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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  

ا بعد :محمد و على آله و صحبه أجمعين  أمّ   
       فيسرّني أن أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة

تقديرا لها على مجهوداتها لمتابعتها لي و   ، "سهل ليلى   " 
يسرّني  و   ،بها عرف انا بالفضل و الجميل    إرشاداتها التي أعتزّ 

لهم  الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضّ ب أتقّدم  أن
، فجزاهم اهلل خيرا ، و ستكون مالحظاتهم    مذكرةبمناقشة ال

 إثراء لهذه ال رسالة .
التقدير إلى كل األسات ذة األف اضل في  ك ما أتقدم بالشكر و  

 قسم اآلداب و اللغة ال عربية ، و إلى طلبة عل  وم اللسان .
.إلى من م  ّد العون لي من قريب و من ب عي د  و    

 فجزا اهلل هؤالء جميعا خير الجزاء .
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من   نطالقااا يكشف عن القيم الجمالية في األعمال األدبية ، تعّد األسلوبية علم   
على دراسة الخصائص اللغوية  وية والبالغية للنص األدبي، وترّكزتحليل الظواهر اللغ

سياقه الخبري إلى وظيفة تأثيرية وجمالية، فهي تبحث عن ل الخطاب عن التي بها يتحوّ 
 الفّني عن مستويات الخطاب األدبي.  العمل ما يتميز به

ات األسلوبية التي شـاعت في الشعر العربي قـديما الـتكرار سمـة من الـسمّ  دويع 
حتى من األساليب التعبيرية التي انتشرت بين األدباء والشعراء،  أيضا وحـديثا، كـما يعتبر

راسات التي تبحث في هذا دت الدّ ولقد تعدّ  .يخلو منه نثريال يـكاد نص شعري، أو 
 د من األكثر األساليب التعبيريةألّنه يعّ  ،األسلوب وخصائصه، وخاصة في النص الشعري

وأحاسيس ومشـاعر وأفـكار تـجول في ا في نفس الشاعـر من مكنونات التي تكشف عمّ 
حصائية بحتة، نخلص بنهايتها بكمية التـكرارات إدراسته دراسة  داخله، ولذلك ال تعدّ 

وأعـدادها، بل هي دراسـة في صلب البنية الشعرية، تكشف عن واقع الشاعر، وعما يقف 
 خلف الكالم، وحقيقة المتكلم . 

سميح )الـفلسطيني بـشكل عـام وفي شعـر الـشاعر ظـاهـرة بـارزة في الـشعر  فــالتكـرار
ت في شعره بمظاهر مختلفة بما تحويه من قيم جمالية بـشكل خـاص، وقد تجلّ  (الـقاسم

 وأدبية وفنية . 
جماليات التكرار في شعر سميح  ا الموضوع الموسوم بـ )هذلسبب اختياري  ودويع  

امـتـاز بها شعرنا المعاصـر، إلى جانب اهتمامها من أهم الظواهر التي ألنه يعد  ،( القـاسم
 بالبعد الفني والجمالي العام للنص.

 : يأمامنا ه اطرح نفسهت تيال سئلةاأل إذا كان األمر كذلك، فإنّ ف  
 مـا مفهوم التكرار؟ وما هي أهم أنواعه؟   - 
 ؟وكيف وّظف الشاعر ظاهرة التكرار في شعره - 

 على خـطة اشتملت مقدمة وفصلين وخاتمة . واعتمدت في هـذه الـدراسة  
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ب  
 

التكرار لغة ،  فهومحيث ذكـرت م " التكراركـان موسوما " بمفهوم الـفـصل األّول    
اصطالحا عند األدباء والنقاد، وبّينت رأي القدماء والمحدثين في هذا األسلوب،  فهومهوم

 وذكرت أهم أنواع التكرار. 
حيث بحثت  " تجليات التكرار في شعر سميح القاسم" ب مـوسوماالفـصل الثاني وكـان   

تـكرار الحرف و تـكرار الكلمة و في بعض أنواع التكرار األكثر شيوعا، ومن هذه األنواع: 
 تـكرار الجملة . 

 لت إليها، في هذه الدراسة. ثّم ختمت البحث بخاتمة ضمنتها مجمل النتائج التي تـوصّ     
الـمنهج الـوصفي ، الذي يسمح بتتبع عناصر  الدراسة علىفكان االعتماد في هذه 

كما يعتمد على  الديوان،في مختارة  البحث واحدا واحدا، في وصف على نماذج شعرية
المنهج اإلحصائي الذي يقوم على إحصاء عدد التكرارات الخاصة بالحروف واألسماء 

 .  واألفعال والجمل الواقعة في الديوان 
المعاصر" قضايا الشعر  "كتاب:  الـمراجع المعتمدة في البحث المصادر و ومن أهم      

لعبد الرحمن تبرماسين،  "لنازك المالئكة، "البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر
اإليقاع في الشعر العربي و"حركية محمود درويش" لفهد ناصر عاشور،  "التكرار في شعر

و" البنية اإليقاعية في شعر الجواهري " لقـاسم مقداد محمد  المعاصر" لحسن الغرفي،
 .  شاكر، و" جـماليات التـكرار في الشعر السوري المعاصر" لــعصـام شـرتـح

عدم توّفر بعض  بعض الصعوبات التي تعود بصورة كبيرة إلى يكما واجهتن      
  . الكتب

لهذا، وأنعم علّي بنعمته ورحمته، كما  قنيوفي الخـتام أشكر اهلل عّز وجّل الـذي وفّ      
سهل أتوجه بالشكر الـجزيل والـموصول، وبـالغ الـتقدير واالمتنان إلى األستاذة الـدكتورة " 

ند الرسالة، حيث كانت نعم السّ لها بقبول اإلشراف على هذه "، على تـكّرمها وتـفضّ ليلى 
  واالحترام .والمساعدة، فلها مّني خالص الّشكر والّتقدير 

 
 والـحمد هلل رّب الـعالمين .      

 



 
 

 : فــصـــل األولالــــ
 اهـيـة الــتــكــرارمــــــــ

 مـــفــهــوم الــتـــكــرار   .1

 أنـــــواع الـــتـــكـــرار   .2

 ن  الـتـكرار بــيــن القـدمـاء و المـحـدثــيـ .3
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  رار: ـــــــــــــــــــــــفهوم التكـــــــــــــم - 1           
 

   ة : ـــــــــــــــــــــــــــــــلغ – أ    
: الرجوع ر  ـــــ  الك »: ( ه171)ت)راهيديـــــــــــــــــــــالخليل بن أحمد الف(ول ـــــــــــــــــــيق    

 فــــــــــــالتكرار في اللغة عنده بمعنى الرجــــــــــــــــــــــوع . 1«.رارــــعليه، منه التك
الكاف  كــــــر   »يقول:  ه(593()تالبن فــــــــارس)وفي معجم مــــــــــقاييس اللغـــــة     

والراء أصل صحيح يدل على جمع وتــــــرديد، من ذلك كـــــــــررت، وذلك رجــــــــــوعك إليه 
بعد المّرة األولى، فهو التــــرديد الذي ذكرناه، والتكـــــــــرير، كالحشرجة في الحلق، سّمي 

 2«بذلك ألّنه يرّددها .
 »في كــــتـــــــابه "أســـــــاس البالغــــــــة":  ه(355)ت)الـــــــــــــــــــزمخشري(ا عند أمّ     

انهــــــــــزم عنه ثم كـــــــــّر عليه كــــرورا، وكـــــــــّر عليه رمحه وفرسه كـــــــــّرا...، وكـــــــررت عليه 
ـــــــــّرر على سمعه كذا، تكــــــــــــــّرر الحديث كـــــــــّرا، وكـــــــــــررت عليه تكـــــــــــــــــــرارا، وكــــــ

    3«عليه.
ّره ـــــــــّر، يقال: كـــــــــــــّرر، كــــهو مصدر كــ »: ه( 711)ت)ابن منظـــــــــور(ويقول     
 رورا،ـــــــــــّرا وكــــــــّر كـــــــــــّر عليه يكـــــــّر: مصدر كــــّر بنفسه يتعدى وال يتعدى، والكــــــــــــــــــوك
جاء  4«.ّرر الشيء : أعاده مّرة أخرىـــــــــــــّر عنه: رجع .. وكــــــــــــــــرارا: عطف، وكــــــــــــــوتك

  .بمعنى اإلعادة والعطف

                                                           
 ، بيروت،4مج ،1ط الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية،  1

 .11ص،3002لبنان، 
اييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الشكر للطباعة والنشر قبن فارس، معجم ماالحسين أحمد  أبو 2

 .131، ص5،1191والتوزيع، ج

، بيروت، لبنان، 1ط أبو القاسم الزمخشري، أساس البالغة، تحقيق : محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 3
 .131ص، 1111

 .125ص،1110بيروت، لبنان، ،5، مج 1ط ر صادر،اابن منظور، لسان العرب، مادة ) كرر(، د 4
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 اصطالحا : – ب      
 

حدود  ال تتعدىبعيد، فهي  حدّ  إّن رؤية العلمـــــاء لحقيقة التكــــــــــــرار متقــــاربة إلى      
اعتباره إعــــادة اللفظ أو المعنى، حيث ذكر البالغيون العرب مصطلح التكــــرار لما له 

نوا فوائده ووظائفه من حضور في كثير من الشواهد الشعرية والنثرية، ودرسوه وبيّ 
                  . 1"فالتكــــــرار اللفظ أو الدال أكثر من مّرة في سياق واحد"

دا لقـــوله هو داللة اللفظ على المعنى مــــردّ  »:  بقــــوله( ابن األثيـــــر)فقد عــــّرفـــه       
فالتكرار عنده له   2.« د، واللفظ واحدفإّن المعنى مردّ  .لمن تستدعيه )أسرع أسرع(

اللفظ ر في حين معنى مستويين: مستوى لفظي ومستوى معنوي، يرى أن اللفظ يكرّ 
 ر أيضا.مكرّ 
إّن التكــــــــرار هو أن  »:  بقوله  فيعّرفه( عبد القــــادر البغدادي)أّما صاحب الخزانة    

 . 3«يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى ..
 تكون من حيث اللفظ أو المعنى .  كلمةأن تكـــــــــــــــــرار ال أي
تكرار كلمة  »أن التكـــــــرار هو: أشار في كتابه "أنواع الربيع" ( ابن معصوم)وأّما      

الغرض ، . والمقصود بالنكتة في قوله4«أو لفظة أكثر من مّرة باللفظ و المعنى لنكتة 
 .أو الوظيفة 

                                                           
ربد، إ، 1ط رعان، في بالغة الضمير والتكرار، دراسات في النص العذري، عالم الكتب الحديث،لقفايز عارف ا  1

 .111، ص3010ردن، األ
 ،3ج ،3ط ر،شحمد الحوفي، دار النهضة للطبع والنأوالشاعر، تحقيق:  تبالكا أدب، المثل السائر في األثيربن ا 2

 .245القاهرة، مصر، د ت، ص 
ولب لباب لسان العرب، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، الهيئة المصرية العامة  األدبعبد القادر البغدادي، خزانة  3

 .211، ص 1119القاهرة، مصر، ،3للكتاب، ط
، 5، ج1ط شرف،البديع، تحقيق: شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، النجف األ أنواعالربيع في  أنواعابن معصوم،  4

 .245، ص 1111العراق، 
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ن العرب يقام بدراستها مجموعة من البالغي التيتعريفـــات التقارب  نالحـظ       
من حيث اللفظ  كلمة، وذلك أن تكـــــــرار الةالتي تكاد تكون واحدو  التكــــــــــرارلمصطلح 

ذاتها، بل يقتصر على جميع  على الكلمة في حدّ  والمعنى، لكن هذا ال يقتصر
 مستويات الكالم . 

ويستحسن في مقام  إعادة اللفظ لتقرير معناه، »التكــــــرار هو: )ابن الناظم(ويقول       
 . زالة الشكّ . أي إن التكــــــرار جاء ألجل تقرير المعنى وتأكيده إل1«نفي الشك 

مصطلح التكــــرار بالوظيفة التي يؤديها، فالتكـــرار )صبعابن أبي األ(وقد ربط       
يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو  »ل في أن: عنده يتمثّ 

  .2«التهويل أو الوعيد ..
م والتهويل والوعيد وقد يجيء التكرار ألغراض كثيرة منها الوصف والمدح والذّ       

 ؤدي غرضا ما. يفـتكــــرار األلفاظ و المعاني جاء ل. وغيرها، ذلك من أجل التأكيد
عبارة عن اإلتيان بشيء مّرة  »الذي يعّرفه أيضا أّنه: ( القاضي الجرجاني)أّما       

 قام بوصفها، أي البد من تكــــــرار شيء مّرة بعد أخرى.  (يفالجرجان). 3« بعد أخرى
الذي أفرد فيه بابا  في كتابه " الفروق في اللغة " (أبو هالل العسكري)وجاء       

 سماه )الفرق بين التكرار و اإلعادة (، و ذكر فيه الفرق بينهما، فجاء بمعنى التكرار
 .4« .أّن التكرار يقع على إعادة الشيء مّرة وعلى إعادته مّرات » :في قوله

 اقد ربط التكرار بمحاسن الفصاحة، كونه مرتبط( السيوطي)في حين نجد      
والتكرار ليس  1بقوله: " هو أبلغ من التوكيد وهو محاسن الفصاحة "باألسلوب، وذلك 

                                                           
، 1ط عتها،بومط األدبابن الناظم، المصباح في المعاني والبيان والبديع، تحقيق: حسين عبد الجليل يوسف، مكتبة  1

 .323، ص1111القاهرة، مصر،
 .295، ص1159،القاهرة، مصر، 1ي محمد شرف، دار نهضة، طفنتحرير التحبير، تحقيق: ح ،صبعاأل أبيابن  2
 .11، ص1195اني، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، جالقاضي الجر  3
 .20، ص1110، بيروت، لبنان، 4ط ،اآلفاقهالل العسكري، الفروق في اللغة، دار  أبو 4
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ّنما هو سنة من سننهم كما غريبا على ال أّن  :ه(672( )تابـن قـتـيبـة)يقول عرب، وا 
ذلك   2ـهمبـسانـهم وعلى مـذاهلب أّن الـقـرآن الـكـريم نـزلتـكـرار مـن مـذاهـب الـعـرب، و الــ

 إرادة الـتوكيد واإلفهام.
 " بأّن التكرار:في كتابه "الصاحبي في فقه اللغة( ابن فارس)بـهذا الـرأي أخـذ       
                                                                                               3«من سنن العرب يراد به اإلبالغ بحسب العناية باألمر»
   4الـتـكـرار نـوعـا مـن أنـواع الــبـديـع عـند الــعـرب . (الـبـاقـالني)عــّد ما ك
"،  التكرير واإلعادة"لـه بابا في كتابه " فقه اللغة " بعنوان  (الثعالبي)كـذلك جـعـل      

 . 5قوله: " من سنن العرب في إظهار الغاية باألمر" ذلك فيولكنه لم يذكر فيه كثيرا و 
                                                     ومنه قول الشاعر :

 كـــم كـــــم و كــــم كـــــــــانت و كــــم     مـــــانت لكــــعمــــــــــــــــــــة كـــــــــــــم ن  ك  
 و فارس" كـم" للـعـنايـة بـتـكثـيـر الــعـدد، وبهذا الرأي أخذ كّل من " ابن فـكـرر لـفظـة "    
                                                                           ونقال المثال نفسه وأجازاه للتوكيد مع عدم التعليق عليه .         ،" الثعالبي" 
الـذي عـّرف الـتـكـرار تـعـريـفـا مـوسـيقـيـا قـائـمـا عـلى  (ابـن شـّيـت الـقـرشي)  ـاأمّ         

والـتـكـريـر هـو أْن يـأتي بـثـالث أو أربـع كـلـمـات  »الـوزن، وجـاء ذلك في قـولـه: 
مـوزونـات، ثـم يـخـتم بأخـرى تـكـون الـقافيـة، إّمـا عـلى وزنـهـن أو خـارجـة عـنهـّن مـثل أن 

                                                                                                                                                                                
، 1111، بيروت، لبنان، 1ج ، المكتبة العصرية،إبراهيمالفضل  أبو، تحقيق: محمد في علوم القران اإلتقانالسيوطي،  1

 .111ص
، 1111، بيروت، لبنان، 2حمد صقر، دار الكتب العلمية، طأن الكريم، تحقيق: السيد آويل مشكل القر أابن قتيبة، ت 2

 .325ص
للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  أبدران ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق: مصطفى الشويمي ، مؤسسة 3

 .309، ص1112
 .59، ص3005الجيل، بيروت، لبنان، ر ي، داجفاخن، شرح: محمد عبد المنعم آالقر  إعجازالباقالني،  4
 .411، ص3009، بيروت، لبنان، 3ط الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، تحقيق: حمد وطاس، دار المعرفة، 5
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وافـي الـمـجد،  يـقـال: ال زال عـالي الـمـنـار، حـامي الـّذمـار، عـزيـز الـجـار، هـامي الـنـعم،
                                      1«.نـامي الـحمـد، جـديـد الـجـّد، وافــر القـسـم

قـائـم عـلى أوزان أبـنـية األفـعال، ويـقـوم أيـضا  (تابـن شـيّ )فـمفـهـوم الـتـكـرار عـنـد       
 عـلى أسـاس الـتوازي ألبـنـيـة األلـفـاظ .

            " أن التكـــــــرار هو:م المصطلحـــات النحوية والصرفيةمعجوجاء في "      
  2«اإلعادة، أي: إعادة اللفظ أو الجملة ...  »
أن التكـــــــرار يكون في الحرف والجمل وقد يكون أيضــــــا  (محمد اللبدي) وقد بّين      

 متــــــــرتبات التكــــــــــــرار وأغراضــــــــه: لفظيا ولفظيا ومعنويا، كمـــــا أضـــــــاف أيضــــا
 / التــــــوكيد وهو الغــــالب فــــــيه . 1
/ والنقــــض كمــــــا في تكــــــــــــرار مــــا في قـــولنا : مــــــامــــا محمد في  3

 .3الدار...
 

، فــقـد جاء أن " ـــا في "معجم المصطلحـــــات العــــربية في اللـــغة واألدبوأمّـ         
اإلتيـــان بعنـــــاصر متمـــــاثلة في مـــــــواضع مخــتـــــــــلفة مــن العــمــــــل  »التكــــرار هو: 

المـــوسيقى بطــبيعة ده في الــــفني، والتكـــــرار هو أســــاس اإليـــقاع بجمــــــيع صوره، فـــنج
كـمــــا نـــجده أســــاســـــا لــــنظريــــة القـــــافية في الشـــعر، وســــّر نجـــــــاح الكــــــثيــــر مــن  الحــــال،

فريق المحســـــنات البــــديعية كــمــا هي الحال في الــــعكس، والـــــتفــــريــق والجمــــــع مــع الـــت
 4 «. ورد الــــعجــز على الصدر في عــــلم الــــــبديع الـــــــعربي

                                                           
، 1ط سن شمس الدين، دار الكتب العلمية،ح، تحقيق : محمد اإلصابةالم الكتابة ومغانم ت القريشي، معيّ ابن ش 1

 .101، ص1111بيروت، لبنان، 
 .119، ص1115،األردن، عمان، 1محمد اللبدي، معجم المصطلحات النحوية الصرفية، دار الفرقان، ط 2
 . 114، صالمرجع نفسه  3
، بيروت، لبنان، 3، مكتبة لبنان، طواألدبمعجم المصطلحات العربية في اللغة  وكامل المهندس، همجدي وهب 4

 .119،111، ص1114
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في بنية الشعــر الــتي تقوم علــى تكــرير السمـــات الشعرية  والتكــرار نسق تعــبيريّ        
ومعاودتــــها في النص بشكل تأنس إليه النفس التي تتلهف إلى اقتناص ما وراءه من 

 .  1 دالالت مثيرة
ج في دائــــــــــــرة التــــــأكيد، كـــونـــه فــــــائدة الكــــالم، فقـــــد ولقـــــد نـالحظ أّن الـتكـرار و         

ر. كـما أنـه نـال صـفـة اإليـجـابيـّة، لـقـدرتـه على تـأدية رر تقــــــــرّ قــــــيل: الكـــــالم إذا تكــــّــــ 
 ــةٍ  جـمـالـيـٍة تـرفـع مـن قـيـمة الـنص الـذي تـرد فـيه. أغـــراض مـعـنوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .11، ص3001الشرق، بيروت، لبنان،  إفريقيافي الشعر العربي المعاصر،  اإليقاعحسن الغرفي، حركية  1
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 :  أنــــــــــــــواع التكــــــــــــــــــــــــرار - 6 
 في طبيعــــته يعتمــــد على اإلعــــادة لقـــــوالب لغــــوية متنــــوعـــة ومختــــلفة،التكــــرار        

في إيــــــقــاعها وطـــــاقـــــاتها التي تعتمــــد على اللــــــغة الشـــــعريـــة، ألّنه ظــــــاهــــــــــــرة لهــــا 
التي تــتــّشــكــل في  أهمــــية كبيــــــرة مـــن حيـــــث دراســـــتهـــا وتـــــحلـــيلـها بمــختلف أنمـــــاطـــها،

لى الشـــعــر  بأشكـــــال مختـــــلفة ومتـــنــّوعــــة، فهي تبـــــدأ بالحـــــرف وتمتــد إلى الكــــلـمـة وا 
الجـمـلـة، وكــل شــكـل مــن هــذه األشــكــال يـــعمــل على إبراز جــــانـــب تأثـــــيري خـــاص 

 لــها. ونـــورد هــــذه األنمــــــــــاط في اآلتــــــي : 

 تــــــــكــــرار الــــــــــــــحــرف:-  أ   
يـــعـــّد تـكرار الــحــرف من أبســـط أنــــواع الــتكــرار، وأقــــلّـها أهمـــية في الــــداللة، وقــد       

في محــاولــة مــنه لــمـحـاكــاة  يــلجـــأ إلـــيه الــشــاعر بـــدوافــــع شــعــوريــة لــتعــزيــز اإليـــــقــاع،
 . 1 الـحــدث الــذي يــتــناولـه، وربــمــا جـــاء للـــشاعــر عـــفــوا أو دون وعـــي منه

وعلى الـرغم من أن أكـثر الـقدمـاء مـن الـبالغــيين أطلقـوا عـلى هـذا النوع مـن       
لـذي قـامت بـدراسـتـهـا واقـتـرانـها مـن بـعضهـا التـكـرار مـا يعرف "بـالمـعاظلـة اللـفظـية" ا

بـعض، سـواء أكـانـت حـروف الـمـباني أم حـروف الـمعـانـي، علـى عـكس الـنقاد الـمحدثـين 
الـذين درسـوا تـكرار الـحرف ضـمن أســلوب التــكــرار، مـا يـلعبه مـن دور فـي بـنـاء 

ويقوم الـتـكرار على الـدراسة اإلحـصـائية لـعـدد  اإليــقـاع الـمـوسـيقـي داخـل الـنـص.
رة، مـن أجـل إغــناء مـوسيـقى الـنص، ألّن تـكـرار الـحرف فـي الـقصـيدة الـحـروف الـمـكـرّ 

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

                                                           
الشعري، دار الوفاء لدنيا الطباعة النص نحو نسق منهجي لدراسة النص  إلىمراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت  1

 .31، ص3003، 1، مصر، طاإلسكندريةوالنشر، 
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ة وتـوزـيعـها و كـيفـية انــتـشـار عنـاصـرهـا، ة الـقصـيدة الــحرّ ألّن طبيـع .للـرؤيـة الـبصـريـة
 . 1«ال تـمنـح صـورًة بـصريـًة واحــدة دائــمًة ومستـــديمـًة 

فــتكـرار الــــحرف هـو الــمنطلق األول في العـــناصـر التي يتركــب منــها النـــص       
فالــشاعــر حيــنما يكــرر صــوتـا بعــينه أو أصــواتـا مـجتـمعة، إّنـما يــريــد أن  الــشعـري،

يـؤكــد حــــالـة نـفسيـة مـعيـنة، أو يـبـرز ظـاهـرة إنــسانــية مــا؛ بـنسـيج إيــقـاعي مــــوسـيقي، 
  2يـــوفــر إمــــتاعــا آلذان المـــتلقـين.

ر عـن وعـي شـعـوري تـام، أن يـقصـد الشـاعـر إلـى حـرف، فـيكـرّ  وليــس بـالـضـرورة     
لـكـن انـفعـاله الـنفسـي، وحـالتـه الـشعورية قـد تـختـار الـحرف الـذي يـتـرّدد في نّصـه 

 خـارجـيـا.  مالـشعـري، سـواء أكـان هـذا الـصوت داخـليـا أ
ـفاتـه الـتي تـمّيـزه عـن غـيره، ومـعلـوم أّن لـكـل حـرف مـخرجـه الـصوتي وص     

ـذان يـمنـحان الـكلـمة ، وهـذان الـعنـصران هـما الـلّ صــائـتةوصـــامـتة  والــحروف نـوعـان:
عـا فـي الـسمع. فيـكون اإليـقـاع إمــا متــنافــرا أو مـنسـجـما، تـبـعـا أو الـعبـارة إيـقـاعا متـنـوّ 

حـاصل مـن تكــرار الـحرف، ووفـقـا للـطاقـة اإليــقـاعـية الــتي للـترجـيـع أو الــترديــد الــ
 يـحمـلهـا، والــجرس الـذي يـحـدثـه فـي الـسمـع . 

إّن ظـــاهـرة تــكــرار الــحرف مــوجـودة فـي الشــعر الــعربي، ولــها أثـــر خـــاص فـي       
أو الــصوت  ،فـهي قـد تـمـثـل الـصوت األخـــير فـي نـفـس الـشاعـر »نفـسـية المـتـلـقي، 

ـال، أو قـد الـذي يـمـكن أن يـصّب فـيه أحـاسـيـسه ومـشـاعـره عـنـد اخـتـيار الـقـافـية مـث
بحيث يـكـون لـه نـغمـتــه الـتي  ، رتـبـط ذلـك بـتـكرار حـرف داخــل الـقـصيدة الشـعـريــةي

                                                           
، 3002، القاهرة، مصر، 1للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، ط اإليقاعيةة لبنيعبد الرحمن، ا سيناتبرم 1

 .311ص
، 3001، األردن،عمان، 1ط في شعر الجواهري، دار دجلة، اإليقاعيةة بنيقاسم مقداد محمد شاكر، الينظر:  2

 .152ص
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أّن ال وجـود لــشـعر الذي ال يـختـلف علـيه اثـنـان  ى الــنّص، ألّن الــشيءتـطـغـى عـل
 . 1«موسـيقـى دون شــيء مـن اإلدراك العام لـمعـناه، أو علـى األقـل لـنغمته االنفـعـالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
، ترجمة: محي الدين صبحي،مراجعة حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، األدبرينيه  ويليك، نظرية  1

 .115، ص1115، 2ط
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 : ـكـــلمـــةا لــــكــرار ـــتــ -ب         
يــعتـبر تـــكـرار الــكـلمة مـن أبــسـط ألـــوان الــتـكرار وأكـــثرهــا شــيوعــا فــي الــشعـر         

فــإذا كــــان تـــكــرار الــحـرف و تــرداده فـي الــكـلمة الــواحـدة يـمنـحــها نــغــما  »الــعربـي، 
كـــرار اللــفـظة فـي الــمـعنى اللـغـوي، ال وجـــرســا يــنـعـكسان عـلى جــمـال الــصورة، فإن تــ

يـمـنح الــنـغم فـقـط، بــل يــمنــح امــتــداد أو تــنــامــيا للـقـصــيدة فـي شـكـل مــلـحـمي انــفـعالــي 
  .1 «مــتـصـاعـد 

ـــراريــة، الـمصـدر األول مـن مـصـادر شـعـراء الــحداثــة الــتـك »وتــشــّكـل الــكـلمـة      
والــتي تـتـشـّكـل مـن صــوت مــعـزول أو مـن جـمـلـة مـن األصـوات الــمــرّكـبـة الــمـوّزعــة 
داخــل الـــسـطر الــشــعري أو الـقـصـيدة بـشـكـل أفــقي أو رأســي، وهــذه األصــوات تـتـوحـّـــد 

ت حــرف أم كـــلـمـة ذات صـــفـات ثــابــتة كـاألســمـاء، فـي بــنـائـــها وتــأثــيـرهــا ســــواء أكــــانـ
 .2« أو ذات طــبيـعة مــتــغيـرة تــفـرضـهـا طــبيـعة الــسـياق كــالـفعـل

الــكـلمـة الـمـكـّررة تـمـثّـل الـمـركــز الـداللي الـذي يـنـطـلق مـنه الـشـاعـر ويـعـود إلــيـه ف       
 مــّرة عــالقــة لــغــويــة جــديــدة، تــغـنـي الـمـعـنى وتــرفــع مــن قـيمـته. خــالـقـا فـي كـل 

الــجـزء  نفسه بـــدور الـــمـولـد للــصـورة الـــشــعريــة وهـي فـي الـوقـت أيضا تــقـوم فهي      
الـثـابـت أو الـعـامـل الـمـشـتـرك بـيـن مـجـمـوعـة مـن الــّصـور الـشـعـريـة مـّمــا يـحـمـل الـكـلـمة 
يــحاءات جـديـدة فـي كـل مــّرة و تــعـكـس هــذه الــكـلـمة فـي الـوقــت نــفـسه إلــــحـاح  دالالت وا 

  3الــشـاعـر علـى داللــــة مـعيـّنـة .

                                                           
 .211للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص اإليقاعيةبنية عبد الرحمن، ال تبرماسين 1
دمشق،  ،1جمالية التكرار في الشعر السوري المعاصر، دار لطباعة والنشر والتوزيع، ط عصام شرتح، 2

 .412، ص3010سوريا،

3
، األدبيةالماجستير في الدراسات  أطروحةوالمعاصرة،  األصالةفيصل حسان الحولي، التكرار في الدراسات النقدية بين  

 .105، ص3011، جامعة مؤتة، وآدابهاقسم اللغة العربية 
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أّن تــكـرار كـــلــمـة واحـــدة فـي أّول كـل بــيــت  »"، نــازك الـــمـالئــكـة فـمثـال تـرى "      
مــن مــجمــوعـة أبــيــات مــتـتـالــيـة فـي قــصـيـدة، بــأّنــه لـــون شــائــع فـي شـعـرنـا الــمـعـاصـر، 

إلـيـه أحــيـانــا صـــغـار الــشـعـراء فـي مـحـاولـتـهـم تـهـيـئـة الـــجـّو الــــمـوسـيـقـي  يـتـكـىء
لـقـصـائـدهــم الـــرديــئـة، وال تــرتـفــع نــماذج هــذا اللــون مــن الــــتـكرار إلى مـــرتــبـة األصـــالة 

ــوب يـــــدرك أّن الـمـعّول فـي مـثـلـه،  ال علـى والـــجـمـال، إال علــى يــدي شـــاعــر مــــوهـ
ّنــــمـا علــى مــا بــعـد الـــكــلـمة الــمـكـّررة    .1«الـــتـكرار نــفــسـه، وا 

ولـعـّل تــكـرار الــكـلـمات يـمـنـح الــقـصـيـدة الحـداثــيـة سـيـرورة لألحــداث وتــتـابــعهـا،       
كـــثـر أشــكـال الـــتـكـرار تــــداخــــال مـع تـــــكــرار الــــصــورة، فــالــكــلـمـة تـبـقـى مــمـا يــجـعـل أ

 جــــزءا أســـــاســـيــا فـي الــــصــورة الــــفــنــيـة، ال يـــمـكـن تــــجـاهــلــهـا. 
ا، كــونــه يـتـكـون مـن أصــــــــوات، فـــتـكـرار الــــكــلـمـات يــحـدث نــغـمــا مـوســيـقـيـ     

الــتي تـنـبـني مـن أصـوات، يـسـتـطـيـع الـــشـاعــر بــهـا أن يـخـلـق جــوا  »والـــكـلـمـات 
مـوسـيـقـيـا خــاصــا، يـشـيـع داللـــة مـعـيـنة، أســلـوب قـــديــم لـكـنـه أصــبـح عـلـى يــد الشــاعــر 

 2«تـقـنـيـة صــوتــيـة بــــارزة تــكـمـن وراءهـــا فـلـسـفـة . الـــمـعـاصـــر
فــتـكـرار الــكـلـمـة فـي الــقـصيـدة يـتـحـّول إلـى نـقـطـة مـركـزيـة تـرتـبـط بـهـا الـكـثـيـر مـن »   

  .3«الـدالالت واألفــكـار عـبـر الــخـيـوط الـــتـعـبـيـريــة
ـعــرض لــــنـا الـــــحـالــة الــــنفـسـيـة يـمـد لــنـا حــــركـة إيــــقـاعـــيـة لــيفإّن تـــكـرار الــــكـلـمـة  ومـنـه

 التـي يـعـيـشـهـا الـــشـاعـــر.
 

                                                           
 314، ص1113، بيروت، لبنان،1ط نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماليين، 1
، مصر، سكندريةاالفي لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف،  األسلوبية تمصطفى السعدني، البنيا 2

 21،ص1119

 .119في شعر الجواهري، ص اإليقاعيةقاسم مقداد محمد شاكر، البنية  3
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ع الــذي يــرســـم ويــأتــي تـــكــرار اللــفـظـة الـــواحــدة فــي الــــقـصـيـدة ذاتـــهـا ليــــعــزز اإليـــقـا     
الــصـورة الــــنفـسـيـة بـمـا تـشـتـمـل عـلـيـه اللـفـظـة مـن مـعـنـى، انــسـجـم مـع طــول االسـتـعمال 
مـع الـصوت ، فـتـتـداخــل فـي الــوقــت الـــواحــد أبــــعاد الـــــموســيقـى الــداخــلية فــي رســـــم 

كـــي تـتـبـّدى الــــعالقـة االنـــفـعـاليـة بيــن رســــم الــكلـمـة ومــعنـاها،  الـــصـورة الـــموسـيقـيـة،
  1مـتـضافـرة مـع تــكــرار الــمقــطـع واللــفظـة.

 . 2والتـــكــرار اللــفـظي، هـو " تــكـرار كـــلـمـة تـسـتغـرق الــمقـطـع أو الـقـصيــــدة "    
أّن اللـفـظ الــــمـكـّرر يــنـبغـي أن يــكـون وثــــيق  »أيــــضا:  (الـــمالئـكةنـــــازك )وتـــقـول   

ال كــــان لـــفـظـية مــتـكـّلـفة ال ســـبـيل إلـى قـبـولـها، كـمـا أنــه  االرتــــبـاط بـالـمـعـنـى الــعـام، وا 
 بـــيـانـيـة ـومـا مـن قــــــــــواعـد ذوقــــــــــــية وجـــمـالــــيـة والبـــــــّــد أن يــخـضـع لــــــــه الـــشعـر عــــــــــم

.»3  
ألّن  ية،وتـــكـرار الـــكــلـمـة ال يــــكون اعـــــــــتباطـــيا لـــــــمأل حــــــــــــشـو، إنــــّمـا لــــغايـــة داللـــــــــ     

الـــــشـاعــر بـتـكـرار بــــعـض الـــــــــكـلـمـات يــــــعيـد صـــياغــــة بــــعـض الــــصـور مــن جـــهـة، كـمـا 
  4يـسـتطــيـع أن يــكــثّـف الـــداللــة اإليــحائـــية للــنص مـن جـهـة أخـــرى ..

وهـــنـاك دراســـــــــات حـــــديـثـة درســــت التــــكـرار دراســـــة إيـــــــقـاعــيـة، الـــذي اعــتـبـرتــه        
عــنصــرا أســــــــــاسـيا مـن الـــعنــاصـر التــــي يـــقـوم عـــليــها، والــــذي بـدوره يعـمل على إغــــنـاء 

يقـي مــن خـــــالل تــــكـرار الكـلمة، وحـــتى تـــكـرار الـــــــــــحـرف وتـكرار الــــنغـم الــــــــــموســ
يـــــجـاد الـــموســـيـقى،  فـهـذا األســـلوب  الـــجملـة لــهـا إيـــــــقاع مـن حــيث تـــــــــنـاغـم الــــجــرـس وا 

ـم بــهـا فــيـظل يـتـرنّ  ،دف اللفـــــظة فـي نــفـسه هــوىكــــان يــعتــمده الــــشاعــر عنـــدمـــا تــــصـا
                                                           

نموذجا، رسالة أالقاسم الشابي  ألبيالحياة  أغانيان و سهل ليلى، الخطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية دي 1
 .119،ص 3011،3013واللغة العربية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  اآلدابدكتوراه، قسم 

 .13في الشعر العربي المعاصر، ص اإليقاعة كيحسن الغرفي، حر  2
 .314المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، صنازك  3
التكرار في ديوان سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا لمحمود درويش، مقاربة  أساليبعبد القادر علي زروقي، ينظر:  4

 .13،ص3013، 3011واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  اآلدابماجستير في البالغة، كلية  أطروحة، أسلوبية
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عـلى ســـبيل الـــــتكـرار، لـــيـرّســخ جــــرســهـا فــي األذهـــان، حتى أّنـــــه ـيعــمد أحيـــانـا إلـى 
 .1تــكــرار اللفــظة ثــــالث مـــرات فـي الــبـيـت

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .351، ص1110وداللتها، دار الحرية للطباعة، بيروت، لبنان،  األلفاظماهر مهدي هالل، جرس ينظر :  1
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 : تـــكـــرار الــــــجــمـلـة - ج     
 ـعـبارة عــلـى أّنـــه عـــيــبن الــــقـدمـــاء نــظـروا إلــى تــكـرار الـــيرغـــم أن الــــــــبالغـي        

 فـــيـهـا،عـنـى األبـــيـات الــتي يـــرد بــالغــي، ال فــائـــدة تــــرتــجـى مـنــه فـي إضـافـة شــيء لــمـ
والـــذي يـــدفــعـه أحـــيـانــا  ،مـغـفـلين األثــــر الـــنـفـسي الـــعـمـيـق الــــسـاكـن فــي نــفـس الـــشـاعـــر

  1لـــمـثـل هـــذا األســــــلـوب.

تــعــكـس الــــحـديـثـة، ومـرآة دة  أّنـــه يــــعـتـبـر مــظــهـرا أســـاســـيـا فــي هــيــكــل الـــقــصــيـإالّ       
كــــثـافـــة الــــشــعـور الـــمـتـعـالـي فـي نــفـس الــشـاعـــر، إضـــاءة مــعـيـنـة للــقـارئ عــلـى تـتـبـّع 

فـي تـحـديـد شــكـل  »  يهـنـدسـالتــكــرار الالــمـعـانـي واألفــكـار والـــــــــصـور، ويـسـهـم 
دة الـــخـارجـي، وفي رســم مــعـالـم الــتـقـسـيـمـات األولــى ألفـــكــارهـا، الســيـما إن الــقـصـيـ

ــهـه وهـو بـذلـك قــد يــشـكـل نـقـطـة انــطــالق لـــدى الـــنـاقـد عـنـد تـوجّ . كــانـت مـمـتـدة
وهـــذا يـجـب عـلى الشاعـر أن يـوفـر لـه الـــسـيـاق الـمـنـاسـب،   2.« للــقـصـيـدة بـالـتـحـلـيــل

حـيـث يــكـون الــتـكـرار جـــزءا مـتـمـاسـكـا مـن نـسـيـج الــــقـصـيـدة، ولـهـا تـأثـيـر كبير عـلـى 
 هــيـكـل الـنـص الـشـعـري .

مــن الـتــكـرار فـي الـشـعـر الـمـعـاصـر على أن هـــذا النـوع  (نــازك الــمالئــكـة)وتــــرى      
يــــلـي تـــكـرار الـــكـلـمـة تـــكــرار الـــــعـبـارة،  »أقـــل مــنـه فـي الـــشـعـر الـــقـديــم. وذلــك بــقـولــها: 

ــجـاهـــلـي ومـنه فـي الــ ر نــمـاذجـــه فــي الــــشـعـروهـو أقـــل فـي شــعـرنــا الـــمـعـاصـــر، وتـــكــثـ
 شــعـر الـــمـهــلــهــل :   

 
 
 

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

 .101، ص3004
 .ن المرجع نفسه، ص 2
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       رــجح  عـن الــــــــــيـتـيـم إذا طـــرد الــ   بٍ يْـ لـ  مـن كــ   ى أن لـيـس عـدالً عـــلـ            
 ور  إذا رجــــف الـعـضـاة مــن الــّدب      ـبٍ ــلـيْ مـن ك   عـــلـى أن لـيـس عـدالً 

   جــــيـــر  الــــم   م جــــيـران  ـيـ  إذا مـا ض      بٍ ـلـيْـ مـن كـ   لـيـس عـدالً  عـــلـى أن
 مـن الـثـغور ـوف  ـخ  إذا خــــيـف الــم     ـبٍ ـلـيْ مـن كـ   ى أن لـيـس عـدالً عـــلـ
 

فـي قـصـيـدة أخـرى  (عـلـى أن لـيـس عــدال مـن كــلـيـب)وقـــد كـــّرر الــمـهـلـهـل عـبـارة      
فـكان الـشـاعــر قـديـمـا   1.«أكــثـر مـن عـشـريــن مــرة وبــشـكـل مــتـتال فـي قـصـيـدة واحـــدة

يـتـخـذ مـن الـعـبـارة المـكـّررة فـي الــشـطـر مـن الــبـيـت، مـرتـكـزا إلضافـة مـعـنى جـديـد يـدعـم 
ر الـعـبـارة فـي صـدر الـبـيـت عـلى حـيـن أن الــشـاعــر الـحديث  يــكـرّ  بـه فـكـرتـه األســاسـية،

أحـيـانـا، لـيـنطـلـق ـمـنـهـا إلـى تـتـبـع جـــوانـب الـمـعـنـى الــواحـد واسـتـقـصـاء مــظـاهـر الـتـعـّدد 
                          2كـمـا يـراهـا بـعـيـن خـيـالــه.

بر تــكـرار الـعـبـارة بـأّنـه أشـــد تـــأثـيـرا؛ إذ يــــرد فــي صـــورة تــحـكـم تـــمـاسـك ويـعـتـ       
الــقـصـيـدة ووحــدة بـنـائــهـا، وحـيـــنـمـا يـتخـلل نــسـيـج الـــقـصـيـدة يــبـدو أكـثـر الـــتـحـامـا مـن 

                                                 3وروده في مــوقــــع الــــبـدايــــة.
والـــعـبـارة من الـــبـنـيـات الــتي يـتـألـــف مـــنـهـا الــحـرف والــكـلـمـة، ولــهـا دور بـــارز فـي      

يـه إحـــداث نــــوع مـــن اإليـــقـاع داخـــل الــنـص، وهــي الــمـرتــكـز األســاس الـــذي يـقـوم عــلـ
 الــبـنـاء الــداللــي للـــنـص.

 
 

                                                           
 .311ص  نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، 1
، القاهرة، مصر، 1في البالغة العربية، دار غريب للطباعة النشر، ط األسلوبالسيد شفيع، النظم وبناء  :ينظر 2

 .142، ص3001
 .15في الشعر العربي المعاصر، ص  اإليقاعة ركيحسن الغرفي ، حينظر:  3
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 الــتـكـرار بــيـن الــــقـدمـــاء و الـــمـحـدثــيـن  - 5
       الـــتـكـرار عـنـد الـــقـدمـــاء : -1       

 يـعـتـبـر الــتـكـرار عـنـد الــقـدمـاء مـن الـنـحـاة واللـغـويـيـن والـبـالغــيـيـن 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: 
 
  عـنـد الــنـحـاة و اللــغـويـيـن : -أ  

اهـتـم الـنـحـاة الـعـرب الـقـدامـى بـظـاهـرة الـتـكرار، وصـّنـفـوه ضـمـن بــاب الــتـوكـيـد،        
مـن أجـــل إثــبـات الـمـعـنى لـدى الـمـتـلـقي، والـتـوكـيـد هـو تـابـع يـقـرر مـعـنى الــمـتـبـوع فـي 

 .   1ـمـال بـحـيـث ال يـظـن بـه غـيـرهذهــن الـسـامـع، ويـجـعـلـه مـتـحـقـقا بـعـيـدا عـن االحــت
مـن بـاب االحـتـيـاط فـي كـتـابه "الخصائص" عـلى أهـمـية ( ابن جـني)وقـد أشـار       

اعـلـم أن الـعـرب إذا أرادت  »  الــتكـرار لـتـوكـيـد اللـفـظ والـمـعنـى وفـي ذلك يـقـول: 
الـتـوكـيد، وهـوعـلى ضـربـيـن: أحـدهـما تـكـريـر الـمـعنى مّكــنـته واحـتـاطـت لـه، فمن ذلك 

األول بـلفـظه، وهـو نحو قولك: قـــام زيـــد، قــام زيـد وضـربـت زيـدا، ضـرـبـت زيـدا، وقـد 
تـكـريـر األول بـمـعنـاه، وهـو عـلى  -قــامت الــصالة قـد قـامـت الـصالة ...، والـثـاني: 

والـعـموم، واآلخـر للـتثبـيت والـتمكـين، فاألول كـقولـنا: أقـام  أحـدهما لإلحـاطة -ضـربـين: 
    .2«الـقوم كـلهم ، والـثـانـي نـحو قـولك: قـام زيـد نـفسه ... 

فـي كـتـابـه "متـمـمـة اآلجـرومـيـة فـي عـلم  (ن جـنيبا)،  (طاب الـرعـيـنيحالـ)وتـبـع       
والـتـوكـيد ضـربـان: لـفـظي، ومـعنـوي؛  »ويـقـول فـي ذلك  الـعربيـة" ضـمـن بـاب الـتوكـيـد،

فـاللفـظي هـو إعـادة اللـفظ األول بـعـينه سـواء كـان: اسـمـا، أو فـعـال أو حـرفـا أو جـمـلـة، 

                                                           
 .139، صواألدبمجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة ينظر:  1
 .101،104، بيروت، لبنان، د ت، ص 2، ج3ط ابن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الهدى، 2
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اسـمـا نـحو: جـاء زيــد  زيـد ، أو فـعـال نـحـو: أتـاك أتـاك الالحــقـون، احـبـس احـبـس، أو 
 قـوله :  حـرفـا نـحـو

 ـنة إنــــّها        يوح بـحـب بـثال ال أبـ      
 ا .ا وعهودً مواثقً  أخذت عليّ                             

أو جـمـلـة نـحو: ضـربت زيــدا ضـربت زيـدا، والــمعنـوي له ألـفاظ مـعـلومة وهـي: الـنفس  
 .   1«والـعين وكـل، وجـميع وعـامـة وكـال وكـلـتا ...

وذلك كـون الـتـكرار الـذي  »فـالـتـكـرار يـراد بـه غـيـر الــتـأكـيـد  (ابـن هـشـام)ـا عـنـد أمّ      
هـو مـن سـبـيـل الـتـذكـيـر لـيـس تـأكـيـدا، إّنـمـا هـو ضـرب مـن ضـروب تـحـقـيـق تـواصـل 

    .2«الـعـهـد ... 
ـأديــــة المـعـنى، لـيـس فـقـط الــتـأكـيـد والـذي أشار وذلك أن الـتكـرار لديــه عـّدة أغــــراض لــت

 عـلى أّنــه تـأكيـد اللفظ والمعنـى.  (ابــن هـــشـام) إلـيـه
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مؤسسة  ،جروميةالكواكب الدرية على متممة اآل هدل،حمد بن عبد الباري األأمحمد بن الحطاب الرعيني ،شرح :  1

 .551، ص1110، بيروت، لبنان، 1الكتب الثقافية، ط
،بيروت، 1رقم، طاأل أبيرقم بن غاريب، تحقيق: بركات هبود، دار األي اللبيب عن كتب األغنابن هشام، م 2

 .111، ص1111لبنان،
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 عــــلـمـاء الــــبـالغـة :  -ب  
 

الـبـالغـيـون عـنـايـة كـبـيـرة  عــــولـج الـــتـكـرار فـي الـــبـالغـة الـــعـربـيـة، وقـــد عـنـي بـه        
مـن األسـالـيـب الـشائــعة  هواعـتـبـرو  ، وهـي أكـثـر بــروزا مـنـهـا عـنـد الــنـحاة واللــغـويـيـن

الــذي يـمـثّـــل جـــانـبـا مـن جــوانــب الــبـالغــة الــقـرآنـيـة يــرد فـي  خـاصـة فـي الـــقـرآن الـــكـريــم،
 الـــكـالم للــفـائـدة، ومــن الـــعـلـمـاء الــذيــن بــّيــــنوا أهـمـيـتـه: 

ـتـبـر الــذي وقــف والـــتـفـت إلـى الــتـكـرار ورفـــض إهـــمـالـه، والــذي يـع (لـجـاحـــظفا)      
ــمـين بـذلـك، والـذي اعــتـبر تـكريــر اللـفـظ مـن أظـهـر سـمات أسـلوبـه، لمن األوائــل الـمـتـك

جــمـلة الـقـول فـي التـرداد، أنـــه لـيـس فـيـه حـــّد يـنـتـهـي إلـيـه، و  »وأشـار إلـيـهـا فـي قـولـه: 
ّنــمـا ذلك عـلى قــدر الــمسـتمـعـين، ومـن يحضره مـن الــعـوام  وال يـــؤتـى عـلى وصـفـه، وا 

ون وشـعـيـب والـخـواص، وقـد رأيـنـا الّله عــز وجــّل رّدد قـصـة مـوسـى وهـود، وهـار 
بـراهـيم ولــوط،  .1«وعــاد وثــمود ...وا 

الـذي جـعـل يـومـا يـتـكـلـم،  »كمـا ذكـر أمـثـلة كـثـيـرة مـنها قـصة بـن الـسـمـاك:      
وجـاريـة لـه حـيـث تـسـمـع كـالمـه، فـلـما انـصـرف إلـيـها قـال لـها: كـيـف سـمـعـت كـالمـي؟ 

ده حـتى يـفـهـمه مـن لم يـفهـمه. قـالـت: مـا أحـسـنـه لـوال أّنـك تـكـثـر تـرداده. قـال: أردّ 
               .2«يـكـون قـد مـلّـه مـن فـهـمـه قـالـت: إلى أن يـفـهمـه مـن ال يـفـهـمه

 
 
 

                                                           
الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  1

 105، ص1111، 1، ج9ط

 .104ص ،المصدر نفسه 2
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يحسن في مواضع  الـتـكرار إلى القول إن( ابـن رشـيـق الـقـيـرواـني) وذهب        
للـتكـرار مـواضـع يـحـسـن فـيـها، ومـواضـع يـقـبح  »يقـول :ف ويقبح في مواضع أخرى،

فـأكـثر مـا يـقـع الـتـكـرار فـي األلـفـاظ دون الـمـعـاني، وهـو فـي الـمعانـي دون  فـيـها،
  .1«األلـفـاظ أقـل، فـإذا تـكـّرر اللـفظ والـمعنى جـمـيـعا فـذلك الـخذالن بـعـيـنه 

وذلك مـن خـالل  أي أّن الـتـكـرار لـه مـوضـعـين: مـوضـع حـسـن ومـوضـع قـبـح،      
 األلـفـاظ والـمـعـاني الـتي يـقـع فـيـها الـتـكـرار والـمـوضـع الـذي جـاء فـيه.          

        قـّسـم الـتـكـرار إلى ثـالثـة أقـسـام وذلك مـن خـالل قـولـه:  ( ابـن رشـيـق)حـيـث إن      
ـواع الـتـكـرار تـداوال في الـكـالم الـعربي، ويـرى أنـه أكـثـر أن ، تـكـرار اللـفظ دون الـمـعنى »

، وتـكـرار الـمعنى دون اللـفظ وهـو أقـلّـها اسـتـعمـاال، وتـكـرار االثـنيـن أي )اللـفظ والـمعنى(
   . 2«مـن مـسـاوئ الـتـكـرار، بـل حـكـم عـلـيه بـأّنـه الـخـذالن بـذاتـه وقـد اعـتـبـر الـقـسم األخـير 

إذا كـان الـتـكـرير  »الـذي ذكـر فـي كـتـابه " الـمـثل الـسائـر" أّنــه:  (األثــير ابـن)و      
هـو إيـراد الـمـعنى مـرّددا، فـمـنه مـا يـأتـي لـفـائـدة، ومـنه مـا يـأتي لـغـير فـائـدة. فـأمـا الـذي 

ل حـيـنـئـذ: إن كـل تـكـريـر يـأتي لـفـائـدة فـإّنـه جـزء مـن اإلطـنـاب، وهـو أخـّص مـنـه، فـيـقـا
يـأتـي لـفـائـدة فـهـو إطـنـاب، وليـس كـل إطـنـاب تـكـريـرا يـأتـي لـفـائـدة، وأمـا الـذي يـأتـي مـن 
الـتـكـريـر لـغـيـر فـائـدة فـإنـه جـزء مـن الـتـطـويـل، وهـو أخـص مـنـه، فـيـقـال حـيـنئـذ: إن كـل 

        3.«ئـدة تـطـويـل، ولـيـس كـل تـطـويـل تكـريـر يـأتي لـغـير فـائـدةتـكـريـر يـأتـي لـغـير فـا
                                                   

 
 
  

                                                           
 .13، ص3001بيروت، لبنان، ،3ابن رشيق، العمدة، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة المصرية، ج 1
 ن. المصدر نفسه، ص 2
 .245الكاتب والشاعر، ص أدب، المثل السائر في األثيرابن  3
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 وقـد قـّسـم الـتـكـرار إلـى قـسـمـين :                                           
 ك  أســرع أســرع .أحـدهـما يـوجـد فـي اللـفظ والـمـعنـى كـقـوـل

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

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

وللـعـرب  »في كـتابـه "تـأوـيـل مـشـكـل الـقـرآن" :  (ابـن قـتيـبة)حـيث يـقـول       
االسـتـعارة، والـتـمـثيـل، الـمـجازات في الـكـالم، ومـعـناه: طـرق الـقـول ومـآخـذه، فـفـيـها 

والـقـلب، والـتقـديـم، والـتـأخـيـر، والـحـذف، والـتـكـرار ... مـع أشـياء كـثـيرة سـتـراهـا في 
    3.« أبـواب الـمـجـاز إن شـاء اهلل تـعالى

ـذا مـن طـرق الـقـول ومـنـه فـالـتـكرار لـه أهـمـية كـثـيـرة لـــــديـــه، ويــعـّده طـريـــقـا ومــــأخـ      
وهـو أســلـوب الـتي تـقـتـضـيها مـقـامـاتـه، واعـتـبـر الـتـكـرار بـاعـثـا فـي دفـاعـه عـن الـقـرآن، 

فـأمـا الـتـكـرار األنـبـاء والـقـصـص، فـإّن اهلل تـباـرك وتـعـالى. أنـزل الـقـرآن  »حـيـث قـال: 
رض بـعد فـرض: تـيـسيـر مـنه عـلى الـعـبـاد، نـجـومـا في ثـالث وعـشـرين سـنة، بـفـ

وتـدريـجـا لـهـم إلى كـمـال ديـنـه، ووعـظ بـعد وعـظ: تـنـبيـها لـهم من ســنة الغفـلة وشـحـذا 
                                      4.«لـقـلوبـهـم بـمـتجـّدد الـمـوعـظـة

 »في دفـاعـه عـن الـقـرآن:  (سـلـيـمـان الـخـطـابيأبـو )وهـذا مـا ذهـب إلـيـه أيـضـا      
وأما مـا عـابـوه مـن الـتـكـرار، فـإن تـكـرار الـكـالم عـلى ضـربـين: أحـدهـما مـذمـوم، وهـو مـا 
كـان مـسـتـغـنى عـنه، غـيـر مـستـفاد بـه زيـادة مـعـنى لـم يـسـتفـيدوه بـالـكـالم األول، ألّنـه 

                                                           
 .2، ص2ج ،الكاتب والشاعر أدبالمثل السائر في  ،ينظر: ابن األثير 1
 .4المصدر نفسه، ص 2
 .30ويل مشكل القرآن، صأابن قتيبة، ت 3
 .323، صالمصدر نفسه  4
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ون فـضـال مـن الـقـول، ولـيـس في الـقـرآن شـيء مـن هـذا الـنوع. والـضـرب حـيـنـئـذ يـكـ
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 

                        1.« مـسـتـحـسن()ال
ّنـمـا يـحـتـاج إلـيـه ويـحـسـن اسـتـعمـالـه في األمــور الـمـهـمـة، التي  »ويـقـول أيـضـا:     وا 

  2.«يـعظـم الـعنـايـة بـهـا، ويـخـاف بـتـركـه وقــوع الـغـلـط والـنسـيـان فـيـها واالستهانة بـقـدرهـا
الـتـكـرار إلى ضـربيـن هـمـا: الـمـذمـوم والـمسـتحـسـن، حـيث رأى  (الـخـطـابـي)ـم قـسّ      

 أن المذموم ال فـائـدة منه في تـأديـة المعنى، أّمـا الـمستحسن فهو تـكـرار محـمود لـه فـائـدة
 ألّنه يـأتي لـغـرض ويـؤدي مـعـنى.                                                ،
الـذي قـام بـتـعلـيق عـلى بيـتي  (ابـن سـنـان الـخفـاجي)أمـا فـيـمـا يـخـّص      

 شـعر"للـمتنـبي":
 وأنـت أبـو الـهـيـجـاء بـن حـمـدان يـا ْبـنـه     تــشـابــه مـولـوٌد كــــريــٌم ووالـــــــــد               
 وحـمـدون  حـارٌث       وحـارث  لـقـماٌن، ولـقـمان  راشـد   وحـمـدان  حـمـدوٌن،      

 
فـليـس هـذا الـتـكـرار عـنـدي قـبـيحـا، ألن الـمـعنى الـمقـصود ال يـتم إاّل بـه،  »فـقـال:      

وقـد اتـفـق لـه أن ذكــر الـممـدوح عـلى نـسـق واحــد مـن غـيـر حـشـو وال تـكـلف، ألن أبـا 
هـو عـبد اهلل بـن حـمـدان بـن حـمـدون بـن الحارث بـن لـقمـان بـن راشـد، ولـو ورد  الـهـيجـاء

هـذا الــكالم نـثـرا لـم يزد عـلى هـذه الـصـفة، فـلمـا عــرض في هـذا الــتـكـرار مـعنى ال يـتـم 

                                                           
، القاهرة، 3القران، تحقيق: محمد خلف، دار المعارف المصرية، ط إعجازسليمان الخطابي، ثالث رسائل في  أبو 1

 .53، ص1111مصر، 
 .ن المصدر نفسه، ص 2
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أن يـحمل  إال بـه سـهـل األمـــر فـيـه، وكـان الـبـيت مرضـيا غـيـر مكـروه، وعـلى ذلك يجب
                           .1« كـل تـكـرار يـجـري هـذا المجـرى

تـكـرار الـحـروف والـكـالم يـذهـب بـشـطر مـن  »في أّن :  (الـخـفاجـي)وأشـار أيـضـا      
فـتكـرار الـكـلـمة بـعينهـا  الـفـصاحـة، فـإذا كـان يـقـبـح تـكـرار الــحـروف الـمـتقـاربـة الـمـخـارج،

  . 2« أقـبـح وأشـنـع
فـيرفـع مـن مـكـانـة الـتـكـرار لـمـا لـه مـن دور بـارز في تــأكـيـد الـمـعـنى  (الـعـلـوي)أمـا      

وليس يـخـفى مـوقـعه الـبـليـغ وال عـلو مـكانه الـّرفـيع،  » :وتـحـقـقه، جـاء في ذلك قـولـه 
هـو عـن الـتـحـقيق طـريــد، حـتى يـخـالـطه صـفـو الـتّـأكـيد فـعـند ذلك يـصـير  وكـم مـن كـالم

قـالدة في الـجيد وقـاعـدة للــتجـويد، ثـم مـا يـكـون مـتـعـلقـا بـعـلـوم الـبـيان قـد يـكـون تـأكـيًدا 
          .3« في اللـفظ والـمعـنى، وقـد يـتعـّلق بـالمـعنى دون اللـفظ

وسيلة من وسائل تحسين  هاعناية النحاة والبالغيين بظاهرة التكرار؛ كونومنـه فـإّن     
ّنــه إ. حـيث وهذا من خالل أنواعه: اللفظي منه والمعنوي ووسيلة لتوكيد المعنى،اللفظ، 

 يـؤدي غـرضـا يــرفـع مـن قـيمـة الـّنـص الـذي يــرد فيـه.
 
 
 
 
 

 
                                                           

  .11، ص3001،األردن، عمان، 1دار الفكر، ط غطاشة الشواكبة، ودي، سر الفصاحة، تحقيق: داجابن سنان الخفا 1
 .ن ص، المصدر نفسه 2

مجموعة من العلماء، دار  إشراف، اإلعجازالبالغة وعلوم حقائق  ألسرارالعلوي يحي بن حمزة، الطراز المتضمن  3
 .191،199، ص 1110،  بيروت، لبنان، 3ج الكتب العلمية،
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         الــمـحـدثـيـن :ـتـكـرار عـنـد الــ - 6       
                                                  

ـزة ي ـسـتـحق الـوقــوف عـنـدهـا، ولـها دور مـهـم في بـنـاء أصـبـح الـتـكـرار ظـاهـرة مـمـيّ       
هـا وبيـن عـلـماء الـقـصيـدة الـعربـية الـحـديـثة، رغــم أّنــه لـم يـكـن هـنـاك اخـتـالف كـثيـر بيـن

 الـنـحو واللـغة والـبالغييـن، ألّنـهـم اعـتمـدوا في آرائــهم عـلى مـا قـد قـيـل عـند الـقـدمـاء.  
ورّبما بلغت ظاهرة التكرار في القصيدة العربية أقصى تأثير و حضور لها             

إذ أسهمت كثيرا في تثبيت إيقاعها الداخلي و تسويغ االتكاء  في القصيدة الحديثة ،
عليه مرتكزا صوتيا يشعر األذن باالنسجام و التوافق و القبول ، و لذلك تستغل 
القصيدة العربية الحديثة جميع اإلمكانيات المتاحة لتحقيق نظامها الموسيقي ، و 

                                              1إحداث التأثير المطلوب في المتلقي.

فخرج الــتكرار في الـعصر الـحديث لـيؤدي وظـائف تـقلـيديـة وردت عنـد الـنقاد         
الـشـاعـر الـمعـاصر اسـتطاع أن يـمزج هـذه  ز هـذه الـوظـائف أنّ الـقدمـاء، لكن مـا يـميّـ 

يـقاعـية تـرفـع  يـحائـية وا  مـن قـيمـة الـنص األدبي، فلم يـعد الـوظائف بـدالالت نـفسيـة وا 
ذلك الـتكـرار الـذي يـؤدي وظـيفـة بـسيـطة، بـل أصـبـح تـكرارا نـاضـجا يتطلـب مـن كـاتبه 
بـراعة فـائقـة في استخـدامـه، إضـافة إلى ذلك فـقد خـرج الـتكـرار في الـعصـر الـحديـث 

الـتـردد والـتوسعـة والـتضيـيق  ليـؤدي وظـائف جـديـدة لـم تـكن مـن قبـل، كـوظيفـة
 واإلضـاءة.

 
 
صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية و البنية اإليقاعية ،منشورات إتحاد الكتاب ينظر : محمد  1

 . 110، ص3001العرب، سوريا ، 
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 يهدف بكونه ،التراثي الشعر في مثيله عن الحديث الشعر في التكرار يتميز إذ        
لى الدفينة، المشاعر اكتشاف إلى عامة بصورة  يشبه فيما داخلية دالالت عن اإلبانة وا 
ن اإليحائي، البث  الخارج، إلى همتوجّ  خطابي إيقاع إلى دفيهـ التراثي التكرار كان وا 
  1.درامي إيقاع إبراز إلى ينزع الحديث التكرار فإن

فـالـدراســات 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 اإليــقـاع
أن الـتـكـرار في حقيقـتـه إلـحـاح عـلى جـهة هـامـة في  »: (ـكةنـازك الـمـالئ)وتـرى      

ط الـضـوء ويـعنى بهـا الـشـاعـر أكـثـر مـن عـنـايـتـه بـسـواهـا...، فـالـتـكرار يـسـلّ  ،الـعبـارة
وهـو ذو داللة  عـلى نـقـطة حـسـاسـة في الـعـبارة ويـكـشـف عـن اهـتـمـام الـمتـكلـم بـهـا،

 .2«ل نـفـسيـة كـاتـبه... مة تـفـيـد الـنـاقــد األدبـي الـذي يـدرس األثــر ويـحـلّ نـفـسيـة قـيّـ 

وتـتـشـّكل ظـاهـرة الـتـكـرار في الـشـعر الحـديث بـصفـته الـواسـعة وأشـكـالـه المـخـتلـفـة، الـذي 
، القديمة الن قدية الدراسات في ملهيح كان امّ ع  واألغراض الدالالت في تجديدا يحمل  

ـم إلى الـعـبـارة، وكـل شـكـل مـن هـذه األشـكـال إلى الـكـلـمـة ثّ  فـهي تـبـدأ بـالـحرف وتـمـتـدّ 
                يعمل عـلى إبـراز جـانـب تـأثـيـري وجـانـب اإليـقـاعـي.  

أساليب  ملحوظ في بتطورٍ  الث انية العالمية الحرب أعقبت التي الفترة جاءت فقد      
 يلفت بروزا فبرز األساليب، هذه أحد التِّكرار وكان الشِّعري، الت عبير

 تن م ال ،متطرفةً  حدودا أحياًنا يبلغ اتكاء إليه يتكئ المعاصر شعرنا فذهب األنظار، 
 .3االستخدام في اتزان عن

                                                           
، مصر، دريةناإلسكد ط،   قراءة في الشعر العربي والحديث، منشأة المعارف، رجاء عيد، لغة الشعر ،ينظر:  1

 .10ص
 .391نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، ص 2
 .341صنازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر،  ينظر:3
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رة، وهـذه حيث اإليـقـاع مـا هـو إال أصـوات مـكـرّ  فـالـتـكـرار يـخـلـق جـًوا مـوسـيقـيـا،      
ة للـجـمـال أسـرعـهـا رة تـثـيـر في الـنفـس انـفـعـاال مـا، و للـشـعر نـواح عـدّ األصوات الـمـكـرّ 

إلى نـفوسـنا مـا فـيه مـن جـرس األلـفـاظ وانـسـجـام تـوالي الـمـقـاطـع، وتـردد بـعـضهـا بـقـدر 
                             1هـذا مـا نـسـّميـه بـمـوسيـقى الـشـعـر.ن، وكـل مـعـيّ 
ل الـتـكرار في الـعصـر الـحـديث إلى أسـلـوب فـّنـي ولـه عـّدة أقـسـام الـتي كما قـد تـحـوّ      

فـظ أو تـهـتـم به الـقـصيـدة الـحـديـثة، فـلم يـعـد ذلك الـتـكـرار الـذي يـعـتمـد عـلى تـكـرار اللـ
تـكـنـيًكـا فـنـًيـا مـن تـكـنـيـكـات الـقـصيـدة الـحـديثـة عـلى أيـدي شـعـراء »الـمـعنى، بـل أصـبـح: 

       .                                                         2«الـتفعـيلة الـذيـن اسـتخـدمـوه على نطـاق واسـٍع وبـأشكـال مـتنـّوعـة و دالالت عـميـقـة 
في تـثبيـت  »اإليـقاع، ألنـه سـاهـم كـثيـرا بواهـتمـت الـقصـيـدة الـعـربيـة الـحـديـثة       

إيـقاعـها الـداخـلي وتـسويـغ االتـكـاء عـليـه مـرتـكـزا صـوتـيا، يـشـعـر األذن بـاالنسجـام 
تـشـكيـل الـبـنيـة الـداللـية للـقصـيدة مـن  »ه يـتعـدى أيـضـا: نّـ إ، حـيـث 3«والـتوافـق والـقـبـول

خالل الـنظم الـمخـتلفـة الـمتبـاينـة التي يـمـكن أن يأتي عـليـها الـتكرار، فـهو يـجيء علـى 
  . 4«مـستويـات عـديـدة ال يـمكـن حـصـرها حـصرا كـامـال 

 »في قـولـها:  (يـمـانأمـاني سـل)في حيـن نـجد األثـر الـموسـيقي للـتـكرار عـنـد       
يضفـي الـتكـرار ضـربـات إيـقـاعـيـة مـمـيـزة ال تـحـس بـها األذن فـقـط، بـل يـنـفعـل مـعـها 

في طـبـع الـشـاعـر أو نـقـصـا  االـوجدان كـلـه، مـمـا يـنفـي، أن يـكـون هـذا الـتـكرار ضـعـف
 .5«فـهـو نـمـط أسـلـوبي لـه مـا يـسنـده في إطــار الـداللـة  في أدواتـه الـفـنيـة،

                                                           
 .1،1، ص1115، القاهرة، مصر، 2نجلو المصرية، ط، موسيقى الشعر، مكتبة اإلأنيس إبراهيمينظر:  1
 .150في البالغة العربية، ص األسلوبالسيد شفيع، النظم وبناء  2

 .13، ص 1114العراق، رب، دار الحرية للطباعة، بغداد، الداخلي في قصيدة الح اإليقاععبد الرضا علي،  3
 .12، صالمرجع نفسه 4
، عمان، 1ط مجدالوي،والصوفية في شعر الحسين بن منصور الحالج، دار  األسلوبيةأماني سليمان، دراسة  5

 .19، ص 3003،األردن
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 يتمثل اتجاهين: أولهما في تتمثل محدثينـال لنُّق ادـا تِّكرار عندـال دالالت   دراسة إن      
 في يتمثل وثانيهما المعجمي، المعنى إلى شيرـت داللة بوصفها تِّكرارـال داللة دراسة في

 تقيم  عالقات لغوية بنية في واردة كراريةـت بنية ضمنت داللة بوصفها الداللة هذه دراسة
 فايز) مقسّ  فقد سبق ما على وبناء.  خاصة دالالت إنتاج إلى تؤدي داالتها، بين بنائية

 الدالالت وثانيهما االستدعائية، الدالالت  أولهما نوعين، إلى تِّكرارـال دالالت( القرعان
 .1الدالالت من مجموعة منها تنبثق منهما واحدة وكل ،السياقية

في كـتابـه "الـنحو الـوافي" إلى أن الـتوكـيد نـوعان  (عـبـاس حـسن)كـما ذهـب      
لـفـظي ومعـنوي، وعـرف الـتوكـيد الـمعنوي بـأنه تـابــع يـزيـل عـن مـتبـوعـه مـا ال يـراد مـن 

مـبـاشـرة، أو إلى إفـادتـه الـعـموم والـشـمول الـمـناسـبين احــتماالت مـعنوية تـتجـه إلى ذاتـه 
                                                      2.لـمدلـوله
 »ن هـما الـتـكرار والـتـنوع: يوالـقصـيدة الـشـعريـة تـنبـني عـادة على عـنصـريـن أسـاسيـ     

يــكـّرر نـغمـة بـعيـنهـا في أنـماط مـحـددة، و كـذلك الـشـاعـر فـهـو يـكـرر  يالـموسـيقفالتكرار 
  .3« أصـواتـا بـعـينـها في أنـماط بـعيـنها، وهـو بـهـذا يـحـقـق لـقـصيـدتـه الـنظـم والـبـناء

الـتـكـرار في الـشـعر الـحـديـث أوسـع مـمـا كـان في الـقـصيـدة الـقـديـمـة مـن  قحـقّ ولـقد        
حـيـث الـكـم والـتنـوع ... ولـه أهـمـية في الـعمـل األدبي، وجـعـلوه جـوهـر الـخـطاب 

تسهم في الـكشف  ،الـشـعـري، مـن حـيـث قـيـمـته الـجمـالـية. ليقوم بوظيفة إيحائية وتعبيرية
فعن طريق التكرار يستطيع الشاعر أن يوحي  »الشاعر،  لدىتكمن التي الفكرة عن 

                                                           
، ص 3004، األردنربد، إ،  1فايز القرعان، تقنيات الخطاب البالغي والرؤيا الشعرية، عالم الكتب الحديث، ط 1

199. 
 .501،502، ص 1194،القاهرة، مصر، 2، ج2عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، ط 2
 .493ر السوري المعاصر، صعصام شرتح، جمالية التكرار في الشع 3
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لآلخرين بمضمون معين ليؤكده من خالل تكراره، فيساعد على طبع هذه الّصورة في 
 .1« األذهان ولفت األنظار إلى ضرورة تأويل وتقليب معانيها على وجوه عّدة

تـتــجلى قـيـمـة الـتـكـرار في وظـيـفتـين:  »:  (عبد الرحمـن تـبـرمـاسـين)كـما يـقـول      
أولهـما وظـيـفة جـماليـة، وثـانيـتهما وظيـفة نـفعية، فـالـوظيفـة الـجـمالية تتمـثل في الـبنية 

ثـراء الـفضـاء لـخلق  عنالـشـكلية واإليـقاعية الـناتـجة استـخدام الـتـكرار لـملء الـمكـان وا 
الـحركـة اإليـقاعيـة داخـل الـنص الـشـعري، وأّمـا الـوظيفة الـنفعيـة فـتـتـمثل في دور الـتكـرار 
 في الـكشف عن الـمعنى، وقـدرته على إيـصـال الـفـكرة التي قـصدهـا الـشاعر إلى الـمتلقي

»2. 

ّمـا أن يـعود  (عـز الدين الـسّيـد)رى كـما يـ       إّمـا أن يـكـون عـائدا عـلى اإليـقاع، وا 
  3ر أْن يـخلو أحـدهـما عـن اقتـرانـه بـصـاحـبـه.وضـوعه، وال يتـصـوّ معلى 

  
ومـهمـا يـكن فـقـد آن األوان ألن يـنتـبه بـعض  »للـقول:  (نـازك الـمالئـكة)وتـعـود       

شـعرائنا إلى أن الـتـكرار في ذاته، لـيس جـماال يـضـاف إلى الـقصـيدة، بـحيـث يـحسن 
نـما هـو كـسـائر األسـاليـب في كـونـه يـحـتاج إلى أن  الـشاعـر صـنـعا بـمـجـرد اسـتعـمالـه، وا 

تـلمـسـه يـد الـشـاعـر تـلك اللـمسة الـسـحرية التي  يـجيء في مـكانه مـن الـقصـيدة، وأن
                                    .4«تـبعـث الـحياة في الـكلـمات 

                                                           
 .110الكويت، د ت، ص  دط، عمران الكبيسي، لغة الشعر العراقي المعاصر، وكالة المطبوعات، 1
 .119المعاصرة في الجزائر، ص  للقصيدة اإليقاعيةتبرماسين عبد الرحمن، البنية  2
 .15، ص1111روت، لبنان،، بي3، عالم الكتب، طوالتأثيرعز الدين السيد، التكرار بين المثير ينظر:  3
 .310نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، ص 4



 مـاهـيـة الـتـكـرار                                                                           : الفصـل األول
 

10 
 

دة التي قـام بـاستخدامـها الـشـعـراء وهـناك أنـماط مـختلفـة ودالالت متـعدّ       
الـتـكـرار الـشـعـوري، والـتـكـرار  ن في أشـعارهـم وهي: الـتـكـرار الـهـندسـي،و الـمـعاصـر 
     1الـوظـيفـي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 .21ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص 1
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فـالـتكـرار يـعتـبر أسـلوًبـا مـن األسـاليـب الـحـديثـة بـالـرغم مـن وجـوده في الـشـعر          
فـال يـخـل أي ديـوان  ظـاهـرة بـارزة في نـتـاج الـشـعر الـحـديـث، ه يـعـدّ الـعربي الـقديـم، ألنّـ 

من هـاتـه الـظـاهرة إال وجـد، وهـذا كـلـه من دالالت فـنـيـة ونـفـسـية، وهـو ظـاهـرة مـعنوـية 
تـكـرار اللـفظـة بـعيـنهـا يـدل على أهـمية مـا تتـضمـنه تلك اللـفظة  تـكـمن أهـميـته في أنّ 

عـن الـحالـة الـنفـسيـة التي يـعيشـها ، ر بّ مـن دالالت إيـحائية قـصـدهـا الـشـاعـر، وذلك لـيعـ
فـلذلك عـّد الـنـقـاد الـمـحدثـون الـتـكرار مـفـتاحـا، مـن خـاللـه يـستـطيـع الـناقـد الـدخـول إلى 
وجـدان الـشـاعـر وكـشـف أسـراره. فلـجـأ الـشـعراء الـمـعاصـرون إلى الـتكـرار، مـن أجـل 

حيـث  1ن اإليـقـاع الـذي يـنـحو بـاللـغة نـحـو الـكـثـافـة واالنسجام.طـبـع الـقـصـيدة بـضـرب مـ
ركـزت الـدراسـات الـنـقديـة الـحـديـثة على دراسـة أقـسـام الـتـكـرار: تـكـرار الـحـرف، تـكـرار 

لـنص، الـكـلـمة، تـكـرار الـجـمـلة، والـدور الـذي تـلعـبـه في بـنـاء اإليـقـاع الـمـوسـيقي داخـل ا
والـوظـيفـة التي تـؤديـها، ودرسـت الـتـكرار دراسـة إيـقـاعيـة، وعـّدتـه عـنصـرا أسـاسـيا، مبـيـنة 
الـدور الـذي يـقـوم بـه في إغـنـاء الـنـغـم الـموسـيقي مـن تـكرار اللـفـظة أو الـعبـارة، فهو 

فـهـذا األسـلـوب  »ـمع الـمـتلـقي يـلعـب دورا هـامـا في تنـاغـم الجـرس الـمـوسيـقي، لـيجـلب س
كـان يـعتمـده الـشـاعـر عـنـدمـا تـصـادف اللـفـظة في نـفـسـه هـوى، فـيـظـل يـتـرنـم بـها على 
سـبيـل الـتـكرار، لـيرسـّخ جـرسـهـا في األذهـان، حتى أّنــه لـيـعـمد أحيـانـا إلى تـكـرار اللـفـظة 

 . 2« ثـالث مـرات في البـيت
      

                                                           
 .41في الشعر العربي المعاصر، ص  اإليقاعحسن الغرفي، حركية ينظر:  1
 .351وداللتها، ص األلفاظهالل ماهر مهدي، جرس  2
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ّبأشكتتشكّ         ّالعربي ّالشعر ّفي ّالتكرار ّظاهرة ّمنّل ّيعتبر ّألن ه ّمختلفة، ال
ّعمّ  األساليب ّتكشف ّالتي ّوالتعبيرية، ّالالجمالية ّنفس ّفي ّمكبوتاتّـا ّمن شاعر

فالجانبّاإليقاعيّفيّالشعرّقائمّّ.داخلهولّفيّجوّمشاعرّوأفكارّالتيّتّوأحاسيس،

ّّبحدّ  ّوالتزامه ّتوازنه ّحفظ ّعلى ّالشاعر ّيساعد ّفهو ّالتكرار، ّعلى ّإيقاعيّبذاته خط

اّاّممتعّ اّنغميّ هّيلعبّدوراّكبيراّفيّتناغمّالجرسّالموسيقيّالذيّيبعثّجوّ نّ ،ّأل1ّنمعيّ 
2ّ.حيثّلهّوظيفةّاإلمتاعّوّاإلقناعجلبّفيهّسمعّالمتلقي.ّلي

العبارة،ّوكلّشكلّمنهاّإلىّّوتبدأّأشكالّالتكرارّمنّالحرفّوتمتدّإلىّالكلمةّوّّّّّ
ّيبرزّجانباّتأثيرياّخاصا.

ّالمعاصرونفّّّّّّ ّالعرب ّالشعراء ّبه ّاهتم ّهام ّعنصر ّومنّّالتكرار ّبالغا، اهتماما
ّ.ّوواضحّ،ّالذيّبرزتّفيّأشعارهّبشكلّجليّ *(سميح القاسم)بينهمّ
ّالفلسطينية،ّّّّّ تّأنواعّالتكرارّفيّأشعارهّتنوعّ حيثّّفالشاعرّمنّشعراءّالمقاومة

ّألمّ  ّالتي ّوالشعورية ّالنفسية ّالتيّعاشّفيها.لحسبّالحالة ّوالبيئة عبد )يرىّّتّبه،
ّبأن هّأمامّشاعرّصريحّالقولّالّيداورّفيّّ»ّهأنّمنّيقرأّدواوينّ(القادر القط يحس 

ّ،رحبّ ّالسياسة ّفيّالدينّو ّعنّآرائه ّو ّأنّّاألفقالتعبيرّعنّانتمائه يحاولّدائما
ّإلىّموضوعاتّمختلفةّ،وّإنّارتبطتّ ّالمكررة ّالتجربةّالواحدة يفلتّمنّإسارّدائرة

3ّّّ«ّالعامةّبشعرّالمقاومةارتباطاّوثيقاّفيّطبيعتهاّ

                                                           
ّ.891للقصيدةّالمعاصرةّفيّالجزائر،ّصّاإليقاعيةتبرماسينّعبدّالرحمن،ّالبنيةّينظر:ّّ 1
ّن.ّالمرجعّنفسه،ّصينظر:ّّ 2
مّفيّ،ّوّتعلّ 8999ماي88ّّوقدّولدّفيّمدينةّالزرقاءّاألردنيةّّسميحّالقاسمّواحداّمنّأبرزّشعراءّفلسطين،ّيعدّ *

89ّمدارسّالرامةّوّالناصرةّ،ّتوزعتّأعمالهّماّبينّالشعرّوالنثرّوالمسرحيةّوالروايةّوالترجمةّ،ّتوفيّالشاعرّيومّ
يومّ ، http://alhayat.com/articles/4212432 ينظر:ّوذلكّبعدّمعاناتهّمنّمرضّالسرطان.4182ّأوتّ

  .82.11ّ،ّالساعة:41/12/4182ّالزيارة:ّ
ينظرّ:ّعبدّالقادرّالقطّ:ّفيّاألدبّالعربيّالحديث،ّدارّغريبّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّدط،ّالقاهرة،ّمصر،ّّ 9

ّّ .29،ص4118ّ

http://alhayat.com/articles/4212432
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ّّّّّّ ّّأكثرومن ّاـلتكرار ّفيّّ،شيوعاأنواع ّونوردها ّوالجملة، ّوالكلمة ّالحرف تكرار
ّاآلتي:

 رف:ـكرار الحـت -1  ّّّّّّّّّّّّّّ
ّّالحرف      ّفالنّعلىّحرفّمنّ»ّفيّاللغة: ّيقال: ّو ّوجانبه منّكلّشيء:طرفه

ّرأ ّإذا ّمنه ّناحية ّالّيعجبهّعدلّعنهّىأمره: ّمنّحروفّالمبانيّّ،شيئا وّكلّواحد
ّالكلمات،ّوتسمىّحروفّالهجاء،ّوكلّواحدّمنّالثمانيةّوالعشرينّالتيّتتركّ  بّمنها

ّتدّ  ّالتي ّوهي ّالمعاني، ّالكالم،ّحروف ّأجزاء ّبين ّتربط ّو ّغيرها ّفي ّمعان ّعلى ل
  1.«ّبّمنّحرفّأوّأكثرّمنّحروفّالمبانيوتتركّ 

ّمنّّّّّّ ّتتكون ّالتي ّوالعشرون ّالثمانية ّالهجاء ّحروف ّهي ّالمباني هاّوحروف
الكلمات،ّفهناكّحروفّمهموسةّوحروفّمجهورة،ّفالحروفّالمهموسةّعشرة،ّيجمعهاّ

ّ 2«حثهّشخصّفسكت»ّّّّّقولك:ّ

ظلّقوربضّإذّغزاّجندّّ»ّ:تسعةّعشرّحرفاّيجمعهاّقولكّحروفّالمجهورة:الّوّّّّّّ
3ّ«مطيع

وذلكّ،ّاّحروفّالمعانيّفهيّالحروفّالتيّتدلّعلىّدالالتّومعانيّمختلفةأمّ ّّّّّّ
وظاهرةّّ.حسبّوقوعهاّفيّالنص،ّمنّأجلّالوصولّإلىّالمعنىّالذيّأرادهّالشاعر

ّإغناءّ ّفي ّيسهم ّإيقاعيا ّدورا ّيلعب ّفهو ّالعربي، ّالشعر ّفي ّموجودة ّالحرف تكرار
ّيكشفّمنّخاللهّعنّدالالتّنفسيةّوردتّفيّموسيقىّالنص،ّويشكّ  ّأسلوبيا لّبعدا

ّشعرّالشاعر.
متوافرّبشكلّكبيرّفيّّ(سميح القاسم)فيّشعرّتكرارّالحرفّّومنّالمالحظّأنّ ّّّّّّ

ّالجانبّالتأثيريّعلىّالمتلقي.ّتعملّعلىّإبرازأشعاره،ّالتيّ
                                                           

ّ.861ص،4112ّ،ّمصر،2ّطّمكتبةّالشروقّالدولية،ّمجمعّاللغةّالعربية،ّالمعجمّالوسيط،1ّ
ّ. 992المصدرّنفسه،ّص2ّّ
 . 829المصدرّنفسه،ّص3ّّ
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اّيجعلّممّ  ،1ّ«ّالقصيدةيهيمنّصوتياّفيّبنيةّالمقطعّأوّّ»ّوتكرارّالحرفّبعينه
حتىّيتركّأثراّرابطاّبينّّفيّأذنّالمتلقي،النصّيحملّنغماّحرفياّموسيقياّيتكررّ

فيّقدرتهاّعلىّإضافةّطبقةّدالليةّّفاعليةّاألصواتّ»النصّوهذاّالحرف،ّيدلّعلىّ
ّمنّخاللّ

ّموسيقىّاإليقاعيةّعلىّالقصيدة.ّليضفيّال2ّّ«ّالطبقةّالصوتية
ّ

التيّّ(أغانيّالدروبّ)قصيدةّّهامنوّّ(سميح القاسم)ضحّفيّقصائدّوهذاّماّيتّ ّّّّّ
ّّيقولّفيها:

ّمنّرؤىّاألثالمّفيّموسمّخصبّّّّّّّّ
ّومنّالخيبةّفيّمأساةّجدب

ّمنّنجومّسهرتّفيّعرشهاّ
ّمؤنساتّفيّالدجىّقصةّحب

ّمنّجنونّالليلّ..ّمنّهدأتهّ
ّمنّدمّالشمسّعلىّقطنةّسحب

ّمنّبحارّهدرتّ..ّمنّجدولّ
ّتاه..ّلمّيحفلّبهّأيّمصب

ّمنّذؤاباتّوعتّأجنحةّ
ّجرفتهاّالريحّفيّكلّمهب

ّعشبّشّهامّفيّزهرّّومنّفرا
ّونسورّعشقتّمسرحّشهب

ّمنّدمىّاألطفالّ..ّمنّضحكاتهم.
                                                           

ّ. 14حسنّالغرفي،ّحركيةّاإليقاعّفيّالشعرّالعربيّالمعاصر،ّص1ّّ
ّ. 819،ّص8992سكندرية،ّمصر،ّرف،ّاالارجاءّعيد،ّالقولّالشعري،)ّمنظوراتّمعاصرة(ّمنشأةّالمع2ّ



 تجليات التكرار في شعر سميح الق اسم                                                 : الفصل الثاني
 

37 
 

ّمنّدموعّطهرتهاّروحّربه
ّفردوسهاقتّسمنّزنودّن

ّدعوةّفضلىّعلىّأنقاضّحرب
ّمنّقلوبّشعشعتّأشواقهاّ

ّشعالّتعبرّمنّرحبّلرحب
ّمنّعيونّسممتّأحداقها

ّفوهةّالبركانّفيّنظرةّرعب
ّمنّجراحاتّيضريّحقدهاّ
ّابتنىّشعبّعلىّأنقاضّشعبماّ

ّمنّدميّ..ّمنّألميّ..ّمنّثورتي
ّمنّرؤايّالخضرّ..ّمنّروعةّحبي

ّمنّحياتيّأنتّ..ّمنّأغوارها
1ّّفروديّكلّدربّ!ّياّأغاني

ّ
وردتّفيّّتيمرة،ّالّنيخمسّوّعشّرّ(من)فقدّجاءّفيّالقصيدةّتكرارّحرفّّّّّّّّ

ذلكّداللةّمنّالواقعّالذيّيعيشهّمرات،ّّوسبعّّ(في)رّحرفّكماّكرّ ّاألبياتّالشعرية.

ّفهوّشغوفّمنّأبرزّشعراّالشاعرّالذيّيعدّ  ّبءّالمقاومةّالفلسطينية، حماسّالومفعم
واألملّفيّتحريرّالبالدّوالعبادّمنّاالحتاللّوالمحتلين،ّالذيّيعانيّمنّالقهر،ّوالظلمّ

ّوقسوةّاالحتالل.
مرة،ّباعتبارّالرويّحرفّثابتّّةعشّرّأربعّ(الباء)حرفّالرويّالشاعرّرّكماّكرّ ّّّّّّ

ّباعتبارّحرفّ ّوتعزيزّاإليقاع، ّتضمينّالنغمة ّوالهدفّمنه ّالبيت، ّفيّنهاية الموقع
                                                           

ّ. 98،ّص8911الديوان،ّدارّالعودة،ّبيروت،ّلبنان،ّسميحّالقاسم،1ّّ
ّ
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ّّ(الباء) ّّوالمن ّومنفتح، ّشديد ّحرف ّفهو ّالمجهورة ّمركزيةّحروف ّبؤرة ّمنها شكل

ّّ،ّوذلكّليصبحّقوةّفاعلةّضدّالظلم.ّدةّاإليقاعمتوحّ 
ّ

ّ:(ّّجيلّالمأساة)ّيقولّفيّقصيدةّّّ
ّّهناّ..ّفيّقراراتناّالجائعه

ّهناّ..ّحفرتّكهفهاّالفاجعه
ّهناّ..ّفيّمعالمناّالدراسات

ّههناّ..ّفيّمحاجرناّالدامع

ّوالفاتحونّّنصرّ ّذّ وخّ ب ّنّ 
ّّ 1هوأشالءّرايتناّالضائع

ّ
ّّّّّّّ ّالشاعر ّتكرار ّالشعرية ّاألسطر ّهذه ّفي ّعلىّّ(في)حرفّالجرنالحظ للداللة

ّ.زّالشيءّالمقترنّبهّضمنّالسياقّالذيّوردّفيهتوسعةّحيّ 
ّالشعبّالفلسطينيّمنّاالحتاللّاإلسرائيليّّّّّّّ ّومعاناة ّمأساة ومنهّّ،وذلكّنتيجة

ّالحدثّبتكريرّحروفّفالتكرارّالحرفيّهوّأسلوبّيكرّ  سهّاالستعمالّاللغويّلمحاكاة
2ّالصيغةّمعّماّيصاحبّذلكّمنّإبرازّالجرس.

ّ،وّحرفّ)النون(ّسبعّمراتّ،ّخمسّمراتّ(العين)ّرّحرفكرّ ّكماّنجدّالشاعرّّّّّّ
ّالعتبارهما ّالشدةّمنفتحّانمجهوّرّانحرفّوذلك ّواإلشراقّّ،متوسط ّبالفعالية يوحي

كماّأن هاّتعب رّعنّمختلفّالمشاعرّوالظهور،ّفالحروفّالعربيةّلهاّخصائصّومعان،ّ
ّّاإلنسانية،

ّ
ّ. 92سميحّالقاسم،ّالديوان،ّص1ّ
ارينوس،ّعمرّخليفةّإدريس،ّالبنيةّاإليقاعيةّفيّشعرّالبحتريّ)دراسةّنقديةّتحليلية(،ّمنشوراتّجامعةّقّينظر:4ّ
ّّّّّّ.899،ّص4119،ّبنغازي،ّليبيا،8ّط
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رّحرفّ)الهاء(ّ، أشجىّاألصواتّوأبلغهاّمهموسّرخو،ّفهوّمنّّباعتبارهّحرفّوكر 
ّوالخوف، ّوالجوع ّالضياع، ّو ّالحزن ّمشاعر ّعن ّالتعبير، ّيوحيّّفهوّفي ّما أول

وّّوالنون(ّ)العينوفرغمّأنّالحّرباالضطراباتّالنفسية،ّالمنفعلةّمنّطرفّاإلنسان،ّ
نّعنّحالةّيأسّأوّبؤسّأوّّوّرإالّأنهمّيعبّ ّ،اآلخرّمهموسأحدهماّمجهورّّوّالهاء()

ّّبوطنه.بالشاعرّّوّحزنّأوّضياعّالذيّألمّ 
عّاستخدامهّوتنظيمهّألصواتّبتنوّ ّفالشاعرّيعملّعلىّتلوينّالنغمةّاإليقاعية،ّّّّّّ

البنىّّحيثّأنّ البنيةّالصوتيةّمنّأبرزّالبنياتّالتيّيقومّعليهاّالشعر،ّّالحروف،ّوتعدّ 
ّّو ّتنالصوتية ّنغميا ّالنصّانسجاما ّعلى ّيضفي ّالشعوريةّبجانسجامها ّالحالة سّفيه
ّللشاعر.

ّتوظّ ّّّّّّ ّاإلفالحروف ّالطاقة ّخالل ّمن ّألجّرف ّيجابية ّكحوامل للمعنى،ّاسها،
1ّأبعادهاّالصوتية.ّوّكأدواتّتعبيرّعنه،ّذاتّقدرةّعلىّنقلهاّبإيقاعاتهاّو

ختالفّمخارجّاألصواتّوتقاربّصفاتها،ّالذيّنو عّفيّااإليقاعّمنّخاللّّظهرّّّّّ

ّمتجدّ  ّنغمية ّتموجات ّأنتجت ّالتي ّالصوتية، ّنوّ الحركة ّالبنيةّدة، ّفاعلية ّفي عت
ّ)رسالةّمنّالمعتقل(ّ:ّفيّقصيدةّاإليقاعية،ّكماّفيّقولهّ

ّ
ّورقّ ّ ّ.،ّوالّقلمّ ليسّلدي 
،ّومنّمرّ ّلكن ني..ّمنّشد ةّ ّ ّارةّاأللمّالحر 
ّمّأنّ ّياّأصدقائيّ..ّلمّ ّ
ّامرتّمعّاألشعارّفقلتّ:ّماذاّلوّتسّ ّ
ّةّالزنزانةّالسوداءّوزارنيّمنّكوّ ّ
ّالّتستخفواّ..ّزارنيّوطواطّّ

                                                           
قديمةّفيّشعرّجديد،ّمنشوراتّوزارةّالثقافةّالجمهوريةّالسورية،ّدمشق،ّسوريا،ّّأصولنبيلةّالرزارّاللجمي،ّينظر:1ّّ

ّ.892،ّص8992ّ
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1ّّوراح،ّفيّنشاطّ
ضم نّالشاعرّفيّاألسطرّالشعريةّأصواتاّبعينها،ّأسهمتّفيّخلقّتناغمّصوتيّّّّّ

رّحرفّ)الميم(ّإحدىّعشرةّمرة،ّ بارز،ّكأصواتّ)الالمّوالميمّواأللفّوالواو(ّحيثّكر 
ّمرة، ّأربعةّعشرّمرة،ّو)األلف(ّخمسةّوعشرونّمرة،ّو)الواو(ّعشرة والتيّّو)الالم(

ي،ّحيثّأنّالشاعرّيعملّعلىّتكوينّالنغمةّهيمنتّعلىّالمقطعّالشعريّبشكلّمتواّز
ّوتنظي ّاستخدامه ّبتنوع ّوذلكّليصفّلنااإليقاعية ّألصواتّالحروف، ّفيّّمه معاناته

ّوالظالم.ّ،المعتقل ّّّوماّالقاهّمنّشدةّالحر 
ّفريقية،ّفيّقوله:إرّعنّرقصةّالتيّتعبّ ّ(توتم)فيّقصيدةّّوّّّّّ
ّ
ّأكفّسودّت لهبّجلدّطبولّو

ّوتدمدمّفتدمدمّمنّأيامّ..
ّد مّد م..ّد ..ّد ..ّد م
ّد مّد م..ّد ..ّد ..ّد م
م ّأحقادّقرونّتتضر 

ّيعودّيمزقّقلبّالليلّدويّالثارّو
2ّّ!ّتوتم..ّتوتمّ..ّتوتم

ّ
ّعلىّّّّّّ ّالشاعر ّمنّاعتمد ّليشكّ ّمجموعة ّصوتّأصوات ّتالئم ّسمعية ّصورة ل

ّيهاجمّالتيّتمثلّصراعّالقبيلةّمعّوحشّأسطوريّّطبولّالرقصةّاإلفريقية، مخيف،
ّ.لكنهاّتنتصرّعليهمضاربهاّمنّالغابةّّو

                                                           
  92سميحّالقاسم،ّالديوان،ّص1ّّ

ّ. 812سميحّالقاسم،ّالديوان،ّصّّ 2



 تجليات التكرار في شعر سميح الق اسم                                                 : الفصل الثاني
 

41 
 

ّيشكّ ّّّّّّ ّصوتولكي ّصوتّل ّعلى ّاعتمد ّّو)ّيالطبول فيّّيختلفانّ(ّالميمالدال
ّالمخرجّ

ّلحرفّّلكنهماّو ّوالشدة ّكالجهر ّفيّبعضّالصفات، ّّو(الدال)يتفقان ّلحرفّ، التوسط
ّحيث(الميم) ّوصوتّّ(الدال)جعلّصوتّّ، ّمتحركا ّاختارّّ(الميم)دائما ّوقد ساكنا،

ّصوت ّّو)ّيالشاعر ّّوّليسّلوجودّ(الميمالدال ّبينهما ّمنّتشابه ّالصوتين ّلتقارب نما ا 
ّصوتّالطبول.

الحالةّتالزمّبينّصوتياتّالحروفّّومّّوّؤعلىّتالّالشاعرفيّشعرّّفقدّأقيمّاإليقاعّّّّ
1ّالنفسيةّللشاعر.

ّّّّّهيّالمادةّالتيّيصوغّمنهاّلّبهاّالمبدعّموسيقاه،ّّوالتيّيشكّ هيّاألداةّّاألصواتّوّّّّ
باعتبارّ ه،شعّرحّفيّهذاّماّهوّموضّ ّو2ّزهّعنّغيره،تميّ ّودهّالنغميةّبطريقةّتفرّ ّإيقاعاته

ّللشعرّفيّالعصرّالحديث.ّاإليقاعيمكوناتّالهامةّفيّالبناءّالالتكرارّأحدّ
ّّّّّ ّتمتاكـما ّالعربية ّلغتنا ّّوبتنوّ ز ّاألصوات ّّوع ّمخارجها ّووفرةّاتساع ّتكوينها حسن

ّّو ّدالالتتنوّ دالالتها، ّمن ّلها ّبما ّالصوتية ّامتداداتها ّإيحاءاتّّ،ع ّمن ّتضيفه وما
3ّمعانّعلىّالمضمون.ّو

ّفيّقوله:ّ(ّمنّأجل)ّأماّفيّقصيدةّّّّ
ّ
ّ!ّمنّأجلّصباحّّّّّّ
ّليالياّّوامّ نشقىّأيّ ّّّّّّ

                                                           
ّ .889،ص8،4119ّللنشروالتوزيع،ّطّواإليمانفيّالشعرّالعربي،دارّالعلمّّاإليقاعيةالسعودّسالمة،البنيةّّأبوينظر:ّ 1
،4189ّاألردن،ربد،إّ،8الكتبّالحديثّللنشرّوالتوزيع،ّطّعالمرابحّبنّخوية،ّفيّالبنيةّالصوتيةّواإليقاعية،ّينظر:ّّ 2
ّ. 49ص

،ّكليةّأنموذجاّاألسرىفيّالشعرّالفلسطينيّالمعاصرّشعرّّاإليقاعيةينظر:ّمعاذّمحمدّعبدّالهاديّالحنفي،ّالبنية3ّّ
ّ.889،ّص4116ّ،ّغزة،ّاإلسالمية،ّقسمّاللغةّالعربية،ّالجامعةّاألدب
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ّحملّأحزانّاألجيالّ ن ّّّّّّّّ
ّونكوكبّهذاّالليلّجراحّّّّّّ

***ّ
ّ!ّيفمنّأجلّرغّ 

ّنحملّصخرّتنافيّأشواكّخريف
ّنعوىّ..ّنحفىّ..ّونجوع.

ّربيعّاّماّعشناّفصلّ ننسىّأنّ 
ّاّّ..ننسىّأنّ 

1ّّّ!!رجوعّليسّلهنّ ّخطواتّ 
ّّّّّوهوّّتسعّعشرّمرة،ّوذلكّباعتبارهّصوتّمجهورّ(النون)رّالشاعرّحرفّكرّ ّّّّّّّ
ّّ(النون)ّحرفّهيمن،ّحيث2ّ«الصوتّالذيّتتذبذبّاألوتارّالصوتيةّحالّالنطقّبه»

ّعلىّالقصيدة ّخاصاّ،هيمنة ّداخليا ّموسيقيا ّالنصّنغما ّفيّإعطاء ّأسهم منّّ،ولقد
ّذيخاللّالكلماتّالمتعددةّداخلّالسطرّالشعري،ّوذلكّداللةّعلىّالحزنّوالشقاء،ّال

ّحالّإليهّالشعبّالفلسطينيّمنّالظلمّواالستبداد.
ّالقوة.ّوّستّمرات،ّفهوّحرفّمجهورّيوحيّبالشدةّ(الجيم)رّأيضاّحرفّكماّكرّ ّّّّّ

ّومدىّسوءّحالتهّالنفسيةّمنّأجلّوطنه.ّةمدىّمعاناّيظهرلوذلكّ
ّّّّّّ ّكرّ كما ّحرف ّأيضا ّّ(الحاء)ر ّمهموس، ّحرف ّباعتباره ّحزنهّل، ّمدى يظهر

ّولوعتهّمنّأجلّاألجيالّوالوطن.ومعاناتهّ
ّّّّّ ّحرف ّأما ّيوحيّّ(ّالالم) ّالحرف ّوهذا ّالشدة. ّمتوسط ّمجهور ّحرف ّوهو ،

ّوكأنّ  ّوااللتصاق. ّوالتماسك ّّبالمرونة ّشدة ّعن ّيعلن ّوشدةّالشاعر ّبوطنه، تمسكه
ّالتصاقّالحزنّوالتحملّمنّأجلّالوطن.

                                                           
ّ. 882سميحّالقاسم،ّالديوان،ّص1ّّ

2
 . 812،ّص4111ّدّط،ّالقاهرة،ّمصر،ّّ،ّدارّغريبّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،األصواتكمالّبشر،ّعلمّ  
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وهيّعلىّأيةّّ،ّهوّالرؤياّالقوميةّالشاملةّ(سميح القاسم)زّقصائدّأبرزّماّيميّ ّوّّّّّّ
ّ ّاإلنسان ّرؤيا ّحال ّينسى ّأن ّيوما ّيستطع ّلم ّالذي ّمنّن ّأالفلسطيني ّصغير ّجزء ه

ّالوطنّالعربيّالكبير.ّ
ويتحققّعنّطريقّجرسّالحروفّّ،يزّالنسيجّالصوتالتكرارّفيّالقصيدةّيعزّ فّّّّّّ

ولينا،ّعلواّوهبوطاّفتمنحّللقصيدةّجهاّشدةّوالكلمةّفتتجاوبّاألصواتّاللغويةّعندّتموّ 
ّيستجيبّللحاجةّالنفسيةّللشاعر.ّبدورهّالذيّوإيقاعاّ

ّوتعاقبهاّّّّّّ ّالصوتية ّالوحدات ّلتسلسل ّالضابط ّالمعيار ّدور ّاالنسجام 1ّ.ويؤدي
وتكرارّالحرفّيهدفّإلىّعددّمنّالدالالتّوالمعاني،ّحسبّالحالةّالنفسيةّللشاعرّ

ّاألبيات، ّوذلكّّوموضوع ّوداللته، ّالحرف ّمعنى ّعلى ّالمؤثرة ّالعوامل ّمن وغيرها

ّمعيّ  ّلتحقيقّجمالية ّداخلّالنصّمنّخاللّاإلعادة ّمرجوة ّأوّفائدة ّوماّأوّالتردّ نة د،
ّوّ ّالمنتظمة ّالحركة ّنتيجة ّإال ّاألصوات ّوما ّبه، ّالنطق ّعند ّصوت ّإال الحرف

لتكرارّوتنوعّاألصواتّالمتسلسلة،ّمنّأجلّإسهامّخلقّتناغمّصوتيّبارز،ّمنّخاللّا
ّوتوظيفهاّبماّيناسبّمعّالمعنىّوالهدفّالذيّيرغبّالشاعرّالوصولّإليه.

ّ:(ّةينمنّالمدّ)فيّقصيدةّأيضاّيقولّوّّّّ
ّيّهذهّنبرتيّ..ّوهذهّذراعّ 

ّيي..ّومناعّ ي..ّوأحرفّ وثيابّ 

ّفظتهاّهذهّخطوتيّكماّحّ 
ّدربّبيتيّورددتهاّالمراعي

ّلمّتزلّمثلماّكانتّّوأغانيّ 

2ّّ.يّفيّكرمناّالملتاعدوّ ــــتّ 

                                                           
ّ ّ.428،ّص4188،األردنربد،ّإ،8ّتمام،ّعالمّالكتبّالحديث،ّطّأبيفيّشعرّّاإليقاعيةينظر:ّرشيدّشعالل،ّالبنيةّ 1
 . 292سميحّالقاسم،ّالديوان،ّص2ّّ
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ّكرّ ّّّّّّّ ّالشاعر ّ)ر يقاعاّ(الياءحرفّالمد ّوا  ّصوتيا، ّانسجاما ّهذا ّفيضفيّتكراره ،
منّتعاطفّالشاعرّمعّشعبهّّ(ياءّالمتكلم)داخلياّعلىّالبيت،ّفضالّعماّتدلّعليهّ

ّ ّلموقفّمعيّ فالكلماتّالمكتوبةّفعلّإنسانيّتعبّ ووطنه، فهيّّن،رّعنّأصواتّلغوية
رّحرفّ ّكر  ّكما ّخصائصّمتابينة، ّولها ّذاتّجوانبّمتعددة، ّالنطقّأن ها تبرزّعند

ّمراتّ(الواو)ّالعطف ّمعّ،أربع ّرابطاّاومن ّوباعتباره ّواالستمرارية، ّالفعالية ّهذا ني
رادتهّ داللياّليعززّتالحمّاألسطرّالشعرية،ّواستخدمّهذاّالحرفّليظهرّمدىّانفعالهّوا 

ّكفاحّوالصمودّوالتشبثّباألرضّوقيمّاإلنسانية.ّوالقدرةّعلىّالتحملّوال
ّفيّهذهّاألبياتّهادفاّمنّوراءّذلكّوهوّحرفّ)العين(ّرّأيضاّحرفّالرويوكرّ ّّّّّّ

ّالحرفّ ّوحرفّالرويّهو ّحرفّالرويّوتعزيزه ّإيقاع ّاتقوية ّالذي عليهّّتبنيألخير
ّ.ّناشئّعنّإشباعّحركةّالرويّ(الياء)القصيدة،ّوحرفّالمدّ

وتلعبّاألساليبّبحضورهاّالمتنوعّالمتناسقّوالمكررّفيّالصياغةّدوراّبارزاّفيّّّّّّّ
لّنمطاّالتكرارّيمثّ فزيادةّالفاعليةّاإليقاعيةّبماّتضيفهّمنّتأثيرّعلىّانبثاقّالداللة،ّ

ّاإليقاعّّ،التكرارّالصوتيّوالمعنويّمن ولكلّأسلوبّإيقاعهّالخاص،ّسواءّأكانّهذا
ّمّأمّظاهرا ّأم ّحسيا ّفخفيا، ّولهذا ّالموسيقىّن ّإعنويا، ّضروب ّمن ّضربا ّيمثل ه

منّدالالتّلدىّ،ّفتنوعّكلّأسلوبّمنهاّيجددّمنّالحالةّالشعوريةّبماّيثير1ّالشعرية
ّ:ّ(الميالد)لسطينيّفيّقصيدةّـرّالفـولّالشاعـالمتلقي،ّمثلّق

ّبّ ـمنكّالكاهلّالمتعّ ّاّياّأبيّ..ّوّانهدّ قرونّ 
ّرمالّحقلّالنكبةّالمجدبّوغاصّالعبءّتحت

ّونادانيّفراّفيّالزغب..
ّ،ّوالّشجرّ الّماءّ  -

ّرّ ،ّوالّعمّ ،ّوالّجابّ والّفتحّ 
                                                           

ّكتاب،لعبدّالجليلّيوسف،ّموسيقىّالشعرّالعربيّ)ّدراسةّفنيةّوعروضية(،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّلّنيينظر:ّحس1ّ
ّ.861،ّص8919ّ،ّمصر،8ج
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ّ!ّفالّتغضب
ّ!ّوّالّتعتب

ّذاّأغلقتّأبوابيّبوجهّاألمس.إ
ّذاّأبدلتّأثوابيّ..ّوغادرتّالرحابّالدمسإ
ّنّودعتّأزهاري.ا ّّو

ّوانّقبلةّنصبّالرمس
ّآلخرّمرةّفيّالعمرّ..ّنصبّالرمس.

ّّّّّّّّّّ.ّ.ّ.ّ.ّ.ّ

ّاّياّصديقّاألمس.وداعّ ّ!ّاّياّأبيّالغاليوداعّ 
ّأصحابيّتدقّالبابّنّأكفّ إف

ّوصوتّاآللةّالحسناءّيدعوناّ
  1رحلةّاألجيالّ..ّقبلّالشمس.ّلنبدأّ 
ّ

رّثالثّمرات،ّالذيّكرّ ّ(يا)ّدّبواسطةّحرفّالنداءالذيّتجسّ ّجاءّأسلوبّالنداءّّّّّ
ّأسلوبّوالذيّ ّتكرار ّجاءتّداللة ّكما ّنبراتّالحزنّوالتعبّواأللم، ّفيّطياته يحمل

ثبتّحكمّماّقبلهّمنّأملّفيّالجيلّاآلتي،ّالذيّماّزالّفيّبدايةّـتلّ(ال)ّالنفيّبأداته

يحاولّأنّيصدقّماّآلّإليهّالحال،ّّعبّالذيّوضعّفيه،الحياة،ّويستنكرّموقفهّالصّ 
ّ)إذا(الشرطّّأداةّتعددتزّلإليقاع،ّفقدّدورّمميّ جاءّبّ،كماّبرزّتكرارّأسلوبّالشرط

قّجاءتّإذاّتعلقّداللةّالفعلّالمحقّ ّحيثدوجا،ّدوراّمّزّتاوقدّلعبّ،مرتينّ)إن(وّمرتين
ّأبدلتّأثوابي(ّوام ّبالشكّالحصولّوالجوابّعليهّ)أغلقتّأبوابي، )ودعتّتازتّ)إن(

فهوّيستنكرّهذهّالحياةّالتيّيعيشهاّمنّألم،ّويثورّعلىّّأزهاري،ّقبلتّنصبّالرمس(
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قّعدمّالتعبّبتحقيقّماّهوّمستحيل،ّومحاولةّجعلّماّكانّماضياّهدوئه،ّلذلكّعلّ 
ّمستقبالّمنّخاللّتغييرّالواقع.

ّّّوفيّقصـيـدةّ)الـمـطرّوّالـفوالذ(ّّيـقولّ:ّّّّّ  
 

وّينتصبّالمصنعّالماردّ ّّّ  
..ّكالناّلهّعابد ّّّّإلهاّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  

ّمزهوة ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ وت دويّالدواليب 
ويدريّبناّشوق ناّالصامد ّّّّّّّّّّّّّّّّ  

ّم د يّيدا ّ ّالغيث   فياّس ح ب 
ّمداخنناّصاعدّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّسحاب   

 وصب يّالحياةّعلىّشرقنا
فقدّهي أ ّالمنجلّالحاصدّّّّّّّّّّّّّّّّ  

ّطفل ناّ  وآلتناّو ع د ت 
..ّفهلّيكسفّالواعدّ؟ّّّّّّّّّّّّّّّّ 1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبكعك   

ّصـاعـد،ّّّّّ ّالـصـامـد، ّعـابـد، ّ)الـمارد، ّمـرات، ّسـت ّ)الـدال( ّالـروي ّحرف تـكـرار
لـدالّحـرفّمـجهـور،ّوقدّاعتـمدّعـليـهّالـشاعـرّفيّالـحــاصـد،ّالـواعـد(ّوبـاعتبـارّحرفّا

وثـورتـهّوصـمودهّمـنّأجـلّالـبـناءّّإنتاجههـذهّالـقصـيدةّلـيدلّعلىّقيـمّالـعامـلّويـعـززّ
واإلنـتـاجّومـنّأجـلّمسـتقـبلّزاهـر،ّلـمجـتمـعّأفـضل،ّوّهـذاّلتـزيـدّمـنّشـاعـريـةّالـنـصّ

ّوجـماليـتهّوداللـتـه.
ّ،(سميح القاسموداللتهاّفيّشعر)ّبعضّالحروفهذهّبعضّاألمثلةّعلىّتكرارّّّّّّ

ّأنّ  ّاستغاللّّّحيثّنجد ّعلى ّالعربية ّفطرته ّأخذته ّعصره ّشعراء ّمن ّكغيره الشاعر
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هّمنّليدعمّفكرتهّوّيحققّأهدافهّمنّقصائده،ّوعلىّالرغمّأنّ ّ،خصائصهاّوالحروفّ
لكثرتهاّوصعوبةّالفلسطيني،ّوذلكّمتابعةّتكرارّالحروفّفيّقصائدّشاعرناّّالصعوبة

ّأنّ  ّإال ّوتحليلها، ّالدالليةّجمعها ّالبنية ّفي ّوتأثيري ّإيقاعّصوتي ّالحرفّله ّ،تكرار
ّ.هفيّشعّرّاإليقاعيةويزيدّمنّالفعاليةّ

رّإيقاعاتهّويناغمهاّمعّالحالةّنّالشاعرّيطوّ إولكلّحرفّداللتهّالخاصة،ّحيثّّّّّّ
ّاّعبرّقصائده.النفسيةّالعامةّالتيّيريدّأنّيرسمه

ّ  
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 : لمةـكـرار الــكــت - 2               
داللةّّتحديدستطيعّن،ّفمنّخاللهّّتكرارّالكلمةّاألساسّفيّأنواعّالتكرارّيعدّ ّّ    

هّأبسطّوعلىّالرغمّمنّأنّ ّالتكرار،ّوماّيدورّفيّنفسّالشاعرّمنّمشاعرّوأحاسيس،
لّالمحورّالرئيسيّفيّالتكرارّعندّهّيشكّ أنّ ّإالّ ،ّ(نازك المالئكة)أنواعّالتكرارّكماّقالتّ

ّ.(سميح القاسم)
جهّمنّداللةّنتوبماّتّأهميةّتكرارها،علىّإيقاعّحركةّاللفظةّّوّالشاعروقدّاعتمدّّّّّّّ

اّيسمحّلهاّبأنّتشعّأكبرّشحنتهاّأّلأللفاظّنظاماّونسقاّوجوّ ومعناهاّفيّالنص،ّفقدّهيّ 
ّالشعوريّالذيّ ّالجو ّمع يقاعاتها ّوا  منّالصورّوالظاللّواإليقاعّوأنّتتناسقّظاللها

ّ.نريدّرسمه
ّ:(ّقالّّالموتّيشتهينيّفتيا)ّوفيّقصيدةّّّّّ
ّ

ّجبينيّّالريحّ ّتعبرّ 

ّوالقطارّ 
ّيعبرّالدارّ.ّفينهارّالجدارّ

ّبعدهّيهوىّجدار

ّبعدهّيهويّوجدارّ 
ّ 1وينهارّجدار

المقاومّالذيّّوّذلكّداللةّعلىّاإلنسان،ّأربعّمراتّ(جدار)ّاالسمّحيثّتكررّّّّّّّ
ّتحملهّمنّقيمةّدالليةّتعبّ ّ(الدار)اعتمدّعلىّكلمةّالّينهارّّو عنّالحياة،ّوماّرّبما

ّكائناتّحيّ ّ،تنبضّبالحياة ّمن ّيعيشّفيها ّّ.ةمن ّوالقمعّوهذا ّالتهويد ّنتيجة التعبير

ّهّلهّالموجّ 
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ّوالتمسّ  ّالمقاوم ّوالفعل ّالفلسطيني، ّالوجود ّبه ّاإلنسانّوالمقصود ّفيصبح ّباألرض، ك
ّميتاّ

سقطّجميعّمقوماتهّمثلّت،ّحينهاّ(الدار)وحينهاّينهارّالجسمّوهوّّ.بدونّروحوجسداّ
وقصدّاستخدامّهذهّ.ّ،ّوالّيبقىّسوىّذكرىّإلنسانّولجسمّحيّكانّينبض(جدار)ال

هاّتهتمّبالجانبّكماّأنّ ّ،جعلّمنهاّبؤرةّإيقاعيةيّوّ،لخلقّداللةّمعينةّفيّاألداءّالكلمة،
ّالجماليّفيّالقصيدة.

رّفيّبدايةّاألسطرّلتؤكدّالحضورّالطاغيّلالسم،ّوّوأحياناّيشكلّاللفظّالمكرّ ّّّّّ
ّ:(الخفافيش)ّتقومّبوظيفةّالضبطّاإليقاعيّلموسيقىّالقصيدة،ّمثلّقولهّفيّقصيدةّ

ّيّافيشّعلىّنافذتّ الخفّ 
ّيّتمتصّصوتّ 

ّيالخفافيشّعلىّمدخلّبيتّ 
ّوالخفافيشّوراءّالصحف

ّفيّبعضّالزواياّ
ّيتنقضّخطواتّ 

1ّوالتفاتي
ّ،تكررتّفيّالقصيدةّثالثّمراتعبارةّعنّاسمّحيوانّحيثّّ(الخفافيش)فكلمةّّّّّّ

ّوالطمأنينة ّاألمان ّعدم ّعلى ّداللة ّوعدمّّ،وذلك ّالوطن ّعلى ّطغى ّالذي والظلم
ّ.ّاإلحساسّبالحرية

ّأكانّهذاّّّّّّ ّسواء ّمعينّفيّقصيدته ّالشاعرّالسم ّعنّتكرار ّعبارة فتكرارّاالسم
ّاالسمّعلماّعلىّشخصّماّأوّعلماّعلىّمكانّما؛ّفإن هّيشيرّبعالقةّعاطفيةّخاصة،
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ّاالسم ّهذا ّّ.1تربطّبينّالشاعرّو باعتبارهاّّ(خطابّمنّسوقّالبطالة)وفيّقصيدة
ّ ّتهتم ّويصوّ بقصيدة ّالمقاومة، ّأدب ّوالشدائد،ّمجال ّالمصائب ّفيها ّالشاعر ّلنا ر

ّوالموقفّالصامدّتجاهّالعدوّوهوّموقفّالمقاومة.
ّفيّقولهّ:ّّّ

ّمعاشيّ-ماّشئتّ ّ-ربماّأفقد
ّربماّأعرضّللبيعّثيابيّوّفراشي

ّشوارعّّ..ّوكناس ّاّ..ّوعتاالّ ربماّأعملّحجارّ 

ّالمواشي،ّعنّحبوبّثّ وّ ربماّأبحث،ّفيّرّ 

ّاّ..ّوجائعّ..ربماّأخمدّ..ّعريانّ 

ّ..ّياّعدوّالشمسّ..ّلكنّ..ّلنّأساومّ 

لىّآخرّنبضّفيّعروقيّ..ّسأقاومّ  ّ..ّ!!ّوا 
ّمنّترابيّّربماّتسلبنيّآخرّشبرّ 
ّيّربماّتطعمّللسجنّشبابّ 

ّربماّتسطوّعلىّميراثّجديّ..
ّمنّأثاثّ..ّوأوان..ّوخوابّ..

ّربماّتحرقّأشعاريّوكتبي
ّقريتناّكابوسّرعب.ربماّتبقىّعلىّ

ّ..ّياّعدوّالشمسّ..ّلكنّ..ّلنّأساومّ 

لىّآخرّنبضّفيّعروقيّ..ّسأقاومّ  ّ...ّ!!ّوا 
...ّ

لىّآخرّنبضّفيّعروقيّ..ّ ّوا 
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ّسأقاومّ..

ّسأقاومّ..
ّ 1سأقاومّ..

ّّّّّّ ّكلمة ّعشّرّ(ماربّ )كررت ّمرةّةإحدى ّأنّ، ّونالحظ ّدائما، ّالسطور ّبداية وفي
تغيرتّمنّالمتكلمّإلىّالمخاطبّوهوّالعدو،ّوذلكّليبينّالشاعرّّ(ربما)األفعالّبعدّ

فيتوقعّأنهّيمكنّأنّيفعلّماّيشاءّإمكانياتّالعدوّفيّعدوانه،ّوهوّيعترفّبقدرةّالعدوّ
ّّ.منّالسلبّوالسطوّوالخداعّوالحرمانّ

(ّالمجسدةّبالفعلّالمضارعّالدالّسأقاوم)ويحاولّالشاعرّفيّقصيدتهّبتكرارهّكلمةّّّّّ
موقفهّمنّالعدوّلنّّأنّ ّفيّآخرّشطرّمنّالقصيدةّمؤكداّ،ثالثّمراتّىّالمستقبلعل

ّهّيمثلّشعبهّبموقفهّالصامد،هّلنّيتركّالمقاومةّمهماّكانتّالظروف،ّألنّ يتغير،ّوأنّ 
ّ ّإلّإن هحيث ّالظاهرة ّتوظيفّهذه ّأحسن ّاللفظ.غناقد ّفي ّالجرسّالموسيقي فيّّوّء
ّ:قولهّ(هكذا)قصيدةّ

ّالصحراءّنخلهغرسّفيّمثلماّتّ 

ّقبلهّّميّفيّجبينيّالجهمّ طبعّأّ مثلماّتّ 

ّلقيّأبيّعنهّالعباءهمثلماّيّ 

ّالقراءهّيّألخيّدرس ّهجّ ويّ 

ّالحربّكتبهّوذّ ـمثلماّتطرحّعنهاّخّ 
ّمثلماّتنهضّساقّالقمحّفيّاألرضّالجدبيه

ّمثلماّتبسمّللعاشقّنجمه
ّمثلماّيشمخّبينّالغيمّمصنعّ

ّمثلماّينشدّبعضّالصحبّمطلعّ

ّغريبّلغريبّّمثلماّيبسمّفيّودّ 
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ّمثلماّيرجعّعصفورّإلىّالعشّالحبيب
ّحقيبهّمثلماّيحملّتلميذّ 

ّمثلماّتعرفّصحراءّخصوبه
1ّ!!ّهكذاّتنبضّفيّقلبيّالعروبة

ّّّّّّّ ّترتكزّعلىّتكرارّكلمة ّالمستعملةّوالدالةّمثلما)جاءتّبدايةّسطورّالقصيدة )
ّعشرّمرة،ّعلىّالتشبيه ّاإليقاعّعلىّتوازيّالتركيبّّوالتيّتكررتّأربعة ّاعتمد فقد

سميح )رّعنهّوهذاّماّعبّ ّ.النحويّوتنوعهّالناشئّفيّالنصّمنّتراكيبّللجملةّالفعلية
ّفلسطينّ(القاسم ّعنّقضية ّخاصة ّمنّالمعنىّليبرزّأهميتهاّّبصورة ّمختلفة بوجوه
ّللعرب.

ّ:(أطلع)والجمالية،ّالمكررةّوبؤرتهاّاإليقاعيةّّ(ّحلولّ)كماّفيّقصيدةّ
ّ

ّفيّاألمطارّّعّ أطلّ 
ّأطلعّفيّالبرقّاألزرق

ّفيّالنسمة،ّفيّاإلعصارّ
ّفتحتهّقذيفهّأطلعّمنّجرحّ 

ّفيّصدرّجدار
ّأطلعّمنّعطشّاآلبارّ

ّصامدةّ ّعّمنّقنطرةّ أطلّ 
ّفيّوجهّالريحّ

ّمنّنصبةّلوزّصامدة
ّفيّوجهّالنار
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ّأطلعّمنّتوقيعّالحاكمّفيّذيلّالتصريح
ّّّّّّّّّ....ّ

ّعّأطلّ ّمنّلحمكّ..
ّعّمنّرعبكّ..ّأطلّ 

1ّفبأيّإلهّبعدّاليومّتلوذّ؟
رّالفعلّّّّّّّ فهيّتمثلّبؤرةّإيقاعية،ّبحيثّلوّ،ّفيّالقصيدةّثمانّمراتّ(أطلع)ّكر 

ذاّحذفناّ)أطلع(ّمنّهذاّالمقطعّّ.دالليةقيمةّّالّوصبحّالقصيدةّبالّمعنى،ّتحذفناهاّ وا 
ّ)الحلول(، ّكان ّما ّالقصيدة ّهذهّّومن ّمن ّيخرج ّأو ّيطلع ّالشخصّالذي ّفي حلول

صراراّعلىّالمواجهة،ّليقفّفيّوجهّالمحتلّبأفعالهّّوالمعاناةّأكثرّقوةّوعزيمةّ رادة،ّوا  ا 
التيّمارسهاّعليهّبوحشيةّودكتاتورية،ّوليجعلّمنّكلّهذهّالمعاناةّوالظلمّبعدّالحلولّ

ّصورةّمنّالماضيّلبدايةّجديدة.
دّعمقّجذورّشعبهّمواجهةّالحقيقية،ّوالبدّلهّمنّأنّيؤكّ فيّموقفّالوالشاعرّّّّّّّّ

فيّاألرضّالفلسطينيةّمنّخاللّتكرارّالكلمة،ّويستدعيّعمقّالجذورّواإللحاحّعليهاّ
فلسطينّأرضّبالّشعب،ّولهذاّيهتفّالشاعرّّونّأنّ لمحتلينّالذينّيدعّ تحديداّمباشراّل

ّاللفظّالذيّيؤكدّإحساسه.ّنارّلبحياةّشعبه،ّويكرّ 
نقطةّارتكازّأساسيةّلتوالدّالصورّواألحداث،ّوتناميّحركةّّيفتكرارّاللفظةّهّّّّّّ

2ّالنص.
بشعرّّمارتبطّاسمهّنأحدّأشهرّالشعراءّالفلسطينيينّالذيّ(ّسميح القاسم)ّويعدّ ّّّّّّ

ّ ّوالتيّكانتّقصائده ّوالمقاومة، ّالفلسطينيّّاالحتالل،فيّوجهّّصارخةالثورة صرخة
كتبّفيّقصيدةّّماّالذيّيرفضّاالستسالمّوالتنازلّعنّحقوقهّكانّمنّبينّأشهرها
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ّ(أمشي) ّغناها ّوالتي ّخليفة)، ّالوطنّويردّ ّ(مارسيل ّويدندنها ّالفلسطيني ّالشعب دها
ّالعربيّوذلكّفيّقوله:

ّمنتصبّالقامة..ّأمشيّ
ّأمشيّّمرفوعّالهامة..ّ

ّمنّكفيّ..ّقصفةّزيتونّوحمامه
ّ

ّوعلىّكتفيّ..ّنعشي
ّوأناّأمشيّقلبيّقمرّأحمرّ

ّقلبيّبستانّ..ّ
ّّ!ّفيهّالعوسج،ّفيهّالريحان
ّشفتاي..ّسماءّتمطر.

ّّ!ّناراّحيناّحباّأحيان
ّوأناّأمشيّ..ّأمشيّ

ّمنتصبّالقامةّ..ّمرفوعّالهامةّ..
ّفيّكفيّقصفةّزيتونّوحمامهّ.

1ّّّّّ..ّ!!ّوعلىّكتفيّ..ّنعشيّّّّّّّّّّّّ
ّكرّ ّّّّّ ّهنا ّالشاعر ّالشعبّّ،خمسّمراتّ(أمشي)ّفعلر ّعلىّصمود ّداللة وذلك

ّالمقاومة ّعلى صراره ّوا  ّأالفلسطيني ّاهتم ّكما ّوالموسيقي،ّ، ّاإليقاعي ّبالجانب يضا
ّوبطبيعةّالشاعرّونفسيتهّالتيّعاشّفيها.

ّكرّ ّّّّّّ ّفقد ّالتيّومنه ّقصائد ّأهم ّوهذه ّمتعددة ّفيّقصائد ّالواحد ّاللفظ ّالشاعر ر
ذاتهّيحملّمنّالدالالتّماّيوازيّاإلحساسّالكامنّفيّّاللفظّبحدّ ّ،ّوذلكّألنّ اخترناها

                                                           
 . 812سميحّالقاسم،ّالديوان،ّص1ّّ



 تجليات التكرار في شعر سميح الق اسم                                                 : الفصل الثاني
 

55 
 

ذاتّالشاعر،ّويدفعهّذلكّإلىّتأكيدّهذاّاإلحساسّوتسليطّاألضواءّعليه،ّلتشكلّفيّ
ّالنهايةّمعلماّبارزاّوواضحاّمنّمعالمّالبناءّالشعري.ّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
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ـرار الــجـملة :ـتـــك -3  

النصّعـبارةّعنّمجموعـةّمنّالـجـمل،ّتتفـاعلّفيـهاّعـناصـرّالـتعبيرّمنّّ       
أصـواتّوألفـاظّمـتـناسـقةّالـتركـيبّبينّأجـزاءّالـجـملةّالـواحـدة،ّوتـسـتـمدّالـعبـارةّداللـتهاّ

 فيّالـعملّاألدبي،ّمنّمـفـرداتّالـدالالتّاللـغويـةّلأللـفاظّ.ّ
ومنّالـداللـةّالـمعـنويـةّالـناشئـةّعنّاجـتـماعّاأللـفاظّوتـرتـيـبهـاّفيّنـسـقّمعيـن،ّثـمّّّّّّّ

ّمعّ ّبـعضـها ّمـتنـاغـما ّاأللـفاظ ّإيـقاعـات ّمـجموعـة ّمن ّالـنـاشئ ّالـموسيقي ّاإليـقاع من
ّاأللـفاظّمـتناسـقةّفيّالـعبارة ّثمّمنّالـصورّوالـظاللّالـتيّتشع ـها بارةّفـالـع1ّ.ّبعـض،
رةّتـكسـبّالـنصّطـاقـةّإيـقاعيـةّبـفـعلّاتـساعّرقـعتـهاّالـصوتـيةّـّّّّّّ ّالـمـكر 

رّفيّبدايةّكـلّّّّّ ّالـواردةّفيّالـشـعـرّالـحـديـثّأنّتـتـكر  ومنّمـظاهـرّتـكـرارّالـعـبارة
قـدّوالـتنـبهّألهـميةّمقطـعّأوّنـهايـتـه،ّبحـيثّتـكـونّبـمـثابـةّالـمنب هّالـذيّيـتيـحّللـذهـنّالـتـّو

2الـمعـانيّالـتيّجـاءتّقـبلـهّوبـعـدهّ.
 ّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالشاعروقّّّّّ ّشـعر ّفي ّالـجمـلة ّتـكـرار ّورد ّالـقـرنّـد ّ)في ّقـصيـدة ّفي ّكـقـوله ،
ّالـعشـريـن(:ّ

ّ
ّأنـاّقـبلّقـرونّّّّ
ّلـمّأتـعودّأنّأكـرهّّ

ّلـكـنيّمـكـرهّّّ
ّأنّأشـرعّرمـحـاّالّيـعـنيّ

ّلـكـنيّمـكـرهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّأنّأشـرعّرمـحـاّالّيـعـني
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ّفـيّوجـهّالـتـنـينّّّّّّ
ّأنّأشـهـرّسـيـفاّمـنّنـارّّّّ

ّأشـهـرهّفيّوجـهّالـبـعـلّالـمـأفـونّّ
ّأنّأصبـحّإيـلـيـاّفيّالـقـرنّالـعـشـريـنّّّّ

ّقـبـلّقـرونّّأنـاّ..ّ
ّلـمّأتـعـودّأنّألـحـدّّّّّ

ّلـكـنيّأجـلـدّّّ
ّّّّّّ...ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ!ّفيّالـقـرنّالـعـشـريـنّّ 
ّأنـاّقـبـلّقـرونّّّ

ّلـمّأطـردّمنّبـابـيّزائـرّّّّ
ّوفتـحتّعـيـونيّذاتّصـباحّّّّّّّ

ّّّّّّّّّ...ّ
ّّّ!ّعـشـريـنّّ فيّالـقـرنّالـ

ّأنـاّقـبلّقـرونّّّّ
ّمـاّكـنتّسـوىّشـاعـرّّّّ
ّفيّحـلقـاتّالـصـوفـييـنّّ

ّلــكـنيّبـركـانّثـــائــرّّّّّّّّّ
1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ!ّفيّالـقـرنّالـعـشـريـنّّ 

مرات،ّفيّبدايـةّكلّمقـطـعّو)فيّالـقرنّررتّالـعـبارةّ)أنـاّقـبلّقـرون(ّأربعّفـقدّتـكّّّّّّ
ّالـعشريـن(ّثـالثّمراتّفيّنهـايـةّكلّمقـطع،ّوذلكّبـاعتـبارهّمـركـزّاسـتـقطابّدالليّ
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حـساسّ بـالزـمنّمنّخـاللّاستيعـابّالـماضيّوتـحلـيلّّالشاعروجـماليّفيّالقصيدة،ّوا 
ّشـ ّهو ّالـفلسـطيني ّفـالشـاعر ّللمسـتقـبل. ّوتـوقـع ّإنـ هّالـحاضـر ّحيث ّالـمقـاومة، اعر

ّالـذيّ ّصـموده ّويـصـو ر ّالـوطن، ّمن ّجـذوره ّاقـتـالع ّمـنذ ّالـفلسـطيني ّاإلنـسان يـصـو ر
ّأرضـه،ّ ّاستهدفـت ّالـتي ّوالـتشـويه ّالـتـعتيـم ّوسـائل ّكل ّمتحـديا ّووجـوده ّكـيـانه يـبـني

ّسجنّ...ويـصو رّأيـضاّمـاّيفـعلـهّاالحـتاللّمنّاستبدادّوظلمّواعتـقالّّو
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوكـقولـهّفيّقـصـيدةّ)الـذكريـاتّالـبـعيـدة(ّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّمنّعـهدّنــوحّآمــنـتّبـوجـوهـناّّّ

ّّّّّّ!مـنّعـهدّنــوحّ
ّرضـيـتّبـروادّالـقـبائـلّ

ّّّّ!عـهدّنــوحّّمـنّ 
ّـتّبـغرغـرةّالـجـالجـلّّّرضـي

ّّّّ!مـنّعـهدّنــوحّ
ّرضـيـتّبـرنـاتّالـمـعـاولّ

1!مـنّعـهدّنــوحّ
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

كـضابـطّإيقـاعيّّوقـدّتـكـررتّشبهّالــجمـلةّّ)مـنّعـهدّنــوح(ّخـمسّمـرات،ّّّّّ
مقدمـةّكلّّبـتـكرارهاّلـتؤكــدّحـضـورّالـذكـريــاتّالـبـعيـدةّإلىّالـنص،ّكـماّجـاءتّفي

يـمثـلّاالنـفعـالّالـمـتـمو جّالـذيّهـوّأمرّّمقـطـع،ّوذلكّإلعـطاءّالـقصيـدةّبـعداّإيـقـاعيـا
ّجـوهريّللـبنيةّالـموسـيقيةّلـمجـملّالـقصـيدة.ّّ
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رّّّّّّّ ّوبثّّوكـر  ّلـيـظهـرّمـدىّاإلصـرارّوالـتـحديّوالـصـمود، ّالـجـملة الـشاعـرّهـذه
الـوعيّالـقـوميّوالـحـفاظّعـلىّالـمالمـحّالـعرـبيةّوعـلىّمـقومـاتّالـوحـدةّالـوطـنيةّكـاللـغةّ

ّوالــديـنّ.ّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّبـعيـدة(ّتـكـرارّالـجملـةّفيّقـولـهّ:وقـدّوردّأيـضاّفيّقـصيـدةّ)أصواتّمنّمـدنّّّّّّّّ
ّيـاّرائـحيـنّإلىّحـلـبّّّّ

ّمـعكـمّحـبيـبيّراحّّ
ّلـيعـيدّخـاتمـةّالـغـضبّّ
ّفيّجـثـةّالـسـفـاحّّّّّ

ّيـاّرائـحـيـنّإلىّعـدنّّّّّّ
ّمـعـكمّحـبيـبيّراحّّّ

ّلـيعـيدّليّوجـــهّالــوطـنّّ
ّونـهايـةّاألشــباحّ..ّّّّ

ّوّخـلفـكمّّّّيـاّرائـحيـن،
ّعيـناّفـتىّسـهـرانّّّ

ّمـاّزالّيــرصــدّطـيفـكـمّّّّ
ّقـمـراّعـلىّأســوانّ..ّّّ

1ّّقـلبيّتـفـتت،ّوالـتقـى
ّثـالثّّّّّ ّرائـحـين( ّ)يــا ّفعلية ّجملة ّجـملـتيـن، ّالـقـصيـدة ّالـشاعـرّفيّهـذه ر حيـثّكـر 

يـصو رّمشهـدّاللـجـوءّوالــشـتـاتّمـرات،ّوشبهّجملةّ)معكمّحـبيـبيّراح(ّمـرتـين،ّوذلكّلـ

                                                           
 .929سميحّالقاسم،ّالديوان،ّص1ّّ



 تجليات التكرار في شعر سميح الق اسم                                                 : الفصل الثاني
 

60 
 

والـغـربـةّومـاّقـاسـاهّالـفـلسـطيـنيّالـمنـفي،ّوهـذاّمـاّبـرزّفيّالـقـصيـدةّمنّالـتـنـاغـمّلـتزيـدّ
ّّّّّّّّّّّّّّمـنّشـاعـريـةّالـنصّوجـمـاليـتـهّ.ّّّّّّ

ّـيّبينّالـجـمـل.ّّّوفـاعـليةّالـبـنيـةّاإليـقاعـيةّمـنّالـتـوازيّوالـتـماثـلّالـتـركـيب
ّكـقـولـهّفيّقـصـيدةّ)ّقـمـيـصـناّالـبـاليّ(ّ:ّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّوجــذورنـاّفيّرحــمّهـذهّاألرضّمـمـتـدةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوقـمـيـصـناّالـبـاليّّّ
ّمـاّدامّيـخـفـقّفيّريـاحّالـحـزنّوالـشـدةّّّ

ّسـتـظـلّتـخـفـقّرايــةّالــعودةّّّ
ّسـتـظـلّتـخـفـقّرايــةّالــعودةّّّ

1ّّّّّّّّ!!ســتـظـلّ..ّتـخـفـقّ..ّرايــــةّ..ّالــعـودةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ـلّالـصـوتّفعليةّ)ّسـتظـلّتـخـفـقّرايـةّالـعـودة(ّيمـثّ الجـملـةّلفـالـتكـرارّالـمـوسيقيّلـّّّّّّ

دّلـهّصـدىّالـصـوتّوصـوتّالـصدى،ّالـخـتاميّفيّنـهايـةّالـقـصـيدة،ّالـذيّيبـقـىّيـتردّ 
لـيـدللّعـلىّتـأكـيدّالـرؤيـةّواإليـمـانّبـحـتمـيةّالـعـودةّإلىّأرضّفـلـسـطـين،ّرغـمّالـتـشـردّ

ّوالـبـؤسّوالـضـياع.ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
 . 221سميحّالقاسم،ّالديوان،ّص1ّّ



 تجليات التكرار في شعر سميح الق اسم                                                 : الفصل الثاني
 

61 
 

رّّّّّّّ ّفيّّكـر  ّإلـيـها ّالـتيّتـطرقـنا ّ)خـطابّفيّسـوقّالـبـطالـة( الـشاعـرّفـيّقـصـيدة
ّّ:تـكـرارّالـكـلمـة،ّحـيثّتـوجـدّعـبارةّمـكـررةّفيّنـهايةّكـلّمـقـطـعّوهي

ّ)ياّعدوّالشمسّ..ّلكنّ..ّلنّأساومّ..
لىّآخرّنبضّفيّعروقيّ..ّسأقاوم ّ(...ّ!!ّوا 

 فيّقولهّ:ّّ
ّالمواشي،ّعنّحبوبربماّأبحث،ّفيّروثّ

ّربماّأخمدّ..ّعرياناّ..ّوجائعّ..
ّياّعدوّالشمسّ..ّلكنّ..ّلنّأساومّ..
لىّآخرّنبضّفيّعروقيّ..ّسأقاوم ّ..ّ!!ّوا 

.... 

ّمنّأثاثّ..ّوأوان..ّوخوابّ..
ّربماّتحرقّأشعاريّوكتبي

ّربماّتبقىّعلىّقريتناّكابوسّرعب.
ّياّعدوّالشمسّ..ّلكنّ..ّلنّأساومّ..

لىّآخرّ ّ...ّ!!ّنبضّفيّعروقيّ..ّسأقاوموا 
ّّّّّّّّّّّّّّ...ّ
ربماّتصلبّأياميّعلّرؤياّمذلةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّياّعدوّالشمسّ..ّلكنّ..ّلنّأساومّ..
لىّآخرّنبضّفيّعروقيّ..ّسأقاومّّّّّّّّّّ 1ّ...ّ!!ّوا 

ّ
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مـكـانـياتّالـمـوجودةّلـديـهّالّيـمـكنـهّأنّيـسيـطرّويـقصـدّبـذلكّأنّالـعـدوّمـعّكـلّاإلّّّّّ

رّمـوقـفهّمنّالـعـدو،ّكـماّالّيـمكنـهّأنّيـجـبرّالـشاعـرّعلىّقـلبّالـشاعـرّوروحـه،ّويـغيّـ 
ّعلىّاالسـتسـالمّوالـمسـاومة،ّوالّيـمكنـهّأنّيـجـبرهّعـلىّتـركّالـمقاومـة.

ّ
وقـولـهّفيّقـصيـدةّ)أعـلـنهـا(:ّّّّ  

ّّ!مـاّدامـتّليّمـنّأرضيّاشـبـارّ  
 مـاّدامـتّليّزيـتـونـهّ..ّّّّ

ّّّّّّّّّّ!لـيـمـونـهّ..ّ  
 بـئـرّ..ّوشـجـيـرةّصـبـارّ..ّّّّّ

 مـاّدامـتّليّذكـرىّ.ّ
ّّّّمـكـتبـةّصـغـرىّ..ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  

 مـاّدامـتّليّعـيـنايّ
 مـاّدامـتّليّشـفـتايّّّ

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ!ويـــدايّّ  

1ّّّّ!مـاّدامـتّليّ..ّنـفـسيّ  
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّدامـتّلي(ّّّّّ ّ)مـا ّاالسمية ّالـجـمـلة ّالشاعـر ر ّمنّّكــر  ّتـكرارها ّوكـان ّمـرات، سـت
يـقاعي،ّكـماّأنـ هاّتحـملّثـورةّالـشاعـرّالـفـلسـطينيّمنّ الـبعـدّالـجـماليّتـنـاغمّمـوسيقيّوا 

غـتـرابّوالـهـجـرة،ّومـنّأجـلّالـتـمـسكّبـاألرضّوالـحـفاظّأجـلّالـبـقاءّوثـورةّمنّأجـلّاال
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ّوالـهـويـة ّوالـحـضـارة ّالـتـراث ّقـضيـةّفـالشّ.عـلى ّعـادلـة، ّقـضـية ّصـاحب ّيعـتبر ـاعـر
نـسانـيـة.ّ ّوطـنيـةّوا 

ّ
وقـولـهّأيـضاّفيّقـصـيدةّ)بـطـاقـةّتـذكـيـر(:ّّّّ  

 

يّّيّواسـمّ يّوتـاريـخّ وانّ أنـتّالّتـجـهـلّعـنّـ   
 يـاّابـنّعـميّّ

ّفـلـماذاّتـسـكـبّالـسمّعـلىّبـركـةّسـمي؟ّّّ
ّّّ!!الّتـجـهـلّأصـفـاديّوّأصـفـادكّيـاّهـذاّّأنت

ّّّّّّ!والّتـجـهـلّسـجـانـك،ّيـاّهـذا،ّوسـجـنيّ
ّّّ!فـلـمـاذاّتـسـكـبّالـزيتّعـلىّجـمـرةّحـزنـيّ

  1يـاّابـنّعـمي
ّ

والـتمـاثـلّفيّالـسـطرّّهـناكّتـطـابـقّتـركـيبـيّفيّتـكـرارّالـجـمـلةّ)يـاّابـنّعـمي(،ّّّّّّّ
الـشـعريّفيّقـولـه:ّ)فـلـماذاّتـسكـبّالـسمّ..ّ/ّفـلـماذاّتـسـكبّالـزيتّ..(ّوبينّجـمـلتيـنّ

)ّأنتّالّتـجـهلّعـنوانيّ..ّ/ّأنتّالّتـجـهلّأصـفاديّ(،ّحيـثّلـعبّدوراّّّّّفيّقولـه:
اإليـقاعيـةّوالـتـناغـمّويسـهمّهـامـاّفيّالـتوازيّبينّاألسـطـرّالـشـعريـةّفيّرصـدّالـحـركةّ

فيّزيـادةّالـتكـثيـفّالـنفـسيّللـشـاعـرّمنّخـاللّالـتكـرارّالـشـعوريّالذيّيتـميـزّبـهاّكلّ
رةّتـؤديّإلىّرفـعّمـستوىّالـشـعورّفيّالـقصـيدةّإلىّّر،ـقطـعّمـكـرّ م ّالـعبـارةّالـمـكر  ألن 

ّدرجـةّغـيرّعـادية،ّ
ّتـغنيّالـشـاعـرّعـنّاإلفصـاحّالـمبـاشر،ّوتـصلّالـقـارئّبـمدىّكـثافـةّالـذروةّالـعاطـفيـةّ
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ّ
ّالـقـصيـدةّّعـنده ّأجــزاء ّبـاقي ّتـلتـف ّأساسـية ّدعـامـة ّالـمـكـررة ّالـعبارة ّتكون ّبحيث ،
الـشـاعرّكـانّفّ.الـتيّيـعيشـهاّالـفـلسـطينيرّلـناّالـتـجربةّالـمأسـاويـةّـصوّ .ّوذلكّلي1حـولـها

ّمـوقفّيـ ّاتلـه ّفيّالـذاكـرة ّالـفلـسطـينيـة ّالـعربيـة لـتاريـخيةّمثـلّفيّالـحـفاظّعلىّالـهويـة
ّ.والـذاكـرةّالـقوميـة

ّمنّنغـماتّالجـملّالـمـكررةّلـحناّإيـقاعـياّمـرك ـباّمنّنـغمـاتّمـتنو عـة،ّالشاعرفـول دّّّّّّ
فـتكـرارّكلّجـمـلةّيـعـطيّنـغمـةّممـ يـزة،ّتـتـقـاطعّهذهّاألنـغـامّوتـجتمعّفيّمـوسـيقـىّ

يـقـاعّالـدالليّوالـمـوسيـقيّوخـاصةّمنّالـجانبّالـعبـارةّلـتـؤكـدّاالنـسـجامّالـكامـلّلإل
ّالـجمـالي.ّ

ّّّ 
 

 
ّ
ّّ
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الـتـكرار ظـاهرة يجب أال نتجاهلها، بل هي من أكثـر  ، نجد أن  بحـثـناوفي نهايـة     
وعلـيه فقد خـلصت  .خـاصة والشـعري ،الـمظاهر األسلوبيـة في الـنص األدبي عـامـة

 الـدراسـة إلى جملة من النتـائـج: 
  التكـرار من األساليب الجـمالية والتعبيريـة، ومن أهم عـناصـر التبلـيغ، وطرق

الة في توضيح األداء في الشعـر الـعربي الـقديـم والـحديث، فهو وسيلة فع  
  المعاني وترسيخها في األذهان وتوصيلها إلى المتلقي . 

 لن ـقاد الـقدمـاء التـكرار إلى قسميـن: تـكـرار يوجد في اللفظ والمعنى، قس م ا
وتـكـرار يوجد في المعنى دون اللفظ، ولم يـكتفوا بـذلك بل قسموا كل منهما إلى 

كـما أنهم ذكروا الـتكـرار من الجـانب نمطين، نمط مفيد وآخر غير مفيد، 
 .  يالـتوكيد

  كالمالظاهرة ودورها في اتـحاد وارتـبـاط أجزاء الأشار النقاد القدماء إلى هذه ،
لتكرار معاني متعددة ومختلفة باختالف األغراض التي تطرق إليها لكما جعلوا 
 الـشاعـر.

   ل التـكرار في العصر الحديث إلى أسلوب فـن ي تتكئ عليه القصيدة تحو
الفـكـرة  عنن الـناقـد من الكـشف الحديثة، ونقطة ارتـكاز من خـاللها يتـمك  

 ، ويقوم بوظيفتين أحدهما جمالية و نفعية . الـمتسلطة على الـشاعر
   ر عن الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر، فاألغلب في هذا يأتي التكرار ليعب

التـكرار أن ه يأتي مقتطف من واقع مـريـر عـاشه الـشاعـر، أو حادثة مؤلمة 
 رت عليه .أث  

 فقد برزت (سـميح الـقاسـم) التكرار في أشعـار تناولت هذه الدراسة ظاهرة ،
فهي تتشكل بأشكال مختلفة ومتنوعة فهي تبدأ ، بشكل جلي  وواضح في شعره

لى الجملة، وكل شكل من هذه األشكال يعمل  بالحرف وتمتد إلى الكلمة وا 
 على إبراز جانب تأثيري . 

  أن  الشـاعر (ـقاسمسميح ال)وتبي ن لنا من خالل دراسة تـكـرار الــحروف عند ،
شـعراء أخذته فطرتـه الـعربية على اسـتغـالل دالئل وجماليات الكـغيره من 
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ق أهدافه من الجانب اإليقاعي الذي ليدعم فكرته ويحق   ،الحروف وخصائصها
 يسهم في إغناء موسيقى النص.

  أن ه ما )سميح القاسم(و تبي ن لنا من خالل دراسة تـكرار الـكلمة في شعر ،
لنا إليها كانت أكثر دقـة من نتـائج دراسة من شـك في أن الـنتائج التي توص  

رة تعطينا الـصلة الـوثيقة بالمعنى الذي أراده تـكـرار الـحرف، فالكلمة الـمـكر  
 الوطن .  هاالشاعر وتكشف لنا عن حالته النفسية و حالته التي آل إلي

  العبارة الـواحدة قد  تكشف لنا أن  ، (سميح القاسم)أم ا تـكـرار الجملة في شعر
ويريد التعبير عنها بشدة،  ،ر أكثر من مر ة عندما تل ح الـفكرة على الشاعرتتكر  

با من نغمات متنوعة، لتـؤكد رة لحنا إيقاعيا مرك  أعطى للجمل المكر   هكما أن  
 االنسجام الـكامل لإليقاع الـداللي والموسيقي. 

 هذه الـدراسة حاولت الـوقوف على أهم  ه أن  وفي األخير ما يمكننا استخالص
، من خالل (سميح القاسم)الجوانب الجمالية والداللية، التي أحدثتها قصائد 

 زة تجذب انتباه الـقارئ إليها. ظاهرة التكرار بطريقة ممي  على احتوائها 
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