
 العربية وآدابها اللغة قسم 

 
 

 
 "أسلوبية التكرار في قصيدة "قصة راشيل شوازنبرغ 

 لنزار قباني                                
 
 

 مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس في الدراسات األدبية
 
 
 :          إشراف األستاذ                                :   ةإعداد الطالب  

 لعريبي عواج -                                 جميلة يعقوب -  
   
 
 

 2020- 1920السنة الجامعية 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 هداء و شكرإ

 

فً بادئ األمر أتقدم بخالص الشكر لفضٌلة األستاذ الذي تكرم به من اإلشراف على    

 هذه

بً عواج( الذي ٌعرإفادة علمٌة ،األستاذ الفاضل )ل المذكرة،و لما قدمه لً من       

 منحنً من علمه و

كما أتوجه بالشكر الجزٌل إلى األساتذة األفاضل الذٌن درسونً طٌلة  وقته ما ٌكفً ،

 مشواري.

 األهل باألخص.ذٌن ساعدونً فً إنجاز بحثً هذا والشكر الجزٌل للو ال أنسى 
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 مقدمة
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 مقدمة:

 أجحيث يل ،يعد "التكرار" ظاهرة اسلوبية وسمة بارزة في الكتابة الشعرية الحديثة و المعاصرة    

ن كما أ ،الى التنويع في هندسة نصوصهم و بناءاتها من حيث الشكل و المضمون  كثير من الشعراء

 التكرار تجاوز البناء اللغوي الى البناء الفني في النص فأصبح ظاهرة فنية و جمالية . 

 ومن هذا المنطلق لفت انتباهي أسلوب التكرار في نص "قصة راشيل شواز نبرغ " للشاعر نزار      

ري الشع كتشاف طابع التكرار وجدواه في النصخترته بحثا لمذكرتي هذه ومحاولة مني الاقباني ف

ن الدراسة لهذا العنوان تتقاطع مع دراسات سابقة تقاسمها الظاهرة المعاصر،وما من شك أ

  : االسلوبية"التكرار"خصوصا في الشعر العربي المعاصر ومنهما

خالل مذكرة ماستر "نعيمة ربوح" بعنوان "ظاهرة تكرار في الشعر الحر " عند نازك المالئكة من  -

 كتابها قضايا الشعر المعاصر.

مذكرة الماجيستر "عبد القادر رزوقي "وعنوانها" أساليب تكرار في نص سرحان يشرب القهوة في  -

 .  الكافيتيريا "لمحمود درويش

وأيضا دراسة نقدية لنبيلة تاوريرت بعنوان" حداثة التكرار ودالالته في القصائد الممنوعة " لنزار قباني  

 . 

اسلوبية التكرار و جماليته في الشعر العربي  وغيرها من بحوث ودراسات تصب في معظمها في

 المعاصر.  
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المنهج  : اما المنهج الذي تستدعيه طبيعة هذا الموضوع فهو يجمع بين منهجيتين تقليديتين هما     

حصائي وكالهما يرتكز على قراءة تحليلية لظاهرة التكرار في النص محل الوصفي المدعم بالمنهج اإل

 الدراسة . 

  : اليات المطروحة في مثل هكذا موضوعومن اإلشك

 ؟ يقاعية و التكرار كظاهرة فنية جمالية الفرق بين التكرار كظاهرة صوتية إما -

تشير الى خصوصية الكتابة الشعرية عند نزار سلوبية تكرار في هذا النص تشكيل لظاهرة أوهل ال -

 قباني ؟   

والى أي مدى وفق الشاعر في نقل حقيقة المعاناة اإلنسانية باعتماده شكل اسلوبي جديد في -

 الشعر المعاصر هو التكرار الفني . 

وخيت فيها التدرج جابة عن تلك اإلشكاليات و األسئلة النقدية اعتمدت على خطة منهجية تولإل    

 تمة. في مقدمة و فصلين اثنين متبوعة بخا و العلمية فجاءت

معرجة على سبب  اما المقدمة فاشرت فيها الى ظاهرة التكرار كتقنية اسلوبية شعرية معاصرة ،

 دراسات التي تناولته او تقاسمت معه الموضوع. الرز ختياري لهاذا الموضوع و اتبعته بأبا

علن المطروحة حوله وفيه والتي تعبر  منهج المالئم له مع التعليل متبوع بجملة األسئلةالو 

 اشكاليته.

بية سلو ة والتكرار وفيه تناولت مفهوم األسلوبياخترت له عنوانا شائعا هو األاما فصله األول ف    

ثم اتجاهات االسلوبية عندهما مع خطوات التحليل  الغرب والعرب، واألسلوب ونصيبهما عند النقاد
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ومتغير في األسلوب بين  تسلوبي عند كليهما وفي كل ذالك تناولت مفهوم التكرار كعنصر ثاباأل

والمحدثين ،ثم تطرقت باختصار الى أنواع التكرارات الحاضرة في الشعر النقاط العرب القدامى 

 العربي المعاصر.

ر للشاع شوازنبرغ" لاساليب التكرار في قصيدة "قصة راشياء الفصل الثاني تطبيقيا بعنوان وج    

باألسلوب فكان منها البعد  ن لها عالقةعية رايت أالدراسة الى عناوين فر  نزار قباني وقد قسمت

ودعمت بوضع جداول  سلوبيلك التكرار األعبر بالغة المشاهد التي شكلها ذ لي في التكرارالدال

بين جمل فعلية وأخرى  حائية لكل حرف مكرر او مقطع معادية بالداللة الفنية اإلإحصائية متبوع

قاعي يلية والفنية ،وكذلك أوردت ما يسمى بالتكرار الداللي االااسمية مع اإلشارة الى مدلوالتها الجم

 وهو ظاهرة بارزة في النص محل الدراسة.

*اما خاتمة البحث فلخصت نتائج الدراسة التطبيقية المدعمة بالتعليل،وكأي بحث لم يخل      

محل  المراجع التي لها ارتباط وثيق بالنص من الصعوبات منها على الخصوص قلة بحثي هذا

ت االبتعاد عن المصدر األول للمعرفة وهو الجامعة بكل ما تحويه ومنحالدراسة رغم تكرارها، 

رة "المكتبات"،اال اننا ينتيجة وباء الكورونا مما صعب علينا االتصال بالمشرف ومنابع المعرفة االخ

تهاءا بزمالء رغم ذلك تجاوزنا تلك الصعوبات بمساعدة الكثيرين بداية بالمشرف على البحث وان

 ديدة.الذي سيكون أسئلة أخرى ألبحاث ج نجاز البحثهللا وتوفيقه استطعنا إالدراسة وبعون 

 

 البويرة في.../..../........
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 مفهوم األسموب:-1

 لغة:  1-1

ويقال لمسطر من النخيل: أسموب، وكل  »: األسموبيقول ابن منظور في المسان عن  

سوء،  أسموبنتم في أالطريق، والوجو، والمذىب، يقال  واألسموب، أسموبطريق ممتد فيو 

 1«.منو أفانين أيمن القول  أساليبخذ فالن في أبالضم، يقال  واألسموب، أساليبويجمع 

المالحظ من ىذا التعريف المغوي لؤلسموب وجود بعدين؛ فاألول بعد مادي من حيث ارتباط 

مدلوليا بمعنى السطر من النخيل أو الطريق الممتد، أما البعد الثاني فيو بعد فني، وىذا من 

 خالل ارتباطو بأساليب القول وأفانينو.

 اصطالحا: 1-2

ر بيا عن المعاني أو مفظية التي يعب  ىو الصورة ال »يعرفو فتح اهلل سميمان بقولو:  

قة ألداء نظم الكالم وتأليفو ألداء األفكار وعرض الخيال، أو ىو العبارات المفظية المنس  

 2.«المعاني

يتبين لنا من خالل القول أن بناء الداللة تتطمب تدخل المغة في مختمف مستوياتيا  

الصورة، واليدف من كل ىذه  سواء من الناحية التركيبية أو اإليقاعية وكذلك جانب

 اإلجراءات المغوية ىو بناء المعنى بالكامل.

                                                           
، 2005، 4، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1بن منظور، لسان العرب، جأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  - 1
 .2058ص

 .14فتح اهلل احمد سميمان، األسموبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب، القاىرة، دط، ص - 2
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انزياحا فرديا  »أما جون كوىن من خالل كتابو "بنية المغة الشعرية" يعتبر األسموب:  

ىذا يعني أن لكل أديب طريقة خاصة  1.«أي طريقة في الكتابة خاصة بواحد من األدباء

غيره من األدباء وذلك عن طريق الخصائص األسموبية التي يتبعيا في الكتابة، تميزه عن 

 تميزه.

 : في األدبيات الحديثة مفهوم األسموبية-2

ظير في القرن العشرين عمى يد كل من "شارل  النشأةمصطمح حديث  األسموبية 

بالي" ورائد المسانيات "دي سوسير" كعمم قائم بذاتو، وقد انبثق من المسانيات التي كان ليا 

مكانة مرموقة بفضل جيود الباحثين  األسموبيةفي الدراسات العممية، وقد نالت  وتأثيرصدى 

 ومن بين ىؤالء نجد:

ويتصل  »الذي كان تعريفو مرتبطا بالمصطمح في حد ذاتو: عبد السالم المسدي:  

، فسواء األصوليةيتراءى حامال الثنائية  إذتمك المنطمقات بالمصطمح في حد ذاتو  أول

انطمقنا من المصطمح  أومن الدال الالتيني وما تولد عنو في مختمف المغات الفرعية،  انطمقنا

" والحقتو style"  "أسموبالذي استقر، ترجمة لو في العربية وقفنا عمى دال مركب جذره "

ذاتي  إنسانيذو ميول  فاألسموبالحقة،  أبعاداتقابل انطالقا  األصل" وخصائص tque""ية" 

والالحقة تختص بالبعد العمماني العقمي وبالتالي الموضوعي، ويمكن في تمك  وبالتالي نسبي،

 science" األسموبمدلولو بما يطابق عبارة "عمم  إلىالحالتين تفكيك الدال االصطالحي 

                                                           
، 1986، 1طجان كون، بنية المغة الشعرية، تر محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال لمنشر، الدار البيضاء،  - 1
 .15ص
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du style  عمم  إلرساءالموضوعية  األسسبداىة بالبحث عن  األسموبيةلذلك تعرف

 1.األسموب

عمم األسموب أصبح ىو البالغة الجديدة في دورىا  »أما صالح فضل فيرى أن:  

فاألسموبية بيذا المفيوم ترتبط بالبالغة التي  2.«المزدوج، كعمم لمتعبير ونقد لؤلساليب الفردية

 تعرف بأنيا عمم دراسة آليات اإلقناع وليا طريقة خاصة لمتعبير.

 إلىعمم ييدف  »: بأنيا األسموبيةوعند الغربيين نجد "ريفاتار" ينطمق من تعريف  

لدى القارئ  اإلدراكزة التي بيا يستطيع المؤلف مراقبة حرية الكشف عن العناصر الممي  

، واإلدراكيفرض عن المستقبل وجية نظره في الفيم  أن أيضاالمستقبل والتي بيا يستطيع 

دراك"المسانيات" تعنى بظاىرة حمل الذىن عمى فيم معين  األسموبيةاعتبار  إلىفينتيي   وا 

 3مخصوص.

اعتبر "ريفاتار" األسموبية عمم خاص يدرس اآلثار األدبية، يستطيع الكاتب من خالل  

العناصر المميزة فرض آرائو والتحكم في إدراك المتمقي. وأيضا إلى تمكين القارئ من إدراك 

انتظام خصائص األسموب الفني إدراكا نقديا مع الوعي بما تحققو تمك الخصائص من 

                                                           
 .34-33، دط، ص3عبد السالم المسدي، األسموب واألسموبية، الدار العربية لمكتاب،ط - 1
جراءاتو، دار الشروق، القاىرة، مصر، ط - 2  .170، ص1998، 1صالح فضل، عمم األسموب: مبادئو وا 
 .49عبد السالم المسدي، األسموب واألسموبية، ص - 3
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وظائفية وأساليب فنية، واألسموبية عمم ييدف إلى الكشف عن العناصر المؤثرة في  عادات

 1الخطاب، فيعتبرىا لسانيات تقف عمى ظاىرة الفيم واإلدراك.

 اتجاهات األسموبية:-3

من حيث ىو كيان لغوي بمجموعة من الدالالت السابحة في  يتميز الخطاب األدبي 

واإليحاءات، واالنزياحات عن المعاني الظاىرة والمألوفة، ماءات فضاء الداللة المكثفة باإل

وقد تباينت ىذه المعطيات الداللية في مجموعة من النتائج وقد تجسد المنيج األسموبي من 

 خالل توجيات عدة نذكر أبرزىا: التعبيرية، اإلحصائية، والبنيوية.

 التعبيرية: األسموبية (3-1

حد تالمذة " دي سوسير" وقد أوىو  سموبية،يعتبر " شارل بالي" المؤسس الحقيقي لؤل 

تأسيسو لمالمح ىذا االتجاه من دراسة لمبالغة القديمة، وتعتبر أسموبيتو بمثابة  فيانتقل 

منيجية وصفية وال تيتم ال باألدب وال بالكاتب بل تركز عمى أسموبية الكالم، وتعتبر 

واألسموبية  2.«العواطف والمشاعر واالنفعاالت ىي التي تيتم بالتعبير عن »األسموبية عنده 

اىتمامو في الدراسة بالبحث  »بالي  وأولىالتعبيرية تدرس الحدث المساني المعتبر لنفسو، 

برازعن عالقة التفكير بالتعبير  ما و الجيد الذي يبذلو المتكمم ليوفق بين رغبتو في القول  وا 

، بمعنى أنو يسعى إلى اكتشاف العالقات التي يستثمرىا المبدع لمتعبير عما 3«يستطيع قولو

                                                           
بوعمي، البناء األسموبي في قصيدة سنة أخرى...فقط لمحمود درويش، مذكرة ماستر، جامعة أكمي سميرة سميمان وحياة  - 1

 .14، ص2016محند أولحاج، البويرة، 
 .14، ص2015، 1جميل حمداوي، اتجاىات األسموبية، مكتبة المثقف، دب، ط - 2
 .66، ص2010شر والتوزيع، الجزائر، ، دار ىمة لمطباعة والن1نور الدين السد، األسموبية وتحميل الخطاب، ج - 3
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يحاول ترجمة شحوناتو العاطفية المخزنة في الصيريج الشعوري مستعمال اختيار المفظ 

 والطريقة المناسبة. 

المعنى التعبيري الذي يريده  وتأكيدوىي سمة أسموبية تساعدنا عمى فيم الخطاب  

دراسة المسالك »ومن اجل ىذا جعل بالي موضوع عمم األسموب  ،إليصالوالمنشئ 

 .1«االنفعال إلحداثوالعالمات  المغوية التي تتوسل بيا المغة 

تيتم بالمغة االنفعالية ال بالمغة  نستخمص أن األسموبية التعبيرية كانت أنويمكن  

ال تخرج عن  »تمقي وىي التعبيرية، وكذا عنيت بالتعبير المغوي العاطفي بغية التأثير في الم

  .2«المغة أو الحدث المساني المعتبر لنفسو إطار

 البنيوية: (األسموبية3-2

، وييتم ىذا االتجاه في األسموبيةىذه ديناند دي سوسير( أول من وضع أسس يعد )فير  

تحميل النص األدبي بعالقات التكامل والتناقض بين الوحدات المغوية المكونة لمنص »

البنيوية في  األسموبية أن، وىذا يعني «التي تنمو بشكل متناغم اإليحاءات أووبالدالالت 

تحميميا لمنصوص األدبية تنظر إلى ما يدخل في تركيب النص والعناصر المشكمة لو مع 

التركيز عمى داللتيا وما تحممو من إيحاءات. أما )مارسيل كروسو( في كتابو األسموبية 

تتضمن بعدا ألسنيا قائم عمى عمم المعاني والصرف وعمم التراكيب، ولكن دون  »البنيوية 

                                                           
 .64نفسو، ص - 1
 .42، ص2002، 1منذر عياشي، األسموبية وتحميل الخطاب، مركز اإلنماء الحضاري، حمب سوريا، ط - 2
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. فيي تيتم بأصغر وحدة مشكمة لمنص )الصوت( وصوال إلى 1«زام الصارم بالقواعدااللت

 نزياحات.إاكبر وحدة وىي النص ككل دون مراعاة القواعد الصارمة أي وجود 

ويعد )ريفاتير( من أبرز الذين ساىموا في األسموبية البنيوية بحيث اعتبر النص  

دراسة األدبية، وكذا اىتم بالقارئ الذي األدبي من أرقى النصوص التي تصمح كموضوع لم

البنية األسموبية لمرسالة وظيفة متميزة في »اعتبره جزءا من عممية التواصل حيث قال أن 

فأسموبية ريفاتير تقوم عمى ثالثة عناصر ىي: النص، والقارئ،  2.«التفاعل والتواصل

ليست ىي النص فقط  يةاألدبالظاىرة  »والمبدع من أجل عممية التواصل، ويقول أيضا أن 

النص ومن ىذا المنطمق كان  إزاءمجموعة ردود فعمو  إلى باإلضافة أيضاولكن القارئ 

 3.«عمى المتمقي لمتأثيرالتي يتضمنيا المنشئ نصو  األسموبيةاالىتمام بالعناصر 

عمما بالكيفيات  األسموبيةغمب الدراسات التي لم تتمكن من جعل أ » أن يرى ريفاتير 

عمى ر يستقيم ليا منيج بنيوي متناسق قاد أنوال  أدبيا إجراءالتي تجري بمقتضاىا المغة 

تبيين طبيعة العالقة الرابطة بين وجيي الظاىرة األدبية وىما الفن والمغة، والتأكيد بأن كل 

حكم معياري وانفعال نفسي البد أن يناسبو في النص مظير شكمي تطولو يد المساني يبقى 

                                                           
 .86نور الدين السد، المرجع السابق، ص - 1
، 1العربي، دار البيضاء المغرب، طحسن ناظم، البنى األسموبية، دراسة في أنشودة المطر لمسياب، المركز الثقافي  - 2

 .73، ص2002
سيام زيان ومميكة بوسعادة، دراسة أسموبية لقصيدة "تضيق بنا الدنيا" ألبي مدين شعيب التممساني، مذكرة ماستر،  - 3

 .35، ص2014جامعة أكمي محند أولحاج ، البويرة، 
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ما لم يترجم إلى منيج متكامل صارم حدسا ال يمكن عمى الرغم من أىميتو أن يولد رسائل 

 1.«ل الفعالة. موضوع الدراسة األسموبية عند ريفاتير ىو النص األدبي الراقيالتحمي

عمى األسموبية لكي تكون عمما أن تفسر لنا كيف تتحول الظاىرة المغوية إلى الظاىرة  

تتحول إلى قوة ضاغطة تتسمط عمى حساسية القارئ، وذلك  »األدبية، فاألسموبية عنده أيضا 

ر السمسمة الكالمية، ومن ثمة حمل القارئ عمى االنتباه إلييا، عن طريق إبراز  بعض عناص

ذا قام الناقد أو  بحيث إذا ما غفل عنيا نشوة النص األدبي، ألن النص قائم عمى ىذه البنى وا 

 2.«الدارس بتحميل البنى وجدىا ذات دالالت خاصة

ن النص في نستخمص من الفكرة األخيرة أن األسموبية البنيوية تنطمق في دراستيا م 

حد ذاتو، والبحث عن العالقات التي تربط بين ىذه الوحدات المغوية في الخطاب األدبي وال 

يكون ليذه العناصر المغوية جمالية إال من خالل ارتباطيا بالعناصر المحيطة بيا وكذلك 

 تيتم بالمغة التي تعتبر وسيمة من وسائل التبميغ والتأصل فيما بيننا.

 :اإلحصائية األسموبية 3-3

األسموبية في مجال تحقيق الموضوعية،  إليوذروة ما توصمت  اإلحصائييعد المنيج  

تكرار بعض العناصر المغوية  بإحصاء اإلحصائية األسموبيةواالبتعاد عن الذاتية، وتقوم 

 إلىرسالة معينة  إيصالالموجودة في النص األدبي، وتقدم لنا بيانات دقيقة محددة من أجل 

                                                           
 .88نور الدين السد، األسموبية وتحميل الخطاب، ص - 1
 .35زيان ومميكة بوسعادة، دراسة أسموبية بقصيدة " تضيق بنا الدنيا" ألبي مدين شعيب التممساني، صسيام  - 2
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ولكن  1.«...يمكن استخداميا لتشخيص األساليب وتمييز الفروق بينيا...»ي، المتمق

ببعض التحميل والتفسير، كما ورد في النص وتقديم  إتباعووحده ال يكفي بل يجب  اإلحصاء

أصبح صاحب اليد الطولى في مجال  اإلحصائيالمنيج »النتائج. ومما ال شك فيو أن 

الباحث لكي تنفذ  أوالعممية التي تترك مجاال لذاتية الناقد  باعتباره نموذجا لمدقة األسموبيات

إذا يعتبر المنيج اإلحصائي األكثر حظا وأدق عممية من المناىج  2.«العمل األدبي إلى

 األخرى، بحيث ال تسمح لذاتية الناقد البروز في العمل األدبي.

األسموبي وطبقو عمى نصوص األدب األلماني ىو "بوزيمان"  اإلحصاءأول من اقترح  

، ولقد استفاد من ىذا المنيج كثير من عمماء المغة ومن بينيم "ستيفن أولمان" 1926سنة 

الطريقة التي تدرس مادة  »تجمع مقارنات أسموبية عدة ىي  إحصائيةطريقة  إلىالذي أشار 

تميز كممات  -اإلحصائيفي االصطالح  –معينة عبر )الكممات والمفاتيح( التي تعنى 

معينة في النص األدبي بكثرة ورودىا مما تشكل نسبة تكرار تزيد عمى نسبة تكرارىا في المغة 

وقد حاول سعد مصموح أيضا من خالل كتابو األسموب ودراسة لغوية  3.«االعتيادية

التعبير بالبحث تطبيق معادلة بوزيمان التي تقوم عمى دراسة طرفين أوليما، » إحصائية

والثاني التعبير بالوصف، ويعني بوزمان باألول: الكممات التي تعبر عن حدث أو فعل، أما 

                                                           
 .51، ص1992، 3سعد مصموح، األسموب دراسة لغوية إحصائية، عالم الكتب، القاىرة، مصر، ط - 1
 .198ص ،1994، 1محمد عبد المطمب، البالغة واألسموبية، مكتبة لبنان ناشرون، القاىرة، ط - 2
 .49حسن ناظم، البنى األسموبية، دراسة في "أنشودة المطر لمسياب"، ص - 3
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الثاني الكممات التي تعبر عن صفة مميزة عن شيء ما، أي تصف ىذا الشيء وصفا كميا 

 1.«وكيفيا

ة كل أنواع األسموبية تنطمق في دراستيا من نقط وفي ختام كل ىذا يتبين لنا أن   

واحدة وىي النص األدبي عمى الرغم من اختالف االتجاىات من اختالف االتجاىات وتكون 

 تمك الدراسات المغوية في مجمميا.

 خطوات التحميل األسموبي: -4

يمجأ البعض إلى التحميل األسموبي لموصول إلى حقيقة الظاىرة األسموبية في النص  

يدرس النص الذي يريد تحميمو بخطوات  األدبي لكن وجب المحمل إتباع منيجية صارمة وان

محسوبة ومحددة حتى تكون النتائج دقيقة وقيمة، ونجد أحمد سميمان قسم التحميل األسموبي 

 إلى ثالث خطوات وىي:

إقناع الباحث األسموبي بأن النص جدير بالتحميل، وىذا ينشأ من قيام الخطوة األولى:  4-1

ي قائمة عمى القبول واالستحسان، وىذه العالقات عالقة قبمية بين النص والناقد األسموب

تنتيي حين يبدأ التحميل حتى ال تكون ىناك أحكام مسبقة واتفاقات تؤدي إلى انتفاء 

  2الموضوعية وىي سمة مميزة لمتحميل األسموبي.

مالحظة التجاوزات النصية وتسجيميا بيدف الوقوف عمى مدى شيوع  الخطوة الثانية: 4-2

ويكون ذلك بتجزيء النص إلى عناصر ثم تفكيك ىذه العناصر الظاىرة األسموبية أو ندرتيا، 

                                                           
 .51حسن ناظم، البنى األسموبية، دراسة في "أنشودة المطر لمسياب"، ص - 1
 .52فتح اهلل أحمد سميمان، األسموبية، ص - 2
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مراقبة مثل ىذه االنحرافات  »إلى جزئيات وتحميميا لغوبا، فالتحميل األسموبي يقوم عمى 

كتكرار صوت، أو قمب نظام الكممات، أو بناء تسمسالت متشابكة من الجمل، وكذلك يخدم 

وظيفة جمالية كالتأكيد أو الوضوح أو العكس، ذلك كالغموض أو الطمس المبرر جماليا 

قد يعول في تحميمو عمى المنيج اإلحصائي، وىو من  »، والباحث األسموبي «لمفروق

 1.«مقتضيات البحث العممي تحقيقا لمحياة والدقة والنتائج الموضوعية

تحديد السمات  إلىوىي نتيجة الزمة لسابقتيا، تتمثل في الوصول الخطوة الثالثة:  4-3

والخصائص التي يتسم بيا أسموب الكاتب من خالل النص المفقود، ويتم ذلك بتجميع 

ابق واستخالص النتائج العامة منيا، فيذه العممية السمات الجزئية التي تنتج عن التحميل الس

الكميات انطالقا من الجزئيات، وىذا يمكننا من  إلىبمثابة "تجميع" بعد "تفكيك" ووصوال 

في المغة، ووصف جماليات األثر األدبي وذلك بتحميل  الوقوف عمى الثوابت والمتغيرات

  2.«البنية المغوية لمنص

ينبني عمى عالقة الباحث مع النص، وتنتيي ىذه العالقة وعميو فالتحميل األسموبي  

في بداية التحميل حتى ال تكون ىناك بروز لمذاتية، وىي سمة في التحميل األسموبي بعد 

تفكيك ىذا النص إلى عناصر ثم جزئيات وتحميميا، ومراقبة بعض االنحرافات الموجودة في 

اره منيجا دقيقا وموضوعيا وأخيرا النص وكذلك االعتماد عمى المنيج اإلحصائي باعتب

                                                           
 .52فتح اهلل أحمد سميمان، األسموبية، ص - 1
 .52نفسو، ص - 2
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الوصول إلى إبراز النتائج وذلك من خالل تفكيك وتحميل النص ثم إعادة بنائو والكشف عن 

 جماليات األثر األدبي انطالقا من البنية المغوية لمنص.

 مفهوم التكرار: -5

 »وردت عدة معاني لمتكرار ومنيا ما نجده في لسان العرب البن منظور بقولو:  لغة: 5-1

 كرا وكرورا وتكرارا: عطف وكر   عميو يكر   وكر   ريقال: كر  كر   أور من مصدر الفعل كر  

. كرر ،وكذلك الفرس وكرر الشيء، وكر  ، ورجل كرار مكر  عمى العدو ويكر   عنو: رجع وكر  

يء، ومنو التكرار ...الجوىرية كررت والكر الرجوع عمى الش عاده مرة بعد أخرى )...(أ

الشيء تكريرا، قال أبو سعد الضرير قمت ألبي عمرو: ما بين تفعال أو تفعال؟ فقال: تفعال 

نستنتج بأنو مما سبق ذكره في تعريف البن منظور لمتكرار  1.«اسم، وتفعال، بالفتحة مصدر

 يعني بو اإلعادة والتأكيد.

ربط السيوطي التكرار بمحاسن الفصاحة كونو مرتبطا بأسموب، وىذا ما ا: اصطالح 5-2

 2.«ىو أبمغ من التأكيد وىو من محاسن الفصاحة»أورده في كتابو "اإلتقان" وذلك في قولو 

عبارة عن  »غير أن الشريف الجرجاني لو نظرة لمتكرار من خالل كتابو التعريفات فقال بأنو 

 3.«اإلتيان بشيء مرة بعد أخرى

                                                           
 .46، ص2005، 4، دار صادر، بيروت، لبنان، ط13لسان العرب، مج  ابن منظور، - 1
، وزارة الشؤون اإلسالمية 3الحافظ جالل الدين السيوطي، اإلتقان في عموم القران، تح: محمد أبو الفضل إبراىيم، مج - 2

 .199واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المممكة العربية السعودية، ص
بي الحسن عمي بن محمد بن عمي الحسيني الجرجاني الحنفي، التعريفات، دار الكتب السيد الشريف الجرجاني ا - 3

 .69العممية، بيروت، لبنان، ص
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، واإلعادةأما الثعالبي خصص لو باب في كتابو فقو المغة بعنوان فصل في التكرار  

العناية  إظيارمن سنن العرب في »ولكنو يعطي لنا تعريف اصطالحي واكتفى بقولو انو 

 1.«باألمر

عنى واحد ىو التأكيد، مما سبق ذكره حول تعريفات التكرار نستنتج أنيا تصب في م 

كما أشار إليو الجرجاني، أما السيوطي فقد جعمو ضمن محاسن الفصاحة، وبالتالي ىو أبمغ 

مرتبة من التأكيد، في حين نجد الثعالبي يخصص لو فصال، وكانت العرب إذا عنيت بشيء 

 ما قامت بتكراره.

 مفهوم التكرار عند القدامى: -6

والتي  ،الظواىر البالغية التي أشار إلييا النقاد القدامىتعد ظاىرة التكرار من بين  

وىي ظاىرة لغوية قديمة وجدت منذ أيام  نالت حيزا كبيرا في الدراسات النقدية والبالغية،

الجاىمية في شعرىم ونثرىم وخطاباتيم، كما جعموا لمتكرار معان متعددة في مؤلفاتيم وكتبيم، 

 :ومن بين الذين تطرقوا لمتكرار نجد

الترداد كما  أويعد الجاحظ من أبرز العمماء الذين تناولوا التكرار ه(: 255الجاحظ ) 6-1

أىميتو ومحاسنو ومساوئو، وقد أورد العديد من  إلىيسميو في كتابو "البيان والتبيين"، وأشار 

وما سمعنا بأحد من الخطباء  »القصص واألقوال التي تتعمق بالتكرار، يقول في ىذا الصدد:

 2.«بعض األلفاظ وترداد المعاني عيا إعادةان يرى وك

                                                           
 .421،ص2،2000الثعالبي، فقو المغة، تح: ياسين األيوبي، المكتبة العصرية، بيروت، ط - 1
 .105، ص7،1998القاىرة،ط، مكتبة الخانجي، 1الجاحظ، البيان والتبيين،تح: عبد السالم ىارون، ج - 2
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فالتكرار عند الجاحظ أو الترداد كما يسميو موجود ومستعمل عند العرب، واستعمالو  

ليس عيبا، إذا استعمل فيما تقتضيو الحاجة، ومثال ذلك ما ذكره عن قصة ابن سماكة 

وجعل ابن السماكة يوما يتكمم وجارية لو تسمع كالمو، فمما انصرف إلييا قال: كيف  »قال:

سمعت كالمي؟ قالت: ما أحسنو، لوال أنك تكثر ترداده. قال: أردده حتى يفيمو من لم 

  1.«يفيمو. قالت: إلى أن يفيمو من ال يفيمو قد ممو من فيمو

رشيق القيرواني ىذه السمة الفنية التي ه(: لقد تناول ابن 456ابن رشيق القيرواني ) 6-2

ولمتكرار مواضع يحسن فييا، ومواضع يقبح فييا،  »تعتبر من أساليب العربية في قولو:

تكرر  فإذافأكثر ما يقع التكرار في األلفاظ دون المعاني، وىو في المعاني دون األلفاظ أقل، 

يتبين تقسيمو لمتكرار إلى  من خالل قولو 2.«المفظ والمعنى جميعا فذلك الخذالن بعينو

مواضع يحسن فييا وأخرى يستيجن فييا، كما قسمو من حيث نوعو إلى تكرار لمفظ دون 

 المعنى، وتكرار لممعنى دون المفظ، وتكرار ليما معا واعتبر ىذا األخير معيبا.

 لقد قسم ابن األثير التكرير كما يسميو إلى قسمين: األول يوجده(: 637ابن األثير ) 6-3

في المفظ والمعنى، أما الثاني فيوجد في المعنى دون المفظ، وكالىما ينقسمان إلى مفيد وغير 

يأتي في الكالم  »مفيد، وىذا ما ورد في كتابو "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر": 

نما يفعل ذلك لمداللة عمى العناية بالشيء الذي كررت فيو  تأكيدا لو وتشديدا في أمره، وا 

                                                           
 .104الجاحظ، البيان والتبيين، ص - 1
، دار الجيل 2ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ج - 2

 .74-73لمنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان، د.ط، ص
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ك وأما مبالغة في مدحو، أو ذمو أو غير ذلك...وغير المفيد ال يأتي في الكالم إال عيا كالم

 1.«وخطال من غير حاجة إليو

التكرار في كتابو " المنزع  إلىأما السمجماسي فقد تطرق  ه(:939السمجماسي ) 6-4

والتكرار اسم لمحمول يشابو )بو( شيء شيئا في  »البديع في تجنيس أساليب البديع" بقولو: 

جوىره المشترك ليا: فمذلك ىو جنس عال تحتو نوعان: أحدىما التكرار المفظي، ولنسميو 

ما أن مشاكمة، والثاني التكرير المعنوي: ولنسميو المناسبة ، وذلك ألنو إما أن يعيد المفظ وا 

عادة المعنى ىو التكرير يعيد المعنى فإعادة المفظ ىو التكرير المفظي، وى و المشاكمة، وا 

قسم السمجماسي التكرار إلى قسمين: التكرار المفظي والذي سماه  2.«المعنوي وىو المناسبة

المشاكمة، والتكرار المعنوي الذي سماه المناسبة، وقد حصر التكرار في المستوى البالغي 

فصل عنيا، لكن في نفس لمنص، وىو يعمو عمى غيره من األجناس األخرى، وبالتالي ين

 الوقت يرسخ ثنائية المفظ والمعنى.

 التكرار عند المحدثين: -7

من بين الذين تناولوا ىذه الظاىرة "نازك المالئكة" في كتابيا " قضايا الشعر العرب:  7-1

المعاصر" حيث ترى أنو كان معروفا منذ أيام الجاىمية األولى، وقد عرفتو عمى النحو 

التكرار في حقيقتو إلحاح عمى جية ىامة في العبارة يعنى بيا الشاعر أكثر عنايتو  »التالي:

                                                           
، 1998، 1، دار الكتب العممية، بيروت لبنان، ط2كامل محمد عويضة، مجابن األثير، المثل السائر،تح: الشيخ  - 1
 .138ص

أبو محمد القاسم السمجماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تح: عالل الغازي، مكتبة المعارف، الرباط،  - 2
 .480-479،ص1،1980المغرب، ط
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بسواىا... فالتكرار يسمط الضوء عمى نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اىتمام المتكمم 

بيا وىو بيذا المعنى ذو داللة نفسية قيمة تفيد الناقد األدبي الذي يدرس األثر ويحمل نفسية 

 1.«كاتبو

فيو  يم من ىذا القول أن التكرار يكشف اىتمام الشاعر بالمفردات والعبارات المكررةنف 

يفيد أيضا الناقد في الكشف عن المعاني والدالالت الياربة المتخفية فيكون بذلك إحدى 

الوسائل الميمة لمقبض عمييا، أو بمثابة النافذة التي نطل منيا عمى مشاعر الشاعر، 

 جربتو الشعرية.فتكشف عن بعض مالمح ت

تكرار األصوات والكممات والتراكيب، ليس ضروريا  »كما نجد محمد مفتاح يعتبر أن  

لتؤدي الجمل وظيفتيا المعنوية والتداولية، ولكنيا "شرط كمال" أو "لعب لغوي" ومع ذلك فانو 

 2.«قناعيةيقوم بدور كبير في الخطاب الشعري، أو ما يشبو من أنواع الخطاب األخرى اإل

يرى بأن التكرار شرط كمال فقط، ونوع من المحسنات البديعية البالغية، ولو أىمية ودور 

 فعال في تماسك وترابط الخطاب والنص الشعري اال أنو ليس حتميا لتوصيل المعنى.

                                                           
 .239، ص1967، 3ة، طنازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، مكتبة النيض - 1
، 3محمد مفتاح، تحميل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط - 2

 .39، ص1992
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بداالتو" إلى أن ا  بنياتو و  -ويذىب محمد بنيس في كتابو" الشعر العربي الحديث 

أكثر من طريقة لبناء اإليقاع النصي الذي تضبط فيو القافية في موقع محدد  »  التكرار ىو

 1.«يقاعية تنعدم فيو الحدود والمراتب والموانعسمفا... فيكون كامل النص ىو مكان المعبة اإل

لممبدع كامل الحرية في بناء إيقاعو في النص الشعري، وال توجد قواعد أو أنظمة معينة 

ظاىرة التكرار تقنية معقدة من التقنيات الفنية  »و، وقد الحظ بنيس أن  يتبعيا في نسج قصيدت

انطالقا من معطياتيا وتأثيراتيا في القصيدة فضال عن دورىا الداللي التقميدي الذي أطبق 

العمماء عميو، بأن التوكيد تكمن فائدتو في أنو يجمع ما تفرق من األبيات والمقاطع 

 2.«الشعرية

أبرز التقنيات التي يمجأ إلييا شعراؤنا المعاصرون...من  »يراه من أما حسن الغرفي ف 

ويتابع  3.«أجل طبع القصيدة بضرب من اإليقاع الذي ينحو بالمغة نحو الكثافة واالنسجام

التكرار نسق تعبيري في بنية الشعر التي تقوم عمى تكرير السمات الشعرية  »قائال أن 

التي تتميف إلى اقتناص ما وراءه من دالالت النفس  إليوومعاودتيا في النص بشكل تأنس 

 4.«مثيرة

                                                           
، دار تبقال لمنشر، الدار البيضاء المغرب، الشعر المعاصر، 3محمد بنيس، الشعر العربي الحديث بنياتو وابداالتو، ج - 1
 .157ص،1986، 1ط
عبد القادر عمي رزوقي، أساليب التكرار "سرحان يشرب القيوة في الكافيتيريا" لمحمود درويش، مذكرة الماجستير،  - 2

 .14، ص2012جامعة الحاج لخضر، باتنة،
 .48، ص2001حسن الغرفي، حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر، افريقيا لمشرق، المغرب،  - 3
 .81نفسو، ص - 4
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جعمو إذا تقنية من التقنيات التي يمجأ إلييا الشعراء المعاصرون إلثراء قصائدىم  

يقاعا، ولمتكرار عنده ىدف يحاول من خاللو تنسيق النص بالشكل الذي تأنس  الشعرية لغة وا 

 ىذه التكرارات. إليو النفس محاولة إيجاد المعنى الذي تحممو

لقد أدرج النصيون التكرار ضمن وسائل السبك النصي المعجمي، وأشار عند الغرب:  7-2

إن ىذا النوع من إعادة المفظ يعطي منتج النص القدرة عمى خمق صور »إليو "دريسمر" فقال: 

ن إعادة المفظ إومنو ف 1.«لغوية جديدة ألن أحد العنصرين المكررين قد يسيل فيم اآلخر

ثرائو وىذا بفضل العنصر المكرر الذي  يظفي عمى النص جماال مما يسيم في فيمو وا 

 يساعد في فيم العنصر اآلخر.

عنصر أساسي لموظيفة الشعرية، وتطرق  أنو التكرار عمى إلىأما "ياكبسون" فينظر  

قة ال تجد طري »إليو أثناء تعيينو لوظائف المغة في دراستو عن المسانيات الشعرية بقولو:

  2.«قياس المتتاليات سبيال لمتطبيق عمى المغة خارج الوظيفة الشعرية

من التكرار عنصرا ميما في سميائية الشعر وكذا في  »أما "يوري لوتمان" فقد جعل  

بناء النص الفني، فالنص الفني كبنية تركيبية لعدد من العناصر، ال يخمو من حضور 

 3.«التكرارات التي يمكن أن تدرك كتنظيم عندما تقارن المستوى الداللي لمنص

 

                                                           
 .306، ص1998، 1، النص والخطاب واالجراء، تح: تمام حسن، عالم الكتب القاىرة، طبوغراند روبيرت دي - 1
 .189، ص2001، 2، دار توبقال لمنشر الدر البيضاء، ط1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث )التقميدية(، ج - 2
قاسي، بنية اإليقاع في الشعر المعاصر، أطروحة روبيرت دي بوغراند، النص والخطاب واإلجراء، نقال عن: صبيرة  - 3

 .2010دكتوراه، جامعة فرحات عباس سطيف، 
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 أساليب التكرار: -8

التكرار ظاىرة بالغية وسمة أسموبية يمتاز بيا النص الشعري، وال يستطيع الشاعر  

تكرار  إلىالنص ويزيده جماال ورونقا فيمجأ  إثراءالمعاصر االستغناء عنو باعتباره يساعد في 

الجمال الموسيقي الفني لمقصيدة  وإلبرازالحروف والكممات، والمقاطع بيدف ما في نفسو، 

موضعيا من الجممة  إلىالموسيقية لمكممة ال تقتصر عمييا مفردة بل تمتد  فالقيمة »ككل،

 1.«ممات المتعاقبة من تنسيق وتجاوب لمنغم أو تنافر فيوالشعرية، وما بين الك

أنو العنصر األساسي الذي تنبني عميو  إالىو أصغر أنواع التكرارات  تكرار الحرف: 8-1

، فعمى الرغم من أنو أصغر 2«ىو نوع دقيق يكثر استعمالو في شعرنا الحديث »القصيدة، 

الفضل في بنية الكممة، وىناك نوعان من الحروف: صامتة  إليوأنو يعود  إال، األنواعىذه 

إما إلدخال »وصائتة، والصامتة ىي المعنية بظاىرة التكرار، ويكون استعمال تكرار الحروف 

ما أن تنوع صوتي يخرج القول ع ن نمطية الوزن المألوف ليحدث فيو إيقاعا خاصا يؤكده، وا 

ما  يكون لشد االنتباه إلى الكممة أو الكممات بعينيا عن طريق تأليف األصوات بينيا، وا 

ليكون لتأكيد أمر اقتضاه القصد فتساوت الحروف المكررة في نطقيا عنو مع الداللة في 

ن لتكرار الحروف عدة مرام وأىداف، يستعممو إبالنظر إلى ىذا القول ف 3.«التعبير عنو

الشاعر لعدة أغراض؛ كتغيير في موسيقى الشعر، أو لفت انتباه القارئ أو لتأكيد قضية ما، 

لتكرار الحروف في الكممة مزية سمعية وأخرى فكرية،  »أما عز الدين عمي السيد فيرى أن 
                                                           

 .232محمد النوييي، الشعر الجاىمي، نقال عن السابق، ص - 1
 .239نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، ص - 2
 .78منذر عياشي، األسموبية وتحميل الخطاب، ص - 3
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ث ربط تكرار الحرف بشيئين ميمين حي 1.«فاألولى ترجع إلى موسيقاه والثانية إلى معناىا

ىما: السمع والفكر، أما السمع فيقصد بو النغمة أو الوقع الموسيقي الذي يتركو الحرف في 

 يربطيا بنفسية الشاعر.األذن، وأما الفكر فيتعمق باكتشاف المتمقي معنى ىذه التكرارات و 

أو ما يسميو البعض بالتكرار المفظي، وىو من أبسط أنواع تكرار الوحدة المعجمية:  8-2

الالمفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق االرتباط بالمعنى العام،  »أن  إالالتكرار،  كان لفظية  وا 

قبوليا كما أنو البد أن يخضع لكل ما يخضع لو الشعر عموما من  إلىمتكمفة ال سبيل 

  2.«قواعد ذوقية وجمالية وبيانية

الشاعر حين يستعمل التكرار المفظي، أن يكون تكراره ىذا لمفظ مستوحشا وغريبا عمى  

شائع في شعرنا المعاصر يتكئ إليو  »الذي يمس الحس الجمالي لمقصيدة ككل، كما ىو 

أحيانا صغار الشعراء في محاوالتيم تييئة الجو الموسيقي لقصائدىم الرديئة، حتى كثرت 

يا بألفاظ مثل "أنت" و "تعالي" و"ىنا" وال ترفع نماذج ىذا المون القصائد التي يبدأ كل بيت في

من التكرار إلى مرتبة األصالة والجمال إال عمى يد شاعر موىوب يدرك أن المعول في مثمو 

،ىذا النوع من التكرار يوظفو شعراء 3«ال عمى التكرار نفسو، إنما عمى ما بعد الكممة المكررة

كتابة قصائدىم التي لم تصل بعد إلى مرتبة األصالة والجودة في انطالقاتيم األولى في 

المطموبة، وال يصل إلييا إال شاعر يتقن الالعب بالكممات وىذا ىو االستعمال الصحيح، 

الكممة »اختيار الكممة ليا بعد خاص وداللة عميقة تعكس الحالة النفسية لمشاعر و ألن
                                                           

 .12، ص1986، 2كرار بين المثير والتأثير، عالم الكتب، بيروت، طعز الدين عمي السيد، الت - 1
 .231نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، ص - 2
 .231نفسو، ص - 3
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ي في نفس الوقت الجزء الثابت أو العامل المكررة تقوم بدور المولد لمصور الشعرية وى

يحاءاتالمشترك بين الصور الشعرية مما يجعل لمكممة دالالت  جديدة في كل مرة،  وا 

 1.«الشاعر عمى داللة معينة إلحاحوتعكس ىذه الكممة في الوقت نفسو 

ثراءفتكرار الكممة جزء أساسي لتوضيح المعنى   استغل استغالال صحيحا  إذاالنص  وا 

نقطة ارتكاز أساسية لتوليد الصور واألحداث، وتنامي أحداث  »يكون بذلك حتى 

المحور البصري وذلك من  »وتكمن جمالية الكممة المكررة من خالل ثالثة محاور: 2.«النص

خالل التماثالت الخطية، والمحور النطقي من خالل التماثل في المخرج، والمحور الصوتي 

وىو األىم وىذا يتبع من خالل تطابق الحركات الصوتية في الشعر بالنغم المركوز في 

يعيد صياغة بعض  »ويرى منذر عياش بأن تكرار الكممات يمكن أن 3.«الخامة المبدعة

يعني  4.«لصور من جية، كما يستطيع أن يكثف الداللة اإليحائية لمنص من جية أخرىا

ىذا أن الشاعر في تكراره لبعض الكممات، يعيد رسم الصور، وفي نفس الوقت ىناك تكثيف 

 لداللة النص الشعري.

إذن تبقى الكممة عنصرا أساسيا في وليد الصورة الفنية، وىي ليست مجرد صوت فقط  

أبعاد داللية، وليذا ال يمكن تجاىميا؛ ألنيا بمثابة الحجر األساسي الذي ينبني عميو بل ليا 

 النص الشعري الحداثي.
                                                           

نعيمة ربوح، ظاىرة التكرار في الشعر الحر عند نازك المالئكة من خالل كتابيا قضايا الشعر المعاصر، مذكرة  - 1
 .18، ص2014ورقمة، الماستر، جامعة قاصدي مرباح، 

 .84حسن الغرفي، حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر، ص - 2
 .55عبد القادر عمي رزوقي، أساليب التكرار في ديوان "سرحان يشرب القيوة في الكافيتريا" لمحمود درويش،ص - 3
 .80منذر عياشي، األسموبية وتحميل الخطاب، ص - 4
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يستخدم الشاعر في ىذا النوع تكرار عبارات معينة داخل  التكرار التركيبي )التوازي(: 8-3

ىذا النمط  النص الشعري لغرض إمتاع البصر بالتنويع اإليقاعي الناتج عن التكرارات، ويعد

أشد تأثيرا من األنماط السابقة، إذ يرد في صورة عبارة تحكم تماسك القصيدة ووحدة  »

 1.«بنائيا، وحينيا يتخمل نسيج القصيدة يبدو أكثر التحاما من وروده في موقع البداية

تكون بشكل متتابع...والشاعر قد يكرر  »ويستعمل الشاعر أصنافا مختمفة من التكرار قد 

في بداية كل مقطع من مقاطع القصيدة، أو في نيايتيا أو في بداية القصيدة  الجممة

ويعني أن الجممة المكررة ال تأخذ موقعا  2.«ونيايتيا، وأحيانا في بداية ونياية كل مقطع

اختمف األمر في تكرار العبارة بين القصيدة التقميدية  »محددا في القصيدة. ىذا وقد 

تكرارىا )العبارة( مظيرا أساسيا في ىيكل القصيدة ومرآة عاكسة  أصبح إذوالقصيدة الحداثية، 

ضاءةلكثافة الشعور المتعال في نفس الشاعر،  معينة لمقارئ عمى تتبع المعاني واألفكار  وا 

نفيم من ىذا أن ىناك من يرى تكرار العبارة في القصيدة التقميدية مختمفا عنو  3.«والصور

بح تكرارىا في الشعر المعاصر مرآة عاكسة لتجربة الشاعر، في القصيدة الحداثية، إذ أص

لما تحممو من أحاسيس وعواطف، وعمى القارئ تتبع ىذه التكرارات لفيم مدى عمق داللة 

 ىذه األفكار والصور الموجودة في القصيدة، ليشكل صورة كاممة لما يريد الشاعر إيصالو.

                                                           
 .85في الشعر العربي المعاصر، صحسن الغرفي، حركية اإليقاع  - 1
، 4نبيمة تاوريرث، حداثة التكرار وداللتو في القصائد المصنوعة لنزار قباني، مجمة عموم المغة العربية وآدابيا، العدد - 2

 .40، ص2012
 .40نفسو، ص - 3
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 1.«اصر وتكثر نماذجو في الشعر الجاىميأقل في شعرنا المع »أما نازك المالئكة فتراه 

يعد ىذا النوع أكبر جزء يتكرر في القصيدة، بحيث يكرر تكرار المقطع )الالزمة(:  8-4

حيث يشمل عددا من  »الشاعر مقطعا كامال في بعض األحيان، وىو أطول أنواع التكرار 

األبيات أو األسطر، يتطمب عناية كبيرة ودقة في تقدير طول المقطع الذي يكرر ونوعيتو، 

ىذا التكرار، حيث أن تكرار  إلىومدى ارتباطو بالقصيدة بشكل عام، واحتياج المعنى 

الممل فتكون  إلىوالمعنى، وكثيرا ما يفضي  واإليقاعالمقاطع تكرار طويل في النغمات، 

 2.«نتائجو عكسية

 إلىوعي كبير من الشاعر بطبيعة كونو تكرارا طويال يمتد  إلىيحتاج  »لذلك فيو 

تغيير طفيف عمى  إدخال إلىنجاحو أن يعمد الشاعر  إلىمقطع كامل، وأظن أن السبيل 

  3.«المقطع المكرر

ناية من الشاعر في بناء عمى كل ما سبق نجد أن المقاطع المكررة تتطمب الدقة والع 

اختيارىا ومدى تماشييا مع السياق العام لمعنى القصيدة، وغالبا ما تكون المقاطع طويمة 

تؤدي إلى الممل ونفور القارئ منيا. أما حسن الغرفي فيرى تكرارىا يتم عبر نمطين: النمط 

أن يفتتح الشاعر قصيدتو بمقطع يختميا بو أيضا، حيث تبدو منغمقة البناء وال »األول: وىو 

في ذىن  اإلحياء إثارةتسمح بتتابع االمتدادات النفسية لمتجربة، مما يفقدىا القدرة عمى 

                                                           
 .33نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، ص - 1
 .71في ديوان "سرحان يشرب القيوة في الكافيتريا" لمحمود درويش، ص عبد القادر عمي رزاقي، أساليب التكرار - 2
 .236نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، ص - 3
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بعض  بأحداثيحاول فيو الشاعر التخمص من االنغالق  »والنمط الثاني  1.«المتمقي

، والتفسير السيكولوجي لجمال «بالحذف أو الزيادة إماوذلك  التعديالت عمى المقطع المكرر

أن القارئ وقد مر بو ىذا المقطع يتذكره حين يعود إليو مكررا في مكان آخر »ىذا التعبير 

من القصيدة وىو بطبيعة الحال يتوقع توقعا غير واع أن يجده كما مر بو تماما، ولذلك 

اختمف وأن الشاعر يقدم لو في حدود ما  يحسس برعشة حيث يالحظ فجأة أن الطريق قد

ونعني بيذا أن الشاعر يمجأ في بعض المرات إلى ختام قصيدتو  2.«سبق أن قرأه، لون جديد

بنفس المقطع الذي بدأ بو، ىروبا من إنياء القصيدة طبيعيا، مما يسيل لو خداع القارئ 

لتكرارات، لكن ىناك من العادي الذي ال يتذوق الشعر وال يدرك جماليات ىذا النوع من ا

 يصفو بالمقاطع الرديئة أمثال نازك المالئكة.

 التكرار والتوازي:  9

يعد التوازي التكراري من بين المفاىيم التي برزت بشدة ولقيت اىتماما كبيرا في  

ياكبسون" الذي جعل منو الطابع "رومان  إلىالدراسات الحديثة، ويعود الفضل في ابتكاره 

 ويعتبر التوازي صور لمتكرار ولكنو بأسموب مغاير. المميز لمشعر،

المعاني في سطور  تماثل أو تعادل المباني أو »ويعرف التوازي بأنو عبارة عن  

متطابقة الكممات والعبارات، قائمة عمى االزدواج الفني وترتبط ببعضيا، وتسمى عندئذ 

                                                           
 .86حسن الغرفي، حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر، ص - 1
 .237نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، ص - 2
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ا كان التوازي خاص بالمجال ،بعدم1«المتوازية أو المتقابمة أوبالمتطابقة أو المعادلة، 

اليندسي أصبح اليوم من ضمن المفاىيم األدبية التي احتمت مكانة ىامة في الميدان األدبي 

والشعري خاصة، وعمى حسب المعطيات واآلراء فان الراىب "روبيرت لوث" أول من استخدم 

لك ىناك من يربط ، وكذ2ىذا المفيوم وأشار إليو من خالل دراساتو وتحميمو لآليات التوراتية

المراجع العربية بمختمف ميادينيا  إلىولو نظرنا  »ظيور ىذا المصطمح برومان ياكبسون، 

والمغوية والمصطمحية، ستجد أن ىناك اختالفات ال تأثر عمى المعنى العام الذي يدل  األدبية

تكرار البنيوي التي توجد في الخطابات الشعرية والنثرية  أخرىعميو التشابو، أو بعبارة 

 3.«معا

يؤدي التوازي دورا في القصيدة الحديثة لما يقوم عميو من عناصر أساسية كالتقطيع  

الصوتي )في التكرار والترصيع والجناس(، وتوزيع األلفاظ المفردة والجمل المركبة )الطباق، 

 5.«عنصر تأسيسي وتنظيمي في آن واحد»التوازي ، ومن ىنا فان 4المقابمة والتكافؤ(

وسيمة من الوسائل التحميمية لمنص لغويا وصوتيا وجماليا، ىذا »كما يعد التوازي  

 6.«باإلضافة إلى تأدية المعنى بصورة غير مباشرة عن طريق اإليحاء، أو التقابل أو التوازي

                                                           
 .24، ص1999، 1والتوازي، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، طعبد الواحد حسن الشيخ، البديع  - 1
 .97ينظر: محمد مفتاح، التشابو واالختالف، المركز الثقافي العربي، ص - 2
 .57نفسو، ص - 3
وىاب داودي، البنيات المتوازية في شعر مصطفى محمد الغمري )التوازي والتكرار(، مجمة المخبر،العدد العاشر،  - 4

 .311رة، الجزائر، ص، جامعة بسك2014
 .149،  ص1994، 1ط محمد مفتاح، التمقي والتأويل، المركز لثقافي العربي، بيروت لبنان، - 5
 .26عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، ص - 6
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التوازي  »عمى نحو الفت، يقول محمد مفتاح: األسموبيينوقد تطور التوازي عند  

: يكون أحيانا مترادفا بحيث يعيد الجزء الثاني الجزء األول في تعابير أخرى، ويكون أنواع

بحيث يحدد  أحيانا متضادا، بحيث يضاد الجزء الثاني الجزء األول، ويكون أحيانا توليفيا

التوازي عمى  أن إلىواىر المغوية ينتيي ياكبسون في دراستو لتحميل الظ 1.«الجزء األول

 نوعين: 

: ويعني بو الصوت المفرد ويكون عمى  phonic parallélism التوازي الصوتي ( أ

 مستوى الكممة المفردة، ويكون فيو الصوت صدى لؤلحاسيس.

وبدوره ينقسم   grammatical parallélismتوازي غير صوتي: أي توازي لغوي  ( ب

 إلى: 

 : وىو ما يعرف بالتوازي اإلعرابي. syntaticالجممةالتوازي الخاص ببناء  -

 2، وىو خاص بدالالت األلفاظ.semanticالتوازي الداللي -

لقد انتشرت ظاىرة التوازي في النصوص الشعرية المعاصرة، وىي عمى عدة مستويات: 

نحوية، صرفية، داللية وتركيبية، كل ىذا يدخل ضمن الجماليات الصوتية والبصرية لمنص 

 بي.األد

 

                                                           
 .97محمد مفتاح، التشابو واالختالف، ص - 1
 .21عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، ص - 2
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أسموبية بارزة في الشعر يعد التكرار مدخؿ أسموبي في دراسة الشعر المعاصر،وظاىرة      
 الحديث لما فيو مف داللة، حيث أصبح أحد العناصر األساسية في الشعر.القديـ و 

 ...'' البعد الداللي لمنص الشعري'' قصيدة قصة راشيل -1
 بالغة المشاهد : 

 المغتصبة. ضوبداية سردية لفظة األر  حكاية الشاعر لمصغار:  المشهد األول

 أصؿ الحكاية قصة إرىابية ييودية مجندة . إلىالولوج : المشهد الثاني

 توقيع معاىدة تسميـ األرض لمييود.انتياء الحرب بيف الكبار و : المشهد الثالث

 ىـ يتجيوف إلى فمسطيف كأرض موعودة.صورة الييود و : المشهد الرابع

طؽ العالـ إلى أرض فمسطيف داللة مناأوروبا و   مف الييودوصوؿ  : المشهد الخامس
 ستمرار المأساة الفمسطينية.ا

األرض العربية موعودة بالصغار  ءعودة الشاعر إلى خطاب البد: المشهد السادس
 السترجاعيا.

 اإلنساف.و ألمكنة تقوؿ التاريخ الفمسطيني وتؤكد عمى عراقة الموطف ا: المشهد السابع

اإلشارة إلى لييود القبيحة في مقابؿ الضحية،و صورة اساة اإلنسانية و المأ: المشهد الثامن
 نضاؿ المرأة الفمسطينية )أختي...(.

معانقتو لمتاريخ الفمسطيني صرار الشاعر عمى قداسة المكاف و إ: المشهد التاسع
 "..يافا..""الخميؿ..""المرفأ..".

التضحية والشيادة تمسكا باألرض  النبع قصة الفمسطيني مع إلىالعودة : المشهد العاشر
 المقدسة.
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تقبيح صورة الييود و تعرية واقعيـ في الرفع مف مكانة اإلنساف  : المشهد الحادي عشر
 الييودي.لتو استمرار الصراع الفمسطيني و العربي في فمسطيف دال

مصير  " معركة التراب'' لمتأكيد عمى أف  ػختـ الشاعر نصو ب: المشهد الثاني عشر
  القضية بأيدي الكفاح المسمح دوف غيره.

 .تكرار الحرف -2
 الجدوؿ التالي يبرز لنا أىـ األحرؼ المتكررة في القصيدة. 

 .تكرار حرف الالم 2-1
 المدلول الفني)الداللة( المعجم عدد التكرار الحرف المقطع

 

 

1 

 

 

 لمصغار

 لمعرب

 لمذيف

 لمصغار

 ألعيف

 لمفحش

 

 

 

6 

 

 

 

 الجر

 

 

 العربالصغار و  ةمحاكا

 عف راشيؿ اإلرىابية المجذرة

2          / /                         /                   / 

 

3           /      /       /                   / 

 الصغار ةمحاكا الجر              1      لمصغار 4

 محاكاة الصغار الجر  1     لمصغار 5
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6          /      /       /                  / 

7          /      /         /                  / 

 

 .تكرار الحرف ''عمى'' 2-2

عدد  الحرف المقطع
 التكرار

 المدلول الفني)الداللة( المعجم

 رسالة تحذيرية لمذعر مف راشيؿ الجر 1    عمى اختالؼ 1

2                /       /           /                  / 

3        /         /      /                  / 

4 

 

 

 عمى ربى

 عمى يد الصغار

 

   2 

 

 الجر

 يبكي أختو الصائع قبرىا.

 عمى يد الجيؿ الصغير الثأر انتظار

5        /     /     /                 / 

6        /     /     /                / 

7       /     /     /                / 
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 .تكرار حرف الواو 2-3

 الداللة المعجم التكرار الحرف المقطع

 األعمارو  1

 العيوفو 

 ىيو 

 

     3 

 

 الربط)العطؼ(

 ارتحؿو حنيف لما رحؿ 

 حاضر في الوطفمف ماضي و 

 وآلت 2

 عمفأو 

 ووقع

 بحرتأو 

 والطاغوت

 والييود

 واعدموا

 ويتموا

 تزاؿ وال

 لـ يزؿو 

 حؽو 

 المثؿو 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

الربط 
 )العطؼ(

 

الحرب عدو بغيض بالنسبة 
 لممستعمر

 

 

 

 

 

رة الييود في الصفات و صو 
 أعيف الفمسطينييف وتقبيحيا 

 تعرية الواقع.و 

 

 

مصير القصية الفمسطينية حؽ 
 مف حقوؽ الفمسطينييف
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 مف سيولدوفو  3

 وليذكر

 األمـو 

 

     3 

 

 الربط)العطؼ(

 توعد بالصغار باسترجاع الوطف

 

4 

 والموف

 والخميؿ

 في الخميؿو 

 أختيو 

 وشعرىا

 خيرىاو 

 

 

 

   6 

 

 

 

 الربط)العطؼ(

لتاريخ قداسة المكاف و ا
الفمسطيني عراقة الموطف 

 اإلنساف.و 

 

 

نضاؿ المرأة  إلىإشارة 
 الفمسطينية

 

 

 

 

 

 

5 

 عف مرفأىاو 

خوتيو   ا 

خوتيو   ا 

 والديوكاف 

 والتراب

 اهللو 

 فوالزيتو 

 والكرـو

 زوجوو 

 

 

 

 

 

     10 

 

 

 

 

 

 

الربط 
 )العطؼ(

الحنيف لمعودة لموطف واألوكار 
 تاريخو.و  قداستوو 

 

 

 

 

 

تمسؾ باألرض المقدسة ال
 الشيادة.و والتضحية 
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 ةوالشجر 

 

 

 

 

6 

 جاءو 

 مفو 

 كسرواو 

 ابتعدواو 

 والخمسة

 الميؿو 

 

 

 

     6 

 

 

 

 الربط)العطؼ(

 

مف شيـ  عف أرض الوطفالذود 
 الكبار

 

7 

 ماتو 

 كفوو 

 

    2 

الصراع  فقداف األماف و استمرار الربط)العطؼ(
 حتى الموت.
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 .تكرار الحرف ''في'' 2-4

 

 الداللة المعجم التكرار الحرف المقطع

 في إحداقيا 1

 في زنزانة

في براغ في 
 براغ

 

     4 

 

 الجر

سرد حكاية خطة راشيؿ اإلرىابية 
 المجذرة

طموح الشعب الفمسطيني في تحقيؽ  الجر 1     في حرية 2
 المصير

 في أرض 3

 في الخميؿ

موعودة  سترجاع األرض المقدسةا  2    
 بالصغار

 في الرممة 4

 في اهلل

 في الخميؿ

 في األماكف

 في القفار

 

 

    5  

  

عند  تاريخ األمكنة و قداستيا
 جذور اإلنساف بالوطف.و الفمسطينييف 

 

 عراقة المكاف و اإلنساف في فمسطيف     1     في يافا 5

 في بيادر 6

 فيوجوـ

 

    3 

 تمطيخ الصورة المجرمة لمييود 
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 في وجوـ

 في الموطف 7

 في انتظار

استمرار الصراع الفمسطيني الييودي    2    
 الكفاح المسمح. ومصير

 

 .تكرار الحرف ''باء'' 2-5

 الداللة المعجم التكرار الحرف المقطع

 باختصار 1

 

 يأسو مف تكرار القضيةتعب الشاعر و  الجر 1     

العتاب عف كثرة يختصر لدفع المالمة و 
 الحديث

وصوؿ الييود إلى األرض المحتمة  الجر 1      بالجدراف 2
 فمسطيف كموطف موعود ليـ..

عودة الشاعر إلى خطاب البدء)األرض  الجر 1      بيارتنا 3
 السترجاعيا(. العربية

 الثأر.الطموح والحمـ و  الجر 1      بانتظار 4

 تضحية الفمسطيني مف أجؿ المصير. /      1      بالنجوـ 5

6          /       /      /                         / 

7          /       /      /                         / 
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 .تكرار الحرف '' من'' 2-6

 الداللة المعجم التكرار الحرف المقطع

 الصفات السيئة التي حمميا والد راشيؿ الجر 1       مف أقذر 1

 مف شرؽ 2

 مف سقاطة

 مف أرض

 مف النمسا

 مف إسطمبوؿ

 مف براغ

 مف أخر

 مف السعير

 

 

 

 

     8     

 

 

 

 

 الجر

 

 

 

جشع وسقاط المستعمريف القادميف مف 
 أصوليـ.أنحاء العالـ و اختالؼ 

3        /      /        /                        / 

 مف شعرىا 4

 مف الصغار

الجيؿ نضاؿ المرأة الفمسطينية و  الجر 2     
 الصغير الثائر.

5         /       /        /                      / 

 مف شرؽ 6

 مف غياىب

ألـ البقاء تحت سيطرة المستعمر  الجر 2     
 وغياىبو

 صفاتيـ مع الفمسطينييفصورة الييود و  الجر 1      مف الكالب  7

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


.قباني لنزار شوازبرغ راشيل قصة قصيدة في التكرار أساليب            :    ثانيالفصل ال  
 

39 
 

 

 .تكرار الحرف ''إلى'' 2-7

 الداللة المعجـ التكرار الحرؼ المقطع

1          /      /      /                       / 

توقيع معاىدة تسميـ الحرب و  انتياء الجر 1     إلى ختاـ 2
 فمسطيف لمييود.

3         /      /      /                      / 

4         /      /      /                      / 

5         /      /      /                     / 

6         /      /     /                    / 

طني مجروح إذا بقيت فيو جرحوني و  الجر  1     إلى تراب 7
ف و   خرجت منو زاد جرحي.ا 

 

 .تكرار الحرف ''فاء'' 2-8

 الداللة المعجم التكرار  الحرف  المقطع

1        /      /      /                           / 

 مأساة الفمسطينييف مع الييود العطؼ 1     فمطخوا 2

 تذكير الصغار بالمأساة الفمسطينية العطؼ 1     فميذكر 3

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


.قباني لنزار شوازبرغ راشيل قصة قصيدة في التكرار أساليب            :    ثانيالفصل ال  
 

40 
 

4        /     /      /                          / 

5       /     /      /                         / 

 فأتمفوا 6

 فصاح

قتميـ تجريـ الييود بالصفات الدنيئة و  العطؼ 2    
 لمفمسطينييف

 تذكير الصغار بالمأساة الفمسطينية العطؼ 1     فميذكر 7

 

 .تكرار الحرف ''عن'' 2-9

 الداللة المعجم التكرار الحرف المقطع

1          /      /     /                         / 

2          /      /         /                         / 

3          /      /     /                         / 

جياد المرأة محاكا الشعب عف نضاؿ و  الجر 1      عف نوار 4
 الفمسطينية

 عف يافا 5

 عف بقعة

عراقة وتمسؾ األمكنة المقدسة و  الجر 2     
 الفمسطيني بموطنو

6         /      /     /                        / 

7         /      /     /                        / 
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 : مالحظة

كرة ووجدنا أف المعنى ال  42لقد أحصينا تكرار الشاعر لحرؼ الواو في قصيدتو          
 يخرج مف ما ىو مكرر في بداية القصيدة.

 

 .تكرار الكممة -3

 .تكرار الفعل 3-1

لنا  القصيدة تحتوي العديد مف األفعاؿ ألزمنة مختمفة و الجداوؿ اآلتية توضح نرى أف   
 .عدد تكرار األفعاؿ الواردة

 .تكرار األفعال المضارعة 3-1-1

 .تكرار الفعل ''أكتب'' -أ(

 الداللة الموقع الفعل

الشاعر يستذكر الماضي التاريخي و يستدعي أحداثو ساردا قصة  لمضار أكتب
واقعية لييودية تسمى راشيؿ شوازبرغ موصيا بيذا العنواف إلى رسوخ 

 الذكرى و توثؽ الذاكرة و استمرارىا.

سوؼ لمذيف  أكتب
 يولدوف

توحي بعمؽ الذاكرة و البعد التاريخي لمقضية الفمسطينية  فيي 
 موجودة قبؿ وجود اإلنساف داللة العراقة و القدـ.

داللة يأس الشاعر مف تكرار حديثو عف القضية فيو يختصرىا لدفع  باختصار أكتب
 المالمة  و العتاب عف كثرة الحديث عنيا دوف جدوى.

 استنطاؽ المكاف داللة التمسؾ باألرض و القضية. عف يافا أكتب
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 : مالحظة

داللة الوجود  مرات و في كؿ مرة يؤكد الشاعر 7كرر الشاعر لفظة "أكتب"  -       
 الفمسطيني و الصراع التاريخي مع الييود.

ستمرارية عبر االة والحركية و بصيغة المضارع يدؿ عمى الدينامي  أكتب أتى فعؿ  -        
 كامؿ نسيج النص.

 

 استخالص الداللة لها.تكرار بعض األفعال المضارعة و  -ب(

 الداللة التكرار الفعل المضارع

 يولدوف 

 

 

 يذكر

 

 

 

 يعرؼ

    3 

 

 

    4 

 

 

 

   3 

 المأساةمحاكات الشاعر لجيؿ الصغار الذيف سيولدوف مف 
 الفمسطينية.

 

 

 توليد الذاكرة في نفوس الصغار.
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 .األفعال الماضية وتبيان داللة ما في القصيدة تكرار 3-1-2

 الداللة التكرار الفعل الماضي

 

 كاف

 

 ولدوا

 

 زاؿ

 

 مات

 

    4 

 

    2 

 

    2 

 

    2 

 

 بكاء الماضي عمى فمسطيف

 

 اليأس و التذمر عؿ الكبار

 

 

 

 حزف و أسى عمى األب

 

 .تكرار فعل األمر في القصيدة 3-1-3

 

 الداللة التكرار فعؿ األمر

 

 ليذكر

 

    3 

 

 توثيؽ الذكرىرسوخ الذاكرة 

فعال مضارعا أما الفعؿ  17أحصينا تكرار الشاعر لمفعؿ المضارع في قصيدتو  : مالحظة
 ستمرارية.االالدينامية و ر و زيادة الحركية و ىذا يدؿ عمى تفاؤؿ الشاع، و فعال 12الماضي ؼ 

 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


.قباني لنزار شوازبرغ راشيل قصة قصيدة في التكرار أساليب            :    ثانيالفصل ال  
 

44 
 

 .سمتكرار اال 3-2

  .سم المعرفتكرار اال 3-2-1

 .الجدوؿ التالي يبرز األسماء المعرفة المتكررة

 الداللة التكرار سماال

 الصغار

 العرب

 الحرب

 الييود

 الكبار

 األمـ

 المتحدة

 الشعوب

 األرض

 الصغير

 الخميؿ

 القتيؿ

 الميموف

 الطويؿ

 النجوـ

       14 

        2 

        2 

        3 

        3 

        2 

        2 

        2 

        2 

        2 

        2 

        2 

        2 

        3 

        5 

 مرة داللة عمى وجود العراقة اإلنسانية 14كرر

 رسالة موجية لمعرب

 السبيؿ الوحيد السترجاع الوطف

 العدو المدود لكؿ العرب

 ألمانيا و روسيااألربعة الكبار الصيف، أمريكا, 

 

 

 

 األرض المغتصبة البد مف استرجاعيا

 

 المكاف المقدس في فمسطيف و يافا
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 التراب

 الكالب

 العظيـ

        2 

        2 

 التراب الفمسطيني و التاريخ العربي

 صفات الييود و صورتيـ مع الفمسطينييف

 

 

 

 

نرى أف القصيدة تحتوي عمى العديد مف األسماء المعرفة المختمفة حيث كرر  : مالحظة
 مرة باعتباره جيؿ المستقبؿ و جيؿ النصر.  14الشاعر لفظة الصغار 
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 .سم النكرةاتكرار  3-2-2

 ر.سـ النكرة المتكر لتالي حيث االالجدوؿ ا

 الداللة التكرار سماال

 قصة

 إرىابية

 مجندة

 راشيؿ

 زنزانة

 منفردة

 براغ

 شرؼ

 أوربا

 نوار

 نيار

 يافا

 والدي

 إخوتي

 أخي

        2 

        2 

        2 

        2 

        2 

        2 

        3 

        2 

        2 

        2 

        2 

        5 

        2 

        6 

 محاكات عف راشيؿ

 صفة الييودية  راشيؿ

 

 الييودية القذرة راشيؿ

األماكف القذرة التي تتعايش فييا الييود في كؿ أنحاء 
 العالـ.

 

 

 

 

 الموطف.القداسة التاريخية واإلنسانية لمفمسطيني و 
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مرة يؤكد الشاعر  مرات في كؿ 5مرات و "والدي"  6كرر الشاعر لفظة "أختي "  : مالحظة
الفمسطينييف و كذا المرأة الوجود الفمسطيني و الصراع حيث مست المأساة كؿ داللة النضاؿ و 

 الفمسطينية.

 

 .تكرار الجمل 3-3

 .سميةتكرار الجممة اال 3-3-1

 سمية المتكررة في القصيدةالجدوؿ التالي يبيف لنا الجمؿ اال    

 الداللة التكرار سميةالجممة اال

 

 قصة إرىابية مجندة-

 زنزانة منفردة-

 األمـ المتحدة

 العرب الصغار

 

      2 

      2 

      2 

      2 

 

 صورة راشيؿ في أعيف الصغار الفمسطينييف

 تعايش الييوديةأماكف إقامة و 

 أصميـأوطاف الييود و 

عف مأساة  الصغارمحاكات الشاعر لمعرب و 
 فمسطيف

 

 .تكرار الجمل الفعمية 3-3-2

 .جمؿ الفعمية المتكررة في القصيدةالجدوؿ اآلتي يبرز ال 
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 الداللة  التكرار الجمل الفعمية 

 أكتب لمصغار

 يدعونيا راشيؿ

 يذكر الصغار

 أبيمات 

3 

2 

3 

2 

 استذكار الصغار وارساخ الذاكرة

 تعرية و تقبيح راشيؿ

 توثيؽ الذكرى والتاريخ

 بكاء و نحيب عمى مف يحسسؾ باإليماف

 

 .تكرار شبه الجممة 3-3-3

 .ىذا الجدوؿ يبرز تكرار شبو الجممة في القصيدة

 الداللة التكرار شبه الجممة

 في زنزانة منفردة -
 في براغ -
 في الخميؿ -
 أوربامف شرؽ  -

2 

2 

2 

2 

 

األصؿ و المكاف الذي ترعرعت فيو 
 راشيؿ

 المكاف المقدس و العرؽ العربي.

أماكف المستوطنيف الحقيقية و استعمارىـ 
 لموطف العربي.
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 .التكرار الداللي اإليقاعي -4

 دعامة اإليقاع المعاصر مما يساعد في اتساقيةمف خصائص النص الشعري          
 انسجاـ النص الشعري )الجداوؿ التالية يبيف التكرار الداللي اإليقاعي(.و 

 :تكرار الواو و النون 4-1

 الداللة التكرار اإليقاعي

 

 يوج)دوف(

 الع)يوف(

 يوؿ)دوف(

 الس)جوف(

 الغ)صوف(

 

و يعطي النص يدعـ إستمرار  إيقاعية النص عمى نمط  واحد 
 انسجامو. و تساقو اداللة إيجابية بدعـ 
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 .تكرار األلف و الراء 4-2

 الداللة التكرار اإليقاعي

 الصغ)ار(

 النو)ار(

 باختص)ار(

 الكب)ار(

 نو)ار(

 الحج)ار(

 قؼ)ار(

 بانتظ)ار(

 أزر)ار(

 الثـ)ار(

 

 

 

دعامة اإليقاع مف خصائص النص الشعري المعاصر 
اإليقاع العروضي بؿ أكثر داللة ليس شبييا بالمعاصر و ىو 

يحاء عمى اتساقية النص.و   ا 

 

 .الدالتكرار اإليقاع الواو و  4-3

 الداللة التكرار اإليقاعي

 

 اليو)ود(

 النؽ)ود(

 

مما  الرويقاع المسترسؿ مع تنويع القافية و يستمر نفس اإلي
 يدعـ المسار اإليقاعي لمنص..

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


.قباني لنزار شوازبرغ راشيل قصة قصيدة في التكرار أساليب            :    ثانيالفصل ال  
 

51 
 

 الجف)ود(

 

 .التكرارات اإليقاعيةبعض  4-4

 ب -ا م -ي م -و ل -ي ا -ن ه -د ر -ي ح -ا م -ا

 

-
 خت)اـ(

-
 السؿ)اـ(

 

 

 الصب)اح(

 الري)اح(

 

 السع)ير(

 الصغ)ير(

 الخط)ير(

 السع)ير(

 

 مجف)دة

 ممد)دة(

 مستشو)دة(

 مجر)دة(

 

 تراب)نا(

 نساء)نا(

 أطفاؿ)نا(

 

 الخؿ)يؿ(

 القؿ)يؿ(

 الطو)يؿ(

 األص)يؿ(

 

)  النج)ـو

)  الكر)ـو

 وج)وـ(

 

 

 القد)يـ(

 التعؿ)يـ(

 الرح)يـ(

 الجح)يـ(

 العظ)يـ(

 

 الغي)اب(

 التر)اب(

 الذئ)اب(

 الكؿ)اب(

 

 .يستمر نفس اإليقاع مع تنوع القافية و الروي  : مالحظة
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 خاتمة     

ناولنا شاعر نزار قباني ومن خالل تل"ل لقصيدة "راشيل شوازنبرغ بعد دراستنا النقدية      

 في هذا النص الشعري،توصلت الى ما يلي. لظاهرة التكرار كأسلوب يحضر بقوة

 سلوبية شعرية تجمع بين العراقة والحداثة المعاصرة.*التكرار ظاهرة أ

 بعاد داللية وأخرى فنية جمالية.أ له *التكرار في الشعر المعاصر

 : *يتنوع التكرار في النص محل الدراسة ففيه من

 فظة.لأ_تكرار الحرف وتكرار ال

 سمية والفعليةب_تكرار الجملة وتنوعها بين اإل

وهو تكرار ج_تكرار الحدث والموقف من خالل الداللة المكانية والموقف المتضن بها 

 ية خاصة للشاعر نزلر قباني.سلوباسلوبي بذاته يدل على أ

*يتجاوز تكرار المفهوم النمطي الشائع على انه ظاهرة صوتية تشكل تكرارا صوتيا معينا الى 

مفهوم داللي ايقاعي يساهم في تحديث النص الشعري ويحقق له المعاصرة ويتجاوز الى 

 ت.قيق جمالية في الشكل وفنية في اإليحاءاتح

راشيل شوازنبرغ" اتساقا وانسجاما على اكثر من مستوى *يحقق التكرار في نص "قصيدة 

لك يحقق تناسقا االسطر الشعرية(فكذ(انب تتابع وتناغم الوحدات النصيةواحد فهو الى ج
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قى النص والخروج بها من نمطية اإليقاع العروضي الى قاعيا له، دوره في تشكيل موسيإي

 قاع المعاصر.اإلي

يشكل أسلوبا تكراريا  لفاظها وجملها في حد ذاتهأوشيوع ن بساطة اللغة في هذا النص *إ   

 داع عند نزار قباني.بغاية في اإل

  هذا هو جهدي المتواضع الذي بذلته في سبيل العلم         
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ق ائمة المصادر  

 و المراجع
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 قائمة المصادر و المراجع:

 : المصادر

 17طنزار قباني،األعمال السياسية الكاملة،منشورات نزار قباني ،دار العودة بيروت لبنان،-

،2007. 

 : المراجع

،مكتبة  ع البديع في تجنيس أساليب البديعأبو محمد القاسم السلجماسي،المنز  -(1 -
 . 1980، 1المعارف،الرباط المغرب،ط

 . 1998 ، 1،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،طاألثير،المثل السائرابن  -(2 -
،دار الجيل للنشر ة في محاسن الشعر و آدابه و نقدهابن رشيق القيراواني،العمد -(3 -

 .73و التزيع و الطباعة،بيروت لبنان،ص
 .2005 ،4،دار صادر،بيروت لبنان،طابن منظور، لسان العرب -(4 -
 .2000 ،2،بيروت،طالمكتبة العصرية-اللغةبي ، فقه الثعال -(5 -
وزارة الشؤؤون اإلسالمية  ،ن السيوطي،اإلتقان في علم القرآنالحافظ جالل الدي -(6 -

 و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد.
،أنشودة مطر للسياب،المركز الثقافي العربي،الدار حسين ناظم،البنى و األسلوبية -(7 -

 . 2002 ، 1 البيضاء المغرب،ط
،إفريقيا للشرق المغرب اإليقاع في الشعر العربي المعاصرحسين الغرفي،حركية  -(8 -

2001. 
 .1998، 7القاهرة ط ،انجيخمكتبة ال-،البيان و التبيانالجاحظ  -(9 -
 .1986، 1،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،طجان كون،بنية اللغة الشعرية -(10 -
 .2015، 1، دبي،طالمثقف كتبةم –جميل حمداوي ،اتجاهات األسلوبية  -(11 -
 سميرة سليمان +حياة بو علي، البناء األسلوبي )مذكرة ماستر جامعة البويرة(. -(12 -
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 بوسعادة،دراسة أسلوبية)مذكرة ماستر جامعة البويرة. سهام زيان+مليكة -(13 -
 3،عالم الكتب،القاهرة مصر،طمصلوح ،األسلوبية دراسة إحصائية سعد -(14 -
،1992. 
 ،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان.الشريف الجرجاني ،التعريفاتلسيد ا -(15 -
دار الشروق،القاهرة ،،علم األسلوب مباديئ و إجراءاتهصالح فضل  -(16 -

 .1998، 1مصر،ط
 . 3،دار العربية للكتاب ،طسالم المسدي،األسلوب و األسلوبيةال عبد -(17 -
 1اإلشعاع ،اإلسكندرية، ط ،مكتبةاحد حسين الشيخ،البديع و التوازي الو  عبد -(18 -
،1999. 
،مذكرة ماجستر،جامعة الحاج لخصر، ،أساليب التكراريالقادر علي رزوق عبد -(19 -

 .2012باتنة، 
 2، عالم الكتب، بيروت، طيد،التكرار بين المثير و التأثيرعزالدين علي الس -(20 -
،1986. 
،مكتبة اآلداب تطبيقيةنظري و دراسة فتح هللا أحمد سليمان،األسلوبية مدخل  -(21 -

 ،القاهرة.
، مركز اإلنماء الحضاري، حلب ر عياش،األسلوبية و تحليل الخطابمنذ -(22 -

 .2002، 1سوريا، ط
،  1، مكتبة لبنان ناشرون القاهرة، طعبد المطلب،البالغة و األسلوبية محمد -(23 -

1994. 
الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي، محمد مفتاح،تحليل الخطاب الشعري  -(24 -

 .1992،  3المغرب ،ط
، دار توقال للنشر ، الدار محمد بنيس،الشعر العربي الحديث،بنياته و داللته -(25 -

 .1986، 1البيضاء المغرب، ط
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  محمد النويهي،الشعر الجاهلي -(26 -
 1، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان،طالتأويلمحمد مفتاح،التلقي و  -(27 -
،1994. 
 محمد مفتاح،التشابه و اإلختالف. -(28 -
، أطروحة ة قاسي(،النص و الخطاب و اإلجراءروبرت دي بوغراند)صبير  -(29 -

 .2010دكتوراه، جامعة فرحات عباس ، سطيف، 
، دار همة للطباعة و النشرو 1ج-لسد،األسلوبية و تحليل الخطابنورالدين ا -(30 -

 .2010التوزيع، الجزائر ، 
 .1967،  3، مكتبة النهضة ، طالمالئكة،قضايا الشعر المعاصرزك نا -(31 -
، قلة(نعيمة ربوح،ظاهرة التكرار في الشعر الحر)مذكرة ماستر جامعة ور  -(32 -

2014. 
 .2012، 4،العدد ار و داللته في قصائد نزار قبانينبيلة تاوريرث،حداثة التكر  -(33 -
،دار النشر ن حمد العمري توازي في شعر مصطفى موهاب داودي،البنيان الم -(34 -

 .2014جامعة بسكرة ، 
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 أكتب للصغار

 ..أكتب للصغار

 ...للعرب الصغار حيث يوجدون

 ..لهم على اختالف اللون واالعمار..والعيون

 ..أكتب للذين سوف يولدون

 ...لهم أنا أكتب..للصغار

 ...ألعين يركض في أحداقها النهار

 ..أكتب باختصار

 ..قصة ارهابية مجندة

 ...يدعونها راشيل

منفردة قضت سنين الحرب في زنزانه .. 

 ..كالجرذ..فيزنزانه منفردة

 ...شيدها االلمان في براغ

 ...كان أبوها قذراً من أقذر اليهود

 ..يزور النقود

 ...وهي تدير منزالً للفحش في براغ

 ...يقصده الجنود

 ...وآلت الحرب الى ختام

 ...وأعلن السالم

 ...ووقع الكبار

 ...أربعة يلقبون نفسهم كبار

تحدةصك وجود األمم الم .. 

 ..وأبحرت من شرق أوروبا مع الصباح...

 ...سفينة تلعنها الرياح

 ..وجهتها الجنوب

 ..تغص بالجرذان..والطاعون ..واليهود

 ...كانوا خليطاً من سقاطة الشعوب

 ..من غرب بولندا

 ..من النمسا...من استنبول..من براغ

 ..من آخر األرض..من السعير
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 ..جاءوا الى موطننا الصغير

 ..موطننا المسالم الصغير

 ...فلطخوا ترابنا

 ...وأعدموا نساءنا

 ...ويتموا أطفالنا

 ...والتزال األمم المتحدة

 ...ولم يزل ميثاقها الخطير

 ...يبحث في حرية الشعوب

 ...وحق تقرير المصير

 ...والمثل المجردة

 ...فليذكر الصغار

 ..العرب الصغار..حيث يوجدون

ونمن ولدوا منهم ومن سيولد ... 

 ..قصة إرهابية مجندة

 ...يدعونها راشيل

 ...حلت محل أمي الممددة

 ...في أرض بيارتنا الخضراء في الخليل

 ...أمي أنا الذبيحة المستشهدة

 

 ..وليذكر الصغار

 حكاية األرض التي ضيعها الكبار

 ...واألمم المتحدة

 أكتب للصغار

 ..قصة بئر السبع ..والخليل

 ...وأختي القتيل

ي بيارة الليمونهناك ف ... 

 ..أختي القتيل

 ..هل يذكر الليمون في الرملة

 ..في اللد

 ..وفي الخليل

 ..أختي التي علقها اليهود في األصيل

 ..من شعرها الطويل
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 ...أختي انا نوار

 ...أختي انا الهتيكة اإلزار

 ...على ربى الرملة والجليل

 ...أختي التي مازال جرحها الطليل

 ...مازال بانتظار

 ...نهار ثأر واحد..نهار ثار

 ...على يد الصغار

 ...جيل فدائي من الصغار

 ...يعرف عن نوار

 ..وشعرها الطويل

 .وقبرها الضائع في القفار

 

 ...أكثر مما يعرف الكبار

 ..أكتب للصغار

 ...أكتب عن يافا..وعن مرفأها القديم

 ...عن بقعة غالية الحجار

 ...يضيء برتقالها

 ...كخيمة النجوم

ضم قبر والدي...وإخوتي الصغارت .. 

 ..هل تعرفون والدي

 ..وإخوتي الصغار؟

 ..اذ كان في يافا لنا

 ...حديقة ودار

 ...يلفها النعيم

 ...وكان والدي الرحيم

 ..مزارعاً وشيخاً...يحب الشمس.. والتراب

 ...وهللا..والزيتون...والكروم

 ..كان يحب زوجه وبيته

 ...والشجر المثقل..بالنجوم

 ..وجاء أغراب مع الغياب...

 ..من شرق أوروبا..ومن غياهب السجون

 ...جاءوا كفوج جائع من الذئاب
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 ..فأتلفوا الثمار

 ...وكسروا الغصون

 ...وأشعلوا النيران في بيادر النجوم

 ...والخمسة األطفال في وجوم

 

 ...واشتعلت في والدي كرامة التراب

 ...فصاح فيهم: اذهبوا الى الجحيم

 !..لن تسلبوا أرضي ياساللةالكالب

 ..ومات والدي الرحيم...

 ..بطلقة سددها كلب من الكالب عليه

 ...مات والدي العظيم

 ...في الموطن العظيم

 ...وكفه مشدودة شداً الى التراب

 ..فليذكر الصغار

 ...العرب الصغار حيث يوجدون

 ..من ولدوا منهم ..ومن سيولدون

 ..ماقيمة التراب

نتظارهمألن في ا ... 

 ....معركة التراب

 

 

 

 

 

 .687ص  2007،  17،  بيروت ، ط 3نزار قباني،األعمال السياسية الكاملة،الجزء 
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