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:مقدمة   

 أ
 

      استطاعت الركاية خالؿ فترة كجيزة أف تفرض كجكدىا مف خالؿ شغفيا ككلعيا 
بمزايا الشعر، ك حصرىا عمى حضكره داخؿ بنيتيا، حيث راحت تمكف لغتيا بنفحات 

الشعر، ك تقترض منو خصائصو الفنية، ك تقنياتو األسمكبية ك البالغية ككاف مف بيف 
 .ىذه الخصائص ىك التكرار

يعد أسمكب التكرار مف األساليب التعبيرية التي تقكم المعاني كتعمؽ الدالالت، كقد عرفّتو 
العربية في معظـ نصكصيا التي كصمت إلينا بدءا مف العصر الجاىمي كصكال إلى 
العصر الحديث، كما استعممو القرآف الكريـ ك الحديث النبكم الشريؼ، كمف ثـّ فيك  

ظاىرة مميزة تستحؽ الدرس ك التحميؿ لمكشؼ عف الكظيفة التي يؤدييا في السياؽ أك 
 .النص الذم يرد فيو

ك عمى ىذا األساس تـ اختيار ىذا المكضكع كمدكنة لمذكرة التخرج، ك اخترنا لو عنكاف 
 ك سبب اختيار "نزهة الخاطر ألمين الزاوي:" جماليات التكرار في رواية: بحث كسمناه بػػػػػػ

 .ىذه الظاىرة مكضكعا لمدراسة ىك طغياف التكرار عمى الركاية
 :ك اإلشكالية المطركحة

  ما مفيـك التكرار ك ما أنكاعو؟ ك أيف تكمف مستكيات التكرار في الركاية؟-
 ىؿ استطاع الركائي فعال أف يستخدـ ىذه التقنية، ك ىؿ حقؽ القيمة الجمالية ك عبر -

 عف معانيو؟ أـ ىك مجرد ترديد ك تتابع شكمي ال فائدة منو؟
 ك لإلجابة عمى ىذه األسئمة اعتمدنا عمى ِخطة تّضمنت مقدمة ك فصميف 

" نظرم المكسـك بػػ : ك خاتمة لخصت فييا أىـ النتائج الدراسة، حيث كاف الفصؿ األكؿ
تطرقت فيو إلى مفيـك التكرار لغة ك اصطالحا، ك رأم " أنكاعو ك مستكياتو : التكرار

 .القدامى فيو ثـ المحدثيف ك أنكاعو ك مستكياتو ككصكال إلى معانيو
التكرار في ركاية نزىة الخاطر جماليات  :"كاف تطبيقي ك المكسـك بػػػػ: أما الفصؿ الثاني

 ".ألميف الزاكم



:مقدمة   

 ب

 

ك تضمف أربعة مستكيات؛ أكال تكرار الكممة ثـ تكرار الجممة ثـ تكرار الشخصية ك 
 .األمكنة ألخمص في النياية إلى الخاتمة تضمنت أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا

 ك اتبعت ىذه الدراسة المنيج األسمكبي، لككنو المنيج المالئـ إلبراز الظاىرة األسمكبيػػة ، 
ك المنيج الكصفي بغية كصؼ كتحميؿ الركاية، كما كاف ىناؾ استفادة مف المنيج 

 .التاريخي في عرض لبعض اآلراء لمتكرار عند القدامى ثـ المحدثيف
 :كما اعتمدنا عمى جممة مف المصادر ك المراجع إلنجاز ىذا البحث نذكر منيا

 . العمدة في محاسف الشعر ك آدابو لمحسف ابف رشيؽ القيركاني-
 . التكرار في شعر محمكد دركيش لفيد ناصر عاشكر-
 . قضايا الشعر المعاصر لنازؾ المالئكة-

ك ألف كؿ عمؿ أدبي ال يخمك مف الصعكبات فإف ليذا البحث بعض الصعكبات، ك أىـ 
 .صعكبة تتعمؽ بالتطبيؽ عمى الركاية، مما يتطمب قراءة الركاية عدة مرات

 ك في ختاـ ىذه المقدمة أتقدـ بالشكر إلى اهلل عز كجؿ ك إلى األستاذة
.المشرفة دخية فاطمة التي كانت نعـ العكف في إنجاز ىذه المذكرة



 
 

 
 

 

مفهوم التكرار: أوال  

في المغة- 1        

في االصطالح- 2        

التكرار عند القدامى والمحدثين : ثانيا  

التكرار عند القدامى- 1        

التكرار عند المحدثيف- 2        

أنواع التكرار: ثالثا  

مستويات التكرار: رابعا  

. (المفظ) تكرار الكممة 4-1       

.(العبارة) تكرار الجممة 4-2       

. تكرار الشخصيات4-3       

. تكرار األماكف4-4       

 (الغايات)معاني التكرار : خامسا



أنواعه و مستوياته: انتكرار:                                                      انفصم األول  
 

 

4 

مفهوم التكرار:أوال   
 األدبية، كىييعد التكرار مف الظكاىر األدبية التي تستخدـ كثيرا في النصكص        

 .           كشعرىـ كظفكىا في نثرىـ الجاىمية، حيثظاىرة شاعت في كالـ العرب منذ 
 أخرل ك التكرار، تارة فسمكىا ؛كقد درسيا البالغيكف ك األدباء ك ُعنكا بيا عناية كاسعة

                               . فكائدىا ك أسبابيا ك صكرىا يبينكا أف حاكلكا ك الّترداد أك اإلعادة
 الدافع ىك القرآني السياؽ في الظاىرة ىذه تفسير كلزـك الكريـ آفالقر في كركدىا كاف ربما ك

 عمى كلمكقكؼ معالميا لتبيف الدراسة تستحؽ ظاىرة فيي كعميو المحاكلة، ىذه في الرئيس
                                                                                                .جماليتيا

:المغة في -1  
  لغكية  متقاربة نذكر منيا ما كرد في لساف العربريؼلقد لقيت ظاىرة التكرار تعا      

كّر يكر كّرا كتكرارا، كالكر الرجكع عمى  الترداد ك الترجيع مف: التكرار بفتح التاء  »
الشيء كمنو التكرار، ك كرر الشيء ك كرره أعاده مرة بعد أخرل، كيقاؿ كررت عميو 

                                                       1«.الحديث ككررتو إذا رددتو عميو
أعاده مرة :  كّررُه تكريرا ك تكرارا ك تكره كتحّمة، ك كررهُ »: في القامكس المحيط فنجدهأما 

 .                                                                         2«بعد أخرل
                                          3«  يأتي بمعنى التكرار ك ىك التكرير بمعنى الّرجكعقد ك »

   تكريرا ك تكرارا أيضا بفتح التاء ك ىك شيء ك كّرر اؿ»: كجاء في مختار الصحاح
                                                                                       4«مصّدر ك بكسرىا ك ىك اسـ 

                      5«. أم كّرره فعال كاف أك قكالشيءمعنى كرر اؿ: قاؿ شيخنا»: كعند الزبيدم

                                                           

، 3، ج(دت  )، 1، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، ط(كرر  )لساف العرب، مادة : ابف منظكر-  1
 . 135ص
 .469، ص2005، 8القامكس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط:  الفيركز أبادم- 2
تح عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ، معجـ العيف: الخميؿ بف أحمد الفراىيدم: ينظر-  3
 .19، ص4، ج1،2003ط
، 2004مختار الصحاح، تح أحمد إبراىيـ زىكة، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، دط،: أبك بكر الرازم-  4
 .279ص
 .27، ص14، ج1974تاج العركس، تح عبد العميـ الطحاكم، مطبعة الحككمة، الككيت، ، دط،: الزبيدم-  5
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إنيـز عنو ثـ كّر عميو كركرا، ككّر : كّرر »:أما الزمخشرم فنجده يعرؼ التكرار بقكلو 
ككررت عميو . عميو رمحو كفرسو كرا، ك كّر بعد ما فّر، كىك مكّر مفّر، ك كرار فرار
 1«.الحديث كرا ، ككررت عميو تكرارا، ككرر عمى سمعو كذا، كتكرر عميو

كما نجد لفظة التكرار كردت في القرآف الكريـ، لكف ليست بيذه الصيغة، ك أنما كردت 
﴿: كما قاؿ اهلل تعالى (كرتيف)بصيغة                 

  
2


 .رجعتيف، أم رجعة بعد رجعة كىي مف مادة كرر أم اإلعادة: فنجد كرتيف ىنا تعني
 .ك ىذه التعاريؼ تدكر كميا حكؿ معنى كاحد عاـ مشترؾ، ك ىك اإلعادة ك الترديد

 :في االصطالح-2
      رغـ تبايف نظرة العمماء لمتكرار ك اختالفيـ حكلو إال أف رؤيتيـ لحقيقتو ظمت 

 (ق392ت)متقاربة إال حد بعيد كتصب في المضمار نفسو فقد عرفو الشريؼ الجرجاني 
  . 3« عبارة عف اإلتياف شيء مرة بعدة أخرل »:في كتابو التعريفات بأنو

 ىك داللة المفظ عمى المعنى مرددا، كقكلؾ »:فقد عرفو بقكلو (ق637ت )أما ابف األثير 
   4«.فإف المعنى مررد، ك المفظ كاحد (أسرع أسرع):لمف تستدعيو

لكف كما يبدك أف ىذا التعريؼ تعكزه الدقة، ألف المالحظ أف التكرار ال يقتصر عمى 
. الكممة في حد ذاتيا، كلكنو يمتد ليشمؿ جميع مستكيات الكالـ

" خزانة األدب كلب لساف العرب " في كتابو  (ق1093ت)ك شاركو الرأم البغدادم 
 5«. إف التكرار ىك أف يكرر المتكمـ المفظة الكاحدة بالمفظ أك المعنى»:بقكلو

 التكرار ك قد يقاؿ التكرير »: قائال(ق1120ت)ك نحك تعريفو ىذا قكؿ ابف معصـك 
 فاألكؿ اسـ ك الثاني مصدر مف كررت الشيء إذا أعدتو مرارا، ك ىك عبارة عف تكرير

                                                           

،   2، ج1،1998أساس البالغة، تح محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط: الزمخشرم-  1
 .128ص
 (.  04)آية : سكرة الممؾ-  2
 .113، ص1،2007التعريفات، تح نصر الديف تكنسي، شركة القدس لمتصكير، القاىرة، ط: القاضي الجرجاني-  3
المثؿ السائر في أدب الكاتب ك الشاعر، تح محي الديف عبد الحميد، مصطفى بابي الحمبي، مصر، : ابف األثير-  4

 .159، ص2، ج1939دط،
خزانة األدب ك لب لساف العرب، تح عبد السالـ محمد ىاركف، الييئة المصرية العامة : عبد القادر البغدادم-  5

 .361، ص1، ج2، ط1997لمكتاب، مصر،
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   1«.الكممة فأكثر بالمفظ أك المعنى
 كمف سنف »: فيقكؿ فيو" المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا "      أما السيكطي في كتابو 

 :عباد بف الحرث قاؿ ؛باألمر العناية بحسب اإلبالغ إرادة ؛العرب التكرير ك اإلعادة
 ِحياؿ مف كائؿ حرب لقحت               منى النعامة مربط قربا             

 اإلبالغ إرادة ك باألمر، عناية كثيرة، أبيات رؤكس في " منى النعامة مربط قربا " :قكلو فكرر
     2«.التحذير ك التنبيو في

 ك مما سبؽ نخمص إلى أف التعريؼ االصطالحي لمتكرار ىك إمتداد لمتعريؼ المغكم
التكرار عند القدامى و المحدثين: ثانيا  

:التكرار عند القدامى/- 1  
لعؿ الناظر إلى كتب القدامى مف النحاة ك المغكييف ك البالغييف العرب، يجد أف ىناؾ 

اختالفا ك تباينا في اآلراء، حكؿ ظاىرة التكرار، ك مف أجؿ الكقكؼ عند ىذه اآلراء 
 :المتباينة، نذكر ما قيؿ في ظاىرة التكرار في كتب القدامى ك مف بيف ىؤالء نجد

:(ه255ت) أبو عثمان الجاحظ *  
      يعد الجاحظ مف أكائؿ العمماء الذيف اىتمكا بيذا األسمكب ك مف حديثو عف التكرار 

 ك ليس التكرار عيبا ما داـ لحكمة كتقرير المعنى أك الخطاب الغبي أك الساىي، »: قكلو
 3«....كما أف ترداد األلفاظ ليس بعيب ما لـ يجاكز مقدار الحاجة ك يخرج إلى العبث 

يفيـ مف ىذا الكالـ أف التكرار أسمكب متداكؿ عند العرب، لكف البد لو مف ضكابط، فيك 
 .ال يستعمؿ إال عند الحاجة

:(ه390ت)ابن فارس*   
  كمف سف»:الذم بيف سنف العرب في كالميا يقكؿ (الصاحبي)ك ابف فارس في كتابو 

 
 

 
                                                           

، 1969أنكار الربيع في أنكاع البديع، تح شاكر ىادم شكر، مطبعة نعماف، النجؼ الشريؼ، دط،: ابف معصـك-  1
 .345، ص5ج
المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا، تح أحمد جاد المكلى ك عمي محمد اليحاكم، محمد أبك : جالؿ الديف السيكطي-  2

 .332، ص1الفضؿ إبراىيـ، دار الجيؿ، بيركت، لبناف، دط، دت، ج
 .79، ص1، ج1،1998البياف ك التبيف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط: الجاحظ-  3
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  1«العرب التكرار ك اإلعادة إرادة اإلبالغ بحسب العناية باألمر ك المكقؼ الخطابي
:(ه392ت)ابن الجني*   

 :يقكؿ في مستيمو (باب في االحتياط)إذا تحدث عف التكرار في 
لو، فمف ذلؾ التككيد، ك ىك عمى  (كاحتاطت)اعمـ أف العرب إذا أرادت المعنى مكنتو  »

ضربت زيدا )ك  (قاـ زيد)قاـ زيد: أحدىما تكرير األكؿ بمفظو، ك ىك نحك قكلؾ: ضربيف
ك الثاني تكرير .... كقد قامت الصالة قد قامت الصالة، ك اهلل أكبر اهلل أكبر (ضربت

 أحدىما لإلحاطة ك العمـك ك األخر لمتثبيت : األكؿ بمعناه، ك ىك عمى ضربيف
 2«...ك الثاني نحك قكلؾ قاـ زيد نفسو...قاـ القـك كميـ:األكؿ كقكلنا. ك التمكيف

ك المقصكد مف ىذا اىتماـ ابف الجني بالتككيد المفظي عمى كجو الخصكص ك ىذا 
 . التكرار أك التأكيد ال يأتي إال لفائدة كتأكيد المفظ المكرر، أك إظيار عناية المتكمـ بو

:(ه456ت)ابن رشيق القيرواني*   
لـ يغفؿ ابف الشيؽ القيركاني عف ىذه الظاىرة الفنية بؿ اعتبارىا أسمكبا مف أساليب 

العربية التي ال يخمك منيا أم فف مف الفنكف القكلية عمى حد تعبيره، ك بناءا عمى ىذا فقد 
 تكرار المفظ دكف المعنى ك يرل أنو أكثر أنكاع »: قسـ ابف رشيؽ التكرار إلى ثالث أقساـ

التكرار تداكال في الكالـ العربي، ك تكرار المعنى دكف المفظ ك ىك أقميا استعماال، ك تكرارا 
، كقد اعتبر القسـ األخير مف مساكئ التكرار، بؿ حكـ عميو (المفظ ك المعنى)االثنيف  أم 

 3«بأنو الخذالف بذاتو

:(ه466ت)ابن سنان الخفاجي*    
 كما أعرؼ شيئا يقدح في الفصاحة »:لقد تناكؿ ابف سناف الخفاجي عنصر التكرار بقكلو

 4«...كيغض مف طالكتيا أظير مف التكرار لمف يؤثر تجنبو كصيانة نسجو عنو
:(ه745ت)يحي العموي*   

 أما يحي العمكم لقد تبع ابف سناف الخفاجي فيما ذىب اليو ك أكد أف الحرؼ الكاحد إذا
  في الكالـ المنظـك أك المنثكر، كاف ثقيال عمى األنفس نازال عف الفصاحة، معيبا » تكرر

                                                           

 .127، ص1، ج1،1997الصاحبي في فقو المغة، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط: ابف فارس- 1
 .90، ص(دت)،2الخصائص، تح محمد عمي النجار، دار اليدل لمطباعة ك النشر، لبناف، ط: ابف جني-  2
 .92، ص2،ج2001العمدة، تح عبد الحميد ىنداكم، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف، دط،: ابف رشيؽ القيركاني-  3
 .96، ص1،1982سر الفصاحة، دار الكتب العممية، لبناف، ط: ابف سناف الخفاجي-  4
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1«في البالغة   

:(ه911ت)جالل الدين السيوطي*   
نرل السيكطي قد ربط أسمكب التكرار بمحاسف البالغة ك الفصاحة في إظيار العناية 

كذلؾ  (اإلتقاف في عمـك القرآف )باألمر، ككنو مرتبط باألسمكب ك ىذا ما كرد في كتابو 
 2« ىك أبمغ مف التككيد ك ىك مف محاسف الفصاحة »: بقكلو

:(ه8ت ق)السجمماسي*   
لقد تناكؿ السجمماسي عنصر التكرار، حيث اعتبر التكرار الجنس العاشر في كتابو 

 كقد أدرج فيو مجمكعة مف "المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع " المكسـك بعنكاف 
المظاىر البالغية مميزا بيف ما يرتبط بالمفظ ك بيف ما يرتبط بالمعنى، ممحقا كال منيما 

ك التكرار اسـ  »التكرار المفظي مشاكمة ك سمى التكرير المعنكم مناسبة بأصمو فسمى  
: لمحمكؿ يشابو بو شيء شيئا في جكىره المشترؾ ليما،فذلؾ جنس عاؿ تحتو نكعاف

التكرير المعنكم ك لنسمو مناسبة : أحدىما التكرير المفظي ك لنسمو مشاكمة، ك الثاني
 كذلؾ ألنو إما أف يعيد المفظ ك إما أف يعيد المعنى، فإعادة المفظ ىك التكرير المفظي 

 3«ك ىك المشاكمة، ك إعادة المعنى ىك التكرير المعنكم ك ىك المناسبة 
 يمكف القكؿ أف مفيـك التكرار عنده ينزع إلى إيضاح الغامض ك تبينو، كعرض الرأم_ 

 . ك ترجيحو
إف التكرار : فمف خالؿ استعراضنا لمفيـك التكرار عند عدد مف الباحثيف نخمص إلى القكؿ

مصطمح ظير في الدراسات القديمة متقاربة إلى حد ما فيي لـ تخرج عف حدكد إعادة 
 .كممة أك أكثر في المفظ أك المعنى

 

                                                           

، 3، ج2002، 1الطراز، تح عبد الحميد ىنداكم، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف، ط: يحي بف حمزة العمكم-  1
 .52ص
 .199، ص3، ج1988اإلتقاف في عمـك القرآف، تح أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية، لبناف، دط،: السيكطي-  2
، 1 طالمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تح عالؿ الغازم، مكتبة المعارؼ، الرباط، المغرب،: السجمماسي-  3

 .476،477، ص1980
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ىذه الجكلة تضمنت مصطمح التكرار، ك مفيكمو، ك رأم القدامى فيو، ك فيما سيأتي إلى 
 .أىميتو عند المحدثيف

:التكرار عند المحدثين/ 2  
      التكرار يعتبر أسمكبا مف أساليب الحديثة بالرغـ مف كجكده منذ القدـ ألنو يعد ظاىرة 

بارزة في الشعر ك النثر ك ىذا كمو لمالو مف دالالت فنية ك نفسية، يقكؿ عبد الحميد 
التكرار لو دالالت فنية ك نفسية يدؿ عمى االىتماـ بمكضكع ما   »:جيدة مؤيدا ىذه الفكرة

يشغؿ الباؿ سمبا كاف أـ إيجابا، خيرا أك شرا، جميال أـ قبيحا، كيستحكذ ىذا االىتماـ 
 1 «...حكاس اإلنساف ك ممكاتو، ك التكرار يصكر مدل المكرر ك قيمتو ك قدرتو

فالحديث عف التكرار عند المحدثيف حديث بالضركرة عف نازؾ المالئكة التي تناكلتو في 
 فميا اليد الفضمى في بسط نظرة جديدة إلى التكرار  (قضايا الشعر المعاصر )كتابيا 

أف التكرار يسمط الضكء عمى نقطة حساسة في العبارة ك يكشؼ عف اىتماـ  »ك ىي ترل
المتكمـ بيا، ك ىك بيذا المعنى ذك داللة نفسية قيمة تفيد الناقد األدبي الذم يدرس األثر 

 2«ك يحمؿ نفسية كاتبو 
تقنية التكرار التي اقترحتيا الركاية الجديدة ك مارستو مف   »:أما حسيف خمرم يرل أف

  3«خالؿ نصكصيا اإلبداعية 
سردم، )نستنتج مف ىذا أف التكرار يعتبر حتمية ال مناص منيا في أم عمؿ أدبي 

، إذ أنو أصبح مف مميزات الركاية الجديدة ك تكاد تككف ىذه التقنية مف أىـ (شعرم
 .العناصر

:أنواع التكرار/ 1  
 ك لمتكرار مكاضع  »:يقكؿ" ابف رشيؽ"     لقد قسـ القدامى التكرار إلى قسميف كبيريف فػػػػ 

 يحسف فييا، ك مكاضع يقبح فييا، فأكثر ما يقع التكرار في األلفاظ دكف المعاني
ك ىك في المعاني دكف األلفاظ أقؿ، فإذا تكرار المفظ ك المعنى جميعا فذالؾ، الخذالف 

 4 «بعينو 

                                                           

. 67،ص1،1980اإلتجاىات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، داراألمة، بيركت، لبنانف ،ط: عبد الحميد جيدة- 1
. 230،ص1965، 1قضايا الشعر المعاصر، مطبعة دار التضامف، بغداد، ط: نازؾ المالئكة -2
 .20،19، ص2002، 1فضاء المتخيؿ مقاربات في الركاية، منشكرات االختالؼ، الجزائر، ط: حسيف خمرم- 3
 .74،73، ص2العمدة في محاسف الشعر كآدابو ك نقده، ج: ابف رشيؽ القيركاني- 4
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 :كلنا أف نقؼ أماـ تقسيـ ابف رشيؽ لمتكرار إلى نكعيف
 ما يعرؼ بالتكرار المفظي : تكرار يكجد في المفظ ك المعنى: النكع األكؿ_ 
 ما يعرؼ بالتكرار المعنكم: تكرار يكجد في المعنى دكف المفظ: النكع الثاني_ 

: مفيد ك غير مفيد، ك المفيد منقسـ بدكره إلى فرعيف: أما األكؿ فيك منقسـ عمى قسميف
 مادؿ عمى معنى كاحد ك المقصكد بو غرضاف مختمفاف، ك مادؿ عمى معنى كاحد 

مفيد ك غير : ك المقصكد بو غرض كاحد أما النكع الثاني فيك منقسـ أيضا إلى قسميف
مادؿ عمى معنييف مختمفيف، ك مادؿ عمى : مفيد، ك المفيد منقسـ ىك كذلؾ إلى فرعيف

 1«معنى كاحد
:كيمكف انجاز كؿ ىذا في المخطط كاألتي  

 
 

                                                           

التكرار في شعر محمكد دركيش، المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر، عماف، األردف، : ينظر فيد ناصر عاشكر-  1
 .25، ص2004، 1ط

التكرار

المعنى

غيرمفيد مفيد

دلعلىمعنى
واحد دلعلىمعنيين

اللفظوالمعنى

غيرمفيد مفيد

دلعلىمعنى
واحدوالمقصود
غرضانمختلفان

دلعلىمعنى
واحدوالمقصود

غرضواحد

 تقسيم التكرار عند القدامى
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لتفادم اإلطالة في شرح ىذه األقساـ، يمكف التركيز عمى المفيد ك غير المفيد منيا، كعميو 

 :يككف األمر عمى النحك األتي
 :التكرار المفيد: أوال

كىك الذم يحدث في مكاضع ترتبط بحاجة المتكمـ في إيصاؿ ما يريده مف معنى ، فيككف 
لو بذلؾ أثر الحسف في الكالـ معنى ك لفظا ك التكرار بيذا المفيـك ينقسـ إلى أربعة 

 1أقساـ
تكرار مفيد يوجد في المفظ و المعنى، يدل عمى معنى واحد، و المقصود به غرضان - 1

:مختمفان  
 :كمف شكاىده قكلو تعالى            

          
2 

 مرتيف ك الفائدة في ذلؾ أف األكؿ يتعمؽ بأمر الدنيا (الرحمف الرحيـ )فاهلل تعالى يكرر  »
ك الثاني بأمر اآلخرة، فما يتعمؽ بأمر الدنيا يرجع إلى خمؽ العالميف، في ككنو خمؽ كال 

منيـ عمى أكمؿ صفة، ك أعطاه جميع ما يحتاجو إليو، حتى البعكضة ك الذباب، كقد 
يرجع إلى غير الخمؽ، كإدرار األرزاؽ ك غيرىا، ك أما يتعمؽ بأمر اآلخرة فيك إشارة إلى 

 3 «الرحمة الثانية في يـك القيامة الذم ىك يـك الديف 

   :ك مما يعّد مف ىذا الباب أيضا قكلو تعالى
              

                                  

                              
4 

 (ال أعبد )ك قد ظف القـك أف ىذه اآلية تكرير ال فائدة فيو، ك ليس األمر كذلؾ، فإف قكلو»
 يعني في المستقبؿ مف عبادة أليتكـ، كال أنتـ فاعمكف فيو ما أطمبو منكـ مف عبادة إليي 

                                                           

 .26التكرار في شعر محمكد دركيش، ص: فيد ناصر عاشكر: ينظر-  1
 .1/4:اآليات: سكرة الفاتحة-  2
.162 ص،2جالمثؿ السائر في أدب الكاتب ك  الشاعر،: ابف األثير :ينظر-  3

 .6-5-4-3-2-1اآليات : سكرة الكافركف-  4
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ك ما كنت عابدا قط فيما سمؼ ما عبدتـ، يعني أنو لـ يعيد : أم (كال أنا عابد ما عبدتـ )
كال أنتـ )مني عبادة صنـ في الجاىمية في كقت ما فكيؼ يرجى ذلؾ مف في اإلسالـ؟

 1 «في الماضي في كقت ّما ما أنا عمى عبادتو اآلف  (عابدكف
يعّد ابف األثير ىذا القسـ مف التكرار حسنا ك لكنو غامض، لذا يجب التنبو ك الحذر في 

 . الحكـ بكجكده حتى ال يختمط األمر في التفريؽ بينو ك بيف غيره
تكرار مفيد يوجد في المفظ و المعنى، يدل عمى معنى واحد، و المقصود به غرض / 2

:واحد  
 :كقوله تعالى

 
   

 


2  
قتمو اهلل :  فالتكرار ىنا داللة عمى التعجب مف تقديره ك إصابتو الغرض، ك ىذا كما يقاؿ»

 3 « أك ما أشعره!ما أشجعو

:تكرار مفيد يوجد في المعنى فقط، و يدل عمى معنيين مختمفين/ 3  
 :كمف شكاىده قكلو تعالى

                

   
4 

فأمر بالمعركؼ خير،ك ليس كؿ خير أمرا بالمعركؼ، ذاؾ أف الخير أنكاع كثيرة   »        
مف جممتيا األمر بالمعركؼ ففائدة التكرير ىينا أنو ذكر الخاص بعد العـ لمتنبيو عمى 

 5«فضمو 
: تكرار مفيد يوجد في المعنى فقط، و يدل عمى معنى واحد/ 4
، مثؿ  ال إلو إال اهلل ، فقكلنا  ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو: مف شكاىده قكلنا»

  ك ىما في المعنى سكاء، إذ يدالف عمى أمر كاحد ىك  كحده ال شريؾ لو قكلنا 

 
                                                           

 .162، ص2المثؿ السائر، ج: ابف األثير-  1
 .19/20األيتاف: سكرة المدثر-  2
  163، ص2المثؿ السائر، ج: ابف األثير-  3

 .104اآلية : ؿ عمرافسورة 4 -

 .175، ص2المثؿ السائر،ج: ابف األثير-  5
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 1«كحدانية اهلل، ك إنما كررنا القكؿ فيو لتأكيد المعنى ك إثباتو 
التكرار غير المفيد: ثانيا  

 ما كاف مستغنى عنو غير مستفاد بو زيادة معنى لـ »ك ىك ما جاء بخالؼ المفيد أم
  2«يستفيدكه بالكالـ األكؿ، ألنو حينئذ يككف فضال مف القكؿ ك لغكا

ك يبدك أف ىذا النكع مف التكرار ىك ما قصد إليو ابف سناف ك مف تبعو في رأيو مف 
  ك ما أعرؼ شيئا يقدح في الفصاحة ك يغض مف طالكتيا،  »:العمماء كذلؾ نحك قكلو

 3«أظير مف التكرار لمف يؤثر تجنبو، ك صيانة نسجو عنو 

 :كىك منقسـ عمى قسميف ىما
:تكرار غير مفيد يوجد في المفظ و المعنى/ 1  

 : ك مف شكاىده قكؿ المتنبي
  4.لمثمي عند مثميـ مقاـ******  كلـ أر مثؿ جيراني ك مثمي  

 فيذا التكرير الفاحش الذم يؤثر في الكالـ نقصا،  »:ينقد ابف األثير بيت المتنبي بقكلو
لـ أر مثؿ جيراني في سكاء الجكار، ك ال مثمي في مصابرتيـ ك مقامى عندىـ، : أنو يقكؿ

  5« إال أنو قد كرر ىذا المعنى في البيت مرتيف
:تكرار غير مفيد يوجد في المعنى فقط/ 2  

 6:ك مف شكاىده قكؿ امرئ القيس
 فيالؾ مف ليؿ كأف نجكمػػػػػػػػػػػػػػػػو                  بكّؿ مغار الفتؿ شدت بيذبػػؿ 
 كأّف الّثريا عمقت في مصاميا                  بأمراس كتاف إلى صـّ جندؿِ 

                                                           

 .29التكرار في شعر محمكد دركيش، ص: فيد ناصر عاشكر- 1
بياف إعجاز القرآف، ضمف ثالث رسائؿ في إعجاز القرآف، تح محمد خمؼ ك محمد زغمكؿ سالـ، دار : الخطابي - 2

 .  52ـ، ص3،1976المعارؼ، مصر ، ط
 .98سر الفصاحة، ص: ابف سناف الخفاجي- 3
 .123، ص1983الديكاف، دار بيركت لمطباعة ك النشر، بيركت، دط، : أبك الطيب المتنبي- 4
 .174،173المثؿ السائر، ص: ابف األثير- 5
 .البيتاف في معمقتو- 6
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 فالبيت األكؿ يغني عف الثاني، ك الثاني يغني عف األكؿ »: يقكؿ  صاحب العمدة معقبا
ك معناىا كاحد، ألف النجـك تشتمؿ عمى الثريا كما أف يذبؿ يشتمؿ عمى صـ الجندؿ ك 

1«" عمقت بأمراس كتاف : شدت بكؿ مغار الفتؿ مثؿ قكلو: " قكلو  

 مستويات التكرار: رابعا
 : تكرار الكممة4-1
يعتبر تكرار الكممة أبسط ألكاف التكرار ك أكثرىا شيكعا بيف أشكالو المختمفة، ك ىذا  »

التكرار ىك ما كقؼ عميو القدماء كثيرا، ك أفاضكا في الحديث عنو فيما أسمكه التكرار 
المفظي، ك لعؿ القاعدة األكلية لمثؿ ىذا التكرار أف يككف المفظ المكرر كثيؽ الصمة 

بالمعنى العاـ لمسياؽ الذم يرد فيو، ك إال كاف لفظية متكمفة ال فائدة منيا ك ال سبيؿ إلى 
  2«قبكليا

 ك لعؿ أبسط ألكاف التكرار تكرار كممة  »:     ك ىذا ما تذىب إليو نازؾ المالئكة بقكليا
 3«كاحدة 

 إف  »:ك التكرار ىينا قد يضـ تكرار اسـ أك فعؿ ك تؤيد ىذه الفكرة نازؾ المالئكة بقكليا
تكرار بعض الكممات سكاء أكانت أفعاال أـ أسماء في الّنص يعطي الّنص قكة ك تكثيفا 

  4 «..فالتكرار يسمط الضكء عمى نقطة حساسة في العبارة، كيكشؼ عف اىتماـ المتكمـ بيا
(العبارة): تكرار الجممة4-2  

 .كجزء تكميمي لظاىرة التكرار المغكم بعد تكرار الكممة (العبارة)يأتي تكرار الجممة
 :لغة كاصطالحا: الجممة- 
 : لغة/ 1

 الجممة كاحدة الجمؿ ك أجمؿ الحساب »: قكلو (ق393ت )" لمجكىرم" جاء في الصحاح 
 5«رده إلى الجممة 

                                                           

.78العمدة في محاسف الشعر ك آدابو ك نقده، ص: ابف رشيؽ القيركاني- 1
 .60التكرار في شعر محمكد دركيش، ص: فيد ناصر عاشكر- 2
 .230قضايا الشعر المعاصر، ص: نازؾ المالئكة - 3
 .276ص: المرجع نفسو- 4
، 1984، 3الصحاح تاج المغة ك صحاح العربية، تح أحمد عبد الغفكر، دار العمـ لممالييف، ط: الجكىرم - 5

 .426ص
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 الجممة كاحدة الجمؿ، ك  »:(ق711ت )"البف منظكر " ك جاء معناىا في لساف العرب 
الجممة جماعة الشيء جمعو عف تفرقة، ك أجمؿ لو الحساب كذالؾ ك الجممة جماعة كؿ 

  1«... أجممت لو الحساب ك الكالـ: شيء بكمالو مف الحساب ك غيره يقاؿ
 :اصطالحا/ 2
 لـ يكف االتفاؽ كاضحا بيف الدارسيف عمى تعريؼ كاحد لمجممة يشمؿ جميع جكانبيا »

 قديما أك حديثا، ك حتى الغربيكف أنفسيـ لـ يتفقكا عمى تعريؼ كاحد إلى درجة      سكاء
  2«" يكجد حكالي مائتي تعريؼ مختمؼ لمجممة:" أف أحدىـ ذىب إلى القكؿ بأنو

 : تكرار الشخصيات4-3
 :مفهوم الشخصية/ 1

الشخصية مككف ىاـ مف مككنات الركاية إذ أنيا المحرؾ الفعمي لألحداث في المتف 
الّنص ك بقدر التحكـ الركائي في رسـ شخصياتو ك كصفيا ك قدرتو عمى تحريكيا بما 
تستمزمو األحداث يككف نجاح الركاية ك تعمؽ المتمقي بيا ك تكاصمو مع شخصياتيا   

 .كأحداثيا
 حيث أنيا »الشخصية في المتف النصي تبرز قدرة الكاتب الفنية ك سعة خيالو الركائي

تتعدد بتعدد األىكاء ك المذاىب ك األيديكلكجيات ك الثقافات ك الحضارات ك اليكاجس ك 
 3«الطكابع البشرية التي ليس لتنكعيا ك ال الختالفيا مف حدكد 

 :الشخصية لغة- أ-1
  الشخص سكاء اإلنساف ك غيره، فرآه مف بعيد، »:في معجـ المحيط (شخص)كردت لفظة 

   4 «.ك جمعيا أشخص ك شخكص ك أشخاص ك المتشاخص، المختمؼ ك المتفاكت
  الشخص كؿ جسـ لو ارتفاع، ك المراد بو إثبات»ككرد في لساف العرب البف منظكر 

 
 

                                                           

 .686،685، ص(1مج )لساف العرب، : ابف المنظكر-  1
جيكد الدارسيف المحدثيف في دراسة الجممة العربية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في : محمد يزيد سالـ-  2

األدب ك المغة العربية، تخصص المسانيات ك المغة العربية، دليمة مزكز، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسـ األدب 
 . 7، ص2015-2014العربي، 

 .73، ص1998،(دط)، عالـ المعرفة، الككيت، (بحث في تقنيات السرد)في نظرية الركاية : عبد مالؾ مرتاض-  3
 .621القامكس المحيط، ص: الفيركز أبادم-  4
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   1«.  الذات فاستعير ليا لفظ الشخص
:اصطالحا- ب- 1  

 بحيث ال يمكف »     تعتبر الشخصية مف أىـ المحاكر التي يقـك عمييا أىـ عمؿ سردم 
تصّكر ركاية بدكف شخصيات ك مف ثمة كاف التشخيص ىك محكر التجربة الركائية، حيث 

تختمؼ المقاربات ك النظريات حكؿ مفيـك الشخصية، ك تصؿ إلى حد التضارب ك 
 2«التناقض 

 .ك بالّتالي ستتعّدد التعريفات ك تختمؼ كؿ حسب المجاؿ أك النظرية التي تطرقت ليا
:مكانتها قديما و حديثا/ 2  

تعد الشخصية إحدل التقنيات السردية في العمؿ الركائي ك كاحدة مف عناصره األساسية، 
ك نظرا ألىمية ىذا المككف السردم، فقد استقطب أنظار العديد مف الدارسيف قديما ك 

 حديثا فما أىمية الشخصية في العمؿ الركائي قديما كحديثا؟
:قديما/أ  

بمكانة رفيعة ك أىمية بالغة، عمى مستكل الفف األدبي ك  (الشخصية)     لقد حظيت 
إلى يكمنا ىذا مرتبطة بالحدث الذم ينجزه المؤلؼ أك " أرسطك"النقدم، فقد كانت منذ 

 .الكاتب بداية باألحداث ثـ يختار الشخصيات التي تقـك بيا
أحد الميتميف بيذا المككف السردم " عبد المالؾ مرتاض" ك يعد األديب ك الناقد الجزائرم 

الذم يرل أنو مف العناصر األساسية ك الضركرية التي ال يمكف االستغناء عنو في أم 
 إف التحكؿ الذم  »:عمؿ ركائي لذا نجده يشير إلى أىميتو كدكره الفعاؿ منذ القدـ، إذ يقكؿ

لحؽ بالشخصية في ىذه الفترة ىك ما أدل إلى معاممتيا عمى أساس أنيا كائف حي ليا 
كجكد فيزيائي ك مدني فتكصؼ مالمحيا ك حيكيتيا، ك انفعاالتيا ذلؾ أف لمشخصية دكرا 

      3 «فعاال في أم عمؿ ركائي
أف أىـ مرحمة عرفتيا الشخصية كانت في الركاية " عبد المالؾ مرتاض" كما يبيف 

يعد بحؽ مف أبرز مف يمثؿ مرحمة " بمزاؾ"  ك لعؿ الكاتب الفرنسي »:الكالسيكية فيقكؿ

                                                           

 .493، ص3لساف العرب، مج: ابف منظكر- 1
، 1، الدار العربية لمعمـك ناشركف، بيركت، لبناف، ط(تقنيات ك مفاىيـ )تحميؿ النص السردم: محمد بكعزة - 2

 .39، ص2010
 .86في نظرية الركاية، ص: عبد مالؾ مرتاض- 3
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ازدىار الشخصية الركائية، حيث كتب زىاء تسعيف ركاية أقحـ في نصكصيا أكثر مف 
 1 «ألفي الشخصية 

إف بمزاؾ يعد مف أىـ الركائييف الذيف رفعكا مف قيمة ك مكانة الشخصية ك يظير ذلؾ مف 
 .خالؿ مؤلفاتو المثقمة بالشخصيات

:حديثا/ ب  
       لقد ساىمت الظركؼ االجتماعية ك التاريخية ك االقتصادية في تراجع دكر ك أىمية 

عما كانت تتميز بو مف مكانة ك قيمة رفيعة في الركاية التقميدية، ك ىذا ما  (الشخصية)
 برزت ىذه الفكرة عندما حطت الحرب العالمية  »:يشير إليو عبد المالؾ مرتاض فيقكؿ

التي جاءت متمردة عمى  (الركاية الجديدة )الثانية أكزارىا، ك تبمكرت مدرسة جديدة سميت
الحياة رافضة لمتاريخ ك منكرة لكجكد الشخصية عمى أنيا تمثؿ صكرة مف صكر الحياة 

االجتماعية فنادكا بأف ال شيء يكجد خارج المغة، ك أف الشخصية ليست إال مجرد عنصر 
   2«. مف عناصر المشكالت السردية

بداية انحطاط دكر الشخصية الذم حدده بنياية الحرب " عبد مالؾ مرتاض" يؤكد 
العالمية الثانية، ك يبرز مدرسة الركاية الجديدة التي اعتبرتيا مجرد عنصر مثمو مثؿ بقية 

 . العناصر، إف لـ يكف أحيانا أقميا قيمة
     أما حسف بحراكم فيشير إلى تيميش ك تقميؿ مكانة الشخصية في الركاية الحديثة 

 ك ىكذا انتقؿ خمؿ المجتمع إلى الشخصية الركائية التي حطمت القكاعد المتفؽ »: فيقكؿ
في ركايتو   " كافكا" يغير اسـ ك شكؿ بطمة في نفس العمؿ، ك " بيكيت" عمييا ك أصبح 

يسمى عف عمد شخصيتيف " فكلكنر" يقؼ عند الحرؼ الكاحد مف اسـ بطمة،  (القصر)
  3«مختمفتيف بنفس االسـ

يرل حسف البحراكم أف المؤلفيف ك الكتاب قممكا مف أىمية الشخصية بتخمييـ عف المالمح 
الخارجية ك الداخمية ليا، ك عف أحالميا ك أماليا أيضا، ك بالتالي أصبحت الشخصية في 

                                                           

 .104في نظرم الركاية، ص: عبد مالؾ مرتاض- 1
 .92ص: المرجع نفسو- 2
، 1992، 1، المركز الثقافي العربي، بيركت، ط(الفضاء، الزمف، السرد)بنية الشكؿ الركائي: حسف بحراكم - 3

 .209،208ص
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الركاية الحديثة ىامشية برمز ليا بمجرد، حرؼ أك رقـ أك كنية، أك ضمير يدؿ عمى 
 .كجكدىا

 فأنشأ الركائيكف يجنحكف لمحد  »:ك ىذا ما يؤكده أيضا عبد الرحماف محمد الرشيد إذ يقكؿ
مف غمكائيا، ك اإلضعاؼ مف سمطتيا في األعماؿ الركائية، فمـ تعد إال مجرد كائف كرقي 
 بسيط، ك ذلؾ انطالقا مف نياية الحرب العالمية األكلى، ك كمما تقدـ الزمف ازدادت قسكة 

  1 «.الركائييف عمى شخصياتيـ
أصبحت مجرد كائف كرقي بسيط في " الشخصية"يرل عبد الرحماف محمد الرشيد إف 

 .الركاية الحديثة، ك إنيا في انحطاط مستمر
في " الشخصية : "ك بعد تعرضنا إلى مكانة الشخصية قديما ك حديثا نخمص إلى أف

الركاية الكالسيكية كاف االىتماـ بيا كثيرا إلى درجة المغاالة، ك عدت ىي مف تحرؾ 
العناصر السردية األخرل، رغـ أنيا كانت في عيد أرسطك متصمة بالحدث، إلى أف جاء 

القرف التاسع عشر فانفصمت عنو ك أصبحت ليا سمطة عميو ك عمى باقي العناصر 
 .األخرل

أما الركاية الحديثة فعدتيا عنصرا ال يختمؼ عف بقية العناصر السردية، بؿ حطت مف 
قيمتيا حينما حمت مبادئيا ك أصبحت مجرد رقـ أك حرؼ أك شيء، ك كمما تقدـ الزمف 

 . زادت قسكة الركائييف عمى شخصياتيـ، ك ىذا ىك االختالؼ بيف التقميدية ك الحديثة
:تكرار األماكن- 4-4  
:مفهوم المكان/ 1  

     يعد المكاف مف أىـ المككنات التي تشكؿ بنية الخطاب الركائي، حيث يستحيؿ عمينا 
 تصكر العمؿ األدبي دكف مكاف تسير فيو أحداثو ألنو بمثابة العنصر الفعاؿ الذم تتجسد

 .فيو أحداث ىذا العمؿ
:المكان في المغة- أ-1  

 المكاف ك المكانة كاحد، المكاف  »:     لقد كرد مصطمح المكاف في لساف العرب، فنجد
في األصؿ تقدير الفعؿ مفعؿ ألنو مكضع لكينكنة الشيء فيو، ك الدليؿ عمى أنو المكاف 

مفعؿ ىك أف العرب ال تقكؿ في معنى ىك معنى مكاف كذا ككذا إال مفعؿ ك الجمع أمكنة 
                                                           

الشخصية الدينية، في خطاب نجيب محفكظ الركائي، دار الحامد لمنشر ك التكزيع، عماف، : عبد الرحماف الرشيد- 1
 .55، ص2009، (دط)األردف، 
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 ك نجد في بعض القكاميس التي قدمت تعريفا لممكاف عمى أنو 1 «.ك أماكف جمع الجمع
 .مكضكع ككف الشيء ك حصكلو

:اصطالحا- ب-1  
     إف المكاف في األدب ال يفيـ مف خالؿ كصفو المادم المجرد فحسب، ألف األديب 

 .ك بخاصة الركائي يتعامؿ معو بخيالو الكاسع ك أحاسيسو، ك رؤيتو المكانية الخاصة
 مككنا محكريا في بنية السرد، بحيث ال يمكف تصكر حكاية بدكف مكاف، ك »يمثؿ المكاف

ال كجكد ألحداث خارج المكاف، ذلؾ أف كؿ حدث يأخذ كجكده في مكاف محدد ك زماف 
  2«معيف

 :أهمية المكان/ 2
     يعتبر المكاف مف أىـ العناصر األساسية في الّنص الركائي إذ في إطاره تدكر 

 إف قراءة الركاية رحمة في عالـ مختمؼ عف  »:يقكؿ" ميشيؿ بكتكر" األحداث ك ليذا نجد 
العالـ الذم يعيش فيو القارئ ، فمف المحظة األكلى يفتح فييا القارئ الكتاب ينتقؿ إلى 

ك يقع ىذا العالـ في مناطؽ مغايرة لمكاقع المكاني . عالـ خيالي مف صنع كممات الركائي
   3 «.المباشر الذم يتكاجد فيو القارئ

الركاية تشبو الفنكف التشكيمية مف رسـ، ك نحت في تشكيميا :     مما سبؽ نستنتج أف
لممكاف فالمساحة التي تفصؿ بيف القارئ ك عالـ الركاية إنيا دكر أساسي في تشكيؿ 

 . النص الركائي
 أصبح المكاف في العمؿ اإلبداعي مسرحا »فيقكؿ عف أىمية المكاف" سمماف كاصد"أما 

 ألحداث عمى اعتباره قكة فعالة مؤثرة في حياة الشخكص، قد يككف كصؼ المكضع مسيبا 
   4 «.في تفصيمو لكف يمنح القارئ اإلحساس بصدؽ الكاقع

أف الركائي يخمؽ عف طريؽ الكممات مكانا خياليا يجعؿ القارئ " سمماف كاصد" ىنا يكضح
 .يحس بكاقعية ك إمكانية تكاجده حقيقية

                                                           

 .114، ص5لساف العرب، مادة مكف، ج: ابف منظكر - 1
 .99تحميؿ الّنص السردم، ص: محمد بكعزة - 2
، 1985، 1، دراسة التنكير، بيركت، لبناف، ط(دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفكظ)بناء الركاية: سيزا قاسـ - 3

 .74ص
، دار الكندم لمنشر ك التكزيع، (دراسة بنيكية في األساليب السردية)عالـ الّنص : سمماف كاصد- 4

 .127، ص2003،(دط)األردف،
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 تقـك دراسة المكاف في الركاية  »:مبينة أىمية المكاف فتقكؿ" سيزا قاسـ" كما تضيؼ أيضا 
عمى تشكيؿ عالـ مف المحسكسات قد تطابؽ عالـ الكاقع، ك قد تخالفو، في صكر ك 

لكحات تستمد بعض أصكليا مف فف الرسـ ك التصكير، أما تنظيـ الفراغ إلى المناطؽ 
مختمفة تنفصؿ أك تتصؿ لتتقارع، أك تتناغـ فإنو بناء يقترب مف مفيـك تصميـ البناء في 

 1«فف العمارة
 إف ركائيي القرف التاسع عشر اىتمكا اىتماما بالغا  »:كذلؾ نجدىا تبيف ىذه األىمية بقكليا

بالمكاف، بمعنى أف حددكا العالـ الحسي الذم تعيش فيو شخصياتيـ ك جسدكه تجسيد 
ك كاف مف أىـ األساليب التي ...مفصال، ك كاف ليـ في ذلؾ عدة أساليب ك أغراض

  2«اتبعكىا في تجسيد المكاف أسمكب الكصؼ
 :أنواع األمكنة/ 3

     تنيض البنية السردية بعنصر المكاف، باعتباره المسرح الذم تجسد فيو أحداث 
الركاية، بحيث ال يمكف تصكر ركاية دكف مكاف، أك حتى تصكر الحياة اإلنسانية مف 

 .دكنو فيك الصمة بيف اإلنساف ك العالـ الخارجي
 فإّف لممكاف أكثر مف ثالثيف  »:يقكؿ" شكرم النابمسي" إف األمكنة تتعدد كتتنكع ليذا نجد 

المكاف :  إال أّف ما ييمنا منيا ما كظفو الكاتب في نصو ك المتمثؿ في مايمي3 «.نكعا
 .المفتكح ك المكاف المغمؽ

 : المكان المفتوح/ أ
 ال تحده حدكد ضّيقة، يشّكؿ »    نقصد بالمكاف المفتكح ىك ذلؾ الحيز الخارجي الذم

 4 «.فضاء رحبا، ك غالبا ما يككف لكحة طبيعية في اليكاء الطمؽ
 :المكان المغمق/ ب

    يمثؿ المكاف المغمؽ ذلؾ الحيز الذم يحكم حدكدا مكانية تعزلو عف العالـ الخارجي ك 
 فقد تككف األماكف الّضيقة مرفكضة ألنيا »يككف محيطو أضيؽ بالنسبة لممكاف المفتكح

                                                           

 .77بناء الركاية، ص: سيزا قاسـ- 1
 .79ص: المرجع نفسو- 2
شاكر النابمسي، جماليات المكاف في الركاية العربية،المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر، عماف، األردف، : ينظر- 3
 .16، ص1994، 1ط
، (دط)، (دب)المكاف في القصة القصيرة الجزائرية الثكرية دراسة بنيكية لنفكس ثائرة، دار األمؿ،: كريدة عبكد - 4

 .51، ص2009
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صعبة الكلكج، ك قد تككف مطمكبة ألّنيا تمثؿ الممجأ ك الحماية التي يأكم إلييا اإلنساف 
 1«بعيدا عف صخب الحياة 

: (الغايات )معاني التكرار : خامسا  
 أف استخداـ أم ظاىرة مف ظكاىر األدب في النثر أك الشعر ال تككف     نعمـ جميعا

عبثا، ك مف دكف دكافع أك فائدة تغني النص األدبي، ك ينطبؽ ذلؾ عمى التكرار مكضكع 
 .بحثنا ىذا، فال بد أف يككف ىناؾ ىدؼ محدد مف كراء استخدامو

 ك لقد حدد القدماء بعض معاني ك غايات التكرار مف تشكيؽ ك استعذاب أك عمى سبيؿ 
التنكيو ك اإلشارة ك التعظيـ، أك عمى سبيؿ التكبيخ أك عمى كجو التيديد ك الكعيد ك المدح 

 2ك اليجاء ك غيرىا مف المعاني األخرل
ك لعمو مف المفيد أف نشير إلى أشير معاني ك غايات التكرار التي أشار إلييا القدامى 

 :منيا
إذا كاف الشاعر في مقاـ النسب ك اليياـ فإنو يمجأ إلى التكرار بعض : اإلستعذاب* 

الذم تعذبو الصبابة ك يضنيو : األسماء التي يجد متعة في تكرارىا ك إركاء لظمئ قكلو
 .الفراؽ 

في مقاـ المدح يكرر الشاعر اسـ مف يحب إشادة بو، ك إفتخار بو ك إعالء : اإلشادة* 
 .مقامو ك تأكيدا لمكانتو

يمجأ الشاعر إلى التكرار في مقاـ الرثاء إظيار أك تجسيد العاطفة : إلظهار التحسر* 
 .األلـ ك التحسر التي تسيطر عميو

 .يستخدـ الشاعر تكرار في مقاـ اليجاء تحقيرا ك انتفاصا ك تقميال مف شأنيا :  التحقير*
فيذه معاني التكرار التي أشار إلييا القدامى ك كضعكا مصطمحا لكؿ معنى، فمثال التكرار 

3.في المدح يختمؼ عف التكرار في الذـ

                                                           

 .51ص: المكاف في القصة القصيرة الجزائرية الثكرية دراسة بنيكية لنفكس ثائرة: كريدة عبكد - 1
 . 94،92العمدة في محاسف الشعر ك آدابو ك نقده، ص : ابف رشيؽ: ينظر - 2
، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة (جرير نمكذجا)عزيزة  دحماف ، ظاىرة التكرار ك داللتيا في شعر النقائص: ينظر- 3

-2012الماستر، تخصص أدب حديث ك معاصر، لعمى سعادة، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسـ األدب العربي، 
 .25، ص2013



 

 

 
 

 
  

 

 
 

 



جمانيات انتكرار في رواية نزهة انخاطر ألمين انزاوي:                        انفصم انثاني  
 

 
23 

  
 :مستويات التكرار في رواية نزهة الخاطر/ 1

يالحظ أف الكاتب قد جعؿ مف الركاية فضاء لمتكثيؼ  (نزىة الخاطر)إف القارئ لركاية 
ممكناتيا التعبيرية، ك مساءلة نظاـ المغة الشعرية حتى تجمك لنا نصا سرديا يحاكي الكاقع 
ك يرسـ معالمو بشكؿ تباغت فيو قكانيف المغة النثرية، ففيما يتعمؽ األمر بظاىرة التكرار 
 فإف القارئ سيجد نفسو أماـ مستكييف مف مستكيات التكرار، ك التي كانت الناقدة نازؾ 

 قد أشارت إلييما أثناء دراستيا لظاىرة التكرار ك قد قاـ الكاتب أميف الزاكم. 1المالئكة
 . باستثمارىما في ركايتو

 :(المفظ)تكرار الكممة / 1

يعتبر تكرار الكممة مف بيف األشكاؿ التي تجسد حضكر ظاىرة التكرار في خطاب ركاية 
 ".نزىة الخاطر "

 . كيمثؿ الجدكؿ اإلحصائي األتي بيانا لتكاتر الكممات في متف ركاية نزىة الخاطر
 الكممة التردد في المتف الركائي  الصفحة

9-11-15-18-21-
35-49-50-51-57-
79-80-81-82-104-

105-110-134-140-
143-144-154-157-
167-178-179-182-
185-189-206-207  

 
 

52 

 
 

هللا  

-1-جدكؿ تكرار الكممة رقـ   

                                                           

 .266،263قضايا الشعر المعاصر، ص: نازؾ المالئكة: ينظر- 1
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-2-جدكؿ تكرار الكممة رقـ  

 الكممة التردد في متف الركائي  الصفحة

9-10-13-16-40-49-
51-75-84-98-110-

113-125-133-135-
153-174-184-178-
185-194-196.  
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 المّيػؿ 

9-10-16-23-49-75-
88-110-112-113-

184-194-200.  

 
 

15 

 
 

 الّنيار

9-26-38-131-160-
161-162-166-174-
191-197.  

 
 

23 

 
 

 المكت

9-10-13-43-160-
162.  

 
 
9 

 
 

 الحياة

89-106-147-159-
171-219.  

 
 
6 

 
 

 الحب
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-3-جدكؿ تكرار الكممة رقـ  

 الكممة  التردد في المتف الركائي الصفحة

150-168-201-202-
207-208.  

 
8 

 
 أحب

158-164.   
3 

 
 يحب

29-34-84-98-101-
141-142-156-174-
182-198-192.  

 
13 

 
 الجسد

14-98-102-142-
166-167-184-185-
209.  

 
12 

 
 جسدىا

40-158-184-185-
214.  

 
5 

 
 الجنس

14-112.  الفراش 3 

9-101-102-175-
207-208-214-216-
135-136-167-183-
184-186-187-188-
189-214-215.  

 السرير 30
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 الكممة التردد في المتف الركائي الصفحة

20-21-26-119.  االستقالؿ 7 

141-143-144-148-
154-157-159-182-
189-208-209.  

 الجثة 27

35-37-38-42.  الزكاج 12 

29-99.  الفرح 5 

35-36-98-99-101-
102-135-197-198-
201.  

 ساقيا 14

36-37-97.  تبكي 5 

9-126-138-199-
203.  

 تضحؾ 8

39-48-59-92-139-
163-166.  

 تارة 15

64-192-196.  قميال 8 

92-155-168.  تغني 8 

48-49-55.  التيف 10 
-4-جدكؿ تكرار الكممة رقـ  
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 الكممة تردد في المتف الركائي الصفحة

35-38-50.  الخطكبة 6 

48-61-153.  القيكة 14 

-5-جدكؿ تكرار الكممة رقـ  
 

 :تكرار كممة الموت*
 جزءا أساسيا في تشكيؿ مكضكع ركاية نزىة الخاطر، ليذا فإف تكرار كممة يشكؿ المكت

المكت سيعمؿ عمى تكثيؼ الداللة اإليحائية، ك تحريؾ ذىف القارئ نحك اكتشاؼ المعنى 
 .المنشكد مف كراء ظاىرة التكرار

 :يقكؿ الكاتب
كلكني عرفت فيما بعد، حيف كصمت مرحمة اجتياز امتحاف شيادة ابتدائية، بأني كنت  » 

ك ىك أكبر " أنزار" مسجال، كمف يكمي األكؿ بسـ ابف عـ لي كاف يحمؿ نفس االسـ 
مني بسنتيف، ك قد تكفي عف عمر سنتيف بعد مرض مفاجئ لـ يطؿ بو سكل ثالثة أياـ ك 

  1 «.....لـ يتـ شطب اسمو مف قائمة أحياء الحالة المدنية في البمدية
 أنني  »:كعميو نجد البطؿ متعثرا بالمكت الذم تكقفت حياتو عميو ك يتجمى ذلؾ في قكلو

  2«أعيش منذ أكؿ يـك في المدرسة في جمد ميت 
  :تكرار كممة الحب*

ك في مقابؿ المكت، يحضر الحب كبديؿ أخر ليعكض ذلؾ الشعكر الفظيع بالمرارة ك 
 األسى عمى ما خمفو المكت، ك يعيد صقؿ إحساس جديد، ك ىنا عمؿ كتاب عمى تكرار

 .(أحب ك يحب )كممة الحب عدة مرات، كما جاءت أيضا بصيغة الفعؿ المضارع
                                                           

 .32، ص2003، 1نزىة الخاطر، منشكرات االختالؼ، الجزائر، ط: أميف الزاكم -  1
 .161المصدر نفسو ص-  2
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في مقاطع السردية، جاءت لتبث ركح التغيير ك التأثير، ذلؾ  (أحب)إف تكرار لفظة     
في كؿ مرة، ليس مجرد تحقيؽ حضكر ظاىرة التكرار  (أحب)أف اإللحاح عمى إعادة كممة

في الركاية، ك الذم يصبح في بعض أحياف ذا كظيفة تنميقية تعمؿ عمى تزييف الكالـ، 
  1«يستدعيو السياؽ النفسي ك الجمالي ك اليندسي معا  »بؿ ىك أمر

فرغبة الكاتب في تحريؾ ذىف القارئ نحك إدراؾ قيـ الحب الركحية ك النفسية، ك إيقاظ 
شعكره بقدرة الحب عمى تحفيز اإلنساف لرفض الكاقع المؤلـ ك تغييره، ك البحث عف قيـ 

 .بتقنية التكرار (أحب)الجماؿ ك الخير ىك ما جعؿ الكاتب يكظؼ لفظة
، إال لتعمي مف شأف الحب ك "حب " ك عميو نخمص إصرار الكاتب عمى تكرار كممة 

ال يكرر  »تؤكد قيمتو الحقيقية ال المزيفة، ليصبح التكرار ىنا ذا كظيفة تأكيدية، ك ىذا ألف
الكاتب أك األديب شيئا في النص إال ك يقصد أف يرسخ مقكلة ما عف ذلؾ، ك يعزز رؤية 

  2 «يرل أنيا جديرة االلتفات إلييا
 :تكرار العبارة/ 2

كجزء تكميمي لظاىرة التكرار المغكم بعد  (نزىة الخاطر )يأتي تكرار العبارة في ركاية 
تكرار الكممة، فقد بني الركائي تقنية تكرار العبارة في نسيج النص السردم عمى جممة مف 
العبارات، ك الجمؿ ترددت في مساحة المتف الركائي لتجسد مف خالليا بعض المكاقؼ ك 

 " .نزىة الخاطر" في ركاية  (العبارة )التصكرات، ك يمثؿ الجدكؿ اآلتي بيانا لتكاتر الجمؿ
 العبارة  التردد في المتف الركائي الصفحة

11-12-13-16-25-
30-31-64-67-77-
84-112-115-126-

129-132-142-149-

 أحب مربى المشمش 44
 

                                                           
 .284قضايا الشعر المعاصر، ص: نازؾ المالئكة-  1
، 2010، 1الترابط النصي بيف الشعر ك النثر، دار جرير لمنشر ك التكزيع ،عماف، ط: زاىر بف مرىكف الداكدم-  2

 .187ص
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158-172-175-176-
179-180-182-183-
185-189-200-219.  
55-96-111-158-

159-204-225.  
 كتاب اهلل 8

160-162-170-188.  سكسيكلكجيا المكت 6 

144-149-154. بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ك اهلل  3 
 أكبر

34-44-195-201-202  مرض الخنزير 7 

62-77-119-129-
142-162.  

 رائحة الجافيؿ ك الصابكف 7

74-75.  أفكر فييا 6 

68-69-72-119.  الرياضة البدنية 7 

194-196-197.  أريد عرسا ك عريسا يا سميماف 5 

59-60-75-176.  المكسيقى األندلسية 5 

21-22-140-141-
143-147-149-190.  

 آية الكرسي 13

141-143-149-190.  سكرة الفاتحة 5 
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199-200-203-205-
207-208-211-214-
218-220-224.  

 بطة بالستيكية   15

-1-جدكؿ تكرار العبارة رقـ  

في أسطر الركاية ك ىي " أحب مربى المشمش "  لقد كرر الركائي أميف الزاكم عبارة -
تحمؿ دالالت تعكد إلى تمؾ الحياة التي سكؼ تزيد األمكر تعقيدا، ك إف أكثر ما يزيد مف 
ىذا التعمؽ بيا ىك ما يراه أنزار أثناء إقامتو في الثانكية مف خمؿ في العالقات حتى تصؿ 

  1« كحيدا في ىذا العالـ المختؿ »بو األمكر إلى اإلقناع بأنو يعيش 

 في ىذا المقطع السردم يأتي بشكؿ ينطبؽ عميو  (أحب مربى المشمش  )إف تكرار عبارة 
 :قكؿ الشاعرة ك الناقدة نازؾ المالئكة

 إف العبارة المكررة ينبغي أف تككف مف قكة التعبير، كجمالو كمف الرسكخ ك االرتباط بما  »
 2«حكليا بحيث تصمد أماـ ىذه الرتابة 

ىي مف العبارات التي تكررت بكثرة في  (أحب مربى المشمش  )ك عميو نخمص أف عبارة 
 .ركاية نزىة الخاطر

عدة مرات في المتف الركائي ك يقصد بيا المصحؼ  (كتاب اهلل  )كما كرر عبارة - 
 الشريؼ الذم يحتكم عمى آليات تتحدث عف الجنة ك نعيميا، كجينـ ك نارىا ك عذابيا

 . ك أحاديث نبكية
 ىي عبارة عف تخصص يدرس في الجامعات ك ىك " سكسيكلكجيا المكت " تكرار عبارة - 

  ألكؿ مرة أسمع بيذا  »: مصطمح غريب لدل أنزار ك أكؿ مرة يسمع بو كذلؾ نحك قكلو
   " La sociologie de la mor    "سكسيكلكجيا المكت :"  المصطمح الغريب ك المزعج

                                                           
 .117نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم-  1
 .286-285قضايا الشعر المعاصر، ص: نازؾ المالئكة-  2
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رددت المصطمح مرات في فمي فما استسغتو، دار في دكاليب رأسي، أثار في فضكال، 
كدت أنفجر ضحكا، كنت أعتقد أف ىناؾ سكسيكلكجيا المدينة ك الريؼ ك سكسيكلكجيا 

 1 «المثقفيف ك الثقافة ك لـ يخطر ببالي أف لممكت سكسيكلكجية 
عبارة تكررت ثالث مرات في المتف الركائي تدؿ " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ك اهلل أكبر" - 

ىذه العبارة أف أنزار كاف يغسؿ ك يكفف المكتى ك يضعيا في أكياس ك يكتب عمييا بقمـ 
ك يتضح ذلؾ " اهلل أكبر " ك أسفميا " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ " أحمر فكؽ اسـ المرحـك 

 :في قكلو
  أدخؿ الجثة ك بطريقة سمسة في كيس نيمكف أسكد ذم سحاب كبير، أخرجو مف دكالب»

 حديدم غير بعيد عف المصطبة، ثـ كتب بقمـ أحمر فكؽ اسـ المرحـك بسـ اهلل الرحمف 
 2 «الرحيـ ك أسفميا اهلل أكبر 

الجثث التي كنت أغسميا ك أكفنيا، ك أكتب عمى األكياس التي أضعيا   »:ك قكلو أيضا
 3 «ك اهلل أكبر" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" فييا عبارة 

عدة مرات في المتف الركائي ك يقصد بيا مرض خبيث  (مرض الخنزير )كما كرر عبارة 
أصاب أختو ىاجر منذ طفكلتيا المبكرة ك " مرض الخنزير" يسميو أىؿ قرية باب القمر بػػػػػػػ

مرض خبيث يسميو أىؿ   »:كاف عمرىا آنذاؾ لـ يتجاكز السابعة ك يتجمى ذلؾ في قكلو
 مف جراء !مف أيف جاء األىالي بيذا االسـ؟ ال أحد يدرم" مرض الخنزير" القرية بػػػ 

مرض الخنزير ىذا يتعفف لحـ المصاب ك يتفسخ، ينتيي المصاب بو إلى المكت، حيث 
     4  «...يقرض الكباء الجسد قرطا قرطا

كاف تأخر زكاج ىاجر  »ك تسبب ىذا المرض في عرقمت طريؽ مستقبميا ك ذلؾ نحك قكلو
بالنسبة ألمي لعنة سقطت عمى األسرة بأكمميا، فبمرضيا، ك عدـ تقدـ الشباب لخطبتيا 

                                                           
 .163،162نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم-  1
 .144ص: المصدر نفسو-  2
 .154ص: المصدر نفسو-  3
 .34ص: المصدر نفسو-  4
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فاطمة ك : تككف قد قطعت طريؽ الزكاج أماـ أخكاتي األخريات ك المكاتي عددىف أربعة
عائشة ك زىرة ك سكينة، كىف جميعا أصغر منيا، ك قد بمغت سف الزكاج الذم يبدأ في 

الخامسة عشرة ك ينتيي قبؿ بمكغ السف العشريف حسب التقاليد مف تجاكزت العشريف بيـك 
  1 «كاحد، بمنطؽ أىالي، أصبحت في عداد العكانس،في عداد الككارث البشرية 

تكررت عبارة رائحة الجافيؿ ك الصابكف تدؿ عمى مركر منظفة مبيت التالميذ التي أسميا 
 :ك يتجمى ذلؾ نحك قكلو" مي زيادة" أنزار 

بدأت رائحة الجافيؿ ك الصابكف تزاحـ أريج القيكة في أنفي، لي أنؼ كبير ك الذم  »
لطالما عيرتني بو جدتي ك أخكاتي في لحظات الغضب، إنيا ساعة مركر المنظفة، ك ىذا 

   2 «...الكقت كنس المرقد ك مسح األرضية ك تنظيؼ المراحيض
ك ىي تعبر عف الحالة النفسية  (أفكر فييا)ك نجد في مقطع سردم أخرل تكرار عبارة 

 أفكر فييا ك أنا أقرأ عف  »:القمقة التي يعانييا أنزار اتجاه مكنيكا ك ىذا ما كرد في قكلو
جرائـ النازية أفكر فييا، ك أنا أقرأ أكالد حارتنا لنجيب محفكظ أفكر فييا، ك أنا أستمع 
ألغاني عبد الحميـ حافظ أك أـ كمثـك أفكر فييا، ك أنا أحاكؿ أف أفؾ ألغاز قراءة رأس 

مكنيكا تحاصرني مف كؿ الجيات، تسكف ... الماؿ أللتكسير دكف أف أفيـ شيئا أفكر فييا 
 3 «.تالفيؼ الرأس ك تفاصيؿ الدقائؽ

الرياضة البدنية تكررت سبعة مرات في المتف الركائي، ك ليذا نجد أنزار مع بداية كؿ 
سنة دراسية جديدة يخمؽ عدة أسباب لمحصكؿ عمى شيادة إعفاء مف حصة الرياضة 

 يتكرر معي ىذا منذ السنة األكلى متكسط، أبحث لي  »:البدنية كىذا كما جاء في قكلو
 القمب ك ارتفاع الضغط ك نزؼ !عف طبيب أشتكي لو كؿ أمراض الدنيا التي أعانييا

األنؼ المتكاصؿ ك مغص البطف ك الدكخة ك أكاذيب شتى أختمقيا حتى أحصؿ عمى 
شيادة اإلعفاء مف مادة الرياضة البدنية، حتى إنني مرة قمت لطبيب بعد أف فحص دقات 

                                                           
 .35نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم-  1
 .62ص: المصدر نفسو-  2
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قمبي، ك قالي لي بأنني ال أشكك مف أم شيء غير طبيعي اختمقت لو حكاية مكت أبي 
 1 «الذم ال يزاؿ حيا 

كىذا يعكد إلى المرض الذم تعانيو ىاجر " أريد عرسا ك عريسا يا سميماف" تكررت عبارة 
في ساقيا ك الذم يسميو أىؿ قرية باب القمر بمرض الخنزير ك تسبب ىذا المرض في 

تأخر زكاجيا ك ليذا نجد ىاجر في عدة مقاطع سردية في الركاية كررت عبارة أريد عرسا 
 .ك عريسا

كما نجد في مقطع سردم أخر تكرار عبارة آية كرسي ك سكرة الفاتحة، حيث نجد العـ 
سميماف يقرأ آية الكرسي عمى الشيداء الذيف يعاد دفنيـ سنكيا بمناسبة عيد الثكرة ك حتى 

 .في استقباؿ الحجاج ك في أم مناسبة في قرية باب القمر
تكاترت عدة مرات في المتف الركائي حيث نجد أنزار في " بطة بالستيكية " عبارة 

 .المصحة يمعب ببطة بالستيكية حمراء ك يرمييا في الماء
بيذا يمكننا القكؿ بأف ظاىرة التكرار المغكم في خطاب ركاية نزىة الخاطر، جاءت 

كتنسيؽ جمالي لمغة الركائية، حيث ساىمت بشكؿ كبير في تزكيد المغة بطاقة إيحائية، ك 
داللية تنـ عف رغبة الركائي في االتكاء عمى شحنة الكممات ك العبارات التي تتكرر لتثرم 
المعنى مف جية، ك تعمؿ مف جية أخرل عمى إطفاء الجمالية عمى النسيج المغكم، فكاف 
لمتكرار المغكم في ركاية نزىة الخاطر أثر بالغ األىمية، حيث أعطى لمغة بعدا انفعاليا ك 

 .كجدانيا، ك بالتالي قد رسـ جزءا مف معالميا الجمالية التأثيرية
 :تكرار الشخصيات/ 3

يمثؿ الجدكؿ اإلحصائي األتي بيانا لتكاتر الشخصيات في ركاية نزىة الخاطر ألميف 
الزاكم مع العمـ أنو ليس مف السيؿ تتبع تكاتر الشخصيات؛ فمف غير الممكف أرقاـ دقيقة 

كأسماء اإلشارة ك  )حكؿ تكاتر الشخصيات، ىذا كقد أىممنا ذكر الضمائر ك ما شابييا 
 أف مثؿ ىذا السمكؾ قد يجر عمينا انتقادا يتمثؿ »مكتفيف باألسماء فقط نظرا  (المكصكالت

                                                           
 .68أميف الزاكم نزىة الخاطر، ص-  1
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في أف الضمير في رتبتو أك كظيفتو النحكية، ىك عينة االسـ، فمـ إذف أىممناه في اعتبار 
اإلحصاء؟ ك أننا جئنا ذلؾ ألف الضمير المنفصؿ يجر إلى الضمير المتصؿ ك إذا انزلقنا 

     1 «إلى ذلؾ فإف السيك سيزداد ك الصعكبة اإلحصائية ستتضاعؼ 
 الشخصية التردد في المتف الركائي الصفحة

11-12-13-15-19-
21-25-29-30-31-
37-43-47-48-49-
50-51-52-54-55-
56-74-93-94-96-
97-104-107-110-

131-138-160-170-
202-220-224.  

 جدم 66
(عبد المؤمف)  

12-13-15-18-19-
21-29-30-36-43-
47-50-51-52-53-
54-55-56-57-62-
65-93-94-96-97-

131-133-160-191-
197-202-224.  

 جدتي 69
(حاجة بتكؿ)  

13-16-33-35-36-
39-43-47-54-55-
63-65-131-146-

150-153-155-158-
161-175-184-185-

 أمي 44

                                                           
، ديكاف المطبكعات الجامعية "زقاؽ المدؽ" تحميؿ الخطاب السردم، معالجة تفكيكية لركاية: عبد المالؾ مرتاض -  1

 .142، ص1995،(دط)الساحة المركزية، الجزائر، 
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192-201-212-213-
223-224-225.  
33-36-40-48-54-
57-138-155-161-

189-201-202-204-
212-225.  

 أبي 19

25-28-30-31-32-
59-74-76-77-107-

110-114-123-129-
130-131-138-143-
150-165-167-188-
190-191-194-198-
219-224-225-229.  

 مازار 48

31-32-33-74-130-
138-143-146-152-
157-190-194-198-
199-200-203-204-
205-206-207-208-
210-211-212-213-
214-215-216-217-
218-219-220-221-
224-226-227-228-
229.  

 أنزار 84

34167-35-36-37-
38-39-40-42-43-
45-46-47-52-53-
54-56-57-58-60-

 ىاجر 99
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76-99-100-101-
103-110-115-135-
136-140-167-192-
193-194-195-196-
197-202-207-208-
212-220-224-225-
228.  
18-19-20-21-22-
23-42-43-45-46-
47-76-92-95-92-

102-107-110-117-
140-147-192-193-
194-195-196-197-
198-201-202-224  

 عمي سميماف 69
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1-جدكؿ تكرار الشخصيات رقـ   
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 الشخصية التردد في المتف الركائي الصفحة

18-19-33-57-138-
143-178  

 عمي صافي  9

35-37-38-39-40-
93-202  

 فاطمة 20

35-40-76-85 (أختو)عائشة  6   

142-143-146-148 خطيبة الرجؿ )عائشة  8 
الممتحي التي يدعكىا 

(عيشكش  
35-47-76-202  زىرة 5 

35-76-99-192-
193-202  

 سكينة 9

36-90-91-95-96-
97-98-99-100-

101-103-110-131-
167-202-214  

 عمتي فاطنة 30

 الشيخ سميماف 1 26
(رئيس البمدية)  

68-69-72-73-109-
113-114-119-120-
121-123-127  

 ألفريد برانغير 23

-2-جدكؿ تكرار الشخصيات رقـ   
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 الشخصية التردد في المتف الركائي الصفحة

32-33  مدير المدرسة 4 

95-96-97-98-102-
202 

 سميماف الطباؿ 11

76-90-91-93-94-
96-102-103-202-

221 

 سميماف النام 21

104-105-106-107-
108-111-113-114-
115-118  

 المختار 21

106-107-108  ممؾ بف نبي 11 

62-74-102-110-
212 

 عبد الحميـ حافظ 6

75-102-110  أـ كمثـك 3 

 أحمد بف بمة 3 69

101-102  الشيخ عبد الباسط عبد  3 
 الصمد

164-171-172  جاؾ دريدا 8 

133-134-135-136-
146 

 ىاركف 7

-3-جدكؿ تكرار الشخصيات رقـ   
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 الشخصية التردد في المتف الركائي الصفحة

134-135-136-150-
151-211  

 سميماف أكجالف 6

175-176-177-180  سيدة صافك 9 

118-119-120-121-
122-125-126-127-
128-142-168-173-
176 

 مصالي الحاج 22

121-122-123  عمي المّنكر 6 

125-126-127-142-
183 

 الحارس المّيالي 7

160-161-162-163-
166-168-169-170-
171-172-174-175-
186 

 بركفيسكر 39

143-144-146-147-
148-149-151-156-
188 

 مكلي الشريؼ 12

110-113-126-129-
130 

 مي زيادة 6

73-74-130-142-
165 

(قديس كفيمسكؼ)أكغسطيف 6  

 

-4-جدكؿ تكرار الشخصيات رقـ   
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 الشخصية التردد في المتف الركائي الصفحة

110-113  جبراف خميؿ جبراف 4 

36-100-195 البائع المتجكؿ صاحب  4 
 األميرة

150-151-152-153-
154-155-156-157-
158-163-164-165-
166-167-182-186-
187-188-189-190-
200-203-204-205-
206-208-209-210-
211-214-216-217-
222-228  

(المدعكة شاىي)شاىيناز  68  

196-197 (الحداد )عمر الدكنجكر 4   

9-149-150-152-
157-170-184-185  

 المرأة 12

15-16-17-18-30-
197 

 الديؾ ميمكف 19

(اسـ سائؽ الحافمة)بريجنيؼ 2 27  

 المتنبي 2 56

-5-جدكؿ تكرار الشخصيات رقـ   
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 الشخصية التردد في المتف الركائي  الصفحة

158.  امرأة لكط 2 

 بف بمة تمميذ 3 71

اسـ الالعب البرازيمي )بيميو  3 70
(الشيير  

73-81  نزار قباني 2 

-6-جدكؿ تكرار الشخصيات رقـ   
 : ك عميو نخمص إلى جممة مف النتائج

طغياف الشخصية الذككرية عمى مساحة األدكار في الركاية حيث كاف تكرار الشخصيات 
نزىة "  مرة، أما الشخصيات النسكية في ركاية 555" نزىة الخاطر" المذكرة في ركاية 

 . مرة390: فػػػػػ" الخاطر
. 945الشخصيات الكمي ىك  (تكرار)أما تكاتر   

%58.73 ⋍
100×555

945
=  * نسبة

%85.73بمغ تكاتر الشخصيات المذكرة   
%41.26:أما المؤنثة فيك  

%41.26 ⋍
100×390

945
=  * نسبة

نالحظ تباعد في الشخصيات حيث إف النسب متباعدة عف بعضيا البعض، كما أف غمبة 
 .الشخصية الذككرية عمى الشخصية النسكية تدؿ عمى الييمنة الذككرية في المجتمع
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حيث ينصرؼ  »تصكيرا شامال " ركاية نزىة الخاطر"      صكر الركائي شخصياتو في 
الينداـ، الييئة، العالمات : المؤلؼ إلى رسـ الصكرة الخارجية لمشخصية بكؿ مككناتيا

 : فصكر الركائي شخصياتو كاألتي1 «الخصكصية ك ما إلى ذلؾ 
 :(عبد المؤمن): الجد*

 :    كرد في قامكس األسماء العربية ك المعربة ك تفسير معانييا لدكتكر حّنا نصر الحتي
  لقد أشار البطؿ إلى شخصية الجد 2«المؤمف لخمقو مف الخكؼ ك العذاب :  المؤمف»
 جدم اسمو عبد المؤمف، سّمي بيذا االسـ كما يحمكلو أف يردد »:  بقكلو" عبد المؤمف" 

ذلؾ دائما نسبة إلى أحد أجداده العظماء،كىك عبد المؤمف بف عمي الككمي الندركمي،ابف 
 3«صانع األكاني الفخارية 

جد لـ أعرفو منذ فتحت عيني إال بمحيتو  »:صكر الركائي شخصية الجد حيث نجده يقكؿ
الحمراء، المصبكغة عمى الدكاـ بحناء مائؿ لكنيا إلى االحمرار،مما يعطي كجيو قكة 
بياض ناصح، يعبؽ منو عطر خفيؼ، مخمكطا عمى الدكاـ برائحة الصابكف الحمبي 

 4«األصيؿ، التي تصعد مف ثيابو البيضاء النظيفة 
 :(حاجة بتول): جدتي*

 كيعتبر ىذا االسـ »ُيعد اسـ بتكؿ مف األسماء الحسنة كيدّؿ عمى المعاني الجميمة كحسنة 
عربّيا مؤّنثا، كيعني الفتاة المنقطعة عف الرجاؿ كأيضا الفتاة المضربة عف الّزكاج، كىك 

كقاؿ بعضيـ أّنو اسـ عبرم األصؿ كمعناه .بتمو، إذا قطعو كأبانو عف غيره: مف الفعؿ
كليس بشيء،كمعنى بتكؿ عند النّصارل السيدة مريـ، كذلؾ ألنيا " بيت اهلل:بيت إيؿ"

                                                           
 .300، ص(الفضاء، الزمف ، الشخصية)بنية الشكؿ الركائي : حسف بحراكم-  1
، 3قامكس األسماء العربية ك المعربة ك تفسير معانييا، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط: حّنا نصر الحتي-  2

 .13، ص2003
. 11نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم-  3
.11ص: المصدر نفسو-  4
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اعتكفت لعبادة ربيا، كعند المسمميف يشير لمّسيدة فاطمة بف محمد عميو كعمييا السالـ 
 1«ككذلؾ إلى سيدة مريـ العذراء عمييا السالـ 

 جدتي بتكؿ، عمى كؿ ىي لـ تحج يكما، كلكف الناس ألقكا باسميا ىذه »: يقكؿ الكاتب
ال ينتظر " الحاجة" الصفة، فقبمتيا عمى مضض؛ ألنيا تعتقد بأف كؿ مف ينادييا باسـ

سكل مكتيا، فالحاج ىك مف شاخ كانتيت جميع رغبات الحياة لديو، أما جدتي فكانت 
 2 «...امرأة حياة، تعض عمى الدنيا بأسنانيا التي ما فقدت منيا كال كحدة

 : أمي* 
صكر الركائي األـ حيث أنيا تتأرجح بيف األيماف كعدمو، فتستحيؿ صالتيا كرقصاتيا 

 حيف ترقص أمي ال يمكف  »:عامال لتكحد نظر الىتماميا بكال الطقسيف كذلؾ نحك قكلو
التمييز بيف حركات الصالة لدييا كحركات الرقص، كؿ شيء يككف غيبكبّيا، سابحا في 

 3 «.عالـ آخر التكحد
كما تمثؿ األـ الحنكنة البشكشة التي تقرر مكاصمة الحياة رغـ حالتيا الصحية كالنفسية 

 .مف أجؿ االعتناء بأكالدىا
 :أنزار* 

اسـ  إلو السماء كالمطر عند البربر حسب ما كرد في الركاية،حيث نجد أنزار ال يحب 
 أنا أيضا ال أحب أسمي،  »:اسمو كيجده مضحكا كؿ ما ذكره أماـ الّناس كذلؾ نحك قكلو

أجده مضحكا كؿ ما ذكرتو أماـ الّناس، مع انو اسـ إلو السماء كالمطر عند البربر، كما 
 4«كاف يشرح لي ذلؾ جدم الذم اختاره لي بافتخار

 :مازار* 
 أخ أنزار الذم كاف يحبو كثيرا كيشعر بأنو تكأمو، عمى الرغـ مف أنو يكبره بأربع سنكات

                                                           
1   -2016/04/09  16:30   http://mawdoo3.com  
 .13نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم-  2
 .192ص: المصدر نفسو-  3
.74ص: المصدر نفسو-  4

http://mawdoo3.com/


جمانيات انتكرار في رواية نزهة انخاطر ألمين انزاوي:                        انفصم انثاني  
 

 

44 

كالذم قرر بعد االنتياء مف سنكات الجامعة،البحث عف اليركب مف ىذا البمد رغبة في 
تحصؿ عمى شيادة الدكتكراه مف جية كىربا مف الخدمة العسكرية التي لـ تكف إال عمى 

 جاء ىذا البمد ىاربا »: حساب أبناء الفالحيف الفقراء مف جية أخرل كيتجمى ذلؾ في قكلو
 1«مثمي مف الخدمة الكطنية التي يؤدييا أبناء الفالحيف، ك يعفى منيا أكالد المسؤكليف

 :هاجر*
ىك اسـ عمـ مؤنث، كىك في األصؿ ليس مف فعؿ اليجرة، بؿ ىك اسـ ىيركغميفي معناه »

زىرة المكتس، ك أشير مف اتسمت باسـ ىاجر ىي السيدة ىاجر زكجة النبي اهلل إبراىيـ ك 
 2«أـ إسماعيؿ الذبيح عمييما السالـ 

تكررت شخصية ىاجر عدة مرات في العديد مف المقاطع السردية كذلؾ ألنيا األخت 
 كانت أختي ىاجر »: الكبرل في العائمة ككؿ يحترميا كيمشي بأكمراىا كذلؾ  نحك قكلو

حكيمة كىادئة، تبدك أكبر مف عمرىا بكثير،امرأة في العشريف أك تخطت ذلؾ بقميؿ، لكنيا 
قادرة عمى قيادة الجميع مف آؿ عبد المؤمف الككمي الصنياجي األمازيغي، جميع مف 

 الصغير يحترميا كيمشي بأكامرىا، الذككر مثؿ اإلناث، كممتيا ؿبالبيت، الكبير مث
 3 «.مسمكعة، فكؽ كؿ الكالـ

 :سميمان* 
الخالي مف اآلفات ك العيكب، كالخِطر تفاؤال بسالمتو، اسـ الممؾ النبي :  تصغير َسْمَماف»

 السالـ، أكرثو كالده الُممؾ ك النبكة دكف سائر قسميماف عميو السالـ، ابف النبي داكد عمي
 «"سميماف الحكيـ"إخكتو ك أطمؽ عميو الناس اسـ 

لقد تكررت شخصية سميماف عدة مرات فيناؾ العـ سميماف، سميماف النام،سميماف الطباؿ 
 التركي مف أصؿ كردم الذم ؿالرج)، كسميماف أكجالف (رئيس البمدية)ك الشيخ سميماف

 ما »: كأشار الركائي إلى ذلؾ بقكلو (كاف يتكمـ عربية فصحة كفرنسية عالية دكف لكنة

                                                           

 .223نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم-  1
2 -                                         2016/04/09    16:40   http://www.thaqafnafsak.com  
.34نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم-  3

http://www.thaqafnafsak.com/
http://www.thaqafnafsak.com/
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أكثر اسـ سميماف في ىذه القرية ككأف كؿ أسرة ترغب في أف يككف ليا سميمانيا بحكمتو 
 1«كقدرتو عمى مخاطبة النمؿ كالجف كالتكمـ بمغة الطير

 :عمي صافي* 
اسـ عمـ مذكر عربي معناه النّقي،الخالي مف الشكائب، كنجد الركائي كرر شخصية 

 عمي صافي ال نشاىده إال  شيرا كاحدا في السنة،  »:صافي تسعة مرات كمف ذلؾ قكلو
 2«يككف ذلؾ في شير رمضاف، إذا إنو يشتغؿ عامال مياجرا في فرنسا

 :فاطمة* 
 اسـ أصمو عربي، يسمى بو الّناس أكالدىـ تيمنا بفاطمة الزىراء، بنت النبي صمى اهلل »

 الكلد كمنعو مف الرضاع، كىك عمى ؿعميو كسمـ، كأصؿ االسـ مف مادة فطـ، كىك فص
« كزف فاعمة، كلعميـ يسمكف بيا تيمنا كتفاؤال أف تكبر كتتزكج كتمد كيكبر كلدىا كتفطمو

أشار الكاتب إلى زكاج فاطمة التي تصغر ىاجر بسنة كبضعة شيكر كُندلؿ عمى ذلؾ 
 كانت فاطمة تصغر ىاجر بسنة كبضعة شيكر، كىي في  »:مف خالؿ ىذا المقطع

لـ يكف باستطاعة أمي إخفاء حزنيا كدمكعيا،كىي التي ال .منطؽ الزكاج تعد قركنا 
تستطيع إخفاء شيء مف مالمحيا المالئكية،كانت لحظة تخطي ىؤالء عتبة البيت الكبير 

 3«لخطبة فاطمة ىي بمثابة بداية تنفيذ حكـ إعداـ في حؽ ىاجر الكبرل
 :عائشة*
 اسـ عمـ مؤنث عربي، معناه الحّية، المأمكُؿ بطكؿ عمرىا،ذات الحياة المرتاحة في »

 ، كابنة أبي بكر (صمى اهلل عميو كسمـ)حياتيا، كىك اسـ السيدة عائشة زكجة رسكؿ اهلل 
 4«كبيا يتحّببكف تسمية بناتيـ 

                                                           

                                       .96نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم-  1
 .18 ص:المصدر نفسو - 2
 .37ص: المصدر نفسو-  3
4                                                 -2016/04/10  17:00  http://meaning-names.net

http://meaning-names.net/
http://meaning-names.net/


جمانيات انتكرار في رواية نزهة انخاطر ألمين انزاوي:                        انفصم انثاني  
 

 

46 

عائشة أخت فاطمة التي تصغرىا بسنتيف كتصغر ىاجر بأربع سنكات كقد عبر الكاتب 
 كما كدنا في البيت الكبير ننسى يـك فاطمة كنعتاد عمى غيابيا، »: عف ذلؾ في قكلو

حتى حؿ عمى البيت الكبير يـك آخر أكثر تراجيدية؛ ففي الصيؼ التالي دؽ باب البيت 
الكبير خطباء جدد، جاؤكا في طمب يد أختي الصغرل عائشة، كالتي تصغر فاطمة 

  1«بسنتيف، كتصغر ىاجر بأربع سنكات تقريبا
كتكجد شخصية أخرل في الركاية اسميا عائشة كىي  خطيبة الرجؿ الممتحي التي 

 بدأ الممتحي األعرج يتحدث عف خطيبتو التي قاؿ  »:كذلؾ نحك قكلو" عيشكش" يدعكىا
 2«اسميا عائشة كىك يدعكىا بعيشكش 

 :زهرة*
اسـ مؤنث يدؿ عمى الحسف كالجماؿ، زىرة ىي أختيـ الرابعة في الترتيب كُندلؿ عمى ذلؾ 

دقت باب البيت الكبير عائمة مف الضكاحي تطمب يد أختي الزىرة ...  »:بقكؿ الكاتب
 3 «لمزكاج مف كاحد مف أبنائيـ، ىي الرابعة في الترتيب اإلناث تنازلّيا 

 :سكينة* 
اسـ مؤنث يدؿ عمى الطمأنينة كالكقار،كىي األخت الصغرل لمعائمة كلقد تردد اسـ سكينة 

ىذه باسـ فاطمة، كىذه عائشة كىذه ... »:تسع مرات في المتف الركائي كمف ذلؾ قكلو
 4«سكينة كتمؾ زىرة 

 :عمتي فاطنة*
 فاطنة تعمؿ كالراقصة في األعراس كمغنية في حفالت العائمية كىي التي تزكجت مرتيف

األكؿ اسمو سميماف النام الذم يصغرىا بسبع سنكات كثاني اسمو سميماف الطباؿ دكف 
عمـ مف كلدىا، كتحاكؿ تحقيؽ جميع رغبتيا، إلى أف تنتحر ىربا مف أم عائؽ قد يحكؿ 
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 ب تركت سميماف األكؿ كىك شا »: ما تقـك بو، كقد عبر الكاتب عف ذلؾ بقكلوفبينيا كبي
 خالذم يصغرىا بسبع سنكات كتزكجت الثاني دكف عمـ مف جدم كال مف كالدم، كىك شي

في عمر جدم، ىي عمتي فاطنة ُصنعت ىكذا كال أحد يستطيع يغير مزاجيا، كمف 
 1«تصرفاتيا التي تتبع قمبيا

 :ألفريد برانغير*
رجؿ ديف مسيحي ككاف مجاىدا كمناضال في صفكؼ جبية التحرير الكطني كىذا ما عبر 

 مف رجاؿ الديف المسيحي، الذيف ف كىك أحد األساتذة األكربيي »:عنو أميف الزاكم بقكلو
 2«حاربكا إلى جانب الثكرة الجزائرية، كبعد االستقالؿ اختار الجزائر كطنا لو 

 :أحمد بن بمة*
 شخصية تاريخية ك أكؿ رؤساء الجزائر بعد االستقالؿ، ناضؿ مف أجؿ استقالؿ البالد 

عف االحتالؿ الفرنسي كشارؾ في تأسيس جبية التحرير الكطني كاندالع الثكرة التحريرية، 
 الرئيس أحمد بف بمة الذم كاف صديقو في سنكات حرب  »:كتجمى ذلؾ في قكؿ الكاتب

 3 «... االستقالؿتالتحرير كسنكا
 :الشيخ عبد الباسط عبد الصمد*

أسطكانة ... »:أحد أشير قراء القرآف في العالـ اإلسالمي، أشار اليو أميف الزاكم بقكلو
مقرئ القرآف الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كانت مغرمة بصكت ىذا الشيخ المقرئ، 

 4«كمنيا أحببت أنا اآلخر قراءة عبد الباسط عبد الصمد 
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 :جاك دريدا* 
 لـ أكف أعرؼ بأف  »:فيمسكؼ فرنسي مف مكاليد الجزائر،عبر عنو الكاتب بقكلو

الفيمسكؼ جاؾ دريدا مف مكاليد الجزائر العاصمة، كأنو لـ يغادرىا إال كىك في سف 
 1«... المراىقة

 :مصالي الحاج* 
 جزائرم كزعيـ التيار االستقاللي، مؤسس نجـ شماؿ إفريقيا مشخصية تاريخية كىك سياس

...  »:ثـ حزب الشعب ثـ حركة انتصار الحريات الديمقراطية كىذا ما يتجمى في قكلو
يرأسو أك يقكده ىذا "حزب الشعب"يتحدثاف عف تنظيـ سياسي سرم ينتمياف إليو يسمى 

 2«المصالي الحاج 
 :جبران خميل جبران* 

   :شاعر ككاتب كرساـ لبناني عربي مف أدباء كشعراء الميجر كأشار إليو الركائي بقكلو
 3 «. كنت أقرأ  بنيـ دكاكيف نزار قباني كحكـ جبراف خميؿ جبراف»

 :مالك بن نبي* 
" مالؾ بف نبي"ىك مف أعالـ الفكر العربي اإلسالمي في القرف العشريف كترددت شخصية 

 كجدت نفسي غارقا في كتاب لمالؾ بف نبي، كألنني  »:عدة مرات كمف ذلؾ قكؿ الكاتب
 4 «...كنت مغرما بقراءة الركايات كقد عممت بأف مالؾ بف نبي قد كتب ركاية

 :عبد الحميم حافظ*
ستة مرات في المتف الركائي كما أشار " عبد الحميـ حافظ"مغني مصرم، ترددت شخصية 

 5« عبد الحميـ حافظ، الذم كنت أحبو فكؽ الجميع  »:الكاتب إلى حبو لو في قكلو 
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 :أم كمثوم* 
مغنية كممثمة مصرية كلقبت بكككب الشرؽ كسيدة الغناء العربي، كاشتيرت في مصر 

أنا أستمع ألغاني عبد  »:بقكلو" أـ كمثـك"كفي عمـك الكطف العربي، كقد أشار الكاتب إلى 
 1 «...الحميـ حافظ أك أـ كمثـك

كفي األخير كمف خالؿ ىذه اإلطالة الكجيزة عمى داللة األسماء نستنتج بأنو تنكع تكرار 
 .الشخصيات في الركاية نزىة الخاطر فمنيا شخصيات تاريخية كأخرل دينية كأدبية كفنية

 : تكرار األماكن/ 4
 تكتسي األماكف المفتكحة أىمية بالغة في الركاية، إذ أنيا تساعد: األماكن المفتوحة/1
، مف 2« عمى اإلمساؾ بما ىك جكىرم فييا، أم مجمكع القيـ ك الدالالت المتصمة بيا » 

خالؿ ما تمد بو الركاية مف تفاعالت ك عالقات تنشأ عند تردد الشخصية عمى ىذه 
  3.األماكف التي يرتادىا الفرد في أم كقت يشاء

 ىذه األماكف بناء عمى درجة انفتاحيا مف جية ك كثافة تكرارىا في ك سنقـك بترتيب
 :الركاية  ك مف األماكف المختارة مف ىذه الركاية ىي كاألتي

 األماكف التردد في المتف الركائي الصفحة

123-125-131-132-
165-166-169-181-
182-216  

 الشارع 12

20-21-22-25-27-
49-82-83-89-114-

198 

 السكؽ 24

                                                           

 .70نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم-  1
 .79بنية الشكؿ الركائي، ص: حسف بحراكم-  2
، فراديس  (دراسة في ثالث ركايات الجذكة، الحصار، أغنية الماء ك النار)المكاف في الركاية البحرينية : فيد حسيف-  3

 .80، ص2003، 1لمنشر ك التكزيع، البحريف،ط
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-1-جدكؿ تكرار األماكف المفتكحة رقـ   

11-20-22-48-60-
99-103-152-114-

174 

 المقبرة 13

71-79-80-81-82-
88-89-90-91-92-

104-106-107-108-
110-111-112-113-
115-171  

 المصمى 44

19-25-28-30-31-
33-35-130-161-

190-191-213  

 المدرسة 16

59-68-69-70-72-
77-104-106-108-

109-111-112-113-
115-118-123-125-
126-130-132-141-
142-158-165-168-
169-181-185-189  

 الثانكية 40

105-114-119-134-
135 

 جامعة 5

75-76-77-108-
109-121-122-131-
132-153-162-165-
171-174-179-180-
182-200-207-208  

 المدينة 25
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-2-جدكؿ تكرار األماكف المفتكحة رقـ  

 األماكف التردد في المتف الركائي الصفحة

76-77-78-170-
172-173-174  

 الحديقة 12

40-72-74-105-
107-108-112-114-
115-119-121-122-
123-126-127  

 مكتبة 28

12-19-23-45-104-
105-108-111-114-
131-178  

 كىراف  15

12-19-21-59-60-
108-111-122-123-
133-179  

 تممساف 13

12-121  بجاية 4 

12-111-121-173  األندلس 7 

20-27-135-164-
171-176-177-179-
183-190  

 الجزائر 14

131-132-133-178-
180 

 مرسيميا 5

133-135-165-169-
172-208-209  

 باريس 9

18-19-27-135-151  فرنسا 8 
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 األماكف  التردد في المتف الركائي الصفحة

173-177  مصر 3 

 مكة المكرمة 2 81

 المدينة المنكرة 2 81

-3-جدكؿ تكرار األماكف المفتكحة رقـ  

:الشارع*   
يعد الشارع جزء ال يتجزأ مف المدينة ك أحد العالمات المكانية البارزة فييا، تنفتح عميو 

 .األبكاب ك تتحرؾ مف خاللو الشخصيات
ك الشكارع أماكف مفتكحة، تستقبؿ كؿ فئات المجتمع، ك تمنحيـ كامؿ الحرية في التنقؿ 

كسعة اإلطالع ك التبادؿ، كىي ال تقـك عمى تحديدات ك ال حدكد ثابتة مما يصعب عمى 
 1.الكتاب عممية اإلمساؾ بيا

ك ليذا نجد شاكر النابمسي يشير إلى المكانة البارزة التي يحتميا الشارع في الركاية 
العربية، ك بخاصة في ركايات المدينة ك يذىب إلى أف لمشارع جمالياتو المختمفة باعتباره 

مسارا كشريانا لممدينة، ك في الكقت نفسو، المصب الذم يصب فيو الميؿ ك النيار 
 2.أشغاليما ك تجمياتيما فيك المسار ك المصب في آف كاحد

 بحثت عف اسـ الشارع، عثرت عميو دكف كبير عناء، ثـ :" ك يتجمى ذلؾ في قكؿ الكاتب
 142سرت فيو ك أنا أتابع األرقاـ ك أراقبيا عمى مداخؿ البنايات، كصمت إلى رقـ 

 نظرت إلى البناية تأكدت مف أنيا ىي حيث يسكف البركفيسكر، نظرت إلى ساعتي

                                                           

، 1986، 1الركاية ك المكاف في النص األدبي، دار الشؤكف الثقافية العامة، أفاؽ عربية بغداد،ط: ياسيف النصير-  1
 .15،14ص
، 1جماليات المكاف في الركاية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر، بيركت، لبناف، ط: شاكر النابمسي-  2

 .65، ص1994
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 1..."كجدتني متقدما عف كقت المكعد بعشريف دقيقة، مشيت حتى رأس الشارع
 :السوق*

السكؽ مكاف تجارم يجتمع فيو الناس لقضاء حاجتيـ مف شراء ك بيع، كما يجسد السكؽ 
بعد اقتصاديا مف خالؿ ما يعرضو مف  (اإلنسانية)الشعبي، إضافة إلى داللتو االجتماعية 

سمع ك بضائع مستكردة، ك عميو يجب أف نشير إلى أف السارد في ركاية نزىة الخاطر 
 ك كاف ال يتأخر عف األسكاؽ األسبكعية الشعبية، خاصة بعد  »:أشار إلى ذلؾ نحك قكلو

أف أصبح مشرفا عمى ترتيب ساحات األسكاؽ، فيك الذم يكزع األماكف ك يحفظ النظاـ ك 
يحؿ الخالفات بيف الباعة ك الزبائف، أك بيف الباعة أنفسيـ حينما يختمفكف عف أحقية 

  2 «.أماكف عرض بضاعتيـ
 :المقبرة*  

القبر ىك المثكل األخير الذم يناـ فيو اإلنساف نكمو األبدم ك المكاف األخير الذم يؤكؿ 
 .إليو كؿ مف ذاؽ المكت، حيث السكينة التامة ك الصمت المطمؽ

فيك ...  يتكحد في الزماف كالمكاف فيتحكالف لشيء كاحد»ك القبر مكاف كاسع ال يضيؽ 
        3«مكاف ال متناه يضـ كؿ أنماط المكاف ك دالالتو 

ترتبط المقبرة في ركاية نزىة الخاطر بثيمة المكت فالمقبرة كما يصفيا السارد مكاف 
 فجدم ال يرغب في أف يدفف في مقبرة مكحشة، إنو يريد أف  »:مكحش كذلؾ نحك قكلو

يكاصؿ حياة الميت في البيت الكبير يسمع أصكات أىمو ك يعرؼ عف قرب أفراحيـ كما 
 قد يصيبيـ مف أسى، لذا طمب مف كالدم ك بصيغة تشبو الترجي، أف يدفف إلى ظؿ 

 4« شجرة التيف المغركسة بزاكية الحكش 
 :ك ترتبط المقبرة بمعاني الحزف ك األسى ك األلـ ك ىذا ما يفسح عنو السارد في قكلو

                                                           

 .169نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم-  1
 .46ص: المصدر نفسو-  2
، مكتبة الثقافة، (مف عصر المرابطيف إلى نياية الحكـ العربي  )المكاف في الشعر األندلسي: محمد عبيد الطربكلي-  3

 .101، ص2005، 1القاىرة، ط
 .48نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم -  4
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 في اليـك التالي إذ نادل منادل الجنائز، جاء الناس مف كؿ المداشر، كسار الجميع في  »
اتجاه المقبرة، ك مف بيف الذيف ساركا كاف سميماف النام يسير دكف نام منصكب عمى 

شفتيو ألكؿ مرة يرل دكف نام، حيف افترؽ جميع مف المقبرة بعد أف دفنكىا، أخرج نايو، 
    1 «.عزؼ قميال عمى قبرىا ثـ اختفى، ك مف يكميا لـ يعرؼ لطريقو أثر

 :المصمى*
 . مكاف لمعبادة ك الصالة ك مالذ كؿ شخص يطمب الراحة ك السكينة ك العمـىك

أىمية خاصة مف خالؿ ما يضطمع بو مف " نزىة الخاطر " يكتسي المصمى في ركاية 
 .أدكار ك كظائؼ

تشير الركاية إلى أنو المصمى الكحيد المكجكد في قرية باب القمر ك يتضح ذلؾ مف خالؿ 
مف العيب : " كاف جدم ال يتكقؼ عف تكرار ىذه العبارة ك ىك يتابع بناء المصمى  »:قكلو

ك الكفر أف تككف قرية باب القمر ك كذا المداشر القريبة منيا بدكف مصمى، ك لك كاف 
لقد تـ إنجاز المصمى في " ذلؾ ألداء صالة العيديف الصغير ك الكبير ك تراكيح رمضاف

 2«... أقؿ مف ثالثة أسابيع، ك تـ افتتاحو في الحفؿ
ال يظير المصمى في ىذه الركاية مكانا لمصالة فحسب ك إنما أيضا مكاف لمتعميـ دركس 

 ثـ ما لبث المصمى أف  »:في التكعية الدينية ك األخالقية ك يتجمى ذلؾ في قكؿ السارد
أصبح فضاء يقدـ فيو مجمكعة مف الطمبة القادميف مف جامعة كىراف دركسا في التكعية 

الدينية ك األخالقية، مممكءة بالشعارات المعادية لالشتراكية المادية الكافرة، ك الغرب 
   3«االستعمارم المسيحي 
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 المصمى الكحيد الذم  »:يمثؿ المصمى المكاف الكحيد الذم يعرفو أنزار ك ذلؾ نحك قكلو
عرفتو ك قضيت فيو أياما كثيرة متكحدا ك قارئا، شيطانا ك ممكا، ىك مصمى قريتي باب 

     1 «.القمر مصمى جدم الحاج عبد المؤمف مزياف الككمي
 .ك عميو فالمصمى يشمؿ العديد مف الدالالت منيا العبادة ك الدعاء ك الديف ك التعميـ

 :المدرسة* 
اليدؼ منيا تكظيؼ التالميذ لمتدريس بغية التعميـ، ك فييا برزت أىمية المكاف في نظر 

 ىكذا بدأت  »:البطؿ، حيث استفتح بيا عرض قصة حياتو ك يتجمى ذلؾ في قكلو
مغامراتي مع المدرسة باسـ غير اسمي، دخمت المدرسة باسـ ميت ك بنسبة إلى عمي،  

 .ك الزلت أحتفظ بذلؾ حتى اليـك
األسماء كذبة، ك االنتساب إلى األب مشككؾ فيو دائما، الميـ أنا أبف : مرات كثيرة أقكؿ

 2«أمي ىذا األمر ال شؾ فيو 

 :الجامعة/ الثانوية*
تمثؿ الثانكية كالجامعة بالنسبة لمطمبة ما تمثمو أماكف العمؿ ألكليائيـ، مع أنيا مكاف أخر 

في المتف الركائي إال أنيما ال  (تكرارىما)مف أمكنة العمؿ كرغـ أىميتيا كرغـ كثرتيما 
 . مرة كىما مكانا لمعمـ كالثقافة56يزيدنا عف 

 :المدينة *
كىي مكاف لمحضارة حيث الضكضاء كالضجيج كازدحاـ السيارات ككثرة الّناس ككثرة 

 كقفت لمحظات أتأمؿ  »:المباني كتطكر العمراف كتمكث البيئة كقد عبر عنيا الكاتب بقكلو
ال يظير ليا أثر ...المدينة التي أراىا ألكؿ مرة في مثؿ ىذا الكقت، إف ليا حضكرا مختمفا

 3 « ...مف جراء الدخاف الكثيؼ 
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 :الحديقة*
كىي مكاف يرمز لمسكينة كالراحة كالجماؿ كالتأمؿ في الطبيعة التي تزيدنا إيماف بقدرة 

كاف بالحديقة المعمقة   »:الخالؽ في صنعو ليذا الككف كىذا ما نستشفو في قكؿ الكاتب 
مساحتيا مئة كستة كثمانكف مترا مربعا، ثالثمائة كخمسة كستكف صنفا مف أصناؼ ... 

 1 «...النباتات 
 :المكتبة*

كىي مكاف لمتعمـ كتصفح الكتب كتبادؿ المعمكمات كتنكير العقكؿ كاإلحساس بالفرحة كىذا 
 أدخؿ المكتبة فأقضي الساعة بيف رفكؼ الكتب أقرأ العناكيف »: ما كرد في قكؿ الكاتب 

 2 «...كأتفرج عمى صكر األغمفة، كأشعر بسعادة ال تقدر

 :وهران* 
مدينة عمى : كىراف بفتح أكلو،كسككف ثانيو،كآخره نكف»: كرد في معجـ البمداف لمحمكم

البر األعظـ مف المغرب، بينيما كبيف تممساف سرل ليمة،كىي مدينة صغيرة عمى ضفة 
 3«البحر، ك أكثر أىميا تجار ال يعدك نفعيـ ألنفسيـ،كمنيا إلى تنس ثماني مراحؿ

 طالب جامعي يدرس بجامعة كىراف السنة الثالثة »: أشار الكاتب إلى كىراف في قكلو
... تخصص رياضيات، كانت صكرة الطالب كقتيا كبيرة في عيف المجتمع ك المؤسسات

أصبحت شخصا ميّما إذا تخصص لي رسالة طكيمة تجيء مف كىراف كانت كىراف بعيدة 
جّدا عف تممساف كثيرا كثيرا، كنت أحمـ بالسفر إلى ىذه المدينة التي ليا صكرة أسطكرية 

 4 «.في ذىني
: تممسان* 
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بكسرتيف، كسككف الميـ، كالسيف الميممة، كبعضيـ يقكؿ تْنمساف، بالنكف عكض  »
بالمغرب كىما مدينتاف متجاكرتاف، بينيما رمية حجر،احدىما قديمة كاألخرل حديثة :الالـ

كالحديثة اخّتطيا الممثَّمكف ممكؾ المغرب، كاسميا تافرزت، فييا يسكف الجند ك أصحاب 
السمطاف كأصناؼ مف الناس، اسـ القديمة أقادير، يسكنيا الرعية، فيما كالفسطاط كالقاىرة 

 1.«كيزعـ البعض أنو البمد الذم أقاـ بو الخضر، عميو السالـ ...مف أرض مصر
كأنا الذم لي أخ كاحد   »:تكررت تممساف عدة مرات في المتف الركائي كمف ذلؾ قكلو 

فقط، مازار الذم كاف السبب في كصكلي إلى ىذه الثانكية في ىذه المدينة البعيدة 
 2 «.تممساف

 3 «.أصبح مختار يتردد عمى ثانكيتنا بتممساف مرتيف في األسبكع   »:كقكلو أيضا 
 :بجاية * 

مدينة عمى ساحؿ البحر بيف أفريقية كالمغرب، : بالكسر كتخيؼ الجيـ، كألؼ كياء، كىاء »
كاف أكؿ مف اختطيا الناصر بف عمْناس بف حماد بف زيرم بف مناد بف بمكّيف، في حدكد 

 بينيا كبيف جزيرة بني غنام أربعة أياـ ،كانت قديما ميناء فقط ثـ بنيت 457سنة 
المدينة، كىي في لْحؼ جبؿ شاىؽ كفي قبمتيا جباؿ كانت قاعدة ُممؾ بف حماد، كتسمى 

 4 «.الناصرية أيضا باسـ بانييا
جدم الذم ترؾ مدينتو ندركمة    »:بجاية ترددت أربع مرات كيتجمى ذلؾ في قكؿ الكاتب 

مياجرا إلى تممساف ثـ بجاية  التي استقر فييا بعد أف عدؿ عف مكاصمة رحمتو إلى الحاج      
إذ فضؿ البقاء إلى جكار ابف تكمرت ليصبح مالزما لو، ليغادر بجاية بصحبة ابف  

 5«تكمرت  

 
                                                           

 .44، ص2معجـ البمداف، مج : ياقكت الحمكم - 1

 .59نزىة الخاطر، ص:  أميف الزكام- 2
. 111ص: المصدر نفسو- 3
 .339ص ،1معجـ البمداف، مج : ياقكت الحمكم-  4
 .12نزىة الخاطر، ص: أميف الزكام- 5 



جمانيات انتكرار في رواية نزهة انخاطر ألمين انزاوي:                        انفصم انثاني  
 

 

58 

 : األندلس*
كىي كممة عجمية لـ تستعمميا العرب  : يقاؿ بضـ الداؿ كفتحيا ، كضـ الداؿ ليس إال »

 1 «في القديـ ك إنما عرفتيا العرب في اإلسالـ
كىذا ...  »:الكاتب إلى مدينة األندلس عدة مرات في المتف الركائي كذلؾ نحك قكلو أشار 

، أم أبك عبديؿ  الصغير  el Chico Boabdilزىر نكع أخر جمبو مف األندلس كاسمو 
 2 «...ك أنو  كاف مف مفضميات أمراء ألندلس 

 :الجزائر*
اسـ عمـ لمدينة عمى ضفة البحريف إفريقية كالمغرب،بينيا كبيف بجاية أربعة :جمع جزيرة  »

 مأياـ، كانت مف خكاص بالد بني حّماد بف زيرم بف مناد الصنياجي، كتعرؼ بجزائر بف
جزائر بني مزّغنة مدينة جميمة قديمة البنياف، فييا اآلثار : مزّغنة كقاؿ أبك عبيد البكرم

 3 «...األكؿ عجيبة 

 أنو ممف يحب  »:تعد الجزائر مف األماكف التي تكرر ذكرىا في الركاية كذلؾ نحك قكلو
لـ أكف أعرؼ بأف الفيمسكؼ جاؾ دريدا .الجزائر كيحب ابف الجزائر الكبير جاؾ دريدا 

 4 «...مف مكاليد الجزائر العاصمة 

 :مصر*
سميت مصر بمصر بف مصرايـ بف حاـ بف نكح عميو السالـ، كىي مف فتكح عمر بف  »

 كلـ يذكر اهلل عز كجؿ في كتابو...العاص في أياـ عمر بف الخطاب لرضي اهلل عنو ،
 5 «.مدينة بعينيا بمدّح غير مكة ك مصر

  كيؼ أنو جمب ىذا النكع »: ترددت مصر ثالثة مرات في المتف الركائي كمف ذلؾ قكلو
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 1 «...مف النبات مف مصر، كأنو كاف يستعمؿ في قبكر الممكؾ كاألمراء الفراعنة
 :مكة المكرمة *
سميت مكة ألنيا تمسؾ الجباريف أم تذىب : قاؿ أبك بكر األنبارم... بيت اهلل الحراـ  »

 2 «...كيقاؿ إنيا سميت مكة الزدحاـ الناس بيا: نخكتيـ

أف جدم لـ يذىب إلى   »:مكة المكرمة ترددت مرتيف فقط في الركاية كتجمى ذلؾ في قكلو
الحج، كمع ذلؾ كانت، كما كاف مف سمعو ، أستمتع بحكاياتو الغريبة كأخباره ، كتفاصيؿ 
مشاىداتو في القدس كمكة المكرمة كالمدينة المنكرة، ككاف يفصؿ كثيرا في حديثو عف أىؿ 

 3 «.مكة

 :المدينة المنورة*
أكؿ عاصمة في تاريخ اإلسالـ، كثاني أقدس األماكف بعد " طيبة الطيبة " يمقبيا المسمميف

  :مكة ، يستحضر الركائي ىذا المكاف مف خالؿ ىذا المقطع السردم حيث نجده يقكؿ

: كعف قبر الرسكؿ في المدينة، ككمما جاء ذكر قبر الرسكؿ يصمي عميو ثالثا كيقكؿ... »
 4 «...يا ليتني مت عند قدميو كدفنت ىناؾ

 :فرنسا*
دكلة أكربية عاصمة باريس، ك أشار الكاتب إلى فرنسا في العديد مف المقاطع  كندلؿ 

عمى ذلؾ مف خالؿ ىذه األغنية التي تصكر رغبة الشباب في اليجرة إلى ما كراء البحار 
نمشي لفرنسا كنكلي –لك كاف الباسبكر عندم  »: ىركبا مف الفقر كالحاجة كذلؾ نحك قكلو

ك يجدر بنا اإلشارة أف ركائي أميف الزاكم استعمؿ المغة العامية في العديد   5«...الباس 
 .مف المقاطع السردية
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 : مرسيميا*
مدينة ساحرة مشيكرة بشكاطئيا الخالبة المطمة عمى البحر المتكسط، ك يكجد بيا عدد 

، كتتميز بمناظرىا الخالبة كتالليا ساحرة، كيتجمى ذلؾ في فكبير  مف المسمميف المياجرم
اكتشفت كأنا أمشي في شكارع مرسيميا دكف مقصد كال اتجاه بأنيار عاصمة   »:قكلو

متكسطية بامتياز، اجتمع فييا لمعيش خمؽ اهلل مف كؿ الجيات، مدينة ال تناـ كال تستريح 
 1 «...كال تسكت، لغات كثيرة تتقاطع بيف القائميف فييا

 :األماكن المغمقة/ 2
المكاف المغمؽ ىك المكاف الذم حددت مساحتو ك مككناتو كمكاف العيش ك السكف الذم 

يأكم إليو اإلنساف، ك يبقى فيو فترات طكيمة مف الزمف سكاء بإرادتو، أك إلرادة اآلخريف لذا 
فيك المكاف المؤطر بالحدكد اليندسية ك الجغرافية، الذم قد يكشؼ عف األلفة ك األماف، 

  2أك قد يككف مصدرا لمخكؼ ك الذعر
 األماكف التردد في المتف الركائي الصفحة

11-13-14-17-18-
21-22-25-27-29-
34-36-37-38-39-
40-43-44-45-46-
47-50-51-52-53-
57-58-90-91-99-  

 البيت 57
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-1-جدكؿ تكرار األماكف المغمقة رقـ  

 

100-101-103-160-
193-198.  

  

15-16-30-36-40-
56-63-79-97-99-

106-122-123-133-
134-136-137-139-
144-148-149-154-
158-159-193-151-
152-155-163-167-
186-187-188-189-
191-194-196-197-
206-210.  

 الغرفة 83

67-117-134-155-
212.  

 المرحاض 12

134-155-167-184-
214-219.  

 الحماـ 7

67-132-141-144-
163.  

 المغسمة 7

14-25-26-27-34-
44-47-79-80-82-
95-130-140-143-

155-176-193-198-
201-207-223.  

 القرية 53

26-33-79-98-129.  المداشر 6 
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 :البيت*
فالبيت يعد أحد األماكف المغمقة بالنسبة لألخر، الذم غالبا ما يمثمو المجتمع، ك مكانا 

مفتكحا بالنسبة لمشخصية التي تسكنو مف خالؿ غرفو ك شرفو كنكافذه، فيك المكاف األكؿ 
الذم تصب فيو الشخصية ألميا ك فرحيا ك كذا حزنيا ك غضبيا، فالبيت يعد أىـ مكاف 

 1.في حياتنا ألننا نعده مكاننا األكؿ أك باألحرل مكاننا الطفكلي
 :الغرفة*

ك ىي مف األماكف المغمقة التي تكحي باالستقرار ك الراحة ك إزالة التعب ك التفرد مع 
 تمددت عمى السرير، شعرت بتعب  »:النفس كىذا ما عبر عنو أميف الزاكم في قكلو

  2 «...عميؽ، ك بأشياء غريبة تدكر في رأسي ك ألكؿ مرة بإحساس شكؽ طفكلي ألمي
 : المرحاض/ الحمام*

المقصكد بالحماـ ىك بيت الخالء أك المرحاض، كعادة ما يككف مخصصا فيو مكاف 
 :ك لقد أشار الكاتب إلى ذلؾ في قكلو. استحماـ، ك الحماـ جزء ال ينفصؿ عف البيت

 3 «...فالغرفة غير صالحة ألف تأكم كاحدا ما بمؾ باثنيف، ال مرحاض فييا كال حماـ »
 :القرية*

تكحي بالحياة البسيطة لألىالي كيجدىا اإلنساف مكاف مريحا لقضاء عطمتو بيف الحدائؽ 
 4 «... في قرية باب القمر في عطؿ الشتاء ك الربيع ك الصيؼ »:كيقكؿ الكاتب فييا

 :المداشر* 
 كىي ما جاكرت القرل ك اتصؼ أىميا بالبساطة ك السذاجة، كمعركفة بناسيا ك حيكاناتيا

  مف كؿ المداشر ك القرل جاؤكا راجميف »:ك بنعيميا ك ىذا ما يتجمى في قكؿ الكاتب
 

                                                           

جماليات المكاف، ترجمة غالب ىمساء، المؤسسة الجامعية لمدراسات ك النشر ك التكزيع، بيركت، : غاستكف باشالر-  1
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   1«بعضيـ عمى ضيكر دكابيـ 
 رئيسيف تدكر في فكمما سبؽ يظير التكرار األماكف المغمقة كالمفتكحة في الركاية كالمكاني

 .  إطارىما األحداث كتتحرؾ فييما الشخصيات
 

                                                           

 .98نزىة الخاطر، ص: أميف الزاكم-  1



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
  

 



:خاتمة  

 

65 

    إف خاتمة ىذا البحث ىي آخر محطة نقؼ عندىا، حاممة معيا األسطر األخيرة التي 
أردت أف تككف حكصمة شاممة ك مختصرة ألىـ النقاط التي سمحت لنا ىذه الدراسة 

 :التكصؿ إلييا
يعد التكرار سمة مف السمات األسمكبية ك ىك أحد أىـ عناصر التبميغ، فيك كسيمة  /1

 .فعالة في تكضيح المعاني ك ترسيخيا في األذىاف ك تكصيميا إلى المتمقي
لـ يخرج التكرار عند القدامى ك المحدثيف عف اإلعادة ك الترديد، فيك ظاىرة تساىـ / 2

 .في تحقيؽ االنسجاـ ك التماسؾ النصي
يعتبر تكرار الكممة مف بيف مستكيات التي تجسد حضكر ظاىرة التكرار في ركاية / 3

نزىة الخاطر، ك ىك تكرار يقتضي إعادة المفظة الكاردة في الكالـ إلغناء داللة األلفاظ  
 .ك إكسابيا قكة تأثيرية

شكؿ تكرار العبارة في الركاية كجزء تكميمي لظاىرة التكرار المغكم بعد تكرار الكممة، / 4
 فقد بنى الركائي تقنية تكرار العبارة في نسيج النص السردم عمى جممة مف العبارات 

 .ك الجمؿ ترددت في مساحة المتف الركائي بيدؼ تقكية المعنى ك إقناع المتمقي
أحمد بف بمة،  )كما تنكع تكرار الشخصيات في الركاية منيا شخصيات تاريخية مثؿ/ 5

جبراف )ك أخرل أدبية ( عبد الباسط عبد الصمد) ك شخصيات دينية  (...مصالي الحاج
 (.عبد الحميـ حافظ، أـ كمثـك ) ك شخصيات فنية  (...خميؿ جبراف، نزار القباني 

تكرار المكاف في الركاية ليس اإلطار التي تجرم فيو األحداث فقط ىك أيضا أحد / 6
العناصر الفعالة في تمؾ األحداث ذاتيا، فيك حامؿ لجممة مف األفكار ك القيـ الفكرية ك 

 . االجتماعية ك الثقافية
في حيف  (..الشارع، السكؽ، المصمى )اعتمد الكاتب عمى تكرار األماكف المفتكحة / 7

 .األماكف المغمقة (...القرية، البيت، الغرفة )شكمت 
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كباقي ركاياتو السابقة ظيرت تيمة الجنس في ىذه الركاية إذا استعممو الركائي كثكرة / 8
 منو عمى المسككت عنو في الركاية الجزائرية، فقد كصمت بو ىذه الثكرة إلى درجة الغمك 

 .في التمرد
.ك اهلل المستعاف، كعمى اهلل فيتككؿ المتككمكف



أنواعه و مستوياته: انتكرار:                                                      انفصم األول  
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ببمدة مسيردة لكالية تممساف، ىك كاتب ك ركائي 1956 نكفمبر25مف مكاليد :أميف الزاكم
جزائرم، شغمو عمـ األدب كالترجمة، بيف المغات الفرنسية كاإلسبانية كالعربية، كما عمؿ 

صورة "أستاذا لمدراسات النقدية في جامعة كىراف، بعد حصكلو عمى شيادة دكتكراه عف
، كلو عشر ركايات نصفيا بالمغة الفرنسية، كنصفيا "المثقف في رواية المغرب العربي 

األخر بالمغة العربية إضافة إلى مجمكعتيف قصصيتيف، مارس التدريس في جامعة باريس 
الثامنة، عمؿ سابقا مدير لممكتبة الكطنية الجزائرية، في الجزائر العاصمة، يكتب بالمغتيف 

. العربية كالفرنسية

السمطة مثؿ "تميز بالكالء السمطة،فقربتو كلما عرفتو جيدا تخّمصت منو كلو مقكلة مشيكرة 
". النار ال تبتعد عنيا كال تقترب منيا

نادل بيتؾ المستكر  أميف الزاكم ركائي كمفكر يؤمف بالتعددية المغكية كالحكار كاالختالؼ،
كلو ردكد فعؿ عدة ضد تسميع الجنس كتسييس الديف كتقديس  كفضح المسككت عنو،

. الثكابت

: أىـ  ركايات أميف الزاكم
 نزهة الخاطر*
الممكة *
شارع إبميس *
رائحة األنثى  *
السماء الثامنة *
ليا سر النحمة *
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 :ممخص الرواية
استطاع الركائي الجزائرم أميف الزاكم في ركايتو نزىة الخاطر أف يصكر لنا الكاقع     

العربي ك الجزائرم بشكؿ خاص، حيث يحيمنا إلى عالـ ركائي يختمؼ تماما عف الكاقع، 
إذ نشـ فيو ركائح الدمار ك العمؿ النفسية ك المكت الذم ينطمؽ منو البطؿ الذم يعيش 

الذم تكفي ك لـ " أنزار" منذ أكؿ يـك في مدرستو في جمد ميت، حيث يحمؿ اسـ ابف عمو
    .يتـ شطب اسمو مف قائمة الحالة المدنية

إلى جد مؤمف قضى بسبب خطأ ارتكبو في كتابة أية قرآنية إلى أـ تتأرجح بيف اإليماف ك 
 عدمو، فتستحيؿ صالتيا ك رقصاتيا عامال لمتكحد نضرا إلى االىتماـ بكال الطقسيف إلى

أخت تمثؿ جيال عرقمت طريؽ مستقبميا اإلعاقات المتعددة المشارب إضافة إلى عـ 
يعيش عمى ىكاه يحمؿ ىكية مف البساطة ك عدـ الطمكح ، ك عمة تحاكؿ تحقيؽ رغبتيا 

غبر التفمت مف بعض النابكات التي تكبؿ حركتيا كحركات الكثيريف غيرىا ، إلى أف 
 .تنتحر ىربا مف أم عائؽ قد يحكؿ بينيا ك بيف ما تقـك بو

      يسعى البطؿ أنزار ك أخكه شبو التكأـ مازار ،إلى تخطي كاقعيما، مكانيا ك زمانيا 
فينتقؿ األكؿ إلى ثناكية في منطقة أخرل ،تصقمو الحياة فييا بتجارب جديدة ، في حيف 

ينتقؿ الثاني إلى فرنسا ليمحؽ بو شقيقو في ما بعد بغية تحصؿ عمى شيادة الدكتكراه مف 
جية ، كىربا مف الخدمة العسكرية التي لـ تكف إال عمى حساب أبناء الفالحيف الفقراء مف 

كرغـ تعدد محاكالتيا في سبيؿ تحقيؽ الذات ، تبقى الطفكلة ك أحضاف  جية أخرل،
العائمة مرافقة األخكيف معا، بؿ تبقى ذكرياتيما متجذرة في قمبييما لما فييا مف بساطة ك 

 أحب مربى »أماف ك ىناء، كىذا ما يتضح في تكرار جممة ىي شبو الزمة في النص 
ك التي تحمؿ دالالت تعكد إلى تمؾ الحياة التي سكؼ تزيد األمكر تعقيدا ،    «المشمش

ك إف أكثر ما يزيد مف ىذا التعمؽ بيا ىك ما يراه أنزار أثناء إقامتو في الثانكية مف خمؿ 
 كحيدا  عمى مختمؼ الصعد حتى تصؿ بو األمكر إلى االقتناع بأنو يعيش في العالقات

 . في ىذا العالـ المختؿ
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ىذا الشعكر بالنفي الداخمي يدفع البطؿ إلى إقامة عالقة جنسية غير سكية مع عاممة 
النظافة في المنزؿ، كىي امرأة في سف كالدتو  كفي محاكلة منو لمتخمص مف ىذا الكاقع، 
يمجأ مف ثـ إلى القراءة ك المطالعة ليكتشؼ نتف الحياة األسنة ، مقيما مقارنة رمزية بيف 
المصمي في قريتو حيث السماح بتمقي الكتب كالمطالعة عمى اختالؼ أنكاعيا، ك مصمى 
المدرسة الذم تسيطر عميو جماعات إسالمية متطرفة تفرض أفكارىا مف دكف االعتراؼ 

 .بآراء اآلخريف 
 مف ذلؾ المكاف، يترؾ الراكم كاقعا ال يطاؽ، قاصدا بالدا ما كراء البحار، ليحط رحالو 

 .في فرنسا راغبا في الحصكؿ عمى شيادة كفي لقاء أخيو الذم كاف يحبو حتى اليكس
ك ىناؾ يكتشؼ األخ الكافد حديثا إلى مدينة األنكار عالما حضاريا تتشعب فيو األفكار 

ك يتعرؼ إلى . مف دكف تناحر، في ىذا العاـ يقرأ عف بالده أكثر، مما قرأ عنيا فييا
أعالـ ترككا بصماتيـ عمى صفحات اإلبداع ك الفمسفة لـ يكف يسمع بيـ بيف أىمو ك 

كبرغـ ىذا السالـ ك ىذه الطمأنينة المذيف تكفرىما األرض الجديدة بالنسبة إلى . أىميـ
 .الراكم 

 مف كيانو، ليجد مإال أنو لـ يستطع أف يجتث صكرة الماضي ك العائمة ك األثر الطفكؿ
نفسو أماـ مكت جديد انو يعيش بيف جثث ىامدة تدفعو إلى اإلدماف عمى الخمر ك 

 (مربى المشمش )الحشيش ك العالقة الجنسية التي لـ تختمؼ كثيرا عف سابقتيا طالما أف 
قاسميما المشترؾ، كبدال مف تحقيؽ األحالـ، ينتيي األمر بو في مصحة نفسية راعيا 

 .لمدكاب في حيف نرل أخاه في حظيرة خنازير
الخمؿ الذم تعاني منو مجتمعاتنا عبر الحبكة تعمد الكاتب " أميف الزاكم "  يعرض نص 

 .تعقيدىا انسجاما مع تقيد المكضكع
ك أكثر ما ظير ذلؾ في عنصر الزمف الذم شيد تشظيا ساىـ في تشظي الرؤية ك 

تنكعيا ما أسقط النص في منزلقات المفارقات الزمنية ك بخاصة االسترجاعات، ك بدا 
المفظ في المؤشرات الزمنية في أكثر مف مكاف ، إذ تشير البدايات أننا أماـ زمف سردم 

يدكر في السبعينات نظرا إلى الذكرل العشريف الحتفاالت يـك الفاتح مف نكفمبر، ك بممحة 
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نصبح في حقبة الستينات حيث الحرب العربية اإلسرائيمية الثانية ك ىزيمة العرب ك مف ثـ 
 .يعمف الراكم أنو غادر بالده بعد ىذه المدة بعشر سنكات

ركاية تضعنا أماـ جرد تاريخي ك اجتماعي لمراحؿ زمانية حساسة مف " نزهة الخاطر   " 
تاريخ الكطف العربي ك الجزائرم، عبر اإلضاءة عمى مراحؿ تمغي باألحداث التي خمفيا 

االحتالؿ مرة ك أبناء الشعب الكاحد مرة أخرل، ك عمؿ الكاتب عف طريؽ جمد الذات إلى 
الحث عمى النيضة ك جمع شمؿ ما ضاع، معربا حقيقة الظاىرة التكفرية مف جية 

ككاشفا تصرفات الجيات الحككمية مف جية ثانية، تمؾ التصرفات التي تسبب مكت 
.  المكاطف ك عجزه داال عمى ذلؾ مف خالؿ مرض السرطاف
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 القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ* 
 : المصادر:أوال

المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، تح محي الديف عبد : (ضياء الديف)ابف األثير( 1
 .1939الحميد، مصطفى بابي الحمبي، مصر، دط، 

، 2الخصائص، دار اليدل لمطباعة كالنشر، لبناف، ط: (أبك الفتح عثماف)ابف جني( 2
 .(دت)
العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، تح : (أبك الحسف عمي) ابف رشيؽ القيركاني(3

 .1981، 5محمد محي الديف، دار الجبؿ، بيركت،لبناف، ط
سر الفصاحة، : (أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف سعيد بف سناف)الخفاجي سناف  ابف(4 

 .1982، 1دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تح أحمد عبد :(اسماعيؿ بف حماد ) الجكىرم(5

.1984، 3الغفكر، دار العمـ لممالييف، ط  

 .1983الديكاف، دار بيركت لمطباعة ك النشر، بيركت، دط، : أبك الطيب المتنبي(6
 . 2013، 1نزىة الخاطر، منشكرات االختالؼ، الجزائر، ط:  أميف الزاكم(7
البياف كالتبييف، دار الكتب العممية، بيركت، : (أبك عثماف عمرك بف بحر) الجاحظ(8

 .1997، 1لبناف، ط
أنكار الربيع في أنكاع البديع، تح شاكر ىادم : (عمي صدر الديف المدني) ابف معصـك(9

 .1969شكر، مطبعة نعماف، النجؼ الشريؼ، دط، 
بياف إعجاز القرآف،ضمف ثالث رسائؿ في : (أبك سميماف أحمد بف محمد ) الخطابي(10

 . 1976، 3إعجاز القرآف، تح محمد خمؼ كمحمد زغمكؿ سالـ، دار المعارؼ، مصر، ط
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المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تح عالؿ : (أبي محمد القاسـ) السجمماسي(11
 .1980، 1الغازم، مكتبة المعارؼ، الرباط، المغرب،ط

اإلتقاف في عمـك القرآف، تح محمد أبك الفضؿ :(أبك الفضؿ جالؿ الديف ) السيكطي(12
 .1982، (دط)إبراىيـ، المكتبة العصرية،لبناف، 

المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا،تح أحمد جاد : (أبك الفضؿ جالؿ الديف) السيكطي(13
، (دط)المكلى كعمي محمد اليحاكم، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الجبؿ،بيركت، لبناف،

 .(دت)
الطراز، تح عبد الحميد :(يحي بف حمزة بف عمي ابف ابراىيـ العمكم اليمني) العمكم(14

 .2002، 1ىنداكم، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف، ط
التعريفات،تح نصر الديف : (أبك الحسف عمي بف محمد بف عمي) القاضي الجرجاني(15

 .2007، 1التكنسي،شركة القدس لمتصكير، القاىرة، ط
الصاحبي في فقو المغة، دار الكتب العممية، : (أحمد بف فارس بف زكرياء) القزكيني(16

 .1997، 1بيركت، لبناف، ط
 :المراجع:ثانيا
خزانة األدب كلب لساف العرب، تح عبد السالـ :(عبد القادر بف عمر) البغدادم(17

 .1997، 2محمد ىاركف، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، ط
،المركز الثقافي (الفضاء،الزمف، الشخصية)بنية الشكؿ الركائي:  حسف بحراكم(18

 .1992، 1العربي، بيركت،ط
فضاء المتخيؿ مقاربات في الركاية، منشكرات االختالؼ، الجزائر، :  حسيف خمرم(19
 .2002، 1ط

الترابط النصي بيف الشعر كالنثر، دار جرير لنشر :  زاىر بف مرىكف الداكدم(20
 .2010، 1كالتكزيع،عماف، ط
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، دار الكندم لمنشر (دراسة بنيكية في األساليب السردية): عالـ الّنص:  سمماف كاسط(21
 .2003، (دط)كالتكزيع، األردف،

، دراسة التنكير، (دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفكظ )بناء الركاية:  سيزا قاسـ(23
 .74، 1بيركت، لبناف، ط

جماليات المكاف في الركاية العربية،المؤسسة العربية لمدراسات :  شاكر النابمسي(24
 .1994، 1كالنشر، عماف،األردف، ط

االتجاىات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، دار األمة، : عبد الحميد جيدة(25
 .1980، 1بيركت، لبناف، ط

الشخصية الدينية في خطاب نجيب محفكظ الركائي، دار : الرحماف الرشيد  عبد(26
 .2009،(دط)الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 

تحميؿ الخطاب السردم معالجة تفكيكية، لركاية زقاؽ المداؽ، :  عبد مالؾ مرتاض(27
 .1995،(دط)ديكاف المطبكعات الجامعية الساحة المركزية، الجزائر،

، عالـ المعرفة، (بحث في تقنيات السرد)في نظرية الركاية:  عبد مالؾ مرتاض(28
 .1998، (دط)الككيت، 

دراسة في ثالث ركايات الجذكة،الحصار )المكاف في الركاية البحرينية:  فيد الحسيف(29
 .2003، 1، فراديس لمنشر كالتكزيع، البحريف، ط(أغنية الماء كالنار)

التكرار في شعر محمكد دركيش، المؤسسة العربية لمدراسات :  فيد ناصر عاشكر(30
 .2004، 1كالنشر، عماف، األردف، ط

، الدار العربية لمعمـك ناشركف، (تقنيات كمفاىيـ)تحميؿ النص السردم :  محمد بكعزة(31
 .2010، 1بيركت، لبناف، ط

مف عصر المرابطيف إلى نياية )المكاف في الشعر األندلسي:  محمد عبيد الطربكلي(32
 .2005، 1، مكتبة الثقافة، القاىرة، ط(الحكـ العربي

، 1قضايا الشعر المعاصر، مطبعة دار التضامف، بغداد، ط:  نازؾ المالئكة(33
1965. 
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المكاف في القصة القصيرة الجزائرية الثكرية دراسة بنيكية لنفكس ثائرة، :  كريدة عبكد(34
 .2009، (دط)،(دب)دار األمؿ،

الركاية كالمكاف في النص األدبي، دار الشؤكف الثقافية العامة أفاؽ :  ياسيف النصير(35
 .1986، 1عربية، بغداد، ط

 :المراجع المترجمة: ثالثا
جماليات المكاف، ترجمة غالبا ىمساء، المؤسسة الجامعية :  غاستكف  باشالر(36

 .2006، 6لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط
 القواميس و المعاجم: رابعا
لساف العرب، مادة كرر، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، :  ابف منظكر(37
 .(دت)، 1ط

مختار الصحاح، تح أحمد :(محمد بف أبي بكر بف عبد القادر) أبك بكر الرازم(38
 .2004إبراىيـ زىكة، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، دط، 

قامكس األسماء العربية كالمعربة كتفسير معانييا، دار الكتب :  حّنا نصر الحتي(39
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: ممخص  
يعتمد أميف الزاكم في عرض ركايتو عمى جممة مف األساليب التي تحمؿ أبعادا نفسية ك 
داللية، ك مف ىذه األساليب التكرار باعتباره ظاىرة أسمكبية تضفي عمى الكممات إيحائية 

.خاصة  
ك عميو فإف ىذا البحث ييدؼ إلى الكشؼ عف ىذه الظاىرة في ركاية نزىة الخاطر ألميف 

الزاكم، ك إلى محاكلة التعرؼ عمى مفيـك التكرار ك أنكاعو، ك إلى أم مدل استطاع 
الركائي أف يكفؽ في بنائو ليجعؿ منو أداة فعالة داخؿ المتف الركائي، كما حاكلنا التعرؼ 

.  عمى أىـ مستكياتو التي تتمثؿ في تكرار الكممة ك العبارة ك الشخصية ك المكاف  
Résumé 
Dans son roman, Amine Zaoui se base sur un ensemble de styles 
qui  comporte plusieurs dimensions et notamment la dimension 
psychologique et symbolique. Parmi ce genre de style la répétition 
qui représente et ajoute des phrases inspiratrices beaucoup plus. 
De ce fait, dans cette recherche a pour objectif la découverte de 
ce phénomène dans son roman NOUZHAT EL KHATER pour 
essayer de connaitre la nation de la répétition et ses genres. a tel 
point quil a pu équilibrer entre la construction pour en faire un outil 
efficace pour connaitre ses niveaux pour la répétition du mot, 
lexpression, la personnalité et le lieu.     

 


