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إيقاع التكرار يف نسية الشريف الرضي
الثاحثان

الدكتور مزهر صاحل حسني /كلية الرتتية  /قسم اللغة العرتية

الدكتور إتراهيم صاحل حسني  /كلية اآلداب /قسم اللغة العرتية
المقدمة

الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسولو وبعد  :فإن لمكالم في قمب العربي

نكية كنكية الطعام فكما أننا نفاضل بوساطة الذائقة بين فاكية وأخرى وطعام وآخر
فكذلك من قامت المغة العربية في ذاتو عمى ساق فإنو بوساطة ذائقتو المغوية

واألدبية ينتقي من بين فنون األدب والمغة ما تتمتع بو أذنو الموسيقية وفكره األدبي

ولعل ما قالتو الدكتورة عاتكة الخزرجي ىو الذي غرس بذرة الحب والشوق معا

لشعر الشريف الرضي حيث تقول"إن الحجازيات ىذه ليست موضع إعجابي أنا

وحدي وال ىي كشفا أدبيا أنفرد بو دون سواي إنما ىي من الذيوع والشيرة بمكان ,

ومن الحسن والروعة بحيث ال تتخطاىا عين باحث أو ناقد وقد ال أعدو جانب

أن لو قمت لك إنيا بمثابة الجوىر الفرد في أدبنا العربي كمو عمى توالي
الحق ْ
عصوره  ..فيي عالم قائم بذاتو متميز بصفاتو رسمتْيا ريشة صناع وكتبتيا أنامل

من عبقر وال إخاليا إال متحدية لمغناء في بقائيا أبد الدىر) ..." (1وبعد أن اطمعنا
عمى كتاب نسيب الشريف الرضي  ،الحجازيات وقصائد أخر)جمع وتحقيق وشرح
وخط الدكتورة عاتكة الخزرجي عممنا أن ما قالتو الدكتورة من الصواب بمكان وقد

لفت انتباىنا أيضا أن مواطن اإليقاع عنده ليس لعروضي إيقاعي أن يتخطاىا إال
واىما لذلك عمدنا إلى كتابة ىذا البحت اليسير الذي يتصفح بعض مواطن التكرار

لدى الشريف الرضي  ,وقد أفدنا من الكتب التي تعني بيذا الشأن والسيما كتاب

(البديع والتوازي ،الدكتور عبد الواحد حسن الشيخ
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اإلسكندرية،الطبعة األولى  ، 1999مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،مصر)وكتاب

(التك اررات الصوتية في لغة الشعر،األستاذ الدكتور محمد عبداهلل القاسمي،تقديم

األستاذ الدكتور زياد فالح الزعبي،عالم الكتب الحديثة – اربد – األردن،الطبعة

األولى 2010)..أسأل اهلل أن يعينني عمى ذلك فمنو التوفيق.
تمييد

التكرار لغة واصطالحا
التكرار في المغة من " كرر الشيء  ،أعاده مرة بعد أخرى  ،وكررت عميو الحديث

رددتو عميو (2).وىو واحد من الظواىر الفطرية المصاحبة لإلنسان منذ فجر
إذا ّ
البشرية  ،وقد درسو العرب ضمن الفنون البالغية وذكروا أن من أغراضو توكيد
المعنى واالستيعاب والتشوق وغير ذلك.والتكرار في االصطالح عرف بطرق

مختمفة .قال بعضيم"ىو اإلتيان بعناصر متماثمة في مواضع مختمفة من العنل

الفني،وىو أساس اإليقاع بجميع صوره)"(3وقيل إن التكرار ىو"أن يأتي المتكمم بمفظ
ثم يعيده بعينو سواء أكان المفظ متفق المعنى أو مختمفاً ،أو يأتي بمعنى ثم يعيده،

وىذا من شرط اتفاق المعنى األول والثاني ،فان كان متحد األلفاظ والمعاني فالفائدة

في إثباتو تأكيد ذلك األمر وتقديره في النفس  ،كذلك إذا كان المعنى متحداً وان

كان المفظان متفقين والمعنى مختمفاً  .فالفائدة في اإلتيان بو لمداللة عمى المعنيين

المختمفين )(4والتكرار بأنواعو "اليمكن أن يوضع لو حد ينتيي عنده فالشعراء لدييم
القدرة عمى التجديد وخمق أفكار متطورة بحسب تجاربيم ومستويات نظميم فربما
تضع حداً فيتجاوزه شاعر مبدع ويكسر ذلك الطوق الذي يضعو الناقد لذلك

قيل":إن التكرار الشعري البارع الذي ينم عمى وعي فكري متقدم يجيء في القصيدة
عمى وفق أشكال مختمفة موظفة أساساً لتأدية دالالتيا،غير أن طبيعة التجربة الفنية
–وال سيماالشعرية منيا – ىي التي تفرض وجوداً معيناً ومحدداً لمتكرار،وىي التي

تسيم في توجيو تأثيره وأدائو بالقدر الذي يجعل من القصيدة كياناً فنياً لنظام تكراري

معين"(5)..
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و"قد يصبح التوتر الشعري في سياق تجربة شعرية ما إحساساً جمالياً يصعب

كون شاسع من الرؤى واألحالم ،وفي القصيدة يختبر الشاعر
وصفو أحياناً ،فالشعر ٌ

ثقافتو وموقفو واحساسو أيضا " (6) .فالتكرار "يعد من قديم أحد مظاىر الحذق
البالغي و ِ
الحجاج ومظي اًر من مظاىر الصنعة الشعرية وأسموباً في تناول

األشياء(7).و " لعل ظيور التكرار في أساليب الشعراء المعاصرين من األمور التي
نبيت إلييا بعض النقاد منذ بداية حركة الشعر الحر  ،و جعمتيم يقفون عمييا

مؤكدين عمى دور التكرار في النيوض بالقيمة الجمالية لمعمل اإلبداعي و الحطّ من

شأنو عمى حد سواء"(8).و"إن التكرار في الشعر مثمو في لغة الكالم يستطيع أن
يغنِي المعنى و يرفعو إلى مرتبة األصالة  ،ذلك إن استطاع الشاعر أن يسيطر
عميو سيطرة تامة واال فميس أيسر من أن يتحول ىذا التكرار نفسو بالشعر إلى

المفظية المبتذلة التي يمكن أن يقع فييا أولئك الشعراء الذين ينقصيم الحس المغوي
و األصالة"(9).وان التوازن الصوتي بين مقطعين شعريين أو كممتين في بيت أو

قصيدة لو أبعاد داللية ألنو يعني وجود توازن داللي ) (10وال يسستطيع باحث في
األدب العربي أن يضع حدودا ألنواع التكرار فالمغة العربية ينبوع من األساليب فكل
باحث لو نظره الذي يستخرج بو كنوز النص وكمما غاص الغواص بعمق أكثر

توسعت آفاق البحر حولو وبعد مدى نظره  ..فال تزال خيل األدباء يطمق ليا العنان
في مراتع األدب .فأنواع التكرار تختمف باختالف دوافع التكرار أي بحسب ما يؤثر
عمى نفسية الشاعر أثناء خوضو غمار معركتو .فيناك من يقول(إن صيغا ما

تتماثل في قصيدة واحدة في الموقع نفسو تكون ليا دالالت تحتل موقعا واحدا أيضا

)(11).وىناك من عرف اإليقاع بأنو" نمط يتكرر )"(12وان " التكرار الصوتي في

الشعر يخضع لقوانين تختمف إلى حد ما عن تمك القوانين التي يخضع ليا الكالم
غير الفني ,فإذا كان الكالم العادي ينظر إليو باعتباره كالما غير منتظم  ,معنى

أنو ال يؤخذ بالحسبان تميز بنائو بوضع لغوي خاص  ,فإن المغة الشعرية تتجمى

كمغة قد رتبت عمى نحو خاص بما في ذلك المستوى الصوتي)"(13فمن ىذا
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المنطمق سنعرض لبعض مواطن إيقاع التكرار بحسب ما رأيت في بعض قصائد
الشريف الرضي في نسيبو.

1 -التك اررات األسموبية:

كما إن الشاعر يكرر جممة بعينيا ويكرر كممة بعينيا ويكرر حرفا بعينو ،

وكما إنو يكرر الصيغة الصرفية والنحوية مع تغاير يسير كذلك فإنو يكرر

األسموب مرة ومرتين وأكثر ثم ينتقل إلى اآلخر بحسب طبيعة القصيدة .فمن
التك اررات األسموبية:

أ -تكرار أسموب الخبر واإلنشاء
مثال ذلك قول الشاعر(14):

عارضا بي ركب الحجاز نسائ ْمػ
و ِ
استم ّال حديث مف سكف الخيػػ
فاتني أف أرى الديػػار بطرفػػي

ػو متى عيده بسكاف س ْم ِع
ُ
ؼ وال تكتباه إال بػػدمػػػػػػعي
َ

فمعمي أرى الديار بسمػػػػػػعي

فالبيتان األوليان تتكثف فييما اإلنشاءات المتتالية التي بناىا الشاعر عمى

أفعال طمبية واستفيام ( عارضا بي ركب الحجاز) (،نسائمو)(،متى عيده بأيام
سمع)(،واستمال حديث من سكن الخيف)(،وال تكتباه إال بدمعي ).ففي البيتين

تراه أتى بخمس جمل إنشائية تصدر األولى منين فعل الطمب( عارضا )والثانية

فعمية جوابا لمطمب( نسائمو )والثالثة استفيامية يتصدرىا اسم االستفيام

الظاىر(متى )والرابعة طمبية يتصدرىا فعل األمر( استمال )والخامسة جممة

طمبية متكونة الصدارة من ال الناىية والفعل المضارع( ال تكتباه )فالشاعر ىنا
يريد من خالل الضغط عمى أسموب اإلنشاء يمفت االنتباه إلى مسألة ىامة

بالنسبة لو وىي رؤية سمع وسكانيا التي أصبحت مستحيمة الرؤية بالنسبة لو

فأراد أن يوظف لمرؤية أداة غير العين وىذا غير ممكن بيسر فأراد أن يراىا

بعين غيره وأن ينقل لمقمب أخبارىم بوساطة أخرى وىي رؤية السمع عمى حد

تعبيره ىو فمما أصبحت الرؤية مستحيمة أراد أن يصنع المستحيل لكي يراىا
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فوظف األذن وظيفة جديدة مستحيمة وىي السمع وىذا األمر يوجب أن يمفت

إليو األنظار فضغط عمى اإلنشاءات متوالية لينفذ منيا إلى ما أراد  .ومن
أمثمة ىذا النوع قول الشاعر)(15
الم ِغذ تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْؿ
أييا الرائح ُ
ِ
أىؿ المصمّى
إقر عني السالـ ََ َ
واذا ما مررت بالخيؼ فاشػػػػػػػػػػو
ضػػػػػػػػػ
واذا ما
سئمت عني فقؿ ِن ْ
َ
جمع
ضاع قمبي فانشده لي بيف ٍ
و ِ
ابؾ عني فطالما كنت مف قبػػػػػػ

حاجة لممتيـ المشتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِ
ؽ
ِ
بعض التالقػػػػػػي
وبالغُ
السالـ ُ
أف قمبي إليو باألشػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ِ
ؽ

ىوى ما أظنو اليوـ بػػػػػػا ِ
ؽ
ُػو ً
ومنى عند بعض تمؾ الحدا ِ
ؽ
ً

ُعير الدموع لمعشػػػػػػػػػػػػػا ِ
ؽ
ػ ُؿ أ ُ
في البيت األول من ىذه المقطوعة بالغة الشفافية نجد أسموب اإلنشاء القائم
عمى النداء والفعل الطمبي( أييا,تحمل)قد غطى البيت بأكممو,ثم بعد البيت

األول يكرر اإلنشاء في كل بيت مبر ار إياه بخبر ما عن نفسو  ..إن تكرار ىذا

األسموب ينبع من التساؤالت المختمفة المتوقعة التي يضج بيا صدر العاشق
ويقابل ىذا التكرار بخبر يبرره ليشجع حامل الرسالة عمى أدائيا كما يريد

الشاعر ..

ب  -تكرار التساؤؿ:
ومثالو قول الشاعر(16):

أقوؿ وقد جاز العراؽ بذي الغضػػػ

اؽ مف الحمػػػػػػػ
أتطمب يا قمبي العر َ
ترى اليوـ في بغداد أندية اليػػػػػػػوى
ٍ
فمف و ٍ
مشتؾ حشا
اصؼ شوقا ومف
تمفَّت حتى لـ ي ِب ْف مف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالد
واف التفات ِ
القمب مف بعد طرفػػػػػػو
ولما تدانى البيف قاؿ لي اليػػػوى
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رود
ودوف المطايا ُم ْرِب ٌخ َ
وز ُ
بعيد
مرمى
َلي ْي ِن َؾ مف
َ
عميؾ ُ
ً

)(17

ليا مبدئ مف بعدنا ومعيػػػ ُد
دود
رمتْ ُو المرامي أعيف وخػػػ ُ
ود
دخاف وال مف نار َّ
ىف َوقػػػػػػ ُ
ٌ
ليزيد
طواؿ الميالي نحوكـ
ُ

رويدا وقاؿ القمب :أيف تريػػ ُد
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وأنت عمى قرب المزار بعيػػػػ ُد
أعود
غداة جزعنا
َ
الرمؿ؟ قمتُ :

أتطمع أف تسمو عمى البعد والنوى
ٍ
مشتو
ولو قاؿ لي الغادوف ما أنت

يد
الوعساء بيني وبػػػػػػػػػػػػػػػػف
أأصػبر و
وأعالـ جنػػَّت إنني لجمػػػػػػػػػػػ ُ
ُ
فيذذه األبيذات الذثالث التذي تحتيذا خطذوط ن ارىذا وردت بأسذموب مكذرر
وىذو اسذتفيامي يتصذدره حذرف اسذتفيام مكذرر وىذو اليمذزة فذي األبيذات الذثالث

المتبوعذ ذذة

بفعذ ذذل

مضذ ذذارع

م ذ ذرة

لممذ ذذتكمم(أأصذ ذذبر)وم ذ ذرتين

لممخاطب(أتطمب()أتطمع)فإيقاع التكرار ىنا يعمن عن أن ىناك أشياء تدور في
خمذد الشذاعر ال يكذاد يصذدقيا فيذو بذين الشذك واليقذين عمذى مسذافة وسذط لذذلك

يكذرر التسذاؤل متْبِعذا إيذاه جممذة حاليذة دالذةً عمذى نقذض الصذفة التذي يتسذاءل
الشاعر عنيا وكما يوضح الجدول :
الجممة الحالية التبريرية

األسموب اإلنشائي
أتطمب يا قمبي العراق من الحمى
أتطمع أن تسمو عمى البعد والنوى

وأنت عمى قرب المزار بعيد

أأصبر والوعساء بيني وبينكم

وأعالم جنت إنني لجميد

• تكرار الكممة  :وىو أن يكرر الشاعر كممة أكثر من مرة لعالقة نفسية أو
مناسبة أخرى وقد كثر ىذا النوع من التكرار في شعر الشريف،قال(18):
أضعت اليوى حفظا لحزمي وانما

يصاف اليوى في قمب مف ضاع حزمو

إن تكرار كممة(اليوى)و(حزم)في الشطرين يترك ليما وقع في النفس وانما تكرر
ذكر ىاتين الكممتين ألن البيت كان من أجل بذل أحدىما حفاظا عمى اآلخر
فالذكر األول بيان أولي لمقصوده ثم كرر المعنى بأسموب آخر في الشطر
772

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ( )22العدد ( )01تشرين االول 2102م

الثاني ليكون الصوت أسمع،وليكون المعنى أوقع؛ألن التكرار يقرب البعيد,ويفيد
التوكيد ،كما جاء في أكثر كتب البالغة،ومن تكرار الكممة قول الشاعر(19):
ِ
ولدار الحي ميد ومقاما)(20

الغور تعرفت الخياما
أعمى ْ
منزؿ مف آؿ ليمى لـ يدع
حبذا الدار واف لـ يمقػػػػػػػف

ِ
الدىر بو إال ِرماما
ولعُ
قاطف الدار بيا إال لِماما
ُ

******

ىب َة البار ِ
ؽ قد راع الظالما)(21
مف رأى البارؽ مف محبوبو
ّ
القمب مف الشو ِ
ؽ وقاما
فقد
كمما أومض مف نحو الحمى
ُ
بارؽ مف ِق َب ِؿ ال َغور فشاما
ما عمى ذي لوعة نبػػػػػػػػػػػو
ٌ
في األبيات الثالث األولى من القصيدة كرر الشاعر لفظة الدار ثالث
مرات,وختم البيت األول بكممة مرادفة ليا( مقاما )وافتتح البيت الثاني بكممة

مرادفة أخرى( منزل)،وفي األبيات الثالثة التي تتموىا مباشرة كرر لفظة البارق
ثالث مرات أيضاً وال شك أن في قصيدة موضوعيا الطمل قد يكثر تكرار ىذه

المفظة ألنيا موطن الطمل فتجده يضغط باستمرار عمى الدار وما تعمق بيا من

صفة مثل الحبيبة والبارق الذي يمأل عين عاشقيا فمذلك كرر ىذه المفظة ثالث

مرات متتابعة في ثالثة أبيات أيضا  .إن إيقاع التكرار ىنا والضغط المستمر
عمى لفظتين معينتين يجعمنا نؤمن بأن الشاعر ال يستطيع أن يفارق ىذه

األشياء قيد ثالثة أبيات إذن فمين من قمبو المساحة الكبرى التي ال تمنحو

فرصة النسيان يوما ما...

• تك ارر الحرؼ  :وىو أن يكرر الشاعر حرفا معينا وىذا النوع أيضا كثر في
شعر الشريف الرضي ومنو قولو(22):
•
أنار الربيع عمػػييا وأسػػػػػدى

ىؿ الدار بالجػػزع مأىولػػة
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عمى محضر مف زرود ومبدا

وىؿ حمب الغيػث أخالفػػػػػو

يراعوف عيدا ويرعػػػػوف ودا

وىؿ أىمو عف تنائي الديار

لقد كثرت تساؤالت الشريف بعد أن ىجر الدار و الديار عن كل ما كان
يتذكره من أشياء كانت تحدث معو في تمك الديار وكثرة ىذه التساؤالت

أنتجت تكرار حرف التساؤل وىو)ىل( الذي تكرر مع كل سؤال مبينا

الوجل الذي أنتجو الجيل بما يمر عمى الديار من احداث بعد الرحيل

فأحدث ىذا التكرار إيقاعا ىادئا حزينا يصور حال القمب كيف يتنزى عند

ذكر الربوع واألطالل ،بعد النزوح واالرتحال ..
نتائج البحث
_كان شعر الشريف الرضي غنيا بأكثر أنواع التكرار والتقابالت الصوتية حتى

إن ينبوعيا ال يكاد ينقطع تدفقا..

_التصوير الرائع لألحاسيس عمى شكل لوحات فنية ..لذلك يستطيع أي رسام

أن يحوليا بريشتو إلى لوحة ذات معنى تعمق عمى الجدار.

_أكثر أنواع التكرار لديو ىو تكرار األسموب فكثر تكرار الجمل االستفيامية

مثال بنفس المواقع ونفس وقع الصوت لتقارب المحتوى الصرفي والنحوي بينيما

..

_وردت لديو مواطن التكرار بالمترادفات فيذه كثافة إيقاعية بحد ذاتيا تستوقف

الذىن ألنو يذكر في الموطن المؤثر أكثر من مترادفين أحيانا.

_تعدى في التكرار ذكر المترادفات إلى ذكر وصف لمحبيب وأخذ يكرره م ار ار

فيذا جانب يكفي وحده لبحث ذي شأن.

_أكثر مواطن التكرار لدى الشاعر كانت تدور حول العمم والدار والناقة وىذه

السمة ورثيا من التراث العربي الجاىمي.
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_كان رقيقا كأنو حضري وقاسيا كأنو بدوي فبدا بينيما عمى مسافة وسط فكان

شعره العذب لوحة ينتمي ليا كل عربي وينتيي إلييا كل ما ىو جميل.

_ينزلق اإليقاع عمى حنجرتك وأنت تق أر بعض مقطوعاتو فقد رأيت أن أسموبو

فييا غاية االندالق اإليقاعي..

_عادة ما يسرد قصتو بين أسموبين من األساليب منتقال بين ىذا وذاك خب ار

وانشاء ليأسر فكر المتمقي ويشده نحوه..
التوصيات
_قمت إن الشريف الرضي يتدفق إيقاعا حتى يكاد ينفرد من بين أقرانو بيذا

التدفق الالمتناىي لذلك أدعو كل طالب أن يدرس مساحة من شعره دراسة
إيقاعية متقنة وأنا كفيل بأنو سيجد مادة ال تنحصر في بحث أو رسالة أو

أطروحة..
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