994سنة، 1ط، بيروت، دار الكتاب العربي، تحقيق محمد التَّونجي، الديوان: البحتري) 5(

  . 1112ص.2ج
  .875ص، 2ج: المرجع نفسه )6(
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" أعزوا ذليالً: "ففي هذا البيت تتضح بنية األرصاد في الشَّطر الثَّاني في قوله الشَّاعر
فهؤالء القوم يذلون العزيز في الحرب، وإذا ، مبنية على ما سبقها في صدر البيت

القارئ عند سماعه للجزء األول من البيت يستطيع أن سالموا الذَّليل يصبح عزيزا، ف
  العالقة التي تربط فمن خالل األمثلة السابقة تتضحيكمل البيت بناء على ما سمعه،

) حرمته بحرام(و) حللته بمحلل(من خالل تكرار األلفاظ التِّكرار ببنية بنية اإلرصاد
 ،ء تغيير بسيط في بنية الكلمةبالمعنى نفسه مع إجرا) اعزوا، عزيز(و)وأذلوا،ذليل(

نية ولعل الفرق بين البنيتين يتضح من خالل فهم المعنى االصطالحي لكل منهما فب
 التِّكرار أما ، أخرهمبتدأ الكالم علىى نظرية التوقع بحيث ينبئ رصاد تقوم علاإل
   ..   يختص باللفظة أو المعنى  المكررف

  
  : المشاكلة 9.4

ه والمثُْل، وقد تشاكل الشَّيئان وشاكَل كل واحد منهما صاحبه، الشِّب:الشَّكُْل لغة
فهي أن : أما في االصطالح، )1(والمشاكلة الموافقة، يقال هذا من شكل هذا أي حزبه

يأتي المتكلم في كالمه أو الشَّاعر في شعره باسم من األسماء المشتركة في موضعين 
في كل موضع من الموضعين مسمى غير فصاعدا من البيت الواحد، وكذلك االسم 

أو أن يأتي اللفظ،اللفظتين األخرى في الخط وى األول، تدل صيغته عليه بتشاكل أحد
الشَّاعر بمعنى مشاكل لمعنى آخر في شعره أو في شعر غيره، بحيث يكون لكل 
 واحد منهما وصفًا ومعنى مخالفاً لوصف اآلخر، لكن المشاكلة تكون بينهما من جهة

  : )3(، ومثاله في الشِّعر قول أبي سعيد المخزومي)2(الغرض الجامع بينهما
ــالُ   ــاِل آجـ ــدقُ اآلجـ    حـ

  

ــالُ    ــرء قَتَّـ ــوى ِللمـ   والهـ

  

                                         
  .356ص، 11ج) شكل(مادة ، لسان العرب: ابن منظور) 1(
  . 393ص،تحرير التحبير :ابن أبي اإلصبع) 2(
  .393ص: المرجع نفسه )3(
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فلفظة اآلجال األولى تعني أسراب البقر، والثَّانية تعني منتهى العمر، فجاءت بينهما 
   :)1(ماخ بن ضرارالمشاكلةُ في الخطِّ واللفظ، ومنه أيضا قول الشِّ

كَادتْ تُساقطُني وِالرحَل أن نَطَقَتْ    
     

  

        ـاقلـى سـاقًا عتْ سعةٌ فَداممح  
  

فساق األولى تعني ذكر الحمام، وساق الثَّانية تعني ساق الشَجرة، فجاءت المشاكلة 
 هنالك األمثلة السابقة أن ويتضح من الخطِّ واللفظ مع اختالف معناهما،بينهما في 

األلفاظ تتكرر بعينها والمعاني مختلفة، وهذا  ، بالمشاكلةالتِّكرارقوية تربط عالقة 
  . الحسن الذي يبرر وجوده في الكالمالتِّكرارالنوع عده النقاد القدماء 

أما مشاكلة المعنى فقلنا أن الشَّاعر قد يشاكل معانيه أو يشاكل معاني شاعر آخر،    
  : )2(لة الشَّاعر لمعانية ما جاء به امرؤ القيس في قولهفمن أمثلة مشاك

  وقَد َأغْتَدي وِالطَّير فـي وكَنَاتهـا      

  

ــلِ    ــد هيكَ ــد اَألوابِ قَي ــرِد نْجبِم   
  

  : )3(وقوله
      طْفُـهتَلَّ عابن ويى شَأورا جِإذَا م  

  

   تَقُوُل هزيز الريحِ مـرتْ بَِأثَـابِِ        
  

اعر في كال البيتين جعل األلفاظ مختلفة مع أنَّه قصد منهما وصف الفرس فالشَّ
ف سرعة بسرعة العدو، فكل معنى من معاني هذين البيتين مشاكل لصاحبه في وص

أما مشاكلة الشَّاعر لمعاني شاعر آخر فمنه قول الفرس من اختالف ألفاظهما، 
  : )4(جرير

    هفي طَري فالَّت ونيالع ِإن  رـوا ح  

      بِه اكرتَى ال حح ذَا اللُّب نعرَيص  
  

ــا   ــين قَتْالنَ يحي ــم ــم لَ ــا ثُ   قَتَلْنَنَ
  وهن َأضـعفُ خَلْـق اِهللا َأركَانَـا       

  

                                         
 ، بيروت، دار الكتاب العربي،شرح قدري مايو، الديوان، الشماخ بن ضرار: الذبياني) 1(

   .92ص، 1994سنة ،1ط
  .19ص، الديوان: امرؤ القيس) 2(
  . 49ص: المرجع نفسه) 3(
  .492ص ، الديوان: جرير) 4(
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شَفمعنى هذين البيتين اللذان يصفان لنا جمال العيون يمعنى أبيات عدي بن ُلاك 
  : )1(الرقاع في قوله

ــا  كََأنَّهــاو هارَأع اءــس ــين النِّ ب  
  وسنَان َأقْـصده النُّعـاس فَرنَّقَـتْ      

  

  عينَيه َأحور مـن جـآذرِ جاسـمِ         
  فـي عينــه ســنَةٌ ولَــيس بِنَــاِئمِ 

  

 في وصف كل منهما  الشَّاعرين ِإالَّ أن المشاكلة وقعتفبرغم اختالف األلفاظ عند
ا النوع من المشاكلة يمكن إدخاله ضمن باب تكرار المعاني، ولعل هذالعيون الجميلة،

 إعادة شاعر أللفاظ التِّكرارولعله كذلك يذكرنا برأي أسامة بن منقذ الذي يرى في 
والغريب في األمر أن عددا من النُّقَّاد درسوا المشاكلة ضمن  ،)2(ومعاني شاعر آخر

لذي درسها ضمن باب التَّجنيس ، ا)3(أنواع بديعية أخرى كابن رشيق القيرواني
، واستشهد عليها بعدد من الشَّواهد الشِّعرية، منها قول )تجنيس المضارعة(وسماه بـ
  : )4(البحتري

  فَيا لَك من حزمٍ وعـزمٍ طَواهمـا       

  

  جديد البِلَى تَحتَ الصفَا والصفَاِئحِ      

  

 اللفظي، وعرفه بأن يعاد اللفظ كرارالتِّوأطلق السجلماسي تسمية المشاكلة على 
  .)5(االتحاد والمقاربة: الواحد بعينه بالعدد وبالنوع مرتين فصاعدا، وهو على نوعين

  
  :  المجاورة10.4

 وجاور يجاوِرك الذي والجار المجاورةُ والجِوارو،من الفعل جور: في اللغة    
تعني تردد لفظتين في البيت  ،وفي االصطالح، )6( وجواراً وجِواراً مجاورةً الرجَل

                                         
، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق محمد حسن نور الدين، الديوان، عدي: ابن الرقاع) 1(

  . 99ص، 1990سنة 
  .275ص، البديع في نقد الشعر، أسامة: ابن منقذ) 2(
  .325ص، 1ج، العمدة، ابن رشيق: القيرواني: انظر )3(
  . 246ص، 1ج، الديوان: البحتري) 4(
  .477ص، المنزع البديع: السجلماسي )5(
  .153ص، 4ج) جور(مادة ، لسان العرب: ابن منظور )6(
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ووقوع كل واحدة منهما بجنب األخرى، أو قريبا منها من غير أن تكون إحداهما 
  : )2(، ومنه قول علقمة الفحل)1(لغوا ال يحتاج إليه

      ـهمطْعالغُـنْمِ م موالغُنْمِ ي مطْعمو  
  

        موـرحم موـرحالمو ـهجَأنَّى تَو  

  

الغنم يوم الغنم مجاورة، كذلك قوله والمحروم محروم، ومنه كذلك قول أبي : فقوله
  : )3(تمام

ــا  آرِبم ونــص ــاكُم نَ ــا َأتَينَ   ِإنَّ

  

  يستَصغر الحدثَ العظيم عظيمهـا      

  

مجاورة؛ لوقوع كل منهما بجوار اآلخر، فالمميز لبنية التجاور )العظيم عظيمها(فقوله
ع األلفاظ المكررة بجنب بعضها بعضا، فهذه البنية كما يتضح لها عالقة واضحة وقو

  .     فاأللفاظ كما شاهدنا تتكرر بعينهاالتِّكرارببنية 
 عليه في السابق تعما كان أما شعر الحداثة فقد اختلف تعامله مع هذه البنية

 توظيفها إلنتاج دالالت من حيثعبيرية التي يزرع فيها، ومن حيث توسعة الدائرة التَّ
جديدة تتوافق مع طبيعة عصرهم من ناحية، وتتوافق مع طبيعة شعر الحداثة من 

ظهور ما ، ولعلَّ أهم النَّتائج النَّاتجة عن هذه البنية في شعر الحداثة )4(ناحية أخرى
  : )5( مثاله ما جاء في قصيدة محمد أبو سنة، للمعانياالمتداد الدالليبعرف ب

 }فإني أحمل األحزان من دهرٍ إلى دهرِ{ 

من : فبنية التَّجاور في المثال السابق حققت اتساعا زمنيا مطلقًا تمثل ذلك في قوله
والمالحظ أن تعامل شعراء الحداثة مع بنية التَّجاور أسهم بشكل كبير ، دهرٍ إلى دهرِ

  .في  إنتاج الداللة وتوسعة نطاق المعاني
  

                                         
  .466ص، الصناعتين، أبو هالل: العسكري) 1(
  .66ص، ت، د، حلب،دار الكتاب العربي، تحقيق لطفي الصقال، الديوان، علقمة: الفحل) 2(
  . 275ص ،3ج، الديوان: أبو تمام) 3(
  .416ص، بناء األسلوب في شعر الحداثة، محمد: عبد المطلب: انظر )4(
، 1985سنة ، ط.د، القاهرة، بوليمكتبة مد، األعمال الشعرية،محمد إبراهيم: أبو سنة)5(

  .299ص
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  :  في المحاورةالتَّرجيع 11.4
ردد صوته في قراءة : رجع يرجع رجعا ورجوعا، ورجع الرجل وترجع: لغة     

أو آذان أو غناء أو زمر، والتَّرجيع ترديد القراءة، والتَّرجيع تفعيل من قولك رجعت 
ا في االصطالح، )1(الشيء إذا أرددتهيحكي المتكلم مراجعةً: أم في القول أن 

 في الحديث جرت بينه وبين غيره، أو بين اثنين غيره، بأوجز عبارة رةًومحاو
  : )3( قول عمر بن أبي ربيعةومثاله في الشِّعر.)2(وأرشق سبك وأسهل ألفاظ

  أتعـرفن الفتـى ؟    : قَالَتْ الكُبرى 
ــا تُهمتَي ــد ــصغْرى وقَ ــتْ ال   قَالَ

  

   هـذَا عمـر   :قَالَتْ الوسطَى نعـم     
  اه وهـْل يخْفَـى القَمـر      قَد عرفْنَ 

  

  : )4( الشاعر  قولومنه كذلك
   انمــلَيــا سموقَــاَل ِلــي ي  

ــ ــا : َلاقـ ــفْني وعلَيـ   صـ
ــ ــا : تُـقُلْ ــتُ م ــي ِإن قُلْ   إنِّ
ــ ــتُ :اَلـَق ــال، قُلْ ــالً:  كَ هم  
ــ ــ:اَلـقَ ص ــتُ،فْه ــي:  قُلْ طعي  

  

   ــنَع ــوِل َأشْـ ــض القَـ   وبعـ
ــى وَأنْ ــا َأتْقَــ ــعَأينــ   فَــ

  عَــز ــالحقِّ تَجـ ــا بِـ   فَيكُمـ
   فَاسـمع  :قُْل ِلي، قُلْـتُ   : اَلــقَ

ــ ــفْني:اَلقَ ــتُ، ص ــع: قُلْ    تَمنَ

  

  : )5(ومنه ما ورد عن وضاح اليمن قوله
  َأال ال تَلجــن دارنَــا : قَالَــتْ

  َأمـا رَأيـتَ البـاب مـن دوننَـا     
ــتْ ــةٌ : قَالَ يادــثَ ع اللَي ــِإن   فَ

  َألَيس البحر من دوننَـا    : لَــتْقَا

   ــاِئر ــٌل غَـ ــا رجـ   ِإن َأبانَـ
ــتُ ــافر : قُلْ ــب ظَ ــَأنِّي وِاث   بِ
ــتُ ــاتر: قُلْ ــفٌ ب هري مفيــس   فَ
ــتُ ــاهر : قُلْ م ــابِح ــِإنِّي س   فُ

                                         
  .114ص، 8ج، )رجع(مادة ، لسان العرب: ابن منظور )1(
  ، 590ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع، 151ص، 3ج، الطراز: العلوي: انظر )2(
  .350ص، 2ج، أنوار الربيع: ابن معصوم  
  .172ص،1984سنة ، ط.د،بيروت، دار بيروت للطباعة، الديوان، عمر: ابن أبي ربيعة) 3(
  .219ص،1ج،خزانة األدب: الحموي:انظر،قيل إنَّها ألبي نواس ولكني لم أجدها في ديوانه)4(
  .47ص،1996سنة ،1ط،دار صادر بيروت،شرح محمد خيرالبقاعي، الديوان،وضاح: اليمن)5(
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  َألَــيس اُهللاِ مــن فَوقنَــا: قَالَـــتْ
ــتْ ــا : قَالَ ــتَ َأعييتَنَ ــا كُنْ فَأم  

  واســقُطْ علَينَــا كَــسقُوط النَّــدى

  

ــافر: قُلْــتُ ــا غَ   بلَــى وهــو لَنََ
 رامــس ــع ال جــا ه ِإذَا م ــات   فَ
  ــر ــاه وال آمـ ــةَ ال نَـ   لَيلَـ

  

  
  : المماثلة 12.4

هذا مثْلُه ومثَلُه، والفرق بين المماثلة والمساواة أن : كلمة تسوية يقال: لغةً
المختلفين في الجنس والمتفقين، أما المماثلة فال تكون ِإالَّ في المساواة تكون بين 

فهي إعادة اللفظ الواحد بالعدد باختالف المعنى : أما في االصطالح، )1(المتفقين
، وأمثلته في )2(هي أن يتكرر اللفظ باختالف المعنى: مرتين فصاعدا، وقال قوم

  : )3(المغيرة بن المهلبالشِّعر كثيرة، منها قول زياد األعجم يرثي 
  فَانْع المغيـرةَ للمغيـرة ِإذْ بـدتْ       

  

ــابِحِ   ــبحِ النَّ ــشْعلَةً كَنَ م اءوــع   شَ

  

" المغيرة للمغيرة"تمثلتْ بنية المماثلة في البيت السابق في قول الشَّاعر 
الثَّانية ، والمغيرة "المغيرة بن المهلب"فالمغيرة األولى عائدة على الشَّخص المرثي 

عائدة على الخيل السريعة التي تغير، فالكلمتان متفقتان في اللفظ ومختلفتان في 
) هـ456: ت(المعنى، وهذا يقودنا إلى ما يعرف بالجناس، فابن رشيق القيرواني 

عدا المماثلة ضربا من ضروب التجنيس، فالقيرواني ) هـ704: ت(والسجلماسي 
منها المماثلة، وهي أن تكون اللفظة واحدةً : ثيرةوالتَّجنيس ضروب ك: "يقول

  : )5(، ومنه قول ابن الرومي)4(باختالف المعنى
  للسود في السود آثَار تَـركْن بِهـا      

  

  لَمعا من البِيضِ تُثْني َأعين البِيضِ  

                                         
  .610ص، 11ج، )مثل(مادة ، لسان العرب: ابن منظور )1(
، 482ص، المنزع البديع: السجلماسي، 321ص، 1ج، العمدة ،ابن رشيق:القيرواني: انظر )2(

  .389ص، الصناعتين، أبي هالل: العسكري
  .321ص ،1ج،العمدة، ابن رشيق، القيرواني: انظر )3(
  .321ص، 1ج: المرجع نفسه )4(
سنة ، 1ط، منشورات مكتبة الهالل، تحقيق عبد األمير علي مهنا، الديوان: ابن الرومي) 5(

  .62 ص،4ج، 1991
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األولى فالسود األولى الليالي والسود الثَّانية شعر الرأس واللحية، والبيض 
 للمماثلة المتمثل يب، والثَّانية قصد بها النِّساء،فمن خالل التعريف االصطالحيالشَّ

، التِّكرارفي إعادة اللفظ بالعدد باختالف المعنى، تتضح العالقة التي تربط المماثلة ب
    .التِّكرارفكثيرا من النقاد عدوا الشواهد السابقة ضمن باب 

  
  :  التَّذييل13.4

 أما، )1(ُأسبِل ِإذا منه جر ما واِإلزارِ الثوب وذَيُل ،شيء كل آخر :غةفي الل
فهو أن يذيل المتكلم كالمه بجملة يتحقق فيها ما قبلها إلفادة التَّوكيد : في االصطالح

، وللتَّذييل في الكالم موقع جليل ومكان شريف؛ )2(وتقرير حقيقة الكالم الذي قبلها
ه انشراحا والمقصد اتضاحا، وينبغي أن يستعمل في المواطن ألن المعنى يزاد ب

الجامعة والمواقف الحافلة؛ ألن تلك المواطن تجمع البطيء الفهم والبعيد الذِّهن، 
قسم ال يزيد على : ، ويأتي التَّذييل على قسمين)3(والثَّامن القريحة والجيد الخاطر

  : )4(ه قول النابغةالمعنى األول وِإنَّما يؤتى به للتوكيد ومن
ـتْ       وضرةً عإالَّ نَظْـر تُكَأيا رم  

  

  مـارة والمـأمور مـأمور     يوم النُِّ   

  

 فمن خالل تذييل ومعناه أن المقدر من األمر كائن ال محالة،" والمأمور مأمور":فقوله
 تِّكرارالوهذا ما جعل هنالك عالقة بين ) المأمور(هذه البنية نالحظ تكرار لفظة 

  : )5 ()ربيعة بن مقروم الضبي: ( قول بعض العرب كذلك ومنهوالتذييل،
َل نَـازِلٍ       واِل فَكُنْـتُ َأوـزوا نعد  

  

ــزِلِ    ــم انْ ــه ِإذَا لَ كُبَأر ــالم عو  

  

                                         
  .260ص، 11ج،)ذيل(مادة، لسان العرب: ابن منظور )1(
ابن ، 111ص، 3ج، الطراز: العلوي، 387ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع:انظر )2(

  .39ص، 3ج، أنوار الربيع، معصوم
  .413ص، الصناعتين، أبي هالل: العسكري: انظر )3(
، ط.د، جانفي، الشركة التونسية للتوزيع، تحقيق محمد بن عاشور، الديوان، النابغة: الذبياني) 4(

  .136ص، 1976سنة 
  .387ص ،تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع: انظر )5(
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فعجز هذا البيت تذييل لصدره فجاء التَّذييل توكيد للمعنى وتحقيقه، والقسم اآلخر قسم 
وأمثلته في الشِّعر كثيرة، منها ،  مخرج المثل السائر ليحقق به ما قبله يخْرِجه المتكلم
  : )1(قول الحطيئة

  ومن يعط َأثْمان المحامـد يحمـد          زور فَتى يعطي علَى الحمد مالَهنَ
  

فعجز البيت تذييل خرج مخرج المثل، وصدره استقل بالمعنى المراد منفردا فجاء 
،ليحقق المعنى المراد إبالغُه ة  من خالل تكرار لفظالتِّكرار واتضحت بنية العجز

   )2 (:أيضا قول جرير إال أن معناها واحد، ومنه هاالحمد على الرغم من اختالف بنيت
  قَد كُنْتَ فيها يـا فَـرزدقُ تَابِعـا        لَ

  

  ورِيــشُ الــذُّنَابي تَــابِع للقَــوادمِ  
  

  : )3(ي فراس الحمدانيوقول أب
س      مهـدج ـدي ِإذَا جمي قَونذْكُري  

  

        رـدالب فْتَقَـدي اءالظَّلم لَةي الليفو  
  

حقق المعنى الذي تم  وسرى مسرى المثل لت جاء العجز تذييالً لصدرهوفي هذا البيت
اء أكانت في ية سوالتِّكرارفي صدر البيت، والمالحظ في هذا البيت غياب البنية 

 فلذا ال يمكننا إدخال مثل هذا البيت ضمن ،اللفظ والمعنى فال وجود أللفاظ متكررة
وجعلتهم يفصلون مثل هذه  ،هذه القضية تنبه إليها النقاد القدماءو، التِّكرارباب 

 لقناعتهم التامة بوجود فروق دقيقة تميز هذه المصطلحات التِّكرارالمصطلحات عن 
  .التِّكرارعن 

     
  :التطريز 14.4
 وجهة نظر النقاد القدماء في معنى التطريز، فأبو هالل العسكري يرى            اختلفتْ     

  أن التطريز يتمثل في أن تقع في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متـساوية فـي                 

                                         
  .51ص، 1998سنة ، ط.د، دار صادر بيروت، شرح أبي سعيد السكري، الديوان: الحطيئة) 1(
  . 460ص ، الديوان: جرير) 2(
، 2005سنة ، 2ط، ار صادر بيروتد، الحارث بن سعيد، الديوان، أبو فراس: الحمداني) 3(

  .161ص
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 :  )2(، ومثاله قول أبي تمام)1(الوزن فيكون فيها كالطراز في الثوب
  

ٍل كَادصو امولَها َأعـِي طُـو    ينْس
  تْ ـثُم انْبرتْ َأيام هجــرٍ َأردفَـ
  ـاـثُم انْقَضتْ تَلك السنُون وَأهلَه

  ـَّـــام   ذكْر النَّوى فَكََأنَّهــا َأي
امـْـو   نَجوى أسى فكأنَّهـــا َأع
 ـْــالم   فكأنَّها وكأنَّهــــم أح

فكأنها أيام، فكأنها أعـوم،     ( : التطريز في قول الشاعر    ففي المثل السابق تمثلت بنية    
 التِّكـرار بنية  العالقة بين بنية التطريز وخالل هذا المثال تتضح فمن   ،)وكأنها أحالم 

ا النَّوع درسه  وهذ، هالل للتطريز يركز على تساوي الكلمات في الوزن أبيفتعريف  
ضح لنا السبب الذي جعل النقاد  ومن هنا يت،تكرار الصيغباب  النَّقاد المحدثون ضمن

  كما قلنا سابقا لم يعدوا تكرار الـصيغ          ألنهم؛  التِّكرارالقدماء يفصلون التطريز عن     
  . معناهأو المتمثل في تكرار اللفظ نفسه التِّكرارضمن باب 

 يبتـدئ المـتكلم     أنالتطريز يتمثل في    معنى   فكان يرى    اإلصبع أبيأما ابن          
خبر عنها بصفة واحدة من الـصفات       من الذوات غير مفصلَّة ثم ي      جمٍل   كالمه بذكر 

  :)4( ومثاله قول ابن الرومي،)3(األولىمكررة بحسب العدد الذي قدره في الجملة 
ـُُأ ـَ خَبني كمـورم   يـدنْ عاناق
  ـوهــج في ووسٍُؤ في رونرقُ

  عجاب  ـ  في ع ابٍج  ـ  فـي ع ابِج  
صفي ص ـالبٍـالبالبِ في ص  

ثالث مرات   )عجاب( تمثلت في تكرار الشاعر لكلمة       األولفبنية التطريز في البيت     
البيت الثاني فتمثلت بنية التطريـز فـي        في  ا  أمني خاقان،   وكلها عائدة على أمور ب    

، والثانية عائدة    عائدة على القرون   فاألولى ،رار الشاعر لكلمة صالب ثالث مرات     تك
 الدالة على بنية التطريز قول األمثلةمن ائدة على الوجوه، و س، والثالثة ع  على الرؤو 
  : )5(ابن الرومي

                                         
  .480ص، الصناعتين، أبو هالل: العسكري) 1(
  151ص، 3ج، الديوان: أبو تمام) 2(
  .314ص ، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع) 3(
  .411ص، 1ج، الديوان: ابن الرومي) 4(
  .347ص، 4ج: المرجع نفسه) 5(
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  كـأن الكَأس في يدهـا وفيهـا
  

  

يــققفي ع يـققيـقٌ في عقع  

، والثانية عائدة على يد الفتاة، والثالثة عائـدة          عائدة على الكأس   األولىفكلمة عقيق    
 نالحـظ أن    األمثلةمتشابهة في الحمرة، ومن خالل هذه        أمور، وكلها   على فيه الفتاة  

  التطريز الـذي   أبو هالل العسكري يختلف عن معنى     معنى التطريز الذي تكلم عنه      
أبـو   درسها اإلصبع أبي التي استشهد بها ابن     فاألمثلة،  اإلصبع أبى عنه ابن     تحدث

 أبيل فقد درسها ابن  هالأبو ألمثلة بالنسبة  األمر، وكذلك    باب المجاورة  هالل ضمن 
 النقاد الذين جاءوا بعدهم فاخذوا بالتعريفين السابقين        أما،   ضمن باب التوشيع   اإلصبع

  .)1( بهذين المعنيينيأتي الى أنَّه وأشارواللتطريز 
، فمن خـالل    التِّكرارعالقة التي تربط التطريز     والمهم في بحثنا الكشف عن ال           
 في تدليله على التطريز تتضح لنـا البنيـة          اإلصبع أبين   التي استشهد بها اب    األمثلة
  أنَّـه  التِّكـرار  عـن     التطريز وما يميز ،بعينها ة في تكرار بعض المفردات    يالتِّكرار

 وهـذا مـا جعلـه       ،كررة مفصلة لجمل من الذوات    م الصفات ال  تأتييشترط فيه أن    
ستشهد بهـا فـي بـاب        ي أنكررة فيه يمكن    م ال األلفاظ أنمع   ،التِّكراريختلف عن   

 .    التِّكرار
        
  :جنيسالتَّ 15.4
وع ومنه المجانسة    من النَّ  عم، والجنس أ  رب من كل شيء   الجنس الض :في اللغة       
  يورد ن، وفي االصطالح يتمثل في أ     )2( يشاكله جنيس، ويقال هذا يجانس هذا أي     والتَّ

، وهـو علـى   )3( حروفهاتأليففي المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منهما صاحبتها        
  :)4(أنواع أربعة

 مـرتين  ويقصد به إعادة اللفظ الواحد بالعدد باختالف المعنـى           : تجنيس المماثلة  .1
 يمثل المماثلة بعينهـا     ،هذا النوع باختالف المعنى  أي أن يتكرر اللفظ    فصاعدا،

                                         
  . 342ص، 5ج، أنوار الربيع: ابن معصوم: انظر) 1(
  .43ص، 6ج، )جنس(مادة ، لسان العرب: ابن منظور) 2(
  .353ص، الصناعتين، أبو هالل: العسكري) 3(
  .321ص، العمدة، ابن رشيق: القيرواني، 481ص، المنزع البديع: ابن أبي اإلصبع: انظر) 4(
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سـيجده  التي درسناها سابقًا، والناظر إلى التعريف السابق وتعريف المماثلـة           
    :)1( في المغيرة بن المهلب)األعجمزياد ( قوله الشاعر ومن األمثلة عليه نفسه،

  فَانْع المغيـرةَ للمغيـرة ِإذْ بـدتْ       

  

ــابِحِ   ــبحِ النَّ ــشْعلَةً كَنَ م اءوــع   شَ

  

  .رة والثانية وصف للخيل المغيرةفالمغيرة االولى اسم الرجل المرثي،والمغي
و ين بمعنيين مختلفين بزيادة حـروف أ      ويقصد به إعادة لفظت   : عة تجنيس المضار  .2

     نقصها أو قلبها أو تقاربها سمعواصل المضارعة أن تتقارب مخـارج  اا وخط ،
  : تحته أربعة أقسام، وهي جنسالحروف

   :)2( الزيادة والنقص ويسميه علماء البالغة التجنيس الناقص ومنه قول أبي تمام. أ
  تَصوُل بَأسياف قَواضٍ قَواضبِ    يد عواصٍ عواصمٍ يمدون من َأ

بزيادة الميم في الكلمة الثانيـة، كـذلك        ) عواص عواصم : (يظهر التجنيس في قوله   
  ).قواض قواضب(:األمر في قوله

  :)3(ويتمثل هذا القسم بقلب الحروف وابدالها، ومثاله قول أبي تمام:  تجنيس القلب.ب
  في متُونهِن جِالء الشَّك والريبِ    حِ السود الصحائف بِيض الصفَائ

ويقصد به ابدال حرف من الحروف بحرف اخـر قريـب مـن             :  تجنيس السمع  .ج
  :)4( ومنه قول عمر بن كلثوم،مخرجه الصوتي

  في المحل مطاعيم  الهيجافي مطاعين     أنَّنـــاة ـا كنانـوقد علمت علي
 يكون النقط فارقا بين الكلمتـين بحيـث         أنويقصد به   ) حيفالتص( تجنيس الخط  .د

  :)5( ومثاله قول البحتري،يسهل تصحيفه
  

ـُـهِليفْجـر    ولَم يكُـن المغْتَـر باهللا إذَا سرى     والمعتَـز باهللا طَاِلب

                                         
  .206ص، 1ج، الحماسة البصرية) 1(
  . 205ص، 1ج، الديوان: أبو تمام) 2(
  .45ص، 1ج:المرجع نفسه) 3(
  .487ص، المنزع البديع: السجلماسي:انظر) 4(
  ..102ص، 1ج، الديوان: البحتري) 5(
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 أو )والمغتر باهللا (:  يحدث تصحيف بحذف نقطة حرف الغين في قوله        أنفمن السهل   
  .)والمعتز باهللا: (ضع نقطة فوق حرف العين في قولهبو
ويقصد به اعادة كلمة في موضعين من القول هي في احـدهما        :  تجنيس التركيب  .3

  : )1()ابي الفتح البستي(ومثاله قول الشاعر،بسيطة وفي االخرى ملفقة من كلمتين
  

ـُن ذَا هبــة  ـه ذَاهبـــةفَدعــه فَدولَتُــ  إذَا مــلك لَم يكـ

ويقصد به اعادة كلمتين بمعنيين مختلفتين فـي موضـعين مـن            :  تجنيس الكتابة  .4
 ومثاله قول   ،القول، هي في احدهما مصرح بها واالخرى مكني بها عن االولى          

  :)2(دعبل الخزاعي يرثي امرأته سلمى
  

نَــهمـًا لو تَض ـُك حبـ بأنِّي ٌأح    د كيمى سلْمأسـيسقُ الرلَّ الشَّاه  
  

  :الخاتمة 16.4
  فظلَّت ،بين األصالة والمعاصرة   قديةالنَّ راساتالد في التِّكرار راسةالد       تناولتْ

 للكـشف  في محاولة  القديمة والحديثة  قدالنَّ كتب تتعقب األربعة فصولها احتواء على
 التِّكرار عن األول الفصل في حديثها ،فبدأتالتِّكرار في قيلت التي قديةالنَّ اآلراء عن
 ومـا  ،واألقسام واألغراض والمنزلة المفهوم حيث من القديمة قديةالنَّ الدراسات في
 قديةالنَّ راساتالد في التِّكرار انيالثَّ الفصل في راسةالد تناولتآراء، و  من فيها قيل

 فيه، كما  قيلت التي نقديةال اآلراء واهم ودالالته وأقسامه أهميته عن فكشفت الحديثة،
 في الحديثة قديةالنَّ راساتالد منهجية عن الحديث الثالث الفصل في راسةالد تناولت

 بـبعض  وعالقتـه  التِّكـرار  راسةالد تناولت ابعالر الفصل للتكرار، وفي  دراستها
   :النتائج من جملة إلى الدراسة خلصت فقد قدية، وعليهالنَّ المصطلحات

 اللفظ في أكثر أو كلمة إعادة كونه في القدماء النُّقاد عند التِّكرار معنى خرجي لم -1
 ما، يستثنى  حد إلى متقاربة باتت التِّكرار لحقيقة ما، فرؤيتهم  لغرض المعنى أو
 وتكـرار  الـصور  تكـرار  إلى تشير التي النَّقدية اإلرهاصات بعض ذلك من

                                         
  .ص، تحرير التحبير: ابن أبي اإلصبع)1(
  .ص، دعبل: الخزاعي) 2(
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 اإلرهاصـات  فهذه القرشي يثش وابن منقذ بن أسامة عند ظهرت كما،الصيغ
 .القدماء النقاد عند التِّكرار مفهوم حدود عن خرجت

 فـي  عرضـيا  يأتي كان أن راسات القديمة بعد   في الد  التِّكرار عن الحديث اتَّسع -2
المثـل   (في األثير كابن كتبهم في مستقلة أبوابا له يفردون النُّقَّاد ثناياها، فراح 

 ،)الربيع أنوار (معصوم في  وابن) التحبير تحرير(في صبعاإل أبي وابن) السائر
 وأقسامه التِّكرار مفهوم الكتب أبوابا مستقلة جاء الحديث فيها عن       هذه تضمنت
  .وأغراضه وأنواعه

،  وأجـازوه غـرض    علـى  الـدال  التِّكرار استحسان على القدماء النقاد أجمع -3
  .فائدة أي منه ترجى ال الذي التِّكرار واستقبحوا

4- ها التِّكرار في قيلت التي القديمة النقدية اآلراء من  كثيروالتوضيح،  التعليل ينقص
جديد جاءوا به، كما أن      شيء ، فال رآخ إلى ناقد من متناقلة أنَّها عليها ويالحظ

 الـشَّواهد  بعض  الوارد في  التِّكرارهناك خلطًا في اآلراء، فبعض النقاد يجعل        
ويجرده مـن صـفة الحـسن،     اآلخر ينكر هذه الفائدة    وبعضهم ،فائدة اذ اًحسن

 بعـده  مـن  فجـاء  معـين  غرض في بشواهد أستشهد بعضهم أن إلى إضافة
  .آخر غرض في نفسهابها  واستشهد

 التنبيـه  و والوعيـد  والتهديد التوكيد :فيها كثيرة ألغراض قديما التِّكرار خرج -5
 بـه  المتعلـق  وتعدد التناسي وخشية وجعوالتَّ واالستغراب والتشويق والتحذير
  .واالستبعاد واالستغاثة والتَّقريع والذَّم والهجاء والتَّعجب والتَّكثير

 يكتفـوا  المعنى، ولم  وتكرار اللفظ  تكرار :قسمين إلى التِّكرار القدماء النقاد قسم -6
 بـأن  وامفيد،وأقر غير وآخر مفيد نمطين، نمط  إلى كُل منهما  قسموا بل بذلك

  غير المفيدالتِّكرار غرضاً، أما ويؤدي لمعنى يأتي تكرارٍ كل هو المفيد التِّكرار
  .المعنى تأدية في فائدة منه ترجى ال الذي التِّكرار فهو

 أو الحـسن  حيـث  من التِّكرار على اآلراء النقدية في حكمها    اختالف بين   ظهر -7
 إليها كميحت منهجية سسٍُأ وجود عدم على يدل المفيد، وهذا  وغير والمفيد القبح

الـذوقي،   الطابع األحكام هذه على ، فغلب التِّكرار مع التعامل في النقاد هؤالء
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 آخـر أخـذ    حين ما، في  عند ناقد  الحسن صفة أخذ الشعر من بيتاً ترى ولذلك
  .آخر عند ناقد القبح صفة نفسه البيت

 جعله في القضية هذه القدماء، تتمثل  لنقادا عنها غَفَل مهمة قضية إلى العلوي  نبه -8
 إلى الصناعة هذه متعاطي بها، وعليه فقد دعا العلوي يقوم رمزيةً داللةً للتكرار

 بـه  جـاء  الذي المعنى عن ليكشف جيداً؛ التِّكرار فيها ورد التي الشَّواهد تدبر
 القديمـة،إلى  يةالنقد الدراسات في اهتمامٍ أي تلقَ لم القضية هذه ، ولعل التِّكرار

بهـا  يقوم التي الرمزية الوظيفة إلى   وتنبهوا الحديث العصر في النقاد جاء أن 
  .التِّكرار

،  الحديثة القصيدة عليه تتكُئ فني ُأسلوب إلى الحديث العصر في التِّكرار  تحول -9
 علـى  المتـسلطة  الفكرة عن الكشف من الناقد يتمكن خاللها من ارتكاز ونقطة

 جماليـة  أحـدهما  بـوظيفتين  الحـديث  العصر في التِّكرار يقوم كماالشاعر،  
واإليقاعيـة، أمـا الوظيفـة       الشكلية البنية في تتمثل نفعية، فالجمالية  واألخرى

 التي والرمزية اإليحائية المعاني عن التعبير في التِّكرار دور فتتمثل في  النفعية
  .الشاعر قصدها

 التي يعيشها الشاعر،   النفسية الحالة عن ليعبر ديثالح العصر في التِّكراريأتي   -10
 الـشاعر،أو  عاشـه  مرير واقع من مقتطف يأتي أنَّه التِّكرار هذا في فاألغلب

 عـن  أو ال إراديـة   أو إرادية بطريقة يفرغها ، فراح عليه أثرت مؤلمة حادثة
 سـيطرة  إلى يوحي العناصر بعض تكرارِ خالل من فالشاعر تكرارها، طريق

 خالله من مفتاحاً التِّكرار المحدثون النقاد عد فلذلك ،تفكيره على عناصرال هذه
  .أسراره وكشف الشاعر وجدان إلى الدخول الناقد يستطيع

 تكـرار  أن في أهميتها نتكم معنويةً ظاهرةً الحديث العصر في التِّكرار أصبح-11
 قصدها إيحائية تدالال من اللفظة تلك تتضمنه ما أهمية على يدل بعينها اللفظة

 أشعارهم في اإليحائي   التِّكرار توظيف استطاعوا المحدثون الشاعر، فالشعراء 
 طاقات المكررة اللفظة تحميل خالل منالشعرية، قدرتهم إلى يوحي جميل بأداء

  .والشُّمول العموم إطار إلى الضيق إطارها من تخرجها وداللية شعورية
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 ليؤدي وظائف تقليدية وردت عنـد النقـاد          في العصر الحديث   التِّكرار خرج   -12
و لكن ما يميز هذه الوظائف أن الشاعر المعاصر استطاع أن يمزج            ، القدماء  

، هذه الوظائف بدالالت نفسية و إيحائية و إيقاعية ترفع من قيمة النص األدبي              
 الذي يؤدي وظيفة بسيطة بل أصبح تكرارا ناضجا يتطلب          التِّكرارفلم يعد ذلك    

 فـي   التِّكـرار إضافة إلى ذلك فقد خرج      ، ن كاتبه براعةً فائقةً في استخدامه       م
العصر الحديث ليؤدي وظائف جديدة لم تكن موجودة من قبل كوظيفة التردد و             

  .  التوسعة و التضييق و اإلضاءة
 يلعب تكرار األلفاظ دورا كبيرا في تناغم الجرس الموسيقي الذي يبعث الطرب      -13

 أصـبح ظـاهرةً     التِّكـرار  االستعذاب،فكثير من النقاد يرون أن       و التشوق و  
غميـا ممتعـا    فاأللفاظ تتكرر لتخلق جوا ن    ، موسيقيةً و معنويةً في الوقت نفسه       

إضافة إلى تعبيرها عن أهمية ما تتضمنه هذه األلفـاظ          ، يستجلب سمع المتلقي  
   .من دالالت إيحائية

لحرف عن وجهة نظـر  ين فيما يتعلق بتكرار ا    اختلفت وجهة نظر النقاد المحدث     -14
 فال نكـاد نجـد      التِّكرارفالنقاد المحدثون درسوه ضمن أسلوب      ، النقاد القدماء 

خالفـا  ، التِّكرار تكرار الحرف ضمن أقسام         إال وعدت  التِّكراردراسة تناولت   
للدراسات النقدية القديمة التي لم تعط تكرار الحرف أي أهميـة تـذكر،  بـل                

  . و درسته ضمن ما يعرف بالمعاظلة الكالميةالتِّكرارته عن فصل
ويشكل بعدا  ،  يلعب تكرار الحرف دورا إيقاعيا يسهم في إغناء موسيقى الَّنص          -15

 ا يلذلك فإن ،  في شعر الشاعر  من خالله عن دالالت نفسية وردت      فُشَكْأسلوبي
شار  النت ؛الصعوبة تكرار الحروف في القصيدة المعاصرة فيه شيء من          دراسة

على العكس من القصيدة العمودية القائمـة  ، هذه الحروف في فضاء غير محدد     
  .على التقابل و التناظر

16-        أصبحت الكلمة المكررة في الشعر الحديث تمثل مركز  ا ينطلق من خالله    ا داللي
رفع الشاعر ثم يعود إليها خالقًا في كل مرة عالقة لغوية جديدة تغني المعنى و ت         

 أن يكـون وثيـق   التِّكراروعليه فقد اشترط النقاد المحدثون في هذا    ، من قيمته 
  .الصلة بالمعنى العام للقصيدة
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 : تناول النقاد المحدثون تكرار الكلمة  في دراساتهم من عـدة محـاور أولهـا               -17
دراستهم للتكرار على شكلين رأسي و أفقي للكشف عن مدى إبداع الشاعر في             

، فقد يعمد بعض الشعراء إلى إبدال بعض األلفاظ لكسر آليـة            كرارالتِّاستخدام  
كما تساعد هذه األشكال في تشكيل بنـاء درامـي يتـسع           ، التوقع عند القارئ    

  الشاعر ضمن نسق إيقاعي موحـد، وثـاني  لعرض الحالة النفسية التي يعيشها   
، ألفعال و الصيغ هذه المحاور تقسيم النقاد تكرار الكلمة إلى تكرار األسماء و ا    

فتناولوا في أثناء حديثهم عن تكرار األسـماء تكـرار األلـوان و األعـداد و              
تكرار وا فيه على تكرار األفعال بعينها، و      أما تكرار األفعال فركز   ، األصوات  

و الحقوا بتكرار األسماء و األفعال ما عرف بتكـرار          ، صيغ األفعال وأزمنتها  
وحاولوا ربط هذا   ، لوه ضمن باب تكرار الكلمة    الصيغ و عالمات الترقيم وادخ    

 بالوظائف الداللية  و اإليحائية و النفسية و اإليقاعيـة التـي يؤديهـا               التِّكرار
   .التِّكرار

  يشكل تكرار العبارة كما يرى النقاد المحدثون ملمحا أسلوبيا و مـرآة تعكـس              -18
ف عن  ارئ إلى الكش  مصباحا مضيًئا يقود الق   كثافة الشعور في نفس الشاعر، و     

لمقترنة به و   من خالل إضاءة اللفظة أو العبارة ا      ، المعاني التي أرادها الشاعر   
إضافةً إلى دوره البارز في إحداث نوع من اإليقاع داخل        ، المتغيرة في كل مرة   

النص، و يلحق بتكرار العبارة تكرار المقطع و يشترط فيه أن ال يـأتي فـي                
بل يأتي في القصائد التي تقوم في       ، ة عامة واحده    القصائد التي تقوم على فكر    
 بمثابة النقطة في ختـام دائـرة تـم          التِّكرارفيأتي  ، بنائها على أكثر من فكرة      

  .معناها ويهيئ لبدء مقطع جديد
  فمنها ما جـاءت التِّكرار اختلفت منهجية الدراسات النقدية الحديثة التي تناولت         -19

دراسات قلَّدت الدراسات النقديـة     : أوالهما: يندراستها تقليدية و هي على قسم     
وكـأن الغـرض منهـا       ، التِّكرارالقديمة فسارت على نهجها في التعامل مع        

دراسات قلدت الدراسـات    : وثانيهما ،التِّكراراد القدماء في    اختصار ما قاله النق   
فلم تضف شيء جديـداً     ، النقدية الحديثة فسارت على نهجها و أخذت بآرائها         

 بل أفرغت شعر الشاعر المدروس وفق هذه اآلراء، وهناك    التِّكراراف إلى   يض
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فأخذت تركز علـى عنـصر      ،  دراسة إيقاعية    التِّكراردراسات حديثة درست    
وهناك دراسـات أخـرى     ، التِّكرارا أساسيا يقوم عليه      بوصفه عنصر  التِّكرار

ها من خالل اكتشافهم أبدع فيها مؤلفو  ، أطلقتُ عليها تسمية الدراسات اإلبداعية      
فحاولوا من  ، لدالالت ووظائف و أشكال جديدة للتكرار لم يشر إليها سابقوهم           

ا كاشفين عن مـدلوالت نفـسية و إيحائيـة و            داللي خاللها تحليل النص تحليالً   
  .التِّكرارإيقاعية تُبرر وجود 

20– ع بعض أنواع البديع ذات الصلة بَلد ية إلى التِّكرارالبنية  النقاد القدماء عن ضم
 ولعل السبب في ذلك عائد إلى وجود أقسام من هذه األنواع ال يمكـن               ،التِّكرار

 أدق  التِّكـرار و بناء على ذلك كانت نظرة القدماء لمفهوم         ، التِّكرارأن تتصل ب  
 مطلقًا يأخذ من أنواع البديع ما يتفـق         التِّكرارمن نظرة المحدثين الذين جعلوا      

 يردوه إلى أصـله أكـان تـصريعا أم ترصـيعاً أم ترديـداً أم                معه دون أن  
    .الخ...تجنيسا
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 ،دار الكتب العلمية، 1، طتحقيق محمد عبد القادر عطا، واإليضاح عنها

 . لبنان،بيروت

تحقيق محمد علي النجار،  ،الخصائص، )ت.د(، الموصلي علي بن عثمان ،ابن جني
  .، لبنانبيروت دار الهدى،، 2ط
 ،دار الحرية، 2 ط،األعمال الشِّعرية الكاملة، )2001(  محمد مهدي،،الجواهري

 . العراقبغداد،
، تاج اللغة وصحاح العربية :الصحاح، )1984(  إسماعيل بن حماد،،الجوهري

 . لبنانبيروت، دار العلم للماليين،، 3ط

 ،بيروت ،مية للكتبالشركة العال، شرح ديوان أبي نواس، )1987(  إيليا،،الحاوي
 .لبنان

 الكتاب دار، 1ط، شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، )1992(  حنَّا نصر،،الحتي
 . لبنان،بيروت، العربي

 . لبنان،بيروت ،، دار العودةالديوان، )1973( ،حمد عبد المعطيأ ،حجازي

بيروت ، دار صادر، ، تحقيق محمد يوسف نجمالديوان، )1960( ، أوس،ابن حجر
 .لبنان

، دار الحكمة، 1ط، ، البنى األسلوبية في النَّص الشِّعري)2004(  راشد،،الحسيني
  .لندن

، شرح أبي سعيد  الحطيئة ديوان،)1998( ، جرول بن أوس العبسي،الحطيئة
 .، لبنان بيروت،السكري، دار صادر

دار صادر ، 2ط، ، الحارث بن سعيدالديوان ،)2005( ،، أبي فراسالحمداني
 .ان لبن،بيروت

، خزانة األدب وغاية األرب، )1987( تقي الدين أبي بكر علي بن عبداهللا،، الحموي
 . لبنان، دار الهالل، بيروت،1، طتحقيق عصام شعيتو

 . العراق بغداد،،دار الحرية، 1ط، قصائد الضد، )1974(  جليل،،حيدر
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 . لبنان، بيروت،دار العودة، 2ط، الديوان ،)1982(  بلند،،الحيدري

 ،تحقيق خليل مردم بك ، ابن حيوسديوان، )1984( محمد بن سلطان،، حيوسابن 
 .لبنان، بيروت ،دار صادر

، ، شرح قدري مايو كُثير عزةديوان، )1995( ، بن عبدالرحمنكُثيرالخزاعي، 
  .لبنان،  بيروت،دار الجليل، 1ط
، 1، طتطور الداللة في شعر محمود درويش، )ت.د(  سعيد جبر،،أبو خضرة
 .روت، لبنانبي

، ثالث رسائل في إعجاز القرآن، )1968( ،، حمد بن محمد بن إبراهيمالخطابي
 .القاهرة، مصردار المعارف المصرية، ، 2طتحقيق محمد خلف، 

، 2، ط، تحقيق ناصر الدين األسد ابن الخطيمديوان، )1967( ، قيس،ابن الخطيم
 . لبنان،، بيروتدار صادر

، تحقيق داود غطاشة الفصاحة سر، )2006( بن محمد،  ابن سنان عبداهللا،الخفاجي
 . األردن، عمان،دار الفكر، 1ط، الشَّوابكة

، تحقيق أنور أبو سويلم ، الخنساء، ديوان)1988(  تماضر بنت عمرو،،الخنساء
 .األردن، ، دار عمار1ط

بعة مط، 1طعبد اهللا الجبوري، : ، تحقيق الدارميديوان، )1970(  مسكين،،الدارمي
 .العراقدار البصري، بغداد، 

 ،بغداد، ، دار الحرية1، طاألعمال الشعرية الكاملة، )2000(  محمود،،درويش
 .العراق

  .، لبنان، دار صادر، بيروتجمهرة اللغة، )ت.د(  محمد بن الحسن،،ابن دريد
 .، مصرالقاهرة  مكتبة مدبولى،،األعمال الشِّعرية، )ت.د(  أمل،،دنقل

، دار 1ط، ، شرح قدري مايو الذبيانيديوان، )1994( ،ماخ بن ضرار الش،الذبياني
 .  لبنان،بيروت، الكتاب العربي

، د بن عاشور، تحقيق محم النابغة الذبيانيديوان، )1976( ، النابغة،الذبياني
 .تونس، جانفي، الشركة التونسية للتوزيع
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المصطاوي، ، شرح عبدالرحمن  قيس بن ذريحديوان ،)2003(  قيس،،ابن ذريح
 . لبنان،، بيروتدار المعرفة ،1ط

 تحقيق عبدالقدوس ، ذي الرمةديوان، )1982(  غيالن بن عقبة العدوي،،ذو الرمة
 .  لبنان، بيروت،مؤسسة اإليمان، 1ط ،أبو صالح

، ، مكتبة الكتاني1ط، قراءات أسلوبية في الشِّعر الجاهلي، )2000(، ربابعة، موسى
 . األردن،اربد

، ، دار بيروت للطباعة عمر بن أبي ربيعةديوان، )1984(،  عمر،بيعةابن أبي ر
 . لبنان،بيروت

، 1ط، ، تحقيق أنطوان محسن القوال المهلهلديوان ،)1995( ابن ربيعة، المهلهل،
 . لبنان، بيروت،دار الجيل

، 1ط،  محمد حسن نور الدين، تحقيق ابن الرقاعديوان، )1990( ،عدي، ابن الرقاع
 . لبنان،بيروت، تب العلميةدار الك

مؤتة مجلة ، دائرة التِّكرار ودالالتها في بائية ابن الدمينة، )2000(إنعام، ، رواقة
، الكرك، 220-200، ص8، العدد 15، المجلد للبحوث والدراسات

 .األردن

، تحقيق عبد األمير علي مهنا، الديوان، )1991( علي بن العباس،، ابن الرومي
 .بيروت، لبنان، تبة الهاللمنشورات مك، 1ط

، دار الفصحى عن بناء القصيدة العربية الحديثة، )1977(  علي عشري،،زايد
  .، مصرالقاهرة، للطباعة والنشر

تحقيق  ،البرهان في علوم القرآن، )ت.د( ، بدر الدين محمد بن عبداهللا،الزركشي
 . بيروت،صيدا، المكتبة العصرية،  الفضل إبراهيممحمد أبو

أمين الخولي: ، تحقيقأساس البالغة، )1982(  أبو القاسم محمود،،مخشريالز ،
 . لبنان،المعارف، بيروت، دار 2ط
المنزع البديع في تجنيس ، )1980(  القاسم بن محمد األنصاري،،السجلماسي

 . بيروت، لبنانمكتبة المعارف،، 1ط، أساليب البديع
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 ، مكتبة مدبولي، القاهرة،ريةاألعمال الشع ،)1985( ، محمد إبراهيم،أبو سنة
  .مصر

 . لبنان، بيروت،، دارالعودةالديوان، )1971(شاكر،   بدر،السياب

، عبد السالم هارون: ، تحقيقالكتاب، )ت.د( عمرو بن عثمان بن قنبر، ،سيبويه
 . بيروت، لبنان، دار الجيل،1ط

، ، دار غريب1ط، النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية، )2006( شفيع، ،السيد
 . مصر،القاهرة

 ،عالم الكتب، 2 ط،التِّكرار بين المثير والتأثير، )1986(عز الدين علي، ، السيد
 . لبنان،بيروت

 .، لبنان بيروت،، دار العودة أبي قاسم الشابي، ديوان)1972(  أبو القاسم،،الشَّابي

، ار الجليل، د1ط، ، شرح يوسف عيد عنترةديوان، )1992( ، عنترة،ابن شداد
  . لبنان،بيروت

الدار السعودية للطباعة ، 2ط، األعمال الشعرية الكاملة، )1987(،  فاروق،شوشة
 .السعودية،  جدة،والنشر

دار ، 1 ط،تحقيق عبدالسالم هارون، المفضليات ،)1992(  المفضل،،الضبي
 . لبنان،المعارف بيروت

  بيروت،،المؤسسة العربية، 1 ط، األعمال الشِّعرية الكاملة،)1993 ( فدوى،،طوقان
 .لبنان

، ، الدار السودانية2ط،  المرشد لفهم أشعار العرب،)1970(،  عبد اهللا،الطيب
 . السودان،الخرطوم

المؤسسة ، 1ط، التِّكرار في شعر محمود درويش، )2004( فهد ناصر، ،عاشور
 . بيروت، لبنان،العربية للدراسات

، تحقيق محمد حسين آل ياسين، ط في اللغةالمحي، )1994(  الصاحب،،ابن عباد
  .، بيروت، لبنانعالم الكتب
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، 1ط، تحقيق محمد جبار المعيبد،  العباديديوان، )1965(  عدي بن زيد،،العبادي
 . العراقدار الجمهورية، بغداد،

 ،دار العودة، 2 ط،قضايا الشِّعر في النقد األدبي ،)1981(  إبراهيم،،عبد الرحمن
 . لبنانبيروت،

 . لبنان بيروت،،دار العودة، 1ط، الديوان، )1972(  صالح،،عبد الصبور

 بيروت، دارالشروق،، 2ط، اإلبحار في الذاكرة، )1981(  صالح،،عبد الصبور
 .لبنان
، الهيئة المصرية بناء األسلوب في شعر الحداثة، )1988(  محمد،،عبد المطلب

  .القاهرة، مصرالعامة، 
 مكتبة لبنان، بيروت،، 1 ط،البالغة واألسلوبية، )1994(  محمد،،عبد المطلب

 .لبنان
، تحقيق محمد فؤاد سزكين، مجاز القرآن ،)1981(  معمربن المثنى،،أبو عبيدة

 . بيروت، لبنانمكتبة الخانجي،، 2ط
وزارة ، 3ط ،ديوان جواهر السلوك في مديح الملوك، )1984(  محمد،،ابن عرابة

 . عمان،التراث

  . لبناندار اآلفاق، بيروت،، 4ط،  الفروق في اللغة،)1980(الل،  أبو ه،العسكري
، تحقيق مفيد قميحة، الكتابة والشِّعر :الصناعتين، )1984(  أبو هالل،،العسكري

  .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2ط
  .، القاهرة، مصرمكتبة القدسي، ديوان المعاني، )1932(، أبو هالل، العسكري

الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق ، )1980( ، حمزة يحيى بن،العلوي
 . لبنان،بيروت، دار الكتب العلمية، إشراف مجموعة من العلماء، اإلعجاز

الصاحبي في فقه اللغة ، )1993( حمد بن فارس بن زكريا القزويني،، أابن فارس
، 1ط، ، تحقيق عمر فاروق الطباعومسائلها وسنن العرب في كالمها

 . لبنان،بيروت ،مكتبة المعارف
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، دار الكتاب العربي، ، تحقيق لطفي الصقال علقمةديوان، )ت.د( ، علقمة،الفحل
 .، سورياحلب

 ،تحقيق محمد على النجار، معاني القرآن، )1980( يحيى بن زياد الديلمي،، الفراء
  .الهيئة المصرية للكتب، القاهرة، مصر

، تحقيق مهدي المخزومي كتاب العين ،)1986( حمد،أ الخليل بن ،الفراهيدي
 .، بغداد، العراقوإبراهيم السامرائي، دار الشؤون الثقافية

، المؤسسة العربية القاموس المحيط، )ت.د( مجد الدين محمد، ،الفيروز آبادي
  .، لبنانللطباعة، بيروت

 ،دجلة دار، 1ط، اإليقاعية في شعر الجواهري البنية، )2008(  مقداد محمد،،قاسم
  .عمان، األردن

السنة الحادية ، ، فبرايرمجلة األديب، قصيدة الفراء األبيض، )1952( ،نزار، قباني
  .8، ص2ج ،21 مجلد عشر،

،دار تأويل مشكل القرآن الكريم، )1981(  عبداهللا بن مسلم الدينوري،،ابن قتيبة
 . لبنان،بيروت، ، الكتب العلمية3ط

: ، تحقيقمعالم الكتابة ومغانم اإلصابة، )1988( عبد الرحيم  بن شيث، ،القرشي
 . لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت،1، طشمس الدين محمد حسن 

عالم ، 1ط، تقنيات الخطاب البالغي والرؤيا الشِّعرية، )2004(  فايز،،القرعان
 . األردن،اربد، الكتب الحديث

اإليضاح في علوم  ،)1989(  جالل الدين محمد بن عبدالرحمن الخطيب،،القزويني
، ، الشركة العالمية للكتب3ط، يتحقيق محمد عبد المنعم خفاج، البالغة
 . لبنان،بيروت

، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، )1987(  أحمد بن علي الفزاري،،القلقشندي
 . لبنان، بيروت،دار الفكر ،1، طتحقيق محمد حسين شمس الدين

، تحقيق محمد في محاسن الشِّعر ونقدهالعمدة ، )1963(  ابن رشيق،،القيرواني
  .، بيروت، لبنان، المكتبة التجارية الكبرى3، طمحيي الدين عبد الحميد
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، ، شرح مهدي محمد ناصر الدين األعشى الكبيرديوان، )1987( األعشى،، الكبير
 . لبنان،بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط

  .لبنانيروت، دار العودة ب ،الديوان، )1982(  إيليا،، أبو ماضي
،  بيروت،مصطفى السقا، دار المعرفة: تحقيق، الديوان، )ت.د(  أبو الطيب،،المتنبي

 .لبنان

، عالم الكتب 1، طدراسة أسلوبية: شعر أمل دنقل، )2003( فتحي، ،أبو مراد
 . األردن،اربد، الحديث

، تاج العروس من )1974( ،الرزاق  محمد بن محمد بن عبد،المرتضى الزبيدي
 .، الكويتالعلم الطحاوي، مكتبة الكويت عبد :، تحقيقهر القاموسجوا

 .، وكالة المطبوعات، الكويت1 ط،أساليب بالغية، )1980(  أحمد،،مطلوب

، أنوار الربيع في أنواع البديع، )1969(  علي بن أحمد بن محمد،،ابن معصوم
 . العراق،النجف،  مطبعة النعمان ،1شاكر هادي شكر، ط: تحقيق

، ، مكتبة النهضة، القاهرة3ط، قضايا الشِّعر المعاصر، )1967( نازك، ،ئكةالمال
 .مصر

،  المجلس األعلى للثقافة،األعمال الشِّعرية الكاملة، )2002( ، نازك،المالئكة
 .بيروت، لبنان

 عمان دار مجدالوي،، 1 ط،األعمال الشِّعرية ،)2006( عز الدين، ،المناصرة
 .األردن

 .لبنان بيروت، دار صادر، ،، لسان العرب)ت.د( ،بن مكرم محمد ،ابن منظور

 دار الكتب العلمية، بيروت،، 1ط،  البديع في نقد الشِّعر،)1987( ، أسامة،ابن منقذ
 .لبنان

، مطبعة 1 ط،الحداثة في حركة الشِّعر العربي المعاصر، )1991( خليل، ،الموسى
 . سوريا،دمشق، الجمهورية

 . لبنان بيروت،،مؤسسة نوفل ،ديوان همس الجفون ،)1981( ميخائيل، ،نعيمة
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مكتبة ، ، تحقيق علي نجيب عطوي، الديوان)1986( ،الحسن بن هانئ ،أبو نواس
 . لبنان، بيروت،الهالل

، الحرية للطباعة ، دارجرس األلفاظ ودالالتها، )1980( ماهر مهدي،، هالل
 .بيروت، لبنان

 ، بيروت،دار صادر،  خير البقاعي، شرح محمدالديوان، )1996(،  وضاح،اليمن
  .لبنان


