وزارة الـتعليم الـعالي والـبحث العلـمي
جامعة محمـد خيضر -بسكــــــرة -
كليـــــــــــــة اآلداب واللـغات
قســــــم اآلداب واللغة الـعربيــة

ج ـ ـم ـاليـ ـات ال ـتك ـرار في
شـع ـر سـميـ ـ ـح الـق ـاسـ ـم
مـذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في اآلداب واللغة العربية
تخصص  :عـل ــوم اللســان الع ـ ـربي
إش ـ ـراف الـدكتـورة :

إع ـ ـ ـداد الطــالبة :

بسمة خليفة

ليلى سهل

السنة الجامعيــة:
5341/5341هـ
4151/4153م

قــال اهلل تــعالى :
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شكر و تقدير
الحمد هلل كثيرا له الفضل و له الشكر ف ال توفيق إالّ به و ال بركة
إالّ باسمه و الحمد هلل أوال و أخيرا  ،و الصالة و السالم على سيدنا
محمد و على آله و صحبه أجمعين أمّا بعد :

فيسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة
ّ

" سهل ليلى "  ،تقديرا لها على مجهوداتها لمتابعتها لي و
يسرني
إرشاداتها التي ّ
أعتز بها عرف انا بالفضل و الجميل  ،و ّ
أن أتقدّم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضّلهم
بمناقشة المذكرة  ،فجزاهم اهلل خيرا  ،و ستكون مالحظاتهم
إثراء لهذه ال رسالة .
ك ما أتقدم بالشكر و التقدير إلى كل األسات ذة األف اضل في
قسم اآلداب و اللغة ال عربية  ،و إلى طلبة عل وم اللسان .
و إلى من م دّ العون لي من قريب و من ب عي د .
فجزا اهلل هؤالء جميعا خير الجزاء .

مقدمة

مقدم ـ ـ ـ ــة
تعد األسلوبية علما يكشف عن القيم الجمالية في األعمال األدبية  ،انطالقا من
ّ
تحليل الظواهر اللغوية والبالغية للنص األدبي ،وترّكز على دراسة الخصائص اللغوية
يتحول الخطاب عن سياقه الخبري إلى وظيفة تأثيرية وجمالية ،فهي تبحث عن
التي بها ّ

الفني عن مستويات الخطاب األدبي.
ما يتميز به العمل ّ

ـسمات األسلوبية التي شـاعت في الشعر العربي قـديما
ويعد الـتكرار سمـة من ال ّ

وحـديثا ،كـما يعتبر أيضا من األساليب التعبيرية التي انتشرت بين األدباء والشعراء ،حتى
الدراسات التي تبحث في هذا
تعددت ّ
ال يـكاد نص شعري ،أو نثري يخلو منه .ولقد ّ
يعد من األكثر األساليب التعبيرية
األسلوب وخصائصه ،وخاصة في النص الشعريّ ،
ألنه ّ

عما في نفس الشاعـر من مكنونات وأحاسيس ومشـاعر وأفـكار تـجول في
التي تكشف ّ

تعد دراسته دراسة إحصائية بحتة ،نخلص بنهايتها بكمية التـك اررات
داخله ،ولذلك ال ّ

وأعـدادها ،بل هي د ارسـة في صلب البنية الشعرية ،تكشف عن واقع الشاعر ،وعما يقف
خلف الكالم ،وحقيقة المتكلم .
فــالتكـرار ظـاهـرة بـارزة في الـشعر الـفلسطيني بـشكل عـام وفي شعـر الـشاعر (سميح
الـقاسم) بـشكل خـاص ،وقد تجلّت في شعره بمظاهر مختلفة بما تحويه من قيم جمالية
وأدبية وفنية .
ويعود سبب اختياري لهذا الموضوع الموسوم بـ (جماليات التكرار في شعر سميح
القـاسم)  ،ألنه يعد من أهم الظواهر التي امـتـاز بها شعرنا المعاصـر ،إلى جانب اهتمامها
بالبعد الفني والجمالي العام للنص.
فإن األسئلة التي تطرح نفسها أمامنا هي:
فإذا كان األمر كذلكّ ،
 -مـا مفهوم التكرار؟ وما هي أهم أنواعه؟

 وكيف وظّف الشاعر ظاهرة التكرار في شعره؟واعتمدت في هـذه الـدراسة على خـطة اشتملت مقدمة وفصلين وخاتمة .
أ

مقدم ـ ـ ـ ــة
األول كـان موسوما " بمفهوم التكرار " حيث ذكـرت مفهوم التكرار لغة ،
الـفـصل ّ
وبينت رأي القدماء والمحدثين في هذا األسلوب،
ومفهومه اصطالحا عند األدباء والنقادّ ،
وذكرت أهم أنواع التكرار.

وكـان الفـصل الثاني مـوسوما " بتجليات التكرار في شعر سميح القاسم " حيث بحثت
في بعض أنواع التكرار األكثر شيوعا ،ومن هذه األنواع :تـكرار الحرف و تـكرار الكلمة و
تـكرار الجملة .
ـوصلت إليها ،في هذه الدراسة.
ثّم ختمت البحث بخاتمة ضمنتها مجمل النتائج التي ت ّ
فكان االعتماد في هذه الدراسة على الـمنهج الـوصفي  ،الذي يسمح بتتبع عناصر
البحث واحدا واحدا ،في وصف على نماذج شعرية مختارة في الديوان ،كما يعتمد على
المنهج اإلحصائي الذي يقوم على إحصاء عدد التك اررات الخاصة بالحروف واألسماء
واألفعال والجمل الواقعة في الديوان .
ومن أهم المصادر و الـمراجع المعتمدة في البحث  :كتاب" قضايا الشعر المعاصر"
لنازك المالئكة" ،البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر" لعبد الرحمن تبرماسين،
"التكرار في شعر محمود درويش" لفهد ناصر عاشور ،و"حركية اإليقاع في الشعر العربي
المعاصر" لحسن الغرفي ،و" البنية اإليقاعية في شعر الجواهري " لقـاسم مقداد محمد
شاكر ،و" جـماليات التـكرار في الشعر السوري المعاصر" لــعصـام شـرتـح .
كما واجهتني بعض الصعوبات التي تعود بصورة كبيرة إلى عدم توفّر بعض
الكتب.
علي بنعمته ورحمته ،كما
وفي الخـتام أشكر اهلل ّ
عز وج ّل الـذي وفّقني لهذا ،وأنعم ّ
أتوجه بالشكر الـجزيل والـموصول ،وبـالغ الـتقدير واالمتنان إلى األستاذة الـدكتورة " سهل
السند
ـكرمها وت ّ
ـفضلها بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ،حيث كانت نعم ّ
ليلى " ،على ت ّ
مني خالص ال ّشكر والتّقدير واالحترام .
والمساعدة ،فلها ّ
رب الـعالمين .
والـحمد هلل ّ


ب

ال ـ ـف ـص ــل األول :
م ـ ـ ـ ـاهـيـة ال ـت ـك ـرار
 .1مـ ـف ـهــوم ال ـتـ ـك ـرار
 .2أن ـ ــواع الـ ـتـ ـك ــرار
 .3الـتـكرار ب ـيــن القـدمـاء و المـحـدث ـيـن

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :
 - 1مـــــــــــــفهوم التكـــــــــــــــــــــــرار:
أ – لغـــــــــــــــــــــــــــــــة :

يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول )الخليل بن أحمد الفـــــــــــــــــــــراهيدي((ت171ه)  « :الكـ ـ ـر :الرجوع
عليه ،منه التك ـ ـرار 1».فـ ـ ـ ـ ـ ــالتكرار في اللغة عنده بمعنى الرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع .
وفي معجم مـ ـ ـ ـ ــقاييس اللغ ـ ــة (البن فــــــــارس)(ت593ه) يقول « :كـ ـ ــر الكاف
والراء أصل صحيح يدل على جمع وتـ ـ ــرديد ،من ذلك ك ـ ـ ـ ــررت ،وذلك رجـ ـ ـ ـ ــوعك إليه
سمي
بعد ّ
المرة األولى ،فهو التـ ــرديد الذي ذكرناه ،والتكـ ـ ـ ـ ـرير ،كالحشرجة في الحلقّ ،

يرددها ».
ألنه ّ
بذلك ّ

2

أما عند )الـــــــــــــــــــزمخشري((ت355ه) في ك ـ ـت ـ ـ ــابه "أس ـ ـ ــاس البالغـ ـ ـ ــة"« :
ّ

انهـ ـ ـ ـ ــزم عنه ثم ك ـ ـ ـ ـ ّـر عليه كـ ــرورا ،وك ـ ـ ـ ـ ّـر عليه رمحه وفرسه ك ـ ـ ـ ـ ّـرا ،...وك ـ ـ ــررت عليه

الحديث ك ـ ـ ـ ـ ّـرا ،وك ـ ـ ـ ـ ــررت عليه تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اررا ،وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرر على سمعه كذا ،تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرر

عليه».

3

ويقول )ابن منظـــــــــور((ت711ه)  « :هو مصدر كـ ـ ـ ـ ـ ّـرر ،كـ ـ ـ ـ ـ ّر ،يقال :كـ ـ ـ ـ ـ ّره

وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّر بنفسه يتعدى وال يتعدى ،والك ـ ـ ّر :مصدر كـ ـ ـ ـ ّر عليه يكـ ـ ـ ـ ـ ـ ّر ك ـ ـ ـ ـ ّار وكـ ـ ـ ـ ـ ـرورا،

مرة أخرى 4».جاء
وتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اررا :عطف ،وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّر عنه :رجع  ..وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّرر الشيء  :أعاده ّ
بمعنى اإلعادة والعطف.
1

2

3

4

الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العين ،تحقيق :عبد الحميد الهنداوي ،دار الكتب العلمية ،ط ،1مج ،4بيروت،
لبنان،3002 ،ص.11
أبو الحسين أحمد ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الشكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،ج ،1191،5ص.131

أبو القاسم الزمخشري ،أساس البالغة ،تحقيق  :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت ،لبنان،
 ،1111ص.131
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ( كرر) ،دار صادر ،ط ،1مج  ،5بيروت ،لبنان،1110،ص.125
4

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :
ب – اصطالحا :

حد بعيد ،فهي ال تتعدى حدود
إن رؤية العلم ـ ــاء لحقيقة التك ـ ـ ـ ـ ـ ـرار متقـ ــاربة إلى ّ
ّ

اعتباره إعـ ــادة اللفظ أو المعنى ،حيث ذكر البالغيون العرب مصطلح التك ـ ـرار لما له
وبينوا فوائده ووظائفه
من حضور في كثير من الشواهد الشعرية والنثرية ،ودرسوه ّ
مرة في سياق واحد". 1
"فالتك ـ ـ ـرار اللفظ أو الدال أكثر من ّ

ـرددا لق ــوله
فقد عـ ـ ّـرف ــه (ابن األثيـــــر) بقـ ــوله  « :هو داللة اللفظ على المعنى مـ ـ ّ

مردد ،واللفظ واحد ».
فإن المعنى ّ
لمن تستدعيه (أسرع أسرع)ّ .

2

فالتكرار عنده له

يكرر في حين معنى اللفظ
مستويين :مستوى لفظي ومستوى معنوي ،يرى أن اللفظ ّ

مكرر أيضا.
ّ

إن التك ـ ـ ـ ـرار هو أن
فيعرفه بقوله ّ « :
أما صاحب الخزانة (عبد القــــادر البغدادي) ّ
ّ

يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى . 3»..

أي أن تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار الكلمة تكون من حيث اللفظ أو المعنى .
أما (ابن معصوم) في كتابه "أنواع الربيع" أشار أن التكـ ـ ـ ـرار هو « :تكرار كلمة
وّ

مرة باللفظ و المعنى لنكتة » .4والمقصود بالنكتة في قوله ،الغرض
أو لفظة أكثر من ّ

أو الوظيفة .

1

2

فايز عارف القرعان ،في بالغة الضمير والتكرار ،دراسات في النص العذري ،عالم الكتب الحديث ،ط ،1إربد،
األردن ،3010 ،ص.111
ابن األثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيق :أحمد الحوفي ،دار النهضة للطبع والنشر ،ط ،3ج،3
القاهرة ،مصر ،د ت ،ص .245

3

عبد القادر البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،الهيئة المصرية العامة

4

ابن معصوم ،أنواع الربيع في أنواع البديع ،تحقيق :شاكر هادي شكر ،مطبعة النعمان ،النجف األشرف ،ط ،1ج،5

للكتاب ،ط ،3القاهرة ،مصر ،1119،ص .211
العراق ،1111 ،ص .245

5

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

نالحـظ تقارب التعريف ــات التي قام بدراستها مجموعة من البالغيين العرب
لمصطلح التك ـ ـ ـ ـ ـرار والتي تكاد تكون واحدة ،وذلك أن تكـ ـ ـ ـرار الكلمة من حيث اللفظ
حد ذاتها ،بل يقتصر على جميع
والمعنى ،لكن هذا ال يقتصر على الكلمة في ّ
مستويات الكالم .
ويقول )ابن الناظم (التك ـ ـ ـرار هو «:إعادة اللفظ لتقرير معناه ،ويستحسن في مقام
1
ك.
نفي الشك »  .أي إن التك ـ ـ ـرار جاء ألجل تقرير المعنى وتأكيده إلزالة الش ّ

وقد ربط )ابن أبي األصبع(مصطلح التك ـ ـرار بالوظيفة التي يؤديها ،فالتكـ ـرار
عنده يتمثّل في أن « :يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو
التهويل أو الوعيد .2»..
وقد يجيء التكرار ألغراض كثيرة منها الوصف والمدح وال ّذم والتهويل والوعيد
وغيرها ،ذلك من أجل التأكيد .فـتك ـ ـرار األلفاظ و المعاني جاء ليؤدي غرضا ما.
مرة
يعرفه أيضا ّأنه « :عبارة عن اإلتيان بشيء ّ
أما (القاضي الجرجاني) الذي ّ
ّ

3
مرة بعد أخرى.
بعد أخرى » ( .فالجرجاني) قام بوصفها ،أي البد من تك ـ ـ ـرار شيء ّ

وجاء (أبو هالل العسكري) في كتابه " الفروق في اللغة " الذي أفرد فيه بابا
سماه (الفرق بين التكرار و اإلعادة ) ،و ذكر فيه الفرق بينهما ،فجاء بمعنى التكرار
مرات.4» .
في قولهّ « :
مرة وعلى إعادته ّ
أن التكرار يقع على إعادة الشيء ّ
في حين نجد (السيوطي) قد ربط التكرار بمحاسن الفصاحة ،كونه مرتبطا
باألسلوب ،وذلك بقوله " :هو أبلغ من التوكيد وهو محاسن الفصاحة " 1والتكرار ليس

1

2
3
4

ابن الناظم ،المصباح في المعاني والبيان والبديع ،تحقيق :حسين عبد الجليل يوسف ،مكتبة األدب ومطبعتها ،ط،1
القاهرة ،مصر ،1111،ص.323

ابن أبي األصبع ،تحرير التحبير ،تحقيق :حفني محمد شرف ،دار نهضة ،ط،1القاهرة ،مصر ،1159 ،ص.295
القاضي الجرجاني ،التعريفات ،مكتبة لبنان ،بيروت ،لبنان ،1195 ،ص.11
أبو هالل العسكري ،الفروق في اللغة ،دار اآلفاق ،ط ،4بيروت ،لبنان ،1110 ،ص.20
6

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

أن
غريبا على العرب ،واّنما هو سنة من سننهم كما يقول (ابـن قـتـيبـة) (ت672ه)ّ :

أن الـقـرآن الـكـريم نـزل بلـسانـهم وعلى مـذاهبـهم
ال ـتـكـرار مـن مـذاهـب الـعـرب ،و ّ

2

ذلك

إرادة الـتوكيد واإلفهام.

«من

بأن التكرار:
بـهذا الـرأي أخـذ (ابن فارس) في كتابه "الصاحبي في فقه اللغة" ّ
سنن

العرب

يراد

به

اإلبالغ

بحسب

العناية

كما عـ ّـد (الـبـاقـالني) الـتـكـرار نـوعـا مـن أنـواع ال ـبـديـع عـند ال ـعـرب .

باألمر»

3

4

كـذلك جـعـل (الثعالبي) لـه بابا في كتابه " فقه اللغة " بعنوان "التكرير واإلعادة"،
ولكنه لم يذكر فيه كثي ار وذلك في قوله " :من سنن العرب في إظهار الغاية باألمر".5
ومنه قول الشاعر :
كم نعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانت لك ـ ـم

ك ــم ك ـ ــم و كـ ــم ك ـ ـ ـ ــانت و كـ ــم

فـكـرر لـفظـة " كـم" للـعـنايـة بـتـكثـيـر ال ـعـدد ،وبهذا الرأي أخذ ك ّل من " ابن فارس" و
" الثعالبي" ،ونقال المثال نفسه وأجازاه للتوكيد مع عدم التعليق عليه .
شـيـت الـقـرشي) الـذي ع ّـرف الـتـكـرار تـعـريـفـا مـوسـيقـيـا قـائـمـا عـلى
أمـا (ابـن ّ
ّ

أن يـأتي بـثـالث أو أربـع كـلـمـات
الـوزن ،وجـاء ذلك في قـولـه « :والـتـكـريـر هـو ْ

إمـا عـلى وزنـهـن أو خـارجـة عـنه ّـن مـثل أن
مـوزونـات ،ثـم يـخـتم بأخـرى تـكـون الـقافيـةّ ،

1

2

السيوطي ،اإلتقان في علوم القران ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ،ج ،1بيروت ،لبنان،1111 ،
ص.111
ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن الكريم ،تحقيق :السيد أحمد صقر ،دار الكتب العلمية ،ط ،2بيروت ،لبنان،1111 ،

ص.325

3

ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة ،تحقيق :مصطفى الشويمي  ،مؤسسة أبدران للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان،

4

الباقالني ،إعجاز القرآن ،شرح :محمد عبد المنعم خفاجي ،دارالجيل ،بيروت ،لبنان ،3005 ،ص.59

5

 ،1112ص.309

الثعالبي ،فقه اللغة وسر العربية ،تحقيق :حمد وطاس ،دار المعرفة ،ط ،3بيروت ،لبنان ،3009 ،ص.411
7

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

يـقـال :ال زال عـالي الـمـنـار ،حـامي الـ ّذمـار ،عـزيـز الـجـار ،هـامي الـنـعم ،وافـي الـمـجد،
نـامي الـحمـد ،جـديـد الـج ّـد ،وافــر القـسـم».

1

شـيت) قـائـم عـلى أوزان أبـنـية األفـعال ،ويـقـوم أيـضا
فـمفـهـوم الـتـكـرار عـنـد (ابـن ّ

عـلى أسـاس الـتوازي ألبـنـيـة األلـفـاظ .

وجاء في "معجم المصطلح ــات النحوية والصرفية" أن التكـ ـ ـ ـرار هو:
« اإلعادة ،أي :إعادة اللفظ أو الجملة » ...

2

وقد ّبين (محمد اللبدي) أن التكـ ـ ـ ـرار يكون في الحرف والجمل وقد يكون أيضـ ـ ــا

لفظيا ولفظيا ومعنويا ،كم ـ ــا أض ـ ـ ــاف أيضـ ــا مت ـ ـ ـ ـرتبات التك ـ ـ ـ ـ ـ ـرار وأغ ارضـ ـ ـ ــه:
 / 1التـ ـ ــوكيد وهو الغـ ــالب فـ ـ ــيه .

 / 3والنقـ ــض كمـ ـ ــا في تك ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مـ ــا في ق ــولنا  :مـ ـ ــامـ ــا محمد في
الدار.3...
وأمـّــا في "معجم المصطلح ـ ــات الع ـ ـربية في الل ــغة واألدب"  ،ف ـقـد جاء أن
التك ـ ـرار هو « :اإلتي ــان بعن ـ ــاصر متم ـ ــاثلة في مـ ـ ـ ـواضع مخ ـت ـ ـ ـ ــلفة مــن الع ـمـ ـ ــل
الـ ــفني ،والتكـ ـ ـرار هو أسـ ــاس اإلي ــقاع بجمـ ـ ــيع صوره ،ف ــنجده في الم ــوسيقى بطــبيعة
الحـ ــال ،كـمـ ــا ن ــجده أسـ ــاس ـ ــا لـ ــنظريـ ــة الق ـ ــافية في الش ــعر ،وسـ ـ ّـر نج ـ ـ ــاح الكـ ـ ــثيـ ــر مــن

المحس ـ ــنات البـ ــديعية ك ـمــا هي الحال في الـ ــعكس ،وال ـ ــتف ـ ـريــق والجمـ ـ ــع مــع ال ــتفريق

ورد الـ ــعجــز على الصدر في عـ ــلم الـ ـ ــبديع ال ـ ـ ــعربي» .

4

 1ابن شّيت القريشي ،معالم الكتابة ومغانم اإلصابة ،تحقيق  :محمد حسن شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،ط،1
بيروت ،لبنان ،1111 ،ص.101
2

محمد اللبدي ،معجم المصطلحات النحوية الصرفية ،دار الفرقان ،ط ،1عمان ،األردن ،1115،ص.119

4

مجدي وهبه وكامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،ط ،3بيروت ،لبنان،

3

المرجع نفسه  ،ص. 114
 ،1114ص.111،119

8

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

ي في بنية الشعــر الــتي تقوم علــى تك ـرير السم ــات الشعرية
والتك ـرار نسق تعــبير ّ

ومعاودتـ ــها في النص بشكل تأنس إليه النفس التي تتلهف إلى اقتناص ما وراءه من
دالالت مثيرة

1

.

أن الـتكـرار ق ـ ــد ول ج في دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة التـ ـ ــأكيد ،ك ــون ــه فـ ـ ــائدة الكـ ــالم ،فق ـ ــد
ونـالحظ ّ

قـ ـ ــيل :الك ـ ــالم إذا تك ـ ـ ــّرر تقـ ـ ـ ـ ّـرر .كـما أنـه نـال صـفـة اإليـجـابيـّة ،لـقـدرتـه على تـأدية
أغـ ـراض مـعـنويــةٍ جـمـالـي ٍـة تـرفـع مـن قـيـمة الـنص الـذي تـرد فـيه.

1

حسن الغرفي ،حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،إفريقيا الشرق ،بيروت ،لبنان ،3001 ،ص.11
9

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

 - 6أنــــــــــــــواع التكــــــــــــــــــــــــرار:
التك ـ ـرار في طبيعـ ــته يعتمـ ــد على اإلعـ ــادة لقـ ـ ـوالب لغـ ــوية متنـ ــوع ــة ومختـ ــلفة،
ألنه ظـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـرة لهـ ــا
في إي ـ ـ ـقــاعها وط ـ ــاق ـ ــاتها التي تعتمـ ــد على اللـ ـ ــغة الش ـ ــعري ــةّ ،
أهمـ ــية كبي ـ ـ ـرة م ــن حي ـ ــث د ارس ـ ــته ــا وت ـ ــحل ــيلـها بمــختلف أنم ـ ــاط ــها ،التي ت ـت ـ ّش ـكــل في

الشـ ـعــر بأشك ـ ــال مخت ـ ــلفة ومتـ ـنـ ّـوعـ ــة ،فهي تب ـ ــدأ بالح ـ ــرف وتمتــد إلى الك ـ ـلـمـة والى

الجـمـلـة ،وكــل ش ـكـل مــن هــذه األش ـكــال ي ــعمــل على إبراز جـ ــان ــب تأث ـ ــيري خ ــاص

لــها .ون ــورد هـ ــذه األنمـ ـ ـ ـ ــاط في اآلتـ ـ ــي :

أ  -تــــــــكــــرار الــــــــــــــحــرف:
يـ ـع ـ ّـد تـكرار ال ـحــرف من أبس ــط أن ـ ـواع الــتك ـرار ،وأق ـ ـلّـها أهم ــية في الـ ــداللة ،وقــد
يــلج ــأ إل ــيه ال ـشــاعر ب ــدوافـ ــع ش ـعــوريــة لــتع ـزيــز اإليـ ـ ـقــاع ،في محــاولــة مــنه ل ـمـحـاكــاة
الـحــدث الــذي ي ـتــناولـه ،ورب ـمــا ج ــاء لل ــشاعــر عـ ـف ـوا أو دون وع ــي منه

1

.

وعلى الـرغم من أن أكـثر الـقدمـاء مـن الـبالغــيين أطلقـوا عـلى هـذا النوع مـن
التـكـرار مـا يعرف "بـالمـعاظلـة اللـفظـية" الـذي قـامت بـد ارسـتـهـا واقـتـ ارنـها مـن بـعضهـا
بـعض ،سـواء أكـانـت حـروف الـمـباني أم حـروف الـمعـانـي ،علـى عـكس الـنقاد الـمحدثـين
الـذين درسـوا تـكرار الـحرف ضـمن أســلوب الت ـك ـرار ،مـا يـلعبه مـن دور فـي بـنـاء
اإلي ـقـاع الـمـوسـيقـي داخـل الـنـص .ويقوم الـتـكرار على الـدراسة اإلحـصـائية لـعـدد
ألن تـكـرار الـحرف فـي الـقصـيدة
الـحـروف الـمـك ّـررة ،مـن أجـل إغــناء مـوسيـقى الـنصّ ،

الـحـديـثة « يسـتجـيب إلـى منـهج اإلحـصاء والـمقـارنة واالسـتنتـاج ،أكــثر مـما يـخضـع

1

مراد عبد الرحمن مبروك ،من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،3003 ،1ص.31
01

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

ـحرة وتـوزـيعـها و كـيفـية ان ـتـشـار عنـاصـرهـا،
للـرؤيـة الـبصـريـةّ .
ألن طبيـعة الـقصـيدة الـ ّ

ال تـمنـح صـورةً بـصريـةً واحــدة دائــمةً ومست ــديمـةً ». 1

فــتكـرار الـ ــحرف هـو الــمنطلق األول في الع ــناصـر التي يتركــب منــها الن ــص
الــشعـري ،فالــشاعــر حيــنما يكــرر صــوتـا بعــينه أو أص ـواتـا مـجتـمعةّ ،إنـما ي ـريــد أن

يـؤكــد حـ ــالـة نـفسيـة مـعيـنة ،أو يـبـرز ظـاهـرة إنــسانــية مــا؛ بـنسـيج إي ـقـاعي مـ ــوسـيقي،

ي ــوفــر إمـ ــتاعــا آلذان الم ــتلقـين.

2

وليــس بـالـضـرورة أن يـقصـد الشـاعـر إلـى حـرف ،فـيك ّـرر عـن وعـي شـعـوري تـام،

نصـه
لـكـن انـفعـاله الـنفسـي ،وحـالتـه الـشعورية قـد تـختـار الـحرف الـذي يـت ّ
ـردد في ّ
الـشعـري ،سـواء أكـان هـذا الـصوت داخـليـا أم خـارجـيـا.

ـميـزه عـن غـيره،
أن لـكـل حـرف مـخرجـه الـصوتي وصـفاتـه الـتي ت ّ
ومـعلـوم ّ

والــحروف نـوعـان :صـــامـتة وصــائـتة ،وهـذان الـعنـصران هـما الـلّـذان يـمنـحان الـكلـمة
أو الـعبـارة إيـقـاعا متـن ّـوعـا فـي الـسمع .فيـكون اإليـقـاع إمــا متــناف ـ ار أو مـنسـجـما ،تـبـعـا
للـترجـيـع أو الــترديــد ال ـحـاصل مـن تك ـرار الـحرف ،ووفـقـا للـطاقـة اإلي ـقـاعـية الــتي

يـحمـلهـا ،والــجرس الـذي يـحـدثـه فـي الـسمـع .
إن ظ ــاهـرة ت ـك ـرار الــحرف مــوجـودة فـي الشــعر الــعربي ،ولــها أث ــر خ ــاص فـي
ّ

نفـسـية المـتـلـقي « ،فـهي قـد تـمـثـل الـصوت األخ ــير فـي نـفـس الـشاعـر ،أو الــصوت
ـصب فـيه أحـاسـيـسه ومـشـاعـره عـنـد اخـتـيار الـقـافـية مـثـال ،أو قـد
الـذي يـمـكن أن ي ّ

يرتـبـط ذلـك بـتـكرار حـرف داخــل الـقـصيدة الشـعـريــة  ،بحيث يـكـون لـه نـغمـتــه الـتي

1

تبرماسين عبد الرحمن ،البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ،دار الفجر ،ط ،1القاهرة ،مصر،3002 ،

2

ينظر :قاسم مقداد محمد شاكر ،البنية اإليقاعية في شعر الجواهري ،دار دجلة ،ط،1عمان ،األردن،3001 ،

ص.311
ص.152

00

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

أن ال وجـود ل ـشـعر
ألن الــشيء الذي ال يـختـلف علـيه اثـنـان ّ
ـنصّ ،
تـطـغـى عـلى الـ ّ
موسـيقـى دون شــيء مـن اإلدراك العام لـمعـناه ،أو علـى األقـل لـنغمته االنفـعـالية ». 1

1

رينيه ويليك ،نظرية األدب ،ترجمة :محي الدين صبحي،مراجعة حسام الخطيب ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
ط ،1115 ،2ص.115
01

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

ب  -تـــــــكــرار ا لـــكـــلمـــة :
يــعتـبر تـ ـكـرار ال ـكـلمة مـن أب ـسـط ألـ ـوان ال ـتـكرار وأك ــثرهــا شــيوعــا فــي الــشعـر
الــعربـي « ،فــإذا كـ ــان تـ ـك ـرار ال ـحـرف و تــرداده فـي ال ـكـلمة ال ـواحـدة يـمنـحــها ن ـغــما
وج ــرســا ي ـنـعـكسان عـلى ج ـمـال الــصورة ،فإن ت ـكـ ـرار الل ـفـظة فـي ال ـمـعنى اللـغـوي ،ال
يـمـنح ال ـنـغم فـقـط ،بــل يــمنــح ام ـتــداد أو ت ـنــامــيا للـقـصــيدة فـي شـكـل م ـلـحـمي ان ـفـعالــي
م ـتـصـاعـد » .1
وت ـش ـ ّكـل ال ـكـلمـة « الـمصـدر األول مـن مـصـادر شـعـراء الــحداثــة ال ـتـكـ ـ ارريــة،
ـوزعــة
والــتي تـتـشـ ّكـل مـن صــوت م ـعـزول أو مـن جـمـلـة مـن األصـوات ال ـمــرّكـبـة ال ـم ّ
داخــل الـ ـسـطر ال ـشــعري أو الـقـصـيدة بـشـكـل أفــقي أو أرســي ،وهــذه األص ـوات تـتـوحـّــد

فـي ب ـنـائ ــها وتــأث ـيـرهــا س ـ ـواء أكـ ــانـ ت حــرف أم كـ ـلـمـة ذات صـ ـفـات ثــابــتة كـاألس ـمـاء،
أو ذات طــبيـعة م ـتــغيـرة ت ـفـرضـهـا طــبيـعة ال ـسـياق كــالـفعـل »

2

.

فال ـكـلمـة الـمـك ّـررة تـمـثّـل الـمـركــز الـداللي الـذي يـنـطـلق مـنه الـشـاعـر ويـعـود إل ـيـه

خــالـقـا فـي كـل مـ ّـرة عــالقــة ل ـغــويــة جــديــدة ،ت ـغـنـي الـمـعـنى وتــرفــع مــن قـيمـته.

فهي ت ـقـوم أيضا ب ــدور الـ ـمـولـد لل ـصـورة الـ ـشــعريــة وهـي فـي الـوقـت نفسه ال ـجـزء
ـصـور الـشـعـريـة م ّـمــا يـحـمـل الـكـلـمة
الـثـابـت أو الـعـامـل الـمـشـتـرك بـيـن مـجـمـوعـة مـن الـ ّ

دالالت وايــحاءات جـديـدة فـي كـل مـ ّـرة و ت ـعـكـس هــذه ال ـكـلـمة فـي الـوقــت ن ـفـسه إل ـ ـحـاح

ال ـشـاعـر علـى داللـ ــة مـعيـّنـة .

1
2

3

تبرماسين عبد الرحمن ،البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ،ص.211
عصام شرتح ،جمالية التكرار في الشعر السوري المعاصر ،دار لطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1دمشق،
سوريا ،3010،ص.412

 3فيصل حسان الحولي ،التكرار في الدراسات النقدية بين األصالة والمعاصرة ،أطروحة الماجستير في الدراسات األدبية،
قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة مؤتة ،3011 ،ص.105
01

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

أن ت ـكـرار كـ ـل ـمـة واح ــدة فـي ّأول كـل ب ـيــت
فـمثـال تـرى " نــازك الـــمـالئــكـة"ّ « ،

ـأنــه ل ــون شــائــع فـي شـعـرنـا ال ـمـعـاصـر،
مــن مــجمــوعـة أب ـيــات م ـتـتـال ـيـة فـي ق ـصـيـدة ،بـ ّ

يـتـكـىء إلـيـه أح ـيـانــا صـ ـغـار ال ـشـعـراء فـي مـحـاولـتـهـم تـهـيـئـة الـ ـج ّـو ال ـ ـمـوسـيـقـي

لـقـصـائـدهــم ال ــردي ـئـة ،وال ت ـرتـفــع نــماذج هــذا اللــون مــن ال ـ ـتـكرار إلى مـ ـرت ـبـة األص ــالة

ـعول فـي مـثـلـه ،ال علـى
والـ ـجـمـال ،إال علــى يــدي ش ــاعــر مـ ــوه ــوب ي ـ ــدرك ّ
أن الـم ّ

الـ ـتـكرار ن ـف ـسـه ،واّن ـ ـمـا علــى مــا ب ـعـد الـ ـك ـلـمة ال ـمـك ّـررة ».1

ولـعـ ّل ت ـكـرار ال ـكـلـمات يـمـنـح ال ـقـصـيـدة الحـداث ـيـة سـيـرورة لألحــداث وت ـتـابــعهـا،
م ـمـا ي ـجـعـل أ كـ ـثـر أش ـكـال الـ ـتـكـرار تـ ــداخـ ــال مـع تـ ـ ـك ـرار ال ـ ـصــورة ،فــال ـك ـلـمـة تـبـقـى
جـ ــزءا أس ـ ــاسـ ـيــا فـي ال ـ ـصــورة ال ـ ـف ـن ـيـة ،ال يـ ـمـكـن ت ـ ـجـاه ـل ـهـا.
فـ ـتـكـرار ال ـ ـك ـلـمـات ي ـحـدث ن ـغـمــا مـوس ـيـقـيـا ،كــونــه يـتـكـون مـن أص ـ ـ ـ ـوات،
والـ ـكـلـمـات « الــتي تـنـبـني مـن أصـوات ،يـسـتـطـيـع الـ ـشـاعــر ب ـهـا أن يـخـلـق ج ـوا
مـوسـيـقـيـا خــاصــا ،يـشـيـع دالل ــة مـعـيـنة ،أس ـلـوب ق ــديــم لـكـنـه أص ـبـح عـلـى يــد الشــاعــر
الـ ـمـعـاص ــر تـقـنـيـة صــوت ـيـة بـ ــارزة ت ـكـمـن وراءه ــا فـلـسـفـة ».

2

«ف ـتـكـرار ال ـكـلـمـة فـي ال ـقـصيـدة يـتـحـّول إلـى نـقـطـة مـركـزيـة تـرتـبـط بـهـا الـكـثـيـر مـن
الـدالالت واألف ـكـار عـبـر ال ـخـيـوط الـ ـتـعـبـيـريــة».3
فإن تـ ـكـرار ال ـ ـكـلـمـة يـمـد ل ـنـا حـ ــركـة إي ـ ـقـاعـ ـيـة ل ـيـعــرض ل ـ ـنـا الـ ـ ـحـالــة الـ ــنفـسـيـة
ومـنـه ّ
التـي يـعـيـشـهـا الـ ـشـاع ــر.

1
2

نازك المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،دار العلم للماليين ،ط ،1بيروت ،لبنان ،1113،ص314

مصطفى السعدني ،البنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،مصر،

،1119ص21

3

قاسم مقداد محمد شاكر ،البنية اإليقاعية في شعر الجواهري ،ص.119
04

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

ويــأتــي تـ ـك ـرار الل ـفـظـة الـ ـواحــدة فــي ال ـ ـقـصـيـدة ذاتـ ـهـا لي ـ ـعــزز اإليـ ـقـاع الــذي يــرس ــم
ال ـصـورة الـ ــنفـسـيـة بـمـا تـشـتـمـل عـلـيـه اللـفـظـة مـن مـعـنـى ،ان ـسـجـم مـع طــول االسـتـعمال
مـع الـصوت  ،فـتـتـداخــل فـي الــوقــت الـ ـواحــد أبـ ــعاد ال ـ ــموســيقـى الــداخــلية فــي رس ـ ــم
الـ ـصـورة ال ــموسـيقـيـة ،ك ــي تـتـب ّـدى الـ ــعالقـة االنـ ـفـعـاليـة بيــن رسـ ــم الــكلـمـة ومــعنـاها،
مـتـضافـرة مـع ت ـك ـرار الــمق ـطـع واللــفظـة.

1

والتـ ـك ـرار الل ـفـظي ،هـو " ت ـكـرار كـ ـلـمـة تـسـتغـرق الــمقـطـع أو الـقـصيـ ــدة ".2
أن اللـفـظ ال ـ ـمـكـّرر ي ـنـبغـي أن ي ـكـون وثـ ــيق
وتـ ـقـول(نـــــازك الـــمالئـكة) أيـ ــضاّ « :
االرت ـ ـبـاط بـالـمـعـنـى ال ـعـام ،واال كـ ــان لـ ـفـظـية م ـتـكـّلـفة ال سـ ـبـيل إلـى قـبـولـها ،كـمـا أنــه

الب ـ ـ ـ ـّـد أن ي ـخـضـع لـ ـ ـ ــه ال ــشعـر عـ ـ ـ ـ ــمـومـا مـن ق ـ ـ ـ ـ ـواعـد ذوقـ ـ ـ ـ ـ ــية وجـ ـمـال ـ ـيـة و بـ ـيـانـيـة
3
».

ألن
وتـ ـكـرار الـ ـك ـلـمـة ال يـ ــكون اع ـ ـ ـ ــتباط ــيا ل ـ ـ ــمأل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـشـو ،إنـ ـ ّـمـا لـ ــغاي ــة داللـ ـ ـ ـ ـيةّ ،

الـ ـ ـشـاعــر بـتـكـرار ب ـ ـعـض الـ ـ ـ ـ ـكـلـمـات يـ ـ ــعيـد ص ــياغـ ــة ب ـ ـعـض ال ـ ـصـور مــن جـ ـهـة ،كـمـا
يـسـتط ـيـع أن ي ـك ـثّـف ال ــداللــة اإليــحائ ــية للــنص مـن جـهـة أخ ــرى ..

4

وهـ ـنـاك د ارس ـ ـ ـ ــات ح ـ ــديـثـة درسـ ــت الت ـ ـكـرار د ارس ـ ــة إيـ ـ ـ ـقـاع ـيـة ،ال ــذي اع ـتـبـرتــه
عــنص ـ ار أسـ ـ ـ ـ ــاسـيا مـن ال ــعنــاصـر التـ ــي يـ ـقـوم ع ــليــها ،والـ ــذي بـدوره يعـمل على إغ ـ ـنـاء
الـ ــنغـم الـ ـ ـ ـ ــموس ـ يقـي مــن خ ـ ــالل ت ـ ـكـرار الكـلمة ،وح ــتى تـ ـكـرار الـ ـ ـ ـ ـ ـحـرف وتـكرار
ال ــجملـة ل ـهـا إي ـ ـ ــقاع مـن حــيث تـ ـ ـ ـ ـنـاغـم ال ـ ـج ـرـس وايـ ـ ـجـاد ال ــموسـ ـيـقى ،فـهـذا األس ــلوب
كـ ــان يــعتــمده الـ ــشاعــر عن ــدم ــا ت ـ ـصـادف اللف ـ ــظة فـي ن ـفـسه هــوى ،ف ـيـظل يـتـرّنـم ب ـهـا
1

سهل ليلى ،الخطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية ديوان أغاني الحياة ألبي القاسم الشابي أنموذجا ،رسالة
دكتوراه ،قسم اآلداب واللغة العربية  ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر،3013،3011 ،ص .119

2

حسن الغرفي ،حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،ص.13

4

ينظر :عبد القادر علي زروقي ،أساليب التكرار في ديوان سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا لمحمود درويش ،مقاربة

3

نازك المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،ص.314

أسلوبية ،أطروحة ماجستير في البالغة ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،3013 ،3011 ،ص.13
05

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

ـرســخ جـ ــرس ـهـا فــي األذه ــان ،حتى ّأن ـ ــه ـيعــمد أحي ــانـا إلـى
عـلى س ــبيل ال ـ ــتكـرار ،لـ ـي ّ
ت ـك ـرار اللفــظة ثـ ــالث مـ ـرات فـي ال ـبـيـت.1

1

ينظر  :ماهر مهدي هالل ،جرس األلفاظ وداللتها ،دار الحرية للطباعة ،بيروت ،لبنان ،1110 ،ص.351
06

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

ج  -تـــكـــرار الــــــجــمـلـة :
رغ ــم أن الـ ـ ـ ــبالغـيين ال ـ ـقـدم ــاء ن ـظـروا إلــى ت ـكـرار ال ـ ـعـبارة ع ـلـى ّأن ــه عـ ـيــب

بــالغــي ،ال فــائ ــدة ت ـ ـرت ـجـى مـنــه فـي إضـافـة شــيء ل ـمـعـنـى األبـ ـيـات الــتي ي ــرد فـ ـيـهـا،
مـغـفـلين األثـ ــر الـ ـنـفـسي الـ ـعـمـيـق ال ـ ـسـاكـن فــي ن ـفـس الـ ـشـاع ــر ،وال ــذي ي ــدف ـعـه أحـ ـيـانــا
لـ ـمـثـل ه ــذا األس ـ ـ ـلـوب.

1

ّإال ّأن ــه ي ـ ـعـتـبـر م ـظ ـهـ ار أس ــاسـ ـيـا فــي ه ـي ـكــل الـ ـق ـص ـيـدة ال ـ ـحـديـثـة ،ومـرآة ت ـع ـكـس

ك ـ ـثـاف ــة ال ـ ـش ـعـور الـ ـمـتـعـالـي فـي ن ـفـس ال ـشـاع ــر ،إض ــاءة م ـعـيـنـة لل ـقـارئ ع ـلـى تـتـبـّع
ال ـمـعـانـي واألف ـكـار والـ ـ ـ ـ ـصـور ،ويـسـهـم الت ـك ـرار الهـنـدسـي « فـي تـحـديـد ش ـكـل
ال ـقـصـيـ دة الـ ـخـارجـي ،وفي رســم م ـعـالـم ال ـتـقـسـيـمـات األولــى ألفـ ـكــارهـا ،الس ـيـما إن
ـوج ـهـه
كــانـت مـمـتـدة .وهـو بـذلـك قــد ي ـشـكـل نـقـطـة ان ـطــالق ل ــدى الـ ـنـاقـد عـنـد ت ّ
لل ـقـصـيـدة بـالـتـحـلـيــل ».

2

وه ــذا يـجـب عـلى الشاعـر أن يـوفـر لـه الـ ـسـيـاق الـمـنـاسـب،

حـيـث ي ـكـون ال ـتـكـرار ج ــزءا مـتـمـاسـكـا مـن نـسـيـج ال ـ ـقـصـيـدة ،ولـهـا تـأثـيـر كبير عـلـى
ه ـيـكـل الـنـص الـشـعـري .
وتـ ــرى (نــازك الــمالئــكـة) على أن ه ــذا النـوع مــن الـت ـكـرار فـي الـشـعـر الـمـعـاصـر
أق ــل م ـنـه فـي الـ ـشـعـر الـ ـقـديــم .وذلــك ب ـقـولــها « :ي ـ ـلـي تـ ـكـرار الـ ـكـلـمـة تـ ـك ـرار الـ ـ ـعـبـارة،
وهـو أق ــل فـي ش ـعـرنــا الـ ـمـعـاص ــر ،وتـ ـك ـثـر ن ـمـاذج ــه فــي ال ـ ـشـعـر ال ـ ـجـاهـ ـلـي ومـنه فـي
ش ـعـر الـ ـمـه ـل ـهــل :

1ينظر :فهد ناصر عاشور ،التكرار في شعر محمود درويش ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط،1بيروت ،لبنان،
2

 ،3004ص.101
المرجع نفسه ،ص ن.
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مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

عـ ـلـى أن لـيـس عـدالً مـن ك ـلـيـْ ٍب إذا ط ــرد الـ ـ ـيـتـيـم عـن الـ ـ ـ ـحــجر
عـ ـلـى أن لـيـس عـدالً مـن ك ـل ْـي ٍ
ـب إذا رجـ ــف الـعـضـاة مــن الـ ّـدبور

عـ ـلـى أن لـيـس عـدالً مـن ك ـلـيـْ ٍب
عـ ـلـى أن لـيـس عـدالً مـن ك ـل ْـي ٍ
ـب إذا خ ـ ـيـف الــمـخـوف مـن الـثـغور
إذا مـا ضـيـم ج ـ ـيـران الـ ــمج ـ ـي ــر

وق ــد ك ـ ّـرر ال ـمـهـلـهـل عـبـارة (عـلـى أن لـيـس عــدال مـن ك ـلـيـب) فـي قـصـيـدة أخـرى

أك ـثـر مـن عـشـريــن م ـرة وب ـشـكـل م ـتـتال فـي قـصـيـدة واح ــدة».

1

فـكان الـشـاعــر قـديـمـا

يـتـخـذ مـن الـعـبـارة المـكـّررة فـي ال ـشـطـر مـن ال ـبـيـت ،مـرتـكـ از إلضافـة مـعـنى جـديـد يـدعـم
بـه فـكـرتـه األســاسـية ،عـلى حـيـن أن ال ـشـاعــر الـحديث ي ـك ّـرر الـعـبـارة فـي صـدر الـبـيـت
أحـيـانـا ،لـيـنطـلـق ـمـنـهـا إلـى تـتـبـع جـ ـوانـب الـمـعـنـى ال ـواحـد واسـتـقـصـاء م ـظـاهـر الـتـع ّـدد
كـمـا يـ ارهـا بـعـيـن خـيـالــه.

2

ـأنـه أش ــد ت ــأثـيـرا؛ إذ يـ ــرد فــي ص ــورة ت ـحـكـم تـ ـمـاسـك
ويـعـتـبر ت ـكـرار الـعـبـارة ب ّ

ال ـقـصـيـدة ووحــدة بـنـائ ـهـا ،وحـيـ ـنـمـا يـتخـلل ن ـسـيـج الـ ـقـصـيـدة ي ـبـدو أكـثـر الـ ـتـحـامـا مـن
وروده في مــوقـ ــع ال ـ ـبـدايـ ــة.

3

والـ ـعـبـارة من الـ ـبـنـيـات الــتي يـتـأل ــف مـ ـنـهـا ال ـحـرف وال ـكـلـمـة ،ول ـهـا دور ب ــارز فـي
إح ــداث نـ ــوع م ــن اإليـ ـقـاع داخ ــل ال ـنـص ،وهــي ال ـمـرت ـكـز األســاس ال ــذي يـقـوم ع ـلـيـه
ال ـبـنـاء الــداللــي للـ ـنـص.

1
2

3

نازك المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،ص .311

ينظر :السيد شفيع ،النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية ،دار غريب للطباعة النشر ،ط ،1القاهرة ،مصر،
 ،3001ص.142
ينظر :حسن الغرفي  ،حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،ص .15
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مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

 - 5الــتـكـرار بــيـن الــــقـدمـــاء و الـــمـحـدثــيـن
 -1الـــتـكـرار عـنـد الـــقـدمـــاء :
يـعـتـبـر ال ـتـكـرار عـنـد ال ـقـدمـاء مـن الـنـحـاة واللـغـويـيـن والـبـالغ ـيـيـن الـعـرب،
ظـاهـرة مهـمـة ،وذلك يـكـمـن حـول اآلراء الـمـتـبـايـنـة ومـدى عـنـايـتـهـم بـهـذه الـظـاهـرة .ومـن
أجـل الوقوف عـنـد هــذه اآلراء ،نــذكـر بعـض مـا قـيـل فـي الـتـكـرار عـنـد القـدماء:
أ  -عـنـد الــنـحـاة و اللــغـويـيـن :
اهـتـم الـنـحـاة الـعـرب الـقـدامـى بـظـاهـرة الـتـكرار ،وص ّـنـفـوه ضـمـن بــاب ال ـتـوكـيـد،

مـن أج ــل إث ـبـات الـمـعـنى لـدى الـمـتـلـقي ،والـتـوكـيـد هـو تـابـع يـقـرر مـعـنى ال ـمـتـبـوع فـي
ذهــن الـسـامـع ،ويـجـعـلـه مـتـحـقـقا بـعـيـدا عـن االحــتـمـال بـحـيـث ال يـظـن بـه غـيـره.1
وقـد أشـار (ابن جـني) مـن بـاب االحـتـيـاط فـي كـتـابه "الخصائص" عـلى أهـمـية
الــتكـرار لـتـوكـيـد اللـفـظ والـمـعنـى وفـي ذلك يـقـول:

« اعـلـم أن الـعـرب إذا أرادت

الـمـعنى م ّك ـنـته واحـتـاطـت لـه ،فمن ذلك الـتـوكـيد ،وهـوعـلى ضـربـيـن :أحـدهـما تـكـريـر
األول بـلفـظه ،وهـو نحو قولك :ق ــام زي ــد ،قــام زيـد وضـربـت زيـدا ،ضـرـبـت زيـدا ،وقـد
قــامت الــصالة قـد قـامـت الـصالة  ،...والـثـاني - :تـكـريـر األول بـمـعنـاه ،وهـو عـلى
ضـربـين - :أحـدهما لإلحـاطة والـعـموم ،واآلخـر للـتثبـيت والـتمكـين ،فاألول كـقولـنا :أقـام
الـقوم كـلهم  ،والـثـانـي نـحو قـولك :قـام زيـد نـفسه .2» ...
وتـبـع (الـحطاب الـرعـيـني) ( ،ابن جـني) فـي كـتـابـه "متـمـمـة اآلجـرومـيـة فـي عـلم
الـعربيـة" ضـمـن بـاب الـتوكـيـد ،ويـقـول فـي ذلك « والـتـوكـيد ضـربـان :لـفـظي ،ومـعنـوي؛
فـاللفـظي هـو إعـادة اللـفظ األول بـعـينه سـواء كـان :اسـمـا ،أو فـعـال أو حـرفـا أو جـمـلـة،
1
2

ينظر :مجدي وهبة وكامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،ص.139
ابن جني ،الخصائص ،تحقيق :محمد علي النجار ،دار الهدى ،ط ،3ج ،2بيروت ،لبنان ،د ت ،ص .104،101
09

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

اسـمـا نـحو :جـاء زيــد زيـد ،أو فـعـال نـحـو :أتـاك أتـاك الالح ـقـون ،احـبـس احـبـس ،أو
حـرفـا نـحـو قـوله :
ال ال أبـوح بـحـب بـثيـنة إن ــّها

وعهودا .
علي مواثقًا
ً
أخذت ّ

أو جـمـلـة نـحو :ضـربت زيــدا ضـربت زيـدا ،والــمعنـوي له ألـفاظ مـعـلومة وهـي :الـنفس
والـعين وكـل ،وجـميع وعـامـة وكـال وكـلـتا .1»...
أمـا عـنـد (ابـن هـشـام) فـالـتـكـرار يـراد بـه غـيـر ال ـتـأكـيـد « وذلك كـون الـتـكرار الـذي
ّ

هـو مـن سـبـيـل الـتـذكـيـر لـيـس تـأكـيـداّ ،إنـمـا هـو ضـرب مـن ضـروب تـحـقـيـق تـواصـل
الـعـهـد .2» ...

وذلك أن الـتكـرار لديــه ع ّـدة أغ ـ ـراض لــتـأديـ ــة المـعـنى ،لـيـس فـقـط ال ـتـأكـيـد والـذي أشار
إلـيـه (ابــن هـــشـام) عـلى ّأنــه تـأكيـد اللفظ والمعنـى.

1

الحطاب الرعيني ،شرح  :محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل ،الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية ،مؤسسة

2

ابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األغاريب ،تحقيق :بركات هبود ،دار األرقم بن أبي األرقم ،ط،1بيروت،

الكتب الثقافية ،ط ،1بيروت ،لبنان ،1110 ،ص.551
لبنان ،1111،ص.111
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مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :
ب  -عــــلـمـاء الــــبـالغـة :

عـ ــولـج الـ ـتـكـرار فـي الـ ـبـالغـة الـ ـعـربـيـة ،وق ــد عـنـي بـه الـبـالغـيـون عـنـايـة كـبـيـرة
وهـي أكـثـر بــرو از مـنـهـا عـنـد ال ـنـحاة والل ـغـويـيـن  ،واعـتـبـروه مـن األسـالـيـب الـشائــعة
خـاصـة فـي الـ ـقـرآن الـ ـكـريــم ،الــذي يـمـثّــل ج ــانـبـا مـن ج ـوانــب ال ـبـالغــة ال ـقـرآنـيـة يــرد فـي
الـ ـكـالم لل ـفـائـدة ،ومــن الـ ـعـلـمـاء الــذيــن بـ ّـيـ ــنوا أهـمـيـتـه:
(فالـجـاحـــظ) الــذي وقــف والـ ـتـفـت إلـى ال ـتـكـرار ورف ــض إهـ ـمـالـه ،والــذي يـعـتـبـر
من األوائــل الـمـتـكل ـمـين بـذلـك ،والـذي اع ـتـبر تـكريــر اللـفـظ مـن أظـهـر سـمات أسـلوبـه،
وأشـار إلـيـهـا فـي قـولـه « :وج ـمـلة الـقـول فـي التـرداد ،أن ــه لـيـس فـيـه ح ـ ّـد يـنـتـهـي إلـيـه،
وال ي ــؤتـى عـلى وصـفـه ،واّن ـمـا ذلك عـلى قــدر الــمسـتمـعـين ،ومـن يحضره مـن ال ـعـوام

ردد قـصـة مـوسـى وهـود ،وهـارون وشـعـيـب
والـخـواص ،وقـد أريـنـا اللّه عــز وج ـ ّل ّ

وابـ ارهـيم ولــوط،وعــاد وثــمود .1»...

كمـا ذكـر أمـثـلة كـثـيـرة مـنها قـصة بـن الـسـمـاك «:الـذي جـعـل يـومـا يـتـكـلـم،
وجـاريـة لـه حـيـث تـسـمـع كـالمـه ،فـلـما انـصـرف إلـيـها قـال لـها :كـيـف سـمـعـت كـالمـي؟
أردده حـتى يـفـهـمه مـن لم يـفهـمه.
قـالـت :مـا أحـسـنـه لـوال ّأنـك تـكـثـر تـرداده .قـالّ :
قـالـت :إلى أن يـفـهمـه مـن ال يـفـهـمه يـكـون قـد مـلّـه مـن فـهـمـه».2

1

2

الجاحظ ،البيان والتبيين ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر،
ط ،9ج ،1111 ،1ص105
المصدر نفسه ،ص.104
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الفصـل األول :

وذهب (ابـن رشـيـق الـقـيـرواـني) إلى القول إن الـتـكرار يحسن في مواضع
ويقبح في مواضع أخرى ،فيقـول  «:للـتكـرار مـواضـع يـحـسـن فـيـها ،ومـواضـع يـقـبح
فـيـها ،فـأكـثر مـا يـقـع الـتـكـرار فـي األلـفـاظ دون الـمـعـاني ،وهـو فـي الـمعانـي دون
األلـفـاظ أقـل ،فـإذا تـك ّـرر اللـفظ والـمعنى جـمـيـعا فـذلك الـخذالن بـعـيـنه ».1
أن الـتـكـرار لـه مـوضـعـين :مـوضـع حـسـن ومـوضـع قـبـح ،وذلك مـن خـالل
أي ّ

األلـفـاظ والـمـعـاني الـتي يـقـع فـيـها الـتـكـرار والـمـوضـع الـذي جـاء فـيه.

ـسـم الـتـكـرار إلى ثـالثـة أقـسـام وذلك مـن خـالل قـولـه:
حـيـث إن (ابـن رشـيـق) ق ّ

« تـكـرار اللـفظ دون الـمـعنى  ،ويـرى أنـه أكـثـر أنـواع الـتـكـرار تـداوال في الـكـالم الـعربي،
وتـكـرار الـمعنى دون اللـفظ وهـو أقـلّـها اسـتـعمـاال ،وتـكـرار االثـنيـن أي (اللـفظ والـمعنى)،
ـأنـه الـخـذالن بـذاتـه ».2
وقـد اعـتـبـر الـقـسم األخـيرمـن مـسـاوئ الـتـكـرار ،بـل حـكـم عـلـيه ب ّ
و(ابـن األثــير) الـذي ذكـر فـي كـتـابه " الـمـثل الـسائـر" ّأنــه « :إذا كـان الـتـكـرير

ـرددا ،فـمـنه مـا يـأتـي لـفـائـدة ،ومـنه مـا يـأتي لـغـير فـائـدة .فـأمـا الـذي
هـو إيـراد الـمـعنى م ّ

ـص مـنـه ،فـيـقـال حـيـنـئـذ :إن كـل تـكـريـر
يـأتي لـفـائـدة ف ّ
ـإنـه جـزء مـن اإلطـنـاب ،وهـو أخ ّ
يـأتـي لـفـائـدة فـهـو إطـنـاب ،وليـس كـل إطـنـاب تـكـريـ ار يـأتـي لـفـائـدة ،وأمـا الـذي يـأتـي مـن

الـتـكـريـر لـغـيـر فـائـدة فـإنـه جـزء مـن الـتـطـويـل ،وهـو أخـص مـنـه ،فـيـقـال حـيـنئـذ :إن كـل
تـكـريـر يـأتـي لـغـير فـائـدة تـطـويـل ،ولـيـس كـل تـطـويـل تكـريـر يـأتي لـغـير فـائـدة».

1
2
3

3

ابن رشيق ،العمدة ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،المكتبة المصرية ،ج ،3بيروت ،لبنان ،3001،ص.13
المصدر نفسه ،ص ن.
ابن األثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ص.245
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مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :
ـسـم الـتـكـرار إلـى قـسـمـين :
وقـد ق ّ
أحـدهـما يـوجـد فـي اللـفظ والـمـعنـى كـقـوـلك أســرع أســرع .

واآلخـر يـوجـد فـي الـمـعنى دون اللـفظ كـقـولك :أطـعـني وال تـعـصـني ،فـإن األمـر
1
ـسـم كـل مـنهـما إلـى مـفـيـد وغـيـر مـفـيـد ،ويـقـصـد
بـالطـاعـة ونـهـي عـن الـمـعـصيـة .ثـم ق ّ

مـن هـذا لـقـولـه « :ومـقصودي مـن الـمـفيـد أن يـأتي التـكـرير لـمعنى وغـير الـمفيـد أن
يـأتي الـتكـرير لـغـير مـعنى».

2

حـيث يـقـول (ابـن قـتيـبة) في كـتابـه "تـأوـيـل مـشـكـل الـقـرآن"  « :وللـعـرب
الـمـجازات في الـكـالم ،ومـعـناه :طـرق الـقـول ومـآخـذه ،فـفـيـها االسـتـعارة ،والـتـمـثيـل،
والـقـلب ،والـتقـديـم ،والـتـأخـيـر ،والـحـذف ،والـتـكـرار  ...مـع أشـياء كـثـيرة سـتـ ارهـا في
أبـواب الـمـجـاز إن شـاء اهلل تـعالى ».

3

ومـنـه فـالـتـكرار لـه أهـمـية كـثـيـرة ل ـ ــدي ــه ،وي ـعـّده طـريـ ـقـا ومـ ــأخــذا مـن طـرق الـقـول
وهـو أس ـلـوب الـتي تـقـتـضـيها مـقـامـاتـه ،واعـتـبـر الـتـكـرار بـاعـثـا فـي دفـاعـه عـن الـقـرآن،
ـإن اهلل تـباـرك وتـعـالى .أنـزل الـقـرآن
حـيـث قـال « :فـأمـا الـتـكـرار األنـبـاء والـقـصـص ،ف ّ

نـجـومـا في ثـالث وعـشـرين سـنة ،بـفـرض بـعد فـرض :تـيـسيـر مـنه عـلى الـعـبـاد،
وتـدريـجـا لـهـم إلى كـمـال ديـنـه ،ووعـظ بـعد وعـظ :تـنـبيـها لـهم من ســنة الغفـلة وشـحـذا

لـقـلوبـهـم بـمـتج ّـدد الـمـوعـظـة».

4

وهـذا مـا ذهـب إلـيـه أيـضـا (أبـو سـلـيـمـان الـخـطـابي) في دفـاعـه عـن الـقـرآن« :
وأما مـا عـابـوه مـن الـتـكـرار ،فـإن تـكـرار الـكـالم عـلى ضـربـين :أحـدهـما مـذمـوم ،وهـو مـا
ألنـه
كـان مـسـتـغـنى عـنه ،غـيـر مـستـفاد بـه زيـادة مـعـنى لـم يـسـتفـيدوه بـالـكـالم األولّ ،
1

ينظر :ابن األثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ج ،2ص.2

3

ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ،ص.30

2

4

المصدر نفسه ،ص.4

المصدر نفسه  ،ص.323
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مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

حـيـنـئـذ يـكـون فـضـال مـن الـقـول ،ولـيـس في الـقـرآن شـيء مـن هـذا الـنوع .والـضـرب
اآلخــر مـا كـان بـخـالف هـذه الـصـفة ،فـإن تـرك الـتـكـرار فـي الـموضوع الـذي يـقـتضـيه
وتـدعـو الـحـاجة إلـيه ،بـإزاء تـكـلـف الـزيـادة في وقـت الـحـاجة إلى الـحـذف واالخـتـصـار
(المـسـتـحـسن) ».

1

ويـقـول أيـضـا «:واّنـمـا يـحـتـاج إلـيـه ويـحـسـن اسـتـعمـالـه في األمــور الـمـهـمـة ،التي

يـعظـم الـعنـايـة بـهـا ،ويـخـاف بـتـركـه وقــوع الـغـلـط والـنسـيـان فـيـها واالستهانة بـقـدرهـا».

2

ـسـم (الـخـطـابـي) الـتـكـرار إلى ضـربيـن هـمـا :الـمـذمـوم والـمسـتحـسـن ،حـيث رأى
قّ

أمـا الـمستحسن فهو تـكـرار محـمود لـه فـائـدة
أن المذموم ال فـائـدة منه في تـأديـة المعنىّ ،

ألنه يـأتي لـغـرض ويـؤدي مـعـنى.
ّ ،

ـص (ابـن سـنـان الـخفـاجي) الـذي قـام بـتـعلـيق عـلى بيـتي
أمـا فـيـمـا يـخ ّ

شـعر"للـمتنـبي":

ـود ك ـ ـريـ ٌـم ووال ـ ـ ـ ــد
ت ـشـابــه مـول ٌ

وأنـت أبـو الـهـيـجـاء بـن حـمـدان يـا ْبـنـه

ـمان ،ولـقـمان ارشـد
وحـارث لـق ٌ

ـارث
ـدون ،وحـمـدون ح ٌ
وحـمـدان حـم ٌ

فـقـال « :فـليـس هـذا الـتـكـرار عـنـدي قـبـيحـا ،ألن الـمـعنى الـمقـصود ال يـتم ّإال بـه،
وقـد اتـفـق لـه أن ذكــر الـممـدوح عـلى نـسـق واحــد مـن غـيـر حـشـو وال تـكـلف ،ألن أبـا
الـهـيجـاء هـو عـبد اهلل بـن حـمـدان بـن حـمـدون بـن الحارث بـن لـقمـان بـن ارشـد ،ولـو ورد
هـذا الــكالم نـثـ ار لـم يزد عـلى هـذه الـصـفة ،فـلمـا عــرض في هـذا ال ـتـكـرار مـعنى ال يـتـم

1

2

أبو سليمان الخطابي ،ثالث رسائل في إعجاز القران ،تحقيق :محمد خلف ،دار المعارف المصرية ،ط ،3القاهرة،
مصر ،1111 ،ص.53
المصدر نفسه ،ص ن.
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مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

إال بـه سـهـل األم ــر فـيـه ،وكـان الـبـيت مرضـيا غـيـر مكـروه ،وعـلى ذلك يجب أن يـحمل
كـل تـكـرار يـجـري هـذا المجـرى »

1

.

أن  « :تـكـرار الـحـروف والـكـالم يـذهـب بـشـطر مـن
وأشـار أيـضـا (الـخـفاجـي) في ّ

الـفـصاحـة ،فـإذا كـان يـقـبـح تـكـرار ال ـحـروف الـمـتقـاربـة الـمـخـارج ،فـتكـرار الـكـلـمة بـعينهـا
أقـبـح وأشـنـع ».2
أمـا (الـعـلـوي) فـيرفـع مـن مـكـانـة الـتـكـرار لـمـا لـه مـن دور بـارز في تــأكـيـد الـمـعـنى
وتـحـقـقه ،جـاء في ذلك قـولـه  « :وليس يـخـفى مـوقـعه الـبـليـغ وال عـلو مـكانه ال ّـرفـيع،

وكـم مـن كـالم هـو عـن الـتـحـقيق طـريــد ،حـتى يـخـالـطه صـفـو الـتّـأكـيد فـعـند ذلك يـصـير
ـيدا
قـالدة في الـجيد وقـاعـدة للــتجـويد ،ثـم مـا يـكـون مـتـعـلقـا بـعـلـوم الـبـيان قـد يـكـون تـأك ً

في اللـفظ والـمعـنى ،وقـد يـتعـلّق بـالمـعنى دون اللـفظ ».3

ـإن عناية النحاة والبالغيين بظاهرة التكرار؛ كونها وسيلة من وسائل تحسين
ومنـه ف ّ

اللفظ ،ووسيلة لتوكيد المعنى ،وهذا من خالل أنواعه :اللفظي منه والمعنوي .حـيث إّنــه

يـؤدي غـرضـا يــرفـع مـن قـيمـة ال ّـنـص الـذي يــرد فيـه.

1

ابن سنان الخفاجي ،سر الفصاحة ،تحقيق :داود غطاشة الشواكبة ،دار الفكر ،ط ،1عمان ،األردن ،3001،ص.11

3

العلوي يحي بن حمزة ،الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،إشراف مجموعة من العلماء ،دار

2

المصدر نفسه ،ص ن.

الكتب العلمية ،ج ،3بيروت ،لبنان ،1110 ،ص .199،191
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مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

 - 6الـــتـكـرار عـنـد الــمـحـدثـيـن :
أصـبـح الـتـكـرار ظـاهـرة مـم ّـيـزة يـسـتـحق الـوقــوف عـنـدهـا ،ولـها دور مـهـم في بـنـاء

الـقـصيـدة الـعربـية الـحـديـثة ،رغــم ّأنــه لـم يـكـن هـنـاك اخـتـالف كـثيـر بيـنهـا وبيـن عـلـماء

ألنـهـم اعـتمـدوا في آ ارئــهم عـلى مـا قـد قـيـل عـند الـقـدمـاء.
الـنـحو واللـغة والـبالغييـنّ ،

ورّبما بلغت ظاهرة التكرار في القصيدة العربية أقصى تأثير و حضور لها

في القصيدة الحديثة  ،إذ أسهمت كثي ار في تثبيت إيقاعها الداخلي و تسويغ االتكاء

عليه مرتك از صوتيا يشعر األذن باالنسجام و التوافق و القبول  ،و لذلك تستغل
القصيدة العربية الحديثة جميع اإلمكانيات المتاحة لتحقيق نظامها الموسيقي  ،و
1

إحداث التأثير المطلوب في المتلقي.

فخرج الــتكرار في الـعصر الـحديث لـيؤدي وظـائف تـقلـيديـة وردت عنـد الـنقاد
أن الـشـاعـر الـمعـاصر اسـتطاع أن يـمزج هـذه
الـقدمـاء ،لكن مـا يـميـّز هـذه الـوظـائف ّ
الـوظائف بـدالالت نـفسيـة وايـحائـية وايـقاعـية تـرفـع مـن قـيمـة الـنص األدبي ،فلم يـعد
ذلك الـتكـرار الـذي يـؤدي وظـيفـة بـسيـطة ،بـل أصـبـح تـك ار ار نـاضـجا يتطلـب مـن كـاتبه
بـراعة فـائقـة في استخـدامـه ،إضـافة إلى ذلك فـقد خـرج الـتكـرار في الـعصـر الـحديـث
ليـؤدي وظـائف جـديـدة لـم تـكن مـن قبـل ،كـوظيفـة الـتـردد والـتوسعـة والـتضيـيق
واإلضـاءة.

 1ينظر  :محمد صابر عبيد :القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية و البنية اإليقاعية ،منشورات إتحاد الكتاب
العرب ،سوريا  ،3001 ،ص. 110
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مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

إذ يتميز التكرار في الشعر الحديث عن مثيله في الشعر التراثي ،بكونه يهدف
بصورة عامة إلى اكتشاف المشاعر الدفينة ،والى اإلبانة عن دالالت داخلية فيما يشبه
متوجه إلى الخارج،
البث اإليحائي ،وان كان التكرار التراثي يهـدف إلى إيقاع خطابي
ّ

فإن التكرار الحديث ينزع إلى إبراز إيقاع درامي.

1

فـالـد ارســات الـحـديـثة اهـتـمـت بـالـتـكـرار وأخـذت لـه هـيـكـال جـديـدا ،مـن حـيـث األسـلوب
وقـيمـته الـجـمـالـية ،الـتي مـن خـاللهـا يـسـتطـيع الشـاعـر أن يـرتـفـع بـالـنـص الـشـعري إلى
األصـالـة والـجـودة وحـسـن اإلي ـقـاع.
وتـرى (نـازك الـمـالئـكة) « :أن الـتـكـرار في حقيقـتـه إلـحـاح عـلى جـهة هـامـة في
الـعبـارة ،ويـعنى بهـا الـشـاعـر أكـثـر مـن عـنـايـتـه بـسـواهـا ،...فـالـتـكرار يـسـلّط الـضـوء
عـلى نـقـطة حـسـاسـة في الـعـبارة ويـكـشـف عـن اهـتـمـام الـمتـكلـم بـهـا ،وهـو ذو داللة
2

نـفـسيـة قـيـّمة تـفـيـد الـنـاقــد األدبـي الـذي يـدرس األثــر ويـحـلّل نـفـسيـة كـاتـبه» ...
وتـتـشـ ّكل ظـاهـرة الـتـكـرار في الـشـعر الحـديث بـصفـته الـواسـعة وأشـكـالـه المـخـتلـفـة ،الـذي
.

يحمل تجديدا في الدالالت واألغراض ع ّما كان يحمله في الدراسات النقدية القديمة،

فـهي تـبـدأ بـالـحرف وتـمـت ّـد إلى الـكـلـمـة ثّـم إلى الـعـبـارة ،وكـل شـكـل مـن هـذه األشـكـال
يعمل عـلى إبـراز جـانـب تـأثـيـري وجـانـب اإليـقـاعـي.
ٍ
بتطور ملحوظ في أساليب
فقد جاءت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية

التعبير ِّ
الشعري ،وكان التِّكرار أحد هذه األساليب ،فبرز برو از يلفت
أحيانا حدودا متطرفةً ،ال تنم
األنظار ،فذهب شعرنا المعاصر يتكئ إليه اتكاء يبلغ
ً

عن اتزان في االستخدام.3
1

ينظر :رجاء عيد ،لغة الشعر  ،قراءة في الشعر العربي والحديث ،منشأة المعارف ،د ط ،اإلسكندرية ،مصر،

2

نازك المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،ص.391

ص.10

3ينظر :نازك المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،ص.341
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مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

فـالـتـكـرار يـخـلـق ج ًـوا مـوسـيقـيـا ،حيث اإليـقـاع مـا هـو إال أصـوات مـك ّـررة ،وهـذه
األصوات الـمـك ّـررة تـثـيـر في الـنفـس انـفـعـاال مـا ،و للـشـعر نـواح ع ّـدة للـجـمـال أسـرعـهـا
إلى نـفوسـنا مـا فـيه مـن جـرس األلـفـاظ وانـسـجـام تـوالي الـمـقـاطـع ،وتـردد بـعـضهـا بـقـدر

مـع ّـين ،وكـل هـذا مـا نـس ّـميـه بـمـوسيـقى الـشـعـر.

1

كما قـد تـح ّـول الـتـكرار في الـعصـر الـحـديث إلى أسـلـوب ف ّـنـي ولـه ع ّـدة أقـسـام الـتي

تـهـتـم به الـقـصيـدة الـحـديـثة ،فـلم يـعـد ذلك الـتـكـرار الـذي يـعـتمـد عـلى تـكـرار اللـفـظ أو
الـمـعنى ،بـل أصـبـح« :تـكـنـي ًكـا فـن ًـيـا مـن تـكـنـيـكـات الـقـصيـدة الـحـديثـة عـلى أيـدي شـعـراء

الـتفعـيلة الـذيـن اسـتخـدمـوه على نطـاق واس ٍـع وبـأشكـال مـتن ّـوعـة و دالالت عـميـقـة ».2

واهـتمـت الـقصـيـدة الـعـربيـة الـحـديـثة باإليـقاع ،ألنـه سـاهـم كـثيـ ار « في تـثبيـت

إيـقاعـها الـداخـلي وتـسويـغ االتـكـاء عـليـه مـرتـكـ از صـوتـيا ،يـشـعـر األذن بـاالنسجـام
والـتوافـق والـقـبـول» ،3حـيـث إنـّه يـتعـدى أيـضـا « :تـشـكيـل الـبـنيـة الـداللـية للـقصـيدة مـن
خالل الـنظم الـمخـتلفـة الـمتبـاينـة التي يـمـكن أن يأتي عـليـها الـتكرار ،فـهو يـجيء علـى
مـستويـات عـديـدة ال يـمكـن حـصـرها حـص ار كـامـال ».4
في حيـن نـجد األثـر الـموسـيقي للـتـكرار عـنـد (أمـاني سـليـمـان) في قـولـها« :
يضفـي الـتكـرار ضـربـات إيـقـاعـيـة مـمـيـزة ال تـحـس بـها األذن فـقـط ،بـل يـنـفعـل مـعـها
الـوجدان كـلـه ،مـمـا يـنفـي ،أن يـكـون هـذا الـتـكرار ضـعـفا في طـبـع الـشـاعـر أو نـقـصـا
في أدواتـه الـفـنيـة ،فـهـو نـمـط أسـلـوبي لـه مـا يـسنـده في إطــار الـداللـة ».5

1
2

ينظر :إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،مكتبة اإلنجلو المصرية ،ط ،2القاهرة ،مصر ،1115 ،ص.1،1
السيد شفيع ،النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية ،ص.150

3

عبد الرضا علي ،اإليقاع الداخلي في قصيدة الحرب ،دار الحرية للطباعة ،بغداد ،العراق ،1114 ،ص .13

5

أماني سليمان ،دراسة األسلوبية والصوفية في شعر الحسين بن منصور الحالج ،دار مجدالوي ،ط ،1عمان،

4

المرجع نفسه ،ص.12

األردن ،3003،ص .19
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مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

إن دراسة دالالت الـتِّكرار عند اـ ُّلنقاد الـمحدثين تتمثل في اتجاهين :أولهما يتمثل
في دراسة داللة الـتِّكرار بوصفها داللة تـشير إلى المعنى المعجمي ،وثانيهما يتمثل في
دراسة هذه الداللة بوصفها داللة تضمن بنية تـك اررية واردة في بنية لغوية تقيم عالقات
قسم (فايز
بنائية بين داالتها ،تؤدي إلى إنتاج دالالت خاصة  .وبناء على ما سبق فقد ّ
القرعان) دالالت الـتِّكرار إلى نوعين ،أولهما الدالالت االستدعائية ،وثانيهما الدالالت
السياقية ،وكل واحدة منهما تنبثق منها مجموعة من الدالالت.1
كـما ذهـب (عـبـاس حـسن) في كـتابـه "الـنحو الـوافي" إلى أن الـتوكـيد نـوعان
لـفـظي ومعـنوي ،وعـرف الـتوكـيد الـمعنوي بـأنه تـابــع يـزيـل عـن مـتبـوعـه مـا ال يـراد مـن
احــتماالت مـعنوية تـتجـه إلى ذاتـه مـبـاشـرة ،أو إلى إفـادتـه الـعـموم والـشـمول الـمـناسـبين
لـمدلـوله.

2

والـقصـيدة الـشـعريـة تـنبـني عـادة على عـنصـريـن أسـاسيـين هـما الـتـكرار والـتـنوع« :
فالتكرار الـموسـيقي ي ـك ّـرر نـغمـة بـعيـنهـا في أنـماط مـحـددة ،و كـذلك الـشـاعـر فـهـو يـكـرر
أصـواتـا بـعـينـها في أنـماط بـعيـنها ،وهـو بـهـذا يـحـقـق لـقـصيـدتـه الـنظـم والـبـناء »

3

.

ولـقد حـقّق الـتـكـرار في الـشـعر الـحـديـث أوسـع مـمـا كـان في الـقـصيـدة الـقـديـمـة مـن
حـيـث الـكـم والـتنـوع  ...ولـه أهـمـية في الـعمـل األدبي ،وجـعـلوه جـوهـر الـخـطاب
الـشـعـري ،مـن حـيـث قـيـمـته الـجمـالـية .ليقوم بوظيفة إيحائية وتعبيرية ،تسهم في الـكشف
عن الفكرة التي تكمن لدى الشاعر « ،فعن طريق التكرار يستطيع الشاعر أن يوحي

1

فايز القرعان ،تقنيات الخطاب البالغي والرؤيا الشعرية ،عالم الكتب الحديث ،ط ،1إربد ،األردن ،3004 ،ص

2

عباس حسن ،النحو الوافي ،دار المعارف ،ط ،2ج،2القاهرة ،مصر ،1194 ،ص .502،501

.199

3

عصام شرتح ،جمالية التكرار في الشعر السوري المعاصر ،ص.493
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مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

الصورة في
لآلخرين بمضمون معين ليؤكده من خالل تك ارره ،فيساعد على طبع هذه ّ
عدة ».1
األذهان ولفت األنظار إلى ضرورة تأويل وتقليب معانيها على وجوه ّ

كـما يـقـول (عبد الرحمـن تـبـرمـاسـين)  « :تـتــجلى قـيـمـة الـتـكـرار في وظـيـفتـين:
أولهـما وظـيـفة جـماليـة ،وثـانيـتهما وظيـفة نـفعية ،فـالـوظيفـة الـجـمالية تتمـثل في الـبنية
الـشـكلية واإليـقاعية الـناتـجةعن استـخدام الـتـكرار لـملء الـمكـان واثـراء الـفضـاء لـخلق
أمـا الـوظيفة الـنفعيـة فـتـتـمثل في دور الـتكـرار
الـحركـة اإليـقاعيـة داخـل الـنص الـشـعري ،و ّ
في الـكشف عن الـمعنى ،وقـدرته على إيـصـال الـفـكرة التي قـصدهـا الـشاعر إلى الـمتلقي

».2
إمـا أن يـكـون عـائدا عـلى اإليـقاع ،وا ّمـا أن يـعود
كـما يـرى (عـز الدين
ّ
الـسيـد) ّ

أن يـخلو أحـدهـما عـن اقتـ ارنـه بـصـاحـبـه.
على موضـوعه ،وال يتـص ّـور ْ

3

وتـعـود (نـازك الـمالئـكة) للـقول « :ومـهمـا يـكن فـقـد آن األوان ألن يـنتـبه بـعض
شـعرائنا إلى أن الـتـكرار في ذاته ،لـيس جـماال يـضـاف إلى الـقصـيدة ،بـحيـث يـحسن
الـشاعـر صـنـعا بـمـجـرد اسـتعـمالـه ،وانـما هـو كـسـائر األسـاليـب في كـونـه يـحـتاج إلى أن
يـجيء في مـكانه مـن الـقصـيدة ،وأن تـلمـسـه يـد الـشـاعـر تـلك اللـمسة الـسـحرية التي
تـبعـث الـحياة في الـكلـمات ».4

1

عمران الكبيسي ،لغة الشعر العراقي المعاصر ،وكالة المطبوعات ،دط ،الكويت ،د ت ،ص .110

3

ينظر :عز الدين السيد ،التكرار بين المثير والتأثير ،عالم الكتب ،ط ،3بيروت ،لبنان ،1111،ص.15

2

4

تبرماسين عبد الرحمن ،البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ،ص .119
نازك المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،ص.310
11

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

ـعددة التي قـام بـاستخدامـها الـشـعـراء
وهـناك أنـماط مـختلفـة ودالالت مت ّ
الـمـعاصـرون في أشـعارهـم وهي :الـتـكـرار الـهـندسـي ،الـتـكـرار الـشـعـوري ،والـتـكـرار
الـوظـيفـي.

1

1

ينظر :فهد ناصر عاشور ،التكرار في شعر محمود درويش ،ص.21
10

مـاهـيـة الـتـكـرار

الفصـل األول :

ـلوبـا مـن األسـاليـب الـحـديثـة بـالـرغم مـن وجـوده في الـشـعر
فـالـتكـرار يـعتـبر أس ً

الـعربي الـقديـم ،ألنـّه يـع ّـد ظـاهـرة بـارزة في نـتـاج الـشـعر الـحـديـث ،فـال يـخـل أي ديـوان
من هـاتـه الـظـاهرة إال وجـد ،وهـذا كـلـه من دالالت فـنـيـة ونـفـسـية ،وهـو ظـاهـرة مـعنوـية
أن تـكـرار اللـفظـة بـعيـنهـا يـدل على أهـمية مـا تتـضمـنه تلك اللـفظة
تـكـمن أهـميـته في ّ
مـن دالالت إيـحائية قـصـدهـا الـشـاعـر ،وذلك لـيعـّبر عـن الـحالـة الـنفـسيـة التي يـعيشـها ،

فـلذلك ع ّـد الـنـقـاد الـمـحدثـون الـتـكرار مـفـتاحـا ،مـن خـاللـه يـستـطيـع الـناقـد الـدخـول إلى

وجـدان الـشـاعـر وكـشـف أسـ ارره .فلـجـأ الـشـعراء الـمـعاصـرون إلى الـتكـرار ،مـن أجـل
طـبـع الـقـصـيدة بـضـرب مـن اإليـقـاع الـذي يـنـحو بـاللـغة نـحـو الـكـثـافـة واالنسجام 1.حيـث
ركـزت الـد ارسـات الـنـقديـة الـحـديـثة على د ارسـة أقـسـام الـتـكـرار :تـكـرار الـحـرف ،تـكـرار
الـكـلـمة ،تـكـرار الـجـمـلة ،والـدور الـذي تـلعـبـه في بـنـاء اإليـقـاع الـمـوسـيقي داخـل الـنص،
والـوظـيفـة التي تـؤديـها ،ودرسـت الـتـكرار د ارسـة إيـقـاعيـة ،وع ّـدتـه عـنصـ ار أسـاسـيا ،مبـيـنة
الـدور الـذي يـقـوم بـه في إغـنـاء الـنـغـم الـموسـيقي مـن تـكرار اللـفـظة أو الـعبـارة ،فهو
يـلعـب دو ار هـامـا في تنـاغـم الجـرس الـمـوسيـقي ،لـيجـلب سـمع الـمـتلـقي « فـهـذا األسـلـوب
كـان يـعتمـده الـشـاعـر عـنـدمـا تـصـادف اللـفـظة في نـفـسـه هـوى ،فـيـظـل يـتـرنـم بـها على
سـبيـل الـتـكرار ،لـيرسـّخ جـرسـهـا في األذهـان ،حتى ّأنــه لـيـعـمد أحيـانـا إلى تـكـرار اللـفـظة
ثـالث مـرات في البـيت ».2

1
2

ينظر :حسن الغرفي ،حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،ص .41
هالل ماهر مهدي ،جرس األلفاظ وداللتها ،ص.351
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ال ـفـص ـل الـثـانـي :
ت ـجليـات ال ـتـكـرار في شـع ـر سميح الـقـاسم
 .1تكرار الحرف
 .2تكرار الكلمة
 .3تكرار الجملة

تجليات التكرار في شعر سميح الق اسم

الفصل الثاني :

تتشكّل ّظاهرة ّالتكرار ّفي ّالشعر ّالعربي ّبأشكال ّمختلفةّ ،ألنه ّيعتبر ّمنّ
األساليب الجمالية ّوالتعبيريةّ ،التي ّتكشف ّعمّا ّفي ّنفس ّالـشاعر ّمن ّمكبوتاتّ
وأحاسيسّ ،وّمشاعرّوأفكارّالتيّتجولّفيّداخلهّ .فالجانبّاإليقاعيّفيّالشعرّقائمّ
بحدّ ّذاته ّعلى ّالتكرارّ ،فهو ّيساعد ّالشاعر ّعلى ّحفظ ّتوازنه ّوالتزامه ّبخط ّإيقاعيّ
اّفيّتناغمّالجرسّالموسيقيّالذيّيبعثّجواّنغميّاّممتعّاّ
ّ
معيّنّ،ّ1ألنّهّيلعبّدوراّكبير
ليجلبّفيهّسمعّالمتلقيّ.حيثّلهّوظيفةّاإلمتاعّوّاإلقناعّ 2.
ّّّّّوتبدأّأشكالّالتكرارّمنّالحرفّوتمتدّإلىّالكلمةّو ّإلىّالعبارةّ،وكلّشكلّمنهاّ
يبرزّجانباّتأثيرياّخاصاّ .
ّّّّّّفالتكرار ّعنصر ّهام ّاهتم ّبه ّالشعراء ّالعرب ّالمعاصرون ّاهتماما ّبالغاّ ،ومنّ
بينهمّ(سميح القاسم)*ّ،الذيّبرزتّفيّأشعارهّبشكلّجليّّوواضحّّ .
ّّّّّفالشاعر ّمن ّشعراء ّالمقاومة ّالفلسطينيةّ ،حيث ّتنوعّت ّأنواع ّالتكرار ّفي ّأشعارهّ
لحسب ّالحالة ّالنفسية ّوالشعورية ّالتي ّألمّت ّبهّ ،والبيئة ّالتي ّعاش ّفيهاّ .يرى ّ(عبد
القادر القط) ّأنّمنّيقرأّدواوينه ّ« ّيحس ّبأنهّأمامّشاعرّصريحّالقولّالّيداورّفيّ
التعبير ّعن ّانتمائه ّو ّعن ّآرائه ّفي ّالدين ّو ّالسياسة ّ،رحب ّاألفق ّيحاول ّدائما ّأنّ
يفلتّمنّإسارّدائرةّالتجربةّالواحدةّالمكررةّإلىّموضوعاتّمختلفة ّ،وّإنّارتبطتّ
ارتباطاّوثيقاّفيّطبيعتهاّالعامةّبشعرّالمقاومةّ»ّّ ّ3
ّ1ينظرّ:تبرماسينّعبدّالرحمنّ،البنيةّاإليقاعيةّللقصيدةّالمعاصرةّفيّالجزائرّ،صّ .891
ّ2ينظرّ:المرجعّنفسهّ،صّنّ .
*يعدّّسميحّالقاسمّواحداّمنّأبرزّشعراءّفلسطينّ،وقدّولدّفيّمدينةّالزرقاءّاألردنيةّّ88مايّّ،8999وّتعلّمّفيّ
مدارسّالرامةّوّالناصرةّّ،توزعتّأعمالهّماّبينّالشعرّوالنثرّوالمسرحيةّوالروايةّوالترجمةّّ،توفيّالشاعرّيومّّ89
أوتّّ4182وذلكّبعدّمعاناتهّمنّمرضّالسرطانّ.ينظر ، http://alhayat.com/articles/4212432 :يومّ
الزيارةّ،4182/12/41ّ:الساعة.ّ82.11ّ:
9

ينظرّّ:عبدّالقادرّالقطّّ:فيّاألدبّالعربيّالحديثّ،دارّغريبّللطباعةّوالنشرّوالتوزيعّ،دطّ،القاهرةّ،مصرّّ،

،ّ4118صّ ّ .29
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الفصل الثاني :

ّّّّّومن ّأكثر ّأنواع ّاـلتكرار ّشيوعاّ ،تكرار ّالحرف ّوالكلمة ّوالجملةّ ،ونوردها ّفيّ
اآلتيّ :
ّّّّّّّّّّّّّّ  -1تـكرار الحـرف:
الحرف ّفي ّاللغةّ «ّ :من ّكل ّشيء:طرفه ّوجانبه ّو ّيقالّ :فالن ّعلى ّحرف ّمنّ
أمرهّ :ناحية ّمنه ّإذا ّ أرى ّشيئا ّال ّيعجبه ّعدل ّعنهّ ،و ّكل ّواحد ّمن ّحروف ّالمبانيّ
الثمانيةّوالعشرينّالتيّتتركّب ّمنهاّالكلماتّ،وتسمى ّحروفّالهجاءّ،وكلّواحد ّمنّ
حروف ّالمعانيّ ،وهي ّالتي ّتدّل ّعلى ّمعان ّفي ّغيرها ّو ّتربط ّبين ّأجزاء ّالكالمّ،
وتتركّبّمنّحرفّأوّأكثرّمنّحروفّالمبانيّ».

1

ّّّّّّوحروف ّالمباني ّهي ّحروف ّالهجاء ّالثمانية ّوالعشرون ّالتي ّتتكون ّمنهاّ
الكلماتّ،فهناكّحروفّمهموسةّوحروفّمجهورةّ،فالحروفّالمهموسةّعشرةّ،يجمعهاّ
قولكّ«ّّّّّ:حثهّشخصّفسكت»

ّ 2

ّّّّّّّوالحروفّالمجهورةّ:تسعةّعشرّحرفاّيجمعهاّقولكّ «ّ:ظلّقوربضّإذّغزاّجندّ
مطيع»

ّ3

ّّّّّّأمّ اّحروفّالمعانيّفهيّالحروفّالتيّتدلّعلىّدالالتّومعانيّمختلفةّ،وذلكّ
حسبّوقوعهاّفيّالنصّ،منّأجلّالوصولّإلىّالمعنىّالذيّأرادهّالشاعرّ .وظاهرةّ
تكرار ّالحرف ّموجودة ّفي ّالشعر ّالعربيّ ،فهو ّيلعب ّدو ار ّإيقاعيا ّيسهم ّفي ّإغناءّ
موسيقىّالنصّ،ويشكّلّبعداّأسلوبياّيكشفّمنّخاللهّعنّدالالتّنفسيةّوردتّفيّ
شعرّالشاعرّ .
ّّّّّّومنّالمالحظّأنّّتكرارّالحرفّفيّشعرّ(سميح القاسم)ّمتوافرّبشكلّكبيرّفيّ
أشعارهّ،التيّتعملّعلىّإبرازّالجانبّالتأثيريّعلىّالمتلقيّ .
ّ1مجمعّاللغةّالعربيةّ،المعجمّالوسيطّ،مكتبةّالشروقّالدوليةّ،طّ،2مصرّ،4112ّ،صّ .861
ّ2المصدرّنفسهّ،صّّ . 992
ّ3المصدرّنفسهّ،صّ. 829
35

تجليات التكرار في شعر سميح الق اسم

الفصل الثاني :

وتكرارّالحرفّبعينهّ«ّيهيمنّصوتياّفيّبنيةّالمقطعّأوّالقصيدةّ» ،ّ1ممّاّيجعلّ
النصّيحملّنغماّحرفياّموسيقياّيتكررّفيّأذنّالمتلقيّ،حتىّيتركّأثراّرابطاّبينّ
النصّوهذاّالحرفّ،يدلّعلىّ«ّفاعليةّاألصواتّفيّقدرتهاّعلىّإضافةّطبقةّدالليةّ
منّخاللّ ّ
الطبقةّالصوتيةّ»ّّ2ليضفيّالموسيقىّاإليقاعيةّعلىّالقصيدةّ ّ.
ّ
ّّّّّوهذاّماّيتّضحّفيّقصائدّ(سميح القاسم)ّوّمنهاّقصيدةّ(ّأغانيّالدروب)ّالتيّ
يقولّفيهاّ ّ:
ّّّّّّّمنّرؤىّاألثالمّفيّموسمّخصبّ ّ
ومنّالخيبةّفيّمأساةّجدب ّ
منّنجومّسهرتّفيّعرشهاّ ّ
مؤنساتّفيّالدجىّقصةّحب ّ
منّجنونّالليلّّ..منّهدأتهّ ّ
منّدمّالشمسّعلىّقطنةّسحب ّ
منّبحارّهدرتّّ..منّجدولّ ّ
تاهّ..لمّيحفلّبهّأيّمصب ّ
منّذؤاباتّوعتّأجنحةّ ّ
جرفتهاّالريحّفيّكلّمهب ّ
هرّوعشبّ ّ
منّف ارشّهامّفيّز ّ
ونسورّعشقتّمسرحّشهب ّ
منّدمىّاألطفالّّ..منّضحكاتهمّ .
ّ1حسنّالغرفيّ،حركيةّاإليقاعّفيّالشعرّالعربيّالمعاصرّ،صّّ . 14
ّ2رجاءّعيدّ،القولّالشعريّ(،منظوراتّمعاصرة)ّمنشأةّالمعارفّ،االسكندريةّ،مصرّ،8992ّ،صّ . 819
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منّدموعّطهرتهاّروحّربه ّ
منّزنودّنسقتّفردوسها ّ
دعوةّفضلىّعلىّأنقاضّحرب ّ
منّقلوبّشعشعتّأشواقهاّ ّ
شعالّتعبرّمنّرحبّلرحب ّ
منّعيونّسممتّأحداقها ّ
فوهةّالبركانّفيّنظرةّرعب ّ
منّجراحاتّيضريّحقدهاّ ّ
ماّابتنىّشعبّعلىّأنقاضّشعب ّ
منّدميّّ..منّألميّّ..منّثورتي ّ
منّرؤايّالخضرّّ..منّروعةّحبي ّ
منّحياتيّأنتّّ..منّأغوارها ّ
ياّأغانيّ!ّفروديّكلّدربّّ 1
ّ

خمسّوّعشرين ّمرةّ،التي ّوردتّفيّ
ّ
ّّّّّّّفقدّجاءّفيّالقصيدةّتكرارّحرفّ(من) ّ
كماّكررّحرفّ(في) ّسبعّمراتّ ّ،وذلكّداللةّمنّالواقعّالذيّيعيشهّ
ّ
األبياتّالشعريةّ .
الشاعرّالذيّيعدّ ّمنّأبرزّشع ارءّالمقاومةّالفلسطينيةّ،فهوّشغوفّومفعم ّبالحماسّ
واألملّفيّتحريرّالبالدّوالعبادّمنّاالحتاللّوالمحتلينّ،الذيّيعانيّمنّالقهرّ،والظلمّ
وقسوةّاالحتاللّ .
عشرةّمرةّ،باعتبارّالرويّحرفّثابتّ
كماّكررّالشاعرّحرفّالرويّ(الباء)ّأربعّ ّ
ّ
ّّّّّّ
الموقع ّفي ّنهاية ّالبيتّ ،والهدف ّمنه ّتضمين ّالنغمة ّوتعزيز ّاإليقاعّ ،باعتبار ّحرفّ
ّ1سميحّالقاسمّ،الديوانّ،دارّالعودةّ،بيروتّ،لبنانّ،8911ّ،صّ . 98
ّ
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الفصل الثاني :

(الباء) ّمن ّالحروف ّالمجهورة ّفهو ّحرف ّشديد ّومنفتحّ ّ ،وشكل ّمنها ّبؤرة ّمركزيةّ
متوحّدةّاإليقاعّّ،وذلكّليصبحّقوةّفاعلةّضدّالظلمّ ّ.
ّ
ّّيقولّفيّقصيدةّ(ّجيلّالمأساةّ)ّّ :
هناّّ..فيّق ارراتناّالجائعهّ ّ
هناّّ..حفرتّكهفهاّالفاجعه ّ
هناّّ..فيّمعالمناّالدراسات ّ
هناّّ..فيّمحاجرناّالدامعه ّ
نّبّوخّذّّنصرّّوالفاتحونّ ّ
وأشالءّرايتناّالضائعهّ ّ 1
ّ
ّّّّّّنالحظ ّفي ّهذه ّاألسطر ّالشعرية ّتكرار ّالشاعر ّحرف ّالجر(في) ّللداللة ّعلىّ
توسعةّحيّزّالشيءّالمقترنّبهّضمنّالسياقّالذيّوردّفيهّ .
ّّّّّّّوذلك ّنتيجة ّمأساة ّومعاناة ّالشعب ّالفلسطيني ّمن ّاالحتالل ّاإلسرائيليّ ،ومنهّ
ارّالحرفيّهوّأسلوبّيكرسهّاالستعمالّاللغويّلمحاكاةّالحدث ّبتكريرّحروفّ
ّ
فالتكر
الصيغةّمعّماّيصاحبّذلكّمنّإبرازّالجرسّ 2.
كررّحرفّ(العين)ّخمسّمراتّ،وّحرفّ(النون)ّسبعّمراتّّ،
ّّّّّّكماّنجدّالشاعرّ ّ
مجهوران ّمنفتح ّمتوسط ّالشدةّ ،يوحي ّبالفعالية ّواإلشراقّ
ّ
وذلك ّالعتبارهما ّحرفان ّ
والظهورّ،فالحروفّالعربيةّلهاّخصائصّومعانّ،كماّأنهاّتعبرّعنّمختلفّالمشاعرّ
اإلنسانيةّ ّ،
ّ

ّ1سميحّالقاسمّ،الديوانّ،صّ . 92
ّ4ينظر ّ:عمرّخليفةّإدريسّ،البنيةّاإليقاعيةّفيّشعرّالبحتريّ(دراسةّنقديةّتحليلية)ّ،منشوراتّجامعةّقارينوسّ،
طّ،8بنغازيّ،ليبياّ،4119ّ،صّ ّّّّّ.899
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الفصل الثاني :

وكررّحرفّ(الهاء)ّّ ،باعتبارهّحرف ّمهموسّرخوّ،فهوّمنّأشجىّاألصواتّوأبلغهاّ
في ّالتعبيرّ ،عن ّمشاعر ّالحزن ّو ّالضياعّ ،والجوع ّوالخوفّ ،فهو ّأول ّما ّيوحيّ
باالضطراباتّالنفسيةّ،المنفعلةّمنّطرفّاإلنسانّ،رغمّأنّالح ّروف(العين ّوالنون) ّوّ
أحدهماّمجهورّواآلخرّمهموسّ ،إالّأنهمّيعبّ ّرّونّعنّحالةّيأسّأوّبؤسّأوّ
ّ
(الهاء) ّ
حزنّأوّضياعّالذيّألمّّبالشاعرّ ّوبوطنهّ ّ.
بتنوعّاستخدامهّوتنظيمهّألصواتّ
ّّّّّّفالشاعرّيعملّعلىّتلوينّالنغمةّاإليقاعيةّ ّ ،
الحروفّ،وتعدّّالبنيةّالصوتيةّمنّأبرزّالبنياتّالتيّيقومّعليهاّالشعرّ،حيثّأنّّالبنىّ
ّوانسجامها ّيضفي ّعلى ّالنص ّانسجاما ّنغميا ّتنبجس ّفيه ّالحالة ّالشعوريةّ
الصوتية ّ
للشاعرّ .
ّألجراسهاّ ،كحوامل ّللمعنىّ،
ّ
ّّّّّّفالحروف ّتوظّف ّمن ّخالل ّالطاقة ّاإليجابية
ّوكأدواتّتعبيرّعنهّ،ذاتّقدرةّعلىّنقلهاّبإيقاعاتهاّّوأبعادهاّالصوتيةّ 1.
ّّّّّظهر ّاإليقاعّمنّخاللّاختالفّمخارجّاألصواتّوتقاربّصفاتهاّ،الذيّنوعّفيّ
ّنوعت ّفي ّفاعلية ّالبنيةّ
الحركة ّالصوتيةّ ،التي ّأنتجت ّتموجات ّنغمية ّمتجدّدةّ ،
اإليقاعيةّ،كماّفيّقولهّفيّقصيدةّ(رسالةّمنّالمعتقل)ّّ ّ:
ّ
ّليسّلديّورقّّ،والّقلمّّ .
ّ،ومنّمررةّاأللمّ ّ
ّا
ّلكننيّ..منّشدةّّالحر
ّياّأصدقائيّّ..لمّّأنّمّ ّ
ّفقلتّّ:ماذاّلوّتسّامرتّمعّاألشعارّ ّ
نيّمنّكوةّالزنزانةّالسوداءّ ّ
ّ
ّو ازر
ّالّتستخفواّ ّ..ازرنيّوطواطّ ّ
ّ1ينظرّ:نبيلةّالرزارّاللجميّ،أصولّقديمةّفيّشعرّجديدّ،منشوراتّو ازرةّالثقافةّالجمهوريةّالسوريةّ،دمشقّ،سورياّ،
ّ،8992صّّ .892
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الفصل الثاني :
ّوراحّ،فيّنشاطّ ّ1

ّّّّضمنّالشاعرّفيّاألسطرّالشعريةّأصواتاّبعينهاّ،أسهمتّفيّخلقّتناغمّصوتيّ
بارزّ،كأصواتّ(الالمّوالميمّواأللفّوالواو)ّحيثّكررّحرفّ(الميم)ّإحدىّعشرةّمرةّ،
و(الالم)ّأربعةّعشرّمرةّ،و(األلف) ّخمسةّوعشرونّمرةّ،و(الواو)ّعشرةّمرةّ ،والتيّ
هيمنتّعلىّالمقطعّالشعريّبشكلّمتوّازيّ،حيثّأنّالشاعرّيعملّعلىّتكوينّالنغمةّ
اإليقاعية ّبتنوع ّاستخدامه ّوتنظيمه ّألصوات ّالحروفّ ،وذلك ّليصف ّلنا ّمعاناته ّفيّ
المعتقلّ،وماّالقاهّمنّشدةّالحرّوالظالمّ ّّ.
ّّّّّ ّوفيّقصيدةّ(توتم)ّالتيّتعبّرّعنّرقصةّإفريقيةّ،فيّقولهّ :
ّ
ّوأكفّسودّتلهبّجلدّطبول ّ
فتدمدمّمنّأيامّّ..وتدمدم ّ
دمّدمّ..دّ..دّ..دم ّ
دمّدمّ..دّ..دّ..دم ّ
أحقادّقرونّتتضرم ّ
ّويعودّيمزقّقلبّالليلّدويّالثار ّ
توتمّ..توتمّّ..توتمّ!ّّ 2
ّ
ّّّّّّاعتمد ّالشاعر ّعلى ّمجموعة ّمن ّأصوات ّليشكّل ّصورة ّسمعية ّتالئم ّصوتّ
طبولّالرقصةّاإلفريقيةّ ،التي ّتمثلّصراعّالقبيلةّمع ّوحشّأسطوري ّمخيفّ ،يهاجمّ
مضاربهاّمنّالغابةّ ّولكنهاّتنتصرّعليهّ .

ّ1سميحّالقاسمّ،الديوانّ،صّ92
ّ2سميحّالقاسمّ،الديوانّ،صّّ . 812
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ّوالميم ّ) ّيختلفان ّفيّ
ّّّّّّولكي ّيشكّل ّصوت ّالطبول ّاعتمد ّعلى ّصوتي ّ(الدال ّ
المخرجّ ّ
ّوالتوسط ّلحرفّ
ّولكنهما ّيتفقان ّفي ّبعض ّالصفاتّ ،كالجهر ّوالشدة ّلحرف ّ(الدال)ّ ،
(الميم)ّ ،حيث ّجعل ّصوت ّ(الدال) ّدائما ّمتحركا ّوصوت ّ(الميم) ّساكناّ ،وقد ّاختارّ
ّوانما ّلتقارب ّالصوتين ّمنّ
ّوالميم) ّليس ّلوجود ّتشابه ّبينهما ّ
الشاعر ّصوتي ّ(الدال ّ
صوتّالطبولّ .
تالزمّبينّصوتياتّالحروفّوالحالةّ
ّ
ّّّّفقدّأقيمّاإليقاعّفيّشعرّالشاعرّعلىّتال ّؤمّ ّو
النفسيةّللشاعرّ 1.
لّبهاّالمبدعّموسيقاهّ،وهيّالمادةّالتيّيصوغّمنهاّّّّّّ
ّ
ّّّّّواألصواتّهيّاألداةّالتيّيشكّ
شعره ،باعتبارّ
يقةّتفردهّ ّوتميّزهّعنّغيرهّّ2،وهذاّماّهوّموضّحّفيّ ّ
ّ
إيقاعاتهّالنغميةّبطر
التكرارّأحدّالمكوناتّالهامةّفيّالبناءّاإليقاعيّللشعرّفيّالعصرّالحديثّ .
ّوحسن ّتكوينها ّووفرةّ
ّواتساع ّمخارجها ّ
بتنوع ّاألصوات ّ
ّّّّكـما ّتمتاز ّلغتنا ّالعربية ّ ّ
تنوع ّامتداداتها ّالصوتية ّبما ّلها ّمن ّدالالتّ ،وما ّتضيفه ّمن ّإيحاءاتّ
دالالتهاّ ّ ،و ّ
ّومعانّعلىّالمضمونّ 3.
ّّّأماّفيّقصيدةّ(ّمنّأجلّ)ّفيّقولهّ :
ّ
ّّّّّّمنّأجلّصباحّ! ّ
ّّّّّّنشقىّأيّامّاّ ّوليالي ّ

ّ1ينظر:أبوّالسعودّسالمة،البنيةّاإليقاعيةّفيّالشعرّالعربي،دارّالعلمّواإليمانّللنشروالتوزيعّ،ط،4119،8صّّ .889
ّ2ينظرّ:رابحّبنّخويةّ،فيّالبنيةّالصوتيةّواإليقاعيةّ،عالمّالكتبّالحديثّللنشرّوالتوزيعّ،طّ،8إربد،األردنّ،4189،
صّ . 49
ّ3ينظرّ:معاذّمحمدّعبدّالهاديّالحنفيّ،البنيةّاإليقاعيةّفيّالشعرّالفلسطينيّالمعاصرّشعرّاألسرىّأنموذجاّ،كليةّ
األدبّ،قسمّاللغةّالعربيةّ،الجامعةّاإلسالميةّ،غزةّ،4116ّ،صّّ .889
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ّّّّّّّنّحملّأحزانّاألجيالّ ّ
ّّّّّّونكوكبّهذاّالليلّجراح ّ
*** ّ
منّأجلّرغّيفّ! ّ
نحملّصخرّتنافيّأشواكّخريف ّ
نعوىّّ..نحفىّّ..ونجوعّ .
ننسىّأنّاّماّعشناّفصلّّربيع ّ
ننسىّأنّاّّّ ..
خطواتّّليسّلهنّّرجوع!!ّّ ّ1

كررّالشاعرّحرفّ(النون) ّتسعّعشرّمرةّ،وذلكّباعتبارهّصوتّمجهور ّوهوّّّّّّ
ّّّّّّّ ّ
«الصوتّالذيّتتذبذبّاألوتارّالصوتيةّحالّالنطقّبه»ّ،2حيثّهيمنّحرفّ(النون)ّ ّ
هيمنة ّعلى ّالقصيدةّ ،ولقد ّأسهم ّفي ّإعطاء ّالنص ّنغما ّموسيقيا ّداخليا ّخاصاّ ،منّ
خاللّالكلماتّالمتعددةّداخلّالسطرّالشعريّ،وذلكّداللةّعلىّالحزنّوالشقاءّ،الذيّ
حالّإليهّالشعبّالفلسطينيّمنّالظلمّواالستبدادّ .
كماّكررّأيضاّحرفّ(الجيم)ّستّمراتّ،فهوّحرفّمجهورّيوحيّبالشدةّّوالقوةّ.
ّ
ّّّّّ
وذلكّليظهرّمدىّمعاناةّومدىّسوءّحالتهّالنفسيةّمنّأجلّوطنهّ .
كرر ّأيضا ّحرف ّ(الحاء) ّّ ،باعتباره ّحرف ّمهموسّ ،ليظهر ّمدى ّحزنهّ
ّّّّّكما ّ ّ
ومعاناتهّولوعتهّمنّأجلّاألجيالّوالوطنّ .
ّّّّأما ّحرف ّ( ّالالم ّ) ّّ ،وهو ّحرف ّمجهور ّمتوسط ّالشدةّ .وهذا ّالحرف ّيوحيّ
بالمرونة ّوالتماسك ّوااللتصاقّ .وكأنّ ّالشاعر ّيعلن ّعن ّشدة ّتمسكه ّبوطنهّ ،وشدةّ
التصاقّالحزنّوالتحملّمنّأجلّالوطنّ .
ّ1سميحّالقاسمّ،الديوانّ،صّّ . 882
 2كمالّبشرّ،علمّاألصواتّ،دارّغريبّللطباعةّوالنشرّوالتوزيعّ،دّطّ،القاهرةّ،مصرّ،4111ّ،صّ. 812
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ّّّّّّّوأبرزّماّيميّزّقصائدّ(سميح القاسم)ّهوّالرؤياّالقوميةّالشاملةّّ،وهيّعلىّأيةّ
حال ّرؤيا ّاإلنسان ّالفلسطيني ّالذي ّلم ّيستطع ّيوما ّأن ّينسى ّأنّه ّجزء ّصغير ّمنّ
الوطنّالعربيّالكبيرّ ّ.
ارّفيّالقصيدةّيعززّالنسيجّالصوتيّ ،ويتحققّعنّطريقّجرسّالحروفّ
ّ
ّّّّّّفالتكر
اتّاللغويةّعندّتموجهاّشدةّوليناّ،علواّوهبوطاّفتمنحّللقصيدةّ
ّ
والكلمةّفتتجاوبّاألصو
إيقاعاّّوالذيّبدورهّيستجيبّللحاجةّالنفسيةّللشاعرّ .
ّّّّّّ ويؤدي ّاالنسجام ّدور ّالمعيار ّالضابط ّلتسلسل ّالوحدات ّالصوتية ّوتعاقبهاّ1.
وتكرارّالحرفّيهدفّإلىّعددّمنّالدالالتّوالمعانيّ،حسبّالحالةّالنفسيةّللشاعرّ
وموضوع ّاألبياتّ ،وغيرها ّمن ّالعوامل ّالمؤثرة ّعلى ّمعنى ّالحرف ّوداللتهّ ،وذلكّ
لتحقيق ّجمالية ّمعيّنة ّأو ّفائدة ّمرجوة ّداخل ّالنص ّمن ّخالل ّاإلعادة ّأو ّالتردّدّ ،وماّ
الحرف ّإال ّصوت ّعند ّالنطق ّبهّ ،وما ّاألصوات ّإال ّنتيجة ّالحركة ّالمنتظمة ّوّ
المتسلسلةّ،منّأجلّإسهامّخلقّتناغمّصوتيّبارزّ،منّخاللّالتكرارّوتنوعّاألصواتّ
وتوظيفهاّبماّيناسبّمعّالمعنىّوالهدفّالذيّيرغبّالشاعرّالوصولّإليهّ .
ّّّوّيقولّأيضاّفيّقصيدةّ(ّمنّالمدينةّ)ّ :
هذهّنبرتيّّ..وهذهّذراعّيّ ّ
وثيابّيّ..وأحرفّيّ..ومناعّي ّ
هذهّخطوتيّكماّحّفظتهاّ ّ
دربّبيتيّورددتهاّالمراعي ّ
وأغانيّّلمّتزلّمثلماّكانتّ ّ
دويّفيّكرمناّالملتاعّ ّ2.
تّ ـ ـ ّ

 1ينظرّ:رشيدّشعاللّ،البنيةّاإليقاعيةّفيّشعرّأبيّتمامّ،عالمّالكتبّالحديثّ،طّ،8إربدّ،األردنّ،4188،صّ ّ.428
ّ2سميحّالقاسمّ،الديوانّ،صّ. 292
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كرر ّالشاعر ّحرف ّالمد ّ(الياء)ّ ،فيضفي ّتك ارره ّهذا ّانسجاما ّصوتياّ ،وايقاعاّ
ّّّّّّّ ّ
داخلياّعلىّالبيتّ،فضالّعماّتدلّعليهّ(ياءّالمتكلم) ّمنّتعاطفّالشاعرّمعّشعبهّ
ووطنهّ ،فالكلمات ّالمكتوبة ّفعل ّإنساني ّتعبّر ّعن ّأصوات ّلغوية ّلموقف ّمعيّنّ ،فهيّ
تبرز ّعند ّالنطق ّأنها ّذات ّجوانب ّمتعددةّ ،ولها ّخصائص ّمتابينةّ ،كما ّكرر ّحرفّ
العطف ّ(الواو) ّأربع ّمراتّ ،ومن ّمعاني ّهذا ّالفعالية ّواالستم ارريةّ ،وباعتباره ّرابطاّ
داللياّليعززّتالحمّاألسطرّالشعريةّ،واستخدمّهذاّالحرفّليظهرّمدىّانفعالهّوارادتهّ
والقدرةّعلىّالتحملّوالكفاحّوالصمودّوالتشبثّباألرضّوقيمّاإلنسانيةّ ّ.
وكررّأيضاّحرفّالرويّوهوّحرفّ(العين)ّفيّهذهّاألبياتّهادفاّمنّوراءّذلكّ
ّّّّّّ ّ
تقوية ّإيقاع ّحرف ّالروي ّوتعزيزه ّوحرف ّالروي ّهو ّالحرف ّاألخير ّالذي ّتبني ّعليهّ
القصيدةّ،وحرفّالمدّ(الياء)ّناشئّعنّإشباعّحركةّالرويّّ .
ّّّّّّ وتلعبّاألساليبّبحضورهاّالمتنوعّالمتناسقّوالمكررّفيّالصياغةّدوراّبارزاّفيّ
زيادةّالفاعليةّاإليقاعيةّبماّتضيفهّمنّتأثيرّعلىّانبثاقّالداللةّ،فالتكرارّيمثّلّنمطاّ
من ّالتكرارّالصوتيّوالمعنويّ ،ولكلّأسلوبّإيقاعهّالخاصّ،سواءّأكانّهذاّاإليقاعّ
ظاه ار ّأم ّخفياّ ،حسيا ّأم ّمعنوياّ ،ولهذا ّفإنّه ّيمثل ّضربا ّمن ّضروب ّالموسيقىّ
الشعريةّ،1فتنوعّكلّأسلوبّمنهاّيجددّمنّالحالةّالشعوريةّبماّيثيرّمنّدالالتّلدىّ
المتلقيّ،مثلّقـولّالشاعـرّالفـلسطينيّفيّقصيدةّ(الميالد)ّ ّ:
قرونّاّياّأبيّّ..وّانهدّّمنكّالكاهلّالمتعّـبّ ّ
وغاصّالعبءّتحتّرمالّحقلّالنكبةّالمجدب ّ
ونادانيّفراّفيّالزغبّ ..
 الّماءّّ،والّشجرّ ّوالّفتحّّ،والّجابّّ،والّعمّرّ ّ
ّ1ينظرّ:حسنيّ عبدّالجليلّيوسفّ،موسيقىّالشعرّالعربيّ(ّدراسةّفنيةّوعروضية)ّ،الهيئةّالمصريةّالعامةّللكتابّ،
جّ،8مصرّ،8919،صّّ .861
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فالّتغضبّ! ّ
وّالّتعتبّ! ّ
إذاّأغلقتّأبوابيّبوجهّاألمسّ .

إذاّأبدلتّأثوابيّّ..وغادرتّالرحابّالدمس ّ
ّواّنّودعتّأزهاريّ .
وانّقبلةّنصبّالرمس ّ
آلخرّمرةّفيّالعمرّّ..نصبّالرمسّ .
ّّّّّّّّّّّ .ّ.ّ.ّ.ّ.
وداعّاّياّأبيّالغاليّ!ّوداعّاّياّصديقّاألمسّ .
فإنّأكفّّأصحابيّتدقّالباب ّ
وصوتّاآللةّالحسناءّيدعوناّ ّ
لنبدأّّرحلةّاألجيالّّ..قبلّالشمس.

1

ّ
الذيّكررّثالثّمراتّ،
ّ
ّّّّّجاءّأسلوبّالنداء ّالذيّتجسّدّبواسطةّحرفّالنداء ّ(يا) ّ
والذي ّيحمل ّفي ّطياته ّنبرات ّالحزن ّوالتعب ّواأللمّ ،كما ّجاءت ّداللة ّتكرار ّأسلوبّ
النفيّبأداته ّ(ال) ّلتـ ثبتّحكمّماّقبلهّمنّأملّفيّالجيلّاآلتيّ،الذيّماّزالّفيّبدايةّ
الحياةّ،ويستنكرّموقفهّالصّعبّالذيّوضعّفيهّ ،يحاولّأنّيصدقّماّآلّإليهّالحالّ،
كماّبرزّتكرارّأسلوبّالشرطّ ،جاءّبدورّمميّزّلإليقاعّ،فقدّتعددت ّأداة ّالشرطّ(إذا)ّ
اّمزدوجاّ،حيثّجاءتّإذاّتعلقّداللةّالفعلّالمحقّقّ
مرتينّو(إن)ّمرتينّ،وقدّلعبتاّدور ّ
الحصولّوالجوابّعليهّ(أغلقتّأبوابيّ،أبدلتّأثوابي)ّوامتازتّ(إن) ّبالشكّ(ودعتّ
أزهاريّ،قبلتّنصبّالرمس)ّ فهوّيستنكرّهذهّالحياةّالتيّيعيشهاّمنّألمّ،ويثورّعلىّ

ّ1سميحّالقاسمّ،الديوانّ،صّ299

ّ.

45

تجليات التكرار في شعر سميح الق اسم

الفصل الثاني :

هدوئهّ،لذلكّعلّقّعدمّالتعبّبتحقيقّماّهوّمستحيلّ،ومحاولةّجعلّماّكانّماضياّ
مستقبالّمنّخاللّتغييرّالواقعّ .
ّّّّوفيّقصـيـدةّ(الـمـطرّوّالـفوالذ)ّّيـقولّّّّّ:
ّّّوّينتصبّالمصنعّالماردّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّإلهاّّ..كالناّلهّعابدّّّّ
وتدويّالدواليبّمزهوةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّويدريّبناّشوقناّالصامدّّّّ
فياّسحبّالغيثّمديّيداّ
ّّّّّّّّّّّّسحابّمداخنناّصاعدّّّّّّّّ
وصبيّالحياةّعلىّشرقنا
ّّّّّّّّّّّّّّّّفقدّهيأّالمنجلّالحاصد
وآلتناّوعدتّطفلناّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّبكعكّ..فهلّيكسفّالواعدّ؟ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ1
ّّّّتـكـرار ّحرف ّالـروي ّ(الـدال) ّسـت ّمـرات(ّ ،الـماردّ ،عـابـدّ ،الـصـامـدّ ،صـاعـدّ،
الـحــاصـدّ،الـواعـد)ّوبـاعتبـارّحرفّالـدالّحـرفّمـجهـورّ،وقدّاعتـمدّعـليـهّالـشاعـرّفيّ
هـذهّالـقصـيدةّلـيدلّعلىّقيـمّالـعامـلّويـعـززّإنتاجه ّوثـورتـهّوصـمودهّمـنّأجـلّالـبـناءّ
واإلنـتـاجّومـنّأجـلّمسـتقـبلّ ازهـرّ،لـمجـتمـعّأفـضلّ،وّهـذاّلتـزيـدّمـنّشـاعـريـةّالـنـصّ
وجـماليـتهّوداللـتـهّ .
ّّّّّهذهّبعضّاألمثلةّعلىّتكرارّبعضّالحروف ّوداللتهاّفيّشعر(سميح القاسم)ّ،
حيث ّنجد ّأنّ ّ الشاعر ّكغيره ّمن ّشعراء ّعصره ّأخذته ّفطرته ّالعربية ّعلى ّاستغاللّّ
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الفصل الثاني :

الحروفّّوخصائصهاّ ،ليدعمّفكرتهّوّيحققّأهدافهّمنّقصائدهّ،وعلىّالرغمّأنّهّمنّ
الصعوبة ّمتابعةّتكرارّالحروفّفيّقصائدّشاعرناّالفلسطينيّ،وذلكّلكثرتهاّوصعوبةّ
جمعها ّوتحليلهاّ ،إال ّأنّ ّتكرار ّالحرف ّله ّإيقاع ّصوتي ّوتأثيري ّفي ّالبنية ّالدالليةّ،
فيّشعرهّ .
ّ
ويزيدّمنّالفعاليةّاإليقاعيةّ
نّالشاعرّيطورّإيقاعاتهّويناغمهاّمعّالحالةّ
ّ
ّّّّّولكلّحرفّداللتهّالخاصةّ،حيثّإ
النفسيةّالعامةّالتيّيريدّأنّيرسمهاّعبرّقصائدهّ .
ّ
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الفصل الثاني :
 - 2تــكــرار الـكـلمة :

ّّيعدّ ّتكرارّالكلمة ّاألساسّفيّأنواعّالتكرار ّّ،فمن ّخالله ّنستطيعّتحديد ّداللةّ
التكرارّ،وماّيدورّفيّنفسّالشاعرّمنّمشاعرّوأحاسيسّ ،وعلىّالرغمّمنّأنّهّأبسطّ
أنواعّالتكرارّكماّقالتّ(نازك المالئكة)ّ،إالّّأنّهّيشكّلّالمحورّالرئيسيّفيّالتكرارّعندّ
(سميح القاسم)ّ .
علىّإيقاعّحركةّاللفظةّوأهميةّتكرارهاّ،وبماّتنتجهّمنّداللةّ
ّ
ّّّّّّوقدّاعتمدّالشاعرّ
أّلأللفاظّنظاماّونسقاّوجواّيسمحّلهاّبأنّتشعّأكبرّشحنتهاّ
ّ
ومعناهاّفيّالنصّ،فقدّهيّ
من ّالصور ّوالظالل ّواإليقاع ّوأن ّتتناسق ّظاللها ّوايقاعاتها ّمع ّالجو ّالشعوري ّالذيّ
نريدّرسمهّ .
ّّّّوفيّقصيدةّ(ّالموتّيشتهينيّفتياّ)ّقالّّ :
ّ
تعبرّّالريحّّجبينيّ ّ
والقطارّ ّ
يعبرّالدارّّ.فينهارّالجدارّ ّ
بعدهّيهوىّجدار ّ
وجدارّّبعدهّيهوي ّ
وينهارّجدارّ 1
ّّّّّّّحيثّتكرر ّاالسم ّ(جدار) ّأربعّمراتّ،وّذلكّداللةّعلىّاإلنسان ّالمقاومّالذيّ
الّينهارّواعتمدّعلىّكلمةّ(الدار) ّبماّتحملهّمنّقيمةّدالليةّتعبّرّعنّالحياةّ،وماّ
ّ
تنبض ّبالحياةّ ،من ّيعيش ّفيها ّمن ّكائنات ّحيّةّ .وهذا ّالتعبير ّنتيجة ّالتهويد ّوالقمعّ
الموجّهّلهّ ّ
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الفصل الثاني :

والمقصود ّبه ّالوجود ّالفلسطينيّ ،والفعل ّالمقاوم ّوالتمسّك ّباألرضّ ،فيصبح ّاإلنسانّ
ميتاّ ّ
وجسداّبدونّروحّ .وحينهاّينهارّالجسمّوهوّ(الدار)ّ،حينهاّتسقطّجميعّمقوماتهّمثلّ
(الجدار)ّ،والّيبقىّسوىّذكرىّإلنسانّولجسمّحيّكانّينبضّ.وقصدّاستخدامّهذهّ
الكلمةّ،لخلقّداللةّمعينةّفيّاألداءّ ّ،ويجعلّمنهاّبؤرةّإيقاعيةّ ،كماّأنّهاّتهتمّبالجانبّ
الجماليّفيّالقصيدةّ .
أحياناّيشكلّاللفظّالمكررّفيّبدايةّاألسطرّلتؤكدّالحضورّالطاغيّلالسمّ،وّ
ّ
ّّّّّو
تقومّبوظيفةّالضبطّاإليقاعيّلموسيقىّالقصيدةّ،مثلّقولهّفيّقصيدةّّ(الخفافيش)ّ :
الخفّافيشّعلىّنافذتّيّ ّ
تمتصّصوتّيّ ّ
الخفافيشّعلىّمدخلّبيتّي ّ
والخفافيشّوراءّالصحف ّ
فيّبعضّالزواياّ ّ
تنقضّخطواتّي ّ
والتفاتيّ 1
ّّّّّفكلمةّ(الخفافيش) ّعبارةّعنّاسمّحيوانّحيثّتكررتّفيّالقصيدةّثالثّمراتّ،
وذلك ّداللة ّعلى ّعدم ّاألمان ّوالطمأنينةّ ،والظلم ّالذي ّطغى ّعلى ّالوطن ّوعدمّ
اإلحساسّبالحريةّّ .
ّّّّّ فتكرار ّاالسم ّعبارة ّعن ّتكرار ّالشاعر ّالسم ّمعين ّفي ّقصيدته ّسواء ّأكان ّهذاّ
االسمّعلماّعلىّشخصّماّأوّعلماّعلىّمكانّما؛ّفإنهّيشيرّبعالقةّعاطفيةّخاصةّ،
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الفصل الثاني :

تربط ّبين ّالشاعر ّو ّهذا ّاالسمّ .1وفي ّقصيدة ّ(خطاب ّمن ّسوق ّالبطالة) ّباعتبارهاّ
ّويصور ّلنا ّالشاعر ّفيها ّالمصائب ّوالشدائدّ،
ّ
قصيدة ّتهتم ّبمجال ّأدب ّالمقاومة،
والموقفّالصامدّتجاهّالعدوّوهوّموقفّالمقاومةّ .
ّّّفيّقولهّّ :
ربماّأفقدّ-ماّشئتّّ-معاشي ّ
ربماّأعرضّللبيعّثيابيّوّفراشي ّ
بماّأعملّحجاراّّ..وعتاالّّّ..وكناسّّشوارع ّ
ّ
ر
بماّأبحثّ،فيّرّوثّّالمواشيّ،عنّحبوب ّ
ّ
ر
ربماّأخمدّّ..عريانّاّّ..وجائعّّ ..
ياّعدوّالشمسّّ..لكنّّ..لنّأساومّّّ ..
والىّآخرّنبضّفيّعروقيّّ..سأقاومّّ!!ّ ّ..
ربماّتسلبنيّآخرّشبرّّمنّترابيّ ّ
ربماّتطعمّللسجنّشبابّيّ ّ
ربماّتسطوّعلىّميراثّجديّّ ..
منّأثاثّّ..وأوانّ..وخوابّّ ..
ربماّتحرقّأشعاريّوكتبي ّ
ربماّتبقىّعلىّقريتناّكابوسّرعبّ .
ياّعدوّالشمسّّ..لكنّّ..لنّأساومّّّ ..
والىّآخرّنبضّفيّعروقيّّ..سأقاومّّ!!ّّ ...
ّ ...
والىّآخرّنبضّفيّعروقيّّ ّ..
 1ينظر :محمد مصطفى أبو شارب ،جماليات النص الشعري" قراءة في أمال القالي" ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
ط ،1اإلسكندرية ،مصر ،5002 ،ص . 170
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الفصل الثاني :
سأقاومّّ ..
سأقاومّّ ..

سأقاومّّ 1..
ّعشرة ّمرةّ ،وفي ّبداية ّالسطور ّدائماّ ،ونالحظ ّأنّ
ّ
ّّّّّكررت ّكلمة ّ(ربّما) ّإحدى
األفعالّبعدّ(ربما) ّتغيرتّمنّالمتكلمّإلىّالمخاطبّوهوّالعدوّ،وذلكّليبينّالشاعرّ
إمكانياتّالعدوّفيّعدوانهّ،وهوّيعترفّبقدرةّالعدوّفيتوقعّأنهّيمكنّأنّيفعلّماّيشاءّ
منّالسلبّوالسطوّوالخداعّوالحرمانّّ ّ.
ّّّّويحاولّالشاعرّفيّقصيدتهّبتك اررهّكلمةّ(سأقاوم)ّالمجسدةّبالفعلّالمضارعّالدالّ
علىّالمستقبل ّثالثّمراتّ،فيّآخرّشطرّمنّالقصيدةّمؤكداّأنّ ّموقفهّمنّالعدوّلنّ
يتغيرّ،وأنّهّلنّيتركّالمقاومةّمهماّكانتّالظروفّ،ألنّهّيمثلّشعبهّبموقفهّالصامدّ،
حيث ّإنه ّقد ّأحسن ّتوظيف ّهذه ّالظاهرة ّإلغناء ّالجرس ّالموسيقي ّفي ّاللفظّ ّ .وفيّ
قصيدةّ(هكذا)ّقولهّ :
مثلماّتّغرسّفيّالصحراءّنخله ّ
مثلماّتّطبعّأّميّفيّجبينيّالجهمّّقبلهّ ّ
مثلماّيّلقيّأبيّعنهّالعباءه ّ
ويّهجّيّألخيّدرسّّالقراءه ّ
مثلماّتطرحّعنهاّخّـوذّّالحربّكتبه ّ
مثلماّتنهضّساقّالقمحّفيّاألرضّالجدبيه ّ
مثلماّتبسمّللعاشقّنجمه ّ
مثلماّيشمخّبينّالغيمّمصنعّ ّ
مثلماّينشدّبعضّالصحبّمطلعّ ّ
مثلماّيبسمّفيّودّّغريبّلغريبّ ّ
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الفصل الثاني :

مثلماّيرجعّعصفورّإلىّالعشّالحبيب ّ
مثلماّيحملّتلميذّّحقيبه ّ
مثلماّتعرفّصحراءّخصوبه ّ
هكذاّتنبضّفيّقلبيّالعروبةّ!!ّ 1
ّّّّّّجاءت ّبداية ّسطور ّالقصيدة ّترتكز ّعلى ّتكرار ّكلمة ّ(مثلما) ّالمستعملة ّوالدالةّ
على ّالتشبيه ّوالتي ّتكررت ّأربعة ّعشر ّمرةّ ،فقد ّاعتمد ّاإليقاع ّعلى ّتوازي ّالتركيبّ
النحويّوتنوعهّالناشئّفيّالنصّمنّتراكيبّللجملةّالفعليةّ.وهذاّماّعبّرّعنهّ(سميح
القاسم) ّبصورة ّخاصة ّعن ّقضية ّفلسطين ّبوجوه ّمختلفة ّمن ّالمعنى ّليبرز ّأهميتهاّ
للعربّ .
كماّفيّقصيدةّ(ّحلولّ)ّوبؤرتهاّاإليقاعيةّوالجماليةّ،المكررةّ(أطلع)ّ :
ّ
أطلّعّّفيّاألمطارّ ّ
أطلعّفيّالبرقّاألزرق ّ
فيّالنسمةّ،فيّاإلعصارّ ّ
أطلعّمنّجرحّّفتحتهّقذيفه ّ
فيّصدرّجدار ّ
أطلعّمنّعطشّاآلبارّ ّ
أطلّعّمنّقنطرةّّصامدةّ ّ
فيّوجهّالريحّ ّ
منّنصبةّلوزّصامدة ّ
فيّوجهّالنار ّ
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أطلعّمنّتوقيعّالحاكمّفيّذيلّالتصريح ّ
ّّّّّّّّّّ ....
منّلحمكّّ..أطلّعّ ّ
منّرعبكّّ..أطلّعّ ّ
فبأيّإلهّبعدّاليومّتلوذّ؟ّ 1
ّّّّّّّكررّالفعل ّ(أطلع) ّفيّالقصيدةّثمانّمراتّ،فهيّتمثلّبؤرةّإيقاعيةّ،بحيثّلوّ
حذفناهاّتصبحّالقصيدةّبالّمعنىّّ،والّقيمةّدالليةّ.واذاّحذفناّ(أطلع)ّمنّهذاّالمقطعّ
ومن ّالقصيدة ّما ّكان ّ(الحلول)ّ ،حلول ّفي ّالشخص ّالذي ّيطلع ّأو ّيخرج ّمن ّهذهّ
المعاناةّأكثرّقوةّوعزيمةّّوارادةّ،واص ارراّعلىّالمواجهةّ،ليقفّفيّوجهّالمحتلّبأفعالهّ
التيّمارسهاّعليهّبوحشيةّودكتاتوريةّ،وليجعلّمنّكلّهذهّالمعاناةّوالظلمّبعدّالحلولّ
صورةّمنّالماضيّلبدايةّجديدةّ .
ّّّّّّّوالشاعرّفيّموقفّالمواجهةّالحقيقيةّ،والبدّلهّمنّأنّيؤكّدّعمقّجذورّشعبهّ
فيّاألرضّالفلسطينيةّمنّخاللّتكرارّالكلمةّ،ويستدعيّعمقّالجذورّواإللحاحّعليهاّ
تحديداّمباشراّللمحتلينّالذينّيدعّونّأنّّفلسطينّأرضّبالّشعبّ،ولهذاّيهتفّالشاعرّ
بحياةّشعبهّ،ويكررّلناّاللفظّالذيّيؤكدّإحساسهّ .
ّ
ّّّّّّفتكرارّاللفظةّهي ّنقطةّارتكازّأساسيةّلتوالدّالصورّواألحداثّ،وتناميّحركةّ
النصّ 2.
ّّّّّّويعدّّ(سميح القاسمّ)ّأحدّأشهرّالشعراءّالفلسطينيينّالذينّارتبطّاسمهم ّبشعرّ
الثورة ّوالمقاومةّ ،والتي ّكانت ّقصائده ّصارخة ّفي ّوجه ّاالحتاللّ ،صرخة ّالفلسطينيّ
الذيّيرفضّاالستسالمّوالتنازلّعنّحقوقهّكانّمنّبينّأشهرها ّما ّكتبّفيّقصيدةّ
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الفصل الثاني :

(أمشي)ّ ،والتي ّغناها ّ(مارسيل ّخليفة) ّويردّدها ّالشعب ّالفلسطيني ّويدندنها ّالوطنّ
العربيّوذلكّفيّقولهّ :
منتصبّالقامةّ..أمشيّ ّ
مرفوعّالهامةّّ..أمشيّ ّ
منّكفيّّ..قصفةّزيتونّوحمامه ّ
ّ
وعلىّكتفيّّ..نعشي ّ
وأناّأمشيّقلبيّقمرّأحمرّ ّ
قلبيّبستانّّ ّ..
فيهّالعوسجّ،فيهّالريحانّ!ّ ّ
شفتايّ..سماءّتمطرّ .
ناراّحيناّحباّأحيانّ!ّ ّ
وأناّأمشيّّ..أمشيّ ّ
منتصبّالقامةّّ..مرفوعّالهامةّّ ..
فيّكفيّقصفةّزيتونّوحمامهّّ .
ّّّّّّّّّّّّوعلىّكتفيّّ..نعشيّ!!ّّ ّّّّ1..
كرر ّالشاعر ّهنا ّفعل ّ(أمشي) ّخمس ّمراتّ ،وذلك ّداللة ّعلى ّصمود ّالشعبّ
ّّّّّ ّ
الفلسطيني ّواص ارره ّعلى ّالمقاومةّ ،كما ّاهتم ّأيضا ّبالجانب ّاإليقاعي ّوالموسيقيّ،
وبطبيعةّالشاعرّونفسيتهّالتيّعاشّفيهاّ .
ّكرر ّالشاعر ّاللفظ ّالواحد ّفي ّقصائد ّمتعددة ّوهذه ّأهم ّقصائد ّالتيّ
ّّّّّّومنه ّفقد ّ
اخترناهاّ،وذلكّألنّّاللفظّبحدّّذاتهّيحملّمنّالدالالتّماّيوازيّاإلحساسّالكامنّفيّ
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الفصل الثاني :

ذاتّالشاعرّ،ويدفعهّذلكّإلىّتأكيدّهذاّاإلحساسّوتسليطّاألضواءّعليهّ،لتشكلّفيّ
النهايةّمعلماّبارزاّوواضحاّمنّمعالمّالبناءّالشعريّ ّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
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الفصل الثاني :

 -3تـــكــرار الــجـملة :
ّالنصّعـبارةّعنّمجموعـةّمنّالـجـملّ،تتفـاعلّفيـهاّعـناصـرّالـتعبيرّمنّ
أصـواتّوألفـاظّمـتـناسـقةّالـتركـيبّبينّأجـزاءّالـجـملةّالـواحـدةّ،وتـسـتـمدّالـعبـارةّداللـتهاّ
فيّالـعملّاألدبيّ،منّمـفـرداتّالـدالالتّاللـغويـةّلأللـفاظّّ.
ّّّّّّ ومنّالـداللـةّالـمعـنويـةّالـناشئـةّعنّاجـتـماعّاأللـفاظّوتـرتـيـبهـاّفيّنـسـقّمعيـنّ،ثـمّ
من ّاإليـقاع ّالـموسيقي ّالـنـاشئ ّمن ّمـجموعـة ّإيـقاعـات ّاأللـفاظ ّمـتنـاغـما ّبـعضـها ّمعّ
بعـضّ،ثم ّمنّالـصور ّوالـظاللّالـتيّتشعـهاّاأللـفاظّمـتناسـقةّفيّالـعبارة ّّ 1.فـالـعبارةّ
الـمـكررةّتـكسـبّالـنصّطـاقـةّإيـقاعيـةّبـفـعلّاتـساعّرقـعتـهاّالـصوتـيةّـّّّّّّ ّ
ّّّّومنّمـظاهـرّتـكـرارّالـعـبارةّالـواردةّفيّالـشـعـرّالـحـديـثّأنّتـتـكررّفيّبدايةّكـلّ
مقطـعّأوّنـهايـتـهّ،بحـيثّتـكـونّبـمـثابـةّالـمنبهّالـذيّيـتيـحّللـذهـنّالـتـ ّوقـدّوالـتنـبهّألهـميةّ
الـمعـانيّالـتيّجـاءتّقـبلـهّوبـعـدهّّ ّّّّّّّّّّّّّّّ 2.
ّّّّّوقـد ّورد ّتـكـرار ّالـجمـلة ّفي ّشـعر ّالشاعرّ ،كـقـوله ّفي ّقـصيـدة ّ(في ّالـقـرنّ
الـعشـريـن)ّ ّ:
ّ
أنـاّقـبلّقـرونّّّّ ّ
لـمّأتـعودّأنّأكـرهّّ ّ
ّلـكـنيّمـكـرهّّ ّ
أنّأشـرعّرمـحـاّالّيـعـنيّ ّ
لـكـنيّمـكـرهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
أنّأشـرعّرمـحـاّالّيـعـني ّ
ّ1سيدّقطبّ،النقدّاألدبيّأصولهّومناهجهّ،دارّالشروقّ،طّ،1القاهرةّّ،مصرّّ،4119ّ،صّّ .29
ّ2ينظرّ:نازكّالمالئكةّ،قضاياّالشعرّالمعاصرّ،صّ.492
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الفصل الثاني :
فـيّوجـهّالـتـنـينّّّّّّ ّ
أنّأشـهـرّسـيـفاّمـنّنـارّّّّ ّ
أشـهـرهّفيّوجـهّالـبـعـلّالـمـأفـونّّ ّ
أنّأصبـحّإيـلـيـاّفيّالـقـرنّالـعـشـريـنّّّّ ّ
أنـاّّ..قـبـلّقـرونّّ ّ
لـمّأتـعـودّأنّألـحـدّّّّّ ّ
لـكـنيّأجـلـدّّّ ّ
ّ ّّّّّّ...

فيّالـقـرنّالـعـشـريـنّّّ! ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
أنـاّقـبـلّقـرونّّّ ّ
لـمّأطـردّمنّبـابـيّ ازئـرّّّّ ّ
وفتـحتّعـيـونيّذاتّصـباحّّّّّّّ ّ
ّ ّّّّّّّّّ...
فيّالـقـرنّالـعـشـريـنّّّ!ّّ ّ
أنـاّقـبلّقـرونّّّّ ّ
مـاّكـنتّسـوىّشـاعـرّّّّ ّ
فيّحـلقـاتّالـصـوفـييـنّّ ّ
ل ـكـنيّبـركـانّث ــائــرّّّّّّّّّ ّ
فيّالـقـرنّالـعـشـريـنّّّ!ّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ1
ّّّّّّفـقدّتـكررتّالـعـبارةّ(أنـاّقـبلّقـرون)ّأربعّمراتّ،فيّبدايـةّكلّمقـطـعّو(فيّالـقرنّ
الـعشريـن)ّثـالثّمراتّفيّنهـايـةّكلّمقـطعّ،وذلكّبـاعتـبارهّمـركـزّاسـتـقطابّدالليّ ّ
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الفصل الثاني :

وجـماليّفيّالقصيدةّ،واحـساسّالشاعر ّبـالزـمنّمنّخـاللّاستيعـابّالـماضيّوتـحلـيلّ
الـحاضـر ّوتـوقـع ّللمسـتقـبلّ .فـالشـاعر ّالـفلسـطيني ّهو ّشـاعر ّالـمقـاومةّ ،حيث ّإنـهّ
يـصـور ّاإلنـسان ّالـفلسـطيني ّمـنذ ّاقـتـالع ّجـذوره ّمن ّالـوطنّ ،ويـصـور ّصـموده ّالـذيّ
يـبـني ّكـيـانه ّووجـوده ّمتحـديا ّكل ّوسـائل ّالـتـعتيـم ّوالـتشـويه ّالـتي ّاستهدفـت ّأرضـهّ،
ويـصورّأيـضاّمـاّيفـعلـهّاالحـتاللّمنّاستبدادّوظلمّواعتـقالّ ّوسجنّّ ...
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
ّّّّ وكـقولـهّفيّقـصـيدةّ(الـذكريـاتّالـبـعيـدة)ّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:
منّعـهدّنــوحّآم ـنـتّبـوجـوهـناّّّ ّ
مـنّعـهدّنــوحّ!ّّّّّ ّ
رضـيـتّبـروادّالـقـبائـلّ ّ
مـنّّعـهدّنــوحّ!ّّّ ّ
رضـيـتّبـغرغـرةّالـجـالجـلّّّ ّ
مـنّعـهدّنــوحّ!ّّّ ّ
رضـيـتّبـرنـاتّالـمـعـاولّ ّ
مـنّعـهدّنــوحّ!ّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 1
ّّّّّوقـدّتـكـررتّشبهّالــجمـلةّّ(مـنّعـهدّنــوح)ّخـمسّمـراتّ،كـضابـطّإيقـاعيّ
بـتـكرارهاّلـتؤكــدّحـضـورّالـذكـريــاتّالـبـعيـدةّإلىّالـنصّ،كـماّجـاءتّفيّمقدمـةّكلّ
مقـطـعّ،وذلكّإلعـطاءّالـقصيـدةّبـعداّإيـقـاعيـاّيـمثـلّاالنـفعـالّالـمـتـموجّالـذيّهـوّأمرّ
جـوهريّللـبنيةّالـموسـيقيةّلـمجـملّالـقصـيدةّ ّّ.
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الفصل الثاني :

ّّّّّّّوكـرر ّالـشاعـر ّهـذه ّالـجـملة ّلـيـظهـر ّمـدى ّاإلصـرار ّوالـتـحدي ّوالـصـمودّ ،وبثّ
الـوعيّالـقـوميّوالـحـفاظّعـلىّالـمالمـحّالـعرـبيةّوعـلىّمـقومـاتّالـوحـدةّالـوطـنيةّكـاللـغةّ
والــديـنّّ ّّّ.
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
ّّّّّّّوقـدّوردّأيـضاّفيّقـصيـدةّ(أصواتّمنّمـدنّبـعيـدة)ّتـكـرارّالـجملـةّفيّقـولـهّّ :
يـاّ ارئـحيـنّإلىّحـلـبّّّّ ّ
مـعكـمّحـبيـبيّراحّّ ّ
لـيعـيدّخـاتمـةّالـغـضبّّ ّ
فيّجـثـةّالـسـفـاحّّّّّ ّ
يـاّ ارئـحـيـنّإلىّعـدنّّّّّّ ّ
مـعـكمّحـبيـبيّراحّّّ ّ
لـيعـيدّليّوج ــهّالــوطـنّّ ّ
ونـهايـةّاألشــباحّّ ّّّّ..
يـاّ ارئـحيـنّ،وّخـلفـكمّّّ ّ
عيـناّفـتىّسـهـرانّّّ ّ
مـاّزالّيــرصــدّطـيفـكـمّّّّ ّ
قـمـراّعـلىّأس ـوانّّ ّّّ..
قـلبيّتـفـتتّ،والـتقـىّ ّ1
ّّّّحيـث ّكـرر ّالـشاعـر ّفي ّهـذه ّالـقـصيـدة ّجـملـتيـنّ ،جملة ّفعلية ّ(يــا ّ ارئـحـين) ّثـالثّ
مـراتّ،وشبهّجملةّ(معكمّحـبيـبيّراح)ّمـرتـينّ،وذلكّلـيـصورّمشهـدّاللـجـوءّوال ـشـتـاتّ

ّ1سميحّالقاسمّ،الديوانّ،صّ.929
59

تجليات التكرار في شعر سميح الق اسم

الفصل الثاني :

والـغـربـةّومـاّقـاسـاهّالـفـلسـطيـنيّالـمنـفيّ،وهـذاّمـاّبـرزّفيّالـقـصيـدةّمنّالـتـنـاغـمّلـتزيـدّ
مـنّشـاعـريـةّالـنصّوجـمـاليـتـهّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
وفـاعـليةّالـبـنيـةّاإليـقاعـيةّمـنّالـتـوازيّوالـتـماثـلّالـتـركـيبـيّبينّالـجـمـلّ ّّّ.
ّّّّّّكـقـولـهّفيّقـصـيدةّ(ّقـمـيـصـناّالـبـاليّ)ّّ ّّ:
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
وجــذورنـاّفيّرحــمّهـذهّاألرضّمـمـتـدةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
وقـمـيـصـناّالـبـاليّّّ ّ
مـاّدامّيـخـفـقّفيّريـاحّالـحـزنّوالـشـدةّّّ ّ
سـتـظـلّتـخـفـقّ اريــةّالــعودةّّّ ّ
سـتـظـلّتـخـفـقّ اريــةّالــعودةّّّ ّ
س ـتـظـلّّ..تـخـفـقّ ّ..اريـ ــةّّ..ال ـعـودةّ!!ّ ّّّّّّّ1
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
ّّّّّّفـالـتكـرارّالـمـوسيقيّلـلجـملـةّالفعليةّ(ّسـتظـلّتـخـفـقّ اريـةّالـعـودة)ّيمـثّـلّالـصـوتّ
الـخـتاميّفيّنـهايـةّالـقـصـيدةّ،الـذيّيبـقـىّيـتردّدّلـهّصـدىّالـصـوتّوصـوتّالـصدىّ،
لـيـدللّعـلىّتـأكـيدّالـرؤيـةّواإليـمـانّبـحـتمـيةّالـعـودةّإلىّأرضّفـلـسـطـينّ،رغـمّالـتـشـردّ
والـبـؤسّوالـضـياعّ ّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

1
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ّّّّّّّكـرر ّ الـشاعـرّفـيّقـصـيدة ّ(خـطابّفيّسـوقّالـبـطالـة)ّالـتي ّتـطرقـناّإلـيـهاّفيّ
تـكـرارّالـكـلمـةّ،حـيثّتـوجـدّعـبارةّمـكـررةّفيّنـهايةّكـلّمـقـطـعّوهيّ ّ:
(ياّعدوّالشمسّّ..لكنّّ..لنّأساومّّ ..
والىّآخرّنبضّفيّعروقيّّ..سأقاومّ!!ّّ )...
ّفيّقولهّّ:
ربماّأبحثّ،فيّروثّالمواشيّ،عنّحبوب ّ
ربماّأخمدّّ..عرياناّّ..وجائعّّ ..
ياّعدوّالشمسّّ..لكنّّ..لنّأساومّّ ..
والىّآخرّنبضّفيّعروقيّّ..سأقاومّ!!ّ ّ..
....

منّأثاثّّ..وأوانّ..وخوابّّ ..
ربماّتحرقّأشعاريّوكتبي ّ
ربماّتبقىّعلىّقريتناّكابوسّرعبّ .
ياّعدوّالشمسّّ..لكنّّ..لنّأساومّّ ..
والىّآخرّنبضّفيّعروقيّّ..سأقاومّ!!ّّ ...
ّّّّّّّّّّّّّّ ّ...
ّّّّّّّّّّّّّربماّتصلبّأياميّعلّرؤياّمذلةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ياّعدوّالشمسّّ..لكنّّ..لنّأساومّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ..
ّّّّّّّّّّوالىّآخرّنبضّفيّعروقيّّ..سأقاومّ!!ّّ 1...
ّ
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ّّّّّويـقصـدّبـذلكّأنّالـعـدوّمـعّكـلّاإلمـكـانـياتّالـمـوجودةّلـديـهّالّيـمـكنـهّأنّيـسيـطرّ
علىّقـلبّالـشاعـرّوروحـهّ،ويـغيـّ رّمـوقـفهّمنّالـعـدوّ،كـماّالّيـمكنـهّأنّيـجـبرّالـشاعـرّ
علىّاالسـتسـالمّوالـمسـاومةّ،والّيـمكنـهّأنّيـجـبرهّعـلىّتـركّالـمقاومـةّ .
ّ
ّّوقـولـهّفيّقـصيـدةّ(أعـلـنهـا)ّّ:
مـاّدامـتّليّمـنّأرضيّاشـبـارّ!ّّ
مـاّدامـتّليّزيـتـونـهّّّّّ..
لـيـمـونـهّّّّّّّّّّّ!ّ..
بـئـرّّ..وشـجـيـرةّصـبـارّّّّّّ..
مـاّدامـتّليّذكـرىّّ.
مـكـتبـةّصـغـرىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ..
مـاّدامـتّليّعـيـنايّ
مـاّدامـتّليّشـفـتايّّّ
ّوي ــدايّ! ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
مـاّدامـتّليّّ..نـفـسيّ!ّّّّ1
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّكــرر ّالشاعـر ّالـجـمـلة ّاالسمية ّ(مـا ّدامـت ّلي) ّسـت ّمـراتّ ،وكـان ّتـكرارها ّمنّ
الـبعـدّالـجـماليّتـنـاغمّمـوسيقيّوايـقاعيّ،كـماّأنـهاّتحـملّثـورةّالـشاعـرّالـفـلسـطينيّمنّ
أجـلّالـبـقاءّوثـورةّمنّأجـلّاال غـتـرابّوالـهـجـرةّ،ومـنّأجـلّالـتـمـسكّبـاألرضّوالـحـفاظّ
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عـلى ّالـتـراث ّوالـحـضـارة ّوالـهـويـةّ .فـالشـاعـر ّيعـتبر ّصـاحب ّقـضـية ّعـادلـةّ ،قـضيـةّ
وطـنيـةّوانـسانـيـةّ ّ.
ّ
ّّّّوقـولـهّأيـضاّفيّقـصـيدةّ(بـطـاقـةّتـذكـيـر):
أنـتّالّتـجـهـلّعـنـّوانّيّوتـاريـخّيّواسـمّيّّ
يـاّابـنّعـميّّ
فـلـماذاّتـسـكـبّالـسمّعـلىّبـركـةّسـمي؟ّّّ ّ
أنتّالّتـجـهـلّأصـفـاديّوّأصـفـادكّيـاّهـذاّ!!ّّ ّ
والّتـجـهـلّسـجـانـكّ،يـاّهـذاّ،وسـجـنيّ!ّّّّّ ّ
فـلـمـاذاّتـسـكـبّالـزيتّعـلىّجـمـرةّحـزنـيّ!ّّ ّ
يـاّابـنّعـمي

1

ّ
ّّّّّّّ هـناكّتـطـابـقّتـركـيبـيّفيّتـكـرارّالـجـمـلةّ(يـاّابـنّعـمي)ّ ،والـتمـاثـلّفيّالـسـطرّ
الـشـعريّفيّقـولـه(ّ:فـلـماذاّتـسكـبّالـسمّّ/ّ..فـلـماذاّتـسـكبّالـزيتّّ)..وبينّجـمـلتيـنّ
فيّقولـهّ( ّّّّ:أنتّالّتـجـهلّعـنوانيّّ/ّ..أنتّالّتـجـهلّأصـفاديّ)ّ،حيـثّلـعبّدوراّ
هـامـاّفيّالـتوازيّبينّاألسـطـرّالـشـعريـةّفيّرصـدّالـحـركةّاإليـقاعيـةّوالـتـناغـمّويسـهمّ
فيّزيـادةّالـتكـثيـفّالـنفـسيّللـشـاعـرّمنّخـاللّالـتكـرارّالـشـعوريّالذيّيتـميـزّبـهاّكلّ
مـقطـعّمـك ّـررّ ،ألن ّالـعبـارةّالـمـكررةّتـؤديّإلىّرفـعّمـستوىّالـشـعورّفيّالـقصـيدةّإلىّ
درجـةّغـيرّعـاديةّ ّ،
تـغنيّالـشـاعـرّعـنّاإلفصـاحّالـمبـاشرّ،وتـصلّالـقـارئّبـمدىّكـثافـةّالـذروةّالـعاطـفيـةّ ّ
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ّ

عـنده ّ ّ ،بحيث ّتكون ّالـعبارة ّالـمـكـررة ّدعـامـة ّأساسـية ّتـلتـف ّبـاقي ّأج ـزاء ّالـقـصيـدةّ
ـصورّلـناّالـتـجربةّالـمأسـاويـةّالـتيّيـعيشـهاّالـفـلسـطينيّ.فالـشـاعرّكـانّ
حـولـهاّ.1وذلكّلي ّ
لـه ّمـوقف ّيـت مثـل ّفي ّالـحـفاظ ّعلى ّالـهويـة ّالـعربيـة ّالـفلـسطـينيـة ّفي ّالـذاكـرة ّالـتاريـخيةّ
والـذاكـرةّالـقوميـةّ .
ّّّّّفـولدّالشاعرّمنّنغـماتّالجـملّالـمـكررةّلـحناّإيـقاعـياّمـركـباّمنّنـغمـاتّمـتنوعـةّ،
فـتكـرارّكلّجـمـلةّيـعـطيّنـغمـةّممـيـزةّ،تـتـقـاطعّهذهّاألنـغـامّوتـجتمعّفيّمـوسـيقـىّ
الـعبـارةّلـتـؤكـدّاالنـسـجامّالـكامـلّلإليـقـاعّالـدالليّوالـمـوسيـقيّوخـاصةّمنّالـجانبّ
الـجمـاليّ ّ.
ّّّ

ّ
ّّ
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الخـاتـم ـ ـ ـ ـ ــة
وفي نهايـة بحـثـنا ،نجد أن الـتـكرار ظـاهرة يجب أال نتجاهلها ،بل هي من أكثـر
الـمظاهر األسلوبيـة في الـنص األدبي عـامـة ،والشـعري خـاصة .وعلـيه فقد خـلصت
الـد ارسـة إلى جملة من النتـائـج:
 التكـرار من األساليب الجـمالية والتعبيريـة ،ومن أهم عـناصـر التبلـيغ ،وطرق
األداء في الشعـر الـعربي الـقديـم والـحديث ،فهو وسيلة فعالة في توضيح
المعاني وترسيخها في األذهان وتوصيلها إلى المتلقي .
 قسم النـقاد الـقدمـاء التـكرار إلى قسميـن :تـكـرار يوجد في اللفظ والمعنى،
وتـكـرار يوجد في المعنى دون اللفظ ،ولم يـكتفوا بـذلك بل قسموا كل منهما إلى
نمطين ،نمط مفيد وآخر غير مفيد ،كـما أنهم ذكروا الـتكـرار من الجـانب
الـتوكيدي .
 أشار النقاد القدماء إلى هذه الظاهرة ودورها في اتـحاد وارتـبـاط أجزاء الكالم،
كما جعلوا للتكرار معاني متعددة ومختلفة باختالف األغراض التي تطرق إليها
الـشاعـر.
 تحول التـكرار في العصر الحديث إلى أسلوب فـني تتكئ عليه القصيدة
الحديثة ،ونقطة ارتـكاز من خـاللها يتـمكن الـناقـد من الكـشف عن الفـكـرة
الـمتسلطة على الـشاعر ،ويقوم بوظيفتين أحدهما جمالية و نفعية .
 يأتي التكرار ليعبر عن الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر ،فاألغلب في هذا
التـكرار أنه يأتي مقتطف من واقع مـريـر عـاشه الـشاعـر ،أو حادثة مؤلمة
أثرت عليه .
 تناولت هذه الدراسة ظاهرة التكرار في أشعـار (سـميح الـقاسـم) ،فقد برزت
بشكل جلي وواضح في شعره ،فهي تتشكل بأشكال مختلفة ومتنوعة فهي تبدأ
بالحرف وتمتد إلى الكلمة والى الجملة ،وكل شكل من هذه األشكال يعمل
على إبراز جانب تأثيري .
 وتبين لنا من خالل دراسة تـكـرار الــحروف عند (سميح الـقاسم) ،أن الشـاعر
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الحروف وخصائصها ،ليدعم فكرته ويحقق أهدافه من الجانب اإليقاعي الذي
يسهم في إغناء موسيقى النص.
 و تبين لنا من خالل دراسة تـكرار الـكلمة في شعر )سميح القاسم( ،أنه ما

من شـك في أن الـنتائج التي توصلنا إليها كانت أكثر دقـة من نتـائج دراسة

تـكـرار الـحرف ،فالكلمة الـمـكررة تعطينا الـصلة الـوثيقة بالمعنى الذي أراده
الشاعر وتكشف لنا عن حالته النفسية و حالته التي آل إليها الوطن .
 أما تـكـرار الجملة في شعر (سميح القاسم) ،تكشف لنا أن العبارة الـواحدة قد
تتكرر أكثر من مرة عندما تلح الـفكرة على الشاعر ،ويريد التعبير عنها بشدة،
كما أنه أعطى للجمل المكررة لحنا إيقاعيا مركبا من نغمات متنوعة ،لتـؤكد
االنسجام الـكامل لإليقاع الـداللي والموسيقي.
 وفي األخير ما يمكننا استخالصه أن هذه الـدراسة حاولت الـوقوف على أهم
الجوانب الجمالية والداللية ،التي أحدثتها قصائد (سميح القاسم) ،من خالل
احتوائها على ظاهرة التكرار بطريقة مميزة تجذب انتباه الـقارئ إليها.
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* القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم .

 /1الكتب باللغة العربية و المترجمة :
 .1إبراهيم أنيس :موسيقى الشعر ،مكتبة اإلنجلو المصرية ،ط ،3القاهرة ،مصر،
.1691
 .2ابن األيثير :الميثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيق :أحمد الحوفي ،دار
النهضة للطبع والنشر ،ط ،2ج ،2القاهرة ،مصر ،د ت.
 .3ابن أبي األصبع :تحرير التحبير ،تحقيق :حفني محمد شرف ،دار نهضة ،ط،1
القاهرة ،مصر.1611 ،
 .4أماني سليمان :دراسة األسلوبية والصوفية في شعر الحسين بن منصور الحالج،
دار مجدالوي ،ط،1عمان ،األردن.2002 ،
 .1الباقالني :إعجاز القرآن ،شرح :محمد عبد المنعم خفاجي ،دار الجيل ،بيروت،
لبنان.2001 ،
 .9تبرماسين عبد الرحمن :البينة اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ،دار الفجر،
ط ،1القاهرة ،مصر.2003،
 .1اليثعالبي :فقه اللغة وسر العربية ،تحقيق :حمد وطاس ،دار المعرفة ،ط ،2بيروت،
لبنان.2001 ،
 .8الجاحظ :البيان والتبيين ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي
للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1ج ،1القاهرة ،مصر.1668 ،
 .6ابن جني :الخصائص ،تحقيق :محمد علي النجار ،دار الهدى ،ط ،2ج،3
بيروت ،لبنان ،د ت.
 .10حسن الغرفي :حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،إفريقيا الشرق ،بيروت،
لبنان.2001 ،
 . 11حسني عبد الجليل يوسف :موسيقى الشعر العربي ( دراسة فنية وعروضية)،
الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر ،ج.1686 ،1
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 . 12الحطاب الرعيني :شرح:محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل ،الكواكب الدرية
على متممة اآلجرومية ،مؤسسة الكتب اليثقافية ،ط ،1بيروت ،لبنان.1660 ،
 . 13الخليل بن أحمد الفراهيدي :كتاب العين ،تحقيق :عبد الحميد الهنداوي ،دار
الكتب العلمية ،ط،1مج ،4بيروت ،لبنان.2003،
 . 14رابح بن خوية :في البنية الصوتية واإليقاعية ،عالم الكتب الحديث للنشر
والتوزيع ،ط ،1إربد ،األردن.2013،
 . 11رجاء عيد :القول الشعري( منظورات معاصرة)  ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
مصر.1661 ،
 . 19رجاءعيد :لغة الشعر ،قراءة في الشعر العربي والحديث ،منشأة المعارف،
اإلسكندرية ،مصر،دت.
 . 11ابن رشيق :العمدة ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،المكتبة المصرية ،بيروت،
لبنان ،ج.2001 ،2
 . 18رشيد شعالل :البنية اإليقاعية في شعر أبي تمام ،عالم الكتب الحديث ،ط،1
إربد ،األردن.2011 ،
 . 16رينيه ويليك :نظرية األدب ،ترجمة :محي الدين صبحي،مراجعة حسام
الخطيب ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط.1681 ،3
 . 20أبو السعود سالمة :البنية اإليقاعية في الشعر العربي ،دار العلم واإليمان للنشر
والتوزيع ،ط.2006 ،1
 . 21سليمان الخطابي :يثالث رسائل في إعجاز القرآن ،تحقيق :محمد خلف ،دار
المعارف المصرية ،ط ،2القاهرة ،مصر.1698،
 . 22ابن سنان الخفاجي :سر الفصاحة ،تحقيق :داود غطاشة الشواكبة ،دار الفكر،
ط ،1عمان ،األردن.2009 ،
 . 23سميح القاسم :الديوان ،دار العودة ،بيروت ،لبنان.1618 ،
 . 24سيد شفيع :النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية ،دار غريب للطباعة
والنشر ،ط ،1القاهرة ،مصر.2009 ،
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 . 21سيد قطب :النقد األدبي أصوله ومناهجه ،دار الشروق ،ط ،8القاهرة ،مصر،
.2003
 . 29السيوطي :اإلتقان في علوم القران ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة
العصرية ،ج ،1بيروت ،لبنان.1688 ،
 . 21ابن شيت القرشي :معالم الكتابة ومغانم اإلصابة ،تحقيق  :محمد حسن شمس
الدين ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت ،لبنان.1688 ،
 . 28عباس حسن :النحو الوافي ،دار المعارف ،ط ،3ج ،3القاهرة ،مصر.1614،
 . 26عبد الرضا علي :اإليقاع الداخلي في قصيدة الحرب ،دار الحرية للطباعة،
بغداد ،العراق.1684 ،
 . 30عبد القادر البغدادي :خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،تحقيق :عبد السالم
محمد هارون ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط ،2القاهرة ،مصر.1661 ،
 . 31عبد القادر القط :في األدب العربي الحديث ،دار غريب للطباعة والنشر
والتوزيع ،دط ،القاهرة ،مصر.2001 ،
 . 32عز الدين السيد :التكرار بين الميثير والتأيثير ،عالم الكتب ،ط ،2بيروت،
لبنان.1689،
 . 33عصام شرتح :جمالية التكرار في الشعر السوري المعاصر ،دار رند للطباعة
والنشر والتوزيع ،ط ،1دمشق ،سوريا.2010 ،
 . 34علوي يحي بن حمزة :الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز،
إشراف مجموعة من العلماء ،دار الكتب العلمية ،ج ،2بيروت ،لبنان.1680،
 . 31عمر خليفة إدريس :البنية االيقاعية في شعر البحتري ( دراسة نقدية تحليلية)،
منشورات جامعة قارينوس ،ط ،1بنغازي ،ليبيا.2003،
 . 39عمران الكبيسي :لغة الشعر العراقي المعاصر،وكالة المطبوعات،الكويت ،د ت.
 . 31ابن فارس :معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،ج.1616،1
 . 38ابن فارس :الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها ،تحقيق :مصطفى
الشويمي ،مؤسسة أبدران للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان.1693 ،
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 . 36فايز عارف القرعان :في بالغة الضمير والتكرار ،دراسات في النص العذري،
عالم الكتب الحديث ،ط ،1إربد ،األردن.2010،
 . 40فايز عارف القرعان :تقنيات الخطاب البالغي والرؤيا الشعرية ،عالم الكتب
الحديث ،ط ،1إربد ،األردن.2004 ،
 . 41فهد ناصر عاشور :التكرار في شعر محمود درويش ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،ط ،1بيروت ،لبنان.2004 ،
 . 42أبو القاسم الزمخشري :أساس البالغة ،تحقيق  :محمد باسل عيون السود ،دار
الكتب العلمية ،ط ،1بيروت ،لبنان.1668 ،
 . 43قاسم مقداد محمد شاكر :البينة اإليقاعية في شعر الجواهري ،دار دجلة ،ط،1
عمان ،األردن.2008،
 . 44القاضي الجرجاني :التعريفات ،مكتبة لبنان ،بيروت ،لبنان.1611 ،
 . 41ابن قتيبة :تأويل مشكل القرآن الكريم ،تحقيق :السيد أحمد صقر ،دار الكتب
العلمية ،ط ،3بيروت ،لبنان.1681،
 . 49كمال بشر :علم األصوات ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر.2000 ،
 . 41ماهر مهدي هالل :جرس األلفاظ وداللتها ،دار الحرية للطباعة ،بيروت ،لبنان،
.1680
 . 48مجدي وهبه وكامل المهندس :معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب،
مكتبة لبنان ،ط ،2بيروت ،لبنان.1684،
 . 46مجمع اللغة العربية :المعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية،ط،4مصر.2004،
 . 10محمد اللبدي :معجم المصطلحات النحوية الصرفية ،دار الفرقان ،ط ،1عمان،
األردن.1681،
 . 11محمد صابر عبيد :القصيدة العربية الحدييثة بين البنية الداللية و البنية
اإليقاعية ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،سوريا .2001 ،
 . 12محمد مصطفى أبو شارب :جماليات النص الشعري" قراءة في أمال القالي"،
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر.2001 ،
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 . 13مراد عبد الرحمن مبروك :من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة
النص الشعري،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ط ،1اإلسكندرية،مصر.2002،
 . 14مصطفى السعدني :البنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ،منشأة
المعارف ،اإلسكندرية ،مصر.1681 ،
 . 11ابن معصوم :أنواع الربيع في أنواع البديع ،تحقيق :شاكر هادي شكر ،مطبعة
النعمان ،ط ،1ج ،1النجف األشرف ،العراق.1698 ،
 . 19ابن منظور :لسان العرب ،دارصادر ،ط ،1مج  ،1بيروت ،لبنان. 1660،
 . 11نازك المالئكة :قضايا الشعر المعاصر ،دار العلم للماليين ،ط ،1بيروت،
لبنان.1692 ،
 . 18ابن الناظم :المصباح في المعاني والبيان والبديع ،تحقيق :حسين عبد الجليل
يوسف ،مكتبة األدب ومطبعتها ،ط ،1القاهرة ،مصر.1686 ،
 . 16نبيلة الرزار اللجمي :أصول قديمة في شعر جديد ،منشورات و ازرة اليثقافة
الجمهورية السورية ،دمشق ،سوريا.1661 ،
 . 90ابن هشام :مغني اللبيب عن كتب األغاريب ،تحقيق :بركات هبود ،دار األرقم
بن أبي األرقم ،ط ،1بيروت ،لبنان.1666 ،
 . 91أبوهالل العسكري ،الفروق في اللغة ،دار اآلفاق ،ط ،4بيروت ،لبنان.1680 ،

 /2األطروحات و الرسائل الجامعية :

 .1سهل ليلى :الخطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية ديوان أغاني الحياة ألبي
القاسم الشابي أ نموذجا ،رسالة دكتوراه ،قسم اآلداب واللغة العربية  ،جامعة محمد خيضر،
بسكرة ،الجزائر.2012،2011 ،
 .2عبد القادر علي زروقي :أساليب التكرار في ديوان سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا
لمحمود درويش ،مقاربة أسلوبية ،أطروحة الماجستير في البالغة ،كلية اآلداب واللغات،
جامعة الحاج لخضر ،باتنة.2012 ،2011 ،
 .3فيصل حسان الحولي :التكرار في الدراسات النقدية بين األصالة والمعاصرة ،أطروحة
الماجستير في الدراسات األدبية ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة مؤتة.2011 ،
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 /3المواقع االلكترونية :
من هو الشاعر الفلسطيني سميح القاسم؟ ،
http://alhayat.com/articles/4212432
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