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  شكر وعرفان

  

  إنجاز هذا العمل  في ليه توفيق علىشكره أحمد اهللا وأ

  كما أتقدم بخالص الشكر لألستاذ الفاضل لخضر تومي 

  على جهوده المبذولة وتوجيهاته طيلة إنجاز هذا العمل 

  فجزاه اهللا خيرا

  كما اليفوتني أن أشكر جميع األساتذة على جهودهم 

  ما قدموه لي من نصائح قيمة طيلة فترة الدراسة وعلى

  



 

  

  ةــدمــمق
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 أ 

و ترفـع مـن  من األساليب التعبريية اليت تقـوي املعـاين و تعمـق الـدالالت ، يعترب أسلوب التكرار    

القيمـــة الفنيـــة للنصـــوص و ذلـــك ملـــا يضـــفيه عليهـــا مـــن أبعـــاد دالليـــة و موســـيقية متميـــزة ، فالصـــورة 

  .املكررة ال حتمل الداللة السابقة فقط بل حتمل داللة جديدة مبجرد خضوعها لظاهرة التكرار 

بيـات مباشـرة و رسـالة دالليـة غـري صـرحية ، رسـالة ال حتملهـا األإىل جانـب ذلـك يـؤدي التكـرار     

 كلمة أو للجملة أو للحرف ال تؤديها مفردة بعينها ، فهو يقوم بدوره الداليل عرب الرتاكم الكمي لل

  .و بالتايل يعمق أثر الصورة يف ذهن املتلقي 

و أهم األسباب و الدوافع اليت جعلتنا خنتار املوضوع قلة الدراسات املتعلقة بالشـاعر فيصـل األمحـر 

من الدواوين الشعرية ذات رؤية واقعية ، فقد حاول بلغتـه الشـعرية  أن يتعـاىل عـن ري و ديوانه الشع

العادي و املألوف ، مستعينا بأسلوب التكـرار بطريقـة ملفتـة االنتبـاه و كوسـيلة للتأكيـد ، هلـذا جـاء 

  ".! تقريبا... أساليب التكرار في ديوان العالم : " موضوع البحث موسوما ب

ذا البحث لإلجابة علـى هـذه اإلشـكالية ، مـا مفهـوم التكـرار؟ و مـا هـي األمنـاط و قد سعينا يف ه 

  و املظاهر اليت وظفها الشاعر؟ و ما هي أنواع أساليب التكرار يف الديوان املختار ؟ 

على ذلك املنهج األسلويب ، و قد عرضت هذه الدراسة وفـق  ناساعدو لالقرتاب من جوهر النص 

  .فصلني و مقدمة و خامتة أمجلنا فيها نتائج البحث خطة اشتملت على مدخل و 

التكرار ، و رؤية القـدامى العـرب و احملـدثني و حـىت الغـربيني لـه ،  يف املدخل تناولنا حتديد مصطلح

، " ! تقريبــا... العـامل " و يف الفصـل األول فوقفنــا عنـد أمنــاط التكـرار ، و أهــم مظـاهره يف الــديوان 

أهم النتـائج بـأ�ينـا البحـث خبامتـة ختمناهـا  لنا أسـاليب التكـراريف الـديوان ،وأما الفصل الثاين فتناو و 

  .اليت توصلنا إليها 

و لتحقيق ذلك اعتمدنا على جمموعة من املراجع ، أمهها الدراسات و األحباث اليت عاجلت ظـاهرة 

  :التكرار و تناولتها بالدراسة يف الشعر العريب املعاصر خاصة ، و منها 
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 ب 

  " .لألستاذ عبد الرمحان تيربماسني" البنية اإليقاعية للقصيدة املعاصرة يف اجلزائر  -

  ".لفهد ناصر عاشور " التكرار يف شعر حممود درويش  -

  ".لعبد القادر عبد اجلليل " هندسة املقاطع الصوتية و موسيقى الشعر العريب، -

  ".يم جابر عليالبراه" املستويات األسلوبية يف شعر بلند احليدري، -

و قــد واجهــت البحــث صــعوبات يف بعــض حمطاتــه ، خاصــة فيمــا يتعلــق بالشــاعر محــل الدراســة و 

  .، فقد شق طريقه خبطى ثابتة حىت استوى على ما هو عليه ضيق الوقت

و يف اخلتام نشكر اهللا عز و جل الذي وفقنا هلذا و أنعم علينا بنعمته و رمحتـه ، و نشـكر األسـتاذ 

  .لذي أشرف على البحث ، و كل من أمدنا يد العون تومي خلضر ا

                                                         

  و احلمد هللا رّب العاملني                                                    
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  مفهوم التكرار: أوال

  :في اللغة -1

:  يتعـــدى و ال يتعــدى و الكـــرّ , كــره و كـــر بنفســه «:يقـــال  أو كــرّ  هــو مصـــدر الفعــل كـــررّ        

 ار و رجــل كــرّ  عنــه رجــع و كــر علــى العــدو يكــر ، عطــف و كــرّ ،ويكــر كــرا تكــرارا ،مصـدره كــر عليــه 

  .، و كذلك الفرس مكرّ و 

ت كـررّ : ات و يقـال املـرة و اجلمـع الكـرّ : ة مرة بعد أخرى ، و الكرّ أعاده : و كر الشيء و كركره  

الرجـــوع علـــى  ردتـــه و الكـــرّ  إذاذا رددتـــه عليـــه ، و كركرتـــه عـــن كـــذا كركـــرة عليـــه احلـــديث و كركرتـــه إ

تفعـال اسـم و : ما بني تفعـال و تفعـال ؟ فقـال :  قلت أليب عمرو: قال أبو سعيد الضرير  الشيء

جمموعـة مـن املعـاين املرتبطـة بكـالم العـرب و تـدور   و قد اسـتقى الزخمشـري  1»تفعال بالفتح مصدر

ناقـة مكــررة ، و هـي الــيت حتلــب : و الرتديــد مـن ذلــك  اإلعـادةواحــد مشـرتك هــو كلهـا حــول معـىن 

اللفظـة و ترديـدها  إعـادةو �ذا املعىن أصبح التكرار . و هو صوت كاحلشرجة .... يف اليوم مرتني 

  .أكثر من مرة

  :في االصطالح -2

عبـــارة عـــن «: أوردت لـــه الكثـــري مـــن التعـــاريف فالقاضـــي اجلرجـــاين عرفـــه يف كتابـــه التعريفـــات       

هـو  « إذاللفظ أو للمعـىن ،  إعادةخيرج عن حدود اعتباره  فهو ال2»مرة بعد أخرى  بشيء ثباتاإل

االعــادة مــن أجــل ، فــالتكرار هــو  3»و داللــة اللفــظ علــى املعــىن مــرددايف بســط مفاهيمــه هــ اإلعــادة

  .التأكيد على اللفظ املكرر

                                                           

390، ص  5، ج 1997، 1، دار صادر ، بريوت ، لبنان ،ط، لسان العرب )أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم (ابن منظور - 1  
  .13، ص  2007،  1نصر الدين تونسي ، شركة القدس للتصوير ، القاهرة ، مصر ، ط: القاضي اجلرجاين ، التعريفات ،حتقيق  -  2
  .200، ص 2010،  1، عامل الكتب احلديث ، بريوت ، لبنان ، طحممد صابر عبيد ، القصيدة العربية احلديثة  -  3
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و لكنـه مل  اإلعـادةفصـال بعنـوان التكريـر و )  و أسـرار العربيـة فقه اللغة(الثعاليب أورد يف كتابه  جندو 

الغايــــة  إظهــــارمــــن ســــنن العــــرب يف «: يــــذكر فيــــه شــــيئا عــــن املعــــىن االصــــطالحي و اكتفــــى بقولــــه 

يـــنم و ال شـــك عــن أن التكـــرار هــو أن يكـــرر املـــتكلم  ، و لعـــل تقــارب هـــذه  التعريفــات 1»بــاألمر

  .اللفظة الواحدة باللفظ أو باملعىن 

  القدماء و المحدثين التكرار عند :ثانيا

  :عند القدماء  -1

و هـــذا مـــا ،التكـــرار مـــن أهـــم املظـــاهر األســـلوبية يف الـــنص األديب عامـــة و الشـــعري خاصـــة         

ه مـن أوائـل العلمـاء الـذين 255، فنجـد اجلـاحظ ت  إليـهجعل البالغيني العرب القدامى ينتبهـون 

حتكمـه ، فلكـل مقـال مقـام ، و اهـتم النحـاة لكن البد مـن شـروط و ضـوابط ،و حتدثوا عن التكرار 

 ض مناقشـــتهم لبـــاب التوكيـــد كبـــاب مـــن يف معـــر ، العـــرب واللغويـــون بـــذكر التكـــرار و احلـــديث عنـــه 

اعلـــم أن «: ه القائـــل 392و مـــن هـــؤالء أبـــو الفـــتح عثمـــان ابـــن جـــين ت ، أبـــواب النحـــو العـــريب 

أحــدمها : بني لتوكيــد و هــو علــى ضــر ا: نتــه و احتاطــت لــه فمــن ذلــك أرادت املعــىن مكّ  إذاالعــرب 

قــد قامــت : ضــربت زيــدا ضــربت و : قــام زيــد ، قــام زيــد : وهــو حنــو قولــك  تكريــر األول بلفظــه 

 لإلطالـةأحـدمها : :و الثاين تكرير األول مبعناه، و هو على ضربني ... الصالة ، قد قامت الصالة 

: قـام القـوم كلهـم ، و الثـاين حنـو قولـك أ: للتثبيـت و التمكـني ، فـاألول كقولنـا  األخـرو العمـوم و 

يؤكــــد ابــــن جــــين علــــى التأكيــــد اللفظــــي ، و عنايــــة املــــتكلم بــــه  علــــى وجــــه ،  2»قــــام زيــــد بنفســــه 

  .اخلصوص

  

  

                                                           

.421، ص  1،1996،طأمني نسيب ، دار جيل ، بريوت ، لبنان :  ،  فقه اللغة ، تح)أبو منصور (الثعاليب - 1  

، 3،ج )ت/د (، 2حممد علي النجار ، دار هدى للطباعة ، بريوت ، لبنان ، ط: ، اخلصائص ، حتقيق  )أبو الفتح عثمان (ابن جين -

101ص 2  
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خصص بابا كامال يف كتابه العمدة مساه باب التكرار  ،ه 456ابن رشيق القريواين تأما          

م و الكتاب مبجملـه موقـوف علـى دراسـة الشـعر وحـده صـناعة و نقـدا ، و بنـاء علـى هـذا فقـد قّسـ

تكـرار اللفـظ دون املعـىن ، و يـرى أنـه أكثـر أنـواع التكـرار  «:عليه قولـه  ثالثة أقسام دلّ  ىلإ التكرار

 اال ، و تكـرار االثنـني أي اللفــظ هـا اسـتعمتـداوال يف الكـالم العـريب ، و تكـرار دون اللفـظ و هـو أقلّ 

و يف  1»املعىن فقـد اعتـرب القسـم األخـري مـن مسـاوئ التكـرار ، بـل حكـم عليـه بأنـه اخلـذالن بذاتـهو 

اضـــع الـــيت حيســـن فيهـــا التكـــرار ، و املواضـــع الـــيت ال تنســـجم معـــه ، و هـــذا حديثـــه ذكـــر املو أثنـــاء 

  .لبالغيني القدماءمن النقاد و االتقسيم الذي جاء به ابن رشيق جعله متميزا بني أقرانه 

هــو «: فــه بقولــه ه علــى خطــاه يف تقســيمه ألنــواع التكــرار فقــد عرّ 637وســار ابــن األثــري ت     

زيـــادة «: ف ب، الـــذي يعـــرّ  اإلطنـــابه لونـــا مـــن ألـــوان ، و عـــدّ 2»داللـــة اللفـــظ علـــى املعـــىن مـــرددا 

، فمنه ما يأيت لفائدة فأنه جـزء املعىن مرددا  إيرادكان التكرير هو   إذااللفظ عن املعىن لغري فائدة و 

ة فانــه جــزء مــن لغــري فائــد يــر ، و أمــا الــذي يــأيت مــن التكريــرتكر  إطنــابو لــيس كــل  اإلطنــابمــن 

كـل تكريـر يـأيت لغـري فائـدة تطويـل و لـيس كـل تطويـل   إنّ التطويل ، و هو أخص منه فيقـال حينئـذ 

األول يكون يف اللفظ و املعىن ، أمـا الثـاين : و عليه فالتكرار عنده نوعان  3»تكرير يأيت لغري فائدة

التكـرار مـن  إىلمفيد و غري مفيد ، و هنـاك مـن نظـر  إىليف املعىن و قد قسم كالمها  إالفال يكون 

  .اعتربه عنصرا يولد الثقل  إذاوجهة نظر سلبية 

  

  

                                                           
عبد احلميد هنداوي ، املكتبة املصرية ، بريوت ، : ، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده ، حتقيق )أبو علي احلسن (ابن رشيق القريواين -  1

  .92، ص  2001، )ط /د(لبنان ، 
، لبنان ،  حمي الدين عبد احلميد ، املكتبة املصرية ، بريوت:  ، املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر ، حتقيق )ضياء الدين( ابن األثري  -  2

  .146، ص  2، ج1999،  )ط/د(
  .2010،  1عصام شرتح ، مجالية التكرار يف الشعر السوري املعاصر ، دار رند للنشر و التوزيع ، دمشق ، سوريا ، ط -  3
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عـــرف شـــيئا يقـــدح يف  مـــا أو « يقـــول إذو قـــد ربـــط ابـــن ســـنان اخلفـــاجي التكـــرار بالفصـــاحة ،      

 يعـين أنّ و هـذا .1»الفصاحة  يغض من طالو�ا أظهـر مـن التكـرار ملـن يـؤثر جتنبـه و صـيانة نسـجه 

  يال عن النفس و نازال عن الفصاحةأو املنثور ، كان ثقتكرر يف الكالم املنظوم  إذااحلرف الواحد 

و ال جيــوز ، التكــرار بوصــفه أســلوبا مــن أســاليب اللغــة التعبرييــة  إىلو لكــن هنــاك مــن التفــت       

بعـض  مـا خيـتلط األمـر علـى د ، لكـن كثـرياهناك نوعان من التكرار مفيد و غري مفيـ أنّ  إالّ ،  مهالهإ

 الـــرغم مـــن أنّ  علـــى،  اإلطنـــابالدارســـني فـــال يكـــاد يفـــرق بـــني املصـــطلحات التكـــرار و التطويـــل و 

كأنـه ثبـت بـالغ ،   إذا الشـيءأطنـب يف «هذه الفروق ، يقـال  إىلعلماء البالغة القدامى قد أشاروا 

نت و قوته فهو كالطنب الذي ميـد للمبالغة فيه و يقولون طنب الفرس ، و ذلك لطول امل إرادةعليه 

هو البالغة يف املنطـق و الوصـف مـدحا   اإلطناب«، و جاء يف لسان العرب  2»الشيءمث ينبت به 

لريى املعىن يف صورتني  اإل�امبعد  اإليضاح « و أما يف جمال البالغة فيعرفه القزويين 3»أو ذماكان 

 اإل�ـــامو  اإلمجـــالســـبيل  علـــى القـــي إذااملعـــىن  فـــانّ ،خمتلفتـــني أو ليـــتمكن يف الـــنفس فضـــل متكـــن 

 فإذاما يرد بعد ذلك  إىلفتتوجه ، اإليضاحمعرفته على سبيل التفصيل و  إىلتشوقت نفس السامع 

 . 4»كذلك متكن فيها فضل متكن و كان شعورها أمت القي

أي هو الكالم الذي تزاد فيه األلفاظ بغـري  اإلطنابو بالنسبة ملصطلح التطويل فهو عكس        

 ع التكـــرار بتنـــوع مســـمياته ، مـــن ســـجع و يتنـــو  ،و يســـمى أيضـــا حشـــوا إليهـــافائـــدة و دون احلاجـــة 

 .أن اهتمام البالغيني كان منصبا على التكرار من حيث ما يؤديه يف سياق الكالم  إالجناس و 

  :نوعني مها إىلو هلذا تنوع التكرار عندهم 

                                                           
حممد علي صيبح ، عبد املتعال الصعيدي ، مكتبة و مطبعة : ، سر الفصاحة ، حتقيق )عبد اهللا بن حممد بن سعيد(ابن سنان اخلفاجي  -  1

  .96، ص 1996،  1القاهرة ، مصر ، ط
، )ط /د(عبد السالم هارون ، دار الفكر للطباعة و النشر ، بريوت ، لبنان ، : ، مقاييس اللغة ، حتقيق )ابن زكريا بن حبيب (ابن فارس  -  2

  .426، ص  3، ج1973
  .198، ص  4لسان العرب ، ج ، )أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم (ابن منظور -  3
  .113، ص )ت/د (، 3القزويين ، االيضاح يف علوم البالغة ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت ، لبنان ، ط -  4
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  .تكرار يوجد في اللفظ و المعنى -1

  .تكرار يوجد في المعنى وحده دون اللفظ -2

ما ورد يف املواطن الـيت «مفيد و غري مفيد ، و املفيد : قسمني  إىل إفادتهمنقسم من حيث  فاألول

مــا يريــده مــن معــىن فكــان لــه بــذلك أثــر احلســن يف الكــالم  إيصــالتســتدعيه تبعــا حلاجــة املــتكلم يف 

  . 1»معىن و لفظا

  :أربعة أقسام هي إىلوينقسم 

تكــــرار مفيــــد يوجــــد يف اللفــــظ و املعــــىن ، و يــــدل علــــى معــــىن واحــــد ، و املقصــــود بــــه غرضــــان -1

: الكــرمي قولــه تعــاىل تلفتــان و مــن أمثلتــه يف القــران خم                 

                               

                  2
 

و املعىن يف قوله ال أعبد يعين يف املستقبل من عباده اهلتكم ، و ال أنتم فاعلون فيه ما أطلبـه مـنكم 

أنـه مل يعـد  ما كنـت عابـدا فيمـا سـلف مـا عبـدمت و : من عبادة اهلي ، و ال أنا عابد ما عبدمت أي 

 .عبادة صنم يف اجلاهلية يف وقت ما 

و مـن : تكرار مفيد يوجد يف اللفظ و املعىن ، و يدل على معىن واحـد و املقصـود غـرض واحـد-2

:  شواهده هوله تعاىل                   3
  

 .هنا داللة على التعجب من تقديره فالتكرار 

                                                           
1
  فھد ناصر عاشور ، التكرار في شعر محمود درویش ، - 

  .)1،6 (اتاآلين ، سورة الكافرو  -  2
  .)20 ،19 (اتسورة املدثر ، اآلي -  3



تحدید المصطلحات                                                                              مدخل  
 

 
9 

: تعــاىل هو مــن شــواهده قولــ: تكــرار مفيــد يوجــد يف املعــىن فقــط و يــدل علــى معنيــني خمتلفــني و  -3

                                       

      
1

  

فاألمر باملعروف خري و ليس كل خري أمرا باملعروف و ذلك أن اخلري أنـواع كثـرية مـن مجلتهـا األمـر  

بــاملعروف و ذلــك بقصــد التنبيــه علــى  األمــراخلــاص  إىلبــاملعروف أي االنتقــال مــن ذكــر العــام اخلــري 

  .فضله 

 :تكرار مفيد يوجد يف املعىن فقط و يدل على معىن واحد -4

، فهمـا يف املعـىن سـواء يـدالن علـى أمـر واحـد و هـو )اهللا ، وحده ال شريك له  إالال اله (: فنقول 

الغـري املفيـد هـو مـا جـاء  «، و أمـا التكـرار إثباتـهكررنا القول فيـه لتأكيـد املعـىن و   إمناوحدانية اهللا و 

و ال يضـيف ، فال يؤثر يف املعىن زيـادة  إليهخبالف املفيد ،  و كان وروده ال  تستدعيه و ال تفتقر 

  .2»يأيت من باب اللغو و امليل عن مستوى البالغة  إمناللفظ قيمة و 

  

  

  

  

  

رؤية احملدثني للتكرار و يف أقسامه ختتلف على غرار ما الحظنـاه عنـد القـدماء فقـد حصـروه أما     

  .لفظي فيما تؤديه املفردة ، أو املعىن املكرر يف البيت الواحد أو البيتني  أخريف تكرار معنوي و 
                                                           

  .104سورة آل عمران ، األية  -  1
  .27فهد ناصر عاشور ، التكرار يف شعر حممود درويش ، ص  -  2
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    : المحدثين عند-2

اذ يتميـــز التكـــرار يف الشـــعر «التكـــرار و يتعـــاملون معـــه وفـــق رؤيـــة جديـــدة  إىلاحملـــدثون ينظـــرون     

 إىلاكتشـاف املشـاعر الدفينـة و  إىلاحلديث عن مثيله يف الشعر الرتاثي بكونه يهـدف بصـورة عامـة 

فاحملــدثون تعرضــوا للتكــرار أثنــاء دراســتهم  1»اإلحيــائيعــن دالالت داخليــة فيمــا تشــبه البــث االبانــة 

رية شعار فضيلة من فضائل الشعر و طاقة التكر  التطبيقية ، أما بالنسبة للنقاد العرب فمنهم من عدّ 

  .خيدم فاعلية النص الداللية استطاع الشاعر توظيفها مبا   إذاهائلة ، فيما 

ه عيبــا شــائعا مــن عيــوب شــعرنا احلــديث ، يتكــئ عليــه صــغار الشــعراء يف و مــنهم مــن عــدّ         

حماولتهم �يئة اجلو املوسيقي لقصائدهم الرديئة و تعد نازك املالئكـة مـن القلـة األوائـل الـذين التفتـوا 

هـــذه الظـــاهرة و أولوهـــا اهتمامـــا خاصـــا يف دراســـتهم النقديـــة و األســـلوبية ففـــي كتابيهـــا قضـــايا  إىل

صـوتية ،  جوانـب التكـرار و أشـكاله املختلفـة إىلالشعر املعاصـر و داللـة التكـرار يف الشـعر تطرقـت 

زت بــه التكــرار ملــا متيــ إىلو هلــذا كــان هلــا الفضــل يف بســط نظــرة جديــدة  إيقاعيــةحنويــة ، دالليــة ، 

   .النقادأرائها الكثري من  إىلدراستها من نظرة فاحصة حذرة لذلك استكانوا 

  

  

  

  

و مــن شــروط التكــرار الفنيــة عنــد نــازك املالئكــة أن اللفــظ املكــرر ينبغــي أن يكــون وثيــق الصــلة      

فلـيس مـن املقبـول مـثال أن يكـرر الشـاعر لفظـا ضـعيف االرتبـاط مبـا حولـه أو لفظــا  «بـاملعىن العـام ،

كــان الغــرض مــن ذلــك دراميــا يتعلــق �يكــل القصــيدة العــام ، فــالتكرار كمــا   إذا إالالســمع  هينفــر منــ

                                                           
  .60، ص)ت /د(، )ط /د(رجاء عيد ، لغة الشعر قراءة يف الشعر العريب احلديث ، منشأة املعارف ، االسكندرية ، مصر ،  -  1
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علـى جهـة مهمـة يف العبـارة يعـين �ـا الشـاعر أكثـر مـن عنايتـه بسـواها و هـذا هـو  اإلحلـاحتعرفه هـو 

األول البســــيط الــــذي نلمســــه كامنــــا يف كــــل تكــــرار ، فــــالتكرار يســــلط الضــــوء علــــى نقطــــة  القــــانون

 الناقـد األديب الـذي يـدرس األثـر  ذو داللـة نفسـية قيمـة تفيـدحساسة يف العبارة ، و هـو �ـذا املعـىن 

  . اإلعادةهو ما نقصد به التعداد و  اإلحلاحو هذا  1»حيلل نفسية كاتبهو 

منطـني بـارزين  إىلة نازك املالئكة يف أسـلو�ا التكـراري ، فقـد قسـمت التكـرار أما مسار الناقد      

  .على مستوى املفردات و على مستوى الرتكيب 

املالئكــة مــن الدراســات املنهجيــة املتميــزة هلــذه الظــاهرة ســواء علــى مســتوى  نــازكو تعتــرب دراســة     

الدراســة و التحليــل ، أو علــى مســتوى التحديــد و التقســيم للمصــطلحات ، فــالتكرار يعتــرب أســلوبا 

مــن األســاليب احلديثــة بــالرغم مــن وجــوده يف الشــعر العــريب القــدمي ، ألنــه يعــد ظــاهرة بــارزة يف نتــاج 

و املعـاين و يعد واحدا مـن الظـواهر اللغويـة الـيت جنـدها  يف األلفـاظ و الرتاكيـب  «والشعر احلديث 

حتقيــــق البالغــــة يف التعبــــري و التأكيــــد للكــــالم و اجلمــــال يف األداء اللغــــوي و الداللــــة علــــى العنايــــة 

 الذي كرر فيـه الكـالم ، و جنـد التكـرار يف القـران الكـرمي و احلـديث النبـوي الشـريف و كـذا بالشيء

  . 2»الشعر و النثر

  

 

  

حــني «أن الشــاعر  إىليف املغــرب و يــذهب حممــد بنــيس يف كتابيــه ظــاهرة الشــعر املعاصــر          

التعــويض عــن أدوات  إىليكــرر بعــض املفــردات و الرتاكيــب يف شــعره ، فانــه يهــدف مــن وراء ذلــك 

تقنيـة معقـدة  «،و قد الحـظ أيضـا أن ظـاهرة التكـرار 3»رتابة النص و سقوطه إىلالربط اليت تؤدي 

                                                           
  .242، ص  1965،  2بغداد ، العراق ، طنازك املالئكة ، قضايا الشعر املعاصر ، دار التضامن ،  -  1
  .499، ص  1995،  )ط/د(حممود سليمان ياقوت ، علم اجلمال اللغوي ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ،  -  2
  .55عصام شرتح ، مجالية التكرار يف الشعر السوري املعاصر ، ص -  3
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ـــة انطالقـــا مـــن معطيا�ـــا و تأثريا�ـــا يف القصـــيدة ، و فضـــال عـــن دورهـــا الـــداليل  مـــن التقنيـــات الفني

يف مجــع مــا تفــرق بــني األبيــات و املقــاطع التقليــدي الــذي أطلــق عليــه القــدماء التوكيــد ، و فائــد�ا 

ملـا هلـا مـن  اهتمامـه بـالتكرار نظـرا ألمهيتـه ، و تعقـد هـذه الظـاهرةما مييز هذه الدراسـة  و  1»الشعرية

  .تأثريات يف القصيدة 

تكـرار  إن«: التنـاص يقـول  إسـرتاتيجيةو جند أيضا حممد مفتاح يف كتابه اخلطـاب الشـعري         

األصوات و الكلمات و الرتاكيب ليس ضروريا لتؤدي اجلمل وظيفتها املعنوية و التداولية ، و لكنه 

عـّد التكـرار  إذو كان الشأن مع صالح فضـل  2»"لعب لغوي "أو " حسن " أو " كمال " شرط 

فعاليتـــه ميكــن للتكـــرار أن ميــارس «: مــن الطاقــات األســـلوبية الفاعلــة يف بنيـــة الــنص الشــعري يقـــول 

ذلــك مـــن خــالل تقســيم األحــداث و الوقـــائع  إىلبشــكل مباشــر ، كمــا أّن مـــن املمكــن أن يــؤدي 

، و يوسـع  3»عدد من التمفضالت الصغرية اليت تقـوم بـدورها يف عمليـة االستحضـار إىلشابكة املت

ن مل يكـن مـ إذا «:من مفهوم التكرار ليشمل تكرار املفردات و اجلمل على مستوى النص ، يقول 

تكرار كلمة يف مجلـة  -بالتأكيد-املمكن تكرار وحدة داللية صغرى يف داخل الكلمة فمن املمكن 

  . 4»أو مجلة يف جمموعة من اجلمل على مستوى أكرب

  

التكـــرار مـــن ناحيـــة بالغيـــة يف كتابـــه بنـــاء األســـلوب يف شـــعر  إىلو قـــد نظـــر حممـــد عبـــد املطلـــب   

العميقــة الــيت حتكــم  حركــة املعــىن يف خمتلــف أنــواع التكــرار هــو املمثــل للبنيــة  إن «:يقــول  إذاحلداثــة 

بتتبــع املفــردات البديعيــة يف شــكلها الســطحي مث  إالالبــديع و ال ميكــن الكشــف عــن هــذه احلقيقــة 

  . 5»ربطها حبركة املعىن

                                                           
  .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها  -  1
  .39، ص  1992،  3حممد مفتاح ، اخلطاب الشعري اسرتاجية التناص ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط -  2
  .154، ص  1995،  1صالح فضل ، أساليب الشعرية املعاصرة ، دار اآلداب ، بريوت ، لبنان ، ط -  3
  .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها  -  4
  .109، ص  1995،  1حممد عبد املطلب ، بناء األسلوب يف شعر احلداثة ، دار املعارف ، االسكندرية ، مصر ، ط -  5
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العربيـة منهـا  البالغـة إىلو بناء علـى هـذا فقـد رصـد عـدة أشـكال للتكـرار تعـود يف أصـوهلا          

و �ـــذا املنطلـــق تـــرتدد لفظـــة معينـــة أو  1»و الرتديـــد و ا�ـــاورة أو التجـــاوز و املشـــاكلة اإلعجـــازرد «

و هلـــذا فظـــاهرة التكـــرار اســـتعملت يف النصـــوص «مجلـــة تكـــون نقطـــة ثقـــل تـــدور حوهلـــا القصـــيدة ، 

-3             2»التوقـع  إشـباعاحلديثة حبثا عن النموذج جديد خيلق دهشـة و مفاجـأة بـدال مـن 

                                                                                   عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربيني

  و باسم التواتر أو الرتدد نقاد الغربيني باسم التكراركثري من ال  إليهنظرا ألمهية التكرار ، فقد أشار 

frequence  ميشــــال ريفــــاتري         مــــن النقــــاد األســــلوبيني الــــذين التفتــــوا اىل هــــذه الظــــاهرة الناقــــد و 

michel riffataire   مـن )داللـة القصـيدة : دالئليـات الشـعر و سـيميوطيقا الشـعر (يف كتابيـه

سلسـلة مـن األمسـاء  «التكـرار عنـدهميشال ريفـاتري  عّد و قّد .خالل مصطلحه الذي أمساه الرتاكم 

  . 3»لصفات بدون رابطأو ا

   4»ّن البنية الشعرية ذات طبيعة تكرارية حني تنتظم يف نسق لغويأ « كذلك رأى لومتان   

  

مسة كاجلوهر مالزمة و مظهر كالركن دائم ال يسـتقيم قـول  «فالتكرار يف الشعر أمر ال غىن عنه فهو

  .5»اىل الشعر اال بتوفره شعري اال به ، و ال تتحقق طاقة شعرية دونه و ال يصلح للقصيد نسب 

«5.  

هــــــذه الظــــــاهرة و يعــــــد اخيــــــانبوم                  إىلو حــــــىت الشــــــكالنيني الــــــروس مــــــن أوائــــــل الــــــذين التفتــــــوا      

 ثمارا فنيــا كثيفــا لتنغــيم اجلملــة وحــده نواجــه اســت اإلنشــادييف البيــت  «:أكثــرهم اهتمامــا �ــا يقــول 

                                                           
  .56عصام شرتح ، مجالية التكرار يف الشعر السوري ، ص -  1
  .154صالح فضل ، أساليب الشعرية املعاصرة ، ص  -  2
،  1998،  1حممد معتصم ، منشورات كلية األداب و العلوم االنسانية ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط: ، داللية الشعر ، تر  ميشال ريفاتري -  3

  .75ص 
  .63، ص  1995، )ط /د(حممد فتوح ، دار املعارف ، بريوت ، لبنان ، : يوري لومتان ، حتليل النص الشعري بنية القصيدة ، تر  -  4
  .64، ص  )املرجع السابق (، حتليل النص الشعري ،  يوري لومتان -  5
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ـــــاظر التنغيمـــــي كـــــالتكرار و   اإلنشـــــادأي نواجـــــه نســـــقا تنغيميـــــا متكـــــامال حيتـــــوي علـــــى ظـــــاهر التن

و  الشـعراء الغنـائيني الرومانسـيني جمـال دراسـته ليشـمل اخيـانبومو قد وسع  1» اإليقاعالتصاعدي و 

التعجبيـة بواسـطة و   كل قصدي التنغيمـات االسـتفهامية أّن هؤالء الشعراء يستعملون بش«قد أكد 

، و هلــذا فظــاهرة التكــرار هلــا أثــر 2»أدوات شــعرية كالقلــب ،و تكــرار الالزمــة ، و تكــرار االســتفهام 

  يف الكشف عن خصوصية اللغة يف اخلطاب األديب عامة و الشعر خاصة 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

                                                           
  .85، ص  2000،  1حممد الويل ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط: ايرليخ فكتور ، الشكالنية الروسية ، تر  -  1
  .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها  -  2
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ن الشـــعر  وذلـــك أل, مســـتمعا  أوللشـــعر مميـــزات تـــؤثر تـــأثريا ملحوظـــا علـــى املتلقـــي قارئـــا        

الشعري عنصرا حمددا بـل  اإليقاعالقلوب وليس  به وتتأثركالم موسيقي تنفعل ملوسيقاه النفس 

بـــرز هـــذه ا�موعـــة مـــن الســـمات الـــوزن والقافيـــة الســـمات املميـــزة ،أ موعـــة متكاملـــة مـــنهـــو جم

الـــذي تتفاعـــل بداخلـــه خمتلـــف هـــذه الســـمات ، فســـنحاول  هـــو اإلطـــار إذاالشـــعري  واإليقـــاع

تقصـــي هـــذا التكـــرار النغمـــي يف الـــديوان ، دون أن ننســـى أمنـــاط التكـــرار الواضـــحة يف الـــديوان 

 . الشعري

  أنماط التكرار :   أوال

 االستهاللي  التكرار -1

    :  تعريفه

يقــول ابــن  و مــن معانيــه البدايــة و االبتــداء " هــّل " االســتهالل لغــة متــأت مــن الفعــل :  لغــة1-1

تعـين اسـتهالل القمـر يقـال اسـتهلت السـماء و ذلـك  و اهلـلّ ،هّل الشـهر أي ظهـر هاللـه  «منظور 

رفـــع : أتيتـــه يف هــّل الشـــهر أي اســـتهالله و يقـــال اســتهل الصـــيب بالبكـــاء : يف أول مطرهــا و يقـــال 

أن يبتــدئ الشــاعر أو  «و االســتهالل مــن وجهــة نظــر البالغيــني هــو1»صــوته و صــاح عنــد الــوالدة 

ة االسـتهالل يف أن يـأيت النـاظم أو النـاثر مـثال و هنـا تكمـن براعـ .2»غـرضالالكاتب مبـا يـدل علـى 

  .ال بالتصريح  إليه باإلشارةيف ابتداء كالمه مبا يدل على مقصده منه 

  

  

  

                                                           

.198ص ،6ج ابن منظور ، لسان العرب ، - 1  

.118،ص1993، 1محد، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان ، بريوت ،ط أمطلوب  - 2
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ف التكرار االستهاليل بأنه تكرار لفظة أو عبـارة أو مجلـة يف سبق أن نعرّ  –ملا  –و ميكن استنتاج  

  .بداية كل مقطع من مقاطع القصيدة 

  ياستهاللي مفتاح تكرار-أ

و هو أن يكرر الشاعر كلمة أو مجلة يف بداية القصيدة ليجعلها مفتاح الداللة الكامنـة فيهـا        

  :يقول ذإ" أغنية  آخر" يف قصيدة خلية من خالل هذا التكرار فالشاعر يفجر كل كوامنه الدا

   هْ وقت عنْ  تأخرَ  يعْ بِ رَ ة لِ َـ ينِ غْ أُ  رآخِ  يَ هِ    

  و متحٌ  مثَ ... نية أغْ  آخرْ هي َ 

  ا الربيع ِ هذَ  بعدِ  نْ مِ األحباء َ  ليلٌ  ا ويلَ يَ  وَ  

  اعرفتنَ  أغنيةَ  هيَ  

  ا ا متوجهَ هَ حفظَ   

  الربوع ْ حتب ٌ  و األغنياتِ ا املرابع ٌ رنَ جَ و هَ  

   الضاحكاتْ  املقبلةَ  و الوجوهٌ 

  الصفيعْ يزره ٌ  ملْ زمن ْ  إىلَ  حتنٌ ذكريات ٌ غدت ْ 

  هْ وقت عنْ  تأخرَ  ة لربيعٌ نيَ أغْ  آخرْ  هيَ   

    .................................  

   1امر�َ ية ستودع ٌ أغنْ  هيَ   

                                                           
 .23،ص1،2001،دار الكتاب العريب، القبة ،اجلزائر،ط ! تقريبا...ديوان العامل : فيصل األمحر-  1
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بظالهلـا مـن العالقـات بـني احملـاور وألقـت  الـيت شـكلت شـبكة )أغنيـة آخـر(فاجلملة املكررة هنا هي 

و هــذا مــا نستشــفه مــن  ن أولــه ألخــره،علــى الــنص بأكملــه بــل تكــاد تســيطر علــى داللــة الــنص مــ

الـــنص يتخلـــق يف رمحهـــا و يتشـــكل يف  أنعـــىن أدق و مب«ختلـــق الـــنص الـــيت خـــالل الكلمـــة املفتـــاح 

ممـا يولـد تناسـبا 1»للواقـع  ن الكلمة املفتاح تولد القصيدة و جتسـد الرؤيـا اجلوهريـة وهكذا فإ إطارها

  .و تناسبا يف عضوية القصيدة

نظـــر القـــارئ يف أســـطر املطلـــع التكـــرار االســـتهاليل يبـــدأ مـــن داللـــة العنـــوان  مـــا يلفـــت  لأو  نّ إ     

�ايته فالشاعر  إىلأغنية و كأنه هو املسيطر على النص من بدايته  آخرباعتباره العتبة األوىل للنص 

املرهف و حنينه للربيـع الـذي تـأخر اململـوء باألغـاين و احلكايـات الـيت  إحساسهعّرب من خالله عن 

زمــن مضــى و انتهــى صــوب املشــيب ال حيــب الرجــوع فظلــت أغنيــة هــذه  إىلكريــات حتــن غــدت ذ 

ذكريات يرددها الشـاعر حتمـل يف طيا�ـا وميضـا عاطفيـا مشـحونا بشـىت مشـاعر العطـف و املـرارة و 

أن يوحد القصيدة يف اجتاه يقصده الشـاعر  «حنني لألحباء و من وجهة نظر نازك املالئكة للتكرار

لة و هي تقصد بذلك أن يكون هذا التكرار فاعال يف نوعية  الدال2»كان زيادة ال غرض فيه   إالو 

مـن الومضـة  املتلقـي تبـدأ بإشـارةسده لنا الشاعر فيصل األمحـر و متاسك مقاطع النص و هذا ما ج

 لتكــون أغنيــة آخــراختيــار البدايــة القويــة املثــرية يف مجلــة هــي  إىلاألوىل مــن  القصــيدة حيــث عمــد 

  .نقطة ثقل اليت ينطلق منها املعىن لشمل النص بأكمله

بوضــع  اإلحاطــةيســتهدف التكـرار االســتهاليل  «:حممــد صــابر عبيـد يف قولــه  إليـهو هـذا مــا أشــار  

شــعري معــني و منحــه مســة دالليــة حمــددة لــيس مــن خــالل التكــرار ذاتــه بــل و مــن خــالل ضــالله و 

الشــــعري لتحقيــــق  اإلنتـــاجيف  قـــد ورد هــــذا النـــوع بكثافــــة و 3»متعلقاتـــه اللغويــــة و الدالليـــة كــــذلك

  .تأكيدات جزئية بواسطة اجلملة املكررة 

                                                           

.188، ص1995، 1،منشاة املعارف ،االسكندرية ،مصر ،ط) منظورات معاصرة (رجاء عيد ، القول الشعري  -   1  
   .134نازك املالئكة ، قضايا الشعر املعاصر ،ص -  2

،  2001ط ، /، سوريا ، ديقاعية ، احتاد الكتاب العرب ، دمشق بني البنية الداللية و البنية اإلحممد صابر عبيد ، القصيدة العربية احلديثة  -  3

  .186ص 
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بتكرارهـــا املتالحـــق يف بدايـــة كـــل مقطـــع مـــن مقـــاطع )أغنيـــة  آخـــر(و مـــن هنـــا شـــكلت مجلـــة هـــي 

فقـد تكـررت يف  الـنص و يكتشـف خبايـاه   إىلالقصيدة مفتاح داليل الذي من خاللـه يلـج املتقـي 

  .أربع مرات احملور املفتاحي هلاقصيدة 

  تكرار استهاللي تراكمي  -ب  

هــو تكــرار كلمــة واحــدة أو عبــارة أو مجلــة يف بدايــة كــل بيــت مــن جمموعــة أبيــات أو أســطر         

يتكــئ عليــه الشــعراء يف �يئــة اجلــو  «شــعرية متتاليــة يف القصــيدة و هــو لــون شــائع يف شــعرنا املعاصــر

التوقـــع لـــدى الســـامع املوقـــف  إثـــارةاملوســـيقي لقصـــائدهم ووظيفـــة هـــذا التكـــرار التأكيـــد و التنبيـــه و 

و يســــتخدم الشــــاعر هـــذا األســــلوب بغيــــة 1»و نبضــــه الشـــعري  إحساســــهاجلديـــد ملشــــاركة الشـــاعر 

للتمثيـل  يف الديوان كله ةقية ا�سدالكشف عن العالقات القائمة يف ا�تمع  من خالل احلركة األف

  ":زوايا "نأخذ قصيدة 

  ا نَ مَ الَ حْ أَ  ءَ الَ شْ أَ اء َ دَ صْ أَ  دٌ دِ رَ ا تٌـ ايَ وَ زَ   

  ا ايَ وَ زَ  

  يطاَ اخلَ  انَ يْـ إلَ  ثٌ بٌ تَ ى فَـ طَ اخلٌ  اهَ يْـ لَ إِ  ثٌ حَ بْ ا نَـ ايَ وَ زَ  

   بْ جيٌِ ن ْ مِ  َالْ  ا وَ هَ نْـ عَ  لٌ ائِ سَ يا نٌ واَ زَ  

  اَ ايَ وَ النَـ  ضٌ عْ بَـ  نْ الَ ظِ يَ  ادْ هَ تِ جْ االِ  وَ م ٌ زْ ا العَ �َِ ... ا ايَ وَ زَ  

  يبلْ قَـ  فْ وقِ يٌ  وَ ...  بْ سِ حَ ي فَ مِ ِألٌ   وَ ِيب ا ِألَ هَ نـَّ كِ لَ  وَ ...يا واَ ز 

 2كٌ تِ فَ ف أٌ شِ راَ اء الشَ رَ وَ وَ ... ة يَ ى راَ رَ ا أَ هَ ليَـ ا عَ ايَ وَ زَ  

                                                           
مبارك حنون ، حممد الوايل ، حممد أوراغ ، دار توبقال للنشر و التوزيع ، الدار البيضاء ،املغرب ، : مجال ، ابن الشيج الشعرية العربية ، تر  - 1

  .195، ص 1996،  1ط
  .45، ص  ! تقريبا...،ديوان العامل  فيصل األمحر -2
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�ايتهــا  إىلهــي بنيــة ممتــدة مــن بدايــة األســطر الشــعرية  بشــكل تراكمــي و)زوايــا  (تكــررت هنــا لفظــة

الصــارخة ، و هــي تبحــث عــن مكــان أو عــامل جتــد فيــه  تكــررت تســع عشــرة مــرة لتعــرب عــن الــذات

و التنفـيس ممـا يعانيـه مـن مهـوم و خمـاوف  اإلثـارة اآلمان و الراحة ، فكان التكرار وسيلة من وسـائل

  .جتتاح القلوب

  :التكرار التقابلي -2

و هو أن يأيت الشاعر يف املوافق مبا يوافق و يف املخالف مبا خيالف ، و يكون التكرار التقـابلي      

بني املفردات أم بني اجلمل أم بني الرتاكيب على مستوى السياق العام ككل ، و ميكـن اعتبـاره مـن 

ضل الشاعر فيه هو املالمح يف بنية الشعر املعاصر ، اذ يأيت التقابل يف شكل معجمي يكون ف أبرز

زرعــه يف مكانـــه مــن الصـــياغة ، فاللغــة أصـــال هـــي الــيت تضـــع هــذا التقابـــل و الشــاعر يســـتثمر هـــذه 

  .اللغوية فحسب  اإلمكانية

و التكرار التقابلي علـى مسـتوى اجلمـل تتحقـق عنـد الشـعراء و تـنعكس علـى بـىن نصوصـهم        

  :جند  البينالشعرية على حنو مؤثر و فعال و من هذه 

  :التوازي -أ       

هــو مــن بــني املصــطلحات الــيت لقيــت اهتمامــا كبــريا يف الدراســات الــيت �ــتم بتحليــل اخلطــاب       

أي اتفاق اللفظة األخرية مـع القرينـة ، ممـا يعـين أن التـوازي هـو   parallélismeمصطلح التوازي

أن تتســاوى الكلمــة األخــرية مــع نظري�ــا يف البيــت أو الســطر املــوايل يف الــوزن و الــروي و ميكــن أن 

  .           يتكرر التوازي الواحد عدة مرات يف أكثر من مقطع متتابع 

التـوازي أنـواع  نا«: لى حنـو الفـت فيقـول حممـد مفتـاح و قد تطور تكرار التوازي عند األسلوبيني ع

 .1»يكون أحيانا مرتادفا حبيث يعيد اجلزء الثاين اجلزء األول يف تعابري أخرى 

                                                           
  .97، ص  1996، 1حممد مفتاح ، التشابه و االختالف حنو منهاجية مشولية ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط -1
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  :يف املقطع الثاين يقول فيها " قضايا لغوية " فقصيدة 

   ضٌ مِ غاَ  لٌ ا رجٌ مبَ ، رٌ  حٌ الِ صَ  لٌ جٌ ا رَ مبَ رٌ  

  مٌ ائسَ  لٌ جٌ ا رَ مبَ ، رٌ  لٌ اقِ عَ  لٌ جٌ ا رَ رمبٌَ  

   نٌ مِ آَ  بٌ ، طيِ  رٌ طِ عَ  لٌ جٌ ا رَ رمبٌَ  

                   قانعٌ ،  مستورٌ  شاكرٌ  

   1، قاتلٌ  لٌ ، عاطِ  آِمثٌ ،  افرٌ كَ   ا رجلٌ رمبٌَ  

تــرددت و تكــررت  إذا إالالتكــرار شــرط الزم يف التــوازي ألن األســطر الشــعرية ال تتــوازى  إنّ        

فقـــد عمـــل " قضـــايا لغويـــة " علـــى األقـــل مـــرتني يف القصـــيدة أو املقطـــع الشـــعري ، كمـــا يف قصـــيدة 

  )اســم فاعــل (، فقــد جــاءت الصــيغة الصــرفية علــى وزن  إيقاعيــةالتــوازي علــى حتقيــق وظيفــة مجاليــة 

  . )صاحل ، عاقل ، شاكر ، كافر  (:فنجد 

وبية ،فهــو يكشــف عــن البنيــة املســؤولة عــن دورا كبــريا يف آفــاق الدراســات األســللعــب التــوازي     

عـن متاثـل أو تعـادل  «و الداللية داخـل العمـل الفـين شـعرا و نثـرا،و هـو عبـارةتوزيع العناصر اللغوية 

املبــاين أو املعــاين يف ســطور متطابقــة الكلمــات ،أو العبــارات القائمــة علــى االزدواج الفــين ،و تــرتبط 

فــاملتكلم عنــدما يلقــي مجلــة مــا مث يتبعهــا جبملــة 2»و تســمى عندئــذ باملتطابقــة أو املتوازيــة  ببعضــها

  .أخرى  متصلة �ا ،سواء مضادة يف املعىن أو مشا�ة هلا 

  

  

  :يس التاريخ البشري إذ يقول فيها و هذا ما جنده يف قصيدة الكالميادا كوال 

                                                           
  .10،ص! تقريبا...فيصل األمحر ،ديوان العامل  -  1
  .07، ص 1999،  1االسكندرية ، مصر ، طعبد الواحد حسن الشيخ ، البديع و التوازي ، مكتبة اإلشعاع للطباعة و النشر و التوزيع ،  -  2
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  حْ ياَ الرِ  كلَّ ع ٌ واِر شَ  نْ مِ   

   اتْ مَ لِ الكَ  تْ لَ ابَـ تقَ    

   اتْ مَ الكلِ  تْ رَ احَ تنَ    

   اتْ مَ لِ الكَ  تْ الفَ ختَ   

   نفسها  القصيدة و مقطع آخر من

   تْ ماَ لِ الكَ  تْ تناغمَ  

   اتْ لمَ الكَ  تْ ابقَ تسَ 

  1 اتْ لمَ الكَ  تْ عَ اجَ تضَ 

ازدواجية قائمة بـني األمنـاط يتضـمن كـل منهمـا عنصـر التماثـل ،و هـذا التـوازي خـاص نلحظ هناك 

فقـد عمـل التـوازي علـى ابـراز الصـفات و ابراز اجلوانب الداللية اليت خيتزهلا كل شـطر، ،ببناء اجلمل 

ذاب مع الزمن اجلديـد يف بـردة  فكالم االنساناملختلفة ا�تمعة يف االنسان ،بشكل ينزل من شأنه 

،و ممــا يقــوي هــذه املعــاين أّن هــذه األبيــات الشــعرية تشــتمل الشــر و ســار الــتعفن يف شــريان الزمــان 

   . ل له ما يوازيه يف الشطر الثاينعلى التوازي ،فكل عنصر من عناصر الشطر األو 

  

أعم «،و هلذا فهو رة أو اجلملة فالتوازي قائم على التنسيق الصويت عن طريق توزيع األلفاظ يف العبا

فــالتوازي يعمــل علــى ابــراز املوســيقى الداخليــة للرتكيــب 2»مــن التكــرار و التكــرار أخــص مــن التــوازي 

  .الفين 

                                                           
  .59، ص ! تقريبا... ديوان العامل : فيصل األمحر  -  1
  .18عبد الواحد حسن الشيخ ، البديع و التوازي ، ص  -  2
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 للــنص الشــعري تعــين دراســة املوســيقى الداخليــة و اخلارجيــة و هاتــه اإليقاعيــةدراســة البنيــة  إن     

نغمــا يف األذن ، أو أثــر يف األخــرية تعتــرب مظهــرا مــن مظــاهر التكــرار ، و كــل مــن شــأنه أن حيــدث 

  .النفس 

  مظاهر التكرار : ثانيا 

لفــظ يف أصــله مــن املصــطلحات علــم املوســيقى، و هنــاك عــدة تعريفــات  اإليقــاعمصــطلح  إن      

املتلقـي ذي احلساسـية املرهفـة للشـعور  إىلبأنـه الفاعليـة الـيت تنتقـل «فيعرفه كمال أبـو ديـب  لإليقاع

 إضـفاءبوجود حركة داخلية ذات حيوية متنامية متـنح التتـابع احلركـي وحـدة نغميـة عميقـة عـن طريـق 

علـى أسـاس تكـرار التفعــيالت  اإليقـاع، كمـا عـّرف 1 »خصـائص معينـة علـى عناصـر الكتلـة احلركيـة

، و هـــذه الوحـــدة يف منيـــة متســـاوية ز عبـــارة عـــن تـــردد وحـــدة نغميـــة علـــى مســـافات  اإليقـــاعفيكـــون 

املنتظمــة داخــل  اإلعــادةأنــه «آخــر مــن منطلــق التفعيلــة و قــّدم اللســانيون تعريفــا  هــيالشــعر العــريب 

  .2»ة تكو�ا خمتلف العناصر النغمية مسعية متماثل إلحساساتالسلسلة املنطوقة ، 

يف حتديـده «عنـدهم  فاإليقـاعالروس فال يبتعدون كثريا عن هـذا التعريـف ،  أما الشكالنيون        

العــام بوصـــفه تعاقبــا مطـــردا يف الــزمن لظـــواهر متشــا�ة قـــد اعتــرب امللمـــح املميــز و املبـــدأ املــنظم للغـــة 

  . 3»الشعرية

لــى مبــدأ ع اإليقــاعمفهــوم  إقامــةيف أ�ــا تلتقــي مجيعهــا  لإليقــاعو يتضــح مــن املفــاهيم الســابقة       

  .     التكرار املبىن على االنتظام و التناغم الزمين 

اســتجالء خصــائص  إىل اإلشــارة، جتــدر  اإليقــاعو  يف األخــري و بعــد هــذه اخلالصــة حــول مفهــوم  

اليت تولدها األوزان الشـعرية املسـتخدمة يف هـذا الـديوان و  اإليقاعيةالبنية العروضية عرب التمظهرات 

  .تقريبا يتضمن مثانية عشرة قصيدة ... أّن ديوان العامل  إىلقبل اخلوض يف هذه الدراسة نشري 

                                                           
  .230، ص 1981،  2كمال أبو ديب ، البنية االيقاعية يف الشعر العريب ، دار العلم للماليني ، بريوت ، لبنان ، ط  -  1
  .63، ص  1984،  1توفيق الزيدي ، أثر اللسانيات يف النقد العريب ، دار األداب ، بريوت ، لبنان ، ط -  2
  . 32، ص  2000،  1حممد الويل ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط: فكتور ايرليخ ، الشكالنية الروسية ، تر  -  3
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و نقصد باملوسيقى اخلارجية هي املتكونة من نظام الوزن العروضي ، و اليت متثـل قواعـد أصـيلة      

  .الوزن و القافية : تمثلة يف مستويني مها خيضع هلا كل الشعراء م

  :الوزن -1

و هــو «: الــوزن أعظــم أركــان حــد الشــعر، و أوالهــا بــه خصوصــية : فــه ابــن رشــيق بقولــهيعرّ        

و هـو املعيـار الـذي يقـاس بـه الشـعر فبدونـه ال يكـون 1»مشتمل على القافيـة و جالـب هلـا الضـرورة 

هو الذي يضفي على الكالم رونقـا و مجـاال ، فـال وجـود لشـعر خـال مـن  اإليقاعالكالم شعرا ألن 

  .املوسيقى و عليه فاملوسيقى جوهر النص الشعري 

فاعلـــة علـــى  إســـهامات، و قـــدموا  اإليقـــاعمســـألة  إىلو قـــد تطـــرق الكثـــري مـــن النقـــاد العـــرب       

ال يقتصـر علـى الصـوت  «نـهذهبت يف كتا�ا حركية االبداع اىل أخالدة سعيد ف املستوى النظري ، 

يتولــد أوال أصــواتا ، لتتــواىل  فاإليقــاعو هلــذا  2»انــه النظــام الــذي يتــواىل أو يتنــاوب مبوجبــه مــؤثر مــا

  . إيقاعالتكون وحدة موسيقية التفعيلة تتكرر بدورها لتشكل 

فيصــل األمحــر ككــل الشــعراء املعاصــرين يف اختيــار التفعيلــة و أصــبح يف وســعه أن يعــرب عــن  إنّ      

  .و الفرح و حاالت نفسية أخرى  احلزن من حاالت 

و ميكننا متابعة أنـواع البحـور الـىت اسـتقى منهـا فيصـل األمحـر التفعـيالت مـع احصـاء عـدد القصـائد 

  : الواردة لكل نوع حسب اجلدول التايل 

  نوع البحر الشعري  نوعها  القصيدةعنوان 

  املتدارك  قصيدة حرة  العامل الفاضل

  املتدارك  قصيدة حرة  رغبة

      قضايا لغوية

                                                           
حممد حمي الدين عبد احلميد ، دار اجليل ، بريوت ، : ، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده ، تح )أبو علي حسن(القريواين ابن رشيق  -1

  .134، ص  1، ج 1981،  5لبنان ، ط
  .111، ص  1979،  1خالدة سعيد ، حركية االبداع ، دراسات يف األدب العريب احلديث ، دار العودة ، بريوت ، لبنان ، ط -2
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    مقطع حر  مثال-1     

  املتدارك  مقطع حر  رجل صاحل-2     

    مقطع حر  امل-3     

    مقطع حر  رفيقان-4     

    مقطع حر  يسجنون-5     

    مقطع حر  وقم-6     

  املتدارك  قصيدة حرة  االقرتاب من العامليف 

كراسة شاهد علـى �ايـة القـرن 

  العشرين

  املتدارك  قصيدة حرة

  املتدارك  قصيدة حرة  الفجر االبدي

  املتدارك  قصيدة حرة  املديح 

  املتدارك  قصيدة حرة  اخر اغنية 

  املتقارب  قصيدة حرة  سريان 

  املتدارك  قصيدة حرة  وصايا ميت 

  املتدارك  حرة قصيدة  قراءات

اعتبــــــــارات مــــــــن اجــــــــل البقــــــــاء 

  ضمن املسرية 

  املتدارك  قصيدة حرة

  املتقارب  قصيدة حرة  زوايا

  املتدارك  قصيدة حرة  سريورة 

  املتدارك  قصيدة حرة  العناوين 

  املتدارك  قصيدة حرة  الصفعات 

  املتقارب  قصيدة حرة  عن اختفاء عبد اهللا

كـــــــــواليس تـــــــــواريخ (كالميـــــــــادة

  )البشرية

  املتقارب  قصيدة حرة
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 جدول إحصائي ألنواع البحور يف الديوان :  1ج

متخــذة مــن منــط الشــعر احلــر ، مــن دون أن يكــون هنــاك ! تقريبــا... يبــني اجلــدول أن قصــائد العــامل 

  .تداخل يف البحور ، أو تداخل بني الشعر احلر و الشعر العمودي 

و للتوضـــيح أكثـــر فـــان البحـــور الـــيت اســـتخدمها فيصـــل األمحـــر و جعلهـــا اطـــارا صـــوتيا تـــدور حولـــه 

فلهــذا فــالوزن ميــنح للشــاعر حريــة احلركــة ، فــان شــاء أســرع  «قصــائده كانــت مجيعهــا مــن املتــدارك ،

تـدارك أمـا ، و هلـذا فالغالـب حبـر امل1»القياد الصويت ، و اال أبطأ تبعا للحالة اليت جيري وراء متوينها 

  .املتقارب فنلمحه أربع مرات يتكرر يف الديوان 

  

  

  

  

  

هـو حبـر مـن البحـور من خالل اجلدول السابق نالحظ أن البحر األكثـر توظيفـا هـو البحـر املتـدارك 

  .فاعلن  –فاعلن  -فاعلن: الصافية الذي يقوم أساسا على التشكيلة االيقاعية 

  :اليت يقول فيها " رغبة " فنأخذ قصيدة 

  جْ اِر اخلَ  ىلَ إِ  جِ وٌ اخلرٌ  ة ِيفْ بَ غْ رَ                      قول
ٌ
   حيلْ تَ سْ االخر امل

  00//0/ 0//0/ 0//0/ 0/// 0//0/  0//0/                    رموزه

                                                           

،  1998،  1د اجلليل ، هندسة املقاطع الصوتية و موسيقى الشعر العريب ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، طعبد القادر عب -  1 

  .288ص 



 الفصل األول                                                      أنماط التكرار ومظاھره
 

 
27 

  فعلن  فاعلن   فاعلن   فاعالن   فاعلن    فاعلن                  تفعيالته

  ول ْ الّذبٌ  ضٌ رْ ، أَ  ضِ رْ األَ ن ْ عَ  ادْ تعَ االبْ  ِيفْ ...  هْ وٌ مَ التَّ  ة ِيفْ بَ غْ رَ                       قول

  00//0/ 0//0/ 0/// 0// 0// 0//     0//0/ 0//0/                    رموزه

  فاعلن   فاعلن      فعل  فعل فعل فعلن  فاعلن  فاعالن                    تفعيالته

  ة ابيَ رَ  كلِّ   ِيفْ  ع وَ نوْ  كلٌّ   نْ مِ  اتْ احَ كَ النَّ  ة ِيفْ غبَ رَ                         قول

  0/// 0//0/ 0//0/ 0//0/ 0//0/ 0// 0/ 0//0/                        رموزه

  فاعلن  فاعلن    فاعلن   فاعلن   فاعلن  فاعلن    فعلن                        تفعيالته

  الْ الكَ ح ْ كاَ نِ  وبَ ة صَ غريَ الصَ  ورِ الّزهٌ  احِ كَ نِ  نْ قول                          مِ 

  0//0/ 0/// 0/// 0//0/ 0//0/ 0//0/                        رموزه

 فاعلن  فاعلن  فاعلن   فعلن  فعلن  فاعلن                      تفعيالته

 

 

  :مما أدى اىل ظهور انزياحات عروضية لتفعيالت البحر تتمثل فيمايلي 

  طبيعة التغيري و نوعه   التفعيلة       البحر  

  

  املتدارك     

  فعلن -فاعلن

/0//0-///0  

  حذف الثاين الساكن: زحاف اخلنب 
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  فاعالن  –فاعلن           

/0//0- /0//00  

ـــــــذييل  ـــــــد : علـــــــة الت إضـــــــافة ســـــــاكن إىل الوت

  ا�موع 

  

و نلمحـه يف الـديوان هـو البحـر املتقـارب و هـو البحر الذي استخدمه فيصل األمحر أحيانا         

  " .فعولن " من البحور الصافية و يتألف من تكرير تفعيلة 

  :يقول فيها " سريان " تكرر البحر املتقارب أربع مرات يف الديوان فنجد قصيدة 

                     تيكْ فَ  ضِ َىل إِ ياة ِ احلَ  بٌّ حِ أٌ              القول

                0/ 0// 0/ 0// 0// 0/ 0//            رموزه

  فعولن    فعول فعولن فعولن           تفعيالته

  هْ قَ اشِ ة العَ وَ ة الرّبَـ طورَ سْ أٌ أ ٌ أقرَ  وَ             القول

  0// 0/0// 0/0// 0/0/ //0//             رموزه

  فعول فعولن   فعولن  فعولن   فعو            تفعيالته

 

   ننيْ السِ  الَ يَ ي حِ ادِ مَ ى التَ ادَ مَ تَ يَـ                القول

     00// 0/0// 0// 0/0/ //               رموزه

  ل فعولن فعولن فعولن  فعول              تفعيالته

  ا مهَ اليَ تعَ ميع ْ اجلَ  لٌ ميِ  ة َالْ عبَ  لٌ ِيف  ابهْ التشَ  تثمرٌ سْ يَ               القول
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  0// 0/0/ //0// 0/0// 0/0//0/0/0// 0// 0/0//0/                رموزه

  فا  فعولن    فعو  فعولن  فا فعولن   فعولن   فعول فعولن  فعو                تفعيالته

                :مما أدى اىل ظهور انزياحات عروضية لتفعيالت البحر تتمثل فيمايلي 

  طبيعة التغيري و نوعه  التفعيلة            البحر   

    

 املتقارب

 

  

  فعول  –فعولن 

//0/0- //0/  

  

  حذف اخلامس الساكن : زحاف القبض 

  فعو  –فعولن 

//0/0- //0  

حـذف السـبب اخلفيـف مـن : علة التذييل 

  آخر التفعيلة 

   

 

 

 

و يف ختام احلديث عن الوزن نستطيع القول بأن الشاعر فيصل األمحر قالبه الشعري قالب شعري  

  .أوسع جديد مينحه حرية 

  :القافية 
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مــذهب اخلليــل مـــن  لقــد اختلــف القـــدماء يف تعريــف القافيــة و حتديـــد حروفهــا ، فهــي علـــى       

و للقافيــة  1»مــن قبلــه مــع احلركــة الــذي  قبــل الســاكن يف البيــت اىل أول ســاكن يليــه  خــر حــرفآ«

ركنــا مــن أركــان الشــعر األساســية حيــث عرفــوه قــول أمهيــة بالغــة حيــث جعلهــا النقــاد العــرب القــدامى 

و هـــذا ال يعـــين أّن الشـــاعر املعاصـــر قـــد ختلـــص منهـــا �ائيـــا 2 »مـــوزون و مقفـــى يـــدل علـــى معـــىن«

فيعد القافية عنصرا من عناصر النص الشعري الذي مل تعد فيه القافية موحدة كمـا  «فمحمد بنيس 

بــــه احلداثــــة الشــــعرية الــــيت أرادت أن تعيــــد بنــــاء كانــــت يف القصــــيدة العربيــــة القدميــــة و هــــذا مــــا تتطل

  .3» ر يف عنصر القافية ووظيفتها يف آناملسكن الشعري و بالتايل أعادت النظ

أن الشــاعر املعاصــر اســتغىن عــن القافيــة بشــكلها القــدمي لكنــه و كمــا يــرى عــز الــدين امساعيــل       

و بذلك صـارت النهايـة «،  حرف الروي ألزم نفسه بنوع من القافية املتحررة ، دون اشرتاك ملزم يف

الــيت تنتهــي عنــدها الدفقــة املوســيقية اجلزئيــة يف الســطر الشــعري هــي القافيــة مــن حيــث ا�ــا النهايــة 

الـنفس يف ذلـك املوضـع ، فالقافيـة يف الشـعر اجلديـد �ايـة موسـيقية للسـطر  الوحيدة اليت ترتاح اليها

، و هلذا مسيت القافية أل�ا تقفو أثـر  4 »الشعري هي أنسب �اية هلذا السطر من الناحية االيقاعية

   .كل بيت 

           

وإذا تأملنــا حركيــة الشــعر املعاصــر يف جانبــه اإليقــاعي جنــد الشــاعر فيصــل األمحــر قــد أعطــى       

للبنية املوسـيقية مـا يتماشـى مـع حركـة التجديـد ،و ظهـر هـذا مـن خـالل نظـام القافيـة ،الـيت جـاءت 

  :بأمناط و أشكال متعددة و خمتلفة ، حيث منيز يف هذا الديوان نوعان كمايلي 

  :  المرسلة القافية

                                                           
  .29، ص 2006،  3يوسف بّكار ، يف العروض و القافية ، دار املناهل ، بريوت ، لبنان ، ط -  1
  .64، ص  1980،  1اخلفاجي ، مكتبة الكلية األزهرية ، القاهرة ، مصر ، طعبد املنعم : قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تح  -  2
3
  .46،ص 2001،  3محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ و إبداالتھ ، دار توبقال للنشر و التوزیع ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط- 

  .86،ص  1980،  1، ط، الشعر العريب املعاصر ، قضاياه و ظواهره الفنية و املعنوية ، دار العودة ، بريوت ، لبنان عز الدين امساعيل -  4
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الــيت " إعتبــارات مــن أجــل البقــاء ضــمن املســرية"مثــل قصــيدة 1»اخلاليــة مــن حــرف الــروي  «و هــي

  :يقول فيها 

  هْ كوٌ تشْ  ماْ  سرٌ تكْ  نبشٌ تَ  اآلنْ  كَ حدَ وَ   

   كيبْ و الرتاَ تلٌ  اكيبٌ الرتَ  عيدٌ تٌ    

  الزجاجْ يون َ عٌ  فوقَ  هاراتْ ي البَ رمِ تَ    

  يبة الغرَ  الفصولْ  بعضٌ  تقرأٌ  اآلنْ  دكَ وحْ    

  مانْ اء الزَ يميْ كِ ن ْ عَ ...  حرٌ السِ  ا عنْ ثَ حبَ    

  2نْ ريِ اآلخَ  اَ �ِ ف ٌ يِ ختٌ  وداءِ سَ  نْ ة مِ لَ ي حٌ تدِ رْ تَـ   

تكـرر يف كثـري مـن  قصـائد فيصـل األمحـر ، ويعـد هـذا الـنمط مـن أكثـر  جند يف هذا النسق التقفـوي

فالشـاعر املعاصـر رأى أّن ترديـد املسـتمر «األمناط األسلوبية تكـرارا يف شـعره ، إذ تكـرر تسـع مـرات 

للــنص و لـــيس  فيصـــبح الشــاعر حمركــا 3»لصــوت بعينــه يف �ايــة الســطر قـــد يصــيب املســتمع بامللــل

  .القافية هي حمركة النص 

             

و كما بدا فإن توايل القـوايف يف اجلـزء السـابق مـن القصـيدة ، كـان تواليـا متنوعـا دون نظـام متعمـد   

إمنا للتوتر و القلق الذي يعيشه الشاعر من أجواء غري معهودة نفسيا و فكريا ، يهيمن عليه التأمـل 

  .العامل  امليتافيزيقي و اإلحساس بالتوحد يف البحث عن النقص املوجود يف

  :  المركبة القافية

                                                           
  .74يف البنية األيقاعية للشعر العريب ، ص ،كمال أبو ديب   -  1
  .41، ص ! تقريبا... ديوان العامل ،   فيصل األمحر -  2
،  2010ط ،/توزيع ، كفر الشيخ ، مصر ، داملستويات األسلوبية يف شعر بلند احليدري ، دار العلم و اإلميان للنشر و ال،  إبراهيم جابر علي-  3

 .668ص 
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  .1»بقافية مث يرتكها و يعود إليها و تظل ترتدد حىت تصبح خامتة للقصيدة «حيث يبدأ الشاعر 

  :يقول فيها " زوايا " يف قصيدة 

  ا ايَ املنَ كَ   ناَ احٌ تَ جتْ  وَ  يشٌ عِ تَ  ياَ واَ زَ 

  ا نَ مَ َال حْ أَ  الءَ أشْ  اءَ دَ صْ أَ د ٌ دِ رَ ا تٌـ ايَ وَ زَ  

  يا واَ زَ  

   يبٌ جيٌِ  نْ مِ  َالْ  ا وَ نهَ عَ  لٌ ائِ سَ ا نٌ ايَ وَ زَ 

  اايَ وَ النَـ  ضٌ عْ بَـ  نْ الَ ظِ يَ  ادْ تهَ جْ اإلِ  وَ  مٌ زْ ا العَ �َِ ... اايَ زوَ  

   لِيب قَ  فْ قِ يوٌ و َ ...ب َ سْ حَ ي فَ مِ ِألٌ   وَ ِيب ا ِألَ هَ كنَـ لَ و َ ... ياَ واَ زَ  

              آخر مقطع من نفس القصيدة 

  ا ايَ وَ الزَ وب ٌ حرٌ ... بْ روٌ ايا احلٌ وَ زَ  

  2ا ايَ وَ زَ  تظلٌ  اتْ الفَ اخلَ م ْ مَ  األٌ َىل إِ  اتْ فَ الِ السَ م ْ مَ األٌ ن ْ مِ ... ا وايَ زَ  

يف هــذا النظــام التقفــوي تــرتدد القافيــة يف البدايــة مث يرتكهــا الشــاعر و يعــود إليهــا يف النهايــة ،و تكــرر 

يف الـــديوان ، ممـــا يـــوحي بـــالزخم املوســـيقي الـــذي تتطلبـــه بعـــض التجـــارب هـــذا النـــوع أكثـــر مـــن مـــرة 

  . الشعرية 

إذن فقــد متيــز الشــاعر فيصــل األمحــر باســتخدام هــذه األنــواع مــن القــوايف الــيت شــكلت البنيــة       

األساســــية لاليقــــاع ، و بالتــــايل اســــتطاع الشــــاعر أن خيلــــق لنفســــه فضــــاء واســــع يف تشــــكيل جتربتــــه 

  . اتصفت باحلرية يف التعامل مع األوزان االبداعية اليت

                                                           
  .74يف البنية اإليقاعية للشعر العريب ، ص ،كمال أبو ديب   -  1
  .45، ص ! تقريبا... ديوان العامل  ،فيصل األمحر -  2
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  :الروي -3

، و قد تنوع يف كل قصيدة من 1»احلرف الذي تبىن عليه القصيدة و تنسب إليه  «الروي هو      

  .قصائد الديوان

  :وميكننا متابعة حروف الروي الواردة يف الديوان حسب اجلدول التايل 

                                                           
، 2004ط ، /الكايف كتاب يف العروض و القوايف ، املكتبة العصرية للطباعة و النشر و التوزيع ، صيدا ، بريوت ، د حممد أمحد قاسم ، -  1

  .114ص

صـــــــــــوت الـــــــــــروي    عدد اسطرها   عنوان القصيدة

  املهيمن

  خصائصه  عدد تواتره

  جمهور -جانيب  17  الالم  50  العامل الفاضل

  جمهور –جانيب   14  الالم  36  رغبة

          قضايا لغوية

  جمهور-تكراري  06  الراء  11  مثال-1     

رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل        -2

  صاحل

  تكراري،جمهور  13  الراء  07

  انفجاري،مهووس  04  التاء  08  امل-3     

  طبقي  07  كافال  13  رفيقان-4     

  تكراري،جمهور  08  الراء  11  يسجنون-5     

  انفي،جمهور  05  النون  10  وقم-6     

  جمهور -منفتح  15  الدال  50  يف االقرتاب العامل

كراســــــــــــة شــــــــــــاهد 

ــــة القــــرن  علــــى �اي

  العشرين

  انفجاري،مهووس  19  التاء  68

  جمهور -شديد  14  امليم  44  الفجر االبدي



 الفصل األول                                                      أنماط التكرار ومظاھره
 

 
34 

  جدول إحصائي لتواتر حروف الروي: 2ج            

  :و املالحظ على اجلدول  

رفـا مـن حـروف اهلجـاء كـروي إحـدى عشـرة ح" ! تقريبـا... العامل " ستخدم الشاعر يف ديوانه ا    

الــالم ، النــون ، املــيم ، اليــاء األلــف ، البــاء ، التــاء ، الــدال ، الــراء ، العــني ، الكــاف ،  : (و هــي 

 )التــاء(تــاله حــرف مــرة ســت و ثالثــون ) الــراء(حــرف وكــان أكثــر هــذه احلــروف اســتخداما كــروي )

الـــالم (ء يف املرتبـــة الرابعـــة حـــرف للمرتبـــة الثالثـــة و جـــا)الـــدال (حرف مـــرة بينماجـــاءمثـــان و ثالثـــون 

املـيم  (مـرة و يف السادسـة حـرفأربـع و عشـرين  )البـاء(واحد و ثالثون  مرة و يف اخلامسة حـرف )

امنـــة حـــرف يف املرتبـــة الثمـــرة و جـــاء  ثـــالث عشـــر )األلـــف(أربعـــة عشـــر مـــرة و يف الســـابعة حـــرف )

  تكراري،جمهور  22  الراء  37  املديح 

    08  العني  20  اخر اغنية 

  انفجاري،مهووس    التاء  60  سريان 

  جمهور-انفجاري  12  الباء  22  وصايا ميت 

  انفجاري،جمهور  32  الراء  50  قراءات

اعتبارات من اجل 

البقـــــــــــــــاء ضـــــــــــــــمن 

  املسرية 

  انفجاري،جمهور  15  الراء  44

  جمهور-تكراري  15  لفاأل  32  زوايا

  شفوي-سين  14  الياء  31  سريورة 

  جمهور-تكراري  20  الراء  38  العناوين 

  جمهور-انفجاري  12  الباء  20  الصفعات 

ــــد  عــــن اختفــــاء عب

  اهللا

  انفجاري-سين  17  الدال  80

كواليس (كالميادة

  )تواريخ البشرية

  جمهور-تكراري  26  الراء  65
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مخــس )النــون (         و العاشــرةمــرات ، ســبع)الكــاف (رات ، يليــه احلــرف التاســع مــمثــان  )العــني(

  .مرات 

اخلــاء و : و املالحظــة الثانيــة هــو أ ّن الــديوان خــال مــن احلــروف مل تتكــرر إال مــرات قليلــة مثــل    

 .و الشني أما الصاد تكرر ثالث مرات يف الديوان فقط الطاء و الظاء 

أّن احلــروف ا�هــورة هــي أكثــر احلــروف اســتخداما  " خنــرج مــن هــذه املالحظــات بنتيجــة مفادهــا    

  .كروي يف شعر فيصل األمحر 

  

  

  

  

  

 

مـــن مظـــاهر التكـــرار اجلنـــاس ، و هـــو مـــن فنـــون البـــديع اللفظيـــة ، و قـــد تناولتـــه الدراســـات        

  .املعاصرة القدمية و حىت 

  :الجناس -4 

لقد تعامل معظم الشعراء مع مصطلح اجلناس و عّدوه مظهرا من مظاهر التكرار ، و هذا مـا       

و  تجنيس ضروب كثرية منها املماثلـة ال«: يف قوله  فعرّفه ابن رشيق يزيد القصيدة رونقا و مجاال ، 
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أن هــي أن تكــون اللفظــة واحــدة بــاختالف املعــىن ، معظــم التعــاريف تصــب يف مفهــوم واحــد هـــو 

  . 1»التجنيس اتفاق اللفظني يف النطق و اختالفهما يف املعىن

يعترب اجلناس أحد السمات البارزة لألسلوبية ، فقد ركز عليها الشعراء املعاصـرين يف تشـكيلهم      

  .الفين ملا ينطوي عليه  من خصائص مجالية من متاثل صويت و ختالف داليل 

تكــوين جتمعــات صــوتية متماثلــة أو متجانســة و هــذه التجمعــات إمنــا «و يلجــأ الشــاعر أحيانــا إ ىل 

هي تكرار بعض األحرف اليت تتوزع يف كلمات البيت أو جميـئ حـروف جتـانس أحرفـا يف الكلمـات 

  .2 »جتري وفق نسق خاص

هــــذه الســــمة األســــلوبية يف نصوصــــهم الشــــعرية  و فيصــــل األمحــــر مــــن الشــــعراء الــــذين اســــتثمروا    

لــيت شــكلت مــع التكــرار أكثــر اتقريبــا ، ... لتجانســات الشــعرية يف ديوانــه العــامل فســنحاول رصــد ا

  .الظواهر التعبريية فيه 

                               

  

  

بكل أبعاده و معايريه كما أنه خري ما ميثـل الناحيـة الصـوتية و و اجلناس هو أفضل منوذج للتوازي   

  : اليت يقول فيها " عن اختفاء عبد اهللا " التقطيعية و منثل ذلك مبقطع من قصيدة 

  تنتهي خطة االنكسار إىل خطة االنتصار يشيع اخلرب 

  يب رَ عْ ون األَ كرفٌ مِ  نيَ بَ  كَ ونَ جٌ رِ حْ يدَ  وَ 

        ِيب نَ جْ األَ  كَ ن ذاَ رفوٌ كْ مِ  نيَ بَ  وَ 

                                                           
  .321، ص  1، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده ، ج )أبو علي احلسن (القريواين  ابن رشيق -1

2
ة ، مجلة كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة بریاق ربیعة ، جمالیات التكرار في القصیدة المعااصر- 

  .4، ص 2011، جانفي  8،ع



 الفصل األول                                                      أنماط التكرار ومظاھره
 

 
37 

   ايبِ رهَ إِ ...  محرْ أَ  وَ 

  ؟ت َ عْ ا مسِ مَ أَ  ! ... هودْ ؟ اليَ ...  نْ مِ  مْ يلهٌ مِ عَ و َ 

    راءَ فْ ة الصَ رَ لثوْ لِ  اهضٌ منَ  وَ 

  ل بوٌ املقْ  قْ زرَ األَ  البْ قِ نْ لالِ امت ٌ مصَ  مثَ 

  ء ؤالَ هَ  ر معَ اجِ شَ مٌ ه عنْ  كوتْ املسْ  ضْ بيَ ال األَ تدَ العْ  سْ اكِ شَ مٌ  مثَ 

   اآلخرْ  بوجهِ  خرياتْ لألٌ  اندْ سَ مٌ 

  1 مستٌ رَ  ماْ  وَ  كتبتٌ   اْ ا مَ نَ أَ 

فاجلناس واضح بني األلفاظ يف هذا املقطع و قد تكررت ظاهرة اجلناس أكثر مـن مـرة يف الـديوان و 

، فـاجلرس الصـويت ) كتبـت ، رمسـت (و) األزرق ، األبـيض (و) األعـريب، األجنـيب (من هذه األمثلـة

للكــالم لونـا مــن املوسـيقى ، فاأللفــاظ متفقـة يف النطــق و لكـن ختتلــف يف  يف هـذه األلفــاظ أكسـب

  .املعىن 

   

حيتــل اجلنــاس موقعـــا متميــزا يف املؤلفـــات نظــرا ألمهيتـــه ، فنجــد محــزة بـــن حيــي يقـــول عــن موقـــع      

هـو أعظـم املوقـع يف البالغـة جليـل القـدر يف الفصـاحة «التجنيس يف اخلطاب النقدي و البالغـي ، 

ــــوال  ــــى هــــذا األســــلوب ،  ذلــــك ملــــا أنــــزل اهللاول ــــد عل   واختــــاره كغــــريه مــــن ســــائر أســــاليب كتابــــه ا�ي

 2.»الفصاحة 

                                                           
  .58، ص ! تقريبا... فيصل األمحر ،ديوان العامل -  1
2
،  2010،  1محمد القاسمي ، التكرارات الصوتیة في لغة الشعر ، عالم الكتب الحدیث ، دار اربد ، األردن ، ط - 

  .61ص 
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كمــا مييــل الشــاعر يف هــذا الــديوان إىل اســتخدام  منــط جتنــيس القــوايف بشــكل يلفــت انتبــاه املتلقــي 

  :حيث ال تكاد ختلو منه أية قصيدة من الديوان ، فلنتابع هذه النماذج 

  املتاجنسة تقوم بو هذه املفردات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الفصل األول                  

  أمناط التكرار و مظاهره                

  أمناط التكرار : أوال 

  ـ التكرار االستهاليل 1     
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  أـ التكرار االستهاليل املفتاحي       

  بـ ـ التكرار الستهاليل الرتاكمي      

  ـ التكرار التقابلي  2     

  أ ـ التوازي       

  مظاهر التكرار : ثانيا 

  ـ الوزن و القافية  1

  ـ الروي  2

  ـ اجلناس    3

  

  

     

  

  

  الفصل الثاين                      

  " تقريبا ... العامل " أساليب التكرار يف ديوان            

  التكرار البسيط : أوال 

  ـ تكرار الصوت  1       

  الكلمة  ـ تكرار 2       

  أ ـ اسم        
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  بـ ـ فعل        

  جـ ـ ضمري        

  التكرار املركب : ثانيا 

  ـ تكرار اجلمل  1     

  ـ تكرار املقطع  2      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املدخل                   

  حتديد املصطلحات             

  مفهوم التكرار : أوال 

  ـ يف اللغة  1    

  ـ يف االصطالح  2     

  التكرار يف الدراسات : ثانيا 

  ـ عند القدماء  1    
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  ـ عند احملدثني  2    

  ـ عند الغربيني  3    

   

      

 



 

 

  "! تقريبا...العالم "أساليب التكرار في ديوان :الفصل الثاني

  التكرار البسيط:أوال

  تكرار الصوت-1

  تكرار الكلمة-2

  االسم - أ

  الفعل-ب

  الضمير-ج

  التكرار المركب:ثانيا

 تكرار العبارة-1
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االهتمام باجلانب الصويت  ّن رصد تكرار األلفاظ يف خطاب ما ، يقودنا بالضرورة اىلإ       

لأللفاظ املكررة و هو يتحقق بدراسة املستوى الصويت ، و ذلك أنه لكل رمز صويت وظيفة يف 

الكلمة و لكل كلمة وظيفتها يف اجلملة ، و لكل مجلة وظيفتها يف النص ، و عليه سنبحث يف 

ألجل الوصول اىل ذلك و " العامل تقريبا "هذا الفصل عن أبرز األساليب اليت وردت يف ديوان 

القصد بشكل سليم ، درسنا عامل االيقاع الداخلي و هو متعلق مبا يتكون منه البيت الشعري من 

حروف و حركات و كلمات و مقاطع و مجل ،و العالقات الناشئة بني تلك املكونات اليت يعمد 

 موهبته اجليدة و خربته نادا اىل الشاعر اىل خلقها ، باعتماده على أساليب التكرار املتنوعة است

  .                                                          ذائقته املوسيقية و 

.                                                                           البسيط التكرار: أوال 

كانت امسا أو فعال أو ضمريا مث   و يدخل هذا التكرار ضمن التكرار الصويت مث تكرار الكلمة سواء

  .دالالت اليت حيملها هذا التكرار نعرج على التكرار املركب مربزين يف كل ذلك أهم ال

:                                                                                 الصوت تكرار -1-

أّن الصوت هو اللبنة «ة للتحليل ، أي من املعروف أّن الصوت هو أصغر وحدة لغوية غري قابل

فأصوات الكالم  1»اليت تشكل اللغة ، أو هو املادة اخلام اليت تبىن منها الكلمات أو العبارات

، و هلذا فالصوت هو وحدة أساسية  حتيط من كل جهة ، انّنا نستعملها و نسمعها و نستمتع �ا

  . فكل الناس يتفامهون أساسا عن طريق األصوات الكالمية

  

  

  

  

                                                           
  .401، ص 1997،  2أمحد خمتار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ، عامل الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط  -  1
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  من خالل تصفحنا للديوان موضوع الدراسة وجدنا الشاعر فيصل األمحر معزم بالتكرار فهو كرر

ليحدث إيقاعا معينا هادفا إىل  «كلمات و مجل بكاملها ، و خاصة تكرار األصوات ، و ذلك 

تأكيد على شيء معني بالذات ليحدث يف النفس هزة و دفعته إىل األمام و يعمق اإليقاع أكثر ال

و هناك أصوات  »عندما يستخدم التلميح و الكلمات املوحية بدل التصريح و الكلمات املباشرة 

  :مهموسة و جمهورة ، و سنوضح تواتر األصوات املهموسة يف الديوان من خالل اجلدول التايل 

  خمرجه  نسبته املئوية  تواتره  وتصال

  حلقي %9.43  464  احلاء

  أسناين  %2.25  111  الثاء

  حنجري   %8.48  417  اهلاء

  غاري  %3.08  152  الشني

  حنكي  %3.09  181  اخلاء

  شفوي  %4.19  206  الصاد

  أسناين  %9.11  448  الفاء

  أسناين ، لثوي   %11.01  468  السني

  طبقي  %11.36  544  الكاف

  أسناين ، لثوي   %26.85  1320  التاء

  هلوي  %9.88  486  القاف

  أسناين  %4.24  119  الطاء

  

  ا�موع

 

4916  

  

  جدول إحصائي لتواتر األصوات املهموسة: 3ج
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اجلدول نالحظ أّن األصوات املهموسة وردت أربعة آالف و تسع مئة و ستة عشر مرة  من خالل

) الكاف(و تليه حرف %26. 85أكثر تواترا بنسبة  )التاء ( من أصوات الديوان ، و كان حرف

و حرف % 9.43بنسبة )احلاء(حرف % 9.88بنسبة ) القاف(مث  حرف  %11.36بنسبة 

و تليه % 4.42بنسبة ) الطاء(و حرف % 8.48بنسبة ) اهلاء(مث  %9.11بنسبة ) السني(

فنسبتهم ترتاوح بني )  الثاء والشني واخلاء( أما بالنسبة للحروف  %4.19بنسبة ) الصاد (حرف 

  .% 3.09إىل  %2.25نسبة 

  : يقول الشاعر " العامل الفاضل " و مثال عن ذلك مقطع من قصيدة 

  ة دميَ القَ  اتْ لمَ الكَ  نَ ا مِ ينَ تركِ أٌ 

   الْ ؤَ  السٌ وِين و كٌ  وابْ  اجلَ وِين كٌ ... ة يدَ دِ اجلَ ات ْ اللغَ  اتِ هَ 

   الناسْ  هلاَ حوَ  نْ مِ  ابَ  شَ الِيت  اتْ لمَ الكَ  نَ مِ  ناَ تركيِ أٌ 

   الْ صَ الوِ اك َ ذَ  وَ  الْ صَ ا الوِ ذَ هَ  َ ْني ي بَـ ضِ تفِ انْ وَ 

 ت ْ كاَ احلَر ه ِ ذِ ي هَ عِ نزِ واَ 
ٌ
   وِين كٌ ...  لةَ مِ امل

  م ْ راَ احلَ  اتْ كَ احلَر  نْ عَ  ءْ راَ ا اهلٌ ذَ  �َ يِين عِ دَ ختْ  ْ َال 

   1لْ احلَالْ ت ْ اَ كنَ السَ  نْ عَ 

، و الصوت املهموس ) التاء ، الكاف ( يطغى على بنية النص السابق صوتان مهموسان ومها 

و هذه األصوات »هو الذي ال يهتز معه الوتران الصوتيان ، و ال يسمع هلا رنني حني النطق به «

استعملت بوفرة يف السياق ، و هلا داللة خاصة ، و لكن حسب طبيعتها ، فهذه األصوات تعترب 

  .ة للنفس جمهد

                                                           
  .4، ص! تقريبا... فيصل األمحر ، ديوان العامل  -  1
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و ظاهرة اجلهر من الظواهر الصوتية اليت كان هلا شأن كبري يف متييز األصوات ا�هورة يف الديوان 

   :من خالل اجلدول التايل 

  خمرجه  نسبته املئوية  تواتره   الصوت 

  شفوي، انفجاري  %12.91  859  الباء

  لثوي، انفجاري  %3.92  261  اجليم 

  سين، انفجاري  %6.01  400  الدال

  احتكاكي، انفجاري  %2.57  171  الذال

  صامت، لثوي  %13.61  906  الراء

  لثوي ، احتكاكي  %3.06  204  الزاي

  انفجاري ، جمهور  %1.38  92  الضاد

  صامت، جمهور  %0.55  37  الظاد

  صامت، احتكاكي  %7.24  482  العني

  صامت ، حنكي  %2.61  174  الغني

  صامت، جانيب  %15.84  1054  الالم

  شفوي جمهور أغن  %15.04  1001  امليم

  صامت أسناين لثوي  %15.21  1012  النون

  

  ا�موع

 

6653  

  

  جدول إحصائي لتواتر األصوات املهجورة :  4ج
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و بطبيعته الشعرية  –وعليه فالصوت هو اللبنة اليت تشكل اللغة ، و الالفت للنظر أّن كل شاعر 

اليه فيصل األمحر ، حيث وظف التكرار احلريف يف جينح اىل تكرار األصوات ، و هذا ما عمد  –

شعره على حنو ملحوظ ، و هو يهدف من ورائه اىل اجياد عدد من الدالالت و املعاين لعل أبرزها 

التوسعة و هو من أكثر األمناط شيوعا و انتشارا يف القصيدة املعاصرة يتجلى ذلك يف مثل قوله يف 

                            ".           الفجر األبدي " قصيدة 

                                                                  هْ سوٌ نَ  ليجِ خَ  لِ كٌ بِ  ياهِ مِ  لِ كٌ لِ    

                                                                 ا ْ هلََ  لَ اَ  مجَ َال  الِيتْ  يورِ الطٌ  لِ كٌ لِ 

                                                          دْ حَ ا أَ هَ امَ أيَ  تاقٌ يشْ  سَ ليْ  الِيتْ  ةِ ياَ حَ لْ لِ 

                                                         زامْ و العَ حنْ ...  اتْ حيَ التَ ...  يلْ مِ اجلَ  مْ الَ كَ لْ لِ 

                                                                             1 مْ هِ ائِ ابَ  نِ اذاَ بِ  ننيْ البَ  سٌ مْ هلَ  وَ 

يف  هذا املقطع من القصيدة يتكرر حرف اجلر الالم و قد جاء هذا التكرار موزعا توزيعا عموديا و 

 ما يبدو من تكراره هلذا احلرف أنه يريد اخبارنا أّن الفجر سيكون يف كل مكان من احلياة و نقصد

بالفجر هو انكشاف ظلمة الليل عن نور الصبح ، و يقال أيضا فجر احلياة أي بداية احلياة و 

مطلعها ، و هاته األخرية تكون يف الصبح املبشر بالضوء ، و يف الكالم اجلميل و يف الطيور اليت 

ىل تشدو ، و ادى هذا التدرج يف توسعة حيز احلياة ضمن السياق الذي وردت فيه و هذا يفضي ا

  .توسعة يف حيز احلدث الكلي للقصيدة 

  

  

  

  

                                                           
  .21، ص)املصدر السابق ( ، ! تقريبا... فيصل األمحر ، ديوان العامل  -  1
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  :املقطع اآليت و ينحصر التكرار نفسه يف القصيدة ذا�ا ، كما يف 

   وءِ لضَ باِ  شرٌ بَ يٌـ  باحِ صَ لْ لِ 

   أمطارْ ل ٌ هطٌ يَ  محِ لقَ باِ  لمٌ حيْ  وَ  امٌ ينَ  اءِ سَ مَ لْ لِ 

  م ْ ناَ األَ  يونَ عٌ  لَ بوٌ ي ذٌ وِ ترَ 

   الَ بَ قْ تَـ سْ مٌ  رْ ثِ خَ املتَ  لْ مَ األَ  زنٌ تَ ختْ  سْ ارِ دَ مَ لْ لِ 

   1اقاَ نَ عِ   وَ َال قبٌ  ناَ آالمَ م ٌ جِ رْ تَـ تٌـ  نيَ حِ  صْ قِ راَ مَ لْ لِ 

و ....لقد ساهم التكرار هنا يف توسيع حيز يف الصباح ، املساء ، املدارس ، املراقص        

فالتكرار احلريف هو أسلوب «اعد على توسيع احلدث الكلي للقصيدة و بشكل تدرجيي ، س

يكرّسه االستعمال اللغوي حملاكاة احلدث بتكرير حروف الصيغة مع ما يصاحب ذلك من ابراز 

املعلوم  أّن لكل حرف خمرجه الصويت و صفاته اليت متيزه عن غريه و احلروف ومن   2 »اجلرس

  .صامتة و صائتة : نوعان 

مها ، تكسب القصيدة ايقاعا مبا يناسب احلالة ئر احلروف و انسجام األصوات و تالفتكرا     

الشعورية للشاعر ، فكلما استخدم العنصر التكراري بكثرة ، ازداد االيقاع قوة ، و هذا ما جنده 

    ".كراسة شاهد على �اية القرن العشرين " جمسدا يف قصيدة 

        

  

   

                                                           
  .21، ص)املصدر السابق ( ، ! تقريبا... فيصل األمحر ، ديوان العامل  -  1
  . 199، ص  2003،  1، ليبيا ، ط عمر خليفة ادريس ، البنية االيقاعية يف شعر البحرتي ، منشورات قاريونس -  2
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غري أّن تكرار احلرف هو من أبسط أنواع التكرار و أقلها أمهية يف الداللة و قد يلجأ اليه          

بدوافع شعورية لتعزيز االيقاع يف حماولة منه حملاكاة احلدث الذي يتناوله و رمبا جاء  «الشاعر

معناه أن ليس بالضرورة أن يقصد الشاعر اىل حرف فيكرره عن  1»للشاعر عفوا أو دون وعي 

لكن انفعاله النفسي و حالته الشعورية ، قد ختتار احلرف الذي يرتدد يف نصه الشعري و  »عيو 

                      :                            اليت منط قوله"كراسة شاهد على �اية القرن العشرين " هذا ما جنده يف قصيدة 

                                                         ة                             لبَ عَ مٌ  وبٌ لٌ لقٌ واَ 

 و َ 
َ
                                                                      تيك ْ سْ الَ ة بالبْ لقَ غَ ي مٌ هِ الَ امل

                                                   اة ْ يَ حَ ئ ْ جتيِ  اهٌ حشَ  نْ مِ  دنٌ عْ مَ  نْ عَ  رٌ دٌ صْ يَ  ورٌ النٌ و َ 

 واء ٌ اهلَ  وَ 
ٌ
                                                            2مْ دوٌ تَ  الَ بة ٌ ا رغْ ربنَ يشْ  يفْ كَ امل

تبدل احلال و تغري األوضاع رين مرة ، للتأكيد على يف القصيدة ثالثة و عش )الواو (تكرر حرف

يف القرن العشرين ، فظهر األمر و كأنه ثورة عارمة وسط احلياة اليت نعيشها اليوم وسط  

التكنولوجيا من طعام معلب و هواء مكيف و أصبحنا باحثني عن الشغل وصوال اىل املركز العام 

فتكرير حرف «ذا و هلقصيدة ، خر الإىل آ)الواو (مر تكرار حرف ض السكوت ، و يستأي أر 

و للتكرار قدرة على إحداث موسيقى مميزة بصفته عنصرا من 3» صوتيا يف بنية املقطع يهيمن

  .لقصيدة املعاصرةاليت متيز ا عناصر اإليقاع 

  

  

  

                                                                                                                              

                                                           
  .144، ص 1982،  1عمران خضري الكبيسي ، لغة الشعر العريب املعاصر ، وكالة املطبوعات ، الكويت ، الكويت ، ط -  1
  .17، ص ! تقريبا... فيصل األمحر ، ديوان العامل  -  2
 2العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة خيضر بسكرة ، اجلزائر ، ع أمال دهنون ، مجاليات التكرار يف القصيدة املعاصرة ، كلية و األداب -  3

  .18، ص  2008جوان ،  –، جانفي 
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  " :الصفعات " كما يتجلى التكرار احلريف يف قصيدة  

  اهَ لوٌ سَ ة أرْ فعَ دى صَ ى لصَ دَ ى صَ لدَ  واَ عفْ 

                                                                 رائبِ الضَ  بعضٌ  وَ ... اءِ هربِ الكَ  وَ  ازِ الغَ  وَ ء ِ املاَ  معَ 

  هان ِ الرِ  تمِ حَ  اصاتِ قصَ  مثَ 

  فِ اجلاَ  ْ ملَ ة األَ عَ فْ صَ  نْ مِ  افْ اجلَ  مِ ة القلَ فعَ صَ ن ْ مِ وَ   

  اجلافِ  العاشقِ  فعةِ صَ  أوْ  افِ اجلَ  احبِ الصَ  فعةِ صَ  نْ مِ 

   1نِ األماَ  ينِ يغْ  ا  الَ هَ دَ بعْ  فعةْ ى صَ دَ صَ  وبَ صَ  

مرة و  )13(قد هيمن على جسد القصيدة و قد تكرر ثالث عشرة )الصاد  (نالحظ أن صوت

فالصفعة تستلزم القوة كما ) صدى ، صفعة  (هو حرف حرف يوحي بالقوة ، مثلما جند ذلك يف

أنه من الصوامت املهموسة اليت تتطلب جهدا و القوة يف النفس ، فالصفع مأخوذ من الضرب و 

و قد اهتم العرب بظاهرة التكرار كثريا ملا حتمله من ،العنف ،و عليه فهذا احلرف ورد مناسبا ملعناه 

  .قيم موحية

  

  

  

  

       

  

                                                           
1
  .52، ص ! تقریبا... فیصل األحمر ، دیوان العالم  - 
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احساسا موسيقيا  ملا حيدثه من ايقاع ،لكن كثريا ما ما يوحي مبعاناة ّن التكرار احلريف يعطي إ    

مل يعنهم من كل حرف أنه صوت و امنا «التجربة عند عدد كبري من الشعراء املعاصرين الذين 

، و هذا يعين أّن التكرار أصبح نقطة مركزية 1»عناهم من صوت هذا احلرف أنه معرب عن غرض 

و تكرارية الصوت الواحد أو الصوت املفرد يتم فيها تكرار  «رف ،يف القصيدة خاصة تكرار احل

لسابقة أو الالحقة صوت معني من شأنه أن يعطي جرسا صوتيا فريدا اىل جانب األصوات ا

و قد يتكرر على مستوى املفردة الواحدة ، كما ميكن أن يتكرر على مستوى  املكونة للفظ

ا املعاصر من ذلك قول الشاعريف قد كثر استعماله يف شعرنو 2 »األلفاظ املتجاورة املكونة للجملة

        " :العامل الفاضل " قصيدة 

  ةالقدميَ  لماتِ الكَ  نَ ا مِ ينَ كِ اتْر   

     ؤالْ السٌ  ينِ كوٌ ...  وابَ اجلَ ين ِ كوٌ ... ة ديدَ اجلَ  اللغاتِ هات ِ  

   سْ ا الناَ وهلَ حَ ن ْ مِ  بَ شاَ  اليتِ  اتِ لمَ الكَ ن َ مِ  ناَ كيِ اتْر  

   الْ صَ الوِ  ذاكَ  ، وَ  صالْ الوِ  ذاَ هَ  نيَ ي بَ ضِ انتفِ  وَ  

   وِين كٌ ... ة لَ املمِ  تْ كاَ احلَر ه ِ ي هذِ انزعِ وَ  

   امْ احلرَ  تْ كاَ احلَر  نْ عَ  راءْ اهلٌ ذا َ �َ  ينِ عيِ دَ ختْ ال َ  

  3لْ احلَال  اتْ سكنَ الَ  نْ عَ  

  .يف القصيدة  عدة مرات)الكاف  (كرّر صوت   من القصيدة فالشاعر يف هذا 

  

                                                           
  .23، ص  1994ط ، /، مصر ، د ممدوح عبد الرمحان ، املؤشرات االيقاعية يف لغة الشعر ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية -  1
 2008،  1فضيلة مسعودي ، التكرارية الصوتية يف القراءات القرآنية  قراءة نافع أمنوذجا ، دار حامد للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ط -  2

  .21، ص 
  .04،ص  ! تقريبا... ديوان العامل ،فيصل األمحر  -  3
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محل يف طيا�ا وفق هذا االستعمال معامل الشدة و العنف املعروف عنه  )الكاف (تكرار صوت و 

، و يف تكراره هذا احياء بتغري العامل الذي نعيشه اليوم ، و يف هذا  1»شديد و مهموس«بأنه 

مات املاضية و السري حنو املقطع الذي بني أيدينا يوضح لنا الشاعر شدة و قسوة يف ترك هذه الكل

احلقيقة اليت هي ذات خطوط فالكلمات ال تقول سوى ما يقال فقط ، و االبتعاد عن  االمام 

وب من احلرام و البحث عن فالشاعر هنا يريد أن جيد كالما جديدا معربا عن حقيقة و اهلر  قومية 

هذا الكذب سواء كان   و يبقى الشاعر يف جممل قصيدته ينادي و يطالب باخلروج من  احلالل 

كذبا أسودا أو أبيضا دون أن ننسى من جانب التصوير الفين اجلذاب هلذا املوقف و قد ساعد 

احلنكي الشديد يف ابراز هذا املعىن و مبا يريد الشاعر أن يوصله ، " الكاف"على كل هذا صوت 

     "   اقرتاب من العامل يف " يف هذه القصيدة بل جنده يف قصيدة " الكاف" و ال يقتصر تكرار صوت 

  ي عِ ربَ  وبَ لة صَ حْ رِ  نْ عَ  ثٌ دٌ حيْ  يئْ شَ  لٌ كٌ 

  اءْ تدَ ي ابْ توِ ينَ  نماَ حيِ ه ٌ كنَ لَ  وَ    

   كاَ شَ  رٌ اوِ حيٌ  قنيٌ يَ ...  راتْ لنظَ كاَ   تْ افاَ و املسَ   

 ا ودَ وعَ  قِنيْ اليَ  الٌ خيَ  كٌ شَ و َ   

   لوٌ ر ، حٌ النوٌ كَ   باتٌ احملَ  وَ   

  2مودْ اخلٌ  تثريْ سْ  يَ ِيل رتاقه ِ باخِ ه ٌ كنَ لِ  وَ   

 .    احلنكي املهموس" الكاف" الصوت احلريف املكرر و الواضح هو صوت 
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معىن واضح ، و هو كل شيئ يف هذا العامل بعيد مملوء " الكاف " يف التكرار احلريف للصوت   و

يان مدى تغري لتب" الكاف " باخليال و كأنك تعيش يف املنام ، و قد أدخل الشاعر حرف الشبه 

هذا العامل الذي أصبح كالنظرات تبصر مث جتهل عامل بال حركات و ال نبضات فكل شيئ يف 

اهلامش ، اّن الشاعر يف هذه القصيدة يندد بشدة و بعنف  ، فهذا العامل الذي دخل اليه الغريب 

التكرار الصويت  من بعيد ، عامل بعيد عن النور و اليقني ، و الذي ساعد على ابراز هذا املعىن هو

ملا فيه من قوة ، كما يؤكد تكرار احلرف أحيانا اىل عدد من الدالالت و " الكاف " للحرف 

و هلذا كان للصوت أمهية كبرية يف  1املعاين منها ، توسعة حيز املقرتن به عن السياق الذي ورد فيه

تسعى اليه هذه الدراسة ،  انتاج الداللة ، و هو لعب دورا مميزا يف ابراز مقاصد الشاعر و هو ما

اعتبارات من أجل البقاء " فلكل صوت طاقة يستغلها الشاعر داخل نصه ، كما يف قصيدة  

  . :"ضمن املسرية 

   اللسانْ يح ٌ صِ فَ  دٌ قيِ الفَ  ليسٌ اجلَ  نَّ بأَ  وَ  

    -ا دثوٌ حَ  نماَ ا حيِ دقوٌ صَ  نْ اِ  – نهٌ أَ  ريَ غَ  

  ن ْ ياَ البَ  اهَ داَ سٌ  اياَ وا بقَ حٌ ميْ  ذيبٌ كاَ األَ  وَ 

  ان ْ مَ الزَ  عَ عَا شٌ ه ٌ قْ رتِ خيْ مل ْ  وَ  اتَ مَ  هٌ أنَ  ريَ غَ  

  2 نْ ياَ البَ  يحٌ صِ فَ  يسٌ لِ ي جَ لِ عَ لَ ... ي  يقِ دِ صَ يا َ   عْ مِ استَ فَ    

و لكل صوت وقع خاص �ا  )األلف ، الياء ، النون (و األصوات املكررة يف هذا املقطع جند

  .خراللفظة و ما يؤديه حرف ال يؤديه آيسهم يف تبيان الداللة املقرتنة ب
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يف تكرار أدوات الربط و أدوات  عتمد لبعض احلروف ، يتجلىو املالحظ أن هذا التكرار امل 

و  )اللسان ،البيان ، الزمان(تية لنداء و غريها ، فالتكرار الصويت يف الكلمات اآلالنصب و ا

و من )اهلوان األمان ، البنان ، سيان ( القصيدة ال تقتصر على هذه الكلمات فقط بل تتعدى اىل

صوت صائت حنكي وسيط  )الياء( فصوت«) الياء ، األلف ، النون  (بني األصوات املكررة جند

و 1 »صامت أسناين لثوي جمهور أغن)النون  (صامت حنجوري انفجاري ، أما )األلف(جمهور و 

  ": رغبة " يدة ال يكاد الديوان خيلو من تكرار حرف اجلر يف و مثال ذلك قص

  يلْ حِ تَ املسْ  رْ خَ اآلَ  جْ اِر اخلَ ىل َ إِ  جِ روٌ خلٌ ا يفِ  بةٌ غْ رَ   

  ولْ بٌ الذَ  ضِ رْ ، أَ  ضِ رْ األَ  نْ عَ  ادْ عَ تِ بْ اِال  يفِ ... ه ْ وٌ مَ  التَّ ِيف  ةٌ بَ غْ رَ   

  ة ٌ بيَ راَ  لٌ كٌ ، و َ  عِ نوْ  لِ كٌ   نْ مِ  تْ حاَ كاَ النِ  يفِ  بةٌ غْ رَ  

   ولْ طٌ يَ  انْ مَ زَ  الَ  الَ إِ  نْ ماَ الزَ  تِ اَ مسِ واَ  نْ مِ  صْ لٌ خَ التَ  يفِ ة ٌ بَ غْ رَ  

   2ةادَ عَ السَ  ظاتِ حلَ ن ْ اه مِ ... ة عادَ السَ  ينِ واَ ثَ  واءِ تِ  احْ ِيف  ةٌ غبَ رَ   

الواحد ، و مكرر تسع عشرة مرة يف القصيدة موزعة بني مقاطع البيت )يف (جاء حرف اجلر 

املرغوب فيه يف العامل و البحث عن األفضل   ىل توسعة حيز الشيئ أدى تكرار هذا احلرف إ

التموه /اخلروج (و ما يبدو من تكراره هذا ، أنه يريد اخبارنا أن الرغبة ستكون يف كالسعادة 

  .)احتواء ثواين السعادة  /التخلص من وامسات الزمان/النكاحات 
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كل كلمة «لكن  ذا اتصل أي حرف من حروف اهلجاء حبرف أو أكثر نشأ ما يسمى بالكلمة وإ

هلذا فالكلمة تشكل اللبنة األساسية اليت يعتمد عليها الشاعر يف 1»البد أن تدل على معىن 

  .هندسة و بناء كالمه

  : تكرار الكلمة 

يعترب تكرار الكلمة من األمناط الشائعة يف الشعر املعاصر ، رغم وقوف القدماء عنده كثريا فقد 

أمسوه التكرار اللفظي و لعل القاعدة األولية ملثل هذا التكرار أن «أفاضوا يف احلديث عنه فيما 

، و أما بالنسبة للمعاصرين 2»يكون اللفظ املكرر وثيق الصلة باملعىن العام للسياق الذي يرد فيه 

فقد نظروا اىل تكرار اللفظة نظرة أكثر مشولية يعدون التكرار أحد األسس اليت يبىن عليها النص 

ها ىل ارتباط غري أساسا ينظر أوال إ «رة  داخل االنصالنظرة أصبحت اللفظة املكر  الشعري و �ذه

خر ، و هذا ال يعين أن اللفظة املكررة مل يعد هلا أي ارتباط مبعىن مبعناها اىل ارتباطها مبعىن آ

السياق ، بل لقد اكتسبت من األمهية ما جعل معىن السياق يقوم يف كثري من األحيان عليها ا�ا 

و هلذا جند املعاصرين ابتعدوا كثريا عن الرؤية 3 »ذا التصور عنصر مركزي يف بناء النص الشعري�

نؤكد  على اللفظة " فيصل األمحر " القدمية هلذا التكرار و يف تعرضنا لتكرار األلفاظ يف شعر 

  ءا أساسيا ال ميكن جتاهله و جاءتاملكررة يف القصيدة الواحدة ذلك أن اللفظة تبقى جز 

اهلا على الزمن ، أو الكلمات من حيث ورودها مكررة حسب تقسيم النحويني هلا من حيث اشتم

  . اسم و فعل و ضمريإىل
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 فيصل األمحر ، و امنا لغاية معينة يهدف من ورائها الشاعر طيا و تكرار الكلمة ال يكون اعتبا

تتشكل من صوت معزول أو من مجلة من  األصوات املركبة املوزعة داخل  «باعتبار الكلمة 

السطر الشعري أو القصيدة بشكل أفقي أو رأسي ، و هذه األصوات تتوحد يف بناءها و تأثريا�ا 

أو ذات طبيعة متغرية تفرضها طبيعة  «سواء أكانت حرفا أم كلمة ذات صفات ثابتة كاألمساء ،

و قد تكون الكلمة ة وظيفتها و داللتها داخل النص ، لكل كلمة مكرر هلذا ف 1»السياق كالفعل

  .امسا 

  كرار االسمت1-1

حديث االنسان يشتمل على عدة أفكار ، و كل فكرة تسمى فقرة ، و اجلملة تتكون من جمموع   

على  مادل«االسم ، الفعل ، احلرف ، بالنسبة لالسم هو : كلمات و تنحصر يف ثالثة أنواع 

 :"رغبة " كما يف قول الشاعر قصيدة    2»معىن غري مقرتن بزمن 

  رْ خَ اآلَ  جْ اِر اخلَ  ىلَ إِ  وجِ رٌ  اخلٌ ِيف  ةٌ بَ غْ رَ     
ٌ
  ل ْ حيِ تَ سْ امل

   ولْ بٌ الذَ  ضِ رْ ، أَ  ضِ رْ األَ  نْ عَ  ادْ عَ بتِ اإلِ  يفِ ...  وهْ مَ التَ  يفِ  ةٌ غبَ رَ   

  ةٌ بيَ راَ  لِ كٌ   يفِ  ، وَ ع ِ نوْ  لِ كٌ   نْ مِ  تْ حاَ كاَ  النِ ِيف  بةٌ غْ رَ  

   نْ مِ ه ْ دِ عْ ا بَـ مَ  وَ  مْ الَ الكَ ح ِ كاَ نِ  بَ وْ ة صَ غريَِ الصَ  ورْ هٌ الزٌ  حِ كاَ نِ  نْ مِ  

   لْ فوٌ األٌ  ءِ ياَ ضِ  

   ولْ يطٌ  نْ ماَ زَ  الَ  ىلَ إِ ان ْ الزمَ  تْ اَ مسِ واَ  نْ مِ  صْ لٌ خَ التَ  يفِ  بةَ غْ رَ   

  3ة دَ عاَ السَ  تِ ظاَ حلَ  نْ مِ  هْ آَ ... ة ادَ عَ  السَ اِين وَ ثَـ ء ْ واَ حتِ اِ  يفِ  ةٌ بَ غْ رَ  

                                                           
  .493عصام شرتح ، مجالية التكرار يف الشعر السوري ، ص  -  1
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و قد جاءت هذه الكلمة يف " رغبة " و الكلمة املكررة يف هذا املقطع من القصيدة هي 

و .مرة  البداية و هلذا فهي مبتدأ ، و نوعها اسم و قد تكررت يف القصيدة كلها أربع عشرة

الذي وصفه الشاعر هو التكرار العمودي الذي شغلته هذه اللفظة الالفتة للنظر و  التكرار

يف اخلروج ( ، فالرغبة قد تكون يف عيةاملعاين الفر  هذا  التكرار انطلقت منه كل و،السمع معا 

يف / يف احتواء السعادة/ يف التخلص من وامسات الزمان/ يف النكاحات/يف التموه/ إىل اخلارج

لكن ينبغي توخي  )يف التشبه بالكلمات القدمية/ يف التخبؤ/يف سياسات/  ممالكيف/ النور

، ألن أسلوب التكرار ليس من أجل إعادة اللفظة ، و إمنا يف البعد الداليل احلذر يف استعماله 

رفع مناذج ال ت«ىل ذلك يف قوهلا ارت نازك املالئكة إو قد أشأو األثر اليت ترتكه تلك اللفظة ،

 ال على يد شاعر موهوب يدرك أن املعوللون من التكرار إىل مرتبة األصالة و اجلمال إهذا ال

و هلذا فالكلمة هلا دور يف  »1منا على بعد الكلمة املكررةيف مثله ال على التكرار نفسه و إ

يف النص ، و الديوان الذي حنن بصدد دراسته كل  استفهام اىل حد ما يف درجة االيقاع

كراسة شاهد " األلفاظ مكررة جندها يف البداية أي تكرار عمودي و مثال عن ذلك يف قوله 

  : "على �اية القرن العشرين

  ا وهَ رٌ قَ  بَـ ي الِيت ضِ راَ األَ  نِ طوٌ بٌ   يدٌ دِ حَ    

  ا هَ لوٌ تَ قَـ  اليتِ  وبِ عٌ الشٌ  يدٌ دِ حَ     

   اغْ مَ الدِ  يلٌ سِ غَ  رَ ثْـ إِ  فٌ ظِ نَ تٌـ  يمٌ تَ يَـ  يدٌ دِ حَ    

  د ْ وٌ اجلنٌـ ء ٌ ذاَ حِ  شٌ راَ فِ  يدٌ دِ حَ      

  2ه ْ عوٌ جَ رتْ سْ اِ  يْ الذِ  دْ نوٌ اجلٌ  يدٌ دِ ، حَ د ْ نوٌ اجلٌ  يدٌ دِ حَ       

                                                           
  .264نازك املالئكة ، قضايا الشعر املعاصر ، ص  -  1
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و قد مسح هذا التكرار اللفظي  )حديد ( رة يف هذا املقطع من القصيدة هي الكلمة املكر 

  . بتوالد الصور و األحداث يف العامل الذي نعيشه اليوم

رتبة و فقد أصبحنا نأكل و نشرب من طعام معلب و حلوم مصربة باحلديد و كلها سلع م

مشهدا وصفيا حيتوي على  اليت شكلت لناعلى هذه اللفظة ، الشاعر ركز مغلقة باحلديد هلذا 

ساها أمهية يف النص و مكّنها من و هو ما أك)فراش  /الشعوب يتيم/بطون (حركات كثرية 

حداث ايقاع و نغم موسيقي و قد ساعد على ذلك خلو املقطع من أي عالمات للرتقيم و إ

 بالتايل الغاء احلدود بني اجلمل و جاءت الكلمة املكررة يف القصيدة تسع مرات و تكرار

نفس اللفظ  منها و له صورتان رئيستان األوىل تكرار الكلمة يكون من خالل كلمة أو جزء 

و هذا جسدته القصيدة  يف بداية جمموعة من أبيات القصيدة فقد يكون هذا اللفظ امسا

و هذا ما  ،موقعا رئيسيا يف بداية أسطر القصيدة)حديد (رة السابقة فقد شكلت اللفظة املكر 

  :يقول" املديح " جنده كذلك يف قصيدة 

     
َ
 ...  يحٌ دِ امل

َ
  لٌ كٌ ... اتيح ٌ فَ امل

َ
 ورصٌ القٌ  تِ عاَ وبْ زَ  ينِ لٌ خِ دْ تٌ  رٌ ابِ عَ امل

      
َ
   لِ كٌ ب َ وْ ي صَ عربِْ مَ ... ة وَ طْ ة خٌ وَ طْ خٌ  يِ متَ رْ ى  يَـ صَ احلٌ ...  يحٌ دِ امل

   ريْ ثِ أَ  انْ كَ مَ    

     
َ
   هيهْ تَ اشْ  يْ  الذِ ِين ويِ تَ حيَ  يْ الذِ  يهْ توَ حْ أَ  يْ الذِ  ءٌ واَ اهلَ يح ٌ دِ امل

   ورْ دٌ الصٌ  ضَ رْ أَ  رٌ مٌ غْ يَـ ...  وحِ الرٌ  يفِ     

     
َ
   ورْ صٌ العٌ  دَ نْ عِ  بِ الرَّ  نْ و مِ نٌ دْ تَ  لْ يِ اتَ الرتَ يح ْ دِ امل

     
َ
  1 بتْ حَ سَ  انْ الِيت  عْ وٌ الربٌـ  لٌ كٌ ...  ِيب  تْ فَ صَ  عَ الِيت  حْ ياَ الرِ يح ْ دِ امل
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تركيزه  شد انتباه املتلقي ومما زاد يف و قد جاء التكرار عموديا  )املديح (الكلمة املكررة هي 

  .على هذه اللفظة املكررة 

و قد ركز على هذه النقطة ملا حتمله من دالالت فقد  كررت تسع عشرة مرة يف القصيدة ،و قد ت

الرياح  /الرتاتيل /اهلواء /احلصى/مفاتيح (رأى املديح و صرح يف أماكن متعددة فقد وجده يف 

السؤال  /عناوين/عناق  /عطور /السياقات /املعاهدتان يف/الكالم اجلميل الدىن و احلرام /

  .)انقيادي /انزياح عن العادة /زجاجة عطر /نبات القصور/السياسات 

، فاملديح من املدح و الكالم اجلميل و هلذا انفردت هذه الكلمة من اهتمام من طرف الشاعر     

كيان مستقل يف   «كلمةهلذا فالألمحر  يف أماكن متعددة من العامل الذي وجده الشاعر فيصل ا

مبىن و «يف النص الشعري فالكلمة اذن يف �اية األمر 1»الكتابة و تتمتع بذاتية و مكانة مستقلة 

فقد جلأ  2»معىن لكل منهما مساته و خصائصه اليت �ا نستطيع أن  نتعرف على الكلمات 

و لتوسيع داللته داخل السياق من جهة و �ذا املعىن  الشاعر لتكرار هذا االسم لتعريف القارئ به

جيعل منه نقطة ارتكاز يقوم املقطع عليه منذ البداية و قد حيمل هذا االسم املكرر على عاتقه 

  .زيادة املعاين و مع ذلك تبقى هذه املعاين املختلفة مشدودة اىل أصل واحد االسم املكرر

  

  

  

 

  

                                                           
  .19ص ، 1996،  12دور الكلمة يف اللغة ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط كمال بشر ،  -  1
  .31، ص  2011، ) ط/د(حلمي خليل ، الكلمة دراسة لغوية معجمية ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ،  -  2
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 تتمتع بايقاع خاص ملا هلا من  تأثريالكلمة ف فالتكرار عنصر فّعال يف تكوين قصيدة الشاعر ،  

  .يف اخلطاب الشعري ، و هو ما يعرف باجلرس اللفظي و قد تكون الكلمة فعال 

  :تكرار الفعل -1-2     

، و الفعل هو ما يدل  رتكب منه القصيدة تبىن على حركة الفعل ، فاجلملة تبدأ به أو ت       

املاضي ، : أزمنة  ة، فاجلملة الفعلية تستخدم األفعال يف ثالثعلى حدوث عمل يف زمن معني 

  :يقول فيها" قراءات "ومن أمثلة تكرار الفعل املضارع يف قصيدة . املضارع ، األمر

   مْ ئِ الناَ  شِ حْ الوَ  هِ جْ  وَ ِيف أ ٌ قرْ أَ        

   ِيب ق ْ الِ العَ ه ِ جْ الوَ يم ٌ اسِ تقَ  ضٌ عْ بَـ رأ ٌ قْ أَ        

   ينِ يوٌ عٌ  نَ وْ ي لَ رِ بَ  نَ زْ حٌ  يْينِ  عَ ِيف  رأٌ قْ أَ       

   دِ عْ الرَ  اتِ أنَ  وَ  سِ مْ الشَ  اتَ اهَ  أٌ قرْ أَ       

   1نْ وٌ فيْـ األَ  رِ رَ ى سَ لَ عَ م ِ وْ النَـ  نَ مِ  أٌ قرْ أَ  وَ    

�ايتها ، فقد تكرر ثالث  و هكذا يتواىل تكرار الفعل املضارع من بداية القصيدة اىل        

و املالحظ ،  2 »كلمة مركبة من حدث و زمان  «و عشرون مرة ، و املعروف عن الفعل هو

تكرار واسع لصيغة الفعل املظارع املرفوع ألنه يدل على الزمنية اآلنية ، و كأن الفعل حيدث 

كل اهتمامه   فالشاعر ركزاآلن أو سيحدث اآلن أي أنه يتأرجح بني احلاضر و املستقبل ، 

 .    على فعل القراءة ، و جعله النقطة املركزية اليت تتمحور حوهلا القصيدة كلها 

  

                                                           
  .37، ص  ! تقريبا... فيصل األمحر ،ديوان العامل  -  1
،   2003،  1، القاهرة ، مصر ، ط عبد الرمحان تربماسني ، البنية االيقاعية للقصيدة املعاصرة  يف اجلزائر ، دار الفجر للنشر و التوزيع -  2
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/ تقاسيم الوجه / وجه الوحش (، أقرأ يف )قصيدة قراءات  (فكان هلذا الفعل املكرر أثر واضح يف

املكرر  حيث و تتواىل دالالت أخرى للفعل )، / .....من النوم / آهات الشمس / يف عيين حزن 

ترك النهاية معربة عن الفشل ، نتج عنها التناقض املوجود يف املشهد ، حث على فعل القراءة لكن 

  :سرعان ما ينفيه بال النافية ، و هذا موجود يف آخر مقطع يقول فيه 

  ال أقرأ ال أقرأ يكفيين                          

، فاحتل موقعا مركزيا و تالحم أسطر القصيدة على ترابط )أقرأ (فقد عمل الفعل املكرر     

قصيدة  "يف القصيدة ، فاستحظار الشاعر لألفعال املضارعة مشلت معظم قصائده ، ففي

  :من الديوان يقول الشاعر فيها  "وصايا امليت 

   نهٌ فوٌ عرِ تَ  ماَ لَ ثْـ مِ م ْ لكٌ صِ فيَ  سْ الِ  ا�َ وا ِيف رٌ كٌ اْذ وَ      

  ت ْ كاَ احِ الضَ  صْ صَ لقِ باِ ن َ ذَ األٌ  رٌ حَ سْ يَ قا َ اطِ وا نَ كرٌ اْذ       

   انهْ سَ لِ  ريِ صِ عَ بِ م ْ هٌ ريَ صِ يَ  ينَ الذِ  ىنَ زاَ احلَ  بِنيْ ئِ الغاَ  نْ عَ        

   نيْ كِ احِ  الضَ ِيف         

  بني ْ يِ الطَ  رَ كثْـ أَ  ماَ ...  بٌ يِ طٌ  هٌ وا أنَ رٌ كٌ اْذ وَ         

   هْ مسَْ ا اِ روٌ كٌ ، اْذ  رينْ اضِ احلَ  عَ مَ ه ْ بوٌ سَ احْ وَ          

  1  هْ اتِ خَ ؤاَ مٌ  تِ اَ يِ كرْ ا ذِ روٌ كٌ اْذ وَ          

على )اذكروا  (يف القصيدة تسع مرات ، فقد عمل تكرار الفعل )اذكروا (تكرر الفعل      

ىل أقصى حد ممكن ، ليظهر يف املقابل خلوده و ذكره باحلسنات و تكثيف معىن الذكر إ

  .اخلريات 

                                                           
  .34، ص ! تقريبا... فيصل األمحر ، ديوان العامل  -  1
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اعر حماسن الشخص ليستعيد الش امتد اىل مقاطع القصيدة ،  )اذكروا  (غري أن الفعل املكرر 

  .امليت بذكر أعماله ، بكل صدق و اخالص ، للحفاظ على امسه 

  :و يف نفس القصيدة جند تكرار فعل األمر سريوا يف قوله    

   ْ تِني امليِ  افةِ كَ   لىَ عَ م ٌ الَ ي سَ دِ بعْ  دِ عْ بَـ ن ْ مِ وَ      

   عِنيْ ابِ ة التَ وَ طْ ى خٌ لَ وا عَ سريٌِ  وَ ...  اِيت كَ وا سَ ريٌ سِ ... ي ثرْ اِ وا بِ ريٌ سِ  مثٌ      

  ع ْ موٌ الدٌ ك َ لْ تِ /  يبْ ذِ كاَ األَ  كَ لْ تِ  ضٌ عْ بَـ  نْ مِ  دَ بٌ  الَ  وَ ... وا ريٌ سِ  مثٌَ       

  خر مقطع من القصيدة  آىلإِ         

   1ينْ زِ ة حلَ طَ قْ سَ  نْ مِ  سَ أْ بَ  الَ  وَ ...  ءِ طْ بٌ وا بِ ريٌ سِ  مثٌَ        

و 2»طلب الحدث مقرتن ب «و يدل علىتكرر فعل األمر سريوا يف القصيدة أربع مرات ،     

املتهاطلة و الرمحة بالسالم  و  فكان هلذا التكرار داللة توحي، السري مع امليت و ذكره  هو  

  .قدين يف املقابر اتغمر الر 

  

  

  

  

  

   

                                                           
  .33، ص! تقريبا... فيصل األمحر ، ديوان العامل  -  1
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  :مالحظات

  مرة بنسبة) 206( استخداما حيث وصل عدد تكراره الفعل املضارع هو أكثر األفعال إنّ  

أو حدث أثناء أو بعد زمن التكلم   و يوحي هذا الفعل املضارع الثابت يف الفعل ، كأن الفعل

و باعتبار االنسان دائما يبحث عن النقص الذي حييط بالعامل «، يتأرجح بني احلاضر و املستقبل 

ناقصة ،تطلب املزيد يف املستقبل، لكن موقف االنسان و  الفراغ  املوجود الذي ال بد منه يف حياة

العقل اجتاه حقيقة عامله الذي أراد تغيريها ، لكنه دائما يف عجز ، و يبقى الشاعر فيصل األمحر و 

شعره حاول أن يتعاىل عن األشياء اليت أفسدت لغته الشعرية يف حرية و تعجب من عامله ، فب

وساعده على ذلك زمن املضارع يف النظّر للمستقبل 1»  ذلكا�تمع مع عجز ذريع و مستمر يف

  .و حماولة تغيري االنسان املادي وطغيان األنانية و حب احلياة و نسيان اآلخرة 

يلعب الفعل املاضي دورا كبريا يف القصيدة ، و رمبا حيملنا هذا االعتقاد بأن الشاعر يهدف اىل  و

  .ابراز تأثر احلاضر و املستقبل 

، فالشاعر يف مرة نسبة أقل من الفعل املضارع و املاضي 20الفعل األمر وصل عدد تكراره أما  

  .مواقف النصح و االرشاد اجتاه القواعد السيئة اليت حتكم العامل و احمليط

   .بالقارىء اىل انتاج داللة معينة أمهية داللية ، تدفع  للضمائر   

  :تكرار الضمائر-1

الظاهرة و املسترتة ، كظمري : و قد تعامل فيصل األمحر مع الضمائر بكل أشكاهلا املختلفة 

  .املتكلم ، املخاطب ، الغائب 

  

  

                                                           
  .11: 00، الساعة  18/05/2015فيصل األمحر ، حوار مع الباحثة ،  -  1
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  :ضمير المتكلم -1-1

ميثل هذا الضمري ثابتا صرفيا أساسيا يف القصيدة ، حبيث خيدم الوظيفة األسلوبية و الداللية        

  :"اهللا  عن اختفاء عبد" يف قصيدة  يتجلى ذلك يف قولهيتصل حبضور الذات مباشرة و و 

  دت ٌ صْ اقَ مَ نا َ أَ       

   بٌ ذَ عَ مٌ م ٌ الَ الكَ  وَ ...  اِين عَ أٌ  مْ كَ لَ و َ       

   رِ مٌ آَ تَ  مٌ الَ السَ  وَ ...  بٌ رْ حَ  فٌ روٌ احلٌ  وَ       

   مْ هلَ  فٌ سَ نَ  ناَ ؤٌ داَ نِ  وَ          

   تَ ريَ دَ  دْ قَ  كَ نَ أَ  تَ يْ لَ ...  هْ آَ  هْ آَ         

  ا ايَ فَ ي اخلَ رِ دْ أَ ن ْ كٌ أَ  ْ ا ملَ نَ أَ         

   كَ تِ وْ صَ  سَ مْ طَ  كَ وتْ صَ  يتَ تِ شْ تَ  دْ أرٌ  ا ملَ نَ أَ         

   تٌ لْ عَ فَـ  دْ قَ  ينِ أَ  مَ غْ رَ  كَ سِ مهَْ  رَ هْ قَـ  دْ رٌ أَ  ا ملَْ أنَ          

  1ؤٌ اطِ توَ  هٌ بْ شِ  َ مثٌ م ٌ هْ وَ  َ مثٌ ... م ٌ لْ حٌ  مثٌَ ... م ٌ سْ اِ  وَ  مٌ سْ اِ         

تكرر الضمري أنا يف القصيدة مخس مرات ، فالشاعر يتكلم عن نفسه و معاناته هلذا غلب       

  .ضمري الكينونة و كررّه أكثر من مرة 

، عن القهر الذي يعيشه و السكوت الذي  غري أن ضمري املتكلم  أثبت ما يريد الشاعر اخباره   

طمس صوته عن اختفاء شخص عزيز على قلبه ، و أصبح حلم أو شبه وهم التواصل معه 

  .فأصبح ضمري املتكلم هوية الشاعر و سكنه و شخصيته 

                                                           
  .54، ص ! تقريبا... ديوان العامل ،فيصل األمحر  -  1
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  :ضمير المخاطب -1-2

و من خالله خياطب " الكاف " توظيف ضمري املخاطب املتجسد يف  يلجأ الشاعر اىل        

ات من أجل البقاء ضمن اعتبار " و يتجلى ذلك يف قصيدة  االنسان الذي يبحث عن البقاء 

  " :املسرية 

  مانالز  سَ ليِ بوٌ  كَ فتْ رَ عَ  دْ قَ لَ    

  عالالنِ  قَ عِ لَ  ضٌ عْ بَـ  دِ غَ  لَ بْ قَـ وم َ اليَ ك َ تِ اباَ تَ  كِ ِيف  نْ كٌ ليْ  وَ     

   اكَ ذَ  كَ ريَ غَ  دَ وَ عٌ تَـ  دْ قَ ...  نَ قْ لَ قْ تَـ  الَ و َ       

   الْ عَ نِ  نَ مِ  شٌ رْ ا فَـ هَ مٌ حلْ  مةٌ عِ طْ أَ  كَ اسِ وَ حَ  ريٌ ثِ تٌ ا سَ دَ غَ         

  ة وَ َال الطِ  ضٌ عْ بَـ  كَ يثٌ دِ  حَ ِيف  نْ كٌ ليَ  وَ          

  1 لْ سٌ عَ التَـ  ضٌ عْ ة ، بَـ اوَ خَ الرَ  ضٌ عْ بَـ         

لعب هذا الضمري دورا مهما يف القصيدة ، حيث يؤدي وظائف عدة ختدم الوظيفة         

يمة اتصالية جعلت األسلوبية ، تأيت يف مقدمتها الوظيفة الصوتية ، حيث ساهم يف اضفاء ق

  .ري يف السامعنيىل املتلقي ، مما يساعد الشاعر على التأثالرسالة موجهة إ

  .و املخاطب بل تعدى اىل استخدام ضمري الغائب م و ال يقتصر األمر على ضمري املتكل 

  :ضمير الغائب -1-3

جلأ الشاعر اىل توظيف هذا الضمري ملا خيتلج يف نفسه من مشاعر ، و احلديث عن        

ات من اعتبار " الغائبيني ، و استخدم ضمري هم بكثرة يف ديوانه ، جند ذلك يف مقطع من قصيدة 

  ." أجل البقاء ضمن املسرية 

                                                           
1
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  ؟  مْ هٌ مسَْ ا اِ ؟ مَ م ْ هٌ  فَ يْ ؟ كَ  مْ ا �ِِ ؟ مَ م ْ ا هلٌَ ؟ مَ  مْ هٌ نَـ يْـ أَ                   

  ؟ م ْ هٌ فَ لْ خَ  ا ِاراَداِ�م؟ مَ  مْ �ٌ دَ راَ اِ  ؟ ماَ  مْ هٌ يمَ سِ قاَ تَ  ماَ                 

  ؟ م ْ ريا�َِ جِ  ؟ وَ  ابِ حَ الصِ  ؟ وَ م ْ هٌ بَـ ارِ أقَ  نْ ؟ مِ  مْ هٌ ريَ سِ يَ  نْ مِ                 

  :يف نفس القصيدة يف قوله "هو "ووظف ضمري 

   لَ ؤاَ السٌ  ادَ أرَ  بِ ريِ غَ  نْ ا عَ ثوٌ دَ حَ  دْ لقَ               

   نْ أَ  ضٌ فٌ يرَ  هٌ أنَ بِ  الَ قَ  وَ               

   ضْ فٌ يرَ  انَ ا كَ مَ  نْ اآلَ  رٌ كٌ ذْ يَ  دٌ حَ أَ  دْ عٌ يَـ  ملْ               

   انْ وَ ي األَ مِ حيَْ اء َ ي جَ الذِ  تَ فاَ  وَ  انْ األوَ  تَ فاَ                

  1 مانْ الزَ  حِ اَ تيِ جْ اِ  لَ قبْ  سٌ لِ جيْ  انَ كَ نه ٌ وا أَ دثٌ حَ                

أكثر من مرة يف املقطع للتأكيد أن اإلنسان إذا انقطع عن احلياة نتذكر ) هو(تكرر ضمري الغائب 

  .أعماله ، فتكرار الضمري الغائب أسهم يف تبيان حالته
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  التكرار المركب : ثانيا 

و لقد وقع تكرار الرتاكيب يف ن هذا النوع من التكرار خيص السياق ، لقد أشرنا سابقا ، أ    

  .النص عدة مرات نذكر منها 

  :تكرار العبارة 

يف  "و فيه يعمد الشاعر اىل عبارة معينة يكررها يف ثنايا النص ، و من أمثلة  ذلك جند يف قصيدة

  :يف قوله " العامل اقرتاب من 

  كل شيء بعيد 

  و الرؤى أسطر فوق وجه السماء احلزينة 

  حتت مداد الليايل و حرب الرعود 

   1كل شىيء حيدث عن رحلة صوب ربعي

  :و ميكن اختزاهلا يف عبارة واحدة بالشكل اآليت  

  بعيد                                 

  عن رحلة حيدث                                 

  بال حركات     كل شيء                   

  تناءى                                 

  على اهلامش                                 

  و ان طال حبثه                                 

                                                           
  .14، ص ) املصدر السابق( ، ! تقريبا... فيصل األمحر ، ديوان العامل  -  1
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  .مرات  ررت عبارة كل شيئ يف القصيدة مثاينتك  

و الالفت للنظر يف هذه القصيدة أ�ا كرّرت عدة عبارات و أخذت موقعا رئيسيا يف رؤوس        

  :هذه األسطر الشعرية فنجد يف قوله

  ... انَ كَ   فٌ سْ النَ  تكَ امَ سَ بتِ اِ  بِ باَ  ندَ عِ 

  نسفت ألف تعويذة من هضاب اجلنوب  ةٌ فَ دْ صٌ 

   صدفة نسفت كل تعليمة من تعاليم كل حكايا قدمي الزمان

  و تآلفت الكلمات 

  تغامرت الكلمات 

  اشتهت بعضها الكلمات 

  حل البحور ... تغري جدول كل املواعيد 

  غدوت لدى ربوة الصوت ، صوتك أحكي احلكايا اليت سئم 

  الغم ترديدها ذات حزن قدمي 

  1غدوت لدى كل رقصة ريح

و غدوت لدى كل مرتني ، و جديد الزمان ثالث  فالشاعر كرّر عبارة صدفة نسفت مرتني ،

  .وفق رؤية الشاعر للتاريخ البشري مرات يف القصيدة ، و جاءت هذه العبارات املكررة 

  

                                                           
  .60،ص)املصدر السابق ( ، ! تقريبا... فيصل األمحر، ديوان العامل  -  1



 الفصل الثاني                                                 أسالیب التكرار في الدیوان            
 

 
65 

الذي حتول فيه الزمان اىل  كالم باطل يف بوابة الزمن الفاتر ، و تغري الشر يف بردة اخلري و كان    

عفن ، فهذا الزمن اجلديد محل دالالت كثرية ، من جهة الستار هو الكالم يف شريان هذا الزمن امل

لغة ختاطب بني الشاعر و البشرية و أضحت ممثلة هلم يف كثري من السياقات االجتماعية و «

تباعدت و تذاحبت و (، فالزمان اجلديد مقرون بالكلمات اليت 1» الثقافية على حد سواء

، هلذا كان التكرار فهذه الدالالت منحت نغما موسيقيا مع داللة اجلمل       )......تصاحلت 

يعكس األمهية اليت يوليها املتكلم ملضمون تلك اجلمل املكررة ، باعتبارها مفتاحا لفهم املضمون «

 »العام الذي يتوخاه املتكلم اضافة اىل ما حتققه من توازن هندسي و عاطفي بني الكالم و معناه

2.  

  :ميكن اختزال كل هذا يف عبارة واحدة بالشكل اآليت  و 

  تآلفت الكلمات                                                

  تغامرت الكلمات                                                

  تساكنت الكلمات                                    جديد الزمان

  تناسلت الكلمات                                               

  :و لكن عندما حتول هذا الزمن اىل احتيال و كالم ال حق فيه حتولت الكلمات اىل 

  تباعدت الكلمات                                               

  م الكالم جديد الزمان                                حتدى الكال 

  تذاحبت الكلمات                                              

   .و املالحظ على هذه األشكال ، حتول الزمن اىل زمن جديد الذي نعيشه اليوم

                                                           
  .200صفهد ناصر عاشور ، التكرار يف الشعر حممود درويش ،  -  1
  .233نازك املالئكة ، قضايا الشعر املعاصر ، ص  -  2
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:بعد هذه الدراسة خنلص مبجموعة من النتائج نصوغها كاآليت   

، و هو من )  تقريبا... العامل (أسلوب التكرار من العناصر األسلوبية ، األكثر شيوعا يف ديوان -

  .الداخلية ، و قد أواله الشاعر اهتماما كبريا  العناصر االيقاعية

.  أسلوب التكرار من عناصر التبليغ و طرق األداء يف الشعر العريب قدميه و حديثه -  

املختلفة يف إبراز جانب تأثريي لدى أسهمت ظاهرة التكرار يف الشعر العريب بأمناطها و أنواعها -

وال إىل اجلملة ، هلذا تنوع أسلوب التكرار بني البسيط املتلقي بدءا بالصوت ، الكلمة بأنواعها وص

  .و املركب

تكرار الكلمات و العبارات هو التكرار يعكس األمهية اليت يوليها الشاعر ملضمون تلك العبارات -

.و الكلمات املكررة باعتبارها مفتاحا لفهم املضمون العام قصد جذب انتباه املتلقي  

املهموسة ، فالشاعر فيصل األمحر بصدد البوح عن العامل الذي  غلبت األصوات ا�هورة على-

  .يعيشه يف مسايرة الواقع ، فقد حاول بلغته الشعرية أن يتعاىل على األشياء 

، أن هذه الدراسة حاولت الوقوف على أهم اجلوانب األسلوبية  استخالصهو ختاما ما أمكن -

.)تقريبا ... العامل (يف الديوان   

اهللا أن يتقبل مين هذا العمل و أن حيقق به النفع و الفائدة للدارسني ، إنه و أعظم ما أرجوه من 

.نعم املوىل و نعم البصري   
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  ملخص

لفيصـــــل ! تقريبـــــا...العـــــامل (ث إىل الكشـــــف عـــــن أســـــلوب التكـــــرارا يف ديـــــوانيهـــــدف هـــــذا البحـــــ

تكـرار الصـوت والكلمـة (التعرف على أمناطه وأنواعه عند الشاعر، واليت جتسدت يف  األمحر،وحماولة

ودور هــذه األمنــاط يف بنــاء الــنص الشــعري، وقــدر�ا علــى إضــافة ســياقات جديــدة تعمــل ) واجلملــة

  .على شد انتباه املتلقي وجذبه إىل جانب انسجام النص الشعري وترابطه

Abstract 

The objective of this research is to detect Repitition style in 

the Office of (the world ... almost! Alahmar Faisal, and try to 

identify the patterns and types when the poet, exemplified by 

the (voice, word and sentence repetition) and the role of these 

patterns in the construction of the poetic text, and the ability 

to add new contexts working to tighten the attention of the 

recipient, it lured to the harmonization of the poetic text and 

interdependent.                                                                      


