المجػمد  ٜ:العدد ٔ:لسنة ٕٗٔٓ

مجمة جػامعػة كركوؾ /لمدراسػات اإلنسانية

اجعي في ِّ
العربي  -دراسة تحميمية-
َّ
المر ّ
الشعر َ
السرد ُ
أ.ـ.د.عبدالمطيؼ يوسؼ عيسى
جامعة كركوؾ /كمية التربية لمعموـ االنسانية

الممخص

التكرار مصطمح عربػي كػاف لػح حرػورن عنػد البن يػيف العػرا ال ػدامىي فلػو فػي الم ػة

مف (الكر)بمعنى الرجوع أو اإلعادةي أما اصطنحاً فلو تكرار كممة أو لفظة أكثر مف مرة في
سياؽ و ٍ
احد إما لمتوكيد أو لزيادة التنبيح أو لمتلويؿ أو لمتعظػيـ أو لمتمػ بػ كر المكػرر .و ػد

ا تصػػر اػ ا البحػػث عمػػى لػػوف م ػف التك ػرار سػػمان البن يػػوف بػػػ(السرد المراجعي)يوفيػػح يكػػرر

الشػػاعر مفػػردة تػػدؿ عمػػى التجػػدد والحػػدوثع فلػػو ُيعبػػر عػػف رحا الشػػاعر ويجسػػد الحالػػة
الشػػعورية المسػػيطرة عمػػى نفسػػية المبػػدع و ػػت إبػػداع صػػيدتح ومػػا يحدثػػح تك ػرار الفعػػؿ فػػي
بػػدايات ايبيػػات مػػف إي ػػاع موسػػي ي مػػنظـ بحيػػث يمػػنح ال صػػيدة جرسػػاً موسػػي يا متجػػددا

مسترسػػن تسػػتريح لػػح الػػنفس اإلنسػػانية.وا ا التكػرار يعكػػس تجربػػة الشػػاعر االنفعاليػػةي فػػن

يجوز أف ينظر إلى التكػرار بتكػرار ألفػاظ بصػورة مبعثػرة يػر متصػمة بػالمعنى أو الجػو العػاـ
لمنص الشعريي بؿ يجا النظر إليح عمػى أنػح وثيػؽ الصػمة بػالمعنى العاـ.و ػد تعامػؿ البحػث

مػػع عػػدد محػػدود مػػف الشػػعراع ورد فػػي شػػعراـ السػػرد المرجعػػي بتوظيػػؼ ( ػػاؿ و مػػت)ي ولػػـ

عيف الموروع يحتمؿ رسالة عممية فػي الن ػد .و ػد استشػلدت بتبيػات يػرد فيلػا
أتوسع كثي ارً ّ
ا ا الموف مف السرد ثـ حممتلا وأبرزت وظيفة التكرار في تجسيد الموسي ى المفظية.
اجعي في ِّ
العربي
َّ
المر ّ
الشعر َ
السرد ُ
ػػد الن ػػػاد ال ػػػدماع ظػػػاارة التكػػػرار مػػػف الظػػػواار الم ويػػػة الملمػػػة فػػػي دراسػػػة الػػػنص
عػ ّ

الشعريعينح عمى رأي الجاحظ ((ليس فيح حػد ينتلػي إليػح وال نػحتى عمػى ورػعح لوانمػا لػؾ
(ٔ)
ييف مف طبيعة الكوف التكرار بػدعأً
عمى وصفح)) يوكتنح ُيحاكي االمتداد النمتنااي لمكوف ّ
بتعا ا الميؿ والنلار يوميا ونبرػات ال مػا و يراػا مػف ايمػور اليوميػة التػي نرااػا أو نحػس

بلا(ٕ).

وعدن أحد الباحثيف ((أاـ الوسائؿ التي يمجت إليلا ايديا لخمؽ الموسػي ى التػي يريػدااي
ّ
و لؾ لما يوفرن مف ترجيع لمصوت وخاصة ايصوات المنئمة لممو ؼ الفكريي أمػا مػف جلػة
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المعنػػى فػػن شػػؾ أف لمتك ػرار وظيفػػة أساسػػية فػػي تتكيػػد أفكػػار ايديػػا لوا نػػاع ال ػػار فػػي ف
معاً))(ٖ)وا ا ما((يحكد مصدا ية الفعؿ ال صدي وايسموبي لإل ناع الداخمي))(ٗ)ي فل ا التكػرار
او بياني محض ع((ينح ليس فناً مف فنػوف البػديع مصػطنعاً وال محسػناً زائػداً مػف محسػنات

ايلفاظ أو(اك ا) المعاني ي فالشاعر في ا ن الموارع ال يطمؽ التكرار مف طرؼ لسػانح يبػؿ

مف أعماؽ فحادن))(٘) .إ ف ما الم صود بالتكرار؟؟

عرفح د .أحمد مطموا بتف ((يتتي المتكمـ بمفظ ثـ ُيعيدن بعينح سػواع أكػاف المفػظ متفػؽ
المعنى أو مختمفػاًيأو يػتتي بمعنػى ثػـ ُيعيػدن واػ ا مػف شػروط اتفػاؽ المعنػى ايوؿ والثػاني ي
فإف كاف متحد ايلفاظ والمعاني فالفائدة في إثباتح تتكيد لػؾ ايمػر وت ريػرن فػي الػنفس))()ٙي

وحيف يكرر الشػاعر فإنػح يسػمو إلػى ػرض بن ػي ونفسػي عينػح ُي ػوي البنػاع الشػعري يف
التكرار او ررا مف أررا ايطناا البن ي()ٚيولما كػاف الشػاعر مػدركاً للػ ن الح ي ػة ف ػد

وجػػا عميػػح اختيػػار الكممػػات والعبػػارات وتكراراػػا مسػػت نً جػػرس أص ػواتلا وصػػيا تلا الم ويػػة

لخمؽ إبداع شعري متميز.

فػػإ ا تصػػفحنا دي ػواف الشػػعر العربػػي وجػػدنا ظػػاارة التك ػرار شاخصػػة أمػػاـ أعيينػػا عينػػح

((أسموا ديـ مف أساليا العرا ي ال رض منح إيراح الكنـ واإل ناع والتوكيد))(. )ٛ

وفػػي ا ػ ا الشػػتف البػػد مػػف التنويػػح إلػػى أف التجربػػة الشػػعرية فػػي أساسػػلا تجربػػة ل ػػة

أو((بناع ل وي مميز ينبني عمى تفجير طا ة الم ة ويجعملا تريؼ إلػى نفسػلا ومػف دواخمنػا

عنصػ ارً خػػر اػػو اإلي ػػاع الػ ي يسػػلـ بػػدورن فػػي شػحف الدف ػػة الشػػعرية تبعػاً لحالػػة الشػػاعر

إف ل ػة الشػعر اػي الوجػود الشػعري الػ ي يتح ػؽ فػي
الشعورية االنفعاليةع ل ا يمكننا ال ػوؿ َّ

الم ػػػػػة انفعػػػػػاالً وصػػػػػوتاً موسػػػػػي ياً))()ٜع لػػػػػ ا يختارالشاعراسػػػػػموباً لن ػػػػػؿ تجربتػػػػػح الشػػػػػعورية
إف كػؿ تكػرار
وأحاسيسح((يكشؼ عف فاعمية ادرة عمى منح النص الشعري بنيػة متسػ ةي إ ّ
ػادر عمػػى تجسػػيد اإلحسػػاس بالتسمسػػؿ والتتػػابع ي واػ ا التتػػابع الشػػكمي يعػػيف فػػي إثػػارة
 ....ػ ٌ
التو ػع لػدا السػامع ي واػ ا التو ػع مػف شػتنح أف يجعػؿ السػامع أكثػر تحفػ ازً لسػماع الشػاعر

(ٓٔ)
أف طبيعػة
واالنتبان إليح)) ي وظاارة التكرار تػرد عنػد الشػعراع(( والسػر فػي لػؾ يكمػف فػي ّ
مو فلـ المعاش يفرض عميلـ أف يكرروا مثؿ ا ن العبارات ويجعمونلا الن طة المركزيػة التػي

تػػدور حوللػػا المحػػاور ايخػػرا فػػي ال صػػيدة....ل لؾ يشػػعر المػػرع بارتبػػاط التك ػرار بال نائيػػة
(ٔٔ)

وخاصة إ ا ما عرؼ أف الشعر العربي كاف يعتمد عمى ال ناع واإلنشاد))
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فل ا ايسػموا كمػا كػرت لػيس جديػداً عمػى أدبنػا العربػي إ يحمػؿ إمكانيػات تعبيريػة ال

حصر للا فيستطيع ((أف ي ني المعنى ويرفعح عمى مرتبة ايصالة...إف استطاع الشػاعر أف

يسيطر عميح سيطرة كاممة))(ٕٔ)عيف ملمة الشاعر شا ة كونلا ((تنحصر فػي زاويػة – تكػاد
تكوف منط ة لعمة الخصوصية -مسحولة عف منح المفظ الصورةي مثمما تكػوف مسػحولة عػف
منحػػح اإلي ػػاع))(ٖٔ)يفالشػػعر ُيخاطػػا االنفعػػاؿ فػػي الػػنفس اإلنسػػانية فيحػػدث ا ػ ا الخطػػاا

استجابة لدا المتم ي ت ترا إلى حد ما مف تجربة الشاعر أو بكممة أخرا بناع جسػور لكػي
(ٗٔ)

((يوصؿ تجاربح الخاصة بمنتلى ال وة))

ل ػد تنبػح عمماحنػػا اي ػدموف ون ادنػػا المحػدثوف إلػى اػ ن الظػاارةي فتشػػار إليلػا ال ػػدماع

دوف أف يفصموا في مرامينلا ي ولكف ا ن تطورت في العصر الحػديث فتمسػت ظػاارة بػارزة

فػػي النتػػاج ايدبػػي –شػػع ارً أو نثػ ارً أو روايػػة-ي و ػػد نبلػػت د .نػػازؾ المنئكػػة عمػػى اػ ا ايمػػر

فتوجبػػت عم ػى الشػػاعر ال ػ ي يػػروـ التك ػرار أف ُيخرػػع صػػيدتح إلػػى ػػانونيف ػػائميف عمػػى

ايسػػاس العػػاطفي واللندسػػي ي وا ػ ا التك ػرار يػػرد فػػي ثنثػػة أصػػناؼ((التكرار البيػػاني وتك ػرار

الت سيـ والتكػرار النشػعوريي وأسػماع اػ ن ايصػناؼ يػر نلائيػة ))(٘ٔ)ف ػد حاولػت اسػت راع

ايسس البن ية يساليا بعض الشعراع .

ولما كػاف اػ ا الت سػيـ مػف السػعة بمكػاف وحاجتػح إلػى رسػالة عمميػة عارتتيػت أف ت ػوـ

ا ن الدراسة عمى منحى واحد في الشكؿ المتلوؼ مف التكػرار لػدا الشػعراعي أال واػو التكػرار

البياني ال ي يتفرع منح لوف ُيعرؼ عند البديعييف بالمراجعة أو السحاؿ والجواا يإ يعنػي أف
يحكػػي المػػتكمـ مػػا جػػرا بينػػح وبػػيف يػػرن مػػف سػحاؿ وجػواا ي بعبػػارة رشػػي ة وسػػبؾ لطيػػؼ

يسػػتحمي وؽ السػػامع أمػػا فػػي بيػػت واحػػد أو أبيػػاتيفتكرار كممػػة س ػواع أكػػاف فع ػنً أـ اسػػما

يشػػػكؿ ((مثيػػػ ارً أسػػػموبياً يحػػػث ال ػػػار عمػػػى البحػػػث فيمػػػا وراع الػػػنص))()ٔٙيو ػػػد أشػػػار أحػػػد
البػػاحثيف عمػػى أ ػراض التك ػرار فحصػػراا فػػي سػػبعة عشػػر رر ػاً واػػي(.ٔ -:)ٔٚال ػػزؿ ٕ.
التنويػػػح بالممػػػدوح ٖ.االسػػػت اثة ٗ.الفخػػػر ٘ .التعظػػػيـ لممحكػػػي عنػػػح  .ٙالت ريػػػر والتػػػوبي

.ٚالوعيػػػػد والتلديػػػػد .ٛالتوجػػػػع والتحسػػػػر  .ٜالرثػػػػاع ٓٔ .الػػػػوعظ ٔٔ.اللجػػػػاع ٕٔ .صػػػػد
االسػػػتيعاا ٖٔ.الػػػػ ـ ٗٔ .التوكيػػػد ٘ٔ .زيػػػادة االسػػػتبعاد  .ٔٙالتمػػػ بػػػ كر المكػػػرر .ٔٚ

االعت ار.

يعيف (( الػنص تنمػى بواسػطتح سػواع أكػاف
ويتحكـ في النص الشعري الخطاا الحػوار ّ
حػوا ارً صػػريحاً أـ رػػمنياً ممػػا يػػحدي بالرػػرورة –إلػػى عن ػػة مػػا بػػيف الجمػػؿ ...فتتوالػػد أفعػػاؿ
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كنمية مترامة ومترامنة أو مترادة ومتنافرة ولكنلا تحدي ملمػا كػاف نوعلػا إلػى ال ػرض
()ٔٛ

المتوخى مما يحيؿ النص إلى (حكاية) ات بداية ووسط ونلاية))

ودي ػواف الشػػعر العربػػي ال ػػديـ يرػػـ أمثمػػة كثيػػرة ال حصػػر للػػاع فالشػػاعر إب ػراايـ بػػف

ارمة(تٔٚٙاػ) أر ح لوـ فتاتح بعد ادوئحي واي تُح رن مف زماف ير متموفي ب ولح-:
ب َ ٍ
مػومني أ ُُّـ َب ٍ
وـ َػد يح يني
كػػر
َ
أََّر تني تَ ُ
عد َادع َوالمَ ُ
ِ
بالمتموف
مػاف
ماف ثُ َّم َت الَت
يس َا ا َ
َح َّ َرتني َ
الز ُ
الز َ
لَ َ
ر َدعي المَوـ ع ِ
نؾ َوِاستَب يني
الدن
مت لَ ّما َابَّت تُ َح ِّ ُرني َ
ُ ُ
َ َ
َ
()ٜٔ
بيف ال لِمَّػ ي ُيعػطيني
ت لِمَّ ي ُا َو َحؽ
مت ما ُم ُ
ُ ُ
ُمستَ ٌ
فالتح ػ ير ايساسػػي ورد فػػي صػػورة جممػػة اسػػمية أشػػاعت حالػػة وجدانيػػة يػػر متمونػػة
العوا اع ل ا ولدت حالة سوداوية مػف المسػت بؿ أو الػزمف ا،تػيي فلػ ا التحػ ير نشػر نلػة

مف الحزف والكآبةع ل ا تلجد صوت الشاعر لل ا اللـ الث يػؿ ورػياع الحيػاة مػف بػيف يديػحي
فكاف البد مف الثورة لمخروج مف دائػرة االنكسػار والظممػة ال اتمػة(دعي المػوـ عنػؾ)...ثـ بػدأ

يستجمع انفعالح بعد أف حوصر في زاوية شعورية ري ة ليرد عميلا مػف خػنؿ نظػرة تفاحليػة

ألمحت إلى حا الشاعر لمحياة.

وابف الرومي(تٕٕٛاػ) ُيشػخص بػدر السػماعع لينطمػؽ فػي أحرػاف الطبيعػة بعػد ف ػدن
دؼع الحبيا ي وما إف اطمتف إليح حتى اؿ-:
شكوت إِلى بدري اوان ف اؿ لي

تمسح فػإنػح
ف مت بمى ػاؿ الػػػػػػػ
ُ
تػح فػاعمـ بتنؾ نائمي
فػإف نمػػػػػػػػػػ ُ

ألست ترا بػدر الػػػػػسماع ال ي يسري
نظيري ِ
وشبيلي في عموي وفي دري

تنمح فابػغ أمػػػػػػػػػ ارً سػوا أمري
لواف لـ ُ
(ٕٓ)
لي الويؿ مف بدر السماع ومف بدري
َ

ام ُح
فكاف كن البدريف صعباً مر ُ
إف ا ن المحاورة تجري حوؿ تفجع الشاعر ممػا ين يػح مػف حبيػا نػتا عػف حبيبػح فػن يػنعـ
ّ
في حياتح التي تحولت إلى حالة نفسية م ة فػي عػدـ الر ػاد وطػوؿ السػلر والف ػد المممػوس
في الوا ع ...وا ن كملا ادتح إلى حمـ فتطمؽ لخيالح العناف لعمح ين ن مما اػو فيػح يإال أنػح

وجد حاج ازً صمداً أو صدا أ امح الحبيا ي فالنتيجة اي الوحدة أو اال تراا النفسي إ أحاؿ

الحبيػػا مو فػػح إلػػى النجػػدوا عوبػ ا تعم ػػت حالػػة اال تػراا لػػدا الشػػاعر أو حالػػة التنػػا ض
وعدـ االنسجاـ عيف الحبيبة ما زالت تسمو ب اتلاع فتتبى النزوؿ مف برجلا العاجي إلى دنيا

الشاعر .ا ا الخمو الروحي ال ي يحسح الشاعر او المسػحوؿ عػف بعػد المسػافة بينػح وبػيف
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الحبيبػػة ع لػ ا تظػػؿ الػػروح م ػػة للػ ن العن ػػة يػػر المتكافئةعلػ ا اصػػطدمت ببشػػرية الشػػاعر

ليعيش بالتالي في حالة مف الرياع واال تراا واإلخفػاؽ ي حػيف وجػد تمػرداً مػف (اػي) ( لواف
لػـ تنػػؿ فػابغ أمػ ارً سػػوا أمػري) فنتيجػػة اػ ن المحػػاورة اػػي اليػتس وال نػػوط مػف كػػن البػػدريفي

والمنحػػػػػظ أف حركػػػػػة (اينػػػػػا)-الشػػػػػاعرة -ال تتناسػػػػػا مػػػػػع (اػػػػػي) إ ا تصػػػػػرت (اينػػػػػا)

عمى(شػكوتيف مت)ي أمػا (اػي) ف ػد شػ مت مسػاحة أكبػػر لتتناسػا بػيف الكػـع ممػا أنػت

م ػاً

ممموسػاً ومػػف ثػ ّػـ االرتػػداد إلػػى داخػػؿ الشػػاعر .والمنحػػظ أف الػػنص حافػػؿ بايفعػػاؿ ي إ تػػدلؿ
عمى التجدد والحدوثي فتكرارن لألفعاؿ تعبيرعف زارة أفكػار الشػاعر وتعبيػرععف عاطفػة ويػة
جياشة صاد ة في انت ائح لألفعاؿ ورصفلا والسيما لمفعؿ ( اؿ) إ أحػدث حالػة شػعورية مػف

خنؿ الموسي ى المنتظمة ي فالشاعر يستجدي مف(اي) بدوف م دمات-أي ترتيا وتع يػا-
ا ا ما ظلر في توظيفح لمفػاع العاطفة(ف اؿيف متيوفابغيوفكافيفإف).ل ػد حػاوؿ ابػف الرومػي
مف خنؿ استخداـ أسموا التكرار التخفيؼ مف الر ط النفسي ال ي عاشحي فحاوؿ أف يعيػد

التوازف لنفسحع ينح يجد مف ا ا التكرار نوعا مف الم ة النفسية كما ي وؿ أحد الباحثيف(ٕٔ).

وتتردد مفردة ( الت ي مت) لدا ابف المعتز(تٕٜٙاػ) في ولح-:
ِمف ُك ِّؿ سوٍع ومكروٍن وأ ِ
ِ
َحميؾ
تفػديؾ
مت
َّلت أُخػػػػػػػػػرا ُ ُ
الَت تََبد َ
َ
ََ
نت أ ِ
الَت فَس َّميتَلا في ِ
الش ِ
َعنيؾ
مت لَػلا
يرِؾ لَ ِكف ُك ُ
س َّم ُ
عر ُ ُ
َ
َ
يت َ َ
ِ ِ (ٕٕ)
ِ
تاا لِطَ ِّي ال ُك ِ
وـ التَن ي َوَرّوي فتي ِمف فيؾ
تا َوِا تَِنمي
َدعي الع َ
َي َ
يحػاوؿ الشػػاعر فػي اػ ن الم طوعػة أف يختمػػؽ مػف رحملػػا عن ػة يمػػة إلػى السػ وط أو

الزواؿي فحيف تتلمح الحبيبة بما ين ص ا ن العن ةع ينتفض الحبيا لمرد بكػؿ مػا أوتػي مػف
تحوؿ صورة الحا إلػى النحػا وانفػراط الحيػاة منلػا
وة لتحسيف صورتح لدا الم ابؿي فلي ِّ

إلػػى الرػػدية وزواؿ الػػودادي فيػػرد الشػػاعر بصػػورة يجسػػـ عاطفػػة حبػػح بػػتف يخمػػؽ مػػف ا ػ ا

الموت -عمى رأي الم ابؿ -حياة جديدةي فميس تكرارن لمفردة( اؿ و مت) ت ابؿ ردي بيف مػا
او كائفي فالم ابمة تبتد باإلشارة إلى الحارر (تبدلتيسميتلا) واي تبػرز معاناتلػا حبػاًيإ

تريػػد لػػو كػػاف الحارػػر كالمارػػيي أو تممػػح إلػػى انص ػراـ الحػػا وت ػػادـ علػػدني فكتنلػػا تحيػػؿ
(تبدلتيوسميتلا)إلى أداة تبحث بلا عف المف ػود فػي زمػف مرػى كػافي أو استحرػار لحظػة

جماليػػػة عاشػػػتلا..إال أف الػػػرد يػػػتتي دوف سػػػابؽ إنػػػ ار حػػػيف ينػػػتفض الشػػػاعر إزاع سػػػيؿ

االتلامػػات ليتخ ػ زاويػػة حػػادة توجػػح وجدانػػح عمػػى نحػػو مخػػالؼ كمػػا زعمػػتي إ مػ ّػد كبريػػاعن

5

المجػمد  ٜ:العدد ٔ:لسنة ٕٗٔٓ

مجمة جػامعػة كركوؾ /لمدراسػات اإلنسانية

المجػػروح بػػوتيرة تحفػػظ اتػػح مػػع الت ػ لؿ والسػػيما فػػي ولػػح (أفػػديؾ مػػف كػػؿ سوع...سػػميت
يرؾ).

واك ػ ا وجػػدنا ابػػف المعتػػز يسػػتثمر خصػػائص الم ػػة بوصػػفلا مػػادة بنائيػػة ((فالكممػػات

والعبػػارات فػػي الشػػعر ي صػػد بلػػا بعػػث صػػورة إيحائيػػة ومػػف خػػنؿ ا ػ ن الص ػورة يعيػػد عمػػى
الكممات وة معانيلا التصويرية الفطرية في الم ة))(ٖٕ).

إف تك ػرار الشػػاعر لمفعؿ( الػػت) يعبػػر عػػف رحا ومػػف ثػ ّػـ يجسػػد الحالػػة الشػػعورية التػػي
ّ
سيطرت عمى نفسح مما زاد في إي اع منظـ منح ال صيدة جرساً موسػي اً مسترسػنً ترتػاح لػح

النفس.

ولكف ابف المعتز ُّ
يرد في م طوعػة أخػرا سػلاـ الحبيبػة حػيف تصػد عنػح وتلجػرن بحجػة

تدافع سني عمرن إلى الشيا في ولح-:

وص َ ت َ ِ
الع ِ
در
َزم َعت َاجري
صدَّت ُ
رمائُراا إِلى ُ
َ َ
َ
ش َر ُ
ير َوأ َ
(ٕٗ)
الد ِ
اػر
مت لَلا
بار َو ِائػ ِع َ
بت ُ ُ
رت َو ِش َ
الَت َك ِب َ
َا ا ُ ُ
ويعود الشاعر نفسح في م طوعة أخرا إلى ال وؿ-:
نوس
بت
ر ِح َكت ُ
َو الَػت َػد فُر َ
شُّر إِف َأرَتني َد ِش ُ
َ
َّض َ
ا،ب ُ
ػباا ِف َّي لَبػا ٍ
بيس
ؽ
عػد الَت َاػ ا َ
مػت إِ َّف ال َ
َب ُ
ُ ُ
ش ٌ
ش َ
بػاا لَ ُ
ِ
ِم َف المَ ِ
تنػوس
عت مػا َكػفاني إِ َربعي
َد تَ َمتَّ ُ
ػلو َوالصػبى َم ُ
ِ ِ
امي ِمث ُؿ ال َ ِ
و ػو ِ
ػناة ِم َف ال َخطِّ
كػنوس
َو َخ ّػدي مػف ل َ
حيتي َم ُ
َ
(ٕ٘)
فوس
َّيت إِبمي
طاو َع ُ
ر َ
اض َنفسي َحتّى تََرر ُ
تح ال ُن ُ
س َديػماً َد َ
ُ
نظػػرت (اػػي) مػػف بػػحرة تػػتبى الشػػيا وترفرػػح ع فاسػػتجمع الشػػاعر واتػػح لملجػػوـ الم ابػػؿ
بتشػػكيؿ السػػرد حػػيف اتلمتػػح الحبيبػػة بمػػا رفرػػح الشػػعراع ػػديماً وحػػديثاًع فاسػػتؿ سػػيفح لػػرد
عبػػػر عػػػف ػػػزارة المعػػػاني وايفكػػػار ي ف ػػػد انت ػػػى
المػػػزاعـ و لػػػؾ بتكرار( ػػػاؿي و مػػػت) وبػػػ ا ّ
فػي لبػاؽي و ػوامي مثػؿ ال ناة)...فلػ ا التكػرار
مفردات(فرضيتمتعت)أو الجمؿ (أف الشػباا ّ

أرفى إيحاعات إي اعية وداللية فترجمت التوتر ال ي عاشح الشاعر.

ويرد التكرار المرجعي لدا أبي نواس(تٜٔٛاػ) في ولح مف صيدة-:
َيف رُّد ر ِ
الَت تََن َّ
ظر َردَّاػػا في ا ِب ِؿ
سائمي
أ َ
الجو ُ
َيف َ
اا َوأ َ َ َ
الَت َنعـ ِب ِحجارٍة وج ِ
ػػناد ِؿ
ص َّد ي
دت َكفّي ثَُّـ ُ ُ
فَ َم َد ُ
َ ََ
َ
مت تَ َ
ندنا ِمف ِ
نت ِمسكيناً فَ ِ
نائ ِؿ
بابنا
َوِار ِجع فَما لَ َؾ ِع َ
إِف ُك َ
جاوز َ
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ِ
المَ ُح عاتَا في ِا ِ
ناار ِ
ِ
نت ِ
الم ِ
السػائ ِؿ
لار
سح ِال ِح
سكيف ِع َ
َ
ند ُ
يا َ
ا ػ ا الػػنص اسػػتبطف نفس ػاً و ػػد انكفػػتت داخػػؿ وجػػداف ش ػ ي فانسػػابت بكػػؿ اػػدوع يإ أو ػػؿ
()ٕٙ

الشاعر في تجسيد ش ائحي ف د اسػت متح المػرأة التػي نظػر إليلػا حبيبػةًيوو فت مو فػاً مرػاداً
أل ت بح كؿ إمارات الوجد والحنيف والصبابة التي يعزؼ بلا عمػى يثارتػح الحػاف حبح....اػ ا
ِ
المحايو(اينت)الكاراػػػػة ظلػػػػرت فػػػػي اسػػػػتجداع(اينا) مػػػػف
الت ابػػػػؿ الرػػػػدي بػػػػيف (اينػػػػا)-
خنؿ(:أيف الجواا؟ أيػف رد رسػائمي؟مددت كفػي ي مػت :تصػد ي)...وكبرياع (اينػت)( :تنظػر

رداا في ابؿي جاوز بابنا وارجع فما لؾ عندنا مف نائؿ .)....فتماـ اػ ا الوجػد المسػرؼ فػي
التعبير اتجح إلى الثتر لكرامتح الملدورة حيف عػاد إلػى مخزونػح الػديني فاتجػح إلػى اال تبػاس

اإلشػػػػاري مػػػػف ال ػػػػر ف الكػػػػريـ فنعتلػػػػا بمػػػػف خػػػػالؼ الع يػػػػدة ((فتمػػػػا السػػػػائؿ فػػػػن تنلػػػػر))-

الرحى-ٔٓ/ي ل د تكاتفت ايسػاليا الم ويػة وال سػيما ايمػر واالسػتفلاـ والنػداع مػع التكػرار
المرجعي عإلبراز صورة عػدـ تكػافح طرفػي المعادلػة بػيف( اينػا) و(اػي)ي زد عمػى لػؾ اتكػاحن

عمػػػى حػػػرؼ (الػػػنـ) روياًعينلػػػا مػػػف أحمػػػى ال ػػػوافي لسػػػلولة مخرجلػػػا وكثػػػرة تردداػػػا فػػػي

الكػنـ()ٕٚي إرػػافة إلػػى كسػػر حػػرؼ الػػروي بمػػا بنئػػـ حالتػػح النفسػػية المنكسػػرة لف ػػد ايحبػػةي

أف الشػػاعر أسػػند الفعػػؿ
فتناسػػبت الػػنـ المكسػػورة لتػػوحي ب ػ لؾ الحػػزف المتكػػرر.والمنحظ ّ
وكنت)...واػ ا اإلسػناد أدا إلػى تشػكيؿ ػوة فاعمػة
مػت
الماري مع رمير الفاعؿ
ُ
(فمػددت و ُ
ُ

في إثراع تجربتح الشعريةعمما ولّد صو ارً شعرية ات أبعاد نفسية ودالالت متنوعةعب ا اكسػا
امومح حرو ارً وتتثي ارً في نفس المتم ييفخمؼ ا ا التكرار وظيفة جماليةعي ّنلا تكوف بمثابػة

توليد الصورة الشعرية بعد أف استوعبت الجمؿ الفعمية دوائر ع اباتػح النفسية...يأرػؼ إلػى
لؾ المشابلة التي حفظلا في افية العروض ظاارة وتعرؼ عند العرورييف بػ(الت فية).
وحيف تصد الحبيبة ابف حمديس(تٕ٘ٚاػ) يرفع ع يرتح في وصؼ صداا ائنً-:
بحديثيف مػػف شفائي وس مي
ث سمػعي
حد ُ
يا رسولي الػ ي ُي ّ
ص ْح ٍو حتى أرا َو ْج َح ُن ْعِـ
س أ ّنني ال أرااػػػػا
َي ْوَـ َ
بمّ ِغ الشمػػػػػػػػػػػ َ
فر ِ
ؼ امي
صؼ لنا َخ ْمؽ شمس
الت الشمس
ْ
وع َ
ِا ْم َت َو ْجداً بلا ُ
ـي فل ا في الو ِ
صؼ مبمغُ عممي
سػف ت ػويػ
ُ
مت:واهلل فػيح أحػػػػػػػػػػػ ُ
وكنت جػ ّن َة سمػـِ
نار ٍ
حػرا
ػادةٌ أكثرت خػنفي فػػػػػػػػػػػػػػكػانتع
ُ
َ
واي
الريؽ صػونػاً
َ
لمياع تمنعُ
ُ

()ٕٛ

اؾ مػنح بػر مي
وتروي السو َ
ّ
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نلجػػت ا ػ ن ايبيػػات إلػػى الحكايػػة أو مػػا جػػرا بينػػح وبػػيف يػػرن مػػف س ػحاؿ وج ػوااي

ويتجمػػى لػػؾ فػػي حػوار أج ػران الشػػاعر بػػيف الػ ات(اينا) وا،خر(اػػي) واػ ا ايخيػػرع إمػػا اػػو
إنساف ح ي ي أو مف نس خيالحي فلو يستملـ موا ؼ ح ي ية مف الحياةي ربما نرااا ونسمع

بلا ع فيتولد مشلد بيف شخصيتيف أو يتخيؿ مشلداً مف فعؿ الخياؿ كما نممػس فػي توظيفػح

(الشػػمس)-مجػػا ازً -ف ػػد تػػدؿ عمػػى اسػػتحالة الوصػػوؿ إليلػػاي أو لجمػػاؿ ايػػتة الحبيبػػةي وربمػػا
صد الشمس الح ي ية .وأرجح االحتماليف ايولييف عيف الحبيبػة جميمػة ايتتلػا تخاطػا مػف

مو ع ال وة والشراسػةع ممػا يسػتحيؿ ترويرػلا أو امتنكلػاي فلػ ن المحػاورة لعبػت دو ارً كبيػ ارً

شد انتبان المتم ي في أجراع محاورة بشكؿ تم ائي والسػيما
في تكثيؼ وتركيزأفكارالشاعر عمى ّ
في استخدامح أداة النداع(يارسولي) إ أوحت إلػى الحػاؿ المت يػرة وكتنػح نػداع لمحػاؿ ال ديمػة
التػي يتمنػى الجميػػع عودتلايأرػؼ إلػػى لػؾ تكػرارن لحػروؼ الصفير(السػػيف والصػاد )...ممػػا

أرفى عمى النص الشعري امساً وسوداوية تصورن حالتح..زد عمى لؾ كسرن لحرؼ الػرويي
فمػػف خػػنؿ تك ػرارن انتشػػرت إيحػػاعات محممػػة بشػػحنات مػػف ايلػػـ والحػػزف النػػاجـ عػػف حركػػة

الكسرة.

أف الشػاعر ُيجػػري حػوارن بػيف اتػػح وأخػرا ػد يحنسػػنلاي
الحظنػا فػي النصػػوص السػاب ة ّ
فل ا الحوار يسمو إلى وظيفة شعورية تعمؿ مف خنؿ ايلفاظ والسيما ايفعػاؿ المكػررة عمػى
إثارة مشاعر المتم ي ود د ة عواطفح بانتلاج اإلي اع المنتظـ الرتيا ع لشد انتبان المتم ي

ييف تكثيؼ التكرار في أي نص ربما ُيحدث لدا المتم ي ازة نفسية تُصاحا اإلي اع ي واػي
ما نجداا في م طوعة أبي ال اسـ بف خمصوف إ ي وؿ -:
اإلنساف في َك ِ
بػد
مؽ
شفَني رف ػػتً عمى كبدي
وت َم ْف َ
ف اؿ ليُ :خ َ
َد َع ُ
ُ
الخياؿ ولػو في َّ
الن ِ
ف اؿ :ػد َك ُحمت عيناؾ بالسػلد
وـ ي نعنػي
مت
ْ
ما وايفكار ممؾ يدي
مت:حسبي ب ػمبي فػي ت ُّكػرن
ف ُ
ف اؿ:لي ال ُ
ِ
لمجسد
الروح
مت الوصاؿ حياتي منؾ يػاأممي
ُ
ػاؿ الوصاؿ فراؽ ّ
ِ ()ٕٜ
ِ
فإف مبي ال يموي عمى أحػػد
مت :أاػنً بما ُيرري الحبيا بح
ّ
ف ُ

فإ ا و فنا عند ا ا النص محمميف وجػدنا ظػاارة شػعر حػا أو ػزؿ ي واػو ػرض يحتػؿ

اع أجػػاعت فػػي
مسػػاحة واسػػعة فػػي الشػػعر العربػػي ػػديماًي فلػػو مكػػوف أساسػػي لم صػػيدة س ػو ً
م ػػػدمات ال صػػػائد-تشػػػبيباً -أـ تحػػػدثت عػػػف الطمػػػؿ والرحمػػػة -نسػػػيباً-ي أو حػػػادت النسػػػاع

بمعسوؿ الكنـ -زالً....فممشعراع م ااا شتى في فنية ا ا ال رض ايساس.
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أف م طوعػػة ابػػف خمصػػوف جػػاعت فػػي ال ػػزؿ إال إنلػػا تُممػػح إلػػى أبعػػاد
وعمػى الػػر ـ مػػف ّ
رحيةي و د عمؿ الشي محيي الديف ابف عربػي (تٖٙٛاػػ) لػؾ ب ولػح(( وجعمػت العبػارة فػي
لػؾ بمسػاف ال ػػزؿ والتشػبيا لتعشػػؽ النفػوس بلػ ن العبػػارات فتتػوفر الػػدواعي عمػى اإلصػ اع

واو لساف كؿ أديا ظريؼ))(ٖٓ)ع لػ ا عبػر المتصػوفة بعبػارات ال ػزؿ واػـ ي صػدوف اإليمػاع
أو اإلشارة حتى تحثر عمى النفس البشرية إ ا انػدمجت المرػاميف الصػوفية مػع مثيمتلػا فػي

أف المحػػا الوللػػاف ربمػػا عػػاش مراحػػؿ الصػػوفي فػػي توجػػح ايخيػػر إلػػى
ال ػػزؿ العربػػي .وأرا ّ
عيف المحبة الصوفية ت وـ عمى م امات يعرج فيلػا بمراحػؿ حتػى يصػؿ إلػى
الحررة اإلللية ّ
مصاؼ الصحو في م امات العرفاف.

ولدا معاينة أبياتلا نجداا تتمحور حػوؿ صػورة أحساسػية أال واػي الرػعؼ والخرػوع

بؿ الخنوعع وا ا ما لمستح مػف خػنؿ بنيػة التػ لؿ والتػوتر مػف خػنؿ وحػدتيف تتػردداف دائمػا

( اؿ)-ا،خر -و( مت)-اينا)-ي فالوحدة ايولى نجداا متحفزة دائماً وال تتراجع في الردي في

حيف تتوسؿ الوحدة الثانية(اينا) في صورة االستجداع والرجاع التي تدلؿ عمػى الرػعؼ أمػاـ

جبػػػروت ا،خػػػري فالوحػػػدة الثانيػػػة تركػػػت انطباعػػػاً متسػػػاوياً بػػػدا فيػػػح رػػػعفلا واستسػػػنملاي
وبالعكس مثمت ايولى ال وة والكبرياع واإلنفراد في اتخا ال رار.

والمنحظ في البيت ايوؿ تكرار حرفي (النوف)و(الباع)-مف شػفني -كبػدي -اإلنسػاف-

في كبد -وا ا التكرار ((ينسػجـ مػع المو ػؼ الترػرعي والتوسػمي الػ ي ي فػح الشػاعر فتكػرار
ا ن الحروؼ يجسد االستجداع والتررع))(ٖٔ).

إف ا ا التكرار لـ يتت اعتباطاً بؿ لوظيفة تعكس نفسية الشاعر المتملفػة لػ ات ي صػدن
ّ
الشػػاعرع لػ ا تواف ػػت حالػػة الشػػاعر مػػع اػ ن السػػمة ايسػػموبيةيأي تبػوأت وظيفػػة ملمػػة فػػي
التعبير الشعوريي وك ا الحػاؿ فػي تكػرار حػرؼ (العػيف) واػو حػرؼ يصػدر مػف أ صػى الحمػؽ

فػػي –دعػػوتي عمػػى كبػػدي-فلػ ا التوظيؼ((يشػػي بػػايحزاف والحػػزف))(ٕٖ)عفػػػ(الوعي) الشػػاعر
تعمد ا ا التكرارع لتصػوير مو ػؼ عاشػحي أي تواف ػت حالػة الشػاعر مػع التوافػؽ الموسػي يي

فيستحيؿ عمينا فؾ االرتباط بيف حالة ابف خمصوف والن مة المتولدة مف ا ا التكرار.

إف دعوتػػح فػػي (رف ػاً عمػػى كبػػدي) ػػد أشػػاعت الحػػزف والكآبػػةعالرتكازاا عمػػى إحسػػاس
ّ
الشاعر بػاال تراا النفسػي الػ ي شػكمتح العن ػات المفظيػة بالتماسػات الشػاعري فنجػدن يسػتؿ

فرد سريعاً-دوف سابؽ إن ار-عأنح ُخمؽ فػي مكابػدة ومشػ ة ي ثػـ يتنػازؿ
(الرفؽ عمى كبدن)ي ُ
إلى أرعؼ اإليماف-خياؿ يردن فػي النػوـ-عمػى اي ػ َؿ َ يثػـ ي ػيـ الشػاعر طمبػاً خػر ممتمسػاً
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كرا ال ما(ف مت حسبي ب مبػي) إال أنػح ُرَّد مػرة أخرا....ولمػا أحسػت اتػح الشػاعرة برػياع
ػاؿيفرد بمػػا اػػدمت اتػػح( اؿ الوصػػاؿ ف ػراؽ الػػروح
كػػؿ مػػا ي تػػات بػػح اإلنسػػاف يتشػػبث بالوصػ ُ
بالجسد)ع فاستسمـ أخي ارً لمتساتح اإلنسانية التي حاصرتح مػف كػؿ الجلػات الررػا بالم ػدورع
إ أل ى رػ طاً عمػى نفسػح ليعػيش فػي دائػرة االنكسػار منتظػ ارً نلايتػح المحتومػة(فراؽ الػروح

والجسد) يعني -الفناع -لػدا المتصػوفة واػي مسػمؾ يسػعى إليػح الصػوفي عإلل ػاع الوسػائط
بينح وبيف المحبوا -الػ ات اإللليػة -واػ ا اإلل ػاع ال يتح ػؽ إال إ ا تخمػص المتصػوؼ مػف
سجف الجسد ونوازعحي فيكوف الفناع مرحمة انت الية يعيشلا في سموكح إلى الم امػات الثابتػة

أو بايحرا حالة مف الت ما المستمر ال ي يعانيح الصػوفي(ٖٖ) .لوا ا أمعنػا النظػر فػي ايبيػات
ابف خمصوف فنجدن أنح شػحف الػنص بػػ(ٖٖ)حرفػاً توزعػت بػيف أدوات النػداع والجػر والعطػؼ

والوصؿ والتح يػؽ و يرااعلخدمػة وظيفػة التعبيػر عػف العن ػات الداخميػة بػيف أجػزاع الجممػةي

وتمثؿ ا ن الػروابط وايدوات مرحمػة االرت ػاع الم ػوي منبلػاً الػى مػا فيػح مػف البنػاع النسػيجي

المحكـ(ٖٗ)يفالنص حافؿ بحروؼ الجر التي تعمؿ عمى ت سػيـ م طعػي لم صػيدة وتػحثر عمػى
التن يـ الموسي ييفما نجػدن فػي أبيػات مػف حػروؼ جػر تعمػؿ عمػى تماسػؾ الكممػات وربطلػا

فيما بينلا والسيما بؿ ورود ال افية(في كبديعمى كبديبالسلد في ت كرن عمى أحد)

وانػاؾ لػوف خػػر مػف التكػرار يتمثػػؿ فػي الفعػؿ( ػػاؿ و مػت) إ تكػررت ثمػػاني مػرات فػػي

م طوعة ال تتجاوز أبياتلا الخمسةي ف ػد وردت فػي ايبيػات الثػاني والثالػث والرابػعي واػ ا مػا

اليمكف اختزالح مف البناع الفني لمم طوعةع ينح شػكؿ إي اعػا موسػي ياً متنا مػاً مػع الشػعور

الطا ي ال ي يصبو إلى االندماج مع ات المخاطا واسلـ في إثراع الػنصي فمػو ورد الفعػؿ
( اؿ) مرة واحدة الختمفت وظيفتح ولـ نعد نممس ا ا الو ع مف خنؿ ترديػدن لعػدة مػراتي بػؿ

شػػػػكؿ ((البػػػػحرة المركزيػػػػة التػػػػي مػػػػف خنللػػػػا ُيمكػػػػف أف يبػػػػرز اللػػػػاجس الػػػػ ي يمػػػػح عمػػػػى
(ٖ٘)
فإف التكرار بدأ بن طة ص يرة ثـ أخ يكبر وينمػو لتشػكؿ إي اعػاً نفسػياً))
الشاعر...يل لؾ ّ

أف اإلجابػة كانػت
عيف (ف اؿ) ايولى جاع ممثنً لدعوة مف شفح الوجد بالرفؽ عمػى كبػدنيإال ّ
أف اإلنساف ُخمؽ ليكابد شتى مصػاعا الحيػاة بػدعاً مػف معاناتػح
حاررة حيف أعرا (ا،خر) ّ

ص ي ارً وش احن كبي ارً.وأرا انا ا تباساً إشارياً مف خزينح التراثي والسيما مػف ولػح تعالى((لَ َ ْػد
َخمَ ْ َنا ِْ
اف ِفي َك َب ٍد)) البمدٗ/ي ا ا االستحرار لمػنص ال ر نػي يػتتي مرتبطػاً بحالػة أدركلػا
س َ
اإل ْن َ
الشػػاعر واػػو فػػي أمػػس الحاجػػة إليلػػايإ عبػػرت عػػف المبػػاالة الم ابػػؿ بمػػا ي اسػػيحي فػػالنص
ال ر ني إثبات حاؿ وبح أ ػاـ الشػاعر ارتباطػاً بيف(اينػا) التػي تعػاني المػرارة والرػ ط النفسػي
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التي كادت أف تثمر عف االندماج مع ال ات اإللليةيولكف!!!ي ل د ركػز الشػاعر ُج ُّػؿ ااتمامػح
إف تكرارن لػ( اؿ
عمى بث ما في وجدانح إ سيطرت عمى وجداف ابف خمصوف حد ة االنفعاؿّ .

و مت) أف يا وعمودياً او انعكاس لع اباتح وما يحسح مف الـ عبؿ ويتتي اػ ا التكػرار تنفيسػاً
عما يجدن فػي نفسػحي فالػ ات اإللليػة اػي المن ػ ايعظػـ ،المػحع فيتمحػور اػ ا التكػرار فػي

ن طة ارتكاز ال يراا سحاؿ وجواا.

أف ا ن المحاورة والتكرار لـ يتت اعتباطاً ودونما صد بؿ اناؾ سبا جػواري ُيمػح
يبدو ّ
عمى تفكير الشاعر بؿ يسػيطر عميػح حتػى أرػحى ديدنػح الػ ي ال يفار ػحع للػ ا يمػح الشػاعر

ال ي يعكس شعو ارً في وعيح أو ال وعيح يمح عمػى رحيػة ت ػض مرػجعح إ بػات يحركػح أنػى

شاع أال واػو ررػى الحبيػا أو االنػدماج فػي ات يصػبو إليلػا الصػوفي يولػـ ال والمتصػوؼ

()ٖٙ
عيف
((ال يكػػوف عبػػداً لمػػا يممػػؾ فػػامتنحن لشػػيع ال يجػػا أف يجعػػؿ الشػػيع مالك ػاً لػػح))
ّ
التصػػوؼ عمػػى رأي ال شػػيري مبنػػي عمػػى ثػػنث خصػػاؿ واػػي (( التمسػػؾ بػػالف ر واالفت ػػار ي

والتح ػػػػػؽ بالػػػػػ ؿ واإليثػػػػػار ي واالختيػػػػػار واػػػػػو ايخػػػػػ بالح ػػػػػائؽ واليػػػػػتس ممػػػػػا فػػػػػي أيػػػػػدي

الخنئؽ))(.)ٖٚويجا التنويػح إلػى أ ّف الفعػؿ المارػي حػاز أعمػى حرػور مػف بػيف ايفعػاؿ إ
سػػجؿ(ٕٔ) مػػرة فػػي خمسػػة أبيػػاتع وا ػ ا يػػوحي إلػػى مبػػة الػػزمف المنصػػرـيإ يشػػير الػػزمف
حؿ وانتلى .أمػا
الماري إلى الوجود والحياة والحركة ويشير إلى تمركز حدث النفي في زمف ّ

تلشػػيـ زمنيػػة المارػػي لواحػػنؿ الحارػػر محملػػا فػػي زمػػف مرػػارعي فورد(ي نعنييويررػػييوال
يمػػوي) وجػػاع إزاع فعػػؿ مرػػى وتػػـ وال يش ػ ؿ إال مسػػاحة رػػي ة...يأما رػػمائر السػػيادة للػػا
مت)جػػػػػػػػػػػػػػػػاعت-مرتػػػػػػػػػػػػػػػػاف -فيػػػػػػػػػػػػػػػػاع المػػػػػػػػػػػػػػػػتكمـ
كرػػػػػػػػػػػػػػػػمائر المتكمـ(دعػ
ػػػػػػػػػػػػػػػوتي و ُ
ُ
ػفنييعميييديي مبييكبدييحياتييأممي)إ اسػػتطاع الشػػاعر أف
وردت(ي نعنيييرريييموييشػ
َّ
يبث مف خنلح لواع ايسىيولكنلا نتجت عف رار التواصؿ وال وة واإلصرار.

لما كاف التكرار مصطمحاً لح حرورن عنػد البن يػيف العػراي ويشػير إلػى تكػرار كممػة أو
()ٖٛ

لفػظ فػي سػياؽ واحػد إمػا لتوكيػد الفكػرة أو زيػادة التنبيػح وربمػا التمػ بػ كر المكػرر

يف ػد

يمجت الشاعر إلى تكرار ايفعاؿ حيف تجيش عاطفتح فػي عػرض حالػة شػعورية سػيطرت عمػى
نفسح المبدعة ي والسيما إ ا كاف ا ا التكرار ي ع في بداية كؿ بيت-أي الصدر والعجز.-

فتػػردد ( اؿ)و( مػػت) يمػػنح ال صػػيدة جرسػاً موسػػي ياً تسػػتريح لػػح الػػنفسي واػ ا مػػا نجػػدن فػػي
نونية صفي الديف الحمي(()ٖٜتٓ٘ٚاػ) إ ي وؿ -:
ُ ُ ِ
ِِ
الح ِ
الو ِ
سف
سػفي
الَتَ :ك َح َ
الج َ
مت:ارِت ابػاً َلطيفػؾ َ
مت ُ
فوف ِب َ
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عػد فُػرَ ِتنػاي
يت َب َ
سمَّ َ
الَت:تَ َ
مػت َعػف َم َحب َِّتنا
الَت:تَشا َ َ
مػت ِ
:عاف َيػتي
يت! ُ ُ
اس َ
الَت:تَن َ

:عف ِجمػدي!
يت! ُ ُ
الَت:تَ َخمَّ َ
مت َ
حب ِتناي
الَت:تَ َخ َّ
ص َ
صت َ
ص َ
دوف ُ
مت لَلا:
عت ايَسػرَاري ُ ُ
الَت:أَ َ َ
مت لَلا:
َعداعي ُ ُ
ت:س َر َ
رت اي َ
الَ َ
مت َللا:
ػػروـ؟ ُ ُ
الَت:فَمػا ا تَ ُ
ػيف ا َلر ِ
رصدنػا!
الَت:فَ َع ُ
يا تَ ُ

المجػمد  ٜ:العدد ٔ:لسنة ٕٗٔٓ

س َكني
فَ ُ ُ
مت َ
:عف َمس َكني َو َعف َ
ِ
ِ
الحَز ِف
ُ ُ
البكػاع َو َ
متِ :بفَػرط ُ

طني
:عف َو َ
يت! ُ ُ
ناع َ
مػت َ
الَت:تَ َ
مػت في َب َدني
َّػرت! ُ ُ
الَت:تَ َي َ

متِ :بال َ ِ
فػيؾ َوال َ َب ِػف
بػف َ
فَ ُ ُ
ِ
ِ
العمَ ِػف
صػي ََّر سّري َاػواؾ َك َ
َ
ئػت لَـ َي ُك ِف
َ لِ َؾ َ
يع لَػو ِش َ
ش ٌ
صؿ تُ ِ
سػاع َة ٍ
الو ِ
سع ُدني
سعد ِب َ
َ َ
ِ
مع ِ
يػف لَػـ أَِب ِف
ُ ُ
مػت:فَِإ ّنػي ل َ

ػدود ِم ِ
أ ِ
الص ِ
نوف لَػـ تََرني
نؾي َفمػػَو
تَ َػر َّ
الم ُ
َ
َنحمتني ِب ُ
ص َدتني َ
يكاد الفعنف ( اؿ و مت) ي طياف مساحة واسعة مف بنية ال صيدة ي بؿ ألح الشاعر
(ٓٗ)

في إيرادن عيف نفسح ((تعبر عف حاجاتلا أو ما يصيبلا مف اختنؿ بالتوازف الداخمي
بطري ة ير واعية وال إرادية و د يكوف التكرار أحد صوراا))(ٔٗ)ي وحيف اتجح الشاعر إلى

تكثيؼ الفعؿ في ا ن ال صيدة أراد منلا أف يلز نفسية المتم ي بما أحدثح مف إي اع صاحا

أبياتلاي ويكاد أف يكوف سمة بارزة إليجاد موسي ى تنمس المشاعر لتتفاعؿ مع بنية
النصع فالمفردة ( اؿ) شكمت الن طة ايساسية التي تنتمي إليلا الصور الجزئية ايخراي

أداع حوارياً
فعند ا ن الن طة تتجمع صورة كمية ات اتصاؿ عرويي إ أدت ا ن المفردة ً
وخم ت جواً اامساً ارتبط بحالة المنشئعإ تعني( اؿ) كثير ال وؿ أو اإلدعاع عميح أو
ِّ
لتشكؿ
الزعـ ....وربما المجادلةعل ا لبست كؿ ا ن المعاني فتوحدت في مشاعر الشاعر

دوياً وياً في أعما حيلما يممسح في داخمح مف حيؼ لواجحاؼ مف ا،خر...يفكؿ ا ا وجدنان
حيف انتشؿ ا ن المفردة مف وا علا الحواري إلى وا ع انفعاليي إ ال تستطيع أية مفردة
أخرا يراا مف التتثير في المتم يي وجسد تكرارن لػ( اؿ و مت)-أف يا وعمودياً -في النص

انسجاماً مع حالتح الشعورية وأثار مشاركة وجدانية في المتم يع ليكشؼ بالتالي الليمنة
الخفية لل ن المفردة.

ف ػػد يتجػػح الشػػاعر إلػػى ايحػػداث اليوميػػة السػػتملاـ موا ػؼ ح ي يػػة مػػف الحيػػاة اليوميػػة

فيتكػػوف لػػدينا مشػػلد بػػيف شخصػػيتيف يوربمػػا تخيػػؿ اػ ا الفعػػؿ اإلنسػػاني بعػػد اعتمػػادن عمػػى
الحػوار فػػي اػ ا المػػوف الفنػػي مػػف الشػػعر حينلػػا ال يػػتمكف الشػػاعر مػػف التنعػػا بايلفػػاظ أو
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إ امػػة صػػراع بػػيف المتحػػػاوريف ي فكػػؿ كممػػة يوظفلػػا الشػػػاعر إيحاحاػػا خػػاص بلػػػا...مكررة

فتتجمػػع لبنػػاع نػػص شػػعري تج ػ ا االنتبػػان(ٕٗ)يزد عمػػى لػػؾ أف البحػػر ال ػ ي نظػػـ عميػػح-
المنسرحُ -يعرؼ بالبحور المتعػددة التفعيمػة وتتحمػؿ الشػكوا والعتػااي فربمػا يعمػؿ لػؾ إلػى
يف لكػػؿ ابػػوط
وجػود عن ػػة خفيػة بػػيف البحػػر وحالتػح النفسػػية المتطمعػة إلػػى إي ػػاع متميػزع ّ

وارتفاع دالل ًة خاصة وتوظيفح ل افية متراكبة(ٖٗ)ي إرػافة إلػى كسػر حػرؼ الػروي ممػا تػوحي
حركة الكسرة عموماً بداللة الحزف واالنكسار النفسي ي لوا ا عممنا مػالنـ مػف انطبػاؽ المسػاف
بتعمى الحمؽ ي فل ن ايمور مجتمعة جسدت الليجاف الداخمي لمشاعر وتتثرن بصد الحبيا.

إف ن مة العتاا اي المسيطرة عمى أجواع النص عل ا ولتدعيـ مو فح اتكت الشاعر عمػى
َّ

التكػرار إ وجػػدن ايسػػموا ايمثػػؿ الػ ي يخػػدـ ررػػح يإرػػافة إلػػى لػؾ مػػا تحدثػػح مػػف ن مػػة

(ٗٗ)
أف اػػ ن
موسػػي ية حتػػى تعتػػادن أ ف السػػامع وتعػػزز التتكيػػد عمػػى مو ػػؼ الشػػاعر يوأرا ّ
المحاورة بيف (اينا)الشاعرة وا،خر مرتبطة بػتجواع الشػاعر وعكسػت الحػس الجمػاعي الػ ي

يشعر بح الشاعر لمو ؼ السامعيف حتى ياـ الساعة.

فػػػبن م ػػػدمات يوظػػػؼ الشػػػاعر عمميػػػة سػػػرديةي إ نجػػػد المسػػػرود الخيػػػالي فػػػي م ابمػػػة

لمسػػاردي فربمػػا اػػي عمميػػة سػػردية مجلولػػةع تػػدفع السارد/الشػػاعر أف يجعػػؿ منػػح شخصػػية

ملمػة تمعػا دو ارً فػي اػ ن المحػاورة واػو دور يخم ػح الشػاعر بػؿ ويتبنػاني فكػؿ ( مػت) ُيمثػؿ

ا ن الشخصية التي استجمعت واتلا لػرد مػزاعـ ( الػت)ي وبكممػة أخػرا أف كػؿ ( مػت) ُيمثػؿ

صرخة مدوية يوجللا الشاعر إلى ( الت) التي ما فتئت باحثة عف اتلامات تحاوؿ إلصػا لا

بالم ابؿ يفػ( مت) يمثؿ شخصية رافرة بكؿ ما أوتيت مف وة لمػزاعـ ( الػت)يأو مػدافع عػف
ثػر فػي أداع المعػػاني وت ويملاعإلنػارة المشػاعر وتكثيػػؼ
مو ػؼ شػرعي صػحيح بجلػػد شػعري ا

الصػػورة أو المشػػلد الشػػعريي وكػػؿ ا ػ ا التشػػكيؿ ي ػػع بوسػػاطة التك ػرار الػػ ي أحػػدث ن مػػة
موسػػي ية أطربػػت النفػػوس لػػدا شػػاعر يعػػيش تحػػت سػػطوة الكممػػة المكررة...فكػػتف الشػػاعر

ينتزع الحياة في ( مت) بعد أف عمد إلى تخصيا الم ة.

فالمحاورة ت مفت بمظلر ار ٍ
ؽ مف مظاار الفعالية الخن ة لم ة أال واي االسػتعارة فمػيس

تنعب ػاً بايلفػػاظ ب ػػدر مػػا اػػي رػػرورية لمتشػػكيؿ الجمػػالي يفالتجسػػيـ أوؿ مػػا يممسػػح ػػار

ال صيدةع فالجفوف تكحمت بالوسف واو المعادؿ الموروعي لمر ادعفبح خمؽ انسػجاماً مف ػوداً

مف عالـ ا،خري واػ ا خػروج عػف حالػة الثبػات التػي ُعػرؼ بلػا الم ابػؿ ع لػ ا تحفػزت الػ ات
بػػالرد ب يمػػة متواف ػػة لممػػزاعـ بتحويػػؿ السػػما إلػػى إيجػػاا (ارت ابػػاً لطيفؾ)...واػػ ن عنمػػػة
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مستفزة لوجدانػح يتخػ اا لمػدفاع عػف الن ػيض ب يػة التشػبث بالحبيػاي أو ػد يكوف(اينػا) ػد
أحس بالر ط عمى وجداف الشاعر مما سػو ح إحالػة اػ ا االتلػاـ إلػى لػوف إبػداعي تتشػبث

بحيػػاة جديػػدةي ثػػـ ابػػت فػػي حػػدود معرفتلػػا إلػػى التسػػمي بعػػد الفر ػػةي واػ ا إحسػػاس بعبثيػػة
العن ػػة وفجيعتػػح!! فيتماسػػؾ الشػػاعر لمػػرد فػػي دائػػرة دلمػػت عمػػى إفنسػػح(عف مسػػكني وعػػف

سػػكني).إال إنلػػا تكػػرر الخطػػاا بعػػد أف شػػلرت فػػي وجػػح الشػػاعر سػػنحاً ال ي ػػؿ رػراوة عػػف

ساب تلا وتصر عمى تحولح إلػى عػالـ يػر عالمػحع فملػ ا المو ػؼ داللػة تكشػؼ عػف مو ػؼ
النمباالة والسخرية مف الوجػودي ولكنػح يحيػؿ اػ ن النمبػاالة واالسػتلزاع إلػى حالػة تستشػعر

الحياة لكف ت ما عميلا اليتس والحزف والبكاع(بفرط البكاع والحزف).

فبعػػد ا ػ ن الم ػزاعـ اتجػػح إلػػى التلدئػػة عفكػػتف ا،خػػر يتعجػػا كيػػؼ أنػػح تعمػػد النسػػياف؟

فانبرا ا،خر لتحويؿ السما إلى إيجاايف د و ع النسياف في العافيةي ثـ صرخت باتلاـ خػر
معادؿ لعدـ االست راري فجاع الرد :نعـ تناعيت ولكف عػف وطنػي الػ ي اػو أنػت!! .ولكنلػا لػـ
تستسمـ إ تمفتت إلػى عالمػح الحػالي المرئػي فػترادت أف تسػمبح حػدود الرجولػة...يفت ر(اينا)

ا ا الخمو في جمدن وثباتح أماـ أعاصير الدار...ثـ أدامت النظر في الم ابؿ فمػـ تجػد ت ييػ ارً
ط أر عميحي ا ا الت يير كػاف فػي بدنػح ف ػد أحالتػح إلػى شػبح يػر مرئػي نتيجػة للػزات نفسػية
تعرض إليلا واي مركز ا ن اللزات(ت يرت في بدني).

أف الشاعر مأل صيدتح بصػور الحػزفع ليفػرغ مػا بداخمػح بػؿ وألػح
البد مف و فة لم وؿ ّ
عمػػى مػػادة الكآبػػة -ا ػ ا مػػا أكػػدن تكرار( اؿيو مػػت)ع لػػيعكس وا عػػح النفسػػي الحػػزيفي حتػػى

يترػػخـ حزنػػح فػػػوؽ حػػزف البشػػر مكػػػر ارً الكآبػػة واػػػ ا االكتئػػاا مخػػزوف وألػػػـ شػػديد سػػػكف
(٘ٗ)

روحح...

وتسػػػػتمر المحػػػػاورة بػػػػيف (اينػػػػا)-الشػػػػاعرة -وا،خػػػػر-اػػػػي-وتتػػػػردد فيلػػػػا مفردة( ػػػػاؿ

و مت)مكررة متصمة بالمعنى أو الجو العاـ لمنص الشػعريي ولكػف فػي اػ ن المػرة نحػا(ا،خر)
في اتلامح منحى خر ال ي ؿ خطورة عػف سػاب تح ي ف ػد وصػفح بػاالنفراد أو اختيػارن إلنسػاف
خر بديؿ مف خاصتح(تخصصت دوف صحبتنا)يوانا لـ يكف أمػاـ الشػاعر مػا يسػمح للػا أف

تزعـ وتدعي ا ا االدعاعع ليكوف في دائػرة ايحكػاـ الجػائرة...ي فمممػـ (اينػا) اشػتتات تفكيػرن

لي ؼ بالرد مما زعمتعل د تحوؿ إلى حالة مف انفراط التفكير ونسياف كؿ شيع...
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فمف يوصؼ بالسلر وال ربة النفسية وكثرة البكاع واصطفاع ايخرياتي يجد في ا ا اإلنسػاف

إفشاع ايسرار لوا اعتلا إلى ا،خريف حيف( الت :أ عت ايسرار)فمـ تبؽ لح مساحة تمتد إلػى
الحارر إال ا ا الشبح الماثؿ إزاعاا.
صػير سػري اػواؾ كػالعمف)عف طريػؽ رص
فردت(اينا) حجتلا باللروا إلى الماري( ّ
ٍ
ماض(صيَّر) مما شكؿ وا ع اال تراا في حياتح.
الطريؽ بفعؿ

وحيف يولد اال تراا وتكشؼ ايسرار وتتحرر يسر ايعداعي وا ن تلمة أخػرا ألصػ تلا(اي)

بػػ(أنا) الشػاعرةيبؿ اػي مػف المعجػـ الشػعري المػوروث فػي صػائد شػع ارع ال زؿ..فيػتتي الػػرد
سريعاً( لؾ شيع لو شئت لـ يكػف)ي وحػيف أفمسػت فػي مزاعملػا انتفرػت محاولػة محاصػرة

وا علا المرطرا بتساحؿ متو ع :مػػػا ا تػػػػروـ؟!!!فاتجح الشػاعر إلػى شػحف السػياؽ بػدف ات

شعورية) سػاعة سػػعد بػالوصػػؿ تُسػػعدني).ل د جسد ا ا الحوار السردي حاجػات الػنفس ومػا
أصابلا مف اختنؿ بالتوازف الداخمي بطري ة ير واعية وال إرادية.
وفي خر بيت صرح بما يخالجح مف شعور خفي متفجريإ عبرت المعاني الداخمية عف

نفسح حيف أحس بالريؽ النفسي والمكانيي كما أف االنت اؿ مف صي ة المارػي إلػى صػي ة

المست بؿ (تروـيتسعدنييترصدناي لـ ترني)...ما يحكد فاعمية ال ات لواصػراراا عمػى الم اومػة

لبموغ مست بؿ زااري فالشاعر لـ يعد ادفاً يتحمؿ سلاـ ا،خري وكما الحظنا أنػح فػي كػؿ مػرة

كػاف يفاجػػت بشػػيع يحػػد مػف طموحػػح واندفاعػػحي ولكنػػح لػـ يتبػػح لمزاعـ(اػػي) إ انبػػرا محاربػاً
فشػػػػلدت إجاباتػػػػح انتصػػػػارات سػػػػاح ة حتػػػػى و ػػػػع الخصػػػػـ صػػػػريعاً ينتظػػػػر طم ػػػػة الرحمػػػػة

مف(أنا)الشػػػاعرة.وعمينا أال ننسػػػى صػػػوت النػػػوف المجلػػػور المتوسػػػط الشػػػدةع ففيػػػح إيحائيػػػة

صوتية مستمدة مف كونلا حرفػاً اجائيػاً ينبعػث مػف الصػميـ لمتعبيػر عػف عفػو الفطػرة وايلػـ

العميؽ(.)ٗٙ

اك ا وجدنا السػرد المرجعػي فػي اػ ن ال صػيدة -ومػا تمثمنػان فػي ثنايػا البحػث -ػد عبػر

عػػف دالالت نفسػػية رسػػمت لحظػػات شػػعرية مصػػورة لكيانػػات مع بػػةي فجػػاعت ا ػ ن ايلفػػاظ

((مسػػاوية لنػػبض الوجػػداف المحاصػػر ال ػ ي يحمػػؿ عبئ ػاً ث ػػينًي ولتكػػوف ا ػ ن الشػػكوا التػػي

تستند في بنيتلا الرئيسة إلى (ايحزاف) دخوالً إلى فرعيات ل ويػة أسػلمت إسػلاماً فػاعنً فػي

إ امة البنية التكوينية التي تبث صورة المشاعر ال م ة الحزينة))()ٗٚيو د رأا الشاعر وحدتح

مػػف خػػنؿ تكرارن( مػػت) فلػػو يصػػارع تيػػارات الحيػػاة بػػؿ ويسػػبح رػػد التيػػار وحيػػداً متسػػمحاً
بالشجاعة وال وة دوف أف يستسمـ لموا ع ي وا ا ما بدا بصورة جمية مف خنؿ الفعؿ المتعمؽ
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المجػمد  ٜ:العدد ٔ:لسنة ٕٗٔٓ

بالػػػػ ات( مت) واػػػػو فعػػػػؿ يحتػػػػاج إلػػػػى ػػػػوة جسػػػػدية ومعنويةعينػػػػح يصػػػػبو العتنػػػػاؽ ايمػػػػؿ
()ٗٛ

المنشػػػود.ولما كانػػػت ال صػػػيدة تسػػػمى باسػػػـ مورػػػوعلا( الت)

اتجػػػح الشػػػاعر عمػػػى أف

يجعػػػػؿ(( مػػػػف اػػػػ ا االسػػػػـ محػػػػو ارً أو مركػػػػ ازً يكػػػػررني ويعكػػػػس بػػػػ لؾ ااتمامػػػػح بداللػػػػة اػػػػ ن

الكممة))(.)ٜٗواك ا جاع عنواف ال صيدة في تك ارر الزمتح( الت)ع وب ا تجسمت صػورة العتػاا
وبرزت.إف محاولتنا الو وؼ عمى خطاا شعري ديـ مف خػنؿ منظػور تحميمػي ون ػدي جديػد
َّ
يد ؽ في ايساليا والدالالت إنما اي محاولة لولوج العالـ الفني لح والو وؼ عمى ما يمتمكح

مػػف ثػراع داللػػي ورحا مرػػمرة تجػػددن وتحييػػح ثانيػػة ممػػا يوجػػا الحػوار والن ػػاش السػػتنطا ح
وترصينح لإلحاطة بح.
-حصػػاد البحث-

ل د خرج البحث إلى نتائ منلا-:

إف انتلاج الشػعراع درا ال صػيد ال بػد أف تتجسػد فيلػا خطػوط رئيسػة تحمػؿ تػتثيرات
َّٔ .
وجدانيةي واي تمثؿ أمزجة ائميلا المرتبطة بنفسػية وظػروؼ النػاظـع ولمػا كػاف اػ ا

ايخير يعتمد نبرات مبح أداة فػي تشػكيؿ الرحيػة الداخميػة وتوظيفػح الخيػاؿ لتلشػيـ
الوا ػػع لواعػػادة بنائػػح عمػػى وفػػؽ مو ػػؼ فػػردي يعػػيش الحػػا والحيػػرة والسػػتـ وال مػػؽ
ورياع ايماني...ال يكؿ لؾ خمؽ في دواخؿ الشعراع صوتاً خطابياً تمثػؿ فػي اػزات

نفوسػػلـ وبخيػػوط مشػػتركة جمعػػت بيػػنلـي فبػػرزت ظػػاارة سػػمااا البن يػػوف بػػػ(التكرار
ألمراجعي) ال ائـ عمى توظيؼ الفعؿ( ػاؿي و مػت)-حصػ ارً -فجػاع اػ ا البحػثع ليحػيط
بارتػػداد الػػنفس الشػػاعرة إلػػى داخملػػا وتبػػرز المشػػاعر المكبوتػػة التػػي تػػرفض الوا ػػعي

وبالتالي منحلا ال يمة الجديدة واي موروع الدراسة.

ٕ .كػػرر الشػػعراع مفردة( ػػاؿ و مػػت) وتعنػػي كثػػرة الت ػػوؿ واالدعػػاع أو المجادلػػة فوظػػؼ
الشػػعراع ا ػ ن المفػػردة لسػػبيؿ خػػر وأعػػادوا صػػلراا فػػي بوت ػػة وجػػدانلـ لتولػػد بػػحرة
تتجمػػع حوللػػا الصػػور ايخػػرا حيػػث التوافػػؽ مػػع حالػػة الشػػاعر الشػػعورية ومشػػاركة
ال ار الوجدانية بما تردداا ا ن المفردة مف أصداع خفية.

ٖ .تصػػفح البحػػث دي ػواف الشػػعر العربػػي فوجػػد كمػػػػػاً اػػائػػػنً مػػف نصػػوص تػػرددت فيلػػا

ظااػػرة التكرار ألمراجعيع ولكي ال يريع الجلػد المبػ وؿ بػيف اػ ا الكػـ ارتػتا البحػث

عمى انت اع عدد محدود مف الشعراع ونما ج مف أشعاراـي فدرسػلـ وأبػرز مػا أومػتت
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مجمة جػامعػة كركوؾ /لمدراسػات اإلنسانية

المجػمد  ٜ:العدد ٔ:لسنة ٕٗٔٓ

صوا زوايا الوجداف حيث الحالػة العاطفيػة فػي تواجلػاي لعن ػة-فػي تجربػة الحػا-

بيف المحا وحبيبحي إ ترتسـ حياة اي دليؿ نماع وخصا.

ٗ .ل د شكؿ تكرار الشاعر( اؿ و مت) اندسػة إي اعيػة إرػافة إلػى تشػكيؿ اعػدة بنائيػة
اتكػتت عميلػا ايبيػاتيإ ورػع المبنػة ايولػى لتكػوف مرتكػ ازً أساسػلا ايبيػات النح ػػة
ٍ
مآس وأحػزاف مػف
بحيث تدور في دائرة الشوؽ وال كراي وما تثيرن ا ن ال كريات مف
خنؿ استخداـ المفردتيف ( اؿ و مت).

٘ .وأكاد أزعـ أف الشاعر ملما حػاوؿ م ػادرة موروثػح ايدبػي أو نبػ اا لنظرتػح الخاصػة
فإنح سيعود إلى ا ن الظاارةي وعودتح ال تعني الردة إلػى المارػي أو مفار ػة حارػرن

بػػػؿ اػػػي ارث الم ػػػة الشػػػاعرة التػػػي ال تت يػػػد زمنػػػاً بعينػػػحي وعميػػػح أف يرػػػعلا نصػػػا

عينحيفػػ( اؿ و مػػت) مفػػردة ال بدايػػة للػػا حتػى تكػػوف للػػا نلايةيواكػ ا تتثبػػت عن ػػات

الشعراع بمورثلـ ايدبي والم وي.

 .ٙكػػاف بإمكػػاف الشػػاعر أف يحؿ(سػػتؿيوأجبت) بػػدالً مف( ػػاؿ و مػػت) مػػف دوف أف يمػػس

الػػوزف أي انكسػػاري ولكنػػح اعتمػػد عمػػى االرتباطػػات الوجدانيػػة التػػي أثارتلػػا المفػػردة

ايخيرة فترحى أاـ مف المعنى ال ي يدؿ عميحي وب ا أصبح اػ ا التوظيػؼ وا عػاً فػي

دائرة ايلفاظ التي للا و علا الخػاص فػي الػنفسع لػ ا تحػوؿ نصػح إلػى صػوت الحػا

الػػػ ي أحػػػاؿ حيمػػػة الشػػػاعر نشػػػاطاً لوابػػػداعاً وط سػػػاً مػػػف التبتػػػؿ...ي إ عكػػػس وا ػػػع

الحا...ل ػ ا وظػػؼ الشػػعر ا ػ ن المفػػردة لتثيػػر فػػي الػػنفس اإلنسػػانية جرس ػاً موسػػي ياً

ويصبح الحا مجػرد حكايػة تُػروا يوينػدرس
لت رر نتيجة لئن تنفرط العن ة العاطفية ُ
ويلػػاؿ
ايمػػس ال ريػػا مػػف الػػزمف الحارػػر .ولكػػي ال ُيشػػيَّع الحػػا إلػػى مثػوان ايخيػػر ُ
عميػػح الت ػرااع وظػػؼ الشػػعراع ( ػػاؿ و مػػت) توظيف ػاً داللي ػاً ا ارتبػػاط وثيػػؽ بالصػػورة

المرجوة.
اللوامش

ٔ -البياف والتبييف ٔٔٓ٘/

ٕ -ينظر:استعادة الماري (دراسات في شعر النلرة) ص ٕٜٛ
ٖ -جبراف والم ة صٗٗٔ
ٗ -شعر صفي الديف الحمي دراسة أسموبية( رسالة ماجستير) صٗٛ
٘ -التكرار مظاارن وأسرارن صٖٙٚ
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مجمة جػامعػة كركوؾ /لمدراسػات اإلنسانية

المجػمد  ٜ:العدد ٔ:لسنة ٕٗٔٓ

 -ٙمعجـ الن د العربي ال ديـ ٕٔٚٓ/

 -ٚينظر:البن ة فنونلا وأفنانلا ص ٖٛٚ
 -ٛالصاحبي في ف ح الم ة وسنف العرا في كنملا صٕٓٚ
 -ٜظواار أسموبية في شعر بدوي الجبؿ صٙ

ٓٔ -التكرار في الشعر الجاامي دراسة أسموبية صٜ
ٔٔ -التكرار في الشعر الجاامي(بحث) صٔٛٚ
ٕٔ -رايا الشعر المعاصر صٖٕٙ
ٖٔ -رماد الشعر صٕٔٙ

ٗٔ -واعد الن د ايدبي صٖٗ
٘ٔ -رايا الشعر المعاصر صٕٓٛ

 -ٔٙبنائية الم ة الشعرية عند الل لييف صٖٗ
 -ٔٚالتكرار مظاارن وأسرارن ( رسالة ماجستير) صٖٙٛ
 -ٔٛدينامية النص صٜٙ

 -ٜٔشعر ابف ارمح ص ٕٕٓ-ٕٜٔ
ٕٓ -ديواف ابف الرومي ٖٔٔٔٙ/
ٕٔ -ينظر:التكرار دالالتح وأنماطح في شعرابف الرومي (بحث منشور عمى اإلنترنيت)
ٕٕ -شعر ابف المعتز ٖٕٔٗ/

ٖٕ -ل ة الشعر العربي الحديث صٛ
ٕٗ -شعر ابف المعتز ٖٔٙٛ/
-ٕٙ

ٕ٘ -ـ.ف ٕٔ٘ٛ-ٔ٘ٚ/

ديواف أبي نواس صٕٗٛ

 - ٕٚينظر:المرشد إلى فلـ أشعار العرأٗٛ/
- ٕٛديواف ابف حمديس صٕٗٛ

 -ٕٜاإلحاطة في أخبار رناطة ٖٕٙٓ/

ٖٓ -خائر ايعنؽ شرح ترجماف ايشواؽ ص٘
ٖٔ -التكرار في الشعر الجاامي دراسة أسموبية(بحث) صٔٙٙ
ٕٖ -ـ.ف صٔٙٚ

ٖٖ -التصوؼ في الشعر العربي صٜٙ
ٖٗ -دراسات في ايدوات النحوية صٕٗ

ٖ٘ -التكرار في الشعر الجاامي دراسة أسموبية(بحث) صٔٚ
 -ٖٙالرسالة ال شيرية في عمـ التصوؼ صٕٔٚ
 -ٖٚـ .ف
 -ٖٛينظر:أنوار الربيع ٖ٘٘-ٖٗ/
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المجػمد  ٜ:العدد ٔ:لسنة ٕٗٔٓ

 -ٖٜصفي الػديف الحمػي اػو أبػو الفرػؿ عبػدالعزيز بػف ال اسػـ بػف أحمػد بػف نصػر بػف أبػي العػز
الطػػػائيي المم ػػػا بػػػػ(صفي الػػػديف الحمػػػي) ولػػػد فػػػي الحمػػػة سػػػنة(ٙٚٛاػػػػ) وتػػػوفي فػػػي ب ػػػداد

سػنة(ٓ٘ٚاػػ) .لممزيػػد ينظػر فػػي :فػوات الوفيػات ٕٖٛٛ/يصػػفي الػديف الحمػػي-حياتػح و ثػػارن
وشعرن صٓٔ وما بعػداايفي أدا العصػور المتػتخرة صٛٚومػا بعػداا ي المفصػؿ فػي تػتري
ايدا العربي ٕٕٖٜ/

ٓٗ -ديواف صفي الديف الحمي ٕٜٚٔ/
ٔٗ -شعر صفي الديف الحمي دراسة أسموبية(رسالة ماجستير)ص ٗٙ
ٕٗ -ينظر:ـ.ف صٖٓ

ٖٗ -ينظر:التكرار في الشعر الجاامي صٕٔٛ
ٗٗ -ينظر:الصورة الشعرية عند أبي ال اسـ الشابي صٓ٘
٘ٗ -ينظر:التكرار في الشعر الجاامي صٕٔٚ
 -ٗٙينظر:خصائص الحروؼ العربية صٕٔٚ
 -ٗٚرماد الشعر صٖٕ

 -ٗٛديواف صفي الديف الحميٕ ٜٚٔ/يالصورة الشعرية عند أبي ال اسـ الشابي

صٗٛ

مسرد مصادر ومراجع البحث

 -استعادة الماري -دراسة في شعر النلرة-ع د.جابر عصفوريمنشػورات دار المػدا

لمث افة والنشري دمشؽ/سورياطٕ ٕٕٓٓـ

 -أنوار الربيع في أنػواع البػديع ع عمػي صػدرالديف بػف معصػوـ المػدنيي تح يػؽ :شػاكر

اادي شكري مطبعة النعماف-النجؼ طٔ ٜٜٔٙـ

 -اإلحاطة في أخبػار رناطػةعابف الخطيػا لسػاف الػديف أبػو عبػداهلل محمػد بػف عبػداهلل

بف سعيد بف عمي السممانييتح يؽ محمد عبداهلل عناف.ال اارةٖٜٗٔاػٜٔٚٗ/ـ
 -البن ػػة فنونلػػا وأفنانلػػا(عمـ المعاني)عد.فرػػؿ حسػػف عباسيمنشػػورات دار الفر ػػاف

عماف /ايردف طٕ ٜٜٔٛـ

 -بنائية الم ة الشعرية عند الل لييف عد.محمػد خميػؿ الخنيمػة ي منشػورات عػالـ الكتػا

الحديثة لمنشر والتوزيع.أربد/ايردف طٔ ٕٗٓٓـ

 -البيػػاف والتبيػػيف عأبػػو عثمػػاف عمػػرو بػػف بحػػر الجػػاحظ .تح يػػؽ عبدالسػػنـ اػػاروفي

منشورات مكتبة الخانجي لمطباعة والنشريط٘ ال اارة/مصر٘ٓٗٔاػٜٔٛ٘/ـ

 -التصػػوؼ فػػي الشػػعر العربػػي نشػػتتح وتطػػرن حتػػى ال ػػرف الثالػػث اللجريع.عبػػدالحكيـ

حساف ي منشورات مطبعة الرسالة/ال اارة ٜٗ٘ٔـ

 التكرار دالالتح وأنماطح في شػعر ابػف الروميع(بحػث) لملنػد كػريـ الشػمري ي منشػورعمى شبكة اإلنترنيت ()www.alfusha.net
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المجػمد  ٜ:العدد ٔ:لسنة ٕٗٔٓ

 -التك ػرار فػػي الشػػعر الجػػاامي-دراسػػة أسػػموبية(-بحػػث) لمػػدكتور موسػػى ربابعةيمجمػػة

جامعة محتةيالمجمد الخامسيالعدد ايوؿ ٓٔٗٔاػٜٜٔٓ/ـ

 -التكرار مظاارن وأسرارنعرسالة ماجسػتير لمطالػا عبػدالرحمف محمػد الشػلرانيي م دمػة

إلى جامعة أـ ال رايبإشراؼ:د.عمي محمد حسف العماريٗٓٗٔاػٜٖٔٛ/ـ

 -جب ػراف والم ػػة العربيػػةعد.أميؿ بػػديع يع ػػوا .منشػػورات جػػروس بػػرس يبيروت/لبنػػاف

ٜ٘ٔٛـ

 خصػػائص الحػػروؼ العربيػػة ومعانيلػػاع حسػػف عب ػاس ي(دراسػػة) مػػف منشػػورات اتحػػادالكتاا العرا .ٜٜٔٛ

 -دراسػػػات فػػػي ايدوات النحويػػػةع مصػػػطفى النحػػػاس ي منشػػػورات شػػػركة زبي ػػػافي طٔ

الكويت ٜٜٔٚـ

 -ديناميػػػػة الػػػػنص (تنظيػػػػر وانجػػػػاز)ع د.محمػػػػد مفتػػػػاح  .منشػػػػورات المركػػػػز الث ػػػػافي

العربييا.س طٖ بيروت/لبناف

 -ديػػػػػػواف ابػػػػػػف الروميع.تح يؽ:د.حسػػػػػػيف نصػػػػػػار منشػػػػػػورات دار الكتػػػػػػا والوثػػػػػػاؽ

ال ومية.مطبعة دار الكتا والوثائؽ ال ومية طٖ ال اارة/مصر
 ديواف ابف حمديس يتح يؽ:د.إحساف عباسيمنشورات دار صادر/بيروتٜٓٔٙ ديواف أبػي نػواسع شػرحح ورػبطح و ػدـ لح:ايسػتا عمػي فػاعوري طٕ منشػورات دارالكتا العممية-بيروت/لبنافٗٔٗٔاػٜٜٔٔ/ـ

 -دي ػواف صػػفي الػػديف الحمػػي تح يؽ:د.محمػػد حػػور.طٔ منشػػورات المحسسػػة العربيػػة

لمدراسات والنشريعماف/ايردفٕٓٓٓـ

 -خػػائر ايعػػنؽ وشػػرح ترجمػػاف ايش ػواؽع محيػػي الػػديف بػػف عربػػي الطػػائيي تح يػػؽ:

محمد عبدالرحمف الكردييا.ط ٖٔٛٛاػٜٔٙٛ/ـ

 الرسػػػػػالة ال شػػػػػيرية فػػػػػي عمػػػػػـ التصػػػػػوؼعيبي ال اسػػػػػـ عبػػػػػدالكريـ بػػػػػف اػػػػػوازفيتح يؽ:د.عبػػػدالحميـ حمػػػود و محمػػػد الشػػػريؼي منشػػػورات دار الكتػػػا الحديثػػػة -ال ػػػاارة

ٜٔٙٙـ

 -رمػػاد الشػػعرعد.عبدالكريـ رارػػي جعفػػري طٔي منشػػورات دار الشػػحوف الث افيػػة فػػاؽ

عربية .ب داد ٜٜٔٛ

 شعر ابف المعتزع صنعة أبي بكر محمد بف يحيى الصػوليي دراسػة وتح يؽ:د.يػونسأحمػػػػد السػػػػامرائيع منشػػػػورات وزارة الث افػػػػة والفنػػػػوف .الجملوريػػػػة الع ار يةيمطبعػػػػة دار

الحرية/ب داد ٜٔٚٛـ

 -شعر ابف ارمة ال رشيع تح يؽ :محمد نفّاع وحسيف عطواف منشػورات مجمػع الم ػة

العربية دمشؽ/سوريا د.ط.ف
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مجمة جػامعػة كركوؾ /لمدراسػات اإلنسانية

المجػمد  ٜ:العدد ٔ:لسنة ٕٗٔٓ

 شعر صفي الديف الحمػي-دراسػة أسػموبية(-رسػالة ماجسػتيرٜلمطالػا تيشػكو عثمػافعارؼيبإشػػػػػػػػػراؼ:أ.د.ظاار لطيػػػػػػػػػؼ كػػػػػػػػػريـي م دمػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى كميػػػػػػػػػة الم ات/جامعػػػػػػػػػة

السميمانيةٖٓٗٔاػٕٜٓٓ/ـ

 -الصػػاحبي فػػي ف ػػح الم ػػة وسػػنف العػػرا فػػي كنملػػا عيحمػػد بػػف فػػارس ي منشػػورات

المكتبة السمفية -ال اارة/مصر

حػور.طٕ .منشػورات دار الفكػر
 -صفي الديف الحمػي-حياتػح و ثػارن وشػعرن-ع د.محمػد ّ

المعاصر -بيروت/لبنافٜٜٓٔـ

-الصورة الشػعرية عنػد أبػي ال اسػـ الشػابيع مػدحت سػعد محمػد الجياريمنشػورات الػدار

العربية لمكتاا.ا.طٜٔٛٗ .

 -ظػػػواار أسػػػموبية فػػػي شػػػعر بػػػدوي الجبػػػؿع عصػػػاـ شػػػرتحي منشػػػورات اتحػػػاد الكتػػػاا

العرا-دمشؽ/سوريا ٕ٘ٓٓـ

 -فوات الوفياتعيبف شاكر الكتبيي تح يؽ:د .إحسػاف عبػاسي منشػورات :دار صػادر-

بيروت/لبناف

 فػػي أدا العصػػور المتػػتخرة عد.نػػاظـ رشػػيد ي منشػػورات مكتبػػة بسػػاـ مطبعػػة جامعػػةالموصؿ /العراؽٜٔٛ٘/ٔٗٓٙـ
 رػػػػػايا الشػػػػػعر المعاصػػػػػر عد .نػػػػػازؾ المنئكػػػػػةي منشػػػػػورات دار العمػػػػػـ لممنيػػػػػيف-بيروت/لبنافٜٔٚٛ

 -واعد الن د ايدبػي ع سػؿ يػر كرومبػي ي ترجمػة محمػد عػوض محمػد.طٕ منشػورات

دار الشحوف الث افية -ب دادٜٔٛٙ

 -ل ػػة الشػػعر العربػػي الحػػديث ع د.عػػدناف حسػػيف اسػػـ الع ػواديي طٔ منشػػورات الػػدار

العربية لمنشر والتوزيعٕٓٓٙـ

 -المرشػػػػد إلػػػػى فلػػػػـ أشػػػػعار العػػػػرا عد.عبػػػػداهلل الطيػػػػا .طٕ .منشػػػػورات دار الفكػػػػر

بيروت/لبناف ٜٓٔٚ

 -معجػػػػـ الن ػػػػد العربػػػػي ال ػػػػديـ عد.أحمػػػػد مطمػػػػوا .منشػػػػورات دار الشػػػػحوف الث افيػػػػة

العامة/ب داد ٜٜٔٛـ

 -المفصػػػؿ فػػػي تػػػتري ايدا العربػػػي عأحمػػػد ايسػػػكندراني وأحمػػػد أمػػػيف وعمػػػي الجػػػارـ

وعبدالعزيز البشري وأحمد ريؼ.مصرٖٜٗٔـ
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ٕٓٔٗ ٔ لسنة: العددٜ: المجػمد

 لمدراسػات اإلنسانية/مجمة جػامعػة كركوؾ

(Reference Stating in Arabic poetry)
Repetition is an Arabic term has its attendances among
ancient Arab rhetoricians. It is derived from the word repeat which
means going back or repeating. Terminologically, it is the
repetition of the same word or phoneme more than once in a text
either for the sake of emphasis, or increasing the payment of
attention, magnifying or getting excitement of this repetition. This
paper deals with one types of repetition called (Reference Stating)
in which the poet repeats a word which indicates renewing or
renovation expressing the poet's perspectives. It embodies the
emotional state which controls the psychological state of the poet
while narrating his poem. What the repetition of the verb does. At
the beginning of the verses, is rendering a regular musical rhythm
giving the poet's emotional experiences. It is never possible to look
at repetitions of phonemes randomly and disconnected from the
general meaning ; rather is should be closely related to it. This
paper has dealt with a limited number of poet in different ancient
eras. They used by manipulating (he/she said) and (I said). This
research has not tackled lots because the subject may be expanded
to expanded to scientific theses in literary criticism. Furthermore, I
have exemplified verses containing this type of narration. Theses
verses have been analyzed through which the function of repetition
and exploration and exploration of phonemic music has been
shown.
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