وصاسج انرؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً
جايؼح قاصذي يشتاح ـ وسقهح ـ
كهٍح اَداب وانهغاخ
قسى انهغح واألدب انؼشتً

انركشاس فً األسهىتٍح انرسهسهٍح
وظٍفره انثُائٍح وانجًانٍح فً شؼش
يجُىٌ نٍهى
ِنووح ِٓ ِزطٍجبد شٙبكح اٌّبعَز١و ف ٟاٌٍغخ ٚاألكة اٌؼوثٟ
رقظض :ثالغخ ٚأٍٍٛث١خ .
ئشواف األٍزبم اٌلوزٛه:

ئػلاك اٌطبٌجخ:

 أحـمد بلخضر

 هاجر عزيزي
أعضاء لجنة المناقشة:

االسم واللقب

الرتبة

الجامعة

الصفة

أ.د .أبو بكر حسٌنً
أ.د .أحمد بلخضر
د .خدٌجة عنٌشل
د .مباركة خمقانً

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة ورقلة
جامعة ورقلة
جامعة ورقلة
جامعة ورقلة

ربٌسا
مشرفا ومقررا
مناقش
ا
مناقشا
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أذقذو تأسًى وأجًم ػثاساخ انشكش وانؼشفاٌ وااليرُاٌ نألسرار
انًششف :األسرار انذكرىس أحًذ تهخضش ،انزي

ي ّذ نً ٌذ انؼىٌ ،و كاٌ

تانُسثح نً انًُاسج انرً اهرذٌد تُىسها نرزنٍم انكثٍش يٍ انصؼىتاخ انرً
واجهرًُ فً يساس هزا انثحث ،يٍ خالل ذىجٍهاذه ويالحظاذه انسذٌذج.
كًا أشكش كم يٍ ساػذًَ فً إَجاص هزا انثحث يٍ قشٌة وتؼٍذ،
تًالحظح ،أو ذىجٍه أو يشجغ ،أو حرى كهًح طٍثح.

الـمقدمة

اٌّملِخ

المقدمة:
ترك ُز عمَى در ِ
ِ
ِ
الحديثة الّتِي ِّ
تُ ُّ
ِّ
النص
اسة
النقدية
المناىج
عد األسموبية من
ِّ
ِ
األدبي ،معتمدةً
الوصف والتحمي َل و التعميل ،و ِىي ُّ
تمثل مرحمةً متطورةً من مر ِ
البالغي
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تطوِر
ِّ
احل ُّ
ِّ
َ
َ َ
ِ
البالغة ،وتضيف عمييا من وصفيتيا ،لتكون منيجاً حديثاً في
والنقديِّ ،فيي تستند إلى عناصر
ِ
التحميل و ِ
ِ
األدبي بعام ٍة و ِّ
الن ِ
ي منوُ بخاصَّة،
ص
يميز
النقد ،
الش ْعر ِّ
ُ
أسموب ّ
عما ُ
َ
ِّ ّ
تيدف إلى البحث ّ
ِ
ِ
ِ
تحديد مفيوم األسموب ـ موضوع الدراسة ـ
الدارسين في
اجيت
الصعوبة
غم
البالغة التي و ْ
َ
ور َ
ِ
ِ
ِ
ذاتيا ،إالَّ َّأنيم حاولوا تعريفوُ ٌّ
وجية َن ِ
ظرِه
من
كل ْ
واإلحاطة بجزئياتو ،كونوُ يحم ُل جانباً إنسانياً ً
ِ
أحيانا بالمِّ َّ ِ
ساني ِة الَّتِي تُ ِ
الوحدات المِّ َّ
مار ُس
مجموع ِة
عن
الخاصَّة ،فارتبطَ
ً
فكان عبارةً ْ
َ
سانيات َ
1
تتضم ُنيا ِ
الوحدات المِّ َّ
ىذه
بالقيم ِة التي
أخرى ارتبطَ
سانيةُ
ُ
المتمقِّي  ،و ً
َّ ُ
أحيانا َ
َ
ضغطاً عمَى ُ

تنوعاتِ ِو المنزاح ِة عن ِ
أحيانا ٍ
ِ
ِ
ِ
القاع َد ِة
ثالثة يتَّخ ُذ أنماطًا مختمفَ ٍة من
باالستناد إلى
الموقف ،و ً
ُ َ َْ
خالل ُّ َ
ٍ
اسة األسموبي ِ
الدر ِ
المُّ َغ َّ ِ
ِ
الن ِ
أىداف ِّ
لألسموب داخ َل َّ
القيِم
ِّة
اختمفت
وتبعا لي َذا
ُ
ْ
بين بحث ْ
عن َ
صَ ،
ويةً ،
ِ
ِ
ِّ ِ
ِ
ِ
المِّ َّ ِ
ِ
العالقة بين
رصد
وبين
عالقات
ورصد
العاطفي
الطابع
ذات
ِ
ِّ
المؤثِّرِة ُ
بالمؤلفَ ،
التعبير ُ
سانية ُ
لمختمف االنز ِ
ِ
ٍ
ِ
ق ِّ
الوحدات المِّ َّ
الب َّد
رصد
سانية وسياقاتِيا ،أو
ياحات ،وحتى تحقِّ َ
الدراسةُ أىدافَيَا ُ
َّ ِ
ِ
ِ
األدبي.
لمعمل
ميزِة
الخصائص
تساىم في تقصِّي
ائق
ِّ
من توفُّ ِر وسائ َل وطر َ
الم ّ
ْ
األسموبية ُ
ُ
ٍ
الدر ِ
الوسائل الم ِ
ِ
ُّ
عتمدة في ِّ
مجاالت
األسموبي ِة ،أو حتَّى في
اسة
أىم
ويعد التكرُار من َّ
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
المغوي ِة
الوحدات
خصائص
ك
اء ،يستطيعُ من
ارس أو القارئ إد ار َ
خاللو ّ
أخرى ،فيو إجر ٌ
الد ُ
َ
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اٌّملِخ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
لغوية
وحدات
عن
بناء ،لكونِو عبارةٌ ْ
وتوزيعاتيَا المختمفةُ ،ىذا من جية ،ومن جية ثانية ىو ٌ
وبناء الس ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الكالمي ِة.
ِّمسمة
تركيب
الوحدات غير المكررِة في
تساىم مع باقي
ُ
ْ
ُورة تقصٌِّ َها
التكرار هً ال ِّتً
وهذ ِه االزدواج ٌَّ ُة فً وظٌف ِة
استدعت انتباه َنا إلى ضر َ
ِ
ودورها فً الك ْشؾِ عنْ التحدٌ ِد
ومعرف ِة أهمٌَّتها داخل المنظوم ِة النقدٌ ِة القدٌم ِة والحدٌثة،
ِ
المتواضع الموسوم بـ" :
ث
األسلوبًِّ فً نصٍّ َما ،والتً جعلت َنا نتطلَّ ُع للق ٌَام بهذا البح ِ
ِ
فً األسلوبٌة التسلسلٌة ،وظٌفته البنائٌة والجمالٌة فً شعر مجنون لٌلى "؛ ْإذ حاول َنا فٌ ِه

التكرار

ُ
ت األسلوبٌَّة والجمالٌَّةٌ ،ستن ُد إلٌْها
التكرار من
اإلحاط َة بظاهر ِة
هً أداةٌ من األدوا ِ
حٌث َ
ِ
ص َب ُ
الموضوع
تناول هذا
ْق فً
الشاع ُر فً
ك أنَّ ل َنا ق َ
تشكٌل موق ِف ِه الفنًِّ  ،وال ن َّدعِ ً بذل َ
ِ
ِ
ات ال َّسب ِ
ِ
اإلشارةُ
ت التًِ ٌمكنُ
ك العدٌ َد من ال ِّدراسا ِ
َ
خاصَّة فً شِ ق ِه األوّ ِل (التكرار) ،ب ْل سبقت َنا إلَى ذل َ
التمثٌل ال الحصر؛ كمذكرة الماجستٌر لمختار سوٌلم ،الموسومة بـ
سبٌل
بعض م ْن َها ـ على
إلى ٍ
ِ
ِ
" التكرار اللفظً فً شعر النقابض " التً اقتصرت على جزبٌة واحدة من جزبٌات التكرار أو
ً
ت التً أ ّدا َها تكرا ُر
قسم من أقسامه ،وهو التكرار اللفظً ،م
ُحاولة تقصًِّ المعانًِ والدالال ِ
ضة ،خاصة لدى جرٌر والفرزدق ،وهناك
شعر
األلفاظِ ضمن
النقابض ،ودور ِه فً بنا ِء النقٌ َ
ِ
ِ
دراسات أخرى اتجهت نحو تقصً التكرار فً المدونات الحدٌثة ،منها رسالة الماجستٌر لعبد
القادر علً زروقً الذي رصد أسالٌب التكرار وخصابصه من النواحً الصوتٌة والتركٌبٌة
والداللٌة ،فً دٌوان حدٌث للشاعر الفلسطٌنً محمود دروٌش تحت عنوان " :سرحان ٌشرب
القهوة فً الكافٌتٌرٌا" ،ومن الدراسات أٌضا ما اقتصر على تتبع الجانب التارٌخً للتكرار،
وعرض هذه الظاهرة من وجهة نقدٌة قدٌمة و حدٌثة ،بتتبع منهجٌة النقاد و الدارسٌن فً
تناولهم لها ،كرسالة الدكتوراه التً قدمها الطالب فٌصل حسان الحولً التً عنونها بـ "
التكرار فً الدراسات النقدٌة بٌن األصالة والمعاصرة".
هذه الدراسات تناولت التكرار فً جانبه القدٌم المستهلك ،وما جعلنا فً مفترق طرق
عنها هو تمٌزنا بربطنا التكرار بما هو حدٌث ومستحدث ،المتمثل فً التسلسل الكبلمً ،أو
األسلوبٌة التسلسلٌة ،المصطلح الذي ظهر لدى اللؽوي الفرنسً جورج مولٌنٌٌه ،فً كتابه "

ب

اٌّملِخ
األسلوبٌة " حٌث اعتبره ،وسٌلة إجرابٌة تهدؾ إلى تقصً الخصابص الممٌزة للوقابع اللؽوٌة
المإلفة للسلسلة الكبلمٌة.
وإذا كان دافعنا األول فً اختٌار هذا الموضوع ،هو الرؼبة فً معرفة أهمٌة التكرار
ودوره ،فإن الدافع األهمٌ ،رتبط بروح المؽامرة فً محاولة اكتشاؾ موقع هذا المصطلح
الجدٌد من المنظومة النقدٌة األسلوبٌة ،ودوره فً تحلٌل النصوص األدبٌة بعامة ،والشعرٌة
بصفة خاصة ،وقد حاولنا إثارة هذا األمر من خبلل مدونة شعرٌة قدٌمة ،هو شعر قٌس بن
الملوح من باب دراسة القدٌم بمناهج حدٌثة تساهم فً إظهار جمالٌته.
وللوصول إلى هذه الؽاٌة استوجب إثارة األسبلة اآلتٌة  :ماهً حقٌقة التكرار؟ وما هً
وظٌفته فً التسلسل الكبلمً؟  ،وماهً طبٌعة األسلوبٌة التسلسلٌة؟ وماهو دورها فً تقصً
الخصابص الممٌزة للعمل األدبً؟ ،وكذا عبلقتها بؤسلوب التكرار فً القصٌدة موضوع
الدراسة؟ وما هً الكٌفٌة التً ٌتموقع فٌها داخل النص الؽزلً؟ .
ولئلجابة عن هذه األسبلة بصفتها محور إشكالٌة البحث :تطلّب م َّنا اعتماد منهج معٌّن
ٌقودنا إلى فك شفرات هذا الموضوع وخباٌاه ،فكان المنهج األسلوبً المعتمد أوال على
الوصؾ للظاهرة األسلوبٌة ثم تعلٌل تواجدها وتبٌٌن جمالٌتها األدبٌة داخل النص الشعري.
ولع ّل هذا ما حاولنا التعرض إلٌه فً هذا البحث من خبلل تقصً الوحدات اللؽوٌة
المكررة فً شعر قٌس بن الملوح و كٌفٌة تسلسلها داخل النص ،وعبلقة هذا التسلسل فً
إظهار أدبٌة النص الؽزلً وفً تحقٌق التفرد األسلوبً عند الشاعر العذري.
سٌرنا نحو اكتشاؾ األدبٌة فً شعر قٌس بن الملوح كان وفق خطة رسمناها من أجل
تسهٌل عملٌة البحث ،فقد قسمناه إلى ثبلثة فصول ،بعد المقدمة ،والتمهٌد ،الفصل األول :كان
حول التكرار فً الفكرٌن العربً والؽربً ،وتناولنا فٌه أوال :تعرٌؾ التكرار وأنماطه ،وذلك
بتعرٌفه فً اللؽة واالصطبلح ثم عرض أهم أنماطه وأشكاله فً القدٌم والحدٌث ،وثانٌا :حاولنا
استظهار أهم اآلراء العربٌة والؽربٌة فً التكرار ،أما الفصل الثانً :فقد خصصناه لؤلسلوبٌة
التسلسلٌة من حٌث الماهٌة وكذا عبلقتها بؤسلوب التكرار ،حٌث قمنا فٌه ،أوال :بتعرٌؾ
األسلوب واألسلوبٌة ،وثانٌا :تعرٌؾ التسلسل فً اللؽة واالصطبلح وثالثا :تعرضنا لؤلسلوبٌة
ج

اٌّملِخ
التسلسلٌة وأهم عناصرها ،أما رابعا :فقد حاولنا الربط بٌن التكرار ودوره فً األسلوبٌة
التسلسلٌة ،وفً الفصل األخٌر :حاولنا تقصً كٌفٌة تسلسل الوحدات المكررة فً شعر قٌس بن
الملوح ،حٌث عرضناها من خبلل ثبلثة جوانب :األول جانب اإلٌقاع ،والثانً :جانب الوحدات
المكررة البسٌطة ،ونعنً الحروؾ (األصوات) والكلمات ،و جانب الوحدات المكررة المركبة،
أي التراكٌب الجملٌة والببلؼٌة ،وفً األخٌر تضمنت الخاتمة مجموعة من النتابج التً توصلنا
إلٌها خبلل البحث.
و من الصعوبة بمكان محاولة بث روح جدٌدة فٌما هو قدٌم مستهلك ،أو تجسٌد حدٌث
مستحدث (األسلوبٌة التسلسلٌة) فً الواقعة النقدٌة ،فهذا ال ٌتٌسر لكل باحث إال باالستعانة
بمجموعة من المراجع ،أهمها :جمالٌة التكرار فً الشعر السوري للدكتور عصام شرتح،
كذلك ،كتاب فهد ناصر عاشور الذي عنونه بـ" التكرار فً شعر محمود دروٌش " ،أما ما
ٌخص األسلوبٌة التسلسلٌة ،فقد اعتمدنا بالدرجة األولى على مصدر هذا المصطلح ،وهو كتاب
األسلوبٌة لجورج مولٌنٌٌه ،وكذا كتاب لسانٌات الخطاب واألسلوبٌة والتداولٌة لصابر حباشة.
وفً األخٌر نتقدم بجزٌل الشكر لؤلستاذ المشرؾ ،أحمد بلخضر ،على صبره ،وتقدٌمه
لنا جمٌع التسهٌبلت ،من إرشادات ونصابح سدٌدة ،وهللا ولً التوفٌق.

الطالبة  :عزٌزي هاجر
تقرت فً11:محرم 1437هـ/
الموافق لـ 25 /أكتوبر  2015م.

د

التمهٌد
مفاهٌم ومصطلحات
أوال :التكرار
ثانٌا :األسلوبٌة التسلسلٌة
ثالثا :الشعر العذري وقٌس بن الملوح.

ِفبِ٘ ٚ ُ١ظطٍؾبد

اٌزّ١ٙل :

ٌعد التكرار نمطا خاصا من التعبٌرٌ ،عمد فٌه المرسل خبلل عملٌة إنتاجه للرسالة
أو السلسلة الكبلمٌة إلى إعادة وحدة لؽوٌة معٌنة داخل تلك السلسلة من أجل إحداث نوع من
التؽٌٌر فً اآللٌة التً ٌتم بها نظم الكبلم وتؤلٌفه ،القابمة وفق محوري االختٌار والتؤلٌؾ،
وربما تكون خصوصٌة التكرار فً التعبٌر كامنة فً خرقه لمبدأ االختٌار األسلوبً ،وٌمكن
توضٌح ذلك من خبلل عملٌة إنتاج الكبلم ،فإذا ما أراد المرسل أو الباث للخطاب التعبٌر عن
معنى ٌختلجه ،فإنه ٌختار ـ من بٌن اإلمكانات اللؽوٌة المتاحة ـ الوحدات اللؽوٌة التً تناسب
ذلك المعنى وتعمل على تحققه داخل السلسلة الكبلمٌة ،فتكون بذلك الوحدة اللؽوٌة المكررة
مجاوزة لهذا المبدأ أل ّنها ،تفرض على المرسل سلطة وجودٌة مستمدة من تفاعبلته النفسٌة
والشعورٌة ،لٌبقى مشدودا دابما لذلك الشعور أو تلك الحالة ،فتتكرر الواقعة اللؽوٌة بوعً منه
أو دون وعً ،وهً بذلك تستحدث موقعا جدٌدا لها فً السلسلة الكبلمٌةٌ ،وصؾ هذا الموقع
بكونه إبراز للواقعة األولى المفردة (ؼٌر المكررة) ،التً ظهرت فً موقع أسبق من السلسلة،
فالموقع الجدٌد ٌُكسبها فعالٌة تعبٌرٌة ،ومن هنا تتشكل جدلٌة بٌن المفرد والمتكرر ،متعلقة
بتموقع وتوزٌع الوحدات اللؽوٌة داخل السلسلة ،وفعالٌّة هذه المواقع فً إحداث تؤثٌر فً انتباه
المتلقً إلشعاره باألبعاد الداللٌّة والوظٌفٌّة فً الخطاب.
من هنا تتشكل وظٌفٌة التكرار ذات الوجهٌن :الوجه البنابً ،الذي ٌرتبط بالموقع الذي
تحتله الواقعة اللؽوٌة فً التسلسل الكبلمً ،والوجه الداللً أو الجمالً ،الذي ٌظهر من خبلل
إدراك المتلقً لما تحمله تكرارٌة الوحدات اللؽوٌة المتموقعة فً السلسلة الكبلمٌة من فعالٌة
وتؤثٌر ،وعلى هذا األساس تنشؤ عبلقة بٌن التكرار والتسلسل الكبلمً ،وهذا ما نود التنوٌه به
من خبلل بحثنا هذا ،وقبل تفصٌل وتوسٌع فكرة هذا البحث ،نشٌر بشًء من االختصار إلى
أهم العناصر التً تمفصل البحث تبعا لها ،وتشكل منها العنوان ،وهً:
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ِفبِ٘ ٚ ُ١ظطٍؾبد

اٌزّ١ٙل :

أوال :التكرار
جاء فً لسان العرب ،لفظة التكرار بمعنى اإلعادة والرجوع والتردٌد ،إذ تندرج من
األصل الثبلثً ك ّر (كرر) و " ال َكرُّ مصدر كرَّ علٌه ٌكر كرا وكرورا وتكرارا :عطؾ علٌه،
وكر عنه :رجع ،وكرر الشًء  :أعاده مرة بعد أخرى ،فالرجوع إلى شًء ما وإعادته تكرار
"  ،1وٌورد صاحب المقاٌٌس " ك ّر الكاؾ والراء أصل صحٌح ٌدل على جمع وتردٌد ،من
ذلك :كررت وذلك رجوعك إلٌه بعد المرة األولى فهو التردٌد ،وال َكرُّ  :ح ْبلٌ ،سمً بذلك لتجمع
قواه ،والكرٌر كالحشرجة فً الحلق ،سمً بذلك ألنه ٌرددها ،وال ُكرُّ  :الحسْ ًُ من الماء وجمعه
كرار"

2

و ٌورد معجم المصطلحات العربٌة للتكرار تعرٌفا فنٌا له ،بكونه " اإلتٌان بعناصر

متماثلة فً مواضع مختلفة من العمل الفنً ،وهو أساس اإلٌقاع بجمٌع صوره ،فنجده فً
الموسٌقى...وهو أساس لنظرٌة القافٌة فً الشعر"

 ،3ألن القافٌة هً العبلمة األكثر إثباتا

لظاهرة التكرار كونها تتكرر فً نهاٌة كل بٌت ،وهً الباعث لئلحساس بالنؽم والطرب عند
سماع الشعر ،فضبل على أن تكرارها هو الخاصٌة الممٌزة للشعر.
فتكرار القافٌة شاهد على التحقق االستعمالً الفعلً للتكرار فً الشعر ،لكن رؼم هذا
ظهر االختبلؾ بٌن الببلؼٌٌن والمتعرضٌن لهذه الظاهرة فً آرابهم وكتاباتهم ،ونمٌِّز موقفٌن
بارزٌن فً قبول التكرار ،أو عدم قبوله ،فؤمّا الذٌن عابوا استعمال التكرار فحجتهم فً ذلك،
أن التكرار عٌب من عٌوب الفصاحةٌ ،خالؾ الذوق الببلؼً ،خاصة عندما كان تركٌزهم
منصب على ظاهرة تكرار الحروؾ المتقاربة المخارج ،لما فٌه من ثقل فً النطق ،وهذا إ ّنما
ٌعود للطبٌعة العربٌّة التً تكره التماثل ،لما ٌخلفه من ثقل ،أمّا الذٌن أجازوا االستعمال
التكراري فً األشعار وؼٌرها من الكبلم ،وضعوا شروطا لقبوله ،كؤن ٌبلبم المقام المذكور
فٌه ،وٌكون بقدر الحاجة والقصد الذي استعمل ألجله ،لذلك وجهوا طاقتهم نحو البحث عن

1ـ ابن منظور لسان العرب ، ،دار صادر ،بٌروت /لبنان1997 ،م ،ط، 1ج ،5ص393.
 2ـ أحمد بن فارس بن زكرٌا ،المقاٌٌس فً اللؽة العربٌة ،حققه شهاب الدٌن أبو عمرو،دار الفكر للطباعة والنشر ،بٌروت،
لبنان ،د/ط ،د /ت ،ص .904
3ـ مجدي وهبة ،معجم المصطلحات العربٌة فً اللؽة واآلداب ،مكتبة لبنان ،بٌروت ،د/ت ،ط ،2ص117ـ .118
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اٌزّ١ٙل :

األؼراض التً استعمل التكرار لتبٌٌنها ،وقد انقسمت تلقابٌا ،إلى أؼراض عامة وهً المعروفة
فً الشعر كالؽزل ،والرثاء والهجاء...و ؼٌرها ،و أؼراض أخرى جزبٌة أو خاصة ،اكتسبت
خصوصٌتها من السٌاق التعبٌري؛ كالتكرار إلرادة إببلغ بتكثٌر العدد ،كما فً قول الشاعر:
َك ْم نِعْ َم ٍة َك ْ
انت ل ُك ْم

* كـَـــــ ْم َو َك ْم َو َك ْم

أو التكرار إرادة اإلببلغ للتنبٌه والتحذٌر ،كما فً قول الحارث بن عباد (( :قربا مربط النعامة
منً)) ،التً كررها فً رإوس مجموعة من األبٌات ،كذلك كالتكرار للمبالؽة والتوكٌد
والتحسر والتح ّزن  ،والتهكم ،والتهوٌل والتفخٌم وؼٌرها من الدالالت التً ٌفٌدها التكرار
داخل البناء النصً ،وال تقؾ دراساتهم عند هذا الحد ،بل تستمر لتشمل الشكل أو القالب الذي
تتمظهر فٌه الوحدات المكررة ،وبذلك كان البحث عن مختلؾ أشكال التكرار ،بٌن تكرار فً
اللفظ وتكرار فً المعنى ،واختلفت األشكال من ناقد آلخر ،قدٌما وحدٌثا .1
ومن خبلل رصدهم للتنوٌعات اللفظٌة فً مختلؾ التعابٌر الحظوا التكرار ٌقحم نفسه
فً كثٌر منها ،فعمدوا إلى استجبلء كثٌر من هذه التنوٌعات القابمة أساسا على التكرار ،منها
رد العجز على الصدر ،و المشاكلة ،والمعاضلة ،والمجاورة ،وتشابه األطراؾ وؼٌرها من
ألوان البدٌع التً تحوي حركٌة تكرارٌة تقوم فً األساس علٌها.

2

إنّ دراسة الببلؼٌٌن والنقاد ـ القدامى خاصة ـ للتكرار كانت من جوانب ثبلثة :األول
تتبع دالالته والفابدة من استعماله فً مختلؾ السٌاقات للنماذج التً اعتمدوا علٌها فً توضٌح
هذه الدالالت ،والثانً استنتاج أهم الصور واألشكال التً ٌتحقق فٌها التكرار ،وأخٌرا إدخاله
ضمن دابرة المحسنات البدٌعٌة ،لما له من أثر إٌقاعً جمالً ،ومقدرته فً تحسٌن المعنى.
وٌبقى االختبلؾ حول قبول التكرار وعدم قبوله مستمر فً العصر الحدٌث ،أو إن صح
التعبٌر قبول مشروط ،فقد توسع استعمال التكرار فً الشعر الحدٌث والمعاصر ،وأصبح

1ـ ٌنظر ،عز الدٌن علً السٌد ،التكرٌربٌن المثٌر والتؤثٌر،عالم الكتب1407 ،هـ1986/م ،ط ،2ص136وما بعدها.
 2ـ ٌنظر محمد عبد المطلب ،الببلؼة واألسلوبٌة ،الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر ،لونجمان1994 ،م ،ط  ،1ص  296وما
بعدها.
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اٌزّ١ٙل :

أسلوبا من األسالٌب اللؽوٌة التً تملك إمكانات تعبٌرٌة هابلة ،فً حال سٌطرة الشاعر على
استخدامه فً موضعه وبما دعت الحاجة إلٌه ،أمّا إن كان ؼٌر مسٌطر فإنه ٌمٌل بشعره إلى
اللفظٌة المبتذلة التً ٌمكن أن ٌقع فٌها الشعراء الذٌن ٌنقصهم الحس اللؽوي والموهبة .1
أمّا األسلوبٌون فً الؽرب فقد ر ّكزوا على التكرار من خبلل الدور اإلٌقاعً الذي
ٌإ ّدٌه ،فتناولوا التكرار ضمن مباحث أسلوبٌة متعددة كالتوازي ،والتمطٌط ،والتراكم،
والتقابل...وؼٌرها.
وسنعرض لمجموعة من آرابهم بشًء من التفصٌل فً ثناٌا البحث منهم مٌخابٌل رٌفاتٌر،
رومان جاكبسون ،جون كوٌن...وؼٌرهم.
ثانٌا :األسلوبٌة التسلسلٌة:
لقد ظهر مصطلح األسلوبٌة التسلسلٌة فً كتاب ((األسلوبٌة)) لجورج مولٌنٌٌه ،الذي قام
بترجمته ،الدكتور بسام بركة ،وقبل أن ٌخرجه فً شكل كتاب  ،كان عبارة عن مقاالت
مترجمة؛ حٌن قام كل من "عز الدٌن العامري ،وعبد المنعم الشنتوؾ ( طنجة ،المؽرب) سنة
1989م ، ،بنشر الجزء األول من الكتاب ،وذلك ضمن سلسلة ماذا أعرؾ؟ )? (Que sais-je
 ،ا لتً كانت تصدرها المطابع الجامعٌة الفرنسٌة ببارٌس ،كما نشرت هذه الترجمة بعنوان "
تارٌخ األسلوبٌة " أٌضا فً مجلة الفكر العربً ،بمعهد اإلنماء فً بٌروت ع  ،86،85صٌؾ/
خرٌؾ 1996م.
وقد نشرت المجلة ذاتها فصبل من الكتاب بعنوان " األسلوب والبحث عن أدوات الفن
األدبً " ترجمة بسام بركة ،سنة

1998م"  ،2هذا األخٌر الذي تؤثر كثٌرا بمإلفات جورج

مولٌنٌٌه ،المتناولة لقضاٌا األسلوبٌة " ،حٌث فتح آفاق األسلوبٌة إلى أبعد من دراسة لؽة
النص ،أو أسلوبه .فهو ٌرى أن أفق األسلوبٌة مهما كان اتجاهها ،البد وأن ٌكون سٌمٌابٌا
1ـ ٌنظر ،نازك المبلبكة ،قضاٌا الشعر المعاصر ،منشورات مكتبة النهضة1967 ،م ،ط  ،3ص . 230
 2ـ صابر حباشة ،لسانٌات الخطاب األسلوبٌة والتلفظ والتداولٌة ،دار الحوار للنشر والتوزٌع ،سورٌا،
 -114ص .115
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ِفبِ٘ ٚ ُ١ظطٍؾبد

اٌزّ١ٙل :

ولٌس لسانٌا .أي أنه وضع األسلوبٌة فً مركز التقاء محورٌن أساسٌٌن فً الفن والمجتمع
وهما :البرؼماتٌة وعلم الجمال".1
وقبل أن نعرض لمفهوم األسلوبٌة التسلسلٌة ،الب ّد لنا أن نستعرض أهم المحاور
والقضاٌا اللسانٌة التً ساهمت فً تطور األسلوبٌة والتً استند إلٌها جورج مولٌنٌٌه ،فً
تحدٌد نظرٌته األسلوبٌة:
من الواضح أن األسلوبٌة رافقت النقد األدبً فً بداٌة ظهورها و تابعته فً عملٌاته
النقدٌة ،وهذه التبعٌة جعلتها ال تتمٌز بذاتها ،وال تعرؾ استقبللٌتها وتطورها إال بتطور علم
اللؽة (اللسانٌات) وتشعب منهجٌاته  ،2حٌث اعتمدت على كثٌر من النظرٌات اللسانٌة فً
صٌاؼة أحكامها ،وأهم هذه المفاهٌم اللسانٌة والمناهج التً اعتمدها جورج مولٌنٌٌه فً
أسلوبٌته ـ من أجل الكشؾ عن موقفه من الخطاب األدبً ،ووسابل تحلٌله ـ هً :

3

 )1مفهوم التمٌٌز بٌن الثنابٌة التً أقرها فردناند دوسوسٌٌر ،وهً ثنابٌة المحور النظمً
والمحور االستبدالً ،فاإلشارة اللؽوٌة تكتسب وظٌفتها التواصلٌة من كونها توجد فً محٌط
مجموعة من اإلشارات ،ترتبط فٌما بٌنها بواسطة عبلقات ،هذه العبلقات تكون وفق
محورٌن ربٌسٌن:
أ .محور نظمً (تؤلٌفً) :الذي تنتظم علٌه الوحدات اللؽوٌة لتإلؾ سلسلة معٌنة من الكبلم
(فً مقاطع ،وكلمات وجمل).
ب .محور استبدالً (اختٌاري) :الذي تنتظم علٌه العبلقات بٌن كل إشارة من اإلشارات
اللؽوٌة الموجودة فً المرسلة ،أو على السلسلة الكبلمٌة ،واإلشارات اللؽوٌة األخرى
الموجودة أساسا وؼٌابٌا فً الذهن ،و تنتمً إلى اللؽة نفسها ،حٌث ُتر َبط هذه العبلقات
هنالك ألجل القٌام بوظٌفة لؽوٌة معٌنة ،كما تستطٌع هذه اإلشارات أن ٌحل بعضها محل

 1ـ جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ترجمة بسام بركة ،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،هذا تعلٌق لبسام بركة،
أورده فً المقدمة فً معرض حدٌثه عن جورج مولٌنٌٌه1420 .هـ 1999 /م ،ط ،1ص7
2ـ ٌنظر ،المرجع نفسه.
3ـ المرجع نفسه.
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اٌزّ١ٙل :

البعض اآلخر فً سٌاق السلسلة الكبلمٌة نفسه دون أن ٌتؤثر نظامها النحوي

 ،1وعلٌه

ٌحدد الخطاب األدبً أو األسلوب أو بصفة عامة سلسلة الكبلم بكونها إسقاط لمبدأ
المساواة الموجود فً محور االستبدال ،الذي تتم فٌه عملٌة االختٌار ،على محور النظم،
الذي تتم فٌه عملٌة التركٌب والتنسٌق
وٌنطلق مولٌٌنٌه من هذا المفهوم فً تحلٌل اللؽة لٌحدد خصوصٌة الخطاب األدبً.
إذ

 )2مفهوم العوامل ،وهو من المفاهٌم التً تعرض لها جاكبسون و الشكبلنٌون الروس،

"ٌعود الفضل لهم فً وضع األسلوبٌة عند نقطة التقاء اللسانٌات بالنصوص األدبٌة ،أي فً
مركز تقاطع مجموعة من المفاهٌم والمناهج المتطورة ،ومجموعة من اإلنتاجات محددة من
حٌث الشكل و اإلنتماء واألثر على المتلقً ،واإلطار اللسانً الذي اعتمدت علٌه النظرٌة
األسلوبٌة الحدٌثة ،هو نظرٌة عوامل التواصل الكبلمً التً قدمها جاكبسون  ،والتً
أصبحت فً أساس معظم النظرٌات اللسانٌة و السٌمٌابٌة والنقدٌة واألسلوبٌة "

.2وهذه

العوامل هً( :المرسل  ،المرسلة ،المرسل إلٌه ،السٌاق أو المرجع ،قناة االتصال ،نظام
الرموز) ،وٌرتبط كل عامل من هذه العوامل الستة بوظٌفة لؽوٌة معٌنة ،وبالتالً تنتج،
ست وظابؾ لؽوٌة هً :الوظٌفة التعبٌرٌة أو االنفعالٌة :وتوجد فً المرسلة التً ترتبط
بموقؾ المرسل ،الوظٌفة الندابٌة :وتوجد فً المرسلة التً ٌتوجه بها المرسل إلى المرسل
إلٌه ،وظٌفة إقامة االتصال :وتعبّر عن محاولة المرسل اإلبقاء على االتصال بٌنه وبٌن
المرسل إلٌه ،وظٌفة ما وراء اللؽة  :وتظهر فً المرسلة التً تكون فٌها اللؽة نفسها مادة
الدراسة والمرجع الذي تدل علٌه ،الوظٌفة المرجعٌة :تحدد العبلقات بٌن المرسلة وما
ترجع إلٌه من أشٌاء موجودة أو متخٌلة ،الوظٌفة الشعرٌة .3
و تؤتً مساهمة جورج مولٌنٌٌه فً دراسة الخطاب األدبً ضمن التٌار اللسانً العام ،إذ
" ٌرى أن دراسة العمل األدبً بمنهاج شمولً ٌهدؾ إلى دراسة كل عنصر أو واقعة من
1ـ المرجع نفسه ،ص  ، 9،8وٌنظر فاطمة الطبال بركة ،القضاٌا األلسنٌة عند رومان جاكبسون ،المإسسة الجامعٌة للنشر
والتوزٌع1413 ،هـ1993 /م ،ص 36وما بعدها.
2ـ جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ص14
3ـ ٌنظر ،فاطمة الطبال بركة ،النظرٌة األلسنٌة ،ص  62وما بعدها.

15

ِفبِ٘ ٚ ُ١ظطٍؾبد

اٌزّ١ٙل :

الوقابع اللؽوٌة ،و القٌام بمختلؾ المقاربات اللسانٌة ،من أجل تحقٌق الكثافة اللؽوٌة ،التً ٌمكن
من خبللها اكتشاؾ السمات التً ؼلبت على العمل األدبً مشكلة وظٌفته الشعرٌة (األدبٌة)،
فتصبح خصابص نوعٌة ممٌزة لهذا العمل بالذات ،كما تحدد انتماءه إلى نوع عام من
الخطابات ".1
وهذه الرإٌة لدى جورج مولٌنٌٌه تتلخص وفق محورٌن :األول تؤوٌلً (خاص بدارس
األسلوب) الذي ٌبحث عن األدبٌة أو الوظٌفة الشعرٌة فً النص األدبً ،وٌستعمل فً ذلك كل
المقاربات اللسانٌة الممكنة التطبٌق دراسة صوتٌة مفرداتٌة نحوٌة داللٌة ،والثانً فٌتمثل فً
تحدٌد طبٌعة العمل األدبً وانتماءه إلى نمط فنً معٌن ( قصٌدة ،قصة قصٌرة  ،رواٌة.)...
و األسلوبٌة فً نظره هً تطبٌق ممارس على مادة (مدونة) ،هً الخطاب األدبً ،حٌث أن
الخطاب هو كل نص ٌتحقق نتٌجة لعمل إرسال (تواصل) لسانً ٌقوم به المرسل وٌكون
موجها إلى قارئ ( فعلً أو متخٌل) ،وهذا ٌدل على وجود قطبٌن عاملٌن ٌتحدد اإلنتاج من
خبللهما (قطب اإلرسال أو الترمٌز ،وقطب التلقً أو فك وفهم الرموز) ،لٌصل إلى أنّ كل
ُدرك على أ ّنه خطاب منتج من عامل مرسل إلى عامل
نص أدبًّ أو أنّ كل األدب ٌمكن أنْ ٌ َ
متلق ،وهذا ما ٌصطلح علٌه بالنظام العاملً ،أو األسلوبٌة العاملٌة التً تعمل وفق قطب
اإلنتاج وقطب التلقً.

2

أما مفهوم األدبٌة عند جورج مولٌنٌٌه فهً ما عبّر عنه جاكبسون بالشعرٌة ،والتً ٌتم
تقصٌها من خبلل مجموعة من التحدٌدات الشكلٌة التً ٌتكون منها النص ،أي من خبلل
الوقابع اللؽوٌة التً تخص هذا النظام ،وعلٌه تدرس األسلوبٌة األسالٌب الخاصة باألدبٌة
المحققة فً خطاب معٌن؛ فهً تبحث عن العناصر الموجودة فٌه والتً تجعل منه نصا أدبٌا،
وألن األدبٌة ال تحمل شكبل خاصا ،فإ ّنها ٌمكن أن تتجسد فً أي شكل أو واقعة لؽوٌة،
أوٌمكن أن تتجسد فً مجموعات من الوقابع اللؽوٌة التً تترتب وتنتظم فً سبلسل محددة،

1ـ ٌنظر ،جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ص18
2ـ ٌنظر ،المرجع نفسه ،ص .21
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اٌزّ١ٙل :
فتستدعً انتباه دارس األسلوب (المتلقً)

ِفبِ٘ ٚ ُ١ظطٍؾبد
 1للخصابص التً تبرزها طرٌقة تسلسل هذه

الوحدات ،وتؤلٌفها فٌما بٌنها.
من هذا المفهوم تنشؤ األسلوبٌة التسلسلٌة التً تهدؾ إلى وضع سبلسل من الوقابع
اللؽوٌة ودراستها من منظور األدبٌة ،حٌث تعمل على مختلؾ التحدٌدات اللؽوٌة ،كالمفردات
أو الكلمات التً نتجت من تتالً األصوات ،وتتكون بدورها ـ من المنظور اللسانً ـ من دال
ومدلول ،وإن كان الدال ٌستند فً تحلٌله إلى األسلوبٌة الصوتٌة ،فاألصل فً تقصً السمات
المفرداتٌة الحاملة لؤلدبٌة ٌكمن فً المدلول ،إذ الداللة الذاتٌة للمفردة هً التً تكوّ ن درجة
الصفر فً تعبٌر الكلمة ،فتنشؤ من خبللها الداللة اإلٌحابٌة التً تكون فً مجملها تؽٌٌرات فً
الداللة الذاتٌة تبعا لسٌاقاتها المختلفة ،إضافة إلى ذلك تعطً األدبٌة أهمٌة كبٌرة للقٌمة اإلٌحابٌة
للمفردة أو لعدد من المفردات؛ إذ ٌكون على الدارس دراسة المفردات من خبلل الكشؾ عن
أنظمتها الداللٌة المشكلة للحقول الداللٌة للنص ،أي تسلسل دالالت المفردات وانتظامها.
وٌخضع تسلسل الوحدات لؤلساس التوزٌعً (توزٌع مختلؾ الوقابع اللؽوٌة) ،حٌث
ٌتوجب على الدارس تتبع المواقع التً تحتلها هذه الوحدات فً السلسلة الكبلمٌة ،أو داخل
األنظمة النصٌة وإذا كان توزٌع المفردات ٌشكل حقوال داللٌة فإن توالٌها خطٌا وفق قوانٌن
نحوٌة ٌشكل سبلسل نحوٌة ،إذ تتكون السلسلة النحوٌة من عنصرٌن أو أكثر ،تترتب هذه
العناصر وفق القواعد المشكلة لنظام لؽة ما ،كالجمل الفعلٌة التً ٌكون ترتٌبها على أساس فعل
ثم فاعل  2أو الجمل االسمٌة التً ٌكون المعهود فً ترتٌب عناصرها على أساس االسم
(المبتدأ) ثم الصفة (الخبر) ،بهذا التوزٌع الخطً ٌكون ترتٌب عناصر الجمل ؼٌر موسوم أل ّنه
لم ٌحدث خرقا فً توقع القارئ العتٌاده علٌه ،كما أنه لم ٌحمل سمات تمٌزه من ناحٌة أدبٌة،
وإنما ٌحدث الشعور بالوسم والتمٌز عندما ٌُحدِث التوزٌع تؽٌٌرا فً نظام هذا الترتٌب ،أو
بروزا فً السلسلة تتشكل من خبلله خصوصٌة تعبٌرٌة ،وبالتالً ٌساعد التوزٌع فً إظهار
األدبٌة من خبلل االنزٌاحات التركٌبٌة.

1ـ ٌنظر ،جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة  ،ص 19
2ـ ٌنظر المرجع نفسه  ،ص .209 ،203
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اٌزّ١ٙل :

أمّا األشكال الببلؼٌة فهً ككل الوقابع اللؽوٌة التً ٌمكن أن تترتب وتتوزع داخل
النص ،فتإدي معنى محددا إال أن طبٌعتها تختلؾ عن طبٌعة العناصر األخرى من خبلل ما
تحدثه من تعدٌبلت على بنٌتها المعنوٌة تجعلها تتجاوز المعنى الذي ٌإدٌه الترتٌب النحوي،
وتنتظم مختلؾ األشكال الببلؼٌة سواء كانت صورا مجازٌة (استعارة ومجاز مرسل ـ كناٌة)
أو صورا ساخرة ،...أو استفهام أو تعجب وؼٌرها ،من منظور التلقً إلى صور ذات بنٌة
صؽرى ،وهً التً تظهر أثناء التلقً بسهولة وتكون فورٌة التحدٌد ،إذ ٌمكن تحدٌد عناصرها
اللؽوٌة المشكلة لها ،وصور ذات بنٌة كبرى ،وهً التً ال تظهر لدى التلقً كؤشكال ببلؼٌة،
وٌتعذر تحدٌد عناصرها أوعزلها .

1

وهذه األشكال الببلؼٌة تساهم فً بناء النص ،كما تشكل داخله تنظٌما معٌنا ٌرتبط
بالموضوعات التً تإدي إلى إدراك مختلؾ التشكٌبلت النصٌة للعمل األدبً.
إن مختلؾ هذه التحدٌدات التً ٌدركها الدارس أو الباحث لمختلؾ الوقابع اللؽوٌة ،فً
النص تتشكل منتجة سبلسل تكشؾ عن ممٌزات لؤلدبٌة النصٌة.
وهذه السبلسل إنما ٌعتمد فً دراستها على األقطاب العاملٌة ،أي دراسة أسلوب
(العامل المرسل) من خبلل الذي ٌظهر فً مختلؾ السبلسل التً أنتجها واختارها فً األصل
من بٌن اإلمكانات اللؽوٌة المتاحة  ،وأسلوب العامل المرسل إلٌه فً فهم واستٌعاب هذه
السبلسل باالستناد لخلفٌاته الفكرٌة والثقافٌة  .وركز جورج مولٌنٌٌه فً مختلؾ أبحاثه النظرٌة
والتطبٌقٌة على قراءة النص وتؤوٌله  ،فوضع سبلسل من الوقابع اللؽوٌة ،التً ٌمكن أن ٌحدد
المتلقً أسلوب تسلسلها ،وبذلك ٌربط األسلوبٌة التسلسلٌة بالنظام العاملً من جهة ،ومن جهة
أخرى ٌربط المنهج التسلسلً الذي ٌعتمده الدارس فً تحدٌد الوقابع اللؽوٌة بالتكرار وذلك
على أساس أن التكرار باعتباره واقعة لؽوٌة ٌدخل فً البناء التكوٌنً للنص األدبً ،وفً
الوقت نفسه ٌكون إجراء ٌتحقق به وجود التحدٌدات اللؽوٌة ،الذي كان من الممكن أال تظهر

 1ـ ٌنظر ،صبلح فضل ،ببلؼة الخطاب وعلم النص ،ص .121وما بعدها.
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اٌزّ١ٙل :

فً التلقً األولً ،كما أن معدالت تكرار مختلؾ الوقابع اللؽوٌة تعد دلٌبل هاما وإن كان ؼٌر
قطعً على وجود الكثافة األدبٌة فً النص.
ثالثا :الشعر العذري و مجنون لٌلى
تتفاوت الطبٌعة اإلنسانٌة فً التعبٌر عن المشاعر والعواطؾ ،خاصة فً العبلقة بٌن
الرجل والمرأة ،فإمّا أن تكون معبّرة عن ؼاٌات مادٌة إلشباع الشهوات الحسٌة ،وهنا ٌمتزج
الحب بالمٌول الشهوانٌة ،وإمّا تكون معبرة عن مشاعر ود صافٌة طاهرة نبٌلة األؼراض
والمرامً ،فٌكون نتاجه ذلك اللون من الؽزل الصادق البريء العفٌؾ ،الذي تكون المرأة فٌه
مقصودة كروح ال كجسد ،تشع فً هذا الؽزل حرارة العاطفة وشدة األشواق ،وٌصور خلجات
النفس وفرحة اللقاء وألم الفراق والرحٌل ،و عن الحبّ ٌقول ابن حزم األندلسً :هو " الحب
 أعزك هللا  -أوله هزل وآخره جد .دقت معانٌه لجبللتها عن أن توصؾ ،فبل تدرك حقٌقتهاإال بالمعاناة ولٌس بمنكر فً ال ّدٌانة وال بمحظور فً الشرٌعة ،إذ القلوب بٌد هللا عز وجل ...
(وٌُعرَّ ؾُ بـ) أ ّنه اتصال بٌن أجزاء النفوس المقسومة فً هذه الخلٌقة فً أصل عنصرها
الرفٌع" 1وقد اشتهر التعبٌر عن هذا الحب بؤشعار ـ خلدها التارٌخ ـ فً إحدى قبابل قضاعة
التً كانت تنزل فً وادي القرى شمالً الحجاز ،ألنّ شعراءها أكثروا التؽنً بالحب والؽزل
العذري ،ونظمهٌ ،روى أن ساببل سؤل رجبل من هذه القبٌلة :ممن أنت؟ ،قال من قوم إذا
عشقوا ماتوا ،2والمجنون هو أحد الشعراء الذٌن ماتوا ،وهو من شعراء هذه القبٌلة الذٌن ماتوا
شوقا وعشقا ،و هو قٌس بن الملوح ،الذي أحب ابنة عمه لٌلى العامرٌة ،؛ إذ لم تشتهر قصة
ؼرام فً تارٌخ أدبنا العربً ،مثلما اشتهرت قصة مجنون لٌلى ،و إذا كانت مراتب الحب عند
العرب تبدأ بالهوى ،ثم التعلق :وهً مبلزمة هذا الهوى للمحب ،ثم الكلؾ وهو شدة الحب ،ثم
العشق وهو زٌادة عن الحب ثم الشعُؾ وهو احتراق القلب مع لذة ٌجدها المحب ،وكذلك
اللوعة ،ثم الشؽؾ وهو أن ٌبلػ الحب شؽاؾ القلب ،ثم الجوى وهو الهوى الذي استقر فً

1ـ ابن حزم األندلسً ،طوق الحمامة ،تحقٌق :احسان عباس ،المإسسة الوطنٌة للنشر والتوزٌع ،بٌروت لبنان،1982 ، ،
ط ،2ص .12
 2ـ ٌنظر ،شوقً ضٌؾ ،تارٌخ األدب العربً ـ العصر اإلسبلمً ـ ،نشر دار المعارؾ ،مصر1999،م ،ط ،16ص.14،13
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اٌزّ١ٙل :

الباطن ،ثم التٌم وهو أن ٌستعبد الحب المحب ،ثم التدلٌه أو الجنون ،وهو ذهاب العقل من
الهوى  ،1فإن قٌس بن الملوح قد م ّر حبه للٌلى كل المراحل وصوال إلى التدلٌه والجنون ،ثم
المرض والموت فً سبٌل المحبوب وربما لم تتسع صفحات مصادر األدب والتارٌخ ألخبار
شاعر عربً كما اتسعت لقٌس بن الملوح ،وربما لم تنسج القصص والحكاٌات حول عبلقة
حب كما نسجت حول عبلقة مجنون بنً عامر بلٌبله ،فهو واحد من شهداء الحب العذري
الذٌن سجلوا فً التارٌخ أروع قصصهم وأنبل عواطفهم ،لقد شهدت مطالع الدولة األموٌة حٌاة
قٌس بن الملوح بٌنما وفاته كانت ما بٌن 65هـ و 68هـ.
وقد شهد حً ،بنً عامر فً بوادي الحجاز العربٌة بٌن مكة المكرمة والمدٌنة المنورة،
صراعه العنٌؾ مع تلك العاطفة المشبوبة التً مؤلت علٌه قلبه وحسه ،واستؽرقت أٌامه ولٌالٌه
فلقد تفتح علٌها قلبه وهو حدث صبً ،ثم أخذت تشب معه وتتضح ٌوما بعد ٌوم ،وتستهلك
عمره سنة بعد سنة ،حتى قضى حٌاته فً هٌام وؼربة  ،وحرمان ولوعة ..ثم مات وحٌدا فً
واد منعزل كسٌر الفإاد.
وثمة رواٌات وأخبار مختلفة تشٌر إلى تلك الظروؾ التً نبتت فٌها عبلقة قٌس بلٌلى
العامرٌة:

2

 )1بعضها ٌقول :أنهما تعارفا صبٌٌن حٌنما كانا ٌذهبان لرعً البهم والماشٌة عند جبل ثوبان
ثم ظبل كذلك حتى نمت عواطفهما وترعرعت.
 )2و بعضها ٌقول :إن قٌسا مر ٌوما بفتٌات فسلم علٌهن فبادلنه السبلم ودعونه للحدٌث فنزل
عن مطٌته وتحدث إلٌهن ،وعقر لهن ناقته وأطعمهن .وفً المساء أقبل فتى آخر فشؽلن به
عن قٌس فؤؼضبه ذلك وقال شعرا ،فلما أصبح تعرض لهن فلم ٌجدهن ،ولكنه وجد لٌلى
فدعته إلى الحدٌث وأعلنت له عن حبها فً شعر لم ٌكد ٌسمعه حتى خر مؽشٌا علٌه.

1ـ ٌنظر /الموقع االلكترونً ، konouz.com :مراتب الحب فً اللؽة ،موسوعة اللؽة العربٌة،بتارٌخ.2015 /01/31 :
2ـ دٌوان قٌس بن الملوح ،رواٌة أبً بكر الوالبً ،دراسة وتعلٌقٌ ،سري عبد الؽنً ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1410،هـ،
1990م ،ط ،1ص.20
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اٌزّ١ٙل :

 )3وتذهب بعض الرواٌات واألخبار إلى تصوٌر قٌس بؤنه كان شدٌد الولع بالنساء ،وأن لٌلى
العامرٌة كانت أجمل وأملح نساء حٌها ،وأن رفٌقاتها كن ٌقصدنها وٌجلسن إلٌها و ٌسمرن
معها فعرؾ قٌس بذلك فسعى إلٌها وضم نفسه إلى مجلسها.
و على اختبلؾ الرواٌات فً ظروؾ هذا الحب ،إال أنها تتفق فً إثبات وجود قٌس وأنه
شخصٌة حقٌقٌة ،وإثبات حبه لبنت عمه لٌلى .ورؼم أن هناك من الباحثٌن من شكك فً هذه
القصة ،وفً شخصٌة قٌس ،ألن الرواة لم ٌتفقوا على اسمه ،وكذلك عدم اتفاقهم فً األحداث
التً زخرت بها حٌاته ،وعدم االتفاق على وجوده ،إال أن عددهم الٌقاس بكثرة الرواة الذٌن
رووا أخبار قٌس بن الملوح ،وهم من الرواة الثقات :كٌونس النحوي ،وأبو عمرو الشٌبانً،
محمد بن السابب الكلبً ،األصمعً ،أبو عبٌدة ،الهٌثم بن عدي ،وكل هإالء إما معاصرون
لمجنون لٌلى ،وإما متؤخرون عنه بقلٌل.
ثم انتقلوا من التشكٌك فً وجود الشاعر إلى التشكٌك فً شعره ،لكن الذي ٌقرأ شعره ،قراءة
عمٌقة ،والتؤمل الدقٌق للحاالت النفسٌةٌ ،حس أن هذا الشعر ٌعبر عن عاطفة صادقة مشبوبة
وعن عمق فً تجربة معاناة حقٌقٌة عاشها الشاعر وٌصؾ حدودها وأبعادها ،وٌصور أحداثها
ومواقفها.

1

كانت هذه لمحة سرٌعة عن أهم المفردات التً شكلت عنوان البحث ،والتً نود التوسع
فٌها وتوضٌح جزبٌاتها فً متن البحث.

1ـ ٌنظر ،دٌوان قٌس بن الملوح ،ص7ـ ص.12
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الػصل األول
التؽرار يف الػؽرون العربي والغربي

الػصل األول:
التؽرار يف الػؽرون العربي والغربي.
أوال :تعروف التؽرار وأمناصه:
 .1تعروف التؽرار:
أ .لغة.
ب .اصطالحا.
ج .املصطؾحات الؼريبة من التؽرار.

 .2أمناصه:

ثانقا :التؽرار يف الػؽر العربي .
ثالثا :التؽرار يف الػؽر الغربي.

اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

أوال :تعرٌف التكرار وأنماطه:
 .1تعرٌفه:
ٌسٌر الكون وفق نمطٌة متكررة خاضعة لقوانٌن محكمة ،تنتظم بها الحٌاة وتنسجم ؛
تتمظهر هذه النمطٌة بؤشكال مختلفة ؛ فنجدها مثبل فً تكرر فصول السنة  ،تكرر دوران
الشمس وباقً الكواكب ،......بل تطال حتى اإلنسان ،حٌث نلمسها فً تكرر دقات قلبه ،وفً
مبادالته التنفسٌة بٌن شهٌق وزفٌر ،...وصوال إلى كبلمه؛ ٌظهر التكرار جلٌا فً عاداته
الكبلمٌة ذات العبلقة بمختلؾ بواعثه النفسٌة ،والتً تضمن بالتالً تواصله االجتماعً ،ومن
هنا ٌكتسب التكرار أهمٌته الناتجة عن الواقع االستعمالً له داخل الكبلم وكؤنه " أمر الزم فً
لؽة البشر ".1
وحتى نفهم هذه الظاهرة علٌنا أوال وقبل كل شًء البحث عن األصل اللؽوي لكلمة
التكرار أو الجذر" كرّر"،
أ .لغة:
جاء فً لسان العرب " كرَّ هُ وكرَّ بنفسه ٌتعدى وال ٌتعدى وال َكرُّ مصدر .كرَّ علٌهٌَ ،كِرُّ
َك ًّرا و ِت ْك َرارً ا ،عطؾ .وكرَّ عنه ،رجع ،وكرَّ على العدو ٌكرُّ  ،ورجل كرَّ ارٌ ،و ِم َكرٌّ وكذلك
الفرس ،وكرَّ َر الشً َء و َكرْ َك َرهُ :أعاده مرة بعد أخرى  ،والكرَّ ةُ المرة ،والجمع كرَّ ات ،وٌقال:
كرَّ رْ ُ
ت علٌه الحدٌث و َكرْ َكرْ ُت ُه عن كذا َكرْ َك َر ًة  ،إذا رددته ،وال َكرُّ الرجوع على الشًء "  2أما
ُورا ،وكرَّ علٌه رمحه وفرسه
فً أساس الببلؼة فإن كلمة "ك.ر.ر انهزم عنه ،ثم كرَّ علٌه ُكر َ
ت علٌه الحدٌث ك ًّرا و َكرَّ رْ ُ
كرَّ ا وكرَّ بعدما فرّ ،وهو ِم َكرٌّ مفرّ ،و َكرَّ ا ٌر ف ّرار ،و َكرَّ رْ ُ
ت علٌه
ِت ْك َرارً ا ،وكرَّ َر على سمعه كذا و َت َكرَّ َر علٌه ،وناقة ِم َكرَّ ةٌ ،تحلب فً الٌوم مرتٌن ،ولهم َهرٌر
و َكرٌر  ،وهو صوت فً الصدر كالحشرجة ،وباتت السحابة ُت َكرْ ِك ُر َها الجنوب :تصرفها "

1

3

ـ عز الدٌن علً السٌد ،التكرٌر بٌن المثٌر والتؤثٌر ،تحقٌق عبد الرحٌم محمود،عالم الكتب1407 ،هـ1986/م،ط ،2ص.7

2ـ ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بٌروت /لبنان1997 ،م ،ط، 1ج ،5ص.393
3

ـ الزمخشري ،أساس الببلؼة ،تحقٌق عبد الرحٌم محمود ،دار المعرفة ،بٌروت/لبنان1402،هـ1982/م،د/ط ،ص.389
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اٌفظً األٚي:

ما ٌربط بٌن العناصر التالٌة( :رجل ،فرس ،شًء ،حدٌث ،رمح ،ناقة ،سحابة) هو
اقترانها بلفظة التكرار  ،سواء كان اقترانا على وجه االتصاؾ بها أو عامبل لفعلها ،حٌث أن
هذه العوامل تعٌد الحركة أو العمل الذي تنجزه بعدد منتظم ودابم ،إلى أن ٌصبح هذا العمل
الزم لها ،وتستحق بذلك االتصاؾ به ،فحٌن نقول عن الرجل :رجل ك ّرار ،نعنً بذلك إعادته
لحركة معٌنة؛ حٌث ٌنطلق من نقطة ماٌ ،نتقل عنها بفاصل زمنً ،ثم ٌرجع إلٌها ،وهً
الحركة المعروفة للرجل والفرس فً نزال الع ّدو أثناء الحروب أو المبارزة ،وكذلك ٌنطبق
األمر على باقً العناصر ،فالناقة لها فعل جبلت علٌه وهو الحلب إال أنّ هناك نوق تعٌد هذا
الفعل بعد فاصل زمنً  ،لذلك كانت مك ّرة ،وعندما تكرر الحدٌث على سمع أحدهم ،فؤنت قمت
بفعل التلفظ لعناصر لؽوٌة أردتها ،ثم وبعد فترة تعٌد هذا التلفظ ـ وبؽض النظر عن كٌفٌة
إعادته ـ لكن التلفظ باعتباره الفعل المنجز قد أعٌد بعد انتهاء المدة الزمنٌة للتلفظ األول؛ أي
أنك ر ّددت الفعل ،بعد االنتهاء منه.
لذلك ٌمكن القول أن اللؽوٌٌن ،قد نظروا إلى معنى التكرار على أنه إعادة ،أو رجوع،
أو تردٌد ،وذلك من خبلل استقرابهم لبلستعماالت اللؽوٌة العربٌة المختلفة.
ب .اصطالحا:
إذا كان معنى التكرار المستقى من المعاجم ٌتمحور فً اإلعادة والرجوع والتردٌد ،فإننا
نمٌز فً االصطبلح مجموعة من التعرٌفات المختلفة تبعا الختبلؾ وجهات نظر أصحابها فً
تلقٌهم لهذه الظاهرة .والتً أماطت اللثام على بعض الجزبٌات المشكلة لماهٌة التكرار ،فمنهم
من اقتفى أثر المعنى اللؽوي ،فكان التكرار ـ عنده ـ هو" اإلتٌان بشًء مرة بعد أخرى "  ،1فً
هذه العبارة تعرٌؾ بالتكرار فً وجهه العام الذي ٌنطبق على كل األشٌاء المعــادة ،أو المعاد
فعلها بمرور زمن معٌن ،ومنهم من خصّه باللؽة والكبلم فكان (التكرار) إمّا

" إعادة لنفس

الكلمة فً السٌاق بمعنى آخر "  ، 2أو" داللة اللفظ على المعنى مر ّددا "  ، 3أو أنه "عبارة عن

 1ـ الشرٌؾ الجرجانً ،التعرٌفات ،تحقٌق عبد المنعم الجفنً ،دار الرشٌد ،القاهرة ،د/ط ،د/ت ،ص.73
2

ـ صبلح فضل ،علم األسلوب مبادبه وإجراءاته ،دار الشروق1985 ،م1419/هـ ،ط ،1ص.163

3

ـ ابن األثٌر ،المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر،تحقٌق أحمد الحوفً ،دار نهضة مصر ،القاهرة ،د/ت ،ط ،2ص.345
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اٌفظً األٚي:

تكرٌر كلمة فؤكثر باللفظ والمعنى لنكتة " ،وهذه التعرٌفات فٌها واضحة إشارة ألنواع
التكرار ،كتكرار اللفظ و تكرار المعنى داخل الخطاب إلفادة ؼرض ما ،ووظٌفة مقصودة
تختلؾ باختبلؾ السٌاق أو المقام الذي ورد فٌه ذلك التكرار سواء جًء به للوعظ والنصٌحة،
أو التهدٌد ،أو التقرٌر والتؤكٌد ...و ؼٌرها من األؼراض والمواقؾ التً تكون مدعاة للتكرار
أو وُ ِجد التكرار لها.
ومن التعرٌفات ما ٌكشؾ جانبا آخر من جوانب هذه الظاهرة ،هو مستعمل التكرار أو
الباث للكبلم فٌؤتً التكرار " إلحاحا على جهة هامة فً العبارة ٌعنى بها الشاعر (أو المتكلم
بصفة عامة) أكثر من عناٌته بسواها ...فهو ٌسلط الضوء على نقطة حساسة فً العبارة
وٌكشؾ عن اهتمام المتكلم بها ،وهو بهذا المعنى ذو داللة نفسٌة قٌّمةٌ.. .ضع بٌن أٌدٌنا مفتاحا
للفكرة المتسلطة على الشاعر(أو المتكلم) "  1أو ٌكون " إحدى المراٌا العاكسة لكثافة الشعور
المتراكم زمنٌا عند الذات المبدعة ٌتجمع فً أؼراض عدٌدة ....أو أنه أسلوب تعبٌري ٌصور
انفعال النفس بمثٌر ما ،فالمتكلم إنما ٌكرر ما ٌثٌر اهتماما عنده ،وهو ٌحب فً الوقت نفسه أن
ٌنقله إلى نفوس مخاطبٌه "  ،2تربط هذه التعرٌفات األخٌرة بٌن التكرار والعاطفة ،فتتفق على
أن :نفس المتكلم الخاضعة النفعال ما ،هً مصدر التكرار ،وبالمقابلٌ ،كون التكرار هو
الكاشؾ عن بواعث هذه النفس واهتماماتها المختلفة ومشاعرها ،ووسٌلة نقل لتلك االهتمامات
والمشاعر إلى المخاطبٌن من أجل التؤثٌر فٌهم.
ومن التعرٌفات ما أثار أهمٌة التكرار داخل البناء النصً حٌث ُع َّد " وسٌلة الكتشاؾ
واقعة لؽوٌة وتحدٌدها فً البرؼماتٌة األدبٌة( ....حٌث) أن إدراكا بسٌطا لتكرار ما هو الذي
ٌعٌِّن وجود التحدٌد اللؽوي نفسه الذي من الممكن أن ٌم ّر ظهوره األوّ ل دون أن ٌلفت
االنتباه"3؛ فً هذا التعرٌؾ ٌظهر التكرار كجزء مهم فً بناء التعبٌرُ ،تعْ َرؾُ من خبلله أهمٌة
الوحدات ـ خاصة المكررة ـ وٌظهر تمٌزها عن باقً الوحدات المتفردة ،فٌصبح وسٌلة
إجرابٌة ،تكشؾ تفرد المبدع وتمٌزه فً الفذلكة ،واختٌاره لتكرار وحدات معٌنة دون أخرى،
1

ـ نازك المبلبكة ،قضاٌا الشعر المعاصر ،ص.242

 2ـ عز الدٌن علً السٌد ،التكرٌر بٌن المثٌر والتؤثٌر ،ص.136
3ـ جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة.،ص.183
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اٌفظً األٚي:

مما ٌخلق نوعا من النمطٌة ،تتجسد فً شكل خصابص ممٌزة تعبّر عن األسلوب المتفرد
لصاحب عمل األدبً ،وطرٌقته فً الكتابة ،أو لمجموعة من األعمال.
بعد العرض لهذه المجموعة من التعرٌفات نخلص إلى أن التكرار هو إعادة لوحدات
لؽوٌة مختلفة داخل السٌاق التعبٌري ،وقد ٌتخذ أشكاال وأسالٌب متعددة ،تكون على األؼلب
مرهونة بثنابٌة الدال والمدلول ،فقد ٌتكرر الدال أحٌانا ،وأحٌانا أخرى ٌتكرر المدلول ،أو
ٌمكنه أن ٌإدي تركٌبات مختلفة ،تساهم مساهمة فعالة فً بناء الخطاب واتساقه؛ وهذه
التكرارات مصدرها الفعلً الذات المتكلمة أو المبدعة التً تحركها بواعث ومثٌرات ،تنتج
عنها أؼراض متعددة ،بناء علٌها وانطبلقا منها ٌتشكل التكرار إما تلقاء أو انتقاء ،لٌكتسب فً
األخٌر أهمٌته فً الخطاب ،وذلك بوصفه أداة للبحث عن الجمالٌة الممٌزة للخطاب.

ج .المصطلحات القرٌبة من التكرار:
وردت فً الكتب النقدٌة والببلؼٌة القدٌمة مصطلحات تشابهت معانٌها بمعنى التكرار،
وتداخلت مفاهٌمها بمفهومه ،ولعل أقربها إلٌه شبها مصطلحًْ اإلطناب والتطوٌل ،اللذٌْن
أحدثا نوعا من الحٌرة  1لدى علماء البٌان فً محاولتهم الوقوؾ على ح ّدٌْهما والجزبٌات التً
تمٌز كل منهما عن اآلخر ،واستظهار العبلقة التً تربطهما بالتكرار ،وسنعرض هنا لمفهوم
كل منهما ث ّم إلى عبلقتهما بالتكرار:
 .1اإلطناب:
ٌع ّد اإلطناب ضربا من ضروب التؤكٌد ،التً ٌإتى بها فً الكبلم قصد المبالؽة ،لكنه ٌنفرد
وٌتمٌز عن ؼٌره من التؤكٌدات ( كالتؤكٌد بالتقدٌم والتؤخٌر ،أو التؤكٌد باالعتراضٌُ ،) ...لحِقه
بعض النقاد (كؤبً هبلل العسكري  ) 2بالتطوٌل ،إذ ٌرى أن اإلطناب ببلؼة إذا كان فً ؼٌر
خطل ،أمّا ابن األثٌر فٌرى أن :التطوٌل هو ضد اإلٌجاز ،وأنه للخواص كما هو للعوام ،و
 1ـ ٌنظر ،ابن األثٌر ،المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر ،حققه وعلق علٌه ،كامل محمد محمد عوٌضة ،دار الكتب
العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،المجلد1419 ،2هـ1998/م ،ط ،1ص .108
 2ـ ٌنظر ،أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن الكتابة والشعر ،حققه وضبط نصه الدكتور مفٌد قمٌحة ،دار الكتب العلمٌة،بٌروت
لبنان1401 ،هـ1981 /م ،ط ،1ص 209ـ .213

26

اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

وٌختلؾ عن التطوٌل .وقد حاول وضع ح ٍّد لئلطناب بالعودة إلى معناه اللؽوي ،فاإلطناب من
"أطنب فً الشًء :إذا بالػ فٌه ،وٌقال  :أطنبت الرٌح :إذا اشتدت فً ؼبار ،و أطنب فً عدوه:
إذا مضى فٌه باجتهاد ومبالؽة ،وأطنب فً الوصؾ ،إذا بالػ واجتهد "
اإلطناب بكونه زٌادة اللفظ على المعنى لفابدة ،وهو على قسمٌن:

 ،1ومن هنا ٌُح ُّد

2

أٌ .وجد فً الجملة الواحدة :وٌرد إمّا حقٌقة وإمّا مجازا .
بٌ .وجد فً الجمل المتع ّددة ،وٌحوي أربعة أشكال:
 )1أن ٌُذكر الشًء فٌإتى فٌه بمعان متداخلة ،إال أن كل معنى ٌختص بخصٌصة لٌست
لآلخر.
 )2أن ٌُذكر الشًء على سبٌل النفً ،ث ّم ٌُذكر على سبٌل اإلثبات أو بالعكس ،وال بد أن
ٌكون فً أحدهما زٌادة لٌست فً اآلخر ،وإال كان تكرٌرا ،وٌسمى النفً واإلثبات.
 )3أن ٌُذكر المعنى الواحد تاما ال ٌحتاج فٌه إلى زٌادة ث ّم ٌضرب له مثال من التشبٌه.
 )4أن ٌستوفً معانً الؽرض المقصود من كتاب أو خطبة أو قصٌدة ،و ٌُ َع ُّد هذا أصعب
األشكال ألنه ٌتفرع إلى أسالٌب كثٌرة من المعانً ،وٌتفاوت فٌه الناظمون والناثرون.
 .2التطوٌل:
أورد أبو هبلل العسكري عن " التطوٌل أنه عً ،ألنه بمنزلة سلوك ما جهبل بما ٌقرب،
وأن العرب كانت تطٌل لٌسمع منها "  ،3و" التطوٌل هو ضد اإلٌجاز وهو أن ٌدل على المعنى
بلفظ ٌكفٌك بعضه فً الداللة علٌه ،....كقول (أبً تمام):
ت دَهْ ِر
عثرا ِ
إِ ًذا أ َنا ل ْم أل ٌ ْم َ

*

4

ُبل ُ
ٌِت ِب ِه الؽ َدا َة َف َمنْ ألوُ ُم

1ـ ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (طنب) ،دار صادر بٌروت ،لبنان1412 ،هـ1955 /م ،ط ،1ص562
2ـ ٌنظر ،ابن األثٌر ،المثل السابر ،ص  108ـ .116
3ـ أبو هبلل العسكري ،الصناعتٌن ،ص.210
4ـ أبو تمام ،دٌوانه ،قصٌدة ٌشكو فٌها الدهر بنٌسابور ،ص .245
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اٌفظً األٚي:

فقوله الؽداة زٌادة ال حاجة بالمعنى إلٌها ،ألنه ٌتم بدونها ،ألن عثرات الدهر لم تنله الؽداة وال
العشً ،وإنما نالته ،ونٌلها إٌّاه البد وأن ٌقع فً زمن من األزمنة كابنا ما كان ،وال حاجة إلى
تعٌٌنه بالذكر "  ،1وعلٌه ٌكون التطوٌل هو زٌادة اللفظ عن المعنى لؽٌر فابدة.
بعد الوقوؾ على مفهوم ك ٍّل من اإلطناب والتطوٌل ،نستظهر عبلقة التكرار بهذٌن
المفهومٌن من خبلل ما أورده ابن األثٌر فً تفرٌقه بٌنها اعتمادا على حدودها ،فاإلطناب :
هو زٌادة اللفظ عن المعنى لفابدة ،وهذا ح ّده الذي ٌمٌزه عن التطوٌل ،والتطوٌل :هو زٌادة
اللفظ عن المعنى لؽٌر فابدة ،و" أمّا التكرٌر ،فإنه داللة اللفظ على المعنى مرددا ،كقولك لمن
تستدعٌه :أسرع ،أسرع؛ فإن المعنى مردد واللفظ واحد...و إذا كان التكرٌر هو إٌراد المعنى
مرددا ،فمنه ما ٌؤتً لفابدة ومنه ما ٌؤتً لؽٌر فابدة ،فؤمّا الذي ٌؤتً لفابدة ،فإ ّنه جزء من
اإلطناب ،وهو أخصّ منه فٌقال حٌنبذ ،إن ك ّل تكرار ٌؤتً لؽٌر فابدة فهو اإلطناب ،ولٌس كل
إطناب تكرٌرا ٌؤتً بفابدة ،و أمّا الذي ٌؤتً من التكرٌر لؽٌر فابدة فإ ّنه جزء من التطوٌل ،وهو
أخصّ منه فٌقال حٌنبذ ،إن كل تكرٌر ٌؤتً لؽٌر فابدة فهو تطوٌل ،ولٌس كل تطوٌل تكرٌرا
ٌؤتً لؽٌر فابدة "

2

إذا فقد ح ّدد النقاد والببلؼٌون مفهوم كل من اإلطناب والتطوٌل والتكرار ،وهذا األخٌر
ٌقع تارة فً دابرة اإلطناب وتارة أخرى فً دابرة التطوٌل ،إذ أن ما ٌح ّدد هذا الموقعه هو
اإلفادة .وٌمكن أن نلخص هذه العبلقة بٌن التكرار والمصطلحات فً الشكل التالً:

1ـ ابن األثٌر المثل السابر ،المرجع السابق ،ص  ،55ص .56
2ـ المرجع نفسه ،ص  .110 ،109وأورده أحمد مطلوب ،معجم المصطلحات الببلؼٌة وتطورها ،مطبعة المجمع العلمً
العراقً1406 ،هـ1986/م ،د/ط ،ص.333
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إطناب

اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

مفٌد

تكرار

غٌر مفٌد

تطوٌل

لتكرار

 .2أنماطه :
تعددت أشكال التكرار وفقا لتعدد األساس أو المنطلق المعتمد فً التقسٌم ،والذي ٌختلؾ
بدوره باختبلؾ وجهات نظر متخذٌه ،و أساس ذلك كان الذوق الببلؼً ،باألخص فً
الدراسات النقدٌة القدٌمة ،حٌث كان العرب ٌعٌبون استعمال التكرار ،ألنهم عدوه عٌّا ،بل كان
عدم استعماله شرط من شروط ببلؼة الكبلم وفصاحتهٌ..." ،حكى عن ابن السماك أ ّنه جعل
ٌوما ٌتكلم ،وجارٌة له حٌث تسمع كبلمه ،فلمّا انصرؾ إلٌها قال لها :كٌؾ سمعت كبلمً؟
قالت :ما أحسنه لوال أ ّنك تكثر تِرداده ،قال :حتى ٌفهمه من لم ٌفهمه ،قالت :إلى أن ٌفهمه من
لم ٌفهمه قد ملّه من فهمه" 1؛ ربطت الجارٌة حسن الكبلم بعدم ترداده وتكراره ،وٌرى ابن
 ،2ومن

سنان الخفاجً ( 466هـ) أنّ  " :تكرار الحروؾ والكبلم ٌذهب بشطر من الفصاحة"

اآلراء أٌضا رأي ٌحً العلوي (ت 745هـ) فً قوله إنّ  " :الحرؾ الواحد إذا تكرر فً الكبلم
المنظوم أو المنثور كان ثقٌبل على األنفس نازال عن الفصاحة معٌبا فً الببلؼة"

 ،3وٌبدو

انطبلقا من هذه اآلراء أن فرٌقا من الببلؼٌٌن جعلوا التكرار فً الكبلم شعره ونثره من
المعٌبات التً ٌمنعها الذوق الببلؼً ،وال تتقبلها معاٌٌر الفصاحة ،وال تستقٌم بها فابدة كبلم
 1ـ الجاحظ  ،البٌان والتبٌٌن ،تحقٌق عبد السبلم محمد هارون ،مكتبة الخانجً ،القاهرة 1968،م ،ط ،3ج ،1ص.104
2

ـ ابن سنان الخفاجً ،سر الفصاحة  ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان1982 ،هـ1402/م  ،ط ،1ص.107

 3ـ ٌحً بن حمزة العلوي ،الطراز المتضمن ألسرار الببلؼة وعلوم حقابق اإلعجاز ،تحقٌق عبد الحمٌد الهنداوي ،المكتبة
العصرٌة ،بٌروت ،ج2002 ،3م ،ط ،1ص.52
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اٌفظً األٚي:

الخطباء والمتكلمٌن ،بل و ٌُع ُّد من بواعث الملل فً نفوس السامعٌن وعامبل فً إحساسهم
بالضجر .و فً مقابل ذلك كان الشعراء ٌستعملون التكرار فً إبداعاتهم ،والخطباء فً
مقاالتهم و ٌتحدث به عامة الناس فً كبلمهم ،وخاصة أ ّنه ارتبط ببواعث وأؼراض مختلفة
جعلت منه حاجة ال ٌستؽنى عنها ،فهو من طرق القول ومآخذه التً تمٌز بها العرب وسننهم،
كباقً الطرق ،مثل التمثٌل والتقدٌم والتؤخٌر ...وؼٌرها  ،1وإضافة على ذلك احتواء النص
القرآنً على العدٌد من النماذج التكرارٌة ،كتكرار القصص؛ قصص األنبٌاء ،وتكرار بعض
اآلٌات ،وهذا ما جعل الببلؼٌٌن ٌ ّتجهون للبحث فً البواعث والحكمة من التكرار  ،وبالتالً ال
ٌكون التكرار عٌّا إذا لم ٌجاوز مقدار الحاجة ،وٌخرج إلى العبث

2؛ أي أن قبول استعمال

التكرار فً اللؽة ،مشروط بقدرة مستعمله وتمكنه ،وبدوافع هذا االستعمال ومدى مبلءمتها
للمقام المعروضة فٌه ،حٌث أن " جملة القول فً الترداد (أو التكرار) أنه لٌس فٌه ح ّد ٌنتهً
إلٌه ،وال ٌإتى على وصفه وإ ّنما ذلك على قدر المستمعٌن ومن ٌحضره من العوام
والخواص".3
ٌمكن القول أن الببلؼٌٌن والنقاد القدامى اعتمدوا على ذوقهم الببلؼً فً تناول ظاهرة
التكرار محاولٌن الوقوؾ على جزبٌات هذه الظاهرة ،و ربّما تكون أشكال التكرار وأنماطه
هً أهم تلك الجزبٌات ،لذلك سنعرض ألهم أشكال وأنواع التكرار التً رصدها الباحثون،
سواء فً القدٌم ،أو فً الحدٌث أٌن القت هذه الظاهرة رواجا وتطورا مع تطور الشعر
المعاصر ،وأهم األنماط التكرارٌة هً:
أ .تكرار لفظً و معنوي:
تتشكل الظاهرة التكرارٌة من خبلل نمطٌن هامٌن ،حٌث ٌتكرر الكبلم عموما إمّا
باللفظ ،أو بالمعنى ،وهذا ما أورده السجلماسً ( 704هـ ) ـ فً حدٌثه عن التكرار ـ بقوله" :
وذلك جنس عال تحته نوعان :أحدهما التكرٌر اللفظً ونسمٌه المشاكلة ،والثانً التكرٌر

1

ـ ٌنظر ،ابن قتٌبة ،تؤوٌل مشكل القرآن ،تحقٌق السٌد أحمد صقر ،دار التراث،القاهرة1973 ،م ،ط ،3ص 20

 2ـ ٌنظر ،البٌان والتبٌٌن ،للجاحظ ،المرجع السابق ،ج،3ص314
 3ـ المرجع نفسه.
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اٌفظً األٚي:

المعنوي ،ونسمٌه المناسبة ،وذلك إمّا أن ٌعٌد اللفظ ،وإمّا أن ٌعٌد المعنى ،فإعادة اللفظ هو
التكرٌر اللفظً أو المشاكلة ،وإعادة المعنى هو التكرٌر المعنوي أو المناسبة "

 ،1فً قوله

إشارة إلى هذٌن النوعٌن ،لكنه حرص على اصطبلح تسمٌة لكل منهما ،أحدهما المشابهة
واآلخر المشاكلة ،أمّا ابن جنً فقد ذكره فً باب االحتٌاط حٌث ٌقول " :اعلم أن العرب إذا
أرادت المعنى م ّكنته واحتاطت له ،فمن ذلك ال ّتوكٌد (ال ّتكرار) وهو على ضربٌن :أحدهما
تكرٌر األول بلفظه ،وهو نحو قولك :قام زٌ ٌد (قام زٌ ٌد) ،و(ضربت زٌدا ضربت) ،وقد قامت
الصبلة قد قامت الصبلة ،وهللا أكبر هللا أكبر.
الثانً :هو تكرٌر األول بمعناه .وهو على ضربٌن أحدهما لئلحاطة والعموم ،واآلخر
للتثبٌت والتمكٌن ،األول كقولنا :قام القوم كلّهم ،ورأٌتهم أجمعٌن...والثانً نحو قولك :قام زٌد
نفسه ،ورأٌته نفسه "  ،2لقد نظر ابن جنً إلى التكرار من منظور نحوي ،إذ ركز على وظٌفته
األساسٌة المتمثلة فً التوكٌد وعلٌه أقام نوعٌن من أنواع التكرار ،تكرار اللفظ ،وتكرار
المعنى دون اللفظ ،أمّا ابن رشٌق القٌروانً  :فالتكرار عنده على ثبلثة أقسام ،األول تكرار
اللفظ مع اختبلؾ المعنى ،وهو الشابع ،أو ما ٌعرؾ فً بعض أشكاله بالمشترك اللفظً،
والثانً تكرار المعنى بؤلفاظ مختلفة ،وهو قلٌل ،أمّا فٌما ٌخص تكرار اللفظ والمعنى ،الذي
ذكره ابن جنً على أنه توكٌد لفظً فإنه ـ عنده ـ ال ٌصلح مطلقا ،وع ّده عٌبا ،وهذا ما أورده
بقوله " :أكثر ال ّتكرار ما ٌقع ال ّتكرار فً األلفاظ دون المعانً ،وهو فً المعانً دون األلفاظ
أقلّ ،فإنْ تكرّر اللّفظ والمعنى جمٌعا فذلك الخذالن بعٌنه"  ،3وٌل ّخص رأٌه فً ال ّتكرار بعامّة،
بؤنّ له مواطن ٌحسن فٌها ومواطن ٌقبح فٌها ،و إ ّنما ٌبقى ذلك رهن االستعمال ،لذلك ٌتوجب
التشوق
على مستعمل التكرار أال ٌكرّر إال ّ لؽرض معٌّن كؤنْ ٌكرر االسم على جهة
ُّ
واالستعذاب إذا كان فً ُّ
تؽزل أو نسٌب ،أو على سبٌل ال ّتنوٌه بالمُكرَّ ر فً المدح تفخٌما له فً
 1ـ القاسم بن محمد األنصاري السجلماسً ،المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌع ،مكتبة المعارؾ بٌروت ،لبنان1980 ،م،
ط ،1ص.476
 2ـ ابن جنً ،الخصابص ،تحقٌق عبد الحمٌد الهنداوي ،،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،المجلد

1424 ،2هـ 2003/م،

ط ،2ص  331ـ .333
3ـ ابن رشٌق القٌروانً ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تحقٌق محً الدٌن عبد الحمٌد ،دار الطبلبع للنشر والتوزٌع،
 ،2006ط ،1ج ،2ص.64
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اٌفظً األٚي:

القلوب واألسماع ،أو على سبٌل ال ّتقرٌر وال ّتوبٌخ ،وتعظٌم المحكًِّ عنه ،أو على جهة الوعٌد
وال ّتهدٌد فً عتاب موجع ،أو فً الرّثاء ،وهو أولى ما تكرّر فٌه الكبلم ...لمكان الفجٌعة وش ّدة
القرحة التً ٌجدها المتفجّع ،كما ٌحسن فً االستؽاثة... ،وهً فً باب المدٌح ،وٌقع فً الهجاء
على سبٌل ال ّ
شهرة وش ّدة ال ّتوضٌع بالمهجوّ  ،كما ٌقع على سبٌل االزدراء وال ّته ّكم وال ّتنقٌص،
ومن هنا ٌكون ابن رشٌق قد أحدث عبلقة فنٌّة بٌن الؽرض الخاص بال ّ
شاعر فً استعمال
ال ّتكرار والؽرض العام للقصٌدة  ،سواء كان مدحا ،أو رثاء  ،أو ؼزال ،أو هجاء...

 ،1بل

وجعل هذه األؼراض الخاصّة من موجبات ،ومبرّرات التكرارٌّة فً ال ّ
شعر ،وٌذهب العلوي
(ت749هـ) مذهب ابن رشٌق فً تقسٌمه لل ّتكرار ،ؼٌر أ ّنه لم ٌعتبر القسم الثالث الّذي تتكرّر
فٌه األلفاظ ومعناها واحد ،بالمعٌب أو الخذالن ،بل أشار إلى ضرورة إمعان النظر فٌه" ،
لتمٌٌز الحسن منه والقبٌح ،وذلك نتٌجة لطبٌعته الؽامضة ودقة مجارٌه"

 ،2ومثله قسّم ابن

األثٌر التكرار إلى قسمٌن  " ،أحدهما ٌوجد فً اللفظ والمعنى ،واآلخر ٌوجد فً المعنى دون
اللفظ ،فؤما الذي ٌوجد فً اللفظ والمعنى فقولك لمن تستدعٌه :أسرع ،أسرع ،ومنه قول أبً
الطٌب المتنبً:
ٌرانًِ َو
أر م ِْث َل ِج َ
َول ْم َ

مِثلًِ

لِمِثلًِ عِ ْن َد م ِْثلِهم َمقا ُم

*

3

أمّا الذي ٌوجد فً المعنى دون اللفظ ،فقولك :أطعنً وال تعصنً ،فإن األمر بالطاعة
هو نهً عن المعصٌة ،وكل قسم من هذٌن القسمٌن ٌنقسم إلى مفٌد وؼٌر مفٌد

" ،4ونستشؾ

فً هذه العبارة األخٌرة إشارة إلى أنماط أخرى من التكرار تنحدر من النمطٌن السابقٌن ،فكل
من التكرار اللفظً أو التكرار المعنوي،إمّا أن ٌكونا مفٌدٌن فً الكبلم ،واستدعت الحاجة
لتكرٌرهما ،وإمّا ؼٌر ذلك (ؼٌر مفٌدٌن) ،فٌُحدِث تكرارهما نوعا من السماجة فً التعبٌر،
والملل فً نفوس المتلقٌن.

1ـ ابن رشٌق القٌروانً ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده ،المرجع السابق ،ص.64
2ـ ٌحً بن حمزة العلوي ،الطراز ،المرجع السابق ،ص.52
 3ـ المتنبً ،دٌوانه ،قصٌدة فً مدح المؽٌث بن علً العجلً ،ص .79
 4ـ ابن األثٌر،المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر ،تحقٌق أحمد الحوفً ،دار نهضة مصر ،القاهرة ،د/ت ،ج ،3ص3ـ 4
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اٌفظً األٚي:
ب .تكرار مفٌد و غٌر مفٌد:

هو ما عبّر عنه أبو سلٌمان الخطابً (ت 388هـ) بقوله " :أن تكرار الكبلم على ضربٌن:
أحدهما مذموم ،وهو ما كان مستؽنى عنه ،ؼٌر مستفاد به زٌادة معنى لم ٌستفدوه بالكبلم
األول ،أل ّنه حٌنبذ ٌكون فضبل من القول ،ولٌس فً القرآن شًء من هذا النوع ... ،والضرب
اآلخر :ما كان بخبلؾ هذه الصِّفة ،فإنّ ترك ال ّتكرار فً الموضوع الّذي ٌقتضٌه ،وتدعو
الحاجة إلٌه ،بإزاء تكلؾ ال ّزٌادة فً وقت الحاجة إلى الحذؾ واالختصار ،وإ ّنما ٌحتاج إلٌه
وٌحسن استعماله فً األمور المهمّة التً قد تعظم العناٌة بها ،وٌخاؾ بتركه الوقوع فً الؽلط
والنسٌان واالستهانة بقدرها " 1؛ إذا فالتكرار ؼٌر الحسن عنده ـ أو بتعبٌره ـ المذموم هو الذي
ال طابل من وراء استعماله فً الخطاب ،بٌنما التكرار الحسن فاستعماله واجب لتؤكٌد بعض
القضاٌا المهمة ،ؼٌر القابلة للنسٌان أو الؽلط وهذا ما ٌظهر جل ًٌّا من خبلل نماذج التكرار فً
القرآن ،كؤمر العبادة فً (سورة الكافرون) ،اُستعمِل التكرار لحسم أطماع الكافرٌن فً عبادة
الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم لدٌنهم مقابل أن ٌعبدوا دٌنه فؤبدأوا وأعادوا وألحّوا
2
ون َما أعْ ُب ُد}ُ} .3
وبالتالً أبدأ هللا الجواب وأعاد فً اآلٌةَ {{ :والَ أ ْن ُت ْم َع ِاب ُد َ

بتعبٌر آخرٌ :كون التكرار مفٌدا إذا أدى معنى وؼرضا ٌقصده المخاطِ ب كالتؤكٌد،
والوعٌد ،والتعجب...،و حسم األطماع وؼٌرها من األؼراض ،التً تتجسد ضمن السٌاق
التعبٌري الذي ٌحوي التكرار ،وال ٌكون مفٌدا إذا كان ال ٌإدي معنى ومقصدا ،وقد أبدى ابن
سنان الخفاجً رأٌه فً النوع األول من التكرار (المفٌد) من خبلل تعلٌقه على بٌتً شعر
للمتنبً:

4

 1ـ أبو سلٌمان الخطابً والرمانً ،ثبلث رسابل فً إعجاز القرآن ،حققها محمد خلؾ هللا أحمد ،ومحمد زؼلول سبلم ،دار
المعارؾ ،مصر1119 ،م ،ط ،3ص .52
2ـ ٌنظر ،ابن قتٌبة  ،تؤوٌل مشكل القرآن ،تحقٌق أحمد صقر ،دار التراث ،القاهرة 1973،م ،ط ،1ص233وما بعدها.
3ـ اآلٌة  ،3من سورة الكافرون.
4ـ المتنبً ،قصٌدة (عواذل ذات الخال فًَّ حواسد) ،العرؾ الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب ،شرح ناصٌؾ الٌازجً ،دار
بٌروت للطباعة والنشر ،المجلد1401 ،2هـ1918/م ،د/ط  ،ص .104
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اٌفظً األٚي:
وأ ْن َ
ْدان ا ْب ُن ُه
ت أبُو الهٌ َْجـا ِء بْنُ حم َ

*

ووالِ ُد
كرٌ ٌم َ
ت َشا َب َه َم ْولـُــــو ٌد ِ

ار ُ
ث
ون وحم ُد َ
َوحمْداَنُ ح َم ُد َ
ون َح ِ

*

ان راشِ ُد
ان ولق َم َ
وحارث لق َم َ

فٌقول " :لٌس هذا التكرار عندي قبٌحا ألن المعنى المقصود ال ٌتم إال ّ به ،وقد اتفق له
أن ذكر الممدوح على نسق واحد من ؼٌر حشو وال تكلّؾ ،ألنّ أبا الهٌجاء هو عبد هللا بن
حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن راشد ،فعندما عرض فً هذا التكرار معنى ال ٌتم
إال ّ به سهل األمر فٌه وكان البٌت مرضٌا ؼٌر مكروه ،وعلى ذلك ٌجب أن ٌحمل كل تكرار
ٌجري هذا المجرى"  ،1وٌإ ّكد ابن األثٌر " أن المفٌد من التكرٌر باق فً الكبلم تؤكٌدا له
وتشٌٌدا من أمره ،وإ ّنما ٌفعل ذلك للداللة على العناٌة بال ّ
شًء الذي كرّرت فٌه كبلمك إمّا
مبالؽة فً مدحه أو فً ذمّه "  ،2كما ٌرى أن هذا التكرار المفٌد قد ٌنقسم كذلك فً فرعٌن:
الفرع األول " :وهو ما جاء به تكرار اللفظ والمعنى ٌدل على معنى واحد ،والمقصود به
ون أنْ َؼٌ َْر
ْن أ َّن َها لَ ُك ْم َو َت َو ُّد َ
ؼرضان مختلفان :كقوله تعالىَ {{ :وإِ ْذ ٌَ ِع ُد ُك ْم هللا ُ إِحْ دَى الطا َ ِب َف َتٌ ِ
الح َّق َو ٌُبْطِ َل
َذا ِ
ٌن ،لِ ٌَح َِّق َ
الح َّق ِب َكلِ َما ِت ِه َو ٌَ ْق َط َع َد ِاب َر ال َكاف ِِر َ
ت ال َّش ْو َك ِة َت ُكونُ لَ ُك ُم َوٌ ُِرٌ ُد هللا ُ لِ ٌَح َِّق َ
البَاطِ َل َولَ ْو َك ِر َه المُجْ ِرمُون}} .3
الح َّق }} ،إنما جاء هنا الختبلؾ المراد وذلك
فتكرار اللفظ والمعنى فً قوله {{ لِ ٌَح َِّق َ
ألن األول تمٌٌز بٌن اإلرادتٌن والثانً بٌان لؽرضه فٌما فعل من اختٌار ذات الشوكة على
ؼٌرها ،.....أمّا الفرع الثانً :إذا كان التكرار فً اللفظ والمعنى ٌدل على معنى واحد والمراد
ْؾ َق َّد َر}} .4
ْؾ َق َّد َرُ ،ث َّم قُ ِت َل َكٌ َ
به ؼرض واحد كقوله تعالىَ {{ :فقُ ِت َل َكٌ َ

 1ـ ابن سنان الخفاجً ،سر الفصاحة ،تحقٌق داود ؼطاشة ،دار الفكر ،عمان ـ األردن2006 ،م ،ط ،1ص.56
2ـ ابن األثٌر ،المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر ،ق ،3ص .138
3ـ اآلٌتان 07ـ  ،08من سورة األنفال.
4ـ اآلٌتان 19ـ  ، 20من سورة المدثر.
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اٌفظً األٚي:

فهذا جاء لداللة التعجب من تقدٌره وإصابته الؽرض"  ، 1أما التكرار ؼٌر المفٌد فسواء
كان فً تكرار اللفظ والمعنى أو تكرار اللفظ دون المعنى ،فإ ّنه ال ٌؤتً فً الكبلم إال ّ عٌّا و
خطبل من ؼٌر حاجة إلٌه واستشهد لهذا ال ّنوع بقول مروان الصؽٌر:

2

َسقى هللا ُ نج ًدا والسَّبل ُم َعلَى نج ٍد

*

َو ٌَا َحبَّذا َنجْ ًدا على ال َّنؤْيِ َوالبُعْ ِد

َن َظرْ ُ
ت إِلَى َنجْ ِد َو َب ْؽ َدا َد ُدو َن َها

*

أرى َنجْ ًدا وه ٌْ َه َ
ات مِنْ َنجْ ِد
لَ َعلًِّ َ

فقد ع ّد ابن األثٌر هذا التكرار من العًّ الضعٌؾ ،كون الشاعر ذكر (نجد) ،ثبلث مرات فً
كل واحد من البٌتٌن ،وأراد فً األول الثناء ،والثانً االلتفات والنظر إلٌها من بؽداد ،وهذا
مرمى بعٌد ،فبل ٌحتاج هذا المعنى مثل هذا التكرار .3
إضافة إلى المثال السابق الذي أورده ابن األثٌر ،عن التكرار ؼٌر المفٌد نورد مثاال آخر ،هو
ما أشار إلٌه ابن رشٌق القٌروانً فً قول ابن الزٌّات" :
ص ِابً
أ َتعْ ُزؾُ أ ْم ُتقٌِ ُم َعلَى ال َّت َ

*

فقد َك ُث َر ْ
ْ
ب
ت ُم َناقلَ ُة العِتا َ ِ

ص ِابً
إذاَ ُذك َِر الس َّْل َو َع ِن ال َّت َ

*

َن َفرْ َ
ب
ت مِنْ اسْ ِم ِه َن ْف َر ال ِّ
ص َعا ِ

ص ِابً
ك فًِ ال َّت َ
ْؾ ٌُبلَ ُم م ِْثل َ
َو َكٌ َ

*

َوأ ْن َ
ب
ت فتىً الم َِجا َن ِة َوال َّش َبا ِ

فمؤل الدنٌا بالتصابً ،على التصابً لعنة هللا من أجله ،فقد برد به الشعر ،والسٌما وقد جاء به
كله على معنى واحد من الوزن ،لم ٌعد به عروض البٌت" .4
ح ّدد النقاد والببلؼٌون نمطٌن للتكرار  :تكرار اللفظ وتكرار المعنى ،كما اعتمدوا على
ذوقهم فً تتبع النماذج التكرارٌة ،وقٌاس مدى موافقتها لشروط الببلؼة والفصاحة ،فتراوح

 1ـ ابن األثٌر ،المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر ،المرجع السابق.
 2ـ مروان األصؽر هو أو السمط مروان بن أبً الجنوب بن مروان بن أبً حفصة (.نقبل عن ابن األثٌر ،المثل السابر،
ص.150
 3ـ ٌنظر ،ابن األثٌر ،المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر ،المرجع السابق ،ص.24
 4ـ ابن رشٌق القٌروانً ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده ،المرجع السابق ،ص .67
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اٌفظً األٚي:

حكمهم بٌن اإلٌجاب والسلب ،فإذا أدى تكرار الوحدات اللؽوٌة فً الشعر والنثر معان
وأؼراض ٌستفاد منها ،وٌتطلبها السٌاق التعبٌري ،كان مستحسنا ،أمّا إذا ت ّم المعنى واستوفى
المقام متطلباته ،و لم ٌكن هناك داع لذكره ،أو مبررا من وجوده ،فإنه ٌصبح عٌّا و ضعفا.
وهكذا ٌنقسم التكرار ـ حسب إفادته ـ إلى تكرار مفٌد ،وآخر ؼٌر مفٌد.
ٌؤخذ التكرار فً العصر الحدٌث صٌتا أوسع ،واستخداما أكبر ،خاصة أن الشعراء
المحدثٌن ،حاولوا التجدٌد فً القصٌدة ،سواء أكان ذلك على مستوى شكلها أو مضامٌنها،
وكان التكرار من أهم الظواهر واألسالٌب ،التً اعتمد علٌها الشاعر المحدث أو المعاصر فً
صٌاؼة تجربته الشعرٌة ،فاستخدم التكرار على نطاق واسع ،و ضمنه مقاصد وإٌحاءات
خاصة ،ساهمت فً ع ّده (التكرار) من أسالٌب التجدٌد ،لذلك ظهرت أنماط وأشكال جدٌدة
للتكرار ،فلم تعد محصورة فً تكرار اللفظ أو تكرار معنى ،بل وجد أن تكرار كل عنصر من
عناصر اللؽة فً مستوٌاتها المختلفة له دوره وقٌمته فً البناء النصً من خبلل توزٌعاته
المختلفة ،كما أنه ٌحوي طاقة إٌحابٌة ،تساهم فً رسم جمالٌة النص وتؤثٌره ،ولع ّل أشهر هذه
األنماط الحدٌثة ،هً تقسٌم التكرار إلى  :تكرار الحرؾ أو تكرار الكلمة ،أو تكرار العبارة،
أو تكرار المقطع.
 )1تكرار الحرف:
ترى الناقدة والشاعرة نازك المبلبكة ،أن من أهم أنواع التكرار ،التً كثر استعمالها فً الشعر
الحدٌث تكرار الحرف ،كتكرار الكاؾ التً أضفت نوعا من التجدٌد فً التشبٌه  ،1فً أبٌات أبً
2

القاسم الشابً :

ت كا ُّ
لطفُولَةِ ،كاألحْ ــــبلم
عذ َبة أ ْن ِ

*

الجدٌِد
كاللَّحْ ِن ،كال َّ
ـاح َ
ص َب ِ

ضحُوكِ كاللٌْلة القم َْرا ِء
كال َّس َما ِء ال َّ

*

الولٌِ ِد
كا َلورْ دِ ،كا ْب ِت َس
ـــــام َ
ِ

 1ـ نازك المبلبكة ،قضاٌا الشعر المعاصر ،المرجع السابق ،ص.239
 2ـ دٌوان أبو القاسم الشابً ،قصٌدة صلوات فً هٌكل الحب،

قدم له وشرحه احمد حسن بسبح ،دار الكتب العلمٌة،لبنان،

1420هـ1999/م،ط،1ص.60
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اٌفظً األٚي:
 )2تكرار الكلمة:

ع ّدته الناقدة من األنماط البسٌطة التً ٌؤتً علٌها التكرار ،حٌث تقول " :أبسط ألوان
التكرار تكرار كلمة واحدة فً أول كل بٌت من مجموعة أبٌات متتالٌة فً قصٌدة"...

1و

لبساطته قد ٌصبح هذا النوع من التكرار مجرد وسٌلة ٌستعملها الشعراء الصؽار فً
محاوالتهم ،لذلك قبل تقسٌمها تضع قواعد وشروط فً استخدامه.
وترى أن مثل هذه النماذج التكرارٌة ال ترتفع لمرتبة األصالة والجمال إال على ٌدي شاعر
موهوب ٌدرك أن المعول علٌه فً مثله ،ال على التكرار نفسه وإنما على ما بعد الكلمة
المكررة ،فإن كان مبتذال ،ردٌبا ،سقطت القصٌدة.
 )3تكرار العبارة وتكرار المقطع:
ٌلً هذا النوع تكرار الكلمة تكرار العبارة ...و تكثر نماذجه فً الشعر الجاهلً حٌث ٌكون
لهذا التكرار عبلقة بظروؾ الشاعر النفسٌة وطبٌعة حٌاته البدوٌة كما هو الحال فً شعر
المهلهل فً تكراره لعبارة( :قرّبا مربط المشهّر منً) ،أو عبارة( :ذهب الصلح أو تر ّدوا
كلٌبا) ،النتباهه لما فً التكرار من إثارة للحماسة فً صدور المحٌطٌن به لٌستفزهم على
القتال ،ومثل هذا فً الشعر الحدٌث تكرار بٌت كامل من الشعر فً ختام كل مقطوعة فٌكون
بذلك شبٌه بنقطة فً ختام العبارة التً تم معناها ،إال أنه ال ٌصلح ـ من وجهة نظرها ـ فً
القصابد ذات الوحدة الموضوعٌة أو تقدم فكرة عامة ال ٌمكن تقسٌمها ألن ذلك ٌوقؾ تسلسل
معانٌها.2
هذه الشروط المفروضة فً تكرار العبارة هً نفسها مفروضة فً تكرار المقطع ،إذ ال
بد للشاعر مراعاة الطول فٌه فٌحاول التؽٌٌر فً المقطع المكرر.

 1ـ نازك المبلبكة ،قضاٌا الشعر المعاصر  ،المرجع السابق ،ص.231
 2ـ ٌنظر ،نازك المبلبكة ،قضاٌا الشعر المعاصر ،ص  231وما بعدها.
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اٌفظً األٚي:

للتكرار عند نازك المبلبكة ألوانا مختلفة استخلصتها نتٌجة استقرابها لنماذج شعرٌة
حدٌثة  ،فهً تقرأ هذه النماذج وتمحصها لتضع فً النهاٌة شروطا لمختلؾ االستعماالت
التكرارٌة ،عن طرٌق المقابلة بٌن نماذج شعرٌة حدٌثة وفقت فً استخدام التكرار وأخرى،
كان استعماله عٌبا ـ أو بتعبٌرها ؼٌر مقبول ـ فقد حددت قانونٌن لقبول التكرارٌ ،قومان على
األساس العاطفً والهندسً للعبارة:

1

أ .فاألول :كون الشاعر أو المتكلم فً استخدامه للتكرار ٌلح على جهة هامة فً العبارة
لتكشؾ عن اهتمامه بها دون سواها.
ب .والثانً أن التكرار خاضع لقوانٌن خفٌة تتحكم فً العبارة كقانون التوازن ،ففً كل
عبارة نوع من التوازن الخفً ،الذي ٌنبؽً أن ٌحافظ علٌه الشاعر فً الحاالت كله،
ذلك ألن للعبارة الموزونة كٌانا ومركز ثقل وأطرافا ،وهً تخضع لنوع من الهندسة
اللفظٌة الدقٌقة ،التً ال بد للشاعر أن ٌعٌها وهو ٌدخل التكرار على بعض مناطقها.
إال ّ أ ّنها تعمد فً فصل آخر إلى أصناؾ أخرى للتكرار باستنادها إلى داللته  ،وما ٌفٌده من
جمالٌة فنٌة داخل التعبٌر فنجد :التكرار البٌانً ،وتكرار التقسٌم ،والتكرار البلشعوري:
 )1التكرار البٌانً:
ع ّدته نازك المبلبكة من " أبسط األصناؾ...وهو األصل فً كل تكرار تقرٌبا ،وإلٌه قصد
القدماء بمطلق لفظ التكرار الذي استعملوه والذي مثل له البدٌعٌون بتكرار {{ فبؤيِّ آال ِء ر ِّب ُك َما
ّ
تكذبان }}.2
والؽرض العام من هذا الصنؾ هو التؤكٌد على الكلمة المكررة أو العبارة ،فالشاعر

مالك

بن الرٌب  ،وهو ٌحتضر فً مدٌنة مرو على مبعدة من أهله فً الغضى ٌ ،حس بالحنٌن إلى
دٌاره وذوٌه فٌكرر لفظ الؽضى فً شبه حمّى حتى ٌبلػ ما كرره خمس مرات فً بٌتٌن:

1ـ ٌنظر ،المرجع نفسه ،ص .246
2ـ اآلٌة  ،8سورة الرحمان.
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اٌفظً األٚي:
َفلٌَ َ
ضى ل ْم ٌَق َطع الرّكبُ
ْت ال َؽ َ
ضه
عر َ

*

ولٌ َ
اب لَ ٌَالِ ٌَا
ضى مَاشِ ً الرِّ َك َ
ْت الؽ َ

ْ
ضى ْلو دَنا َ الؽضى
كان أه ُل الؽ َ
لقد َ

*

ْس َدانٌِــا
م َُزا ٌر َولكِنَّ الؽضى لٌ َ

ومثله العذوبة التً ٌلوح بها ابن الفارضٌ ،حسها وهو فً نجواه الصوفٌة المختلجة
بالعواطؾ ،حٌن ٌنادي :

2

ٌَا أهْ َل وُ ِّدي أ ْنت ْم أ َملًِ َو َمنْ

*

َنا َداك ُم ْ ٌَا أهْ َل وُ ِّدي

َف ْقد ُكفًِ

 )2تكرار التقسٌم:
نعنً به " تكرار كلمة أو عبارة فً ختام كل مقطوعة من القصٌدة ،ومن النماذج
الشعرٌة المشهورة له ،قصٌدة الطبلسم إلٌلٌا أبو ماضً ،وقصٌدة المواكب لجبران ،وأؼنٌة
الجندول لعلً محمود طه ،والنهر الخالد لمحمود إسماعٌل ،والؽرض األساسً من هذا الصنؾ
من التكرار إجماال أن ٌقوم بعمل النقطة فً ختام المقطوعة وٌوجه القصٌدة إلى اتجاه معٌن،
وإنما تنصب عناٌة الشاعر هنا على ما قبل الكلمات المكررة ،ألن التكرار لم ٌعد هو المهم فً
القصٌدة بطبٌعة كونه ٌتكرر كثٌرا ،وكؤن التكرار ٌفقده بٌانٌته ،ومن هذا الصنؾ نوع ٌرد فٌه
التكرار فً أول كل مقطوعة ...وٌإدي هنا وظٌفة افتتاح المقطوعة وٌدق الجرس مإذنا بتفرٌع
جدٌد للمعنى األساسً الذي تقوم علٌه القصٌدة ".3
 )3التكرار الالشعوري:
شرط هذا الصنؾ من التكرار " أن ٌجًء فً سٌاق شعوري كثٌؾٌ ،بلػ أحٌانا درجة
المؤساة ،ومن ثم فإن العبارة المكررة تإدي إلى رفع الشعور فً القصٌدة إلى درجة ؼٌر
عادٌة ،وباستناد الشاعر إلى هذا التكرار ٌستؽنً عن عناء اإلفصاح المباشر ،وإخبار القارئ
باأللفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفٌة ،وٌؽلب أن تكون العبارة المكررة مقتطفة من كبلم
 1ـ مالك بن الرٌب ،دٌوان مالك بن الرٌب حٌاته وشعره ،تحقٌق الدكتور نوري حمودي القٌسً ،مستل من مجلة معهد
المخطوطات العربٌة ،من مرثٌة (أال لٌت شعري هل أبٌتن لٌلة) ،مج ،15ج ،1ص 88
 2ـ دٌوان ابن الفارض ،نقبل عن نازك المبلبكة ،قضاٌا الشعر المعاصر ،المرجع السابق ،ص .247
3ـ نازك المبلبكة ،قضاٌا الشعر المعاصر ،ص 247
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اٌفظً األٚي:

سمعه الشاعر ووجد فٌه تعلٌقا مرٌرا على حالة حاضرة تإلمه ،أو إشارة إلى حادث مثٌر
ٌصحً حزنا قدٌما أو ندما نابما أو سخرٌة موجعة " .1
وهذه األصناؾ الداللٌة للتكرار هً محاولة من نازك المبلبكة فً بٌان الوظٌفة الجمالٌة
له ،فهو لٌس مجرد وسٌلة استعمال ،إنما جمال ٌُظهر من خبلله الشاعر روحه اإلبداعٌة،
وأسلوب ٌعرض به وعٌه وإدراكه للطاقات التعبٌرٌة اللؽوٌة ،باإلضافة إلى كونه أثرا فنٌا لما
ٌحدثه من نؽم موسٌقً داخل البناء النصً.
فً كل مرة تعرض فٌها نازك المبلبكة نمطا أو صنفا من التكرار إال ّ وتبعته بشروط
تمنع االستخدام العشوابً له ،خوفا من أن ٌكون التكرار عكازا ٌتكا علٌه الشعراء تملصا من
ثؽرات تواجه إبداعاتهم ،وبالمقابل عمدت إلى إظهار نماذج جٌدة كان استخدام التكرار فٌها
واعٌاٌ ،حدث توازنا فً العبارة التً تحتوٌه ،وأثرا جمالٌا رابعا فً أنفس متلقٌه؛ أي أن هذه
النماذج حققت الوظٌفة البنابٌة للتكرار والوظٌفة الجمالٌة.
لم تنته أنماط التكرار عند هذا الحد فهناك من استفاد من التقسٌمات السابقة لٌشكل
أنماطا أخرى  ،نجد فهد ناصر عاشور قد انطلق من تقسٌم النقاد القدامى  ،حٌن قسّمه إلى:
تكرار موجود فً اللفظ والمعنى ،وتكرار موجود فً المعنى وحده دون اللفظ ،إال أنه عمد،
أٌضا إلى أنماطا أخرى استند فٌها إلى ما استقرأته نازك المبلبكة من دالالت للتكرار فً
القصابد الشعرٌة المعاصرة  ،فاستخلص أنواعا أخرى هً:

2

 )1التكرار الهندسً:
هو الذي ٌإدي دورا بارزا فً هندسة القصٌدةٌ ،قوم بتنظٌمها من حٌث مضمونها،
كتكرار المقطع ،أو تكرار عبارة ما فً نهاٌة عدد من المقاطع ،أو فً بداٌتها ،ووضع أشكاال
هندسٌة لتوضٌح هذا النوع من التكرار.

1ـ المرجع نفسه ،ص  ،250ص .253
2

ـ ٌنظر ،فهد ناصر عاشور ،التكرار فً شعر محمود دروٌش ،وزارة الثقافة األردنٌة2004 ،م ،ط ،1من الصفحة 25إلى

الصفحة .46
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اٌفظً األٚي:
 )2التكرار الشعوري:

هو التكرار الناتج عن حالة شعورٌة تبقى مسٌطرة على الشاعر وال ٌملك لنفسه تحوال عنها ،
فتعد محفزا للتكرار عنده.
 )3التكرار الوظٌفً:
هو الذي ٌسوقه الشاعر بوعً تام ،وٌكون استعماله مقصودا ،ووجوده لٌس عن طرٌق
المصادفة أو العشوابٌة.
رؼم أنه استفاد من دالالت التكرار التً نوهت بها الناقدة إال أنه عارضها فً بعض
آرابها خاصة فً التكرار البلشعوري  ،خالفها فً التسمٌة ،لٌطلق علٌه اسم التكرار الشعوري،
وكذلك خالؾ قولها :أن هذا النوع من التكرار لم ٌرد فً الشعر القدٌم ،كون الشاعر القدٌم
ٌعمد إلى تصوٌر المحسوس والخارجً من المشاعر اإلنسانٌة ،مشٌرا إلى وجوده فً الشعر
القدٌم خاصة فً ؼرض الرثاء وٌعطً مثاال بتكرار أبً ذإٌب الهذلً ـ الذي فجع بموت أبنابه
األربعة ـ لعبارة (:و الدهر ال ٌبقى على حدثانه).
مخالفة فهد ناصر عاشور لهذا النوع من التكرار لم ٌتجاوز التسمٌة ،فقد بقً رهٌنا
للمفاهٌم التً أوردتها نازك المبلبكة فً تعرٌفها له ،فالمنطلق الذي انطلقت منه كان استخبلص
دالالت التكرار فً الشعر الحدٌث ،ألن أمثلتها انحصرت فٌه ،كما أن مقصودها من التكرار
البلشعوري هو التكرار الذي ٌؤتً استعماله دون وعً (تلقابً) ،فبل ٌكون فً التعبٌر الصرٌح
والمباشر عن المشاعر ،إنما ٌظهر من خبلل تكرار عبارة مقتطفة من كبلم ذكر مسبقا ،لموقؾ
عاٌشه الشاعر ،فاختزنت هذه العبارة فً نفسٌته وفً الوعٌه ،مشكلة عقدة وهاجسا ،تطارد
تفكٌره وتسٌطر علٌه ،وتكرر نفسها فً ذهنٌته ،وتكرارها ٌستدعً كثافة شعورٌة و حالة
نفسٌة عمٌقة ،تخرج دون إٌذان ،فتكون تعلٌقا أو إشارة أو سخرٌة لحالة حاضرة تإلم الشاعر.
كان لزاما علً فهد ناصر عاشور أن ٌعطً مفهوما واضحا دقٌقا لما أسماه بالتكرار
الشعوري ،ألن مفهومه المعتمد فً األساس ٌحٌل إلى نفس مفهوم الناقدة ،وتابعا لها وإن ؼٌّر
اللفظ وحذؾ البلم.
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اٌفظً األٚي:

إذاً من األسالٌب التً القى استعمالها رواجا فً الشعر الحدٌث أسلوب التكرار ،فقد
تفطن الشعراء إلى أهمٌته داخل القصٌدة  ،لما ٌمتلكه من إمكانات ووظابؾ سواء من الجانب
البنابً ،أو الجمالً .وأشارت الناقدة والشاعرة نازك المبلبكة إلى بعض الدالالت  ،وما أضفته
ظهر األهمٌة من استخدام
من جمالٌة ،فكانت محاولتها نقطة انطبلق للبحث عن دالالت أخرى ُت ِ
التكرار.
حدد الباحث عصام شرتح أنماطا سبعة للتكرار ،انطلق فً استخبلصها من أسلوب
الشعراء فً توزٌعه داخل بناء القصٌدة ،ومن خبلل دراسته للشعر السوري المعاصر ،فكان
التقسٌم كاآلتً:

1

 )1التكرار االستهاللً  :وهو بدوره ٌنقسم إلى :مفتاحً ،لزومً ،متراكم أو تراكمً
عشوابً أو متقطع ،مقطعً ،التصاعدي والتنازلً.
 )2التكرار اللزومً  :وٌنقسم كذلك إلى :تكرار لزومً محدود ،وختامً ،وعشوابً،
ودابري ،ومحوري ،ومزدوج ،ومتراكم أو سلبً.
 )3التكرار التقابلً  :وٌتم التقابل على مستوى المفردات ،وٌكون إما ،لفظً ،أو داللً،
أومتراكم .وتقابل على مستوى الجملة ،وٌكون فٌه :التجاور ،والتوازي ،والتراكم.
وتقابل على مستوى النص ،وٌكون بٌن الرموز ،وهذا بدوره ٌنقسم إلى تقابلً جزبً
على مستوى الرمز ،وتقابلً كلً على مستوى الرمز كذلك.
 )4التكرار التراكمً  :وٌنقسم إلى تراكم متعدد أو مكثؾ ،كتراكم األحداث والصور
والرموز والعناوٌن ،وتراكم هرمً ،وتراكم المشاكلة ،والتراكم هرمً.
 )5التكرار النصً عند شعراء الحداثة  :وٌنقسم إلى قسمٌن ،تكرار نصً مفتوح (خارج
النصٌة) ،وتكرار نصً ذاتً( ،داخل النصٌة).
 )6التكرار اإلٌقاعً عند شعراء الحداثة  :وبدوره ٌنقسم إلى خارجً وداخلً :كتكرار
األصوات ،تكرار إٌقاع بنٌة السرد ،إٌقاع تكرار البٌاض والسواد ،اٌقاع تكرار عبلمات
الترقٌم ،إٌقاع التدوٌر ،إٌقاع االزدواج أو المزاوجة الموسٌقٌة.

1ـ ٌنظر عصام شرتح ،جمالٌة التكرار فً الشعر السوري المعاصر ،رند للطباعة والنشر والتوزٌع ،دمشق2010 ،م ،ط.1
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اٌفظً األٚي:

 )7التكرار الختامً :وٌنقسم إلى :تراكمً ،دابري ،عشوابً ،لفظً ،متناوب.
لكن بحث عصام شرتح عن دالالت التكرار أوقعه فً تعداد هابل ألنواع من التكرار،
استنبطها من استقراء عٌنة شعرٌة محدودة زمانٌا بالنصؾ الثانً من القرن العشرٌن ،وهً
الفترة الزمنٌة التً ظهرت فٌها الحداثة الشعرٌة فً سورٌا ،فبل تشتمل على دراسة كل
األشعار أو القصابد المتضمنة للتكرار.
هذا ما وقعت علٌه أٌدٌنا من دراسات تناولت ظاهرة التكرار ،من خبلل تعداد أنماطها،
وقد أشرنا سابقا أن االختبلؾ فً تحدٌد هذه األخٌرة ،عابد الختبلؾ المنطلقات واألسس
المعتمدة من قبل كل دارس أو ناقد ،وطرٌقة رإٌته لهذه الظاهرة.
ما نلحظه وجود تناسب طردي بٌن استعمال التكرار ،وتعدد أنماطه ،ذلك ٌرجع إلى أن
اهتمام النقاد القدامى والببلؼٌٌن بهذه الظاهرة كان محدودا ،وبالتالً كان عدد أنماطها قلٌبل
بسٌطا  ،مشروط بمدى إفادته ،وهذه المحدودٌة اقتضتها الرإٌة النقدٌة والببلؼٌة ،أما فً
العصر الحدٌث كثر استعماله فً الشعر ،وترتبت عن هذه الكثرة االستعمالٌة ،كثرة فً األنواع
واألشكال.
إضافة إلى هذا ٌمكن أن نقترح تقسٌمات أخرى نعتمد فٌها على الشاعر نفسه ،أو
المستخدم للتكرار ،ألن استخدامه له ،إما أن ٌكون استخداما واعٌا ،أو استخداما عفوٌا،
فاالستخدام الواعً ٌكون مقصودا إلبراز معنى من المعانً التً ٌود الشاعر إظهارها،
والحقٌقة أن هذا ال ٌتسنى له إال إذا كان على دراٌة واسعة باإلمكانات التعبٌرٌة ألسلوب
التكرار ،وفً قمة الفطنة واالنتباه إلى ما فٌه من مزالق استعمالٌة ،فٌعمد إلى تجهٌز سٌاقات
تعبٌرٌة تناسب هذا االستعمال 1؛ بتعبٌر آخر قبل االستخدام البد من عملٌة االختٌار ،كون
االختٌار من المبادئ التً تبرز ممٌزات أسلوب الشاعر وتفرده عن ؼٌره ،وٌمكن أن نطلق
على هذا اللون من التكرار :تكرار انتقائً  ،على اعتبار أن التكرار من اإلمكانات اللؽوٌة

 1ـ ٌنظر نازك المبلبكة ،قضاٌا الشعر العربً المعاصر ،ص.235
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اٌفظً األٚي:

لمتاحة سواء كان ذلك فً تكرار حرؾ أو كلمة أو عبارة أو معنى ،فالشاعر ٌنتقً منها ما
ٌخدم بناء القصٌدة ،إضافة إلى ما ٌحدثه من إفادة فنٌة جمالٌة داخل هذا البناء.
أمّا االستخدام العفوي للتكرار فلٌس اختٌارٌا إ ّنما تفرضه نفس الشاعر الواقعة فً
تضاربات شعورٌة لمواقؾ وتجارب حٌاتٌة مختلفةٌ ،تسلل من خبللها التكرار ل ٌَعْ ب َُر إلى بناء
القصٌدة ،ول ٌُ َعبِّر عن مختلجات الشاعر ودواخله النفسٌة ،وٌمكن أن نطلق علٌه اسم:

التكرار

التلقائً.

ثانٌا :التكرار فً الفكر العربً:
نود فً هذا الجزء التنوٌه بؤهم اآلراء النقدٌة العربٌة والؽربٌة فً ظاهرة التكرار  ،كٌؾ
نظروا إلٌها وكٌؾ تناولوها فً مختلؾ جزبٌاتها ،وسنبدأ بالتكرار عند العرب.
نمٌز من خبلل الدراسة النقدٌة العربٌة للتكرار ،نظرتٌن بارزٌن :نظرة النقاد والببلؼٌٌن
القدامى له ،ونظرة المحدثٌن ،وألننا التمسنا اختبلفا فً تناوله بٌن القدٌم والحدٌث ،أردنا فصل
هذه الرإى إلى:
أ .رؤٌة نقدٌة قدٌمة:
إذ رؼم اختبلؾ النقاد القدامى فً قبول التكرار ،أو وضع شروط لقبوله ،أو رفضه ،قد
حاولوا الوقوؾ على جزبٌاته ،إما إشارة أو تفصٌبل أو تقسٌما أو إفادة ،لذلك تجسدت نظرتهم
إلٌه من زواٌا متعددة.
 )1من زاوٌة البدٌع:
هذه النظرة تتلخص فً اتجاهٌن :األول ،اعتبار التكرار شكبل من أشكال البدٌع و الثانً
أن ٌكون التكرار جزء من التكوٌن المفهومً لمجموعة من المحسنات البدٌعٌة ،وهذا ما نجده
لدى ابن أبً اإلصبع المصري الذي أشار إلى أهمٌة التكرار من خبلل ما ٌسمٌه بتشابه
األطراؾ ،إذ تتمثل التكرارٌة فٌه بإعادة الشاعر لفظ القافٌة فً أول البٌت التالً .وأن ٌعٌد
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اٌفظً األٚي:

الشاعر القرٌنة األولى التً تلٌها ،لذلك فالتكرار هنا ٌتبلزم مع المجاورة بٌن الختام واالبتداء،
وقد سماه تكرار التسبٌػ ومثل لهذا بقول لٌلى األخٌلٌة فً الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً:

1

الحجَّ ا ُج أَرْ ً
ضة
ضا َم ِرٌ َ
إذاَ َن َز َل َ

*

َت َتب ََّع أقصى َدا ِب َها

ف َشفا َها

ال الَّذِي ِب َها
َشفا َه ا م َِن ال َّدا ِء ال ُع َ
ض ِ

*

ُؼبلَ ٌم إ َذا َه َّز الق َنا َة

َسقا َها

َسقا َها َف َر َوا َها ِب ُ
شرْ ٍ
ب سِ َجال ُه

*

ُون س َُرا َها
ِد َما ُء ِرجا َ ٍل ٌَحْ لِب َ

فً هذا التكرار داللة على قدرة الشاعر وتصرفه فً الكبلم وإطاعة األلفاظ له ،وال ٌخلو مع
ذلك من حسن فً موقع السمع والطبع ،فإن معنى الشاعر ٌرتبط و ٌتبلحم . 2
من المحسنات التً تحوي التكرار أٌضا ما سمً بـ التردٌد ،وٌعتمد على تكرار لفظتٌن
اس الَ
متجاورتٌن وٌمثل لهذا المحسن بقوله تعالى {{:وهللا ُ َؼا ِلبٌ َعلَى أم ِْر ِه ل ِّك َن أك َث َر ال َّن ِ
الح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا }} .3
ُون َظا ِهرً ا م َِن َ
ٌَعْ لَمُونٌَ ،عْ لَم َ
كما نجد " الخطٌب القزوٌنً قد تناول المشاكلة كلون من ألوان البدٌع القابمة على
التكرار ،وع ّرفها بقوله :المشاكلة ذكر الشًء بلفظ ؼٌره لوقوعه فً صحبته تحقٌقا أو تقدٌرا،
فاألول نحو قول الشاعر:
قالوا:
اق َت ِرحْ ل َنا َشٌْبا ً ُن ِجٌ ُد َطب َْخ ُه

*

ْقل ُ
صا
ت اط ُب ُخوا لًِ ُجب ًَّة َوقمٌِ َ

هللا صِ ْب َؽة }}
هللا َو َمنْ أحْ َسنُ م َِن ِ
والثانً كقوله تعالى {{ :صِ ْب َؽة ِ

 ،4فالصبؽة ههنا

الختانة وقد أمر الرسول ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ بذلك أسوة باختتان إبراهٌم علٌه السبلم ،وهً
فً مقابل صبؽة النصارى أوالدهم بؽمسهم فً الماء ،والمعنى تطهٌر هللا ،ألن اإلٌمان ٌطهر
 1ـ لٌلى األخٌلٌة ،دٌوانها ،جمع و تحقٌق خلٌل ابراهٌم العطٌة و جلٌل العطٌة ،وزارة الثقافة واإلرشاد ،بؽداد ،د /ط ،د/ت،
ص .120
2ـ ٌنظر ،محمد عبد المطلب ،بناء األسلوب فً شعر الحداثة ،دار المعارؾ ،مصر1954 ،م ،ط ،2ص.381
3ـ اآلٌة ،21 :سورة ٌوسؾ.
4ـ اآلٌة ،138 :سورة البقرة.
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اٌفظً األٚي:

النفوس واألصل :صبؽنا هللا باإلٌمان صبؽة فجًء بلفظة الصبؽة للمشاكلة وإن لم ٌكن تقدم
لفظ الصبػ لقرٌنة الحال".1
وضع الببلؼٌون مبحث المعاضلة وأضافوه إلى جملة األلوان البدٌعٌة ،التً تعتمد على
نمطٌة التكرار الصوتً .ومنها أٌضا :ما ٌعرؾ برد العجز على الصدر ،حٌث ٌردد اللفظ فً
الكبلم ثم ٌنمو المعنى بعده ،وصوال إلى خاتمة ٌتكرر فٌها هذا اللفظ ،سواء اتحد اللفظان فً
المعنى أو اختلفا فٌه ،كقوله تعالى :وتخشى الناس وهللا أحق أن تخشاه ،أو" أن ٌؤتً الشاعر
بكلمة فً صدر البٌت ،متقدمة أو متؤخرة ،ثم ٌؤتً بها بلفظها ومعناها ،أو بما تصرؾ من
لفظها فً عجزه ،وأحسنه ما كانت اللفظة افتتاحا للبٌت ،مثل:
َفمًِ ٌ َُح ِّد ُ
ث َعنْ سِ رِّ ي ف َما ظ َه َر ْ
ت

*

2

ث َفمًِ
ب إالَّ مِنْ َحدٌِ ِ
َس َرا ِب ُر ال َق ْل ِ

من المحسنات أٌضا :ما سمّاه الببلؼٌون باإلرصاد والتسهٌم ،وهو ٌتؤتى بؤن ٌحتوي
ان هللا ُ لِ ٌَ ْظلِ َم ُه ْمَ ،ولَكِنْ َكا ُنوا أ ْنفُ َس ُه ْم
الكبلم على ما ٌدل على آخره ،كقوله تعالىَ {{ :و َما َك َ
ٌَ ْظلِمُون }}  ، 3أو كقول الشاعر:
،و َح ّر َم ْ
أحَّ لَ ْ
ت
ت َدمًِ مِنْ َؼٌ ِْر جُرْ ِم َ

*

ِببلَ َس َب ٍ
ب ٌَ ْو َم اللِّقا ِء َكبلمًِ

ْـــــــــــــــس الَّذِي َحلَّلَ ْت ُه ِبم َُحلَّ ٍل
فلٌَ
َ

*

ْس الَّذِي َحرَّ َم ْت ُه ِب َح َر ِام
َولٌَ َ

بالنظر إلى السٌاق ٌدرك وجود توقع ٌشارك به المخا َطبُ المتكل َم؛ أي بمجرد قراءتنا
للبٌت األول الذي أحلت فٌه ثم حرمت ،وقراءة الشطر األول من البٌت الثانً ،فً نفً الشاعر
لما أحلته بؤنه لٌس حبلل ،نتوقع أن الشطر الثانً سٌكون نفً لما حرمته.
منها أٌضا :المجاورة التً تقوم على تكرار لفظتٌن فً البٌت ووقوع كل واحدة منهما
بجنب األخرى أو قرٌبا منها ،ومن ؼٌر أن تكون إحداهما لؽوا ال ٌحتاج إلٌها .4

 1ـ عصام شرتح ،جمالٌة التكرار فً الشعر السوري ،ص.28
2ـ صفً الدٌن الحلً ،شرح الكافٌة البدٌعٌة ،تحقٌق نسٌب شناوي ،دار صادر ،بٌروت 1412،هـ1992/م ،ط ،2ص.80
3ـ اآلٌة ،70:سورة التوبة.
4ـ ٌنظر ،محمد عبد المطلب ،الببلؼة واألسلوبٌة ،المرجع السابق ،ص ،290وما بعدها
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اٌفظً األٚي:

تساهم المحسنات البدٌعٌة ـ باعتبارها ظواهر لؽوٌة ـ فً إنتاج نوع من اإلٌقاعٌة
التكرارٌة فٌكون " التكرار هو الممثل للبنٌة العمٌقة التً تحكم حركة المعنى فً مختلؾ ألوان
البدٌع ،وال ٌمكن الكشؾ عن هذه الحقٌقة إال بتتبع المفردات البدٌعٌة ،فً شكلها السطحً ،ثم
ربطها بحركة المعنى"  ، 1ونخلص إلى القول :أن الببلؼٌٌن القدامى قد أشاروا إلى التكرار فً
كتبهم كلون من ألوان البدٌع المختلفة ،التً ساهمت فً تحسٌن الكبلم وتنمٌقه وزخرفته ،و فً
الوقت ذاته احتوت أؼلب المحسنات األخرى مع اختبلؾ مسمٌاتها( :تشابه األطراؾ،
والتردٌد ،و المشاكلة والمعاضلة ورد العجز على الصدر...وؼٌرها ) على حركٌة تكرارٌة
ضمنٌة ،تخلق نوعا من التبلحم الداللً واالنسجام فً التعبٌر؛ ْإذ " أن متابعة الدرس الببلؼً
فً رصده للظواهر البدٌعٌة قد أكدت على حضور الخلفٌة التكرارٌة التً مارست فاعلٌتها
رأسٌا وأفقٌا ،وهً فاعلٌة تتجه إلى إنتاج الداللة أحٌانا ،وإلى إنتاج اإلٌقاع الخالص أحٌانا ،ثم
مزج اإلٌقاع بالداللة أحٌانا ثالثة ،كما أن هذه الفاعلٌة كانت تنحاز إلى المبدع أحٌانا  ،وإلى
جانب المتلقً فً أؼلب األحٌان"  2وإنما اختلفت التسمٌات البدٌعٌة تبعا الختبلؾ مجهود
الببلؼٌٌن فً رصدهم للتنوٌعات اللفظٌة وقٌمتها الشكلٌة واإلمكانات اللؽوٌة وطاقتها التعبٌرٌة
وذلك بما ٌتوافق وطبٌعتها.
 )2من زاوٌة الداللة :
تمثلت هذه النظرة عن طرٌق دراسة األهمٌة التً ٌحققها التكرار داخل السٌاق التعبٌري
وتتبع دالالته وفابدته وأؼراضه ،وهذا ما نجده خاصة عند ابن رشٌق القٌروانً فً تعداده،
أوبحثه عن دالالت التكرار ،فالشاعر ٌكرر اسما معٌنا على سبٌل التشوق واالستعذاب ،إذا كان
فً مقام النسٌب أو للتنوٌه بصاحبه ،واإلشادة بذكره ،إن كان المقام مقام المدح أو على سبٌل

 1ـ محمد عبد المطلب ،الببلؼة العربٌة قراءة أخرى ،الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر ،لونجمان1997 ،م ،د/ط  ،ص.404
 2ـ مٌس خلٌل محمد عودة ،تؤصٌل األسلوبٌة فً الموروث النقدي والببلؼً ،كتاب مفتاح العلوم للسكاكً نموذجا ،قدمت هذه
األطروحة استكماال لمتطلبات درجة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها بكلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة النجاح الوطنٌة ،فً
نابلس ،فلسطٌن.
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اٌفظً األٚي:

التقرٌر والتوبٌخ ،أو عل سبٌل التعظٌم للمحكً عنه ،أو الوعٌد والتهدٌد فً مقام العتاب
الموجع ،أو الحزن والتوجع ،فً مقام الرثاء والتؤبٌن ،أو التشهٌر فً حال الهجاء...

1

ذات األمر فعله الزمخشري فً رصده لدالالت التكرار وفابدته فً القرآن الكرٌم،
ووقؾ عند كثٌر من صوره ،لٌفسر أثره الببلؼً فً مواقعه المختلفة ،نذكر بعضها على سبٌل
التمثٌل ال الحصر " ،منها فابدة التكرار (التكرٌر) فً أسلوب النداء ،فً قوله تعالىٌَ {{ :ا أ ٌُّ َها
ٌِن آ َم ُنوا ال َترْ َفعُوا أصْ َوا َت ُكم }} ،2
ٌِن آ َم ُنوا ال ُتق ِّدمُوا َبٌ َْن ٌَدَي هللا َو َرسُولِ ِه ٌَ ،ا أ ٌُّ َها الّذ َ
الّذ َ
إعادة النداء علٌهم استدعاء لهم لتجدٌد االستبصار عند كل خطاب وارد ،وطرٌقة
اإلنصات لكل حكم نازل ،وتحرٌك لهم لببل ٌفتروا وٌؽفلوا عن تؤملهم ،وما أخذوا به عند
حضور مجلس رسول هللا صلى هللا عٌه وسلم من األدب ،وٌفسر تكرار النداء (ٌا قوم) بزٌادة
تنبٌه القوم وإٌقاظهم من الؽفلة ،ونصٌحتهم كما نصح إبراهٌم علٌه السبلم أباه بتكرار (ٌا
أبت) ،ذلك أن دفع النفوس إلى الخٌر ،وانقٌادها له ،من األشٌاء الصعبة لذلك كان على
الواعظٌن الصبر على تكرار ما ٌعظون به ،تعهدا للنفوس وتتبعا لها وٌرى الزمخشري أن
الفابدة من التثنٌة والتكرٌر ،هً كون النفوس أنفر شًء عن حدٌث الوعظ والنصٌحة ،فإن لم
ٌكرر علٌه ،لم ٌرسخ فٌها ،والتكرٌر فً آٌات الوعٌد والتهدٌد متابعة للنفس ،وتجدٌد التذكٌر
لها.
قد بٌّن الزمخشري أن تعدد فابدة التكرار ،وتعدد دالالته ،فً السٌاقات القرآنٌة ،ناتج
عن اختبلؾ المواقؾ والمقامات ،كالتكرار فً مقام الوعظ والنصٌحة ،وفً مقام دفع الشبهة،
وفً مقام الوعٌد ،وفً ذكر مظاهر القدرة  ،وفً مقام الكؾ والنهً ...وؼٌرها ،واستخلص
هذه الفوابد انطبلقا من مبلحظة تؤثٌر التكرار فً نفس المتلقً" .3

1ـ ٌنظر.عصام شرتح ،جمالٌة التكرار فً الشعر السوري المعاصر ،ص.19
2ـ اآلٌتان 1ـ  ،2سورة الحجرات.
 3ـ محمد حسنٌن أبو موسى ،الببلؼة القرآنٌة فً تفسٌر الزمخشري وأثرها فً الدراسات الببلؼٌة ،دار الفكر العربً ،د/ت،
د /ط ،ص 273ـ. 275
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اٌفظً األٚي:

كما نجد ابن األثٌر فً تقسٌمه ألسلوب التكرارٌ ،نوه بالتكرار المفٌد ،سواء كان تكرار
فً اللفظ والمعنى ،أو فً المعنى دون اللفظ ،وٌقول أنه ٌؤتً فً الكبلم لتوكٌده أو إلشعار
بعظمة شؤنه ،أو تشٌٌدا من أمره.

1

إنّ الذوق العربً القابم على كراهة التماثل ،وع ّده من عٌوب الفصاحة ،خاصة فً
تكرار الحروؾ المتماثلة فً صفاتها أو القرٌبة فً مخارجها ،صرؾ اهتمام النقاد الفعلً
بالتكرار .لكن الواقع االستعمالً له ،فرض وجهة أخرى لجهودهم ،فالتفتوا إلى تقصً
الدالالت واألؼراض التً أفادتها التكرارات فً مختلؾ األبنٌة النصٌة ،والسٌاق أو الموقؾ
الذي استدعى هذه الدالالت ـ خاصة فً تكرارات النص القرآنً ـ فتنبٌه المإمنٌن ونصحهم
استدعى تكرار النداء ،وؼرض الؽزل استدعى تكرار الوحدات الدالة على التشوق
واالستعذاب ،وؼرض الرثاء استدعى تكرار وحدات دالة على الحزن والتفجع واأللم...وؼٌرها
من الدالالت المختلفة المعبرة على األؼراض والمواقؾ المختلفة.
 )3من زاوٌة األنماط :
ذلك من خبلل تتبعهم لمختلؾ أشكال التكرار وأنواعه ،وقد عرضنا فٌما سبق ذكره
لمختلؾ األشكال التً استقر علٌها الببلؼٌون والنقاد القدامى ،كما ع ّددوا األمثلة الموضحة لهذه
األشكال من الشعر والقرآن ،وأبدوا رأٌهم فٌها ،ووضعوا حدودها.
ألقٌنا فً هذا الجزء من البحث نظرة عامة حول ظاهرة التكرار من المنظور العربً القدٌم،
وعرفنا أهم الجزبٌات التً وقؾ عندها النقاد والببلؼٌون العرب  ،والتً كانت إما بحثا عن
دالالتها ،أو تقسٌماتها وأشكالها ،أو دراستها ضمن المحسنات البدٌعٌة.
وسنلتفت بعد هذا إلى آراء النقاد المحدثٌن ،فً ظاهرة التكرار ،والحركة التً ش ّكلتها
فً فكرهم.
ب .رؤٌة نقدٌة حدٌثة للتكرار:

 1ـ ٌنظر ،ابن األثٌر ،المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر ،ص3ـ .4
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اٌفظً األٚي:

تطورت األسالٌب التعبٌرٌة فً العصر الحدٌث ،و تنوعت ،بما فً ذلك أسلوب
التكرار ،وعلى الرؼم من إشارة القدماء إلى التكرار فً بعض جوانبه ،إال ّ أ ّنه لم ٌتخذ شكله
الواضح إال فً العصر الحدٌث ،فقد ع ّده بعضهم من صور التجدٌد الشعري ،ومن الظواهر
الممٌزة للخطاب .
ونازك المبلبكة

من الذٌن التفتوا إلى هذه الظاهرة ،وأولوها اهتماما كبٌرا ،فبتقصٌها

لقضاٌا شعرٌة فً العصر الحدٌث ـ كتناولها لقضٌة الشعر الحر وجذوره ،وتشكٌبلته
العروضٌة ،ومشاكله ـ أفردت جزء من كتابها " قضاٌا الشعر المعاصر " للتركٌز على
أسالٌب التكرار و داللته.
والتكرار فً فكرها مشروط بمدى وعً وسٌطرة الشاعر فً استعماله ،إذ ال ٌجب
استعماله إال ّ بما كان له صلة مباشرة بالمعنى العام الذي ٌو ُّد الشاعر إبرازه ،كما ٌجب أن
ٌُخضِ ع تكراره لكل معاٌٌر النقد الشعري الذوقٌة والجمالٌة ،فإن لم ٌفعل ذلك كان التكرار
مجرد لفظٌة متكلفة مبتذلة  ،ال ترتق لمرتبة األصالة.
تحاول نازك المبلبكة ـ من هذا المنطلق ـ إعطاء تفسٌر لظاهرة التكرارٌ ،عزى إلى
نفسٌة الشاعر ،أل ّنه ٌستعمل التكرار فً التعبٌر ،لوجود قوة داخلٌة تلح على تكرار جزء منه
ٌظهر اهتمام الشاعر به دون سواه ،فٌصبح التكرار هو الفكرة المتسلطة على الشاعر.
حاولت أٌضا رصد األشكال المختلفة للتكرار فً الشعر الحدٌث ،والتنوٌه ببعض
الدالالت التكرارٌة فٌه ،أسعفها فً ذلك ذابقتها الشعرٌة و طرٌقتها الممنهجة فً الدراسة
والتحلٌل .1
من الدراسات النقدٌة الحدٌثة لظاهرة التكرار ما تناولته  :خلود ترمانٌنً ،فً بحثها
الموسوم باإلٌقاع اللؽوي فً الشعر العربً الحدٌث  ،حٌث ركزت فً دراستها على تكرار
المقطع بمزٌد من الدقة والموضوعٌة ،ورأت بؤن التكرار المقطعً بشكلٌه المتطابق والمتماثل
ٌسهم فً تحقٌق تآلؾ إٌقاعً ٌثٌر دالالت عدٌدة تتجاوز فً مداها االستخدام الخارجً

 1ـ ٌنظر ،نازك المبلبكة ،قضاٌا الشعر المعاصر ،المرجع السابق ،ص  230وما بعدها.
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اٌفظً األٚي:

للتكرار ،أل ّنها تإسس لبناء دور كبٌر فً تشكٌل النص عبر االنتقال به إلى مستوى إبداعً
متجدد من خبلل المتكرر.
و ٌستقً التكرار ماء حٌاته من خبلل صلته بفاعلٌة السٌاق ونشاط التركٌب ،وطبٌعة التجربة
النفسٌة الملحة التً ٌحاول الشاعر رصدها بكل ما أمكنه من معطٌات فنٌة ،فً سبٌل تحقٌق
التناؼم بٌن الوظٌفتٌن الداللٌة واإلٌقاعٌة فً النص الشعري الحدٌث.
أمّا فاعلٌة التكرار ـ حسب رأٌها ـ تظهر مقدرة الشاعر على تشكٌل إٌقاع النص ،وتحدٌد
مساره باعتباره ـ التكرار ـ عنصر بنابًٌ ،سهم فً فهم أبعاد التجربة الشعرٌة ،من خبلل
استقطاب وعً القارئ ولفت انتباهه إلى العبلقات البدٌعٌة المتنوعة القابمة على أساس التكرار
بؤنواعه جمٌعا.1
ومن الدارسٌن العرب المحدثٌن الذٌن انتبهوا إلى ظاهرة التكرار ،لكنهم لم ٌفردوا لها
فصوال خاصة بها ،بل كانت آراإهم حولها مجرد إشارات لها فً جزبٌات معٌنة ،منها ما
أشارت إلٌه الباحثة ٌمنى العٌد ،فقد تناولت التكرار من وجهة نظر بنٌوٌة ،إذ ربطته بالحركة
الداخلٌة للقصٌدة ،ودور هذا الربط فً توجٌه الداللة.
وقد ربط محمد بنٌس فً كتابه ((الشعر المعاصر فً المؽرب)) التكرار بعملٌة
االختٌار ،التً ٌقوم بها الشاعر ،والحظ أن :الشاعر حٌن ٌكرر بعض المفردات والتراكٌب فً
شعره ،فٌهدؾ إلى التعوٌض عن أدوات الربط التً تإدي إلى رتابة النص وسقوطه ،والتكرار
عنده ،ظاهرة تقنٌة معقدة من التقنٌات الفنٌة ،سواء فً معطٌاتها  ،أو مستوٌات أدابها ،أو حتى
فً تؤثٌرها فً القصٌدة .2
أمّا محمد مفتاح فقد نظر إلى التكرار باعتباره كمالً أو محسن بدٌعً أو لعب لؽوي،
ال ٌكون الستعماله ضرورة ،كون الجمل تإدي وظٌفتها المعنوٌة والتداولٌة دون الحاجة إلٌه،

1ـ ٌنظر ،خلود ترمانٌنً ،اإلٌقاع اللؽوي فً الشعر العربً الحدٌث ،نقبل عن

عصام شرتح ،جمالٌة التكرار فً الشعر

السوري المعاصر ،رند للطباعة والنشر والتوزٌع ،دمشق2010 ،م ،ط ،1ص52ـ .53
 2ـ ٌنظر ،ـ عصام شرتح ،جمالٌة التكرار فً الشعر السوري ،المرجع السابق ،ص.55
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اٌفظً األٚي:

ومع هذا ٌشٌر إلى أهمٌته ودوره فً الخطاب الشعري ،أو ما ٌشبهه من أنواع الخطابات
اإلقناعٌة األخرى  ،1وإذا كان رأي محمد مفتاح فً التكرار أنه من الكمالٌات  ،فمن الدارسٌن
من أعطاه بعدا تداولٌا ،إذ " إن تكرار الرابط الحجاجً وكذا مفردات بعٌنها ...فً النص
الشعريٌ ،ساهم فً جعله منسجما ،إن بنابٌا ،و إن تداولٌا وحجاجٌا ،وال نقصد التكرار المولد
للرتابة والملل ،أو التكرار المولد للخلل و الهلهلة فً البناء ،ولكنه التكرار المبدع الذي ٌدخل
ضمن عملٌة بناء النص...إذ أن تكرار رابط حجاجً ،كحرؾ العطؾ مثبل (لكن)ٌ ،نشا
عبلقة حجاجٌة ،فٌساهم بشكل كبٌر وفعال فً تنامً النص وتوالده وانسجامه ،ألن العبلقات
الحجاجٌة تقوم بٌنها عبلقات تسلسل وترابط ،وفق المبدأ السٌمٌابً المعروؾ :مبدأ ارتباط
البلحق بالسابق ،فكل عبلقة حجاجٌة تضٌؾ عناصر داللٌة جدٌدة إلى العبلقة السابقة "

2

لقد جعل للتكرار وظٌفة تداولٌة ،تتمثل فً دور تكرار الوحدات اللؽوٌة الفعال فً
اإلقناع من خبلل تشكٌل الروابط والعبلقات الحجاجٌة.
ومن الدارسٌن من ركز على دور التكرار الداللً فً الصٌؽة والتركٌب ،باإلضافة إلى
كونه خاصٌة أساسٌة فً بنٌة النص الشعري ،إذ ٌخضع توظٌؾ التكرار فً النص الشعري
المعاصر ،إلى دوافع نفسٌة وأخرى فنٌة:

3

 .1الدوافع النفسٌة :هً ذات وظٌفة مزدوجة تجمع الشاعر والمتلقً على السواء؛ فمن ناحٌة
الشاعر ٌعنً التكرار اإللحاح فً العبارة على معنى شعوري ٌبرز من بٌن عناصر
الموقؾ الشعري أكثر من ؼٌره ،لتمٌزه عن سابر العناصر بالفاعلٌة ،ومن ناحٌة المتلقً،
نجد تجاوبه مع البعد النفسً للتكرار من حٌث إشباع توقعه ،وعدم إشباعه ،فتثرى تجربته
بثراء التجربة الشعرٌة المتفاعل معها.
 1ـ ٌنظر ،محمد مفتاح ،تحلٌل الخطاب الشعري ،استراتٌجٌة التناص ،المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء1992 ،م ،ط،3
ص.21
2ـ أبو بكر العزاوي ،الخطاب والحجاج ،وزارة الثقافة المؽربٌة2007 ،م ،ط ،1ص .49،48
3ـ ٌنظر ،مصطفى السعدنً ،البنٌات األسلوبٌة فً لؽة الشعر العربً الحدٌث ،منشا المعارؾ باالسكندرٌة ،د/ت ،د/ط،
ص.173،172
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اٌفظً األٚي:

 .2الدوافع الفنٌة للتكرار :تتمحور حول تحقٌق النؽمٌة والرمز ألسلوب الشاعر ،ففً النؽمٌة
هندسة الموسٌقى ،التً تإهل العبارة وتؽنً المعنى.
حاول مصطفى السعدنً من خبلل قراءاته النقدٌة للشعر العربً الحدٌث ،التركٌز على
أنماط التكرار الطاؼٌة فً هذه النماذج الشعرٌة ،لٌظهر أسباب ودوافع استعماله ،و ٌخلص فً
األخٌر إلى أنها من أهم الظواهر التً طبعت الشعر الحدٌث ،مشٌرا إلى تكرار الرموز الذي
ظهر مع العصر الحدٌث ،ذلك أن الشعراء المعاصرٌن ٌقومون بتبنً مجموعة من الرموز
لمحورة التجربة الشعرٌة ،لكن كثرة استعمالهاٌ ،إدي إلى نوع من التجمد الداللً لهذه
الرموز ،وهو هنا ٌشٌر إلى الضرورة الفنٌة الجمالٌة التً وجد ألجلها التكرار ،وهً الطاقة
اإلٌحابٌة المتجددة التً تضٌفها الوحدة اللؽوٌة المكررة فً البناء النصً ،فإذا ما كرر الشاعر
الرمز فً مجموعته الشعرٌة ،علٌه أن ٌكسبه طاقة إٌحابٌة متجددة بتجدد السٌاقات ،تتحد مع
باقً العناصر الوظٌفٌة فً النص الواقعة فٌه فتخلق بذلك أسلوبا فنٌا تؤثٌرٌا .1
وأمّا صبلح فضل ،فالتكرار عنده من الطاقات األسلوبٌة الفاعلة فً بنٌة النص
الشعري ،إذ ٌمكن له أن ٌمارس فاعلٌته بشكل مباشر ،كما أنه من الممكن أن ٌإدي إلى ذلك
من خبلل تقسٌم األحداث والوقابع المتشابكة ،إلى عدد من التفصٌبلت الصؽٌرة التً تقوم
بدورها فً عملٌة االستحضار.
أمّا أشكال التكرار ـ لدٌه ـ تشمل :تكرار المفردات وتكرار الجمل على مستوى النص،
فإذا لم ٌكن من الممكن تكرار وحدة داللٌة صؽرى فً داخل الكلمة  ،فمن الممكن جدا تكرار
كلمة فً جملة ،أو جملة فً مجموعة من الجمل على مستوى أكبر ،وٌرى أنه ال ٌمكن اعتبار
كل أنواع التكرار من قبٌل الضم التركٌبً ،بل ٌجب التمٌٌز بٌن ما هو نحوي وما هو داللً
فً الضم ،وإن كانت إضافة كلمة ما تضٌؾ أٌضا معناها.

2

و من الدارسٌن المحدثٌن نجد محمد عبد المطلب الذي اتجه فً دراسته للتكرار اتجاه
الببلؼة ،رؼم أن تطبٌقاته اختصت بالشعر المعاصر ،حٌث تمٌزت دراسته برصد العدٌد من
1ـ ٌنظر ،مصطفى السعدنً ،التؽرٌب فً الشعر العربً المعاصر ،منشا المعارؾ باالسكندرٌة ،د/ت ،د/ط ،ص.107
2ـ ٌنظر ،صبلح فضل ،ببلؼة الخطاب وعلم النص ،عالم المعرفة ،سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة1992،م ،د/ط ،ص.227

53

اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

أشكال البدٌع المتضمنة معنى التكرار أو ما أسماه بنمطٌة التكرار داخل أنواع من المحسنات
البدٌعٌة ،كرد العجز على الصدر ،والتردٌد ،والمجاورة ،....وؼٌرها ،ذلك ،ألن التكرار ـ فً
نظره ـ هو ممثل للبنٌة العمٌقة المتحكمة فً حركة المعنى فً مختلؾ ألوان البدٌع ،فٌتتبع
المفردات البدٌعٌة فً شكلها السطحً ،ثم ٌربطها بحركة المعنى ،وٌرى أن األثر التكراري
ٌظهر حٌن تؤخذ اللفظة المكررة أبعادا مكانٌة تعمل على تنسٌق الداللة ،بحٌث ٌكون اتفاق بٌن
حركة الذهن ،وحركة الصٌاؼة .وٌبٌن أن أؼلب شعراء الحداثة ،قد تعاملوا مع بنٌة التكرار
ضمن نطاق التؤسٌس أو التقرٌر ،وؼالبٌة أشكال التكرار جاءت فً صورة رأسٌة ،بحٌث
تتردد لفظة معٌنة ،أو جملة معٌنة فً مطلع عدة أسطر لتكون نقطة الثقل التً ٌنطلق منها
المعنى فٌؽطً امتداد السطر ،وبعدها تتواصل الداللة اعتمادا على هذه الركٌزة التعبٌرٌة .1
ٌمكن القول أن التكرار فً الفكر النقدي الحدٌث ،تحرك فً جوانب عدة ،فكان مساهما
فً التآلؾ اإلٌقاعً الداخلً للنص الحدٌث ،موصبل إلى تجدده وإضفاء الحركٌة علٌه ،وهذه
الحركٌة إنما تنتج عن الوحدات اللؽوٌة المكررة ،والتً بدورها تساهم فً توجٌه الداللة من
خبلل صلتها بفاعلٌة السٌاق ونشاط التركٌب ،والتكرار بطبٌعته ٌوظؾ كمرآة عاكسة للدوافع
النفسٌة للشاعر ،واألفكار المتسلطة علٌه ،وكذلك ٌعد أساسا فً إنشاء العبلقات الحجاجٌة
لتحقٌق التداولٌة.
ثالثا :التكرار فً الفكر الغربً:
تعود أصول دراسة بنٌة التكرار وأشكاله " ،إلى الببلؼٌٌن اإلؼرٌق ،حٌث قسموه إلى
ثمانٌة أقسام وكل قسم له تسمٌة خاصة وهذه األنواع هً :
 )1أنافره :وهو تكرار اللفظ أو العبارة فً أوابل األبٌات المتعاقبة.
 )2أبٌستروفً :وهو التكرار فً أوخر األبٌات المتعاقبة،
 )3سٌمبلوس :وهو التكرار فً أوابل األبٌات المتعاقبة وأواخرها.

1ـ ٌنظر ،محمد عبد المطلب ،الببلؼة واألسلوبٌة ،ص ،290وما بعدها.
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اٌفظً األٚي:

 )4أناد بلوسٌس :وهو تكرار اللفظ أو العبارة الواقعة آخر البٌت األول أو األبٌات التً
تلٌه.
 )5أبٌزوكس : :وهو تكرار اللفظ أو العبارة ،تكرارا متعاقبا ببل فاصل.
 )6أتٌستروفً :وهو تكرار الجملة مع قلب تعاقبها.
 )7بالبتوتان ،وهو التكرار نفسه مع لواحقه المختلفة ،أو مجاالت إعرابه المختلفة.
 )8هومو أتالوتان :وهو تكرار الوحدة الصرفٌة نفسها والسوابق واللواحق والدواخل مع
اختبلؾ اللفظ ".1
وقد لفتت ظاهرة التكرار انتباه النقاد الؽرب المحدثٌن ،لما لها من أثر فً الكشؾ عن
خصوصٌة اللؽة فً الخطاب األدبً عامة ،والشعري خاصة ،حٌث أشار أصحاب المدرسة
الشكبلنٌة إلى هذه الظاهرة وأهمٌتها خاصة فً الشعر الؽنابً ،حٌث نجد اٌخمباوم  2من خبلل
دراسته ألعمال الشعراء الرومنسٌٌن الروس ٌبٌن أن البٌت اإلنشادي ٌحوي استثمارا فنٌا كثٌفا
لتنؽٌم الجملة ،أي ٌحتوي على ظاهر التناظر التنؽٌمً ،كالتكرار ،واإلنشاد االتصاعدي،
واإلٌقاع.
ورأى أن هإالء الشعراء ٌستعملون بشكل قصدي التنؽٌمات االستفهامٌة ،والتعجبٌة
بواسطة أدوات شعرٌة فنٌة كالقلب ،والتكرار الؽنابً ،وتكرار البلزمة ،وتكرار االستفهام
(تكرار سإال فً مقطوعة شعرٌة) ،وٌشٌر إلى مصطلح االستعارة العروضٌة وٌقصد به
تكرار تفعٌلة إٌقاعٌة وفق نسق منظم ومتتابع ،إذ اعتبر التفعٌلة أداة تجنٌسٌة عروضٌة ،تتكرر
وفق نسق منظم على امتداد السطر الشعري.
ومن النقاد الشكبلنٌٌن الذٌن أشاروا إلى التكرار أٌضا ،تٌنٌانوؾ ،حٌث ركز فً دراسته
للتكرار على تكرار الحروؾ واألصوات فً إحدى قصابد الشاعر بوشكٌن ،كالتكرار الثبلثً
للحرؾ (  )uالذي فً القصٌدة والذي ٌشؾ ـ فً اعتقاده ـ عن داللة نفسٌة ،ترتبط بحالة القلق
والحزن عند الشاعر ،واستخلص أن وحدة بٌت شعري ما وتبلحمه ،ترجعان إلى تقارب
1ـ فاطمة محجوب ،التكرار فً الشعر  ،مجلة الشعر ،ع1977 ،8م ،ص.40
 2ـ عصام شرتح ،جمالٌة التكرار فً الشعر السوري المعاصر ،ص.40 ،39
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اٌفظً األٚي:

الكلمات والحروؾ فٌما بٌنها ،وتفاعل أصواتها وكلماتها وهكذا ٌُكسب التكرار ؼٌر المتوقع
الكلمات إٌحاءات داللٌة جدٌدة.

1

أما " رومان جاكبسون  ،فقد التفت إلى التكرار من حٌث ارتباطه باإلٌقاع ،فٌرى أننا لو
أخذنا بعٌن االعتبار أن الكلمة تقدم عنصرا داللٌا فإن كل وسٌلة صوتٌة تقوم بتبٌٌن حدود
الكلمات أو عدد الكلمات فً وحدة نحوٌة ما ،تبٌن فً ذاتها حدود العناصر الداللٌة أو عددها
و(تكرارها) .إن جاكبسون لم ٌشر بصراحة إلى عبلقة التكرار باإلٌقاع وإنما ربط ذلك من
خبلل التنؽٌم الذي ٌإدي وظٌفة انفعالٌة ،أو تكرار بعض الفونٌمات التً تإدي إلى تمٌٌز
اإلٌقاع وتؤكٌد المعنى ،وقد أشار إلى أهمٌة التكرار  ،فً كونه سمة من أهم السمات الشعرٌة
قدٌما وحدٌثا ،فمبدأ التكرار حاصل فً الرسالة الشعرٌة ،وهو ٌجعل تكرار المتوالٌات المكونة
لهذه الرسالة أمرا ممكنا ،وٌجعل تكرار الرسالة فً شمولٌتها شٌبا ممكنا ،وهو بذلك ٌشٌر إلى
فاعلٌة التكرار فً الرسالة الشعرٌة ،لتؤكٌد شعرٌتها ،والكشؾ عن عناصرها الفنٌة التً تشكل
بنٌتها الداخلٌة  ،وٌإكد أن فً كل مستوٌات اللسان ٌكمن جوهر التقنٌة الفنٌة الخاصة بالشعر
فً الرجوعات المتكررة "  ،2وقد وافقه الناقد األسلوبً تودوروؾ فً رأٌه حٌن ٌرى أنه
ٌمكن لقصة برمتها أن تخضع فً قٌامها لنظام ٌقوم على التناظر والتدرج والتكرار
والنقٌضة ...إلخ .حٌث قصر كبلمه على القصة فقط ،إضافة إلى هذا فقد أشار إلى قضاٌا هامة
تتعلق بالتكرار :كالتناوب والتوازي ،والتقابل فً أثناء حدٌثه عن بناء الجملة ،فالجمل ـ برأٌه ـ
ال تكون سبلسل متناهٌة ،بل تنتظم فً دورات (متتالٌات) ٌتعرؾ علٌها القارئ بصفة حدسٌة،
وحدود المتتالٌة موسومة بتكرار ؼٌر تام للجملة األصلٌة التً ٌقوم وفق عبلقات تزامنٌة
تتابعٌة وعبلقات مكانٌة تكرارٌة أو تقابلٌة..وما إلى ذلك . 3

 1ـ ٌنظر اٌرلٌخ فكتور ،الشكبلنٌة الروسٌة ،المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء ،د/ت ،ط ،1ص.85
 2ـ ٌنظر ،رومان جاكبسون ،قضاٌا الشعرٌة ،ترجمة محمد الولً ،ومبارك حنوز ،دار طوبقال للنشر ،الدار البٌضاء،
المؽرب1988 ،م ،ط ،1ص34وما بعدها.
 3ـ ٌنظر ،تودوروؾ ،الشعرٌة ،ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سبلمة ،دار طوبقال للنشر ،الدار البٌضء المؽرب ،د/ت،
د/ط ،ص.38
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اٌفظً األٚي:

وأشار هربرت رٌد إلى أهمٌة اإلحساس الشعري بالكلمات عند تكرارها ،إذ اإلحساس
بالكلمات هو اإلحساس الشعري ،ؼٌر أن الكلمات لها تداعٌات تحمل العقل وراء الصوت إلى
صورة مربٌة وفكرة مجردة ،والشاعر حتى حٌن ٌؽدو واعٌا بالكلمات فً عملٌة التؤلٌؾ
الشعري ،فهً تصبح وعٌه لٌس فقط بالصوت ،بل باللون والضوء والقوة أٌضا ،ولنقل باختبار
إنها تصبؽه بالمعنى ،وال ٌعتمد الشعر على جرس الكلمات فحسب ،وإنما على ترجٌعاتها
العقلٌة أٌضا.

1

ومن دارسً التكرار كذلك " الناقدة األسلوبٌة استانوفا فً مقالها الموسٌقى بوصفها
اختبلؾ إذ اعتبرت أن التكرار حتى ولو حافظ على نفس المواد واألدوات المستعملة دون
تؽٌٌر أي منها ،فهو ٌعد اختبلفا ،ـ (وهً هنا متؤثرة بمقولتً هٌلٌس مٌللر ،حٌث عرؾ التكرار
بعبارتٌن :ال ٌمكن قٌام االختبلؾ إال بٌن شٌبٌن ٌشبهان بعضهما البعض ،وٌقتصر التشابه على
األشٌاء التً تختلؾ عن بعضها البعض) ـ وذلك نظرا لموقع تلك األدوات من اللحظة الزمنٌة،
ونظرا أٌضا لتجاورها مع ؼٌرها من المواد التً سبقتها  ،ومؤتى التكرار بالنسبة إلٌها الحقٌقً
فً نظرها ،التشبث بمبدأ اللذة ومصدره األساسً العود المستمر لئلٌقاع الؽرٌزيٌ ،برز على
مستوى المضمون النؽمً مضافا إلٌها التفاعبلت الواصلة أو الفاصلة  ،وبالتالً ٌكون التكرار
عبارة عن ركود مإقت لسٌبلن الدورة النؽمٌة ،لذلك ٌشارك فً البناء النؽمً ،وٌساهم فً
عملٌة توزٌعه ،وٌوفر للذاكرة إمكانٌات هابلة ،تسمح لها بتجمٌع ،و مراكمة ما حصدته مدة
االشتؽال الذي استؽرقته الملفوظٌة الموسٌقٌة ،وهو ٌنحو منحنٌن إذا تعلق األمر بزمكانٌة
المضمون الموسٌقً ،فإما أن ٌكون سببه تواتر نفس المواد القارة ،وإما دٌنامٌة متجددة تخلفها
األحداث النؽمٌة المتجاورة ،وفً الحالة األولى ٌحٌل إلى المماثل ،وفابدته الحصول على أثر
موسٌقً ،وفً الحالة الثانٌة ٌبلزمه باستمرار االختبلؾ ،وفً هذه الحالة ٌمثل التكرار حركة
وتنوٌعا ".2

 1ـ ٌنظر ،هربرت رٌد ،طبٌعة الشعر ،ترجمة عٌسى العاكوب ،مراجعة عمر شٌخ الشباب ،وزارة الثقافة ،دمشق،
ص.43.44
2ـ عصام شرتح ،جمالٌة التكرار فً الشعر السوري المعاصر.42،41 ،
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اٌفظً األٚي:

ونجد مٌخابٌل رٌفاتٌر ٌهتم بالتكرار ،حٌث ٌرصد فً كتابه دالبلٌات الشعر عدة أشكال
تكرارٌة ضمن مصطلح ،التمطٌط ،كالتفرٌع والتوازي ،والتقابل ،وتكرار الروابط كحروؾ
العطؾ وحروؾ الجر ، ،والتمطٌط فً أبسط أشكاله ،أن ٌإلؾ كله من مقطوعات تكرارٌة،
والتكرار دلٌل فً حد ذاته ،فهو بناء على الكلمات المستلزمة ٌمكن ان ٌرمز إلى توتر انفعالً
محتد ،وأن ٌقوم أٌقونة الحركة والتقدم ،وٌرى أن كل تكرار ٌولد مقطوعة تمطٌط جدٌدة كاملة،
كما فً حالة التوسٌع التكراري ،تزداد مكونات مقطوعات التمطٌط طوال وتعقٌدا فً اتجاه قمة
مذهلة ،وهذه الحالة تجعل القارئ ٌرى أن المقطوعة كلها تشكل وحدة نصٌة ،وهذا اإلحساس
ٌإكده أٌضا اإلدراك االسترجاعً للداللة .1
أما فً مقال آخر له عرض رٌفاتٌر قضاٌا ترتبط بالتكرار ،من خبلل تناوله لوحدة
القصٌدة  " ،فالملمح األساسً للقصٌدة هو وحدتها ،وحدة شكلٌة ووحدة داللٌة ،والنص من
وجهة نظر المعنى لٌس إال سلسلة من وحدات...أما إبداع المعنى فٌتم عندما ٌتكون فً النص
مبدأ تنظٌمًٌ ،شكل عبلمات من وحدات لؽوٌة ،قد ال تحمل معنى فً سٌاق آخر كالطباق
واإلٌقاع ،والمزاوجة ،وعلى ذلك فكل تكرار لعبلقة ما داخل النص قد ٌمثل قٌمة مهمة لمبدأ
المحاكاة فً النص الشعري"  ،2كما طبق جان كوهن مصطلح التكرار بمفهومٌه المحدد فً
أثناء دراسته لقصٌدة رباعٌات السؤم لبودلٌر ،إذ قسمه إلى ثبلث مستوٌات :التكرار على
المستوى الصوتً وعلى المستوى التركٌبً ،وعلى المستوى الداللً ،ومن أشكال التكرار
الصوتً  ،التردٌد ،فٌعده وحدة لؽوٌة ال ٌؽٌر من قٌمتها الداللٌة سواء أكانت الوحدتان
المكررتان متصلتٌن أو منفصلتٌن ،فنفس الكلمة ٌمكن أن تحتفظ بنفس المحتوى الداللً،
وتتؽٌر على مستوى الكثافة ،وهنا ٌؤتً التكرار لٌإكد نمو الكثافة ،فالكلمة المكررة أقوى من
الكلمة الوحٌدة . 3

 1ـ عصام شرتح ،جمالٌة التكرار فً الشعر السوري المعاصر ،ص.43
 2ـ رٌفاتٌر ،سٌمٌوطٌقا الشعر ،مقال فً كتب مدخل إلى السٌمٌوطٌقا ،ترجمة ،فلاير جبوري ،منشورات عٌون الدار
البٌضاء،ج ،2ص.53
 3ـ ٌنظر جون كوهن ،بناء لؽة الشعر  ،ترجمة أحمد دروٌش ،الهٌبة العامة لقصور الثقافة1990 ،م ،د/ط.134،

58

اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

وٌرى جورج مولٌنٌٌه أن " :التكرار هو الوسٌلة الوحٌدة  ،والتً ال خبلؾ حولها
الكتشاؾ واقعة لؽوٌة ،وتحدٌدها فً البراؼماتٌة األدبٌة ،...فٌمكن إلعادة الواقعة اللؽوٌة،
لتضعٌفها البسٌط ،أن ٌؤخذ شكل تكرار الدال مع مدلول واحد ،أو تكرار مدلول مع داالت
مختلفة ،وٌمكن له أن ٌلعب على تركٌبات لؽوٌة من كل األنواع وبؽزارة...إن إدراك تكرار
بسٌط ،إن إدراكا بسٌطا لتكرار ما ،هو الذي ٌعٌن وجود التحدٌد اللؽوي نفسه الذي من الممكن
جدا أن ٌمر ظهوره األول دون أن ٌلفت االنتباه...،التكرار إذن هو أٌضا بناء.1 "...
إذاً فقد ربط األسلوبٌون فً الؽرب التكرار بالجانب اإلٌقاعً ،فسموا تكرار التفعٌلة
اإلٌقاعٌة وفق نسق متتابع باالستعارة العروضٌة ،وعدوه من مقومات بناء النص ،خاصة
النص القصصً ،لدوره الفعّال فً إكساب الكلمات إٌحاءات داللٌة جدٌدة ،والتؤكٌد على
الشعرٌة من خبلل نمو الكثافة الداللٌة فً الكلمات المكررة ،وقد درسوه ضمن قضاٌا أسلوبٌة
لها أهمٌتها فً تحقٌق الحركة والتنوع  ،كالتوازي والتمطٌط ،والتراكم ..وؼٌرها.
لقد حاولنا اإلحاطة بكل ما ٌتعلق بمفهوم التكرار ،وبٌنا أهم اآلراء النقدٌة فً هذا
األسلوب واستعماالته المختلفة ،ووقفنا على معظم أشكاله التعبٌرٌة ،ولعل أهم ما ٌمٌز هذا
األسلوب وٌنحو به إلى منحى أكثر حداثة هو طبٌعته الصادمة لتوقع المتلقً ،حٌث ٌدفع إدراك
المتلقً إلى االنتباه إلى وحدات لؽوٌة معٌنة وما تضٌفه من إٌحاءات داللٌة.
وهذه المٌزة أٌضا هً ما جعلت جورج مولٌنٌٌه ٌنوه بؤهمٌة التكرار حٌن ربط بٌنه وبٌن
األسلوبٌة التسلسلٌة ،فالمتلقً فً تفحصه للسلسلة الكبلمٌة التً ٌنتجها المإلؾٌ ،قوم بفك
شفرات هذه السلسلة للوصول إلى مقصود منتجها ،أي أنه ٌقوم بتتبع المثٌرات األسلوبٌة التً
تتضمنها السلسلة ،وهو بذلك ٌقوم بعملٌة استكشافٌة للبناء النصً ،و بفعل التكرار تبرز الوحدة
اللؽوٌة المكررة فً مواقع من السلسلة ،وذلك ألن تكرارها قد ش ّكل تناقضا مع الوحدات
األخرى فً نفس السلسلة  ،ذلك البروز ٌعمل بمثابة منبه أسوبً للمتلقًٌ ،ستطٌع من خبلله
االنتباه إلى القٌمة الداللٌة المضافة و المختلفة عن المعنى الذي توارد فً ذهنه فً أول
األمر(عند تلقٌه للوحدة اللؽوٌة األولى ؼٌر المكررة).
1ـ جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،المرجع السابق ،ص.183
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الػصل الثاني
األسؾوبقة التسؾسؾقة وأسؾوب التؽرار

الػصل الثاني:
األسؾوبقة التسؾسؾقة وأسؾوب التؽرار
أوال :مػفوم األسؾوب و األسؾوبقة:
 .1األسؾوب.
 .2األسؾوبقة.

ثانقا :مػفوم التسؾسل:
 .1يف الؾغة.

 .2يف االصطالح.
ثالثا :األسؾوبقة التسؾسؾقة و أهم عـاصرها:
 .1األسؾوبقة التسؾسؾقة.
 .2عـاصرها:
أ .الـظام العامؾي .
ب .التوزوع .

ج .التـظقم البالغي .
رابعا :عالقة األسؾوبقة التسؾسؾقة بالتؽرار.
 .1الـظام العامؾي و التؽرار.
 .2التوزوع و التؽرار.
 .3التـظقم البالغي و التؽرار.

األٍٍٛث١خ اٌزٍٍََ١خ ٚأٍٍٛة اٌزىواه

اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

تناولنا فً الفصل السابق شكبل من األشكال التعبٌرٌة التً ٌتخذها المتكلم أو منتج
الخطاب فً تركٌب كبلمه ،هو التكرار ،و بٌَّنا دوره االستعمالً من خبلل ما ٌضفٌه من تنوع
فً الدالالت وفق السٌاقات المختلفة التً ٌرد فٌها ،وربما هذا التنوع جعل من التكرار ظاهرة
أدبٌة ،ارتبطت كثٌرا بمباحث األسلوبٌة ،فؤصبحت أسلوبا من األسالٌب التعبٌرٌة ،التً ٌُعت َمد
علٌها اعتمادا كبٌرا فً إبراز السمات الممٌزة ألسلوب شخص ما ،كونها تحدد طرٌقته الخاصة
فً االستعمال اللؽوي ،كما ارتبطت كذلك بمفهوم التسلسل أو األسلوبٌة التسلسلٌة التً نو ّد
وضع أٌدٌنا على بعض مفاهٌمها وعبلقتها بهذا األسلوب.

أوال  :مفهوم األسلوب و األسلوبٌة:
 .1األسلو ب:
قبل التعرض إلى علم األسلوب أو األسلوبٌة الب ّد من اإلشارة إلى المفهوم األساسً الذي
ألجله قامت الدراسات األسلوبٌة وتنوعت ،والذي ٌعد بدوره الموضوع الربٌس لها ،ونعنً
بذلك األسلوب ،و ما تورده المعاجم اللؽوٌة من معانً لؤلسلوب هً أنهٌ " :قال للسطر من
النخٌل أسلوب ،وكل طرٌق ممتد  ،فهو أسلوب ،واألسلوب الطرٌق  ،والوجه ،والمذهبٌ ،قال:
أنتم فً أسلوب سوء ،وٌجمع أسالٌب ،واألسلوب الطرٌق تؤخذ فٌه ،واألسلوب بالضم ،الفن،
ٌقال فبلن فً أسالٌب من القول ،أي أفانٌن منه"  ،1حٌث تصب المعانً اللؽوٌة للفظة أسلوب
فً اتجاهٌن أحدهما مادي  ،حٌن ٌدل األسلوب على الطرٌق والسطر من النخٌل ،...واآلخر
معنوي ٌدل فٌه األسلوب على" الوضع اللؽوي حٌن تنتقل الكلمات من معانٌها الحسٌة إلى هذه
المعانً األدبٌة ،أو النفسٌة ،وذلك هو الفن من القول أو الوجه والمذهب"  ،2وانطبلقا من هذه
المعانً نحاول بلورة معنى األسلوب االصطبلحً ،من خبلل مجموعة من التعرٌفات  ،حٌث
ٌُعرَّ ؾ األسلوب بؤ ّنه  " :قوام الكشؾ لنمط التفكٌر عند صاحبه"  ،3فٌرى بٌٌر جٌرو أنه  " :من
الهٌن أن تنتزع المعارؾ واألحداث والمكتشفات ،أوتبدل ،بل كثٌرا ما تترقى ،إذا ما عالجها

1ـ ابن مظور ،لسان العرب ،مادة (سلب) ،دار صادر ،بٌروت1992 ،م ،ط ،1ص. 472
2ـ أحمد الشاٌب ،األسلوب ،مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة1411 ،هـ1991/م ،ط ،8ص. 41
3ـ عبد السبلم المسدي ،األسلوبٌة واألسلوب ،ص.52
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

من هو أكثر مهارة من صاحبها  ،كل تلك األشٌاء هً خارجة من ذات اإلنسان ،أما األسلوب
فهو اإلنسان عٌنه ،لذلك تعذر انتزاعه أو تحوٌله أو سلخه "  ،1و " كل أسلوب (هو) صورة
خاصة بصاحبه ،تبٌن طرٌقة تفكٌره وكٌفٌة نظره إلى األشٌاء و تفسٌره لها ،وطبٌعة
انفعاالته" ،2وٌلخص بٌفون األسلوب بقوله :األسلوب هو الرجل.
اختلفت هذه التعرٌفات فً تعبٌراتها ،لكن ـ فً الواقع ـ ٌتضّح مفهوم األسلوب من
اتفاقها حول منشبه؛ فؤسلوب الكاتب أو المتكلم ٌنبع من ذاته  ،لٌعكس أفكاره وأحاسٌسه و ٌعب َِّر
عن مواقفه وردود أفعاله فً القضاٌا التً تواجهه  ،وهو بمثابة البصمة الثابتة ؼٌر القابلة
للتؽٌٌر والتحوٌل؛ فهً تمٌز وتفرد صاحبها عن اآلخرٌن.
وهناك من استند إلى جوهر الخطاب أو الكبلم الذي ٌنشبه المخاطب أو المتكلم  ،فكان
األسلوب هو" االستعمال ذاته للؽة ،أو هو الرسالة التً تحملها العبلقات الموجودة بٌن اللؽوٌة،
ال فً مستوى الجملة ،وإنما فً مستوى إطار أوسع منها كالنص أو الكبلم"  ،3أو هو" :العبلمة
الممٌزة لنوعٌة مظهر الكبلم داخل حدود الخطاب ... ،و تلك السمة إنما هً شبكة تقاطع
الدوال بالمدلوالت ومجموع عبلبق بعضها ببعض ومن ذلك كله تتكون البنٌة النوعٌة للنص
وهً ذاتها أسلوبه ،والذي كشؾ عن أبعاد هذا المقٌاس التعرٌفً وسبر عمقه ،بتنزٌله ضمن
وظابؾ الكبلم ،عموما هو جاكبسون  ،وٌعود عمله إلى سنة

 1960م ،حٌنما عرؾ النص

األدبً بكونه خطابا تؽلبت فٌه الوظٌفة الشعرٌة للكبلم ،وهو ما ٌفضً حتما إلى تحدٌد ماهٌة
األسلوب بكونه الوظٌفة المركزٌة المنظمة  ،لذلك كان النص ـ بحسب جاكبسون ـ خطابا
تركب فً ذاته ولذاته " 4؛ وبالتالً فاألسلوب ٌتحدد بمجموعة العبلقات التً تشكلها الوحدات
اللؽوٌة فٌما بٌنها داخل الكبلم أو الخطاب ،ومنها تتشكل الرسالة أو الوظٌفة األساسٌة التً
تمٌز هذا الكبلم ،وعلٌه ٌكون األسلوب بهذا المعنى مجموعة من الخصابص الممٌزة التً تبرز
الوظٌفة الجمالٌة داخل الخطاب.
1ـ عبد السبلم المسدي ،األسلوبٌة واألسلوب ،ص .54،53
2ـ أحمد الشاٌب ،األسلوب ،ص .143
3ـ المرجع السابق ،ص .73 ،72
4

ـ المرجع نفسه ،ص،72ص .74
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

وٌبقى النظر فً تحدٌد المفهوم األسلوبً من جهة المتلقً ،وذلك ألنه ال اكتمال لمفهوم
األسلوب دون التعرض لدور العنصر الثالث من عناصر العملٌة التواصلٌة فً إدراكه
لؤلسلوب ،إذ ٌعمد الفكر األسلوبً إلى إثبات حضور المتقبل ،وذلك انطبلقا من أن المتكلم
ٌفترض هذا الحضور ،فٌكٌؾ كبلمه بما ٌبلبم أصناؾ مخاطبٌه ،لذلك ٌعرؾ األسلوب بكونه
" ضؽط مسلط على المتقبل ،أو ...إبراز لبعض عناصر سلسلة الكبلم وحمل القارئ على
االنتباه إلٌها بحٌث إذا ؼفل عنها شوه النص وإذا وجد لها دالالت تمٌٌزٌة خاصةٌ( ،كون قد
فك شفراته) مما ٌسمح بتقرٌر أن الكبلم ٌعبر ،واألسلوب ٌبرز"  ،1أو " مجموعة ألوان ٌصطبػ
بها الخطاب لٌصل بفضلها إلى إقناع القارئ ،وإمتاعه ،وشد انتباهه ،وإثارة خٌاله"

 ،2وعلٌه

ٌكون األسلوب هو القوة الضاؼطة على المتلقً ،تلك القوة الحاملة للوظٌفة التؤثٌرٌة من خبلل
الخصابص الممٌزة للخطاب ،حٌث تظهر هذه األخٌرة المردودٌة النفعٌة ،والجمالٌة للخطاب.
إذاً فقد سلكت تحدٌدات اللؽوٌٌن لمفهوم األسلوب ثبلثة اتجاهات (المخاطِ ب ،الخطاب،
المخا َطب) وعلٌه ٌمكن أن نجمل القول :بؤن األسلوب ٌتمثل فً مجموع الخصابص الممٌزة
للخطاب التً ٌختارها المرسل من بٌن اإلمكانات اللؽوٌة المتاحة قصد التؤثٌر فً المتلقً.

 .2األسلوبٌة:
كما وقع االختبلؾ فً تحدٌد مفهوم األسلوب ،فمفهوم األسلوبٌة هو اآلخر لٌس بمعزل
عن هذا االختبلؾ ،الذي كان تبعا الختبلؾ وجهات نظر الباحثٌن ،و المنطلقات التً تمحور
حولها تفكٌرهم ،وأهم هذه المنطلقات هً مصطلح األسلوبٌة فً ذاته " ،إذ ٌتراءى حامبل
لثنابٌة أصولٌة ،فسواء انطلقنا من الدال البلتٌنً ،وما تولد عنه فً مختلؾ اللؽات الفرعٌة ،أو
انطلقنا من المصطلح الذي استقر ترجمة له فً العربٌة ،وقفنا على دال مركب جذره أسلوب
( )styleوالحقته "ـــٌة" (

 ، )iqueوخصابص األصل تقابل انطبلقا أبعاد البلحقة ،

فاألسلوب ذو مدلول إنسانً ذاتً ،وبالتالً نسبً ،والبلحقة تختص ،بالبعد العلمانً العقلً،
وبالتالً الموضوعً ،وٌمكن فً كلتا الحالتٌن تفكٌك الدال االصطبلحً إلى مدلولٌه بما ٌطابق
1ـ عبد السبلم المسدي ،األسلوبٌة واألسلوب ،ص  ،64و ص. 66
 2ـ بٌٌرجٌرو ،األسلوبٌة ،ترجمة منذر عٌاش ،مركز اإلنماء الحضاري 1994،م ،ط ،2ص .28
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ
عبارة علم األسلوب ( " ) science de style

1

فاألسلوبٌة كمصطلح تحمل الجانب الذاتً

المقترن أساسا بموضوعها (األسلوب) ،والجانب الموضوعً المتمثل أساسا فً الطرق
اإلجرابٌة التً تنتهج منهج العلوم فً دراسة هذا الموضوع ،وإذا ما تم البحث عن هذه الطرق
والوسابل التً اعتمدتها األسلوبٌة وجدناها تنطلق من اللسانٌات ،فحددت األسلوبٌة بكونها
"البعد اللسانً لظاهرة األسلوب ...،أو هً وصؾ للنص األدبً حسب طرابق مستقاة من
اللسانٌات أو أنها منهج لسانً ،أو " علم خاص مواز لعلم اللؽة ٌبحث فً الظواهر نفسها " 2؛
من خبلل هذه التحدٌدات المفهومٌة السابقة التً ارتآها العلماء تعرٌفا لؤلسلوبٌة نجد أنها تعكس
نظرتهم لهذا العلم فً أنه مستمد من اللسانٌات ،وٌستخدم طرابقها فً الدراسة والتحلٌل،
وٌوازٌها من حٌث المنهج المعتمد؛ أي المنهج الوصفً ،ومع اعتبار أن هذا األخٌر مرتبط
أساسا بعلم اللؽة ،تستخدمه األسلوبٌة وسٌلة فً دراسة النص األدبً وذلك ألن النص األدبً ال
ٌمكن النفاذ إلٌه إال عبر صٌاؼته اإلببلؼٌة ،إذ أن الحدث اللسانً ؼاٌته العملٌة اإلببلؼٌة ،أما
ؼابٌة الحدث األدبً تجاوز اإلببلغ إلى اإلثارة وبذلك ٌؤخذ تحدٌد األسلوبٌة إلى جانب البعد
اللسانً بعدا أدبٌا  ،وبالتالً فاألسلوبٌة دراسة للخصابص اللؽوٌة التً ٌتحول بها الخطاب عن
سٌاقه اإلخباري إلى وظٌفته التؤثٌرٌة والجمالٌة  ،3أو أنها " :تدرس التعبٌر اللؽوي من ناحٌة
مضامٌنها الوجدانٌة أي أنها تدرس تعبٌر الوقابع للحساسٌة المعبر عنها لؽوٌا ،كما تدرس فعل
الوقابع اللؽوٌة على الحساسٌة "  ،4أو هً " علم ٌدرس الصٌػ التعبٌرٌة فً لؽة األثر ـ النص ـ
استنادا إلى مضمونها المإثر ،أي أنها دراسة األفعال والممارسات التعبٌرٌة فً اللؽة المنظمة
على حد رإٌة أثرها المضمونً ،وذلك من حٌث التعبٌر عن األعمال الوجدانٌة باللؽة ،ورإٌة
أثر األفعال اللؽوٌة فً الوجدان الحسً " 5؛ إن هذه التعرٌفات تحاول تقصً ماهٌة األسلوبٌة،
من خبلل وظٌفتها ،وذلك كونها تركز فً دراستها للظاهرة اللؽوٌة على التعابٌر المإدٌة إلى
1ـ عبد السبلم المسدي ،األسلوبٌة واألسلوب ص.33
 2ـ عدنان حسٌن قاسم ،االتجاه األسلوبً البنٌوي فً نقد الشعر العربً ،دار ابن كثٌر1992،م ،ط ،1ص.98
3ـ ٌنظر ،المرجع السابق ،ص .36 ،35
4ـ بٌٌر جٌرو ،األسلوبٌة ،ص.54
 5ـ فٌلً ساندرس ،نحو نظرٌة أسلوبٌة لسانٌة ،ترجمة خالد محمود جمعة ،دار الفكر للتوزٌع،دمشق1424 ،هـ2003/م ،ط،1
ص.33
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

األثر العاطفً ،أو المحتوٌة على مضامٌن وجدانٌة؛ وهنا ٌنظر إلى مٌدان الدرس األسلوبً من
زاوٌتن  :الزاوٌة األولى توضع فٌها وقابع التعبٌر اللؽوي ،وفً الزاوٌة الثانٌة ٌكون التركٌز
على فعل هذه الوقابع فً الشعور الحساسٌة ،كنوع من الجدلٌة القابمة بٌنهما ،إذ ٌستدعً
الطرؾ األول منها وجود الطرؾ الثانً وٌطلبه ،على أساس العبلقة القابمة بٌن اللؽة والفكر .1
فإذاً تبرز التعرٌفات السابقة موقفٌن هامٌن فً تحدٌد مفهوم األسلوبٌة ،الموقؾ األول:
بحث عن ماهٌتها  ،لٌقرر أنها جزء من اللسانٌات ،أو علم مواز لها ،أما الموقؾ الثانً:
فنظرته كانت باتجاه وظٌفتها فً كونها تدرس أو تبحث عن الخصابص الممٌزة للخطاب وما
تحمله من مإثرات.
رؼم االختبلؾ فً تحدٌد ماهٌة األسلوب و الدراسة األسلوبٌة إال ّ أ ّنها أصبحت منهجا
من المناهج النقدٌة الحدٌثة التً ٌعتمد علٌها فً سبر أؼوار النص األدبً واكتشاؾ مواطن
الجمالٌة (األدبٌة) فٌه ،بل تفرعت األسلوبٌة إلى أسلوبٌات بحسب نظرة كل باحث ،فمنهم من
اعتمد فً تقصً األسلوب على البنٌة اللؽوٌة فكانت األسلوبٌة البنٌوٌة ،ومنهم من بحث عما
ٌحمله األسلوب من أحاسٌس تعبر عن نفسٌة صاجبه ،فظهرت األسلوبٌة النفسٌة ،أما جورج
مولٌنٌه فٌربط األسلوبٌة بالسلسلة الكبلمٌة فً مصطلح جدٌد هو ((األسلوبٌة التسلسلٌة)) ،وقبل
أن نتناول ما أورده من مفاهٌم فً شؤن هذا المصطلح ،نشٌر إلى المفهوم األساس الذي ٌقوم
علٌه وهو مفهوم التسلسل.

ثانٌا :مفهوم التسلسل:
 .1فً اللغة:
تعرفنا فٌما سبق على التحدٌدات المفهومٌة لعلم األسلوب (األسلوبٌة) ،وكذلك أشرنا
إلى مختلؾ التعرٌفات الخاصة بموضوعها (األسلوب) ،أما اآلن نحن بصدد التعرؾ على
مفهوم التسلسل فً األسلوب ،والتسلسل فً المعنى اللؽوي مؤخوذ من َس ْل َسل و" السَّل َس ُل
والسِّل َسا ُل وال َّسبلَسِ ُل :الماء العذب السّلس السّهل فً الحلق ،وقٌل :هو الماء البارد ،ماء سهل
1ـ ٌنظر ،بٌٌر جٌرو ،األسلوبٌة ،ص 54وما بعدها.
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

الدخول فً الحلق لعذوبته وصفابه ،وت َس ْل َس َل الماء فً الحلق بمعنى جرى  ،وقٌل :ثوب
ُم َس ْل َس ٌل و ُم َت َس ْلسِ ٌل :رقٌق النسج ،أو لبس حتى ّ
رق ،فهو ُم َت َس ْلسِ لُ ،وال َّت َس ْل ُس ُل برٌق فرند السٌؾ
ودبٌبه ،وسٌؾ مسلسل وثوب مسلسل :فٌه وشً مخطط ،والسِّلسِ لة :اتصال الشًء بالشًء،
والس ِّْلسِ لَ ُة معروفة دابرة من حدٌد ونحوه من الجواهر ،و َسبلَسِ ُل البرق :ما َت َس ْل َس َل منه فً
السحاب أو ما استطال منه فً عرض السحاب واحدته سِ ْلسِ لَ ٌة وكذلك َسبلَسِ ُل الرمل وبرق ذو
سبلسل و رمل ذو سبلسل :تسلسله الذي ٌرى فً التوابه ،والسبلسل رمل ٌتعقد بعضه على
بعض وٌنقاد... ،وشًء مسلسل متصل بعضه ببعض" .1
نبلحظ ارتباط مفهوم التسلسل بعناصر مادٌة مختلفة نجده فً الماء العذب فً الحلق أو
فً حركته مع الرٌح ،و كذا فً الثوب المخطط أو المتسلسل و فً السٌؾ وبرٌقه ،و فً البرق
وسط السحاب أو الرمل وتجتمع هذه العناصر فً حركٌتها المستمرة والمتواصلة بحٌث ٌرتبط
كل عنصر من عناصرها بعضه ببعض وٌستطٌل وٌمتد وفق منهجٌة منظمة ،فكل دفقة ماء
تتصل بدفقة أخرى لتحقق االرتواء ،وكل خٌط من خٌوط النسٌج ٌرتبط باآلخر لٌشكل ثوبا
للبس ،أمّا فً تكرر ومٌض البرق الواحد تلو اآلخر داخل السحاب تشكٌل لظاهرة كونٌة ،تنبا
بتقلبات فً الجو  ،...نستنتج من هذا أن المعنى اللؽوي للتسلسل مرتبط بعملٌة تنظٌم األشٌاء
واتصالها بعضها ببعض ،أو بتكرارها بصورة منظمة ،وعلى ضوء هذا المفهوم نحاول تبٌن
مفهومه اصطبلحا.
 .2فً االصطالح:
ٌرى الشرٌؾ الجرجانً فً كتابه التعرٌفات أن التسلسل بصفة عامة هو  " :ترتٌب أمور
ؼٌر متناهٌة ،وٌكون الترتٌب بجعل كل شًء فً مرتبته ،أو جعل األشٌاء بحٌث ٌطلق علٌها
اسم واحد ،وٌكون لبعض أجزابه نسبة إلى بعض بالتقدم والتؤخر"  2؛ وهو بهذا المفهوم ال ٌتفق
مع المعنى اللؽوي فً عملٌة ارتباط األشٌاء إال ّ أ ّنه ٌركز على رتبة األشٌاء وعبلقاتها ببعض،

1ـ ابن منظور لسان العرب ،دار صادر بٌروت ( مادة سلسل) ،م ،11ط1412 ،1هـ1992/م ،ص.345 ،344
2ـ الشرٌؾ الجرجانً ،كتاب التعرٌفات ،مكتبة لبنان1985 ،م ،طبعة جدٌدة ،ص.59 ،57
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

ومعنى ذلك أن التسلسل ـ فً نظره ـ عبارة عن عملٌة إجرابٌة تتمثل فً ترتٌب وتنظٌم
لؤلشٌاء بوضع بعضها تبعا لبعض بواسطة عبلقات تحقق انسجامها ،وتمكن من تمٌزها.
أمّا مصطلح التسلسل كفكرة فموجود " أساسا فً نظرٌة علم المعانً ،بل ٌمكن تعرٌفه
كمنهج تحلٌلً فً النحو التولٌدي( ،إذ) أن معنى الجملة ٌرتبط بتحدٌد كامل للعناصر
األخرى ...فٌكون التسلسل هو نتٌجة ألداة ربط نحوٌة بٌن الوحدات بشكل منطقً لدالالت
محسوسة ،أي شروط تجعل من الوحدات تشٌر إلى حقابق خارج اللسانٌات فكل كلمة ٌمكن أن
تحلل إلى مقومات بشكل تحلٌلً تسلسلً "  ،1إذن هذا الوجود الذي احتله التسلسل ،وجود فعلً
فً كونه ناتج الروابط النحوٌة بٌن الدوال ،ووجود منهجً إجرابً فً كونه تحلٌل للوحدات
ككلمة أزرق مثبل ٌمكن تحلٌلها كالتالً :أزرق = لون ،صفة ... ،إلخ أما مصطلح السلسلة
فٌستعمل فً اللسانٌات للداللة على اجتماع عناصر لؽوٌة تنتمً إلى مجموعة ؼٌر فارؼة ،أو
هً سلسلة متوالٌة بمختلؾ عناصرها اللؽوٌة تتؤلؾ فٌما بٌنها بشكل منطقً " .2
نحاول على ضوء هذه المفاهٌم

وؼٌرها مناقشة مفهوم مصطلح األسلوبٌة التسلسلٌة

الذي أقر به جورج مولٌنٌٌه ،والذي كانت له قصبات السبق فً إصدار هذا مصطلح،
واإلفصاح عنه من خبلل كتابه األسلوبٌة ،هذا الكتاب عمد فٌه إلى تسلٌط الضوء على
اختصاص األسلوبٌة من خبلل موقعه فً تارٌخ النقد األدبً وعلم ببلؼة وعلم اللسانٌات؛ إذ أن
إدراكه لهذا الموقع م ّكنه من التنبإ بوجود نظرٌة جدٌدة  ،هً نظرٌة األسلوبٌة التسلسلٌة ،ومع
هذا فإننا ال نرمً فً بحثنا هذا إلى إرساء نظرٌة جدٌدة ،إنما سنحاول رصد ما أشار إلٌه
جورج مولٌنٌٌه ،مشفوعا بما أورده األسلوبٌون من معان ومفاهٌم تصب فً هذا المضمار
والتً ربّما تعد من األصول المعرفٌة التً استمد منها جورج مولٌنٌٌه الشجاعة فً اإلعبلن
عن مثل هذا المصطلح ،وؼٌره من المصطلحات.

 1ـ محمد الهادي بوطارن ومجموعة من المإلفٌن  ،المصطلحات اللسانٌات والببلؼٌة واألسلوبٌة والشعرٌة ،دار الكتاب
الحدٌث1428 ،هـ 2008/م ،د/ط ،ص .172
2ـ المرجع نفسه ،ص 361

68

األٍٍٛث١خ اٌزٍٍََ١خ ٚأٍٍٛة اٌزىواه

اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

ثالثا :األسلوبٌة التسلسلٌة وأهم عناصرها:
 .1األسلوبٌة التسلسلٌة:
تنتج السلسلة الكبلمٌة من تسلسل الوحدات اللؽوٌة ،وتؤسٌسا على هذا المفهوم ٌقٌم
جورج مولٌنٌٌه وظٌفة األسلوبٌة التسلسلٌة ،حٌث ٌرى أن السلسلة " تتكون من مجموعة من
التحدٌدات اللؽوٌة المتجانسة  ،أما األسلوبٌة التسلسلٌة فهدفها وضع سلسبلت من الوقابع
اللؽوٌة ،ودراستها من منظور األدبٌة .و الؽاٌة ـ ٌقول ـ معروفة :فبل ٌمكن الكشؾ عن الداللة
إال من خبلل لعبة الهوٌة و التؽٌر "  ،1وٌرى أن البحث التسلسلً وبناء السبلسل مرتبط أساسا
بدراسة شكل النص األدبً .و إذا وقفنا عند هذا التعبٌر ،فإننا نحدد عناصر مفهومٌة ثبلثة هً:
التسلسل ،والسلسلة (وهً ناتج التسلسل) ،واألسلوبٌة التسلسلٌة؛ فمفهوم التسلسل فً أساسه
اللسانً مؤخوذ من الواقع طبٌعة اللؽة فً كونها " :تسلسلٌة طوٌلة متتالٌة فً الجهاز الصوتً،
ـ الذي له وظابؾ أخرى أٌضا مستقلة ـ  ،لذا كان لزاما أن تمثل اللؽة بدقة من خبلل وضع
رموز منعزلة لكل صوت ،ثم ترتب هذه الرموز فً تسلسل وتتابع ٌوازي تسلسل النظام
الصوتً المتتالً "  ،2وألن اللؽة البشرٌة وجدت ألجل التواصل فإن أهم ما ٌضمن هذا
التواصل هً المسٌرة الخطٌة فً النطق ووحدة الداللة فً الفهم ،ونعنً بالمسٌرة الخطٌة أن
جهاز التصوٌت ال ٌمكنه أن ٌنطق بؤكثر من حرؾ فً نفس اللحظة وعلٌه تكون األصوات
البشرٌة مجبرة على التتابع والحدوث المتدرج فً خط القول ،وتسلسل اللفظ ٌتبعه بالضرورة
تسلسل فً المدلول المفهوم  ،3وبهذا ٌمكن التقرٌر بؤن التسلسل هو تلك العبلقات المبنٌة بٌن
مختلؾ الوحدات اللؽوٌة ،كالعبلقة بٌن أصوات الكلمة الواحدة ،وكلمات الجملة الواحدة ،فكل
منها ٌضفً معنى إضافٌا على الكل ،وتعد كل وحدة فً حالة تقابلٌة مع الوحدات اللؽوٌة
األخرى فبل تكتسب قٌمتها إال بتقابلها مع الوحدات التً تسبقها أو تعقبها

 ،4وعلٌه تكون

1ـ جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ص. 185، 184
 2ـ روالن بارث ،مبادئ فً علم األدلة ،ترجمة وتقدٌم محمد البكري ،دار الحوار للنشر والتوزٌع ،سورٌا1987 ،م  ،ط ،2ص
.92 ،91
 3ـ ٌنظر ،صبلح فضل ،علم األسلوب مبادبه وإجراءاته ،ص .26
 4ـ ٌنظر ،السعٌد شنوقة ،مدخل إلى المدارس اللسانٌة ،المكتبة األزهرٌة للتراث2008 ،م ،ط ،1ص.58 ،56
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

السلسلة الكبلمٌة هً ناتج االزدواج بٌن العبلقات االستبدالٌة فً الحدث الكبلمً بالعبلقات
الركنٌة ،واالستبدال هو مجموعة األلفاظ التً ٌمكن للمتكلم أن ٌؤتً بؤحد منها فً كل نقطة من
نقاط سلسلة الكبلم ،ومجموعة تلك األلفاظ القابمة فً الرصٌد المعجمً للمتكلم ،والتً لها
طواعٌة االستبدال فٌما بٌنها ،تقوم بٌنها عبلقات من قابلٌة االستعاض ،هً العبلقات
االستبدالٌة ،أما العبلقات الركنٌة ،فهً محصول عملٌة ثانٌة تعقب عملٌة اختٌار المتكلم أدواته
التعبٌرٌة من رصٌده ،وتتمثل فً رصؾ هذه األدوات وتركٌبها بحسب تنظٌم تقتضً بعضه
قوانٌن النحو ،و تسمح ببعضه مجاالت التصرؾ وسمٌت عبلقات ركنٌة ،ألنها تخضع لقانون
التجاور ،وداللتها رهٌنة األركان القابمة فً تعاقبها ،لذلك أطلق علٌها أٌضا محور التوزٌع،
ألن تنظٌمها هو بمثابة رصؾ لها على سلسلة الكبلم" .1
وٌورد جاكبسون أمثلة توضٌحٌة لهذه التسلسبلت حٌث ٌقول أننا لو افترضنا أن
(طفل) ،هو موضوع رسالة ما ،فإن المتكلم ٌختار من بٌن جدول األسماء الموجودة والمتفاوتة
التماثل  ،مثل :ؼبلم /ولد /صبً..و هً كلها متفاوتة التماثل من وجهة نظر ما ،ثم ٌختار بعد
ذلك ـ من أجل التعلٌق على هذا الموضوع ـ فعبل من جدول األفعال المتقاربة داللٌاٌ :نعس/
ٌؽفوٌ /سترٌح ،...وبذلك تتؤلؾ الكلمتان المختارتان فً سلسلة كبلمٌة؛ أي تتؤلؾ السلسلة
الكبلمٌة ،وهذا فٌما ٌخص تسلسل الكلمات ،أما بالنسبة لتسلسل األصوات فعندما نقول مثبل :
(ولد)  ،ننتقً الفونٌم ل مسبوقا ومتبوعا ،بالفونٌمٌن الواو والدال ،وهذه الفونٌمات ،هً
مجموعة سمات تماٌزٌة  ،فنحن نستطٌع أن نختار الفونٌم( ب) بدال من الواو ،فتصبح الكلمة
(بلد) ،ونستطٌع أن ننسق هذه الفونٌمات فً ترتٌب مختلؾ ،فنحصل مثبل على( :دلو) أو
(دول)".2
وعلٌه ٌمكن القول أن السلسلة ـ بتعبٌر فٌزٌابً ـ هً تمظهر للقوة المدلولٌة ؛ فً شكل
محسوس؛ و نعنً بالقوة تلك الحاالت الؽٌابٌة للؽة قبل تركٌبها وترتٌبها؛ أي أثناء استقرارها
فً الذاكرة (متمثلة فً المدلوالت أو الصور الذهنٌة للدوال) ،والتً ترتبط فٌما بٌنها بعبلقات
1ـ عبد السبلم المسدي ،األسلوبٌة واألسلوب ،ص . 108
 2ـ ٌنظر ،رومان جاكبسون ،قضاٌا الشعرٌة ،ترجمة محمد الولً ،ومبارك حنوز ،دار طوبقال للنشر ،الدار البٌضاء،
المؽرب 1988 ،م ،ط ،1ص. 33
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

تماثلٌة ،أو تضادٌة ،أو تشابهٌة ،أو ؼٌرها ،ثم نتٌجة الختٌار المتكلم  ،تتمظهر هذه القوة
الؽٌابٌة فً ترتٌبات معٌنة مشكلة سلسلة حضورٌة قابمة وفق العبلقات التركٌبة؛ أو بتعبٌر
آخرٌ :وجد فً الذهن جداول من الوقابع اللؽوٌة ٌختار منها المخاطِ ب ما ٌود التعبٌر عنه،
وذلك باالستناد إلى مختلؾ العبلقات (كالتماثل ،والمشابهة ،والمؽاٌرة ،والترادؾ والطباق)،
لتتمظهر هذه القوة االختٌارٌة فً سلسلة تؤلٌفٌة تترتب فٌها الوحدات باالستناد إلى عبلقات
أخرى (كالمجاورة  ،أو العبلقات التركٌبٌة ( النحو )،
ٌقودنا هذا إلى نتٌجة مفادها أن :ما ٌمثل تواصل سلسلة الخطاب و ٌمٌز أسلوب بنابها،
هو التوافق بٌن عملٌتً االختٌار والتركٌب ،الذي ٌرفقه تطابق جدول االختٌار على جدول
التوزٌع ،هذا التطابق ناتج عن االنسجام بٌن العبلقات االستبدالٌة الؽٌابٌة ،والعبلقات الركنٌة
الحضورٌة.
و نوّ ه دوسوسٌٌر بؤهمٌة السلسلة الكبلمٌة فً معرض حدٌثه عن العبلقات السٌاقٌة
حٌث ٌرى " :أن هناك فً القول عبلقات تقوم بٌن الكلمات فً تسلسلها تعتمد على خاصٌة
اللؽة الزمنٌة كخط مستقٌم ٌستبعد فٌه إمكانٌة النطق بعنصرٌن فً وقت واحد ،بل تتتابع
العناصر بعضها إثر اآلخر وتتآلؾ فً سلسلة الكبلم ،ونطلق علٌها  :العبلقات السٌاقٌة ،ومن
ناحٌة أخرى فإننا لوأخذنا أٌة كلمة من هذه السلسلة السٌاقٌة لوجدنا أنها تثٌر كلمات أخرى
بالتداعً واإلٌحاء ،وٌُطلَق علٌها اسم العبلقات اإلٌحابٌة.1 " ....
إذاً ٌظهر مفهوم السلسلة الكبلمٌة لدى دوسوسٌٌر من خبلل تمٌٌزه بٌن العبلقات
السٌاقٌة واإلٌحابٌة؛ إذ رأى أنها المحرك  ،أو األساس فً تشكل السلسلة الكبلمٌة ،فكؤن النص
هو سلسلة مكونة من مجموعة من الجمل  ،والجمل بدورها سلسلة لمجموعة من الكلمات،
والكلمات سلسلة لمجموعة من األصوات أو الفونٌمات ،فكل وحدة لؽوٌة هً حلقة من حلقات
السلسلة ،والعبلقات السٌاقٌة أو اإلٌحابٌة ،هً ما ٌجمع بٌن هذه الحلقات.

 1ـ صبلح فضل ،النظرٌة البنابٌة فً النقد األدبً ،دار الشروق1419 ،هـ  1948/م ،ط ،1ص.28،26
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

أمّا جورج مولٌنٌٌه فٌنظر للسلسلة أو لطرٌقة تسلسل الوحدات اللؽوٌة من ناحٌة التلقً،
أي ٌوجه عملٌة بناء السبلسل التعبٌرٌة نحو المتلقً ،فالسلسلة ـ لدٌه ـ هً مجموعة من
التحدٌدات اللؽوٌة المتجانسة؛ أي أن األسلوبً فً قراءته للنص ٌقوم بدراسة مختلؾ الوحدات
اللؽوٌة التً تترتب فٌما بٌنها ترتٌبا متجانسا من ناحٌة ما ،لتنتج إدراكا معٌنا .والبحث
التسلسلً عند مولٌٌنٌٌه ٌعتمد فً األساس على دراسة شكل النص األدبً ،فالسبلسل هً نتٌجة
مجموعة من الوحدات اللؽوٌة المرتبة ،التً تظهر الخصابص أو الظواهر األسلوبٌة الممٌزة
للنص األدبً.
من هذا التصور تتؤتى وظٌفة األسلوبٌة التسلسلٌة فً دراسة هذه السبلسل أو التسلسبلت
المشكلة من مختلؾ الوقابع اللؽوٌة المحددة ،من منظور األدبٌة؛ أو ما تحمله هذه السبلسل من
جمالٌة ،من أجل الكشؾ عن الداللة فً إطار جدلٌة الهوٌة والتؽٌر؛ أي أن ه ّم األسلوبٌة
التسلسلٌة وموضوعها هو " :إجراء سبلسل من األسالٌبم  من كل األنظمة اللسانٌة التً ٌنبؽً
ترتٌبها ووضعها فً سبلسل بطرٌقة تمكننا بفضل التصرؾ فً الثوابت والتقدٌمات
والتعدٌبلت من قٌس مختلؾ األدبٌات ومختلؾ الخصوصٌات الفردٌة ضمنه " .1
نخلص أن السبلسل تتشكل من مجموعة الترتٌبات التعبٌرٌة التً تنتج الخصابص
والسمات األسلوبٌة الدالة داخل الخطاب األدبً؛ بمعنى :أنها تتشكل من التحدٌدات اللؽوٌة
الحاملة للوظٌفة األدبٌة ،أو الشعرٌة  ،وٌكون على دارس األسلوب أن ٌدرك هذه الوحدات
التوظٌفٌة ،وٌتبٌن أولوٌاتها فً بناء النص ،وعلى اعتبار أن هذه السبلسل العاكسة لؤلدبٌة
ٌصعب تحدٌدها ألنها فً أساسها تؤخذ أشكاال متؽٌرة ،فإن إدراكه لها ال ٌتم إال بوضع مقٌاس
مقارنة بٌن خصوصٌة استعمال المإلؾ ونمطٌة النظام العام للؽة .أي قٌاس األدبٌةمن خبلل

 األسالٌبم :جمع أسلوبم و تعنً سمة أسلوبٌة تمٌٌزٌة ،اقترحها المترجم صابر حباشة فً كتابه ،لسانٌات الخطاب والتلفظ
واألسلوبٌة  ،كبدٌل عربً لكلمة  ،styléme /sوذلك قٌاسا على مورفٌم .morphème
 1ـ صابر حباشة ،لسانٌات الخطاب األسلوبٌة والتلفظ والتداولٌة ،دار الحوار للنشر والتوزٌع ،سورٌا،
.132
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األٍٍٛث١خ اٌزٍٍََ١خ ٚأٍٍٛة اٌزىواه

اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

قٌاس مدى تؽٌر االستخدامات الفردٌة للوحدات اللؽوٌة (العدول) بالنسبة للهوٌة اللؽوٌة
(الثابت).1
كما أن األدبٌة الخاصة بنص معٌن ال تتمٌز إال من خبلل خلفٌة أدبٌة عامة ،و إذا ما
أردنا إدراك الخاصٌة الممٌزة لعمل ما ،علٌنا أن نقوم باستقصاء أٌة مادة على التحدٌدات
اللؽوٌة ،من كل األصناؾ :النظام العاملً لهذه التحدٌدات؛ أي العامل المرسل للسلسلة الكبلمٌة
والعامل المتلقً لهذه السلسلة؛ إذ أن " موضوعها تحدٌدا هو دراسة النص األدبً باعتباره
خطابا بالنسبة إلى هذه الدوابر البنٌوٌة " ،2أو دراسة المفردات ومحٌط الكلمات بالنسبة لؽٌرها
فً السلسلة ،والجمل وتوزٌعها داخل السلسلة الكبلمٌة  ،التنظٌم الببلؼً وأهمٌة الصور البنابٌة
فً السلسلة  ،3وبتحدٌد هذه األصناؾ وتقصً العبلقة بٌنهاٌ ،تم اكتشاؾ الخاصٌة الممٌزة
للعمل ،المساهمة فً أدبٌته ،والتً تجسد بدورها أهداؾ التحلٌل التسلسلً ،و ٌمكن تناوله فً
ثبلثة مفاهٌم:
 .2عناصرها:
أ .النظام العاملً (:األسلوبٌة العاملٌة)
قبل العرض لمفهوم العامل عند جورج مولٌنٌٌه ،ـ الذي جعل النظام العاملً داخل
النصوص األدبٌة جز ًء من االستقصاءات التً ٌمارسها الدارس على مجموع التحدٌدات
اللؽوٌة أو السلسبلت الكبلمٌة؛ التً ٌمكن أن تدرك من خبللها األدبٌة الخاصة لتلك النصوص
ـ ال بد من تتبع مفهوم هذا المصطلح فً الدراسات اللؽوٌة واألسلوبٌة الحدٌثة  ،و ؼاٌة األمر
فً ذلك هً قٌاس المدى الفكري لدى جورج مولٌنٌٌه  ،إن كان متؤثرا بنظرٌات هذه الدراسات
متقٌدا بعرضها أو منطلقا منها ألجل إضافة توجٌهٌة معٌنة فً مجال الدراسات األسلوبٌة
للنصوص األدبٌة.

1ـ المرجع نفسه ،ص .130/129
2ـ المرجع نفسه.
3ـ ٌنظر ،جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ص.185
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

ٌظهر مصطلح العامل لدى ؼرٌماس ،من خبلل اتجاهه القابم على دراسة األبنٌة
السردٌة؛ هذا االتجاه الذي ورث مبادئ بروب فً صرؾ الحكاٌة الشعبٌة ،وتحلٌلها على
أساس وظابفً ،لكنه أخذ فً إعادة صٌاؼتها وتعدٌلها ،ونتٌجة ذلك كانت داللة مصطلح
العامل أو العوامل لدٌه متعلقة باألشخاص (الشخصٌات) داخل األعمال القصصٌة و الروابٌة،
وأصبحت نظرٌة العوامل هذه طرٌقة أسلوبٌة فً تحلٌل النص الروابً  ،إذ ٌُعتمد فٌها تتبع
العوامل أو الشخصٌات ،لٌس ككابنات نفسٌة لها مزاٌا خلقٌة ولكن باعتبار مشاركتها ومكانتها
وموقعها داخل هذه الرواٌة أو القصة؛ ومعنى ذلك أنه ٌنظر إلٌها وفق أساس نحوي( ،إذ لٌس
فً النحو فعل بدون فاعله) ،فعلى أساس أن الفاعل النحوي على مستوى الجملة هو الذي ٌقوم
بالفعل ،كذلك الفاعل الفنً على مستوى الرواٌة أو القصة هو الشخصٌة

)العامل) ،وبهذا

المفهوم للفاعل طبق ؼرٌماس مخططاته لؤلدوار النموذجٌة ،حٌث ع ّد القصة مجموعة أفعال
أو وظابؾ تقوم بها جماعة من العوامل (الشخصٌات) ،وٌصل عددها إلى ستة عوامل هً( :
العامل الذات ،والعامل الموضوع ،والعامل المرسل ،والعامل المرسل إلٌه ،والعامل المعاكس،
والعامل المساعد ).
والعامل ـ لدى ؼرٌماس ـ هو مفهوم إجرابً مجرد كونًٌ ،مكن إٌجاده فً السرود
المخٌالٌة العالمٌة ،لذلك فالعامل هو الذي ٌنجز فعبل أو ٌخضع له فً استقبلل عن كل تحدٌد
آخر داللً أو اٌدٌولوجً ،وقد تكون كابنات إنسانٌة أو حٌوانات أو أشٌاء ،أو مفاهٌم ،وتقسم
العوامل إلى أنواع عدٌدة أهمها:
 )1عامبل التواصل( :السارد والمسرود له).
 )2عامبل السرد( :المرسل والمتلقً).
 )3عامبل الوظٌفة :وهما عامل آمر ،وعامل متلق لؤلمر ،وٌمكن أن ٌكون العامل المتلقً
لؤلمر هو الفاعل ،وهنا ٌنقسم بدوره إلى نوعٌن ،فاعل الفعل وفاعل الحالة

1ـ محمد مفتاح ،معاٌٌر تحلٌل الخطاب( استراتٌجٌة التناص) ،ص.152
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

و هذا النموذج أصبح البنٌة األساسٌة لعالم المعنى مهما تنوعت البنٌة من مجتمع آلخر،
و ٌُ َع ُّد صالحا لكل مجاالت الحٌاة ،فعلى صعٌد الفلسفة المادٌة مثبل تتوزع هذه العوامل ،تبعا
للمناضل الذي ٌرؼب فً مساعدة اإلنسانٌة على الشكل التالً: 1
العامل الذات = اإلنسان.
العامل الموضوع = مجتمع دون طبقات.
العامل المرسل = التارٌخ.
العامل المرسل إلٌه = اإلنسانٌة.
العامل المعاكس = الطبقة البورجوازٌة.
العامل المساعد = الطبقة العاملة.

إذاً فقد أفادت التحلٌبلت السردٌة من االتجاه البنٌوي لدى جرٌماس " نتٌجة بحثه عن
البنٌة الكلٌة (العمٌقة) الكامنة تحت النص ومظاهرها الخارجٌة (من خبلل) العثور على
وحدات ؼٌر لؽوٌة ،هً تلك المتعلقة بالوظابؾ التً استطاع ( هذا االتجاه ) عن طرٌقها أن
ٌمسك بؤبعاد النص وٌقٌس تشكبلته (...وبالتالً ) تنمٌة تقنٌات محددة للوصول إلى قواعد
السرد وأبنٌته الوظٌفٌة المختلفة ،دون االرتباط بلؽة معٌنة وإنما بحثا عا ًّما سمًّ بالنموذج
العالمً للخطاب السردي الذي ال ٌتوقؾ على فارق اللؽات وخصابصها التعبٌرٌة "

2

أما مصطلح العامل أو العوامل فنجده أٌضا عند جاكبسون  ،فً رإٌته لضرورة دراسة
اللؽة فً تنوع وظابفها المشكلة لكل فعل تواصلً ،ومن أجل تقدٌم فكرة عن هذه الوظابؾ،
ٌقدم صورة أولٌة عن هذه العوامل المكونة للفعل التواصلً فٌقول  " :إن المرسل ٌوجه رسالة
 1ـ ٌنظر ،محمد عزام ،األسلوبٌة منهجا نقدٌا ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،ط 1989 ،1م ،ص.208 ،207
 2ـ صبلح فضل ،علم النص وببلؼة الخطاب ،علم المعرفة ،سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة
والفنون ،الكوٌت ،أؼسطس 1992م ،ص.97
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

إلى المرسل إلٌه ،ولكً تكون الرسالة فاعلة فإنها تقتضً بادئ ذي بدء سٌاقا تحٌل علٌه (وهو
ما ٌدعى المرجع) ،سٌاقا قاببل ألن ٌدركه المرسل إلٌه ،وهو إما أن ٌكون لفظٌا أو قاببل ألن
ٌكون كذلك ،وتقتضً الرسالة بعد ذلك سننا مشتركا كلٌا أو جزبٌا بٌن المرسل والمرسل إلٌه،
وتقتضً الرسالة أخٌرا اتصاال؛ أي قناة ورابطا نفسٌا بٌن المرسل والمرسل إلٌه،؛ اتصاال
ٌسمح لهما بإقامة التواصل والحفاظ علٌه ... ،حٌث ٌولد كل عامل من هذه العوامل وظٌفة
لسانٌة مختلفة:
 )1الوظٌفة التعبٌرٌة (االنفعالٌة) ترتكز على العامل المرسل ،وهدفها التعبٌر عن مواقفه
تجاه ما ٌتحدث عنه.
 )2الوظٌفة اإلفهامٌة :التً تتجه نحو العامل المرسل إلٌه ...،وباعتبار أن النموذج التقلٌدي
للؽة كما ٌوضحه بوهلرٌ ،قتصر على ثبلث وظابؾ  ،انفعالٌة و إفهامٌة ومرجعٌة،
التً تناسب القمم الثبلث لهذا النموذج المثلث :ضمٌر المتكلم ( المرسل ) ،ضمٌر
المخاطب ( المرسل إلٌه ) ،ضمٌر الؽابب (شخص ما ،أو شٌبا ما ) ...تم االستدالل
كذلك على بعض الوظابؾ اإلضافٌة..
 )3الوظٌفة االنتباهٌة :التً لها دورها فً إقامة التواصل والحفاظ علٌه.
 )4الوظٌفة المرجعٌة :القابمة على عامل السٌاق.
 )5الوظٌفة مٌتا لسانٌة ( :وظٌفة الشرح) ترتكز على االستعمال الجٌد للسنن بٌن المرسل
والمرسل إلٌه.
 )6الوظٌفة الشعرٌة للؽة :استهداؾ الرسالة بوصفها رسالة والتركٌز علٌها لحسابها
الخاص  ،والتً تعد إسقاطا لمبدأ التماثل فً محور االختٌار على محور التؤلٌؾ" .1
وٌمكن تمثٌل هذه الوظابؾ تبعا لعواملها المرتكزة علٌها بالمخطط التالً:

1ـ رومان جاكبسون ،قضاٌا الشعرٌة ،ص .32
2ـ المرجع نفسه ص،27ص.33
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

السٌاق = المرجعٌة
المرسل =
االنفعالٌة

الرسالة = الشعرٌة
المرسل إلٌه =

االتصال = االنتباهٌة.

اإلفهامٌة

السنن = مٌتا لسانٌة

ٌستند جورج مولٌنٌه فً تحدٌده لمفهوم العوامل على أساس مهم مفاده :أن النص األدبً
أو األدب بصفة عامة ٌعتبر خطابا ٌنتجه مرسل ٌكون مسإوال عن خلق التراتبٌة القولٌة،
أو السلسلة الكبلمٌة ،لٌرسلها إلى المتلقً ،لذلك فدراسة النص ال ٌمكن أن تتم جدٌا بعزله عن
عملٌة التواصل التً ٌشترك فٌها المإلؾ والقارئ ،وبالتالً تتم عملٌة إدراكنا له من خبلل
قطبٌن تكوٌنٌٌن هما قطب اإلرسال وقطب التلقً؛ بمعنى آخر :عملٌة تحلٌل النص وإدراكه
توجب على الدراسة األسلوبٌة أن تشمل النص بكامل ظواهره الممٌزة ،وعملٌات اإلنتاج والتلقً
معا ،وأن تعتمد على مبادئ لؽوٌة وأخرى ؼٌر لؽوٌة ،مع اعتبار مبادئ علم االتصال التً
استخلصها جاكبسون أساسا للدراسة ،على الرؼم من اختبلؾ االتصال األدبً عن أشكال
االتصال العادٌة من جوانب ع ّدة ،ألن النص األدبً فً األساس ٌتصور كنتٌجة الختٌار المإلؾ
من بٌن مجموعة إمكانٌات النظام اللؽوي ،ونتٌجة لما ٌتم من إعادة تكوٌنه من جانب القارئ
المتلقً للنص ،لتصبح التؤثٌرات األسلوبٌة عبارة عن التبادل الجدلً بٌن اآلثار المشفرة فً
النص باختٌار المإلؾ وردود الفعل الناجمة عن القراءة عند المتلقً.

1

و إن كان العامل بالمعنى النحوي لدى لوسٌان ٌتمثل فً متممات الفعل ،و لدى جرٌماس فً
األدوار النموذجٌة للمخططات التحوٌلٌة ،فإنه ٌتمثل عند جورج مولٌنٌٌه فً الجانب الوظٌفً
لهذه العوامل (عامل مرسل ،وعامل متلقً ) فً عملٌة التبادل الخطابً ،و ُتحلل هذه العوامل
فً إطار الشخصٌات ،كونها قوة كبلمٌة ،إذ ٌمكن التمٌٌز بٌن ما إذا كانت هذه الشخصٌات فً
تبادل كبلمً فعلً أو أنها هً أساس الكبلم وبهذا ٌتم التحلٌل واالستدالل لؤلشكال التً تؤخذها
 1ـ ٌنظر ،صبلح فضل ،علم األسلوب مبادبه وإجراءاته  ،ص.174
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

هذه الشخصٌات و الطرٌقة التً تظهر فٌها ظاهرة أو مجردة (متخٌلة) ،والعبلقات بٌنها وبٌن
مختلؾ الممارسات األدبٌة ،الفردٌة أو النوعٌة ،أي أنه ٌنطلق من كون النص مجموعة من
العملٌات السٌمٌولوجٌة ،وأن مفهوم العامل ٌتحدد بارتباطه بمفهوم تبادل العمل بٌن الوحدات
المكونة للنص من جهة ،ومن جهة أخرى ٌرتبط بعبلقة الفواعل بؤحوال الخطاب ،والشخصٌة
تتحدد باعتبارها عامبل من خبلل كفاءتها وقابلٌتها للتحلٌل والتصنٌؾ فً مراتب نصٌة  ،تظهر
من خبلل تحلٌل عبلقات الشخصٌة ( أو العامل ) بالقول  ،وكٌفٌة التعبٌر عن موقؾ المتكلم

.1

وهذا المنطلق الذي اعتمده فً كون النص عبارة عن خطاب ،منتج من طرؾ عامل مرسل،
لٌُستقبل من عامل متلقً ،جعله ٌمثل العبلقة بٌنهما فً شكل سهم أفقً ٌنطلق من المرسل باتجاه
المرسل إلٌه ،لٌجسد مجموع العبلقات العاملٌة المباشرة والمتجانسة:

العامل المرسل

العامل المرسل إلٌه

وفق هذا الرسم البسٌط المعبر عن العبلقات العاملٌةٌ ،تمٌز مستوٌٌن فً مجموع الخطاب
األدبً ،المستوى األول  :وهو مستوى العبلقات العاملٌة المباشرة والمتجانسة بٌن عامل مرسل
ٍّ
متلق ،وهذا المستوى ٌتحدد من خبلل شكل الوسومات:
وعامل
ٌ )1كون ؼٌر موسوم و هو دابم مهٌمن ، ،حٌث ٌحمل العامل المرسل على عاتقه مجمل
سبلسل الجمل التً تعبر عن ضمٌر الؽابب.وهو نفسه مستوى العامل المتلقً ،وهذا
ٌظهر فً النثر الروابً ،والشعر الوصفً والقصصً....

1ـ ٌنظر ،صبلح فضل ،ببلؼة الخطاب وعلم النص ،ص 98ـ .99
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

ٌ )2كون موسوم بالفبة النحوٌة "أنا" ،حٌث ٌعمل الضمٌر "أنا" بوصفه موضوع المرسلة،
وٌظهر فً قص السٌرة الذاتٌة ،والرواٌات المحكٌة بضمٌر المتكلم ،وٌمكن أن نوضح
هذا الوسم من خبلل الرسم التالً :

العامل المرسل

موضوع المرسلة

(أنا)

أنا

العامل المرسل إلٌه

االال

وإذا كان النص أو الخطاب ٌكشؾ عن أنا تصوغ موضوعا ،فإنه "ٌ ...ق َّدم دابما باعتباره
موسوما أو ؼٌر موسوم بطرٌقة شخصٌة ،أي أنه ٌتصل بفاعل ٌتجلى فٌه معبرا عن رأٌه أو
وجهة نظره ،مشٌرا إلى تجربة أو حدث متعلق به ذاته وعندبذ ٌصبح موسوما ،أو متصبل
بوقابع ومعارؾ موضوعٌة بعٌدة عن القابل وعندبذ ٌكون ؼٌر موسوم "

1

" أما إذا أخذنا حال األدب الروابً فإنه ٌمكن أن نعد إجماال العامل المرسل هو الراوي
ونحصل بذلك على الرسم التالً:

العامل المتلقً

العامل المرسل
الراوي

وإنما ٌشٌر الخط العمودي الصؽٌر إلى أن العبلقة العاملٌة فً المستوى األول هً عبلقة
ؼٌرقابلة للعكس ،فبل ٌمكن أن ٌتوجه القارئ إلى الراوي ،لكن ٌمكن أن توجد أنماط فرعٌة
تتضمن قابلٌة العكس...وهذا ٌستوجب رسما ذا طابق مكون من عدة خطوط أفقٌة بعضها فوق

1ـ صبلح فضل ،ببلؼة الخطاب وعلم النص  ،ص .90
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

بعضها اآلخر وتمثل من األسفل إلى األعلى تراتبٌة االرتباطات بٌن اإلرسال والتلقً التً
تقابل طبقات القصة المروٌة.
فوق هذا المستوى األول ٌعمل المستوى الثانً ،وهو التعبٌر الذي ٌحمله المستوى األول:

مستوى 2

العامل المرسل

العامل المتلقً

1

مستوى 1

العامل المرسل

العامل المتلقً

تراتبٌة االرتباطات
بٌن اإلرسال والتلقً

1

وهذا المستوى هو مستوى الحوارات المباشرة نجده فً المسرح  ... ،ثم إن الخط األفقً
للعبلقة العاملٌة األولى ( المستوى األول) ،نضع بٌن قوسٌن الخط العمودي الصؽٌر من السهم
عندما تكون العبلقة العاملٌة ذاتها ،أو ما ٌعرؾ بالخطاب الداخلً ( المونولوج) ،أي تكون
هوٌة العامل المرسل هً نفسها هوٌة العامل المتلقً" ،1
وهذا التحلٌلٌ " ،تجاوز البنٌوٌة وٌعتمد معطٌات السٌمٌولوجٌا أسسا له من ناحٌة والتداولٌة
واالتصال من ناحٌة أخرى  ،وهذا المفهوم مرهون باالعتداد بها كعلم لكل أنواع الخطاب من
منظور وظٌفً تداولً لؽوي ،مما ٌعنً االقتراب من الخطاب ذاته بوصفه موضوعا خارجٌا
بافتراض وجود فاعل منتج تكون له عبلقة حوارٌة مع مخاطب أو مرسل إلٌه وأصحاب هذا
المذهب ٌرون أن الخطاب ٌنقسم إلى نوعٌن كبٌرٌن :الخطاب المباشر ،والخطاب ؼٌر المباشر
بحسب حضور القابل فً نظامه وعود الضمٌر على المتكلم أو الؽابب فٌه" .

2

ومما عرضناه من مفاهٌم متعلقة بشكل أو بآخر بقضٌة العامل أو النظام العاملً ـ
بخاصة لدى جورج مولٌنٌٌه ـ نخلص إلى بعض النقاط المهمة :أهمها أن جورج مولٌنٌٌه قد
اعتمد على بعض المفاهٌم البنٌوٌة ،التً بلورها كل من ؼرٌماس وجاكبسون ،إضافة إلى
1ـ جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ص .140
 2ـ فرحان بدري الحربً ،األسلوبٌة فً النقد العربً الحدٌث ،دراسة فً تحلٌل الخطاب ،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر
والتوزٌع1424 ،هـ2003 /م ،ط ،1ص .34

80

األٍٍٛث١خ اٌزٍٍََ١خ ٚأٍٍٛة اٌزىواه

اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

محاولته إضفا َء بع ٍد تداولًّ علٌها ،والذي ٌظهر من خبلل المنطلق أو األساس المعتمد لدٌه؛
الذي ٌنص على اعتبار النص األدبً خطابا ٌنتجه المرسل نحو المتلقً فً شكل فعل تواصلً،
حٌث ع ّد كبل الطرفٌن عامبل  ،إذ ال ٌتم تحلٌل النص إال باالستناد إلٌهما ،وال نقصد هنا أن
العامل المرسل و العامل المتلقً هما المإلؾ والمتلقً الخارجٌن عن النص إنما ٌنظر إلٌهما
كشخصٌات نصٌة حاضرة فً النص؛ أو بتعبٌر آخر تحدد من خبلل عبلقتها بالقول ،لٌكون
تحلٌل النص مرتبط بالفاعل الذي نتعرؾ إلٌه من خبلل النص أو من خبلل الكٌفٌة التً بنى
بها ذاته داخله.
والتمٌٌز بٌن هذه العوامل على أساس حضورها النصً ٌقودنا إلى مفهوم آخر اعتمده
مولٌنٌٌه وهو مفهوم الوسم فً الخطاب ،والسمة التمٌٌزٌة فً اعتبار الخطاب موسوم أم ؼٌر
موسوم ،هً مدى حضور الفاعل أو العامل حضورا فعلٌا أو متخٌبل ،فإن كان فً النص إشارة
إلى أحداث متعلقة بالعامل ذاته ،كان موسوما ،وكان الحضور محققا وهذا ٌظهر خاصة فً
األعمال األدبٌة التً تحوي ضمٌر المتكلم  ،أما إذا كان حضوره ؼٌر فعلً  ،متمثل فً التعبٌر
عن وقابع بعٌدة عن العامل ،فإنه ؼٌر موسوم.
فً المفهومٌن السابقٌن كان الحدٌث على أساس البحث عن طبٌعة العوامل فً
حضورهم الوارد داخل الخطاب ،أما فً مفهوم تشكل الخطاب وفق مستوٌات معٌنة ،فإن
مولٌنٌٌه اعتمد فً تحدٌد مستوٌات الخطاب على بنٌة العبلقات العاملٌة فٌما بٌنها ،حٌث ٌرى ـ
حسب اصطبلحه ـ أن الخطاب ٌتشكل فً مستوٌٌن :
 )1مستوى أول :أي المستوى التواصلً ،وٌعنً العبلقات المباشرة بٌن العوامل (العامل
المرسل ،العامل المتلقً ).
 )2أما المستوى الثانً :فٌتشكل نتٌجة لبعض أنماط الخطاب،

كالمسرح والرواٌة ،التً

تبٌن خصوصٌة معٌنة استقتها من نوعٌة االرتباطات بٌن العامل المرسل والعامل
المتلقً ،وٌتجلى من خبلل التبادل الكبلمً الفعلً بٌن الشخصٌات ،والحوارات
الصرٌحة ،التً ترتبط بوقابع الخطاب ؼٌر المباشر ،كما نجد حٌث نجد ظاهرة
المونولوج أو الخطاب الداخلً الذي ٌعمل فوق المستوى األول  ،إذ ٌصبح العامل
المرسل هو نفسه العامل المتلقً.
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

وفً حقٌقة األمر أن هذه المستوٌات أو األشكال تتحدد ببعض الحاالت التً تتخذها العوامل
داخل الخطابات " ،لذلك ٌطالب القارئ باالنتباه إلى بنٌة الرسالة ،وإلى تعدد مستوٌاتها
واشتؽال دوالها ...إذ أن التفاعل بٌن النص والقارئ ٌظهر أن النص األدبً رسالة ذات طبٌعة
تخٌٌلٌة متبادلة بٌن كاتب وقارئٌ ،حتاج إلى ترمٌز خاص فً مستوى الكتابة ،وإلى تفكٌك
ٌراعً هذه الخصوصٌة فً مستوى الفهم والتؤوٌل " .1
ومنه نخلص إلى القول أن مولٌنٌٌه ـ فً عرضه لنظرٌة العوامل  ،المتمثلة فً العامل
المرسل والعامل المتلقً ـ قد نوه إلى ضرورة اكتشاؾ شبكة العبلقات بٌن هذه العوامل؛ إذ أن
العامل المرسل ،المنتج للسبلسل الكبلمٌة وفق أسلوب معٌن ،والعامل المتلقً ،المتلقً لهذه
السبلسل عن طرٌق تؤثره ،وإعادة تكوٌنه للمعطٌات البنابٌةٌ ،شكبلن عبلقات متجانسة فٌما
بٌنهما ،تتجسد على أرضٌة الرسالة  ،هذه العبلقات تشؾ عن وجود منظومة عاملٌة متموضعة
داخل السلسلة الكبلمٌة ،على دارس األسلوب الوقوؾ على قوانٌنها واألشكال التً تؤخذها،
لتكون جزء مكونا للخلفٌات الجمالٌة التً تمكنه من إدراك الجوانب الممٌزة لعمل ما.
ب .التوزٌع:
السلسلة الكبلمٌة هً عملٌة بنابٌة ٌقوم بها المرسل من أجل التعبٌر عن رإٌته للحٌاة ،فٌقوم
باختٌار الوحدات اللؽوٌة المناسبة وترتٌبها وتوزٌعها بؤسلوبه الخاص ،و" التوزٌع هو الموقع
الذي ٌحتله العنصر اللسانً ضمن العناصر اللؽوٌة األخرى المنتظمة مع بعضها ،لذا ٌتحدد
توزٌع عنصر أ بمجموع العناصر التً تحٌط به ،ومحٌط عنصر ما ٌتكون من ترتٌب العناصر
األخرى التً ترد معهٌ ،توافق كل منها فً موقع معٌن مع العنصر فً تركٌب كبلمً

أل ّنه

ٌهدؾ إلى استكشاؾ آلٌة لؽة من اللؽات من تحدٌد الفبات التً تنتمً إلٌها ،ومن كشؾ تآلفها
فٌما بٌنها ،لذا ٌعد تحدٌد أي جزء من أجزاء الكبلم موقوفا على ما ٌوجد حوله من العناصر فً
السٌاق الذي ٌرد فٌه "  ،2أو فً السلسلة الكبلمٌة ،ذلك أن البحث عن داللة الكبلم أو العمل

1ـ عبد القادر الزاكً ،مقال بعنوان :من النموذج النصً إلى النموذج التفاعلً للقراءة ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم ،24
منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،جامعة محمد الخامس ،المملكة المؽربٌة ،ص.168،167
 2ـ السعٌد شنوقة ،مدخل إلى المدارس اللسانٌة ،المكتبة األزهرٌة للتراث2008 ،م ،ط ،1ص .95
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

األدبً ال ٌتم إال وفقا للوجود التسلسلً للوحدات اللؽوٌة (الكلمات) ،والعبلقات السٌاقٌة التً
تربطها؛ إذ أن " الكلمات لٌس لها معنى ،وإنما لها استعماالت فحسب ؛ أي أن معنى كلمة ما ،
لٌس سوى حصٌلة استخداماتها المتعددة ،وطبقا لهذا فإن معنى الكلمة فً الجملة القولٌة ٌتحدد
بعبلقاتها بؽٌرها فً السلسلة ،ولٌس لها معنى خارج هذا القٌاس ،فلو أخذنا فً اعتبارنا مثبل
المعانً أو الدالالت المتعددة التً تنسبها المعاجم العربٌة لكلمة "ضرب " :من العقاب البدنً،
إلى إطبلق المثل ،والعزؾ على اآللة الموسٌقٌة ،وجدنا أن ما ٌحدد هذه المعانً لٌس هو
الفاعل عادة ،وإنما المفعول به؛ أي أن الحدث ٌتحدد بالنظر إلى ؼاٌته أو فضلته ،و هذا
التعرٌؾ النحوي للداللة هو أساس التحلٌل التوزٌعً للؽة الذي ٌتمثل فً تصنٌؾ الكلمات
وتحدٌد داللتها اعتمادا على عبلقاتها بالكلمات األخرى فً السٌاق أ

و على وجه التحدٌد

بمجموعة الكلمات المرتبطة بها "  .1أو بتعبٌر آخر ،مستمد من المدرسة التوزٌعٌة؛ خاصة ما
أشار إلٌه هارس حٌن ٌعرؾ الخطاب من منظور لسانً بحت بؤنه ملفوظ طوٌل ،أو عبارة عن
متتالٌة من الجمل تكون مجموعة منؽلقة؛ ٌمكن من خبللها معاٌنة بنٌة سلسلة من العناصر،
بواسطة المنهجٌة التوزٌعٌة ،وقد سعى بمقتضى هذا التعرٌؾ إلى تطبٌق تصوره التوزٌعً
على الخطاب؛ هذا التصور الذي ٌرفض أن تؤتلؾ العناصر ،أو متتالٌات الجمل التً ٌتؤلؾ
منها الخطاب بشكل اعتباطً ،فالتوزٌعات التً تؤتلؾ من خبللها هذه العناصر ،إنما تعبر عن
انتظام معٌن ٌكشؾ عن بنٌة النص"

2

أو بمعنى آخر و أكثر دقة نجده ٌعرض لمجموعة من المصطلحات ،والتوضٌحات
المنهجٌة المتعلقة بتوزٌع الوحدات اللؽوٌة داخل السلسلة الكبلمٌة ،إذ ٌرى أن ما ٌمكن قوله
عن العناصر اللؽوٌة فً كل حال هو أنها ترد ( تقع) ،وبنا ًء على ذلك ٌمكن أن ٌحدد فً أي
محٌط ترد (تقع)؛ أي ما العناصر التً ترد قبلها أو بعدها داخل التدفق الكبلمً ،و ٌطلق على
كل حدث (واقعة) كبلمٌة مقام ،أو بشكل محدد (أكثر) المنطوق ،وٌعرّؾ بؤنه  :مد بٌن وقفتٌن،
وٌطلق على كم المنطوقات فً لؽة ما المدونة ،أو "مادة البحث اللؽوٌة" هذه المادة اللؽوٌة هً
 1ـ صبلح فضل ،النظرٌة البنابٌة فً النقد األدبً ،ص .106
2ـ عبد الواسع الحمٌري ،الخطاب والنص(المفهوم .العبلقة .السلطة) ،مجد المإسسة الجامعٌة للنشر والتوزٌع ،بٌروت ،لبنان،
1429هـ 2008 /م ،ط ،1ص .91
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

وحدها موضوع التحلٌل اللؽوي وٌطلق على كم من كل محٌطات عنصر ما داخل المادة
اللؽوٌة توزٌع لهذه العناصر .وٌشار إلى التوزٌع وهو مفهوم عبلبقً ألنه ٌمكن إٌضاحه بؤنه
كم من أوجه ورود عنصر ما "س " فٌما ٌتعلق بالعناصر المحٌطة به فإذا أراد المرء ذلك فإنه
ٌمكن أن ٌوازي التوزٌع مع ما أطلق علٌه دوسوسٌٌر العبلقات األفقٌة (النحوٌة) إال أن
التوزٌع ٌحدد على أساس فٌزٌابً وٌمكن اآلن أن ٌعٌن هدؾ التحلٌل اللؽوي :وهو تصنٌؾ
العناصر الموجودة فً المادة اللؽوٌة على أساس عبلقاتها التوزٌعٌة ،وٌتم تطبٌق معٌار
التوزٌع كاآلتً :بادئ األمر ٌمكن أن تبنى فبات من مورفٌمات ترد فً محٌط ممٌز محدد
مثبل ٌمكن أن تجمع كل المورفٌمات فً األلمانٌة التً ترد فً محٌط  ( ich.héisseأسماء فً
فبة واحدة ٌمكن أن ٌطلق علٌها األعبلم).
وبعد بناء فبات المورفٌمات ٌمكن للمرء أن ٌستمر فً بناء أقسام من فبات المورفٌمات  ،فعلى
سبٌل المثال ٌمكن أن تجمع كل الفبات التً ترد فً المحٌط بعد فبة أداة (التعرٌؾ  /التنكٌر)
فً قسم أعلى من جهة تدرج الذوات أو األسماءٌ ،مكن باستمرار مراعاة عبلقات توزٌعٌة،
فعلى سبٌل المثال تشترك األسماء فً محٌطات مهمة كثٌرة مع تتابع أداة ( تعرٌؾ  /تنكٌر )
 +أسماء ،فكل من بٌتر أو الـبٌتر ٌرد فً محٌط ٌشرب القهوة.
والمقصود هنا أن االسم مع الـ أو بؽٌر الـ له موقع محدد هو موقع الفاعلٌة (كما فً العربٌة
الحسٌن حسٌن) ،وهكذا تهٌمن فكرة التوزٌع على التحلٌل فً مراحله المختلفة وٌحدد التوزٌع
لعنصر ما هو مجموع كل المحٌطات التً ٌقع فٌها مجموع كل المواقع التً ٌقع فٌها بالنظر
إلى صلته بالمواقع األخرى (موقع االسم الفاعلٌة) موقع الفعل ،موقع المفعول ،وبعبارة أخرى
تتخذ العناصر مواضع محددة فً السلسلة الكبلمٌة التً توصؾ من خبلل األحوال
أو المحٌطات التً تقع فٌها فكل عنصر لؽوي له سٌاقات محددة ٌرد فٌها وسٌاقات أخرى ال
ٌرد فٌها ،وٌسمى مجموع هذه السٌاقات (المحٌطات) توزٌع ،وهكذا ال تصنؾ الوحدات اللؽوٌة
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

على أساس معانٌها الذاتٌة ،بل المعانً اإلٌحابٌة التً تشكل محٌطات أو حقول داللٌة ،داخل
السلسلة الكبلمٌة.1
إذاً فالتوزٌع مما سبق محدد بمواقع الوحدات اللؽوٌة داخل السلسلة الكبلمٌة ،والكٌفٌة التً
تترتب بها هذه الوحدات فٌما بٌنها ،ومحٌطها الذي ٌضع حدودها مع وحدات أخرى تحٌط بها،
أما جورج مولٌنٌٌه فٌشٌر إلى صور معٌنة فً ترتٌب هذه الوحدات ،حٌث تظهر هذه الصور
أو الكٌفٌات الترتٌبٌة للوحدات تحدٌدا أسلوبٌا ممٌّزا للسلسلة الكبلمٌة ،أو المدونة (مادة
البحث) .وهذه الصور ٌلخصها بقوله  " :إن إدراك األسلوب إدراكا فورٌا ،وفً النهاٌة اشد
ثباتاٌ ،تم بواسطة البناء الصوتً للجملة ،لكً نوضح أهم ما فً األمر نعرض لنوعٌن من
الوقائع:
 .1النوع النظمً الداخلً:
نوافق على أنه ،فً داخل التركٌب التعبٌري هناك سلسلة تتكون من عنصرٌن مرتبطٌن برباط
التوزٌع عنده ٌتم فً نوعٌن
عبلبقً وٌمكن أن تكون موسومة بسمتٌن :القلب والفصل "  .1ؾ

1

ـ كبلوس هٌشن ،القضاٌا األساسٌة فً علم اللؽة ،ترجمه وعلق علٌه ،سعٌد حسن البحٌري ،مإسسة المختار للنشر

والتوزٌع1424 ،هـ  2003 /م ،ط ،1ص ،125ص .131


تكون الوحدة اللؽوٌة موسومة ،إذا امتلكت خاصٌة فونولوجٌة أو صرفٌة أو سٌاقٌة أو داللٌة ،تعارضها مع وحدات من

الطبٌعة نفسها فً اللؽة ذاتها ،وهذه الوحدة الموسومة تكون عندبذ الحالة الموسومة للتعارض الثنابً ،حٌث تسمى اللفظة
المقابلة والخالٌة من هذه الخاصٌة ؼٌر موسومة؛ فالوسم إذن ٌستعمل للتمٌٌز بٌن الوحدات من حٌث وجود السمة التماٌزٌة
وؼٌابها وال وجود للموسوم إال بوجود ؼٌر الموسوم ،ومثال على ذلك :كاالعتماد على سمتً الهمس والجهر فً األصوات
(د/ض ،وت /ط ) ذلك ان الصوتٌن د و ض المجهورٌن فً العربٌة ٌتعارضان مع الصوتٌن ت و ط المهموسٌن ،وهذا ال ٌتم
فقط على مستوى األصوات بل ٌتعدى إلى البنٌة الصرفٌة والتركٌبٌة ،فالزمن الماضً فً العربٌة ؼٌر موسوم  ،فً حٌن أن
الداللة العامة للزمن الحاضر ،والعبلقة بٌن الحدث وعملٌة الكبلم تتؽٌر تبعا للسٌاق فالزمن الحاضر ٌؤخذ معانً مختلفة فً
جمل مختلفة ،أما فً السٌاق الجملً فٌستعمل الوسم بشكل واسع كدراسة بعض األصناؾ النحوٌة كالعدد :فالمفرد ؼٌر موسوم
فً حٌن المثنى والجمع موسومان ،أو الجنس فالصفة جمٌل ؼٌر موسومة فً حن الصفة جمٌلة موسومة ،وهذا ما أخبر عنه
النحوٌون أن المذكر أصل والمإنث فرع.
(ٌنظر ،فاطمة الطبال بركة ،النظرٌة األلسنٌة عند رومان جاكبسون ،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،
1413هـ1993 /م ،ط ،1ص  44وما بعدها).
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

من التراكٌب التعبٌرٌة المحققة لخاصٌة أسلوبٌة معٌنة نتٌجة وسمها أو تمٌٌزها بسمة القلب أو
الفصل ،وهذٌن النوعٌن هما  " :المجموعة فاعل ـ فعل ،فهذه المجموعة بهذا الترتٌب تكون فً
اتجاه التسلسل العادي لنظام هذه اللؽة (اللؽة الفرنسٌة) ،وبالتالً فهً ؼٌر موسومة ،إنما توسم
بالفصل ،كإدخال عنصر دخٌل بٌن عنصري الفاعل والفعل ،أو بتكرار الفاعل ،وتوسم أٌضا
بالقلب الخاضع لقٌود مفرداتٌة ونحوٌة ،والمجموعة اسم ـ صفة نعتٌة  ،و ٌتم التحلٌل بالنظر
إلى تقدٌم الصفة وتؤخٌرها بالنسبة إلى االسم .هذا ما ٌتعلق بالنظم أو الترتٌب الخطً ،و تتم
عملٌة التوزٌع بالنسبة للتقدٌم والتؤخٌر وفقا للقواعد التالٌة":
 )1المٌل إلى التسلسل التدرٌجً فً تؤخٌر الصفة.
 )2المٌل إلى وحدة النبر فً التركٌب النحوي ،الذي ٌدعو إلى تقدٌم الصفة ،وذلك إذا كان
النبر النهابً على المقطع األخٌر من االسم .وبذلك ٌصبح هذا النبر هو عماد التنظٌم
الجملً ،وكحد ممٌز للمجموعة التعبٌرٌة (،وهذه القاعدة تقؾ بالضد مع القاعدة التً
سبقتها)
 )3المٌل إلى التقسٌم النؽمً للجمل ،أي بحث تتابع الجمل نؽمٌا من األضعؾ إلى األقوى
مهما كانت طبٌعة المفردة المشكلة للجملة الواحدة ،والوسم األسلوبً ٌعمل عكس هذا
المٌل النؽمً".

2

 .2النوع ما فوق النظمً:
تتعلق بشكل الجملة الذي ٌعد ممٌزا مهما للخطاب  ،ونوعٌتها وعبلقتها بالخطاب ،فبل بد من
تبرٌر وجود أشكال وأنواع معٌنة من الجمل داخل الخطاب مثل:

الجمل فعلٌة أو ؼٌر فعلٌة،

واإلخبارٌة أو ؼٌر اإلخبارٌة ،و البسٌطة أ و المعقدة ،والمعطوفة أو المتعلقة ،مع ضرورة
تحدٌد ذكر النسبة ( المحتملة ) ألشكال الجمل  ،إذ ٌتعلق األمر بثبلثٌة نظام حركة الجملة
وسٌرها ،والتً تعد أساسا فً التحلٌل األسلوبً للجملة:
1

3

ـ جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع1420 ،هـ 1999/م ،ط ،1ص .203

 2ـ مجٌد مطشر عامر ،فً الفكر اللسانً الحدٌث شارل بالً وأسلوبٌته التعبٌرٌة ،مجلة آداب البصرة ،جامعة ذي قار ،العدد
 ،56ص .122
3ـ ٌنظر جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ص.204
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ
 )1دراسة حركة النؽم:

تتصل بالواقع النؽمً للجملة من حٌث الطول والقصر  ،وٌخضع لمنطق القوة و
الضعؾ ،فإذا كان التؽٌر النؽمً فً الجملة أقصر من التؽٌر النؽمً الثانً ،أو كان مساوٌا له،
أو كان أطول منه ،فإننا نحصل على نؽمة جملٌة صاعدة ؼٌر أسلوبٌة ،أو نؽمة محاٌدة
مقصودة ،أو هابطة ذات وسم مسبق.
 )2دراسة الكتل النحوٌة:
الجملة الخطٌة تقابل الجملة ذات العناصر
و ٌتم من خبلل التقابل المزدوج بٌن الجمل :ؾ
المتوازٌة من الرتبة نفسها؛ والجملة الموصولة تقابل الجملة المقطعة .وٌمكن تفسٌر هذا التقابل
بالوظٌفة التً تقوم بها كل جملة من هذه الجمل فً مقابل الجملة األخرى " ،ؾالجملة الخطٌة ال
تقدم أي تضعٌؾ للمراكز الوظٌفٌة ،فً حٌن أن الجملة المتوازٌة تقدم واحدة أو أكثر من
التضعٌفات التً ٌمكن أن تكون من مراتب مختلفة  ،كما تقدم الجملة الموصولة ( الخطٌة أو
المتوازٌة ) تتابعا متجاورا من العبلقات البسٌطة التً تنتظم تدرٌجٌا على طول المجموعات
النحوٌة .أما التقطٌع (الجملة المقطعة ) ٌتم بالتجزبة أو بالنقل؛ فالتجزبة تتم بقطع العناصر أو
بإدخالها فً معترضة ،أو بتكرارها أو باإلعبلن عنها؛ وٌتم النقل إمّا بالقلب أو بمجرد االنزٌاح
عن ترتٌب متوقع وؼٌر موسوم ،1 " .إن التقاء هذه المبادئ ٌسمح بالتؤوٌل انطبلقا من رسم
مادي للبنٌة التً تنتشر علٌها كل نماذج الجمل الممكنة .
 )3دراسة حركة االٌقاع التركٌبً النحوي:
وٌعتمد على جملة متكررة من النبر فً أماكن متجانسة ومتقاربة من الواقع التعبٌري،
ومتوازنة مع التقالٌد العروضٌة والتماثل الصوتً لنظام التعبٌر المدروس.

2

ٌركز جاكبسون على صورة القلب فً النظام النحوي كدلٌل على المجاوزة ،المإدٌة
إلى الجمالٌة ،وذلك باالستناد إلى اللؽة الفرنسٌة التً تتحدد العبلقة بٌن وحداتها من خبلل
1ـ جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ص  206ـ .207
 2ـ ٌنظر ،مجٌد مطشر عامر ،فً الفكر اللسانً الحدٌث شارل بالً وأسلوبٌته التعبٌرٌة ،ص.123
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

موقعها ،ففً ترتٌب الجملة مثبل توضع أداة التعرٌؾ قبل الفاعل  ،والفاعل قبل الفعل ،والفعل
قبل مكمبلته ،وهذه قاعدة نحوٌة فً النظام اللؽوي الفرنسً الوضعً ،وأي خروج عن هذه
القاعدة ٌعد مجاوزة ،كذلك األمر فً الصفة ،فالفرنسٌة تمٌل إلى تؤخٌر الصفة ،إذن فموضعها
العادي هو التؤخٌر بعد االسم ،وتقدٌمها علٌه ،هو كذلك مجاوزة ،أي خاصٌة أسلوبٌة ،لذلك عد
القلب (التقدٌم والتؤخٌر) ملمحا خاصا للشعر .1
ونخلص إلى أن تحدٌد القوانٌن والصور لتوزٌع الوحدات اللؽوٌة فً السلسلة الكبلمٌة
أو فً النص هً مفتاح التحدٌد األسلوبً فانطبلقا من التسلسل العادي للوحدات الموجودة فً
نظام لؽة ماٌ ،مكن استخبلص كل تسلسل خارق و مجاوز للتسلسل المؤلوؾ ،وشرط خرقه أن
ٌكون فً إطار ما ٌسمح به النظام اللؽوي  ،بحٌث ٌمكن لهذا الخرق أن ٌحدث نوعا من
الحركٌة داخل التسلسل فٌبعث فٌها تجددا ،وانفعالٌة جمالٌة ممٌزة.
ج .التنظٌم البالغً:
أشار جورج مولٌنٌٌه إلى الببلؼة من خبلل تتبع مراحلها التارٌخٌة التً مرت بها،
حٌث مٌز نماذج منها ،أقدمها ما تمثله ببلؼة أرسطو ،أي الببلؼة التً ارتبطت بالحجاج
والمجادلة ،تجسدت تطبٌقاتها فً فن الخطابة ،فقد كان الهدؾ منها اإلثبات واإلقناع بواسطة
الخطاب ،و الببلؼة األخرى التً مٌزها ،هً الببلؼة التً تشرحها شعرٌة أرسطو والمرتبطة
بجهاز الصور المجازٌة .وهذه األخٌرة هً التً أشار إلٌها فً مفهوم التنظٌم الببلؼً فً
النص أو الخطاب ،إذ ع ّد الصور الببلؼٌة صنفا من أصناؾ المواد اللؽوٌة المشكلة لؤلدبٌة فً
النص ،بحٌث ٌمكن لتحدٌدها لؽوٌا واستقصاءها أن ٌإدي إلى إدراك الكثافة الممٌزة للخطاب.
والصور الببلؼٌة لدى الؽرب تمحورت فً أشكال عدة :االستعارة التشبٌه ،المجاز
المرسل ،ومجاز الكلٌة والسخرٌة ؼٌرها ،من الباحثٌن من حصر الصور الببلؼٌة فً
االستعارة والتشبٌه :كما فعلت كارولٌن سبٌرجن إذ عرفت الصورة بكونها " الكلمة الوحٌدة

 1ـ ٌنظر ،جون كوهن ،بناء لؽة الشعر ، ،ترجمة أحمد دروٌش ،الهٌبة العامة لقصور الثقافة1990 ،م ،د/ط ،ص . 190
2ـ ٌنظر ،جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ص.38،37
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

الصالحة لتشتمل على كل نوع من أنواع التشبٌه ،وعلى كل تشبٌه مكثؾ (االستعارة) "  ،1حٌث
اعتمدت على الصور الببلؼٌة كإجرابً تحلٌلً ٌتم وفق تواجدها داخل العمل األدبً ،وتعد هذه
الناقدة األمرٌكٌة " من أشهر من عرؾ بهذا المنهج النقدي القابم على تحلٌل الصور...،أما
كتابها ( الصور عند شكسبٌر) انهمكت فٌه فً تصنٌؾ ودراسة سبعة آالؾ صورة فً
مسرحٌات شكسبٌر ،وتعنً بالصور ـ كما فً تعرٌفها ـ التشبٌهات واالستعارات..،وتعتقد أن
دراسة األدٌب من خبلل تحلٌل صوره إنما هً طرٌقة حدٌثة ابتكرتها هً ،رؼم أن كل ناقد
درس شكسبٌر من قبل أثار مبلحظة عارضة عن الصور عنده ...وأشهر عنقود من الصور
الخاصة بشكسبٌر هو صورة ( الكلب المتبصص والقند المذاب) ،وقد اكتشفه ولتر واٌتر عام
وقد جاء فً ( انطونٌو وكلٌوبتره) ' :إن القلوب التً تبصبص خلؾ عقبً ماعت كالقند،
وؼلّفت بحلواها قٌصر الناشا ،وجاء فً هاملت :دع اللسان المؽلؾ بالقند ٌلعق العظمة
الجوفاء ،وتنحنً مفاصل المثقلة ،حٌث ٌكون التبصص علة فً الثراء....فكل هذه العبارات
الفرٌدة ٌلحظ فٌها أن الخضوع المتبصبص المتعلق عند حٌوان أو تابع ٌتصل دابما بكلمة القند،
فما سبب هذا الترابط؟ ؛ لقد أعلن واٌتر عن عجزه عن اكتشاؾ السر.،أما كارولٌن سبٌرجن
فقد قدمت تفسٌرا لهذا التداعً قالت فٌه " ،أن شكسبٌر الذي كان شاذا فً تنوّ قه وعٌفانه ،كان
ٌمقت عادة الناس فً عصر الٌزابٌت فً إلقاء الحلوى للكبلب وهم ٌؤكلون ،ثم ربط ذلك بشًء
آخر كان ٌتقزز منه وهو تبصص األصدقاء ؼٌر المخلصٌن بؤذنابهم " .2
إذاً فقد اعتمدت الناقدة على الصور التً تناولتها فً شكل عناقٌد أو سبلسل لتحلٌل مسرحٌات
شكسبٌر والتعمق فً نفسه واقتراح تخمٌنات تتعلق بسٌره وتجاربه ،حٌث رأت " أن كل
مسرحٌة من مسرحٌات شكسبٌر مبنٌة حول سلسلة من الصور المتكررة تإلؾ موضوعها
الخاص "  ،3وتعرٌؾ كارولٌن سبٌرجن للصور ال ٌبتعد عن نظرة أؼلب الباحثٌن فً كون
الصورة هً تعبٌر لؽوي عن تماثل ما ،فجاكبسون ٌتعامل مع الصورة كبنٌة أساسٌة للؽة ،
وتعرض لها من خبلل دراسات قام بها لحبلت من الحبسة لٌستنتج بعدها أن الصور ال تقتصر
 1ـ جوزٌؾ مٌشال شرٌم ،دلٌل الدراسات األسلوبٌة ،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع1407 ،هـ1987/م ،ط،2
ص .70
2ـ محمد عزام ،األسلوبٌة منهجا نقدٌا ،ص.179،178
3ـ المرجع نفسه.
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

على اإلنتاج األدبً فحسب بل متعلقة بلؽة اإلنسان ذاتها التً تقوم فً األساس على دعامتٌن
ربٌستٌن:
 )1االستعارة :وهً إسقاط عبلقة استبدالٌة على المحور التركٌبً (النظمً) ،أي أ ّنها
تقوم على االنتقاء واالستبدال والمشابهة.
 )2المجاز المرسل :الذي ٌقوم على التنسٌق والدمج والمجاورة.
وهذه الثنابٌة التً بنى علٌها جاكبسون رإٌته للؽة من وجهة نظر صورٌة ،هً امتداد
للثنابٌة التً مٌزها دي سوسٌٌر فً تحلٌل الكبلم وفق محورٌن( :محور نظمً  /محور
استبدالً ) ،اللذٌن ٌقوم علٌهما عمل الوحدات اللؽوٌة ،إذ أن االستعارة تعمل على المحور
االستبدالً ،وتكمن أهمٌتها فً عبلقة االستبدال ،حٌث "..تتعامل مع الشًء بوصفه شٌبا آخر
وتقوم على الربط بواسطة أوجه الشبه...أما المجاز فٌعمل على المحور النظمً ،حٌث ٌنتقل
من شًء إلى آخر ٌكون متبلمسا مع األول  ،أو مجاورا له ،وٌنتج الترتٌب من خبلل ربط
األشٌاء بسلسبلت زمانٌة ومكانٌة متنقلة من شًء آلخر ضمن مجال معٌن بدال من ربط مجال
بآخر ،األمر الذي تقوم به االستعارة "

1

ٌمكن القول أن الصور من منظور الباحثٌن اللؽوٌٌن و األسلوبٌٌن تمحورت فً
اتجاهٌن ،اتجاه جعل منها أساسا بنابٌا فً التعبٌر اللؽوي ،وأنها موجودة فً العملٌة اللؽوٌة،
واالتجاه اآلخر اعتمد علٌها كؤدوات منهجٌة ٌكشؾ من خبللها التنظٌم الداخلً للنص األدبً
من خبلل عملها الذي ٌحقق تؤثٌرات معٌنة ،تجسد أدبٌة النص وجمالٌته.
وقد أفرد جورج مولٌنٌٌه جزء من كتابه للحدٌث عن الصور الببلؼٌة حٌث ـ فً رأٌه
" ٌكون هناك صورة فً مقطع من الخطاب أو فً الخطاب كله ،عندما ال ٌقتصر المعنى الذي
ٌنتجه على المعنى الذي ٌوجد فً الترتٌب المفرداتً ـ النحوي وحده "

 ،2أي أن الصورة

 1ـ جوناثان كالر ،النظرٌة األدبٌة ،ترجمة رشاد عبد القادر ،منشورات وزارة الثقافة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة ،دمشق،
2004م ،د/ط ،ص .88،87
2ـ جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ص.209
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تتشكل عندما ٌكون المعنى مجاوزا للمعنى الذي ٌإدٌه ترتٌب الكلمات

العادي فً السلسلة

الكبلمٌة.
وتنقسم الصورة عنده من جهة التلقً إلى فبتٌن :فبة الصور ذات بنٌة صؽرى  ،وفبة
الصور ذات بنٌة كبرى  والمنطلق المعول علٌه فً التقسٌم إلى هذٌن الفبتٌن :متمثل فً جهة
التلقً الذي ٌبحث عن التطبٌق الداللً للخطاب:
فؤما الصور ذات البنٌة الصؽرى ،وهً الصور المجازٌة ،فهً دالة على نفسها  ،قرٌبة فً
الداللة عند التلقًٌ ،مكن عزلها إلى عناصر شكلٌة ،مثل الصور التً تبنى على المادة الصوتٌة
نفسها :كالتكرار بمختلؾ أنواعه ( تكرار الصدارة ،التكرار الختامً ،التكرار االشتقاقً...،
وؼٌرها).
عكس الصور ذات البنٌة الكبرى ،وهً صور ال تظهر أولٌا عند التلقً ،وال تفرض نفسها
على التقبل الفوري ،ؼٌر قابلة للعزل فً عناصر شكلٌة ،مثل :التؽٌر فً الخطابة (الخطاب
البسٌط ،خطاب التعجب ،االستفهام) ،السخرٌة ـ نفً الضد .وتكمن خاصٌتها الكبرى فً أن
المتلقً ٌمر علٌها مرور الكرام دون التعرؾ على هوٌتها ،وال ٌكون متؤكدا من وجودها للوهلة
األولى.
وقد تتحقق روابط بٌن الصور ذات البنٌة الصؽرى ،والصور ذات البنٌة الكبرى ،وهذه
الروابط إما أن تكون محتملة حٌث ٌمكن للصورة ذات بنٌة كبرى أن تدعَّم بصورة ذات بنٌة
صؽرى ،وإما تكون روابط ضرورٌة وإجبارٌة بٌن هذٌن الفبتٌن لتتشكل من خبللها صور
ذات بنٌة كبرى.

1

وبصفة عامة إن الصور الببلؼٌة توظؾ داخل النص ،وٌكون لها دورها فً تكوٌن
بنٌته ،وما ٌجعلها محل تحدٌد من وجهة نظر التلقً هو كونها تشكل فً النص إجرا ًء مركزٌا،
ٌ عطً جورج مولٌنٌٌه مثاال عن الصور الصؽرى :المجاز المرسل واالستعارة ،وعلى الصور الكبرى  :السخرٌة ( نقبل
عن جورج مولٌنٌٌه  ،األسلوبٌة ،ص)26
1ـ ٌنظر ،جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ، ،ص.211،210
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مستمدا مركزٌته من ؼلبة استعمالها  ،التً تشكل أهمٌة فً شرح النظام الجمالً لبعض
الممارسات األدبٌة ،كالسخرٌة مثبل :وهً من الصور ذات البنٌة الكبرى (ألنها تكون ؼٌر
فورٌة فً التلقً) ،فهً تعد نظاما ببلؼٌا مركزٌا فً النص عن طرٌق ذكر الشًء وقصد
نقٌضه ،و من خبلل تحلٌل العناصر المحٌطة بالتعبٌر ٌكشؾ عما إذا كان استعمالها ٌظهر
موقفا وجودي من الحٌاة أو تهكمً تشاإمً ،أو عدمً رافض لها ،أو مجرد حٌلة مرحة ... ،و
هكذا ٌتم الربط بٌن التنظٌم الببلؼً والتنظٌم الموضوعً (أو الرإٌة األدبٌة للمإلؾ) ،إذ أن
خٌال المإلؾ عادة ما ٌتجه فً اتجاه عدد محدود من موضوعات مفضلة هً التً تكون
الصور الببلؼٌة الطاؼٌة ممثلة لها ،إذاً فحصر وتعداد األشكال الببلؼٌة فً النص األدبً ،و
كذا معرفة كٌفٌة توظٌفها ،هً جزء من التحلٌل األسلوبً التسلسلً  ،1كون األشكال الببلؼٌة
تتسلسل داخل النص بطرٌقة متجانسة تعبر عن الرإٌة األدبٌة لصاحبها.
من خبلل ما تقدم نخلص إلى أن :النص األدبً أو الخطاب ٌمكن أن ٌحدد بكونه مٌدان
تفاعل لمجموعة من الوقابع اللؽوٌة التً تسهم فً بنابه التكوٌنً ،لكن الذي ٌهمنا فً هذه
الوقابع هً الكٌفٌة التً ٌتم استثمارها بها حتى تإدي وظٌفة أسلوبٌة معٌنة  ،فتتحول بذلك إلى
وحدة أسلوبٌة ممٌزة للنص األدبً؛ أي أن الوحدة األسلوبٌة فً طبٌعتها هً تحدٌد لؽوي ممٌز
لؤلدبٌة ،وتؤخذ أشكاال متؽٌرة ،وتختلؾ الطرٌقة التً تظهر بها ،ألنها تعمل كتحدٌدات لؽوٌة
مختلفة األصناؾ ،ومن أجل البحث عن الوقابع اللؽوٌة الممٌزة للنص األدبً والعاملة على
تفرده ،فإن األسلوبٌة التسلسلٌة تهدؾ إلى وضع سلسبلت من الوقابع اللؽوٌة ودراستها من
منظور األدبٌة ،حٌث تتكون السلسلة من مجموع تحدٌدات لؽوٌة متجانسة ،وال ٌتؤتى هذا
التحدٌد المتجانس إال من خبلل تمٌٌزها داخل النص؛ وهذا ٌعنً أنها تحمل ممٌزات معٌنة
تساهم فً تجسٌد الجمالٌة النصٌة:
أولى هذه الممٌزات :التحقٌق األساسً والفعلً للخطاب  ،فهو ٌمثل جمالٌة عندما ٌدخل فً
عمله جهاز األقطاب القولٌة التً تشكل النظام العاملً للخطاب ،وهذا النظام إنما ٌتشكل من
خبلل التؽٌٌرات المختلفة للعبلقات العاملٌة بٌن العامل المرسل والعامل المتلقً ،من حٌث

 1ـ ٌنظر  ،صبلح فضل ،علم األسلوب مبادبه وإجراءاته ،ص .249
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طبٌعتها واألشكال التً تتخذها داخل البنٌة النصٌة ،وتساهم الضمابر ( ضمٌر المتكلم  /ضمٌر
الؽابب ) فً رسم مبلمح هذه العبلقات العاملٌة  ،حٌث تظهر هذه العبلقات بشكل أوضح فً
األدب الروابً ،حٌن تشكل هذه العبلقات مستوٌات أو طوابق تقابل طبقات القصة المروٌة،
من خبلل إظهار االتجاه الذي ترسمه العبلقة العاملٌة ،واألحوال المرتبطة بالشخصٌة التً
تروي.
أما الممٌزات األخرى فإنها ترتبط بتوزٌع الوحدات اللؽوٌة ،والتوزٌع هو العملٌة التً
تظهر من خبللها مواقع هذه الوحدات على امتدادها التسلسلً ،إذ تنحصر ممٌزاتها األسلوبٌة
والجمالٌة فً تؽٌٌر ترتٌب النظام السٌاقً لسلسلة الكبلم ،لذلك تدرس وفق مستوٌٌن :مستوى
أولً (نظمً)ٌ :تعلق بالحروؾ ومجموعاتها المشكلة للكلمات وٌدخل تحت هذا المستوى أٌضا
مستوى الخواص الخبلفٌة التً ال تشكل فً ذاتها تعبٌرا  ،ونعنً بذلك صفات الحروؾ من
الهمس والجهر واألنفً واللثوي ،...وؼٌرها ،أما المستوى الثانً( :فوق نظمً) فهو خاص
بالتراكٌب أو مجموعات الكلمات التً تكون بدورها جمبل وفقرات.
وشرط إدراك التؽٌٌر الممٌز هو معرفة النموذج األولً فً االمتداد الطولً للكلمة أو
للجملة ،أي درجة الصفر الخاصة به ،إذ أن درجة الصفر فً اللؽة الفرنسٌة وكذلك العربٌة و
الحد األدنى للجملة التامةٌ ،تمثل فً نوعٌن ٌكون التوزٌع فٌهما مثمر من الناحٌة األسلوبٌة،
هما الجملة الفعلٌة و الجملة االسمٌة ،أما فٌما ٌخص ترتٌبهما العادي الخاضع للخصوصٌة
اللؽوٌة  ،فإنه كاآلتً( :فعل /فاعل) (،مبتدأ  /خبر) ،والتؽٌٌرات التً تحصل فً هذا الترتٌب،
بالقلب والفصل ،أو حتى التقدٌم والتؤخٌر ،هً التنوٌعات التً تقدمها عملٌة التوزٌع ،كؤساس
فً تشكٌل السلسلة الكبلمٌة ،فهً تتصل بمواقع الوحدات  ،فتتجسد بؤشكال عدة ،فقد تتم
بحذؾ عنصر من مكانه ،أو إضافته إلى مكان لٌس له ،أو إحبلل عنصر محل اآلخر .1
و من أهم الممٌزات لؤلدبٌة النصٌة هً تلك المتعلقة بالتنظٌم الببلؼً أو الصور( األشكال)
الببلؼٌة ،فعلى اعتبار أن الكلمات تؤخذ شكلها من توالً أصواتها وفق طرٌقة معٌنة داخل نظام
معٌن ،وتتوالى الكلمات لتكوٌن الجمل  ،وهذه األشكال التً تتخذها تخضع فً األساس لقوانٌن
 1ـ ٌنظر ،صبلح فضل ،ببلؼة الخطاب وعلم النص ،ص .76 ،75
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

الصرؾ والنحو ،وتتفق األشكال الببلؼٌة من حٌث طبٌعتها البنٌوٌة مع كل الجمل والصٌػ
اللؽوٌة فً كونها تحوي معنى بفضل تركٌباتها النحوٌة ،لكن باإلضافة إلى ذلك فإنها تتضمن
أٌضا تعدٌبلت خاصة بها ،حٌث تإدي هذه التعدٌبلت إلى معنى خاص بكل لون من ألوان
المجاز ،وما ٌحدد الفعل الببلؼً هو وجود بنٌة ٌمكن فك نظامها ،أي قابلة للعزل ،وأن ٌتم
استخدامه بحٌث ٌبتعد عن الصٌؽة العادٌة للتعبٌر وٌصبح الفتا لبلنتباه وهذا ما أشار إلٌه
جورج مولٌنٌٌه بالصور ذات البنٌة الصؽرى لكن تتواجد بعض البنٌات أو األشكال التعبٌرٌة
التً تبدو طبٌعٌة لكنها تدرك على أساس ببلؼً مثل االستفهام والتعجب ،فالذي ٌجعلنا نعدها
من قبٌل الصور الببلؼٌة هو استخدامها خارج االستخدام المعهود لها ،فتكون عبارة عن صور
ذات طبٌعة بنٌوٌة كبرى ،واختبلؾ الصور الببلؼٌة ٌشكل تنظٌما داخل النص أو الخطاب
ٌساهم بصورة فعالة فً خلق أدبٌته ،وذلك من خبلل االستخدام الخاص للبنى داخل الخطاب،
والتمٌٌز بٌن االستخدام العادي للبنٌة واالستخدام المجاوز من عمل المتلقً.

1

رابعا :عالقة األسلوبٌة التسلسلٌة بالتكرار:
أشرنا إلى أهم العناصر التً أوردها جورج مولٌنٌٌه فً معرض حدٌثه عن أسلوبٌة
ٌمكن تواجدها داخل اإلطار المنهجً األسلوبً ،اال وهً األسلوبٌة التسلسلٌة التً اقترحها
كاتجاه من اتجاهات البحث األسلوبًٌ ،مكن بها تحدٌد مختلؾ الوقابع اللؽوٌة ،الناتجة عن
تصور ما ،حٌث ٌمكن لهذا التصور أن ٌتشكل من خبلل تمٌزاتها التً تبرزها طرٌقة تسلسلها
وترتٌبها بصورة متجانسة داخل الخطاب ،فالدارس فً مختلؾ التحدٌدات اللؽوٌة وتسلسبلتها
وطرق تؤلٌفها ٌتمكن من الوصول إلى السمات المحققة للتؤثٌر األسلوبً ،والمتضمنة لجمالٌة
النص وتفرده عن باقً النصوص ،حٌث أن من أهم الوسابل المساهمة اسهاما كبٌرا فً تعٌٌن
مختلؾ التحدٌدات اللؽوٌة وطرٌقة توزٌعها هو التكرار ،ألنه ٌتدخل بشكل أو بآخرفً عملٌة
تشكٌل وبناء النص ،و " ذلك أن كل نص ٌتكون باعتباره تؤلٌفا تركٌبٌا لعدد محدود من
العناصر (كالحروؾ مثبل) ،لهذا فإن تكرار الوحدات اللؽوٌة على مساحة النص ٌصبح أمرا ال
مفر منه ( ،كما أننا عندما نعتبر النص نصا فنٌا فإن كل العناصر المكونة له وطرٌقة انتظامها

 1ـ ٌنظر صبلح فضل ،ببلؼة الخطاب وعلم النص ،ص  ،75وجورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ص .210
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داخله تصبح دالة وٌجب افتراض المعنوٌة فٌها تؤسٌسا على هذا ،فإن التكرار ،ال ٌمكن أن
ٌكون شٌبا عارضا بالنسبة للبنٌة ،ولذا فإن تصنٌؾ مختلؾ أنواع التكرار وانتظامها داخل
النص ٌصبح أمرا ضرورٌا إلدراك الخصابص األساسٌة التً تمٌز بنٌة النص "  ،1وعلى هذا
األساس ربط جورج مولٌنٌٌه التكرار باألسلوبٌة التسلسلٌة ،إذ ٌرى أن أسلوب التكرار ٌتمٌز
بخاصٌة استكشافٌة " فبل ٌمكن إدراك وجود التحدٌد األسلوبً إال فً جدلٌة المتكرر والمفرد،
ألنه ٌعٌن وجود التحدٌد اللؽوي نفسه الذي من الممكن أن ٌمر ظهوره األول دون أن ٌلفت
االنتباه " ،2و معنى أن التكرار ٌسمح بالتعرؾ على عمل عنصر ما فً البنٌة النصٌة باكتشاؾ
وجوده وتحدٌد هوٌته وتقٌٌم داللتها داخلها.
بما أننا تناولنا األسلوبٌة التسلسلٌة من خبلل عناصر ثبلث :هً النظام العاملً والتوزٌع
والتنظٌم الببلؼً ،فإننا سنشٌر إلى عبلقة أسلوب التكرار بهذه العناصر الثبلثة وكٌفٌة تفاعله
معها فً البنٌة النصٌة.
 .1النظام العاملً والتكرار:
حدٌثنا عن النظام العاملً ،هو حدٌث عن قطبٌن ربٌسٌن متصلٌن بكل عملٌة إنتاجٌة،
هما قطب اإلرسال من جهة المنتج أو المرسل ،وقطب التلقً من جهة المتلقً ،أو المرسل
إلٌه ،هذان القطبٌن ٌحددان العاملٌن الربٌسٌن المحققان لعملٌة التواصل الكبلمً ،هما :العامل
المرسل ،والعامل المتلقً ،إذ تكمن مهمة العامل المرسل فً " القٌام بعملٌة التركٌب أي
صٌاؼة المفاهٌم والتصورات المجردة فً نسق كبلمً محسوس ٌنقل عبر الحسٌة بواسطة
األداة اللسانٌة "  ،3هذه العملٌة هً " الصورة اللفظٌة التً تكون أول ما ٌلقى من الكبلم،
وٌرجع الفضل فً نظامها اللؽوي الظاهر إلى نظام معنوي انتظم وتؤلؾ فً نفس الكاتب أو
المتكلم ،فكان بذلك أسلوبا معنوٌا ثم تكوّ ن التؤلٌؾ اللفظً على مثاله "  ،4وهذا التركٌب ٌعكس
أسلوب المرسل وطرٌقة تفكٌره وكٌفٌة نظره إلى األشٌاء وطبٌعة انفعاالته ،والتً تنشؤ فً

 1ـ ٌوري لوتمان ،تحلٌل النص الشعري بنٌة القصٌدة ،ترجمة محمد فتوح ،دار المعارؾ ،بٌروت1995 ،م ،د/ط ،ص.65
2ـ جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ص .185
3ـ عبدالسبلم المسدي ،األسلوبٌة واألسلوب ،ص .51،50
 4ـ أحمد الشاٌب ،األسلوب ،دراسة ببلؼٌة تحلٌلٌة ،أصول األسالٌب األدبٌة ،ص.40
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

األصل عن اختٌاره الواعً لوحدات لؽوٌة من بٌن اإلمكانات اللؽوٌة المتاحة وطاقاتها
التعبٌرٌة ،نفهم من هذا أن العامل المرسل فً األصل ٌقوم بعملٌة بناء سلسبلت كبلمٌة استنادا
إلى اختٌارات معٌنة ،وهذا البناء ٌختلؾ من مرسل إلى آخر ،فلك ّل طرٌقته وأسلوبه فً تؤلٌؾ
الكبلم وتركٌبه فً سلسلة كبلمٌة خاصة ،وما ٌركز علٌه كل عامل مرسل أثناء عملٌة بنابه
للسلسلة هو بث " سمات أسلوبٌة ؼٌر متوقعة من لدن أؼلب القراء (أو السامعٌن ) ،ألن عدم
التوقع ٌقوي االنتباه عند القارئ (أوالسامع) ،من أجل إحداث المفاجؤة لدٌه ،لٌصل بذلك إلى
 ،1وٌعتبر تكرار الوحدات

تحقٌق هدفه بإٌصال المقصدٌة ،كما ٌحقق التؤثٌر األسلوبً "

اللؽوٌة فً السلسلة الكبلمٌة من السمات التً تحدث المفاجؤة على مستوى توقع المتلقٌن ألنها
تشكل أنساقا ٌختلؾ نظام عملها عن باقً األنساق النصٌة.
إذا ٌرتبط العامل المرسل بالتكرار من خبلل اختٌاره تكرار وقابع لؽوٌة داخل السلسلة
الكبلمٌة ،من أجل التعبٌر عن الفكرة أو المعنى الذي ٌسٌطر على تفكٌره وٌمتلك علٌه احساسه
فٌتكرر بوعً أو دون وعً منه أثناء بناءه للسلسلة التعبٌرٌة.
أما وظٌفة العامل المتلقً فهً مكملة لوظٌفة العامل المرسل ومعاكسة لها فً الوقت
نفسه ،تكملها فً تشكٌل العملٌة التواصلٌة التً ال تتم إال بوجودهما معا ،وتعاكسها فً طبٌعة
العمل نفسه ،فالعامل المرسل ٌقوم بعملٌة التركٌب وبناء السلسبلت الكبلمٌة ،بٌنما ٌقوم العامل
المتلقً بعملٌة تفكٌك هذه السلسبلت وتحلٌلها إلى مدلوالت..

 ،2فالعامل المرسل ٌجعل من

أسلوبه التعبٌري عنصرا ضاؼطا " مسلطا على (العامل) المتلقً بحٌث ال ٌلقى الخطاب إال
وقد تهٌؤ فٌه من العناصر الضاؼطة ...التً تتجسد من خبللها عزٌمة المرسل فً قٌادة المرسل
إلٌه وإقناعه والتؤثٌر فٌه ،ولذلك فهو ٌعزز أسلوبه بالخصابص والسمات العاملة فً إدراك
المتلقً والمإثرة فً ردود أفعاله ،وتكرار الوقابع اللؽوٌة فً السلسلة الكبلمٌة من الصور التً
تفرض نفسها على التقبل الداللً الفوري ،وتدل على نفسها بنفسها.
إذا تلفت الوقابع اللؽوٌة المكررة فً السلسلة الكبلمٌة انتباه العامل المتلقً (المرسل
إلٌه) ،وتكشؾ له عن وظٌفتها األسلوبٌة ،ألن بعض الهٌبات المكررة فً عمل ماٌ ،مكن أن
 1ـ مٌكابٌل رٌفاتٌر ،معاٌٌر تحلٌل األسلوب ،ترجمة وتقدٌم وتعلٌق ،حمٌد لحمدانً ،منشورات دراسات سال ،مارس 1993م،
ط ،1ص.24
2ـ جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ص.137
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

ٌشكل تكرارها سمة أو خاصٌة أسلوبٌة ،فتتحول تلك السمات إلى عنصر مفاجا ألفق توقع
المتلقً ،وخاصة إذا كانت ؼٌر منتظرة ،وفً هذا األمر ٌذكر شكري عٌاد مثاال توضٌحٌا عن
أهمٌة التكرار وذلك فً معرض حدٌثه عن التراكم

 األسلوبً ،وذلك فً جملة من رواٌة

"موبً دك" لهرمان سلفٌل ،حٌث ٌقول (( :والبحر األسود ٌتنهد وٌتنهد وال ٌزال ٌتنهد ،وال
ٌتهدهد وكؤن أمواجه المترامٌة ضمٌر ))  ،فهنا تراكم ٌتمثل فً:
 )1قلب الترتٌب العادي للجملة (الفعل والفاعل).
 )2تكرار الفعل واإلٌقاع الذي ٌتناوله التكرار الثبلثً مع ربطه الصوتً بالمعنى فارتفاع
األمواج وهبوطها مرسوم من خبلل اإلٌقاع الذي ٌعتمد على عطؾ الجمل.
 )3كلمة مرتجلة لتناسب السٌاق " ٌتهدهد" وهً كفٌلة بذاتها أن تحدث مفاجؤة مهما ٌكن
السٌاق الذي تقع فٌه.
 )4االستعارة المعتمدة على تشبٌه مقلوب ،تشبٌه حسً وهو األمواج بالمعنوي وهو
الضمٌر.
ٌظهر هنا فً هذا التراكم إلى أيّ حد ٌستطٌع المإلؾ أن ٌتحكم فً االستقبال ،حٌث ٌصعب أال
ننتبه إلى كل كلمة ذات داللة فللتكرار هنا وظٌفتان :خلق اإلٌقاع (مع حركة األمواج) وخلق
عنصر المفاجؤة فً السٌاق الداللً من أجل تحقٌق التؤثٌر األسلوبً .1
ٌرمً الروابً إلى إحداث األثر فً نفس المتلقً من خبلل هذه السمات األسلوبٌة التً
حشدها فً هذه الجملة لذلك عمد إلى تكرار الجمل الفعلٌة ،وهذا التكرار نفسه هو الذي ساعد
المتلقً على استقبال هذه الشحنة الداللٌة وتبلٌػ مقاصد المإلؾ.



التراكم أو االركام أو التناصر أو التضافر األسلوبًٌ :عنً اجتماع عدد من السمات األسلوبٌة المستقلة عند نقطة معٌنة،

بحٌث لو انفرد واحد من هذه السمات لكان معبرا بمفرده أما وهً مجتمعة ،فإن كبل منها ٌضٌؾ طاقته التعبٌرٌة إلى سابرها،
فإن تناصرت تؤثٌرات هذه السمات األسلوبٌة ،فإنها تتمٌز بقوة الفتة.
 المثال فً نسخته االنجلٌزٌة(( And heaved and heaved, stillunrestingly heaved the black sea ,as if its :
))vast tides ,were a conscience.
و ترجم أٌضا بهذه العبارة (( :وجاش ثم جاش ،وأٌضا بؽٌر هجوع جاش البحر األسود كما لو أن أمواجه المترامٌة كانت
وجدانا)).
 1ـ شكري محمود عٌاد ،اتجاهات البحث األسلوبً ،أصدقاء الكتاب للنشر والتوزٌع1996 ،م ،د/ط ،ص .152
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نخلص إلى أن أسلوب التكرار ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بالنظام العاملً للخطاب أو النص،
فالعامل المرسل ٌنتج سلسبلت تحوي وقابع متكررة لتمرٌر قصد معٌن ٌود إٌصاله ،والعامل
المتلقً ٌعتمد الهٌبات المكررة فً اكتشاؾ الخصابص األسلوبٌة الممٌزة للخطاب.
 .2التوزٌع والتكرار:
ٌمتلك الباث للخطاب إمكانات لؽوٌة كبٌرة ،تمكنه من تؤلٌؾ السلسلة التعبٌرٌة المترجمة
لما ٌخالج نفسه من أفكار ومعان ،إذ ٌقوم بترتٌب وتوزٌع الوحدات الللؽوٌة بنظام معٌن خاص
خاضع لتصرفه واختٌاراته ،وٌتم ذلك فً إطار ماٌسمح به النظام العام للؽة المستعملة
وقواعدها ،والتوزٌع هو عملٌة وضع وحدات لؽوٌة فً مواقع معٌنة من اللسلسلة الكبلمٌة،
وتحدٌد محٌطها بالنسبة لوحدات أخرى واقعة فً نفس السلسلة التعبٌرٌة ،فتتحدد بذلك عبلقة
كل كل وحدة بما ٌسبقها وما ٌلحقها من وحدات ،وٌتحدد على إثرها أسلوب المنتج أو الباث
للخطاب من خبلل الطرٌقة التً ٌوزع بها الوقابع اللؽوٌة على امتداد السلسلة ،فقد ٌظهر
أسلوبه الممٌز مثبل من خبلل اختٌاره لكلمات معٌنة دون أخرى ،وترتٌبها وتوزٌعها بصفة
خاصة تفرض على المتلقً االنتباه إلٌها وإلى ما تحمله من قٌم داللٌة وأخرى جمالٌة فً
المواقع التً احتلتها من السلسلة ،فتصبح مواقع تلك الوحدات هً العامل األسلوبً المتحكم
فً ضبط استقبال النص أو الخطاب.
تؤسٌسا على ذلك ٌصبح تكرار واقعة من الوقابع اللؽوٌة على السلسلة الكبلمٌة عنصرا
داال على مقاصد الباث ،بحٌث ٌقود متلقً الخطاب إلى الموقع الذي تتجمع فً الحساسٌة
التعبٌرٌة ،ضؾ إلى ذلك البروز الذي ٌحدثه التكرار النمطً لشكل من األشكال التعبٌرٌة فً
السلسلة الكبلمٌة ،فٌكوّ ن تكرارها سمة أسلوبٌة ممٌزة للخطاب ومحددة ألسلوب صاحبه ،أو
بتعبٌر آخر أن " الهٌبات المتكررة تكتسب خصابصها من موقعها ومن تمٌزها عن التشكٌبلت
الفنٌة التً تإلؾ انساق النص ،ولكن هذه األنساق المتكررة تخضع فً توزعها على مساحة
النص لقوانٌن داخلٌة ،وقد تطؽى بعض أنماط التكرار على ؼٌرها فتشكل أنساقها نظاما معٌنا،
ٌمكن أن نطلق علٌهسمة أسلوبٌة ،وما هو إال ثمرة من ثمرات االختٌار والتؤلٌؾ من حٌث
توزٌع الكلمات على مواقعها وترتٌبها ترتٌبا ٌنتج عنه تلك األنساق المكررة التً تقٌم عبلقات
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مع عناصر النص األخرى "  ،1ومعنى هذا ان وقابع التوزٌع قد تعد ممٌزات قوٌة ،ألن ترتٌب
الكلمات ال ٌسمح لوحده بإبراز هذه المفردة أو تلك باستعمال الوسابل التوزٌعٌة ،بل إن مستوى
الخطاب كله تتحكم به بعض التحدٌدات التوزٌعٌة  ،2لذلك ٌستعمل األساس التوزٌعً من قبل
علماء األسلوبٌة من أجل وذلك اعتمادا على معدالت التكرارٌ ،قول "بلوش" :أن أسلوب قول
ما هو الرسالة التً تحملها معدالت تكرار التوزٌعواحتماالت تحوالت خواصه اللؽوٌة ،خاصة
عندما تكون مختلفة عن تلك الخواص التً لها نفس مبلمح فً اللؽة فً جملتها ،فإذا كان هدؾ
علم اللؽة وصؾ الشٌفرة اللؽوٌة فً حد ذاتها والقواعد التً تحكمها ،فإن علم األسلوب ؼاٌته
الوصول إلى الفوارق بٌن األقوال المإلفة اعتمادا على قواعد تلك القواعد ،ألنه ٌعمل على
تحدٌد األبعاد المختلفة و التنوٌعات التً تقدمها عملٌة التوزٌع ،التً تمٌز هذه األقوال لذلك
تعتمد معدالت التكرار كوسٌلة الكتشاؾ الفردٌة داخل النص أوالخطاب .3
نخلص إلى القول أنه على امتداد السلسلة الكبلمٌة أو التعبٌرٌة ،تبرز الوحدات اللؽوٌة
المكررة بصورة تلفت إدراك المتلقً إلى أهمٌة المواقع التً تحتلها و بالنسبة لمواقع أخرى،
ومدلوالتها ،كما أن قٌاس معدل التكرار وتوزٌعه داخل السلسلة (النص) قد ٌكون المحقق
والمحدد لؤلدبٌة الخاصة بنص معٌن ،لكونه ٌعٌن على إدراك الوجود األسلوبً لمنتج النص،
وبمعنى أكثر اختصار فإن عبلقة التكرار بالتوزٌع تكمن فً كون التكرار هو المشكل للظاهرة
األسلوبٌة.
 .3التنظٌم البالغً والتكرار:
ٌهدؾ التحلٌل األسلوبً لؤلشكال الببلؼٌة المختلفة داخل النص إلى الكشؾ عن أهمٌتها
الداللٌة المحددة للنظام الجمالً للنص ،وكما أسلفنا الذكر أن األسلوبٌٌن ٌربطون بٌن األشكال
الببلؼٌة التً تتسلسل وتنتظم بصورة متجانسة ،وبٌن األنساق الداللٌة المشكلة للنص ،أي أن
كل تنظٌم ببلؼً ٌقابل تنظٌما موضوعٌا .و األشكال الببلؼٌة ال نحصر فً الصور البٌانٌة

 1ـ سامٌة راجح ،نظرٌة التحلٌل األسلوبً للنص الشعري ،مفاتٌح ومداخل أساسٌة ،مجلة االثر جامعة قاصدي مرباح ورقلة ـ
الجزابر ،مارس 2012م ،العدد ،13ص 222ـ .223
2ـ ٌنظر ،جورج مولٌنٌٌه ،األسلوبٌة ،ص.201
3ـ صبلح فضل ،علم األسلوب مبادبه وإجراءاته ،ص .210
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اٌفظً اٌضبٔ:ٟ

المعروفة إنما تشمل مختلؾ التعبٌرات التً ٌمكن أن تتسلسل وتتتابع وتتكرر داخل النص
فتبصح سمة ممٌزة ترسم رإٌة الشخص للعالم ،كؤن تعكس السخرٌة موقفا وجودٌا نقدٌا فً
الحٌاة ،من خبلل تتابعها وتسلسلها داخل نص مؤساوي ،لذلك ٌظهر للمحلل األسلوبً فً تحلٌله
لؤلعمال األدبٌة وقٌامه بقٌاس مدى اعتماد المإلؾ فً تعبٌره على توظٌؾ أشكال ببلؼٌة
مختلفة ،ومدى تكرارها ،أسلوب المإلؾ فً تقدٌم واقعه الداخلً و الخارجً .1
ٌقر جورج مولٌنٌٌه :أن األشكال الببلؼٌة تمثل كل تعبٌر أو بنٌة لؽوٌة برزت فً
السلسلة الكبلمٌة ولفتت انتباه المتلقً ومارست تؤثٌرا من نوع ما ،فإذا تكررت هذه التعابٌر
المتشابهة فً طبٌعتها أو تؤثٌرها بانتظام وتسلسلت تسلسبل منسجما داخل النص ،جسدت
التنظٌم الموضوعً لذاك النص وحققت وظٌفتة الجمالٌة.
إذاً فقٌاس معدل تكرار الصورالببلؼٌة فً السلسلة التعبٌرٌة ٌشكل التمفصبلت الداللٌة التً
تعكس تجارب وأفكار الشخص.

 1ـ ٌنظر ،صبلح فضل ،علم األسلوب مبادبه واجراءاته ،ص.270
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الػصل الثالث:
التؽرار يف شعر جمـون لقؾى
( ققس بن املؾوح)

الػصل الثالث:
التؽرار يف شعر جمـون لقؾى
( ققس بن املؾوح)
أوال :تسؾسل اإلوؼاع:
 .1األوزان.
 .2الؼوايف.

ثانقا :تسؾسل الوحدات املؽررة البسقطة:
 .1تسؾسل احلروف املؽررة:
أ .حروف املباني.
ب .حروف املعاني.

 .2تسؾسل املػردات املؽررة:
أ .املػردات مشتؼة.
ب .املػردات غري مشتؼة.
ج .احلؼول املػرداتية.

ثالثا :تسؾسل الوحدات املؽررة املركبة:
 .1الرتاكقب اجلؿؾقة.
 .2الرتاكقب البالغقة.

اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

ثؼل أْ رؼوفٕب ػٍ ٝأُ٘ اٌّجبؽش اٌز ٟرم َٛػٍٙ١ب األٍٍٛث١خ اٌزٍٍََ١خ ف ٟعبٔجٙب إٌظو،ٞ
ٚونا ف ٟػاللزٙب ثبٌزىواه ف ٟشىٍٗ إٌّطٔ ،ٟؾبٚي ف٘ ٟنا اٌفظً أْ ٔلهط ِب رملَ مووٖ فٟ
اٌلهاٍخ اٌزٕظ١و٠خ ،ك ْٚاٌؼٛكح ئٌ ٝمووٖ فِ ٟؾبٚه َِزمٍخ ،ثّؼٕ ٝإٔٔب ٍٕىزف ٟثبإلشبهح ئٌٙ١ب،
ظ ُ
ف ٘نٖ اٌظب٘وح األٍٍٛث١خ ،فِ ٟٙجبؽش رغَّل ٚالؼ١خ األشىبي اٌزىواه٠خ اٌّؼزّلح فٟ
ٔٚؾٓ َٔ ِ
ِلٔٚخ اٌجؾش ٔٚوطل ِؼبٌّٙب اٌٍغ٠ٛخ ثل ًء ثبٌٛؽلاد اٌجَ١طخ اٌّزّضٍخ ف ٟاٌؾوف ٚاٌىٍّخ ،صُ
اٌزواو١ت اٌغٍّ١خ ٚاٌجالغ١خ.
وّب أْ ٌٍشؼو ِ١ياد رإصو رأص١وا ٍِؾٛظب ػٍ ٝاٌّزٍم ٟلبهئب أَِ ٚزّؼبٚ ،مٌه ألّٔٗ والَ
ا٠مبػ١ٍِٛ ٟم ،ٟرٕفؼً ٌّ١ٍٛمبٖ إٌفٚ ًٛرٙزي ٌٗ اٌمٍٛةٌٙٚ ،نا ٍٕفززؼ اٌلهاٍخ ثأُ٘ ِّ١ياد
اٌظب٘وح اٌشؼو٠خ ،اٌّزّضٍخ ف ٟاٌٛىْ ٚاٌمبف١خ.

أوال :انرسهسم اإلٌقاػً:
٠ؼزجو اٌشؼو ٘ ٛاٌظب٘وح اٌّغَِّلح ٌٍّٕط١خ اٌزىواه٠خٚ ،إٌظبَ اٌزٍٍََ ،ٟئم ٠زأر ٝمٌه
ِٓ ؽج١ؼزٗ اٌفٕ١خ اٌّؼزّلح ػٍ ٝاٌٛىْ ،فبٌٛىْ أ ٚاإل٠مبع اٌشؼو٠ ٞزشىً ِٓ رًٍََ ِغّٛػخ
ِٓ اٌّمبؽغ اٌظٛر١خ اٌز ٟرورجؾ فّ١ب ثٕٙ١ب ٌزشىً مٌه األصو إٌغّ ،ٟف "ٛٙؽووخ ِٕززظّخ
ٚاٌزئبَ ألعياء اٌؾووخ فِ ٟغّٛػبد ِزَب٠ٚخ ِٚزشبثٙخ ف ٟرىٕٙ٠ٛب" ٚ ،1مٌه ألٔٗ ٠م َٛػٍٝ
ػٍ ٝرٕبغُ ِؾىُ ث ٓ١اٌؾووخ ٚاٌَى ْٛف ٟرٛاىْ ِطٍكٌ ،نٌه ٍَٕز ًٙكهاٍزٕب ثبٌزؼوف ػٍٝ
ِقزٍف األٚىاْ اٌز ٟاػزّل٘ب ل ٌ١ثٓ اٌٍّٛػ فٔ ٟمً رغوثزٗ اٌؼبؽف١خ.
 .1األوصاٌ:
عبء فٌَ ٟبْ " اٌٛىْ :صمً شٟء ثشٟء وأٚىاْ اٌلهاُ٘ٚ ،لبي :أثِٕ ٛظٛهٚ :هأ٠ذ
اٌؼوة  َّْٛ٠األٚىاْ اٌزٛ٠ ٟىْ ثٙب اٌزّو ٚغ١وٖ ،اٌَّ ّٛاح ِٓ اٌؾغبهح ٚاٌغل٠ل اٌّٛاى،ٓ٠
ٚأٚىاْ اٌؼوةِ :ب ثٕذ ػٍ ٗ١أشؼبه٘بٚ ،اؽل٘ب ٚىْٚ ،لل ٚىْ اٌشؼو ٚىٔب فبرّيْ"  ٚ ،2رطٍك
وٍّخ اٌٛىْ ـ فِ ٟؼٕب٘ب اٌؼبَ ـ ػٍ ٝؽو٠مخ رمل٠و األش١بء ،فطو٠مخ اٌقٍ ً١ف ٟرمل٠و األشؼبه

 1ـ شكري عٌاد ،موسٌقى الشعر العربً ،دار المعرفة ،القاهرة1973 ،م ، ،ط ،1ص.41
2ـ ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (وزن) ،دار صادر ،بٌروت ،م ،15ص 448
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اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

ٚاٍزموائٙب ِ ّىٕٗ ِٓ اٍزٕزبط فَّخ ػشوح ٚىٔب شؼو٠بٔ ،ظُ ٚفمٙب اٌشؼو اٌؼوثٚ ،ٟاٌٛىْ ٘ٛ
إٌظبَ اٌّ١ٍٛم ٟاٌمبئُ ػٍ ٝافز١به ِمبؽغ ِ١ٍٛم١خ ِؼٕ١خ رلػ ٝاٌزفؼ١الد ٛ٘ٚ ،اٌغيء اٌٙبَ فٟ
اٌشؼوٚ ،أٚالٖ ثٗ فظٛط١خٚ ،ػٍ ٝاػزجبه أْ اٌشؼو ٘ ٛرؼج١و ػٓ ؽبٌخ اٌشبػو فٌ ٟؾظبد
أفؼبٌٗ ٚأؽبٍ َٗ١اٌز٠ ٟغَل٘ب ف ٟلظبئل ،ف١ى ْٛاٌٛىْ ٘ ٛاٌمبٌت اٌن٠ ٞظت اٌشبػو فٗ١
أؽبٍٚ َٗ١هغجبرٗ ،رأٍَ١ب ػٍ ٝمٌه ٍٕؾبٚي هطل األٚىاْ اٌزٔ ٟظّذ ػٍٙ١ب رغوثخ اٌؾت
اٌؼنهٌ ٞم ٌ١ثٓ اٌٍّٛػ ٚ ،ونا ػاللزٙب ثؾبٌخ اٌشبػو اٌّؾو ِٓ َٚؽجٗ.
ػذد انىحذاخ انرً َظًد ػهٍه

َىع انثحش
اٌجؾو اٌطً٠ٛ
اٌجؾو اٌىبًِ
اٌجؾو اٌجَ١ؾ
اٌجؾو اٌٛافو
اٌجؾو اٌقف١ف

ئْ اٌٛىْ اٌغبٌت ػٍ ٝلظبئل ل ٌ١ثٓ اٌٍّٛػ ٘ ٛاٌط ٍّٟٚ ،ً٠ٛؽ٠ٛال ٌط ،ٌٗٛفمل ٠جٍغ
ػلك ؽوٚفٗ اٌضّبٔ١خ ٚاألهثؼ ٓ١ف ٟؽبٌخ اٌزظو٠غ  ،أعياؤٖ ربِخَ٠ ٚ ،زٛػت اٌىض١و ِٓ
اٌّؼبٔٔ ،ٟظُ ِٕٗ ِب ٠موة ِٓ صٍش اٌشؼو اٌؼوث٠ ٛ٘ٚ ،ٟشزًّ ػٍ ٝرفؼٍ١زِ ٓ١ىوهرّ٘ ٓ١ب
(فؼِ( ٚ )ٌٓٛفبػَ٠ٚ ،1 )ٍٓ١زؼٍّٗ ل ٌ١ف ٟرؼج١وٖ ػٓ ؽبٌخ األٌُ اٌن ٞطبؽت ؽ١برٗٚ ،فٟ
رؼج١وٖ ػٓ اٌنوو ٚ ، ٜاٌٙغو  ٚاالشز١بق ٚ ،ونا ف ٟرؼج١وٖ ػٓ ٌ َٛإٌبً ٌٗ ٚاٌؼغؾ اٌنٞ
ّ٠بهٍٗ ػٍِ ٗ١غزّؼٗ اٌظبٌُ ،وّب ف ٟاألث١بد اٌزبٌ١خ ( :اٌجؾو اٌط.)ً٠ٛ
ك َِبئِمًب
ََ ٚؽزََّ ٝكػَبِٔ ٟإٌَّبًُ أَؽْ َّ َ

*

َٚلَبٌُٛا رَجٌُ ٛع
ع ٌِ ٍْ َّ
ؼالَ ِي ُِ ِطُ ١غ

2

أ ٚف ٟل( : ٌٗٛاٌجؾو اٌط.)ً٠ٛ
َِٕ٘١ئًب َِ ِو٠ئًب َِب أَ َف َن ْ
د َ١ْ ٌَٚزَِٕٟ

*

أَ َهاَ٘ب َٚأ ُ ْػ ِطُ ٟو ًَّ  ٍَ َْٛ٠صَِ١بثَِ١ب

 1ـ ٌنظر ،ؼازي ٌموت ،بحور الشعر العربً ،عروض الخلٌل ،دار الفكر اللبنانً1989 ،م ،ط ،1ص 35ـ.36
2ـ الدٌوان ،ص .28
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اٌفظً األٚي:
ََ٠ٚب ٌَ ْ١زََٙب رَ ْل ِه ٞثِأََِّٔ ٟفٍٍَُِٙ١ب

اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ
*

َٚأَِّٔ ٟاٌجَب ِوَ ٟػٍَ َْٙ١ب ثُ َىبئَِ١ب

1

أ ٚل( :ٌٗٛاٌجؾو اٌط.)ً٠ٛ
١و َعَٕب َؽُٗ
أَ ٍِوْ َ
ة اٌمَطَب ًَْ٘ ِِ ْٓ ُِ ِؼ ٍ

*

 ٟئٌَِ ْٓ َِ ٝلَ ْل َ٘ َُ ٠ٛ
ْذ أَ ِؽُ ١و
ٌَ َؼٍِ َّ

2

فمل ٚعل ف ٟاٌجؾو اٌطِ ً٠ٛزٕفَب ٌٗ ٌٍؼغؾ اٌن٠ ٞؼبٔ :ٗ١ػغؾ اٌؾت ،ػغؾ اٌٙغو ٚ ،ونا
ػغؾ اٌّغزّغ ،فجش ػجو رفؼ١الرٗ اٌضّبٔ١خ ِقزٍف ؽبالرٗ اٌشؼٛه٠خٚ ،لل ٚعل ف ٟرىواه
اٌزفؼٍ١ز ٓ١اٌّزٕبٚة ِزٕفَب ٠وًٍ ِٓ فالٌٙب كفمبرٗ اٌشؼٛه٠خ ف ٟشىً ِزًٍََ ،فٕ١زظ ِغ
اإل٠مبع اٌّ١ٍٛمٌٍ ٟجؾو اٌط ،ً٠ٛاٌن ٞشىٍزٗ اٌؾووبد ٚاٌَىٕبد ئ٠مبػب شؼٛه٠ب شىٍزٗ ؽو٠مخ
اٌشبػو ف ٟاٌزؼج١و ػٓ شؼٛهٖ لٛح ٚػؼفب ثؾَت اٌؾبٌخ اٌز ٟرواٚكٖ.
اٍزؼًّ ل ٌ١أٚىأب أفو ٌُ ٜرىٓ ثمله وضبفخ اٌجؾو اٌطٌ ً٠ٛىٕٗ ٔظُ ػٍٙ١ب ِغّٛػخ ِٓ
اٌّمطٛػبد اٌشؼو٠خ ،أ ٚاألث١بد اٌّزفولخ٘ٚ ،نٖ األٚىاْ ٘ ٟؽَت شٛ١ػٙب ف ٟشؼوٖ  :اٌجؾو
اٌىبًِٚ ،اٌجؾو اٌجَ١ؾٚ ،اٌجؾو اٌٛافوٚ ،اٌجؾو اٌقف١ف.
ِٚب ٔالؽظٗ أْ لَ٠ ٌ١زؼًّ اٌجؾو اٌط ً٠ٛف ٟاٌزؼج١و ػٓ اٌؾبالد إٌفَ١خ اٌلائّخ ،وشؼٛهٖ
ثبٌؾت ٚاٌشٛق ٌؾج١جزٗ ،أِب ثبل ٟاألٚىاْ فَ١زؼٍّٙب ف ٟثؼغ اٌّٛالف اٌطبهئخ ٚاٌّإلزخ
وؾل٠ضٗ ئٌ ٝشقض ِبه أ ٚأصٕبء ٍّبػٗ أ ٚهؤ٠زٗ ٌشٟء ٠نووٖ ثّؾجٛثزٗ٠ ،مٛي أث ٛثىو اٌٛاٌج:ٟ
ِو هعً ثبٌّغٕ٠ ٛ٘ٚ ْٛزوكك ف ٟاٌوًِ فمبيِ :بٌه ٠ب أثب اٌّٙلٞ؟...فزأٚ ٖٚاٍزؼجو ٚكِٛػٗ
رزجبكه ػٍ ٝفلٖ وبٌٍإٌإ إٌّضٛهٚ ،لبي( 3 :اٌجؾواٌٛافو)
َم َووْ ُ
ظ َلفَ ٍََْٝ١ٌ ِٓ ١
د َػ ِشَّ١خ اٌ َ

*

َُ ٚوًُّ اٌ َّل ْ٘ ِو ِم ْو َواَ٘ب َع ِلُ ٠ل

ئ َما َؽب َي اٌ ُغ َواةُ اٌغ ُ
ُ ْٛكَِٟٔٚ

*

فَ ُّ ْٕمٍََجِ ٟئٌَ ٍَٝ١ْ ٌ ٝثَ ِؼ١ـ ُل

1ـ الدٌوان ،ص .92
2ـ المصدر نفسه ،ص .97
3ـ نفسه  ،ص.102
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اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

٠ٚمٛي أث ٛثىو اٌٛاٌج ٟأ٠ؼب أْ لَ١ب وبْ ٠أ ٞٚئٌ ٝلجو ٌ٠ٚ ٍٝ١لٚه٠ٚ ،جى ٟصُ ٠مٛي:

(1اٌجؾو

اٌقف١ف).
ٌَ ُْ رَيَيْ ُِ ْمٍَزِ ٟرَفِ١غُ ثِ َل ِْ ٍغ

*

س ُِ ْن فَمَ ْلرَُٙب
ْغ اٌ ُغِ ُٛ١
ِِ ْض ًَ فَِ ١

ُِ ْمٍَخٌع َك ِْ ُؼَٙب َؽضِ ٌع
١ش َْ ٚ
أف َوٜ

*

ُوٍَّ َّب َع َّ
ف َك ِْ ُؼَٙب أَ ٍْ َؼ َل ْرَٙب

 ٚػٕلِب أفنٖ ٚاٌلٖ ئٌِ ٝىخ ٌ١لػ ٛهللا ػٍّٗ ٠شف ِٓ ٝؽجٗ ،لبي ٌٗ :لً اٌٍ ُٙأهؽٍٕٝ١ٌ ِٓ ٟ
ٚؽجٙب ،فمبي ل (2 :ٌ١اٌجؾو اٌجَ١ؾ).
ه ُمٍّ َِ ٚنٓ َْ َِ ٚغفِ َو ٍح
َ٠ب َهةُّ ئَّٔ َ

*

َ٠ب َهةُّ ال رَ ٍَُْجَُِّٕ ٟؽجََّٙب أثَلًا

*

ثَْ ١
ِّذ ثِ َؼبفٍِ ١خ ٌَ ْ ًَ ١اٌ ُّ ِؾجَِّٕ١ب
ََ٠ٚوْ َؽ ُُ هللاُ َػ ْجلًا لَب َي آ َِِٕ١ب

٠ٚمبي أْ أثبٖ اٌٍّٛػ أربٖ ٚؽٍّٗ ئٌ ٝثبثً ٌ١ؼبٌغٗٚ ،مٌه لجً ٔيٚي ِب ٔيي ثٗ ِٓ اٌؾت
اٌشل٠ل ٍٛٚهح اٌؼشك فؾٍّٗ ػٍٔ ٝبلزٗ ،فٍّب أِؼٕب ف ٟاٌَ١و موو اٌّغٕ ،ٍٝ١ٌ ْٛفٍُ ٠زّبٌه أْ
لبي(3 :اٌجؾو اٌىبًِ).
د َٔغْ ٍل
رَ َّزَّ ْغ ِِ ْٓ ُم َهَ ٘ ٜ
ؼجَب ِ

*

ه ْ
ه ُِِ ٛش ُ
أْ الَ رَ َواَ٘ب
فَأَّ َ

ٌ
أ ُ َِّ ٚك ُػَٙب اٌ َغلَاحَ فَ ُىًُّ َٔ ْف ٍ

*

بهلَخٌع ئ َما ثٍََ َغ ْ
ذ َِلَاَ٘ب
ُِفَ ِ

ٔقٍض ئٌ ٝأْ اٌشبػو َ٠زقلَ األٚىاْ األفو ٜـ اٌز ٟموؤب٘ب ـ فِٛ ٟالف اٍزلػذ
ٚعٛك كفمبد شؼٛه٠خ ٍو٠ؼخ أٚعل٘ب االٔفؼبي ،فمل اٍزؼًّ اٌجؾو اٌٛافو ف ٟؽل٠ضٗ ػٓ اٌنوو،ٜ
وّب ف ٟاٌّضبي٠ٚ ،ؼل اٌٛافو ِٓ أٌ ٓ١اٌجؾٛه ،ألٔٗ ٠زالءَ ٚؽبٌخ اٌشبػو٠ٚ ،زىٛٔ ِٓ ْٛػِٓ ٓ١
اٌزفبػِ( ٟ٘ ،ً١فبػٍزٓ)(ٚ ،فؼ ،)ٌٓٛرزىوه األ ٌٝٚف ٟاٌشطو رىواها ِور ٓ١صُ رزجؼٙب اٌزفؼٍ١خ
األفوٚ ،ٜرؼبػف اٌزفؼٍ١خ (ِفبػٍزٓ) ف ٟوً شطو ٠ؼىٌ رؼبػف كفمخ اٌشؼٛه ثبٌشٛق اٌنٞ
أؽلصزٗ اٌنوو ،ٜصُ رزٕبلض ؽلح اٌشؼٛه ٚرضجذ ِغ اٌزفؼٍ١خ األفو( ٜفؼٌ )ٌٓٛزؼىٌ اٌضجبد فٟ
1ـ الدٌوان ،ص.117
2ـ المرجع نفسه ،ص.31
3ـ نفسه ،ص .41
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اٌفظً األٚي:

ؽبٌز ٓ١كائّز ٓ١فٔ ٟفٌ اٌشبػوّ٘ ،ب :ؽبٌخ ػلَ َٔ١بٔٗ ِؾجٛثزٗ ِل ٜاٌل٘وٚ ،ؽبٌخ اٍزؾبٌخ
اٌظفو ثٙنٖ اٌّؾجٛثخ.
ش ّىً اٌٛىْ اٌقف١ف ئ٠مبػب فبطب ف ٟاٌّضبي اٌضبٔ ،ٟئم ٠ؼ ّل اٌجؾو اٌقف١ف ٘ ٛأفف
اٌجؾٛهػٍ ٝاٌطجغ ٠ ٚظؼ ٌٍزظوف ف ٟعّ١غ اٌّؼبٔ٠ ،1 ٟزى ِٓ ْٛرفؼٍ١زّ٘ ٓ١ب (فبػالرٓ) ٚ
(َِزفغ ٌٓ) ،ؽ١ش رزىوه اٌزفؼٍ١خ األ ٌٝٚف ٟوً شطو ،ف ٟأٚي اٌشطو ٚآفوٖ٘ٚ ،نٖ اٌزفؼ١الد
ثٙنا اٌزور١ت ٘ٚنا اٌزًٍََ شىٍذ اٌؾووخ اٌَو٠ؼخ إل٠مبع اٌلِٛع ٚاٌجىبء اٌنٕٙ٠ ٞبي ِٓ ػٟٕ١
لِٕ ٌ١ن فمل ِؾجٛثزٗ ،ؽ١ش رزًٍََ كفمبرٗ اٌشؼٛه٠خ رجؼب ٌزًٍََ ٚأزظبَ اٌزفؼ١الد كافً
اٌج١ذ اٌشؼوٌ ،ٞزظٛه ؽبٌخ اٌؾيْ ٚاٌجىبء اٌشل٠ل اٌز ٟرٕزبثٗ وٍّب ٚلف ػٍ ٝلجو٘ب ،فبإل٠مبع
اٌن ٞأٔزغٗ اٌجؾو اٌقف١ف ٘ ٛئ٠مبع كِٛع اٌشبػو اٌشجٙ١خ ثا٠مبع األِطبه ف ٟاٌىضوح ٚاٌَوػخ
ٚاٌلِّٛ٠خ.
أ ِّب اٌٛىْ اٌجَ١ؾ ،فمل ػجّو ثٗ ف ٟاٌّضبي اٌضبٌش ػٓ ؽبٌخ اٌ١أً ٚاٌمٕٛؽٚ ،اٌز،ًٍٛ
فبٌجَ١ؾ ٠زى ِٓ ْٛرفؼٍ١زّ٘ ٓ١ب ( َِزفؼٍٓ)  (ٚفبػٍٓ)٠ٚ ،زٕبٚة رىواه٘ب ػٍَِ ٝز ٜٛاٌج١ذ
اٌشؼوٚ ،ٞاٌجؾو اٌجَ١ؾ ٘ ِٓ ٛاألٚىاْ اٌول١مخ  ،فزؼىٌ ؽبٌخ اٌؼؼف فٔ ٟفٌ اٌشبػو،
ٚرىواه رفؼ١الرٗ ٚرور١جٙب اٌّزٕبٚة ٠ؼىٌ رٍََال ف ٟاٌّؼبٔ ٟاٌّقزٍغخ فٔ ٟفٌ اٌشبػو
اٌّؼنثخ ،فجلأ٘ب ثبٌضٕبء صُ اٌلػبء اٌؼبَ ٌىً اٌّؾج ،ٓ١صُ ػوع َِأٌزٗ اٌقبطخ صُ اٌزأِ.ٓ١
٠ٚغَل ٚىْ اٌىبًِ ف ٟاٌّضبي اٌواثغ ٔظوح اٌوربثخ ٚاٌ١أً اٌلائُ فٔ ٟفٌ اٌشبػو ٚمٌه
ِٓ فالي رىواه اٌزفؼٍ١خ اٌز٠ ٟزىِٕٙ ْٛب ( ِزفبػٍٓ)ِٚ ،غ أْ اٌجؾو اٌىبًِ ٠ى ْٛأعٛك فٟ
اإلفجبه ِٕٗ ف ٟاإلٔشبء ،فاْ اٌشبػو ػجو ػٓ ؽبٌزٗ ف ٟطٛهح ئٔشبئ١خ ٚمٌه ِٓ فالي فؼً أِو
٠قبؽت ثٗ ٔفَٗٚ ،ألْ ٘نا اٌٛىْ ٠زّ١ي ثبٌشلح فمل ػجو ػٓ شلح اٌلفمبد اٌشؼٛه٠خ إٌبرغخ ػٓ
االؽَبً ثبٌٕٙب٠خ.
ّ٠ىٓ اٌمٛي أْ األٚىاْ اٌزٔ ٟظُ ػٍٙ١ب ل ٌ١ثٓ اٌٍّٛػ لظبئلٖ ٍبّ٘ذ ِٓ فالي رور١ت
ٚرًٍََ رفؼ١الرٙب ف ٟهٍُ ِقزٍف اٌزٍََالد اٌشؼٛه٠خ ف ٟاٌزغوثخ اٌؼنه٠خ ٌل ٜلٍٛ ٌ١اء

1ـ ٌنظر ،ؼازي ٌموت ،بحور الشعر العربً ،ص.161
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اٌفظً األٚي:

اٍزؼٍّٙب ومٛاٌت ٌٍزؼج١و ػٓ أفؼبالد ٍو٠ؼخ فِٛ ٟالف ِإلزخ ،أٌٍ ٚزؼج١و ػٓ ؽبالد كائّخ
رَ١طو ػٍ ٝشؼٛهٖ.
 .2انقىافً :
اٌمبف١خ ِٓ اٌفؼً لفبٚ :رؼِٕ ٟإفوح اٌؼٕكٚ ،لبف١خ وً شٟء :آفوٖ ِٕٗٚ ،لبف١خ ث١ذ
اٌشؼوٚ ،ل ً١لبف١خ اٌوأًِ :إفوٖٚ ،لٍٚ ً١طٗ ِّٙ .1ب ثٍغ ػلك أث١بد اٌمظ١لح ئال أّٔٙب ٠غت أْ
رى ْٛػٍٚ ٝىْ ٚاؽل ،رٍزيَ ثمبف١خ ٚاؽلحٚ ،لل ٔبٌذ اٌمبف١خ ا٘زّبِب وج١وا ِٓ لجً اٌشؼواء
ٚإٌمبك ،ألٔٙب اٌؼٕظو اٌضبٔ ٟاٌّىٌ ْٛؾل اٌشؼو ٚاٌّّ١ي ٌٗ١ٍّٚ ،ذ اٌمبف١خ ألْ ثؼؼٙب ٠زجغ أصو
ثؼغٚ ،رؾلك اٌمبف١خ ِٓ آفو ؽوف ف ٟاٌج١ذ ئٌ ٝأٚي ٍبوٓ  ِٓ ٗ١ٍ٠لجٍٗ ِغ اٌّزؾون اٌنٞ
لجً اٌَبوٓ ّٕٙ٠ ٌ١ٌٚ ،2ب ٕ٘ب اٌزوو١ي ػٍٛٔ ٝع اٌمبف١خ ف ٟشؼو ل ٌ١ثٓ اٌٍّٛػ ،ألٔٗ اٍزؼًّ
ف ٟوً لظبئلٖ ِٚمطٛػبرٗ اٌشؼو٠خ اٌمبف١خ اٌّطٍمخ اٌز ٟرؼزّل ػٍ ٝؽووخ اٌو ،ٞٚئّٔب ّٕٙ٠ب
ؽوف اٌو ٞٚف ٟرٛاروٖ ٚرىواهٖٚ ،هثؾ مٌه ثبٌؾَبٍ١خ اٌشؼٛه٠خ ٌل ٜاٌشبػوّ٠ٚ ،ىٓ أْ
ٍٔقض ػلك رٛارو ؽوف اٌو ٞٚف ٟاٌّغّٛػخ اٌشؼو٠خ ثبٌغلٚي اٌزبٌ:ٟ
ػلك رىواهارٗ
02
25
02
01
05
19
23
02
01
03
09
06
02

ؽوف اٌوٞٚ
األٌف
اٌجبء
اٌزبء
اٌغُ١
اٌؾبء
اٌلاي
اٌواء
اٌشٓ١
اٌظبك
اٌؼبك
اٌؼٓ١
اٌمبف
اٌىبف

1ـ ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،مادة ( قفا) ،ط1442 ،1هـ1992 /م ،ص .193 ،192
 2ـ ٌوسؾ بكار ،فً العروض والقافٌة ،دار المناهل2006 ،م ،ط ،3ص.29
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اٌفظً األٚي:
اٌالَ
اٌُّ١
إٌْٛ
اٌ١بء

10
14
14
18

ّ٠ىٓ ِٓ فالي اٍزمواء ٘نا اٌغلٚي أْ ٍٔؾع أْ ٕ٘بن ؽوٚفب ِؼٕ١خ اػزّل ػٍٙ١ب ل ٌ١ثٓ
اٌٍّٛػ ف ٟثٕبء ٚرأٍ ٌ١لٛاف ،ٗ١وبٔذ أوضو رٛاروا ٚرىواها ِٓ غ١و٘ب :ٟ٘ٚ ،ؽوف اٌجبء
ٚاٌواء ٚاٌلاي ٚاٌ١بء اٌّٚ ُ١إٌٚ ْٛاٌالَ٘ٚ ،نٖ اٌؾوٚف ػٍ ٝافزالف طفبرٙب ث ٓ١اٌشلح ( فٟ
اٌجبء ٚاٌلاي) ،أ ٚاٌوفبٚح ( ف ٟاٌ١بء) ،أ ٚاٌزٍٛؾ ث ٓ١اٌشلح ٚاٌوفبٚح(ف ٟاٌواء ،اٌّ ،ُ١إٌ،ْٛ
اٌالَ)ٌ ،ىٕٙب رزفك عّ١ؼٙب ف ٟطفز ٟاٌغٙو ٚاالٔفزبػ ٚ ،اٌشبػو ئم ٠إٌٍ لظبئلٖ ػٍ٘ ٝنٖ
اٌؾوٚف فأٗ ٠ظج ٛإلظٙبهلٛح اٌؼغؾ إٌفَ ٟاٌن٠ ٞؼبٔ٠ ٚ ،ٗ١ؼجو ػٓ ؽبالد اٌؾت اٌؼٕ١ف
اٌن٠ ٞغزبػ و١بٔٗٚ ،اٌٙغو اٌمبٍٚ ،ٟاٌؾٕ ٓ١اٌن٠ ٞفبهلٗ.

ثاٍَا :ذسهسم انىحذاخ انًكشسج انثسٍطح:
 .1ذسهسم انحشوف انًكشسج:
األطٛاد اٌٍغ٠ٛخ اٌؼوث١خ ٘ ٟأطٛاد ِؾلٚكح ،فبٌٕظبَ اٌٍغ ٞٛاٌؼوث٠ ٟم َٛػٍ ٝصّبٔ١خ
ٚػشو ٓ٠ؽوفبٚ ،اٌؾوف ٘١٘ "ٛئخ ٌٍظٛد ،ػبهػخ ٌٗ ٠زّ١ي ثٙب ػٓ طٛد آفو ِضٍٗ فٟ
اٌؾلح ٚاٌضمً" ٠ 1قزبه ِٕٙب اٌّزىٍُ اٌؼوث٠ٚ ٟورجٙب فٍٍٍَ ٟخ ِؼٕ١خ ِٓ أعً اٌزؼج١و ػّب ٠قبٌغٗ
ِٓ أفىبه ِٚؼبٌٔ ،ٟفظب أ ٚوزبثخ٘ٚ ،نٖ اٌّؾلٚك٠خ ف ٟاألطٛاد ٚاٌؾوٚف شىٍذ ػوٚهح
ٌٍٛعٛك اٌزىواه ،ٞف ٟإٌظبَ اٌٍغٚ ،ٞٛئما ٔؾٓ ثظلك رؾٍ ً١اٌّغّٛػخ اٌشؼو٠خ ٌم ٌ١ثٓ
اٌٍّٛػٔ ،ؾبٚي هطل ِقزٍف اٌؾوٚف اٌز ٟشىً ِٕٙب ٔظٛطٗ اٌشؼو٠خٚ ،اٌى١ف١خ اٌز ٟأزظّذ
ثٙب.

 1ـ ابن سٌنا ،أسباب حدوث الحروؾ ،تحقٌق محمد حسان الطبال ،دار الفكر ،دمشق1983 ،م،ط ،1ص .60
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اٌفظً األٚي:

ئْ األطٛاد أ ٚاٌؾوٚف وٛلبئغ ٌغ٠ٛخ ،افزبه٘ب لٌ ٌ١جٕبء أشؼبهٖ ٚفك رٍٍََٙب ،رٕزظُ
ٚرزغبٌٔ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌزٍم ،ٟفٍٍٍَ ٟز ،ٓ١رزؾممبْ ثزؼ ِٓ ٓ١١رىواهّ٘ب؛ فبٌؾوٚف رزىوه
ف ٟاٌّغّٛػخ اٌشؼو٠خ ِٓ فالي شىٍ:ٓ١
أ .حشوف انًثاًَ:
ٔٚمظل ثؾوٚف اٌجٕبء اٌؾوٚف اٌز ٟرلفً ف ٟثٕبء اٌىٍّبد ٚاٌغًّ ٚإٌض وىً ،ئم ِب ٍٔؾظٗ
ف ٟأشؼبه ل ٌ١أٔٗ ٠ؼزّل ػٍِ ٝقزٍف اٌؾوٚف اٌؼوث١خ ألٔٙب األٍبً اٌجٕبئٌٍ ٟغخ" ٚوأٔٗ
٠ظج ٛئٌ ٝاٌىّبي ف ٟاٌزؼج١و ٚاٌزأص١وٚ ،اٍزؼّبي وً اٌٍٛبئً اٌّزبؽخ ِٓ أعً مٌه"

ٚ ،1فٟ

٘نٖ اٌٍٍََخ ٔوطل اٌؾوٚف ِٓ فالي وضبفخ رىواه٘بٍٛ ،اء وبْ مٌه ِزؼٍمب ثزىواه٘ب كافً
اٌىٍّخ ٔفَٙب ،أ ٚثزىواه٘ب ف ٟوٍّبد ِؾ١طخ ثٙب ،ػٍَِ ٝز ٜٛشطو اٌج١ذ ،أ ٚاٌج١ذ ،أٚ
اٌّمطٛػخ أ ٚاٌمظبئل٘ٚ ،نا اٌوطل ال ٠زُ ئال ِٓ فالي رزجغ أٍٍٛة اٌشبػو ٚؽو٠مزٗ فٟ
ئفز١به  ٚروو١ت  ٚرٛى٠غ ٘نٖ اٌٛؽلاد اٌٍغ٠ٛخ.
أ .1 .ذكشاس انحشف فً انكهًح َفسها:
٠ٚى٘ ْٛنا األِو ف ٟثظٛهح فبطخ ف ٟاٌىٍّبد اٌّؼؼفخٍٛ ،اء وبْ مٌه ِٓ فالي رشل٠ل
اٌؾوف أ ٚرىواهٖ ٔفَٗ ،ك ْٚرشل٠ل:
ٚأٚي وٍّخ رطبٌؼٕب ٕ٘ب ٘ ٟاٌىٍّخ اٌّووي٠خ اٌز ٟال رقٍ ٛاٌّمطٛػبد أ ٚاٌمظبئل اٌشؼو٠خ
اٌغيٌ١خ ِٕٙب ٟ٘ ،اسى نٍهى ٘ٚ ،نا االٍُ ٘ ٛاٌّؾٛه اٌن ٞرلٚه ؽ ٌٗٛوً اٌّغّٛػخ اٌشؼو٠خ ،ئم
ٔالؽع أْ ؽوف اٌالَ لل رىوه ِور ٓ١ك ْٚرشل٠ل ف ٟروو١ت ٚثٕبء ٘نا االٍُِٓ ٛ٘ٚ ،
اٌؾوٚف اٌّغٛٙهح  ،اٌّزٍٛطخ ث ٓ١اٌشلح ٚاٌوفبٚح٘ٚ ،نا ِب عؼٍٗ اٍّب ٌٕ١ب ػنثب ،فف١ف
اٌنوو ًٍٙ ،اٌّقبهطٌ ،نٌه َ٠زٍن ل ٌ١ثنوو اٍّٙب ،ف ٟوً اٌّمطٛػبد ٚاٌمظبئل اٌشؼو٠خ،
ثبإلػبفخ ئٌ ٝاٌَجت األوجو اٌنِ ٛ٘ ٞلػبح ٌٙنا اٌنوو ٛ٘ ،ؽجٗ اٌؼّ١ك ٌٙنا االٍُ اٌنٔ ٞزظ ػٓ
ؽجٗ اٌؼّ١ك ٌظبؽجخ ٘نا االٍُ.

 1ـ عبد القادر علً زروقً ،أسالٌب التكرار فً دٌوان سرحان ٌشرب القهوة فً الكافٌتٌرٌا ،مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً
الببلؼة واألسلوبٌة2012 ،م ،جامعة باتنة ،الجزابر.ص.89
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اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:
ٔٚالؽع أ٠ؼب ف ٟل:ٌٗٛ

1

طؾْ َِ٘ٛب
ٌ فَِ َِ َْٛ٠ ٟ
َِ
ةه ْٖ َهَٖ ح وبٌ َّش ّْ ِ

َه
* َُِٕ َّؼ َّخٌع ٌَ ُْ رَ ْقؾُ ِش ْجوًا َِِٓ اٌ َقل ِ

رىوه طٛد اٌٙبء ٚاٌواء ف ٟوٍّخ ٚاؽلح( ة هٖ هٖ ح) ٚرؼٕ٘ ٟنٖ اٌىٍّخ اٌّوأح اٌج١ؼبء
اٌشبثخ إٌبػّخ اٌٌٍّّ ،فظٛد اٌٙبء ِٓ األطٛاد اٌوفٛحٚ ،ونٌه اٌواء ف ٟعّؼٗ ثٓ١
اٌوفبٚح ٚاٌشلح٘ ،نٖ اٌظفبد اٌز ٟرزّ١ي ثٙب اٌؾوٚف اٌّشىٍخ ٌجٕبء ٘نٖ اٌىٍّخ ،رؼىٌ
األٚطبف اٌز ٟأهاك اٌشبػو أْ ٠ظٛه ثٙب ِؾجٛثزٗ ،فبٌواء ٛ٠ؽ ٟثبٌؾووخ ٚإٌشبؽ اٌنٞ
٘ ِٓ ٛطفخ اٌشجبةٚ ،رٛؽ ٟاٌٙبء ثبٌٙلٚء اٌؼبوٌ ٌٍغّبي ٚاٌلالي ٚإٌؼِٛخٚ ،رزؼبفو
إلٔشبء ئ٠مبع كافٍ٠ ٟؼبكي ٍؼبكح اٌناد اٌّؾجخ ٚؽوثٙب ٔٚشٛرٙب ف ٟرنوو اٌّؾجٛثخ ٚاٌزؾلس
ػٕٙب٘ ،نا اإل٠مبع ٠زٌٛل ػٓ شؼٛه ٠جٕ ٗ١اٌشبػو ػٍ ٝشىً كفمبد ٍو٠ؼخ ِزٍٍََخ ٚفك
رًٍََ اٌزىواه ف ٟاٌىٍّخ ( ثو٘و٘خ) ،وّب ف ٟاٌشىً اٌزبٌ:ٟ

حرف الراء
دفقة قوٌة

حرف الهاء

+

دفقة خافتة

حرف الراء

+

دفقة قوٌة

بناء كلمة

حرف الهاء

=

+
دفقة خافتة

بناء شعور

 ِٓٚاٌؾوٚف أ ٚاألطٛاد اٌّىوهح ك ْٚرشل٠ل ل:ٌٗٛ
َٚالَ َف َْ ١و فِ ٟاٌ ُّلَٔ١ب ئ َما أ ْٔ َ
ذ ٌ ُْ ر ُيه

* َؽجِ١جًب َْ َ٠ ُْ ٌٚ
ه
ط َوةْ ئٌ َْ ١

َؽجِ١تُ

ٛ٠ٚػؼ رىواه ؽوف اٌجبءٔ ،ظوح لٌٍ ٌ١ؾت ٚرؼظ ،ٌٗ ّٗ١ؽ١ش ٌؼت طٛد اٌجبء
االٔفغبهِ ،ٞغ ٚىْ فؼ ً١كٚها ٘بِب ف ٟاٌزؼج١و ػٓ أّ٘١خ اٌؾت ٚللاٍزٗ ِٓ ،فالي اٌىضوح،
وّب رؾًّ اٌىٍّخ (ؽج١ت) أ٠ؼب ثٕبء شؼٛه٠ب ٠زى ِٓ ْٛصالس كفمبد ِزفبٚرخ ،رجلأ ثلفمخ فبفزخ
ف ٟطٛد اٌؾبء ،صُ رزجؼٙب كفمخ ل٠ٛخ ف ٟطٛد اٌجبء األ ،ٌٝٚفزّزل ٘نٖ اٌلفمخ ِغ ؽوف اٌّل(
اٌ١بء) ،فزى ْٛثلا٠زٙب ل٠ٛخ صُ رجلأ ثبٌقفٛد ش١ئب فش١ئب ،ثؼل رزجؼٙب كفمخ أفو ٜل٠ٛخ ِغ طٛد
اٌجبء.

1ـ الدٌوان ص.69
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اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

٠ٚزىوه اٌؾوف ِشلكا فِ ٟغّٛػخ اٌىٍّبد اٌّٛىػخ ف ٟوبًِ اٌّغّٛػخ اٌشؼو٠خ ،وّب
ف ٟل ٌٗٛػٍٍ ٝج ً١اٌنوو ال اٌؾظو:

1

َٚآَ٠خ َٚعْ ِل اٌضَّ ةِّ رِ ْٙطَب ُي َك ِْ ِؼ ِٗ

*

 ٞاٌضَّ ةِّ أ ْػ َل ُي َشب ِ٘ ٍل
ََ ٚك ِْ ُغ َشظ ِّ

ٚلغ اٌزشل٠ل ف ٟصالس وٍّبد ( اٌظتّ  ،شغ ّ ،ٟاٌظتّ )ٔٚ ،الؽع اٌجبء ٚاٌظبك ّ٘ب األوضو
رىواهاٚ ،لل ٚلغ اٌزشل٠ل ػٍ٘ ٝن ٓ٠اٌؾوف ٓ١اٌّىٔٛبْ ٌجٕبء اٌىٍّخ ،وبْ ٌإلشؼبه ثشلح اٌؾبٌخ
اٌز٠ ٟؼبٔٙ١ب اٌّؾتٚ ،ؽولخ اٌشٛق٘ٚ .نٖ اٌشلح ٠فَو٘ب اٌؼغؾ ػٍ ٝاٌؾوٚف ػٕل إٌطك٘ ،نا
اٌؼغؾٌ ،ؾك اٌىٍّبد اٌضالس ك ْٚغ١و٘ب ،ألٔٙب ٚؽل٘ب اٌّشىٍخ ٌٍؾبٌخ اٌشؼٛه٠خّ٠ٚ ،ىٓ
رٛػ١ؼ ٘نٖ اٌّشبػو ثبٌوٍُ اٌزبٌ:ٟ
عدم
التحمل

تفاعل
األحاسٌس

التشدٌد = بنٌة
شعورٌة كبرى

البكاء

حرقة
الشوق

ومركزٌة

القلب
فبٌشبػو ؽَ٠ ٓ١زؼًّ األؽوف اٌّلغّخ ف ٟثٕبء اٌىٍّخٕ٠ ٛ٘ ،مً ِٓ فالٌٙب اٌّشبػو
ٚاألؽبٍ ٌ١اٌؾبكح اٌز٠ ٟؼبٔٙ١ب ،فززًٍََ ٘نٖ اٌّشبػو ثشىً كٚهِ ،ٞغَلح ػٕبطو اٌٙطٛي
اٌلِؼ ،ٟفزؼبكي ثنٌه اٌؼٕبطو اٌَّبّ٘خ ف ٟكٚهح ٔيٚي اٌّطو ،فؾولخ اٌشٛق رإك ٞئٌ ٝرفبػً
األؽبٍ ٌ١ف ٟإٌفٌ اٌّؾجخٚ ،ػٕلِب رؼغي إٌفٌ ػٓ رؾًّ ػغؾ ٘نا اٌزفبػً ،رغ١و
األؽبٍ ِٓ ٌ١ؽج١ؼزٙب اٌّؼٕ٠ٛخ ،ئٌ ٝؽج١ؼخ ِبك٠خ رغَل٘ب اٌلِٛع.

1ـ الدٌوان ،ص.53
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اٌفظً األٚي:
أ . 2.ذكشاس انحشف فً كهًاخ يخرهفح:

٠ٚأر٘ ٟنا اٌشىً ثزىواه اٌؾوف فَٔ ٟك ِؼٍٛ ،ٓ١اء وبْ فِ ٟؾ١ؾ اٌج١ذ أ ٚشطوٖ ،أ ٚفٟ
ِمطٛػخ شؼو٠خ١ّٔٚ ،ي ٘نٖ اٌؾوٚف اٌّزٛىػخ ف ٟأَٔبق ِقزٍفخ ِٓ ؽ١ش طفبرٙب ،ؽ١ش
رزورت ٚرَٕغُ ٘نٖ اٌؾوٚف ٚفك رٍه اٌظفبد ِشىٍخ رؾل٠لا ِؼٕ١ب :
 )1انحشوف انهٍُح٠ :ؾلك ٌٕب اٌزىواه اػزّبك ل ٌ١ػٍ ٝؽوٚف اٌٍ ٓ١ف ٟثٕبء لظبئلِٖٕٙ ،ب
ؽوف إٌ ،ْٛف ٟل: ٌٗٛ

1

د اٌ ِؾ َُّ ٝػ ْل َْ ػََ ْٛكحً
أال َ٠ب َؽ َّب َِب ِ

*

فاِّْ ٞئٌَ ٝأطْ ٛارِ ُى ُْ َػ

ف ُؼ ْلَْ فٍَّـّـب ُػ ْل َْ ُ ،ػ ْل َْ ٌ ِشم َٛرِٟ

*

َِ ٚو ْل ُ
اه ٌُٗ
د ثأ ٍْ َو ٍ

َّْ أثُِْ ٟ

٠و وأ َِّْـَـــــــب
لبه اٌِ َٙل ِ
َُ ٚػ ْلَْ ثِموْ ِ

*

َش ِوةَْْ ُِلَا ًِب أ ْٚثِ ِٗ

َّْ ُط ْ ُُْ ٚ

ػَّ ْ ٟ
ِِ ٞضٍُٗ َّْ َؽ َّـــبئِ ًّب
فٍ ُْ ر َو ْ

*

ثَ ِى َْٟفٍ ُْ ر ْل َِ ْغ ٌَُٗ َّْ ُػ١ـُـــــُْ ٛ

ْ ُُْ ٚ

٠زٛىع ؽوف إٌ ْٛفِ ٟؾ١ؾ ٘نٖ اٌّمطٛػخ اٌشؼو٠خ٠ ٚ ،ؾزً ِٛالغ ِقزٍفخ ف ٟوً
ث١ذ ،ئالّ أٔٗ ٕ٠زظُ فٙٔ ٟب٠خ وً ث١ذ ِشىال اٌوٚ ،ٞٚإٌ " ْٛطٛد ِغٛٙه ِزٍٛؾ ث ٓ١اٌشلح
ٚاٌوفبٚح ،فف ٟإٌطك ثٗ ٕ٠لفغ اٌٛٙاء ِٓ اٌوئزِ ٓ١ؾووب اٌٛرو ٓ٠اٌظٛر ،ٓ١١صُ ٠زقن ِغواٖ فٟ
اٌؾٍك أٚال ،ؽز ٝئما ٚطً ئٌ ٝاٌؾٍك ٘جؾ ألظ ٝاٌؾٕه األػٍ ٝفَ١ل ثٙجٛؽٗ فزؾخ اٌفُ
٠ٚزَوة اٌٛٙاء ِٓ اٌزغ٠ٛف األٔفِ ٟؾلصب ِوٚهٖ ٔٛػب ِٓ اٌؾف١ف ال ٠ىبك َّ٠غ"

2

اٍزأصو ؽوف إٌ ْٛثبٌمبف١خ ٌٕ١زظُ ،ف١ؼىٌ هربثخ لبرّخ ف ٟؽ١بح ل ٌُ ،ٌ١رَزطغ اٌؾّبِبد
ثٙلٍٙ٠ب أْ رغ١و٘ب ،وّب ٠زىوه ف ٟاٌؾش ٛف١ورجؾ ثزىواه اٌىٍّخ اٌفؼٍ١خ ( ُػ ْلَْ ) ٌ١لي ػٍٝ
ِغّٛػخ اٌؾّبِبد ،اٌالر٠ ٟؾٓ ٌٌّٛ ،ٓٙاٍبرٗ ٌىٓ ٘نٖ اٌؼٛكح ٌُ رىٓ وّب ٠ؼزمل ثً أصبهد فٗ١
شمبءٖ ٚشغٚ ،ٗٔٛإٌ ْٛوغيء ِٓ ثٕ١خ اٌىٍّبد اؽزٍذ ِٛلغ اٌقزبَ ٚإٌٙب٠خ فِ ٟؼظُ اٌىٍّبد،

1ـ الدٌوان ،ص .96
 2ـ إبراهٌم أنٌس ،األصوات اللؽوٌة ،مكتبة األنجلو المصرٌة ،القاهرة1979 ،م ،ط ،5ص.66
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اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

ِٛٚلغ إٌٙب٠خ ِٓ وً ث١ذ٘ٚ ،نا ئْ ك ّي ػٍ ٝشٟء فأّب ٠لي ػٍ ٝؽم١مخ صبثزخ ٘ ٟاٌؾيْ
ٚاٌشغٓ ٚاٌجىبء ػٍ ٝفواق ِؾجٛثزٗ اٌن ٞأطجؼ ػوٚهح ؽزّ١خ ِٚالىِخ ٌؾ١برٗ.
ٚونا األِو ف ٟل ٌٗٛف ٟاٌج١ز ٓ١اٌزبٌ:ٓ١١

1

رُ ْقجِ ُو ِْ ٞاألؽْ الَ َُ أَ ِّْ ٞأ َها ُو ُُ

* فَ١ب ٌَ ١
ـــــبَ َ٠مُِْ ٟ
ْذ أؽْ ال ََ اٌ َُ ٔـ َ ِ

َشٙل ْ
ن َِ ََّ ٛكحً
َد ثِأ ِّْ ُْ ٌ ٞأ ُؿ ْْ ِ

ع ِْ ُ
ْٞ
 ٝاٌ َّ َّبِد َ
* ٚأِّْ ٞثِ ُى ُْ ؽز َّ

رظٙو إٌ ْٛف ٟثٕبء أكاح اٌزٛو١ل ( ّ
ئْ) ،ئم رظٙو ِىوهح ف ٟماد اٌّٛػغ ك ْٚفبطً أٚ
َِبفخ ثّٕٙ١بٌ ،نٌه أكغّذ ثش ّلح ٚ ،ثّب أْ إٌ ِٓ ْٛاألؽوف اٌز ٟرزٍٛؾ ث ٓ١اٌشلح ٚاٌوفبٚح،
فاْ رؼؼ١فٙب ،أياػ ثٙب أوضو ئٌ ٝعٙخ اٌش ّلح أوضو ِٕٗ ئٌ ٝاٌوفبٚح ،ئماً فبٌزىواه عؼً طفخ
اٌزٍٛؾ ف ٟؽوف إٌ ْٛرٕياػ ثبرغبٖ طفخ اٌشلحٕ٘ٚ ،ب ٠زؾلك أٍٍٛة اٌشبػو ف ٟاٍزقلاَ ٘نا
اٌؾوف ف ٟثٕبء ٘نٖ األكاح ٌ١ؾًّ اٌمطؼ١خ اٌغبىِخ ف ٟؽجٗ ٌٍٚ ٍٝ١ػلَ ف١بٔزٙب ،ثً ٘ ٟؽبػوح
ِؼٗ كائّب ؽز ٝإٌٙب٠خ.
٠ٚؾًّ رّٛلغ إٌ ْٛف ٟفزبَ اٌىٍّبدِ ،ؼٕ ٝاٌفٕبء ٚإٌٙب٠خ وّب ف ٟل:ٌٗٛ

2

 ٟثبٌجُىـَـــــب
َٚئِّْٔ ُّ ٌ ٟف ٍٓ َك ِْ َغ َػَّ ْٕ١

* ؽناهًا ٌ َّب ل ْل َوبَْ أَ َٛ ٘ ْٚوبئِ ُٓ

ذ ْ
ََِ ٚب و ْٕ ُ
أف َشْ ٝ
أْ ر ُىَّ١َِِٕ َْٛزِٟ

* ث َىفِّ ٟئالَّ َّ
أْ َِب ؽـَـــبَْ َؽبئِ ُٓ

َٚلبٌُٛا غلًا أ ْٚثَ ْؼ َل مان ثٍََِّ١خ

* ف َوا ُ
ت ثَبَْ أ َٛ ُ٘ ْٚثَبئِٓ
ق َؽجٍِ ١

فِ ٟؾ١ؾ ٘نٖ األث١بد اٌضالصخ رأر ٟإٌ ْٛفٙٔ ٟب٠خ اٌىٍّبد (وبْ ،وبئٓ ،رى ،ْٛؽبْ،
ؽبئٓ ،ثبْ ،ثبئٓ)َ٠ ،جمٙب ئ ِّب ؽوف ِل أّ٘ ٚيح ِىَٛهح٠ٚ ،ؼىٌ اِزلاك اٌظٛد ،األًِ فٟ
ػلَ اٌفواق ٚػلَ اٌجىبء ٚػلَ اٌّٛدٌ ،نٌه ٠جبػل ث ٓ١اٌجلا٠خ (ؽوف اٌىبف أ ٚاٌؾبء أ ٚاٌجبء فٟ
وبْٚ ،ؽبْ ٚ ،ثبْ) ٚإٌٙب٠خ (إٌ ،)ْٛف٠ ٛٙقش٘ ٝنٖ إٌٙب٠خ ،ئال أْ اٌّٙيح ف ٟاٌىٍّبد (وبئٓ
1ـ الدٌوان ،ص.90
2ـ الدٌوان ،ص.116
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اٌفظً األٚي:

ٚثبئٓٚ ،ؽبئٓ) ،رمطغ مٌه االِزلاكٚ ،رموة اٌَّبفخ ث ٓ١اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ ،ف ٟٙلبؽؼخ ألًِ
اٌشبػو ف ٟاٌٛطً ٚ ،رٛؽ ٟثؾزّ١خ اٌفواق ٚ ،الزواة اٌّٛد اٌن١ٍ ٞىٔ ْٛز١غخ ٌٙنا اٌفواق.
ِٓ اٌؾوٚف إٌٍ١خ اٌز ٟظٙود وضبفزٙب ف ٟشؼو ل ،ٌ١ؽوف اٌ١بء  ،ئم ٠شىً ٘نا اٌؾوف اٌوٞٚ
ف ٟوض١و ِٓ اٌمظبئل ٠ ،ظٙو ف ٟآفو وً ث١ذ ِمؤب ثأٌف اإلؽالقٚ ،اٌنٍ٠ ٞفذ أزجبٕ٘ب فٟ
رىواه ٘نا اٌؾوف أ ٚاٌظٛد أٗ ٠زواوُ فِ ٟؾ١ؾ اٌج١ذ أ ٚاٌج١ز١ٌ ٓ١شىً ئ٠مبػب فبطب ٠ورجؾ
ثبٌّؼٕ ،ٝوم:ٌٗٛ

1

طبثَ ِٓٞ
ة ٞاي َْٚ
ٍ ٞاَ أ َ
ةَ ُٖ ْٓ ِِ ٞ
َِ ََ ٞب ِ
ِ

*

ن َػِّٓ ٞال َ ُ
ٞ
ٞو ْٓ ثِ َ
فا ِ٠ـَّــب َ
ة اَ
ه َِب ِ

َو َّ
أْ ُك َُِ ٛع اٌ َغ  ْْٞرَُْم َُ ٝعفُٔٛـُــَٙب

*

َغلَاح َه ْ
ٞ
أد أظ َؼبَْ ي َ ٌْٝٞغ َٛا ِك ا َ

أ ٚف ٟل:ٌٗٛ

2

َاِْٞ ٚ
ة اٌ ِغِّٓ ََ ْٞ ٚؽ َ
تَ ٞ
أال ا َ
 ٞؽَ ِ
هك ِ

*

ٞ
َاب ا َ
ٌ أ ْع ا َ
فَا ِ َّْ ؽَتَ ٞ
 ُٖٞك ِ
ة اإل ْٔ ِ

ُ٠ظ ِٙو رواوُ اٌ١بء ف٘ ٟنٖ األث١بدٚ ،عٛك ٍّخ رّ١١ي٠خ ف ٟرٛى٠ؼٙب كافً ِؾ١طٙب ؽ١ش أٔٙب
رؾزً ِٛالغ ِقزٍفخ ف ٟثٕبء اٌىٍّخ ،اٌجلا٠خ (٠ ،َٛ٠ىٓ)ٚ ،اٌٍٛؾ ( ٘١بَ ،ئ٠بن ،ٍٝ١ٌ ،اٌؼ،ٓ١
ؽج١ت) ٚإٌٙب٠خ ( غٛاكٚ ،)ٞوأٔٙب رَؾت طفزٙب إٌٍ١خ ػٍ ٝوً اٌّٛالغٌ ،زؼىٌ اٌٍ ٓ١فٔ ٟفٌ
اٌشبػوٚ ،رغَل ػؼفٗ فِٛ ٟاعٙخ ؽجٗٚ ،ػغيٖ ػٓ رؾًّ أٌُ اٌفواق ،ؽز ٝأٔٗ ٠طٍت اإلػبٔخ
ِٓ ؽج١ت اٌغٓ.
 )2انحشوف انًجهىسج:
َٔزشف وضبفخ رىواه٠خ وج١وح ٌٍٛؽلاد اٌظٛر١خ اٌّغٛٙهح ف ٟوض١و ِٓ لظبئل ل ٌ١اٌغيٌ١خ،
٘نٖ اٌٛؽلاد رزىوه ئ ِّب ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاٌزوو١جٌٍ ٟىٍّخ ؛ أ ٞكافً اٌىٍّخ ،أ ٚفبهعٙب ػٍٝ
َِز ٜٛشطو اٌج١ذ أ ٚاٌج١ذ أ ٚاٌّمطٛػخِٚ ،ب ٔٛك اٍزظٙبهٖ ٕ٘ب ٘ ٛاٌى١ف١خ اٌز ٟرزٛىع ثٙب

1ـ الدٌوان ،ص.102
2ـ نفس المصدر ،ص113.
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اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

٘نٖ اٌٛؽلاد ِٓ فالي رىواه٘ب اٌىبشف ػٍ ٝرّ١ي٘ب فَِ ٟزِ ٜٛؼ ٓ١ػٓ ثبل ٟاٌٛؽلاد
اٌظٛر١خ اٌّغٛٙهح اٌز ٟال رؾًّ وضبفخ رىواه٠خ رّ١ي٘ب ٚرؼِّٕٙ١ب وزؾل٠ل فِٕ ٟظٛه اٌزٍم:ٟ
ةَٓ أػْ ال ِػَ ٟغ ِو٠ــ ة
فإا ِكَ ٠ْ ٞ

*

َُٕ٠ب ِكُِ ٠ ْٓ َِ ٞؼ ةُّ فالَ ِ ُ٠غ ٟةُ

ةالَ ُء ف ُىًُّ ٍَ َْٛ٠
ة اي َ
أَؽبؽَ ِٖ ِ

*

ة  ٚإٌَّ ِؾ ٟةُ
رَ ْم َو ُػُٗ اٌضَّ اةح َ

ةٞ
ة اي َ
ٌم ْل َع ًَ َ
 ٟلًَْ ِ
ةال ُء َػٍَ َّ

*

فمًةْ ُِ ٞن َػٍِ ّْ ُ
ذ ٌَُٗ ُعٍُٛ

ةُ

ةٞ
َ ٚئِ ْْ رَ ُى ْٓ اٌمٍُ ٛةُ َو ِّ ْض ًِ لًَْ ِ

*

فال َوبَٔ ْ
ه اٌمٍُٛ
ذ ئماً رِ ٍْ َ

ةُ

1

٠زىبصف ؽوف اٌجبء ،فِ ٟؾ١ؾ ٘نٖ اٌّمطٛػخ اٌشؼو٠خ ،ئم ٘ ٛعيء ِٓ ثٕبء اٌىٍّبد
(ث ،ٓ١غو٠ت٠ ،ؾت٠ ،غ١ت ،ثٗ ،اٌجالء ،اٌظجبثخ ،إٌؾ١ت ،عٍت ،اٌجالء ،لٍج ،ٟلٍج ،ٟعٍٛة،
اٌمٍٛة ،لٍج ،ٟاٌمٍٛة) ٛ٘ٚ ،ؽوف ل ٞٛشل٠ل ٠قوط أفغبه٠ب ،وّب أٔٗ ٠زؼبفو ِغ وضبفخ رىواه
ؽوف اٌمبفٚ ،رىواه ؽوف اٌغ ،ُ١ئم ٕ٠زظّبْ ٘ناْ اٌؾوفبْ أ٠ؼب ِٓ ؽ١ش طفزّٙب فٍٍٍَ ٟخ
اٌؾوٚف أ ٚاألطٛاد اٌّغٛٙهحٚ ،اٌشلح ف٘ ٟنٖ اٌؾوٚف رزؼبػف ػٕل رور١جٙب كافً إٌظبَ
اٌجٕبئٌٍ ٟىٍّخ ٔفَٙب أ ٚفِ ٟغّٛع األٔظّخ اٌجٕبئ١خ ٌّقزٍف اٌىٍّبد اٌز ٟرزٛىع ٚرزًٍََ رجؼب
ٌجؼؼٙب اٌجؼغ كافً ٘نٖ اٌّمطٛػخٌ ،زغَل ش ّلح اٌؼغؾ اٌّّبهً ػٍ ٝاٌشبػو ٔز١غخ ؽوِبٔٗ
ِٓ ؽجٌّٗ ،نٌه اٍزؼبْ ثٙنا إٌٛع ِٓ اٌؾوٚف ف ٟثٕبء ٔظٗ ٌزىٍ١ٍٚ ْٛخ ٌٍزٕف ٚ ٌ١اإلٔمبص
ِٓ ؽ ّلح األٌُ اٌن٠ ٞؼبٔ.ٗ١
وّب ُ٠ظٙو رىواه ؽوف اٌغ ُ١اٌّغٛٙه ِٓ ٛ٘ٚ ،اٌؾوٚف اٌوفٛح ،ف ٟاٌشطو األٚي ِٓ اٌج١ذ
اٌزبٌٛٔ ،ٟػب ِٓ اٌمٛح ،ف ٟل:ٌٗٛ
طُ ٞط
ع
َم َووْ رُ َ
طُ ٞط ٌََ ُْ ُٙ
ِ
ه َٚاٌ َؼ ِ

*

ثِ َّ َّىخَ َٚاٌمٍُُٛةُ ٌََٙب َٚ

ط٠تُ
ِ

2

فؾوف اٌغ٠ ُ١زالءَ ِغ األطٛاد اٌز٠ ٟظله٘ب اٌؾغبط فِ ٟىخ ِٓ ،رٍج١خ ٚأكػ١خ
ٚاثزٙبالدٌ ،ىٓ رىواهٖ ثؼش ف٘ ٟنا اٌؾوف لٛح أٔزغزٙب اٌىضوح ،ف ٟشىً ِٛاىٔخ ث ٓ١لٛح
أطٛاد اٌؾغ١ظ ٚلٛح اٌنوو ٜاٌز ٟهاٚكرٗ.
1ـ الدٌوان ص .78
2ـ الدٌوان ،ص .36
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اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:
 )3انحشوف انًهًىسح:

 ِٓٚاٌؾوٚف اٌٍّّٛٙخ اٌز ٟعبء رىواه٘ب ِٛىػب ػٍَِ ٝبؽخ شطو ِٓ اٌج١ذ ل: ٌٗٛ
أأَ ْلطَ ُغ َؽ ْج ًَ اٌ َٛطْ ًِ فبٌ َُّ ْٛ
د ُكَُٗٔٚ

*

1

َ ُْ ٞهةُ
ٌْ ُ
َٚأُْ ِهةُ َوأًٍب ِِ ْٕ ُى ُُ ٌَ ١

ؽوف اٌش ٓ١رىوه ِور ٛ٘ٚ ،ٓ١ؽوف هف ،ٛشغو٠ ٞؼىٌ االٔزشبه ّٔٚبء اٌ١أً فٔ ٟفٌ
اٌشبػو ِٓ ،فالي افز١بهٖ ٘غو ؽج١جزٗ ٚلطغ طٍزٗ ثٙب ،إلظٙبه ٔٛع ِٓ اٌزَب ٞٚث ٓ١اٌٙغو
ٚاٌّٛد.
ب .حشوف انًؼاًَ:
رزشىً ٍٍٍَخ اٌؾوٚف اٌّؼٕ٠ٛخ ِٓ ِغّٛػخ اٌؾوٚف اٌز٠ ٟإكٚ ٞعٛك٘ب كافً اٌجٕبء إٌظٟ
ِؼب ٍْ روثؾ ثِ ٓ١قزٍف األَٔبق اٌّشىٍخ ٌٗ.
 )1حشوف انُذاء:
رزىوه ؽوٚف إٌلاء ثىضبفخ وج١وحِٚ ،ؼظّٙب ٠زّٛلغ ،ف ٟثلا٠خ اٌج١ذ أٚاٌّمطٛػخ أ ٚاٌمظ١لح،
فزى ْٛاٍزٙالٌ١خ ،رَزفزؼ ِٓ فالٌٙب كالالد اٌٛؽلاد اٌّؾ١طخ ثٙبٚ ،رؼل ِٓ اٌٛؽلاد
االٍزجلاٌ١خ ؽ١ش روك وجل ً٠ػٓ فؼً إٌلاءّ ،
ألْ اٌؾوف أوضو رّ١١يا ٌٍقطبة ِٓ فؼً إٌلاء
مارٗ ،ألٔٗ ُ٠ؾ ِلس ؽؼٛها ِفزؼال ٌٍّٕبك ٚ ،ٜلوثب ِؼٕ٠ٛب ِٓ إٌّبك. ٞ
٠مٛي ل:ٌ١

2

ه م ٍُّ َِ ٚنٓ ْ َِ ٚغفِ َو ٍح
٠ب َهةّ ئًِّٔ َ

*

ثَْ ١
ِّذ ث َؼـبفٍِ ١خ ٌَ ْ ًَ ١اٌ ُّ ِؾجِّ١ـَٕب

اٌنا َّ ِو ِو َٓ٠اٌ ْٓ ِِ َٜٛ َٙثَ ْؼ ِل َِب َهل ُلٚا

*

اٌََّبلِ ِط َٓ١ػٍَ ٝاأل ِْ ٠ل ٞاٌ ُّ ِىجَِّٕ١ب

َ٠ب َهة الَ رَ ٍَُْجَُِّٕ ٟؽجَّٙب أثَلًا

*

ََ٠ٚوْ َؽ ُُ هللاُ َػ ْجلًا لب َي آ َِِٕ١ب

1ـ الدٌوان ص.119
2ـ الدٌوان ،ص

.31
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اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

 ٚؽوف إٌلاء ( ٠ب ) ف ٟاالٍزؼّبي اٌٍغ٠ ٞٛىٌٕ ْٛلاء اٌمو٠ت أ ٚاٌجؼ١لٕ٘ٚ ،ب ٠زغبٚى
إٌلاء فؼً إٌلاء ،ئٌ ٝاٌطٍت ٚاٌلػبء اٌمو٠ت ،ؽ١ش ٠لػ ٛهللا أْ ٠ي٠ؼ ُ٘ اٌّؾج ٚ ٓ١أال ٠ؾوِٗ
ِٓ ؽجٗ؛ ئم أْ اٌزٛاطً ثٚ ٕٗ١ث ٓ١هللا ٠ى ْٛػٓ ؽو٠ك إٌّبعبح اٌز ٟعَل٘ب ؽوف إٌلاء.
و من أدوات النداء التً تكررت فً المجموعة الشعرٌة ،حرؾ (أٌا) ،وهً فً االستعمال
اللؽوي العربً تستعمل للبعٌد  ،1وٌستعملها كذلك الشاعر لنداء ما ال ٌعقل من حٌوانات،
وجمادات ،و أشٌاء مجردة ،كما فً قوله :
ضة
أ ٌَا َش َب َه لٌْلى إِنَّ لٌْلى َمرٌ َ

2

*

َ
صحٌِ ٌح إِنَّ َذا لم َُحال
وأنت َ

فهنا ٌنادي الؽزال الذي شبهه بلٌلى ،إذ ٌعكس هذا الحرؾ المدى البعٌد الذي تتواجد فٌه
الحبٌبة ،وال ٌستطٌع الوصول إلٌها لموانع جؽرافٌة وأخرى اجتماعٌة ،فٌرى العزاء فً مناداة
الظبٌة.
وٌقول فً موضع آخر:

3

أ ٌَا َهجْ َر ل ٌْلَى ْقد َبلَ َؽ َ
ت بً ال َمدَى

*

َو ِز ْد َ
ت َعلَى َما ل ْم ٌَ ُكنْ َبلَ َػ ال َهجْ ُر

إذ بلػ الهجر مبلؽه من نفس الشاعر ،وزاد على ذلكٌ ،جسد حرؾ النداء المدى البعٌد الذي
ٌلحقه الهجر وألمه ،فشدة الهجر دفعته إلى تشخٌص هذا األمر المعنوي من خبلل ندابه،
لٌلتمس منه رفعا لهذا الضر الذي ألحقه به.
وقد ٌعدل حرؾ النداء (ٌاء) فً بعض األبٌات الشعرٌة عن فعل النداء إلى مجرد أحرؾ
استفتاحٌة تنبه لما بعدها ٌكون عادة ؼٌر صالح للنداء ،فً قوله:
ؾ لٌ َ
برجْ َع ٍة
ٌَا
ْت ال َّدهْ َر َجا َد َ

*

4

َو َه ٌْ َه َ
ْس ِب َعا ِب ٍد
ات إنَّ ال َّدهْ َر لٌ َ

 1ـ ٌنظر ،ابن هشام األنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفٌة بن مالك ،دار الفكر للطباعة والنشر1420 ،هـ2000 /م ،د/ط ،ج،4
ص.5
2ـ الدٌوان ،ص.67
3ـ الدٌوان ص.85
4ـ الدٌوان ص .53
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اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:
 )2حروف االستفهام:

تستعمل حروؾ االستفهام  ،لطلب الفهم لشًء مبهم ،أو تعٌٌن شًء ما ،وتتكرر حروؾ
االستفهام فً شعر قٌس فً شكل انزٌاحً ٌظهر أسلوبه فً اختٌار هذه الحروؾ.
ٌقول الشاعر:

1

ٌاح إ َذا َما َج َر ْ
ت
َو َعنْ ع ُْل ِوٌَّا ِ
ت الرِّ ِ

*

ٌح ال ُخ َزا َمى َه ْل تهُبُّ إلَى َنجْ ِد
ِ
بر ِ

ان لِ َّمتًِ
الرٌ ُح أف َن َ
َو َه ْل َت ْنفُ َ
ضنَّ ٍ

*

َعلَى الح ِِق ْ
الو ْخ ِد
ْن ُم ْنذل َِق َ
االطلٌ ِ

َو َه ْل أسْ َم َعنَّ ال َّدهْ َر أصْ َو َ
ات َهجْ َم ٍة

*

ُت َطالِ ُع مِنْ َوهْ ٍد َخصِ ٌ ٍ
ب إِلَى َوهْ ِد

ٌتوزع حرؾ االستفهام (هل) على مساحة هذه المقطوعة ،هذا التوزٌع أحدث تحدٌدا
أسلوبٌا من حٌث االستعمال ،حٌث انزاح دور هذا الحرؾ من داللة االستفهام إلى التمنً ،
فالشاعر ٌتمنى هبوب رٌح الخزامى ووصوله إلى أرض محبوبته ،وٌتمنى لدى ركوبه
الحصان ،أن ٌسرع به نحو بلدها ،ومع استحالة ذلك ٌكرر الحرؾ (هل) فً البٌت األخٌر
لٌتمنى أن تسمع محبوبته حتى صوت أرجل الحصان.
 )3حروف العطف:
ٌتكرر حرؾ العطؾ الواو بكثافة وٌتوزع على امتداد المجموعة الشعرٌة ،لكنه ٌتوزع فً
بعض القصابد بكثافة الفتة على مستوى أفق التلقً ،مما ٌدعونا إلى تتبع الخاصٌة الممٌزة التً
عٌّنها تكرار حرؾ الواو فٌها ،خاصة فً القصٌدة المعنونة بنار األسى ،حٌث تكرر حرؾ
العطؾ فٌها مقترنا ب(ما) الموصولة ،حٌث ٌقول:

2

هللا َما أ ْن َساكِ َما َهب ْ
ص َبا
َّت ال ِّ
َف َو ِ

*

اح ْ
ض ِح ال َفجْ ِر
ت األط ٌَا ُر فًِ َو َ
َو َما َن َ

و َما َن َط َق ْ
ار ٌَ ُة ال َق َطا
ت باللٌَّ ِْل َس ِ

*

َح ْ
ْح َؼا ِد ٌَ ُة ال َكد َِر
ت فًِ ال ُّ
صد َ
َو َما َ
صب ِ

1ـ الدٌوان ص.37
2ـ الدٌوان ص .34
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ت

اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ
ُم َط َّو َق ٌة َشجْ ًوا َعلَى َف َن ِن الس َّْد ِر

*

تتكرر الواو فً مساحة هذه القصٌد لربط األبٌات بعضها ببعض ،وقد استعملها متسلسلة
فً ذكر مجموعة من العناصر والظواهر الكونٌة التً تلتقً كلها فً صفة واحدة هً
الدٌمومة والثبات المستمر (ظهور النجم متكرر ،طلوع الشمس متكرر ،اللٌل متكرر ،الفجر
متكرر) ،فتكرار الحرؾ ٌوحد بٌن هذه الحقابق الكونٌة فً تكرارها وثباتها ،لٌجعل نفسه جزء
من هذه الحقابق فً ثباته على الحب ،وعدم نسٌان من ٌحب.
 )4حروف النفً:
ال تخلو قصٌدة وال مقطوعة فً شعر قٌس بن الملوح من حروؾ النفً ،وتكرار النفً
وتوزٌعه داخل البناء النصً ،إ ّنما ٌستعمل لتحدٌد موقؾ الرفض ودفع لبلتهام بالفعل.
ٌقول قٌس:

1

ال أُصِ ٌ ُب َها

َو َك ْم قاب ٍِل ْقد َقا َل ُتبْ َف َعصِ ٌ ُت ُه

*

ك ل َعم ِْري خلَّة
َوتل َ

َوما َه َج َر ْتكِ ال َّن ْفسُ ٌَا ل ٌْ َل أ َّن َها

*

ك َولَكِنْ ق َّل ِم ْنكِ َنصِ ٌبُها
َقلَ ْت َ

ت وهللا فاعْ لَمًِ
صبْرً ا لسْ ِ
َف ٌَا َن ْفسُ َ

*

اب َع ْن َها َح ِبٌ ُب َها
َّ
س َؼ َ
بؤو ِل َن ْف ٍ

ٌتوزع النفً فً كل بٌت من هذه المقطوعة من خبلل استعمال الحرفٌن (ال ،ما) فً البٌتٌن،
األول والثانًٌ ،نفً فً البٌت األول إصابته ،للتوبة من حبها ،إذ ٌحمل هذا النفً تؤكٌدا
الستمرار حبه لها وإن كان عاصٌا ،وٌنفً فً البٌت الثانً (ما هجرتك) هجره لها ،لٌإكد
دٌمومة وصله لها ،وٌستدرك بؤداة العطؾ لكن على هذا الحكم المنفً لٌبٌن أن هذا الهجر كابن
من طرفها هً ،فالعطؾ أكد ثبوت فعل الهجر من طرفها كما أكد نفٌه لهذا الفعل.
ٌمكن القول أن الحروؾ كوقابع لؽوٌة تعد اللبنة األولى التً ٌتشكل منها النص
الشعري ،وتكرارها ٌكشؾ على مستوى أفق التلقً كٌفٌة توزٌعها داخل النص وما ٌحدثه من
تؤثٌر ،فهو ٌساعد على شد انتباه المتلقً إلى وجود معٌن للحروؾ التً أحدثت  ،إمّا تنوعا
1ـ الدٌوان ص.32
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اٌفظً األٚي:

صوتٌا ،أو تنوعا إٌحابٌا ٌعكس المقتضٌات القصدٌة للمإلؾ ،بذلك ٌكون عمل الحرؾ المكرر
مساوٌا للداللة النفسٌة للشاعر  ،التً تخلق بدورها وشابج اتصال مع النظام الداللً العام
للنص.
والحروؾ المكررة فً شعر قٌس تتسلسل وتنتظم نتٌجة ألسلوب توزٌعها داخل النص فً
شكلٌن:
 )1تسلسل حروؾ المبانً :وهذه الحروؾ هً التً ٌشكل توالٌها وتسلسلها نظام تركٌب الكلمة
والجملة و النص ككل؛ وهذا التسلسل البنابً للنص ٌتطلب تكرارها ،لكونها محدودة العدد،
كما أن لكل حرؾ بنابً خصابص وسمات تمٌّزه عن باقً الحروؾ األساسٌة فً نظام
لؽوي معٌن ،تجعل القدرة التمٌٌزٌة للقارئ أكثر سهولة ،وأهم هذه السمات هً صفات هذه
الحروؾ ،فتمٌٌز القارئ للحرؾ ٌكون بتمٌٌز كثافة صفاته فً نسق معٌن من النص ،و
هذا التكاثؾ الذي ٌعززه تكرار الحرؾٌ ،حدث تنوعا فً النظام الصوتً للنصٌ ،نتج عنه
األثر الذي ٌعمل المرسل على استثارته فً نفس المتلقً والتؤثٌر فٌه تؤثٌرا جمالٌا أو
اقناعٌا.
وقد توزعت وتكاثفت هذه الحروؾ فً المجموعة الشعرٌة ،فؤظهرت تنوعا فً التعبٌر ،من
خبلل اختٌاره للحروؾ التً بنت نصّه الؽزلً ،وأ ّدت وظٌفتها البنابٌة والتؤثٌرٌة.
 )2تسلسل الحروؾ المعنوٌة :وتتشكل هذه السلسلة من انتظام حروؾ المعانً ،وحروؾ
المعانً هً تركٌب حرفً ،أقل من الكلمة ،تحوي سمات معنوٌة تساهم فً اتساق النص
وانسجامه ،إذ ٌكسبها توزعها داخل السلسلة الكبلمٌة وتكرارها خصوصٌة ،تمكنها من
خدمة أشكال األنساق النصٌة ،وتشارك فً توجٌه داللة النص.
 .2تسلسل الكلمات المكررة:
الكلمة هً كتلة صوتٌة ٌتفق إصدارها أو تلقٌها على مفهوم معٌن ،و تكرار الكلمة فً
السلسلة الكبلمٌة من األشكال التكرارٌة البسٌطة ،الواضحة فً التلقً ،وإنما نقصد بتسلسل
الكلمات ،الكٌفٌة التً تنتظم بها الكلمة داخل النص ،إذ ما ٌهمنا فً الدراسة التسلسلٌة هً
تحدٌد تجانس الكلمات وتقٌٌم نوعٌتها من منظور الشكل ،ولهذا عبلقة بالجذر المكون للمفردة؛
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اٌزىواه ف ٟاٌفىو ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌغوثٟ

اٌفظً األٚي:

إذ نمٌز من خبلل تكرار هذه الوحدات اللؽوٌة (المفردات) ،فً شعر قٌس بن الملوح ،شكلٌن،
تكرار المفردة مع التؽٌٌر فً الجذر ،وتكرار المفردة دون تؽٌٌر الجذر:
أ .تكرار المفردات مشتقة:
ندرس شكل الواقعة اللؽوٌة (المفردة) فً تكرارها على مساحة البٌت الواحد ،أو مساحة
المقطوعة الشعرٌة ،وتكرار المفردة إمّا أن ٌكون تكرار لجذرها المتكونة منه ،مع تؽٌر فً
صٌؽتها االشتقاقٌة وهذا ما أشرنا إلٌه بتكرار المفردات مشتقة ،أو تتكرر فً موقع آخر من
النص بنفس الجذر ونفس الصٌؽة وهذا ما سنشٌر إلٌه فً إثارتنا لتكرار المفردات ؼٌر المشتقة
ٌقول الشاعر:

1

وقد ُح ِج َب ْ
ْؾ الس َِّبٌ ُل إلى لٌْلى ْ
ت
كٌ َ

*

َع ْهدِي ب َها َز َم ًنا َما ُدو َن َها

ُحجُبُ

تكررت لفظة حجبت فً نهاٌة البٌت ،محافظة على الجذر األصلً الثبلثً المكون من:
(ح ،ج ،ب) ،وتؽٌرت فً صٌؽتها االشتقاقٌة ،من الصٌؽة الفعلٌة المبنٌة للمجهول (فُ ِعلَ ْ
ت)،
المتصلة بتاء التؤنٌث الساكنة ،إلى صٌؽة الجمع (فُ ُع ُل) ،وهذا التؽٌر فً الصٌؽةٌ ،عكس تؽٌرا
فً وضع العبلقة بٌن قٌس ولٌلى ،من الوصل والقرابة إلى الهجر والؽربة ،حٌث بنٌت صٌؽة
الفعل للمجهول للداللة على أن هذا الفعل مفروض علٌها ،كما أن صٌؽة الجمع قد بٌنت كثرة
العوابق التً حالت دون وصلهما.
وٌقول أٌضا:

2

ون ُتبْ َعنْ ِذ ْك ِر لٌْلى َو ُح ِّب َها
ٌَقوُ ل ُ َ

*

ب
َو َما َخ ْلدِي َعنْ حُبِّ لٌْلى ب َتا ِب ِ

تؽٌرت الصٌؽة من فعل األمر ،على وزن (فـ ُ ْل) ،إلى صٌؽة اسم الفاعل (تابب) على وزن
(فاعل) ،إذ صٌؽة اسم الفاعل ال ترتبط بزمن معٌن ،فهو ٌنفً توبته ،واإلقبلع عن حبها مدى
الدهر ،ومهما طال الزمان.

1ـ الدٌوان ،ص.50
2ـ الدٌوان ،ص .53
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اٌفظً األٚي:

وهذا العدول فً الصٌؽة ،فً المثالٌن السابقٌن ـ وحتى فً معظم المجموعة الشعرٌة ـ من
الصٌؽة الفعلٌة ،إلى الصٌؽة االسمٌة ،هو تنوع أسلوبً ٌجدد طاقة التعبٌر فً الكلمات الفعلٌة،
فحٌن ٌجردها من فعلٌتها تعظم طاقة معناها الجذري فتظهر المفردات بمظهر أقوى على
مستوى أفق التلقً ،كلما انسلخت من فعلٌتها.
وٌقول فً موضع آخر:

1

2

ل َها مِث ُل ذ ْنبً ال ٌَ ْو َم إنْ ُك ْن ُ
ت مُذ ِنبًا

*

ْس ل َها َذ ْنبُ
كان لٌ َ
ب لًِ إنْ َ
وال ذ ْن َ

تتوزع المفردات المكررة ( ذنب ،مذنب ) داخل البٌت بشكل متوازن ،وهذا التوازن
ٌخلق منطقا معٌنا ،إذ ٌجادل قٌس من اتهموه أن حبه للٌلى ذنب ،فتكرر الجذر (ذ ،ن ،ب)،
وتؽٌرت الصٌؽة من المصدر(ذنب) ،إلى اسم الفاعل (مذنب) ،وتكرار الجذر كان حجة فً
إثبات على أن الحب لٌس ذنبا .وهنا ٌستعمل المنطق لعرض منطقه فً الحب ،فإن كان الحب
ذنب ،فهذا ٌستلزم أن لٌلى وقٌس متساوٌان فً الذنب ،وإن كانت لٌلى لٌست مذنبة ،باعتبار
التساوي فهو أٌضا لٌس مذنبا ،وبالتالً ٌكون الحب لٌس ذنبا.
وٌمكن اختزال هذا المنطق فً هذا التكافإ المنطقً:
ذنب

الحب

قٌس = لٌلى = الذنب

قٌس = لٌلى = الحب
لٌلى = ذنب
الحب
وتتؽٌر الصٌؽة للجذر ( شكا) مرتٌن فً قوله :

قٌس = ذنب
لٌس ذنب

3

 1ـ ٌنظر ،عدنان بن ذرٌل ،النص واألسلوبٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ،منشورات اتحاد كتاب العرب2000 ،م ،د/ط ،ص،37
.38
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اٌفظً األٚي:
َع َفا هللا َعنْ ل ٌْلَى َو إنْ َس َف َك ْ
ت َدمًِ
َعلٌَْهاََ ،وال ُمبْد للٌْلى

شِ َكا ٌَ ًة

*

ب
تجزنًِ ؼ ٌْ ُر عا ِب ِ
فإ ِّنً وإنْ ل ْم ِ

*

ْ
ب
صا ِح ِ
وقد ٌشتكًِ ا ل ُم ْش َكى إلَى ُك ِّل َ

فقد تكررت المفردة ،وتؽٌرت صٌؽتها من المصدر ( ِف َعالَ ٌة) ،ثم الفعل المضارع المزٌد
على وزن ( ٌَ ْف َت ِع ُل) ،ثم اسم المفعول على وزن ( ُم ْف َع ٌل) ،وكلها تكررت فً بٌت واحد ،وهذا
التؽٌٌر والتكاثؾ ٌجسد مضاعفة صفة التسامح مع الحبٌب ،فهو ال ٌلوم وال ٌعاتب وال ٌشكو
محبوبته ،وإن لحقه األذى منها.
فً هذا المثال السابق تراوحت الصٌؽة بٌن االسمٌة والفعلٌة ثم االسمٌة ،فهنا ٌكون تناسب بٌن
المشتقات وبٌن ررثبات فً طاقة الجذر فً الكلمات الفعلٌة أو االسمٌة ،وقرٌب من هذا المثال
قول الشاعر:

1

اع َد َعا ْإذ نحنُ بالخٌْؾِ من ِم ًنى
َو َد ٍ

*

ان الفُإا ِد َو َما ٌَ ْد ِري
فه ٌَّ َج أحْ َز َ

دَعا باسْ ِم ل ٌْلَى ؼٌ َْر َها ف َكؤ َّن َما

*

ص ْد ِري
كان فًِ َ
ار بلبًِّ طا ِبرً ا َ
أ َط َ

دَعا باسْ ِم ل ٌْلَى أسْ َخ َن هللا ع ٌْ َن ُه

*

ــــر
َول ٌْلَى ِبؤرْ ِ
ض ال َّش ِام فًِ َبلَ ٍد ق ْف ِ

نجد فً هذه األبٌات االعتماد على التكرار سواء كان فً تكرار اسم لٌلى وهً الشخص
األساس الذي انبنت علٌه كل المجموعة الشعرٌة حٌث ال تخلو أو تكاد قصٌدة وال مقطوعة من
داع) .الذي استهل به األبٌات
ذكر هذا االسم وتكراره ،أو فً تكرار الفعل (دعا) ومشتقه ( ِ
ورؼم أنه بدأها باسم جاء مبتدأ (داع) إال أن الكثافة التكرارٌة كانت للفعل (دعا)؛ وإنما ذكر
الداعً فً البٌت األول ،أل ّنه هو الفاعل فً تهٌٌج أحزان قٌس ،لٌستتر بعد ذلك وراء فعله،
وٌكرر هذا الفعل على مدى األبٌات الثبلثة ،لٌبٌن مدى األثر الواقع له من جراء هذا الفعل .فما
هو هذا الفعل؟

1ـ الدٌوان ،قصٌدة باسم لٌلى ،ص.33
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اٌفظً األٚي:

لقد دعا هذا الشخص المجهول و نادى فتاة أخرى تحمل اسم لٌلى باسمها ،هذا النداء وإن كان
فعبل عادٌا لٌس فٌه ما ٌسٌا ،فقد شكل لدى قٌس ردة فعل بالؽة الحزن ،ولٌس اإلشكال فً فعل
النداء ذاته إنما فً الدعاء بهذا االسم تحدٌدا ،لذلك ربط مرتٌن الفعل (دعا) بـ (اسم لٌلى)،
لٌضاعؾ من خطؤ هذا الداعً ،لٌستحق بذلك الدعاء علٌه بؤن ٌسخن هللا عٌنه؛ أي أن ٌبلٌه بما
ٌإسٌه وٌبكٌه.
استهل الشاعر أبٌاته بالتكرار ،واالستهبلل هو أن ٌبتدئ الشاعر أو الكاتب بما ٌدل على
الؽرض" ،إذ ٌستهدؾ التكرار االستهبللً اإلحاطة بوضع شعري معٌن ،ومنحه سمة داللٌة
محددة لٌس من خبلل التكرار ذاته ،بل من خبلل ظبلله ومتعلقاته اللؽوٌة والداللٌة "

1

إذن الواقعة اللؽوٌة التً كشؾ عنها تكرارها هً الفعل (دعا) ،التً احتلت خبلل توزٌعها
داخل هذه السلسلة البداٌة سواء فً البٌت األول حٌن شكل خبرا عن المبتدأ(داع) ،أو فعبل فً
البٌتٌن اآلخرٌن.
وعلى هذا فإن الموقع الذي احتله التكرار داخل هذه السلسلة جعله باإلضافة إلى دوره
فً بناء النص -باعتباره واقعة لؽوٌة فعلٌة (الفعل دعا) لها وظٌفتها التً تربطها بؽٌرها من
الوحدات اللؽوٌة ـ هو أٌضا محرك للداللة ،حٌث تنسحب الداللة وتمتد فً النص تبعا للعناصر
المكررة ،فالتكرار األول للفعل كان مثٌرا ألحزان قٌس ،والتكرار الثانً له ،كان السبب الذي
أفقد قٌسا صوابه وهو ذكر اسم لٌلى ،أما التكرار الثالث ،االنتقام من الداعً بالدعاء علٌه ألنه
ذكر اسم لٌلى دون الوجود الفعلً للٌلى حبٌبة قٌس .فهذا التوزٌع فً تكرار الفعل أنشؤ نوعا
من التنسٌق والتسلسل فً المعانً واألفكار.
كما " ٠ىشف ػٓ فبػٍ١خ لبكهح ػٍِٕ ٝؼ إٌض اٌشؼو ٞثٕ١خ ِزَمخٍّٚ ،بد كالٌ١خ
ِإصوح ،ئم وبْ وً رىواه ِٓ ٘نا إٌٛع لبكها ػٍ ٝرغَ١ل اإلؽَبً ثبٌزًٍََ ٚاٌززبثغ٘ٚ ،نا

 1ـ محمد صابر عبٌد ،القصٌدة العربٌة الحدٌثة بٌن البنٌة الداللٌة والبنٌة اإلٌقاعٌة ،اتحاد الكتاب العرب،
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اٌفظً األٚي:

اٌززبثغ اٌشىٍ٠ ٟؼ ٓ١ف ٟئصبهح اٌزٛلغ ٌل ٜاٌَبِغ٘ٚ ،نا اٌزٛلغ ِٓ شأٔٗ أْ ٠غؼً اٌَبِغ أوضو
رؾؼوا ٌَّبع اٌشبػو  ٚاالٔزجبٖ ئٌ.1 " ٗ١
ٚلل أفن اٌزىواه ِٛلغ اٌجلا٠خ كٔٚب ػٓ ثبل ٟاٌٛؽلاد اٌٍغ٠ٛخ األفو٘ٚ ،ٜنا اٌّٛلغ عؼٍٗ
إٌّطٍك ٌٍؾبكصخ أ ٚاألِو اٌن ٞشىً ٍٍطخ ػٍ ٝرفى١و اٌشبػو ،ألٔٗ اٌَجت ف ٟؽئٗ ،فٙنا
اٌّٛلغ ٘ ٛاٌّٛلغ اٌفؼبي اٌن ٞرزشىً ِٓ فالٌٗ ثبل ٟاٌّؼبِٔٚ ،ٟب  ٍُٚثٗ ٘نا اٌزىواه ٘ٛ
رغ١١و ف ٟاٌظ١غخ اٌز ٟثٕ١ذ ػٍٙ١ب اٌٛالؼخ اٌّىوهح ِٓ ط١غخ اٍُ فبػً (كاع) ػٍٚ ٝىْ فبػً،
ٚاٌن ٞرّٛلغ ف ٟثلا٠خ اٌؼجبهح ،ئٌ ٝط١غخ اٌفؼً( كػب)ٚ ،اٌن ٞوبْ ف ٟاٌّٛلغ اٌضبِٔٓ ٟ
اٌؼجبهح١ٌ ،ؾزً ثؼل مٌه ف ٟاٌج١ز ٓ١اٌزبٌِٛ ،ٓ١١لغ اٌظلاهح٠ٚ .ؼًٍ ظٛٙه اٍُ اٌفبػً ثأٔٗ األطً
اٌن ٞأطله أطٛارب شىٍذ االٍُ اٌّؾجٛة ٌل ٜل ،)ٍٝ١ٌ( ٌ١صُ ٕ٠ياػ ػٓ ِٛلؼٗ َ٠ٚززو ٚهاء
اٌفؼً ٌ١ؾزً اٌفؼً اٌظلاهح ف ٟاٌج١ز ٓ١ا٢فوٓ٠؛ ألْ اٌن١ٍ ٞطو ٕ٘ب ػٍ ٝاٌشبػو ٘ ٛفؼً
إٌلاء ثبٍُ ٌ ،ٍٝ١صُ فبػٌٍٗ ،ىٓ اٍززبه اٌفبػً ال ٠ل ،َٚألٔٗ ٠ظٙو فِٛ ٟلغ آفو ِٓ اٌؼجبهح
ػٍ ٝشىً ػّ١و اٌغبئت ف ٟل( ٌٗٛأٍقٓ هللا ػٚ ،) ٖٓ١ونٌه ٠جمٚ ٝعٛكٖ ِورجطب ِ ٚالىِب ٌٍفؼً
ِٓ فالي رؼو٠فٗ ،فمل ػوفٗ اٌشبػو ػٓ ؽو٠ك اشزمبلٗ ِٓ فؼٍٗ؛ ؽ١ش لبي (ٚكاع كػب)٠ ٌُٚ ،مً
( هعً كػب) ،وّب أٔٗ ٌُ ٠مً (ٚكاع ٔبك /ٜموو ،)...فَب ٜٚاالشزمبق ف ٟؽج١ؼخ اٌؾوٚف
اٌّشىٍخ ٌجٕ١خ اٍُ اٌفبػً ٚاٌفؼً٘ٚ ،نا اٌن٠ ٞغؼٍّٙب ٠زَب٠ٚبْ أ٠ؼب ف ٟاألصو اٌن ٞأؽلصبٖ فٟ
ٔفٌ اٌشبػو اٌؼبشك ِٓ اػطواة ٘١ظ أؽيأٗٚ ،أفملٖ ػمٌٍٕٗ .قٍض ئٌ ٝأْ اٌٛؽلح اٌٍغ٠ٛخ
اٌّىوهح ف٘ ٟنٖ األث١بد ٍّٚذ ثزغ١١و ط١غزٙب االشزمبل١خٚ ،ونٌه رغ١١و ِٛلؼٙب ِٓ فالي
ظٛٙه٘ب ػٍ ٝاٌٍٍََخ اٌىالِ١خٚ ،اؽزالٌٙب ِٛلغ اٌظلاهح ،صُ افزفبء٘ب ٚهاء ٚالؼخ ٌغ٠ٛخ أفوٜ
ؽٍذ ِؾٍٙب

ب .تكرار المفردات غٌر المشتقة:

 1ـ عبد اللطٌؾ حنً ،نسٌج التكرار بٌن الجمالٌة والوظٌفٌة فً شعر الشهداء الجزابرٌٌن دٌوان الشهٌد الربٌع بوشامة نموذجا،
مجلة علوم اللؽة العربٌة و آدابها ،منشورات جامعة الوادي ،الجزابر ،ع ،4مارس2012 ،م ،ص .13
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اٌفظً األٚي:

و نقصد بذلك تكرار جذر المفردة مع عدم اختبلؾ الصٌؽة االشتقاقٌة ،وسنرصد ذلك من
خبلل تكرار المفردة على مستوى البٌت ،أو فً مقطوعة شعرٌة ،ومثال ذلك قول الشاعر:
ن َِب ُو ْٕ ُ
ذ ٘بئ َّب
ُِ َؼنثَزِ ٌْٛ ٟال ِ

*

أثِ ُ
١ذ ٍَ ِق َٓ١اٌ َؼ َْ ِٓ ١ؽ َّواَْ ثب ِوَ١ب

ُِ َؼنثَزِ ٟل ْل ؽَب َي َٚعْ ِلَ َٚ ٞشفَِّٕٟ

*

ً لَ ًَّ ػَيائَِ١ب
َ٘ َٛا ِ
ن ف١ب ٌٍٕب َّ ِ

ُِ َؼ ِنثَزِ ٟأَ ْٚه ْكرِِْٕٕ َِ ٟـ َ ًَ اٌ َّوكَٜ

*

ذ ظَٕ ِّْ َٚ ٟ
طبٌَِ١ب
ذ َِ ٚ
افزَ َو ِْ ِ
َٚأَ ْفٍَ ْف ِ

1

رىوهد اٌٛالؼخ اٌٍغ٠ٛخ (ِؼنثز )ٟفِ ٟؾ١ؾ األث١بد اٌضالصخٚ ،ارقند ِٓ ثلا٠خ وً ث١ذ
ِٛلؼب ٌٙب ال رٕياػ ػٕٗ ٟ٘ٚ ،رٕزّ ٟئٌ ٝفئخ األٍّبء إٌىوح ،اٌز ٟرّضً اٍُ فبػً ِشزك ِٓ
اٌفؼً (ػنة)َِٕٛ ،ة ئٌ٠ ٝبء اٌّزىٍُ ،فُ١ى ِّٔٛب ِؼب روو١جب ئػبف١ب٘ٚ ،نا اٌّٛلغ اٌن ٞرغَل فٗ١
رٛى٠غ ٘نٖ اٌٛالؼخ اٌٍغ٠ٛخ اٌّىوهح٠ ،ش١و ئٌ ٝاٌفىوح اٌضبثزخ ٚاٌّزٍَطخ ػٍ ٝمٕ٘١خ اٌشبػوٚ ،فٟ
اٌٛلذ ٔفَٗ ٘ ٟإٌّطٍك اٌن ٞرزورت ٚفمٗ ثبل ٟاٌّؼبٔ ٟف٘ ٟنٖ األث١بد؛ فبٌفىوح اٌزٍ٠ ٟؼ ػٍٙ١ب
اٌشبػو ٘ ٟاٌؼناة ٌنٌه ٠قبؽت ِؾجٛثزٗ ثبٍُ اشزمٗ ِٓ اٌفؼً اٌن ٞلبِذ ثٗ ٚ ،اٌّزّضً فٟ
اٌزؼن٠ت ،ألٔٙب اٌَجت ف ٟوً اٌؼناثبد اٌز٠ ٟنوو٘ب ثؼل مٌه ِزورجخ ِٚزٍٍََخ ف ٟاألث١بد:
(ثىبؤٖ ٌ١ال ،ئؽَبٍٗ ثبٌشٛق ٚؽٛ٘ ،ٌٗٛا٘ب أػؼفٗ ٚأٍمّٗٚ ،ؽ١ل فال أؽل ٛ٠اٍ ٗ١فِ ٟظ١جزٗ،
ف١جخ أٍِٗ ألٔٙب أفٍفذ ٚػل٘ب ،ؽز ٝأٔٙب أٚهكرٗ ِٕ ًٙاٌوك)ٜ؛ فىً ٘نٖ اٌّؼبٔ ٟاٌز ٟرظٙو
رفٕٓ ٘نٖ اٌّوأح ف ٟأٍبٌ١ت اٌزؼن٠ت ِورجطخ اهرجبؽب ٚص١مب ثٛطفٙب ثبٌّؼنثخ.
رؼبف ٘نٖ اٌٛالؼخ اٌٍغ٠ٛخ ئٌ٠ ٝبء اٌّزىٍُ ،ف ٟعّ١غ رىواهارٙب كافً ٘نٖ األث١بد ٘ٚنٖ
اإلػبفخ رؼىٌ فؼً اٌؼناة اٌٛالغ ِجبشوح ػٍ ٝاٌّزىٍُ ِٓ عٙخ  ِٓٚعٙخ صبٔ١خ ٘ ٟػبوَخ ٌشلح
اهرجبؽ ٘نا اٌّؼنة ثّؼنثزٗ هغُ وً ٘نا اٌؼناة.
٘نا إٌٛع ِٓ اٌزىواه ٚئْ وبْ ثؾَت روو١جٗ  ،ػجبهح ػٓ ِووت ئػبفِ( ٟؼبف
ِٚؼبف ئٌ ٛ٘ ،)ٗ١أ٠ؼب رىواه اٍزٙالي ِٓ عٙخ رٛىػٗ كافً ِؾ١ؾ ٘نٖ األث١بد٘ٚ ،نا إٌٛع
ِٓ اٌزىواهَ٠ ،بُ٘ فٕ٘ ٟلٍخ إٌض ٚثٕبءٖ ِٓ فالي رىواهٖ ف ٟثلا٠خ ػلك ِٓ اٌّمبؽغ أٚ
األث١بد ٚ ،رؾل٠لٔب ٌّٕط١خ ٘نا اٌزٛى٠غ اٌزىواه٠ ٞغَل ئكهاوٕب ثبٌفىوح اٌضبثزخ اٌز٠ ٟزفوع ِٕٙب
ثبل ٟاٌّؼٕ٠ٚ ٝؼٛك ئٌٙ١ب ،ؽ١ش ٕ٠زمً ِٕٙب وٕمطخ ثلا٠خ (اٌفىوح األ١ٌٚخ) ،صُ ٠ؼٛك ئٌٙ١ب ثؼل َِبفخ
1ـ الدٌوان ص.42
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اٌفظً األٚي:

ِؼٕ١خ١ٌ ،زغلكَ٠ٚ ،زؼ١ل ؽبلزٗ اإل٠ؾبئ١خ ِٓ رىواه٘بٕ١ٌ ،طٍك ِٓ عل٠ل ِزقنا أشىبال ِقزٍفخ ِٓ
اٌزؼج١و ٌىٕٙب رجمِ ٝشلٚكح ئٌ ٝإٌمطخ األ.ٌٝٚ
اٌزىواه ئما ِب رّٛلغ ف ٟثلا٠خ اٌٍٍََخ اٌىالِ١خ ،فأّٗ ٠ىزَت فؼبٌ١خ رزُ ػٍَِ ٝزٛا٘ب
ِقزٍف اٌزٕظّ١بد ٚاٌزمبؽؼبد اٌلالٌ١خ اٌز ٟرإك ٞئٌ ٝرّ١ي اٌٛلبئغ اٌٍغ٠ٛخ اٌّىوهح أٍٍٛث١ب ػٓ
ثبل ٟاٌٛؽلاد غ١و اٌّىوهح اٌّؾ١طخ ثٙب.
َأِٟٚ
١ت اٌ ِغِّٓ ََ ٠ْ ٚؾ َ
أال َ٠ب ؽَجِ َ
هك ِ

*

َّ
ٌ أ ْػَ١بُٖ كَائ١ب
فاْ ؽَ َ
ج١ت اإل ْٔ ِ

أرُ ١
َاَ٠ٚب
ْذ
َ
ٌ َش ًْ ١قب ُِل ِ
ؽج١ت اإل ْٔ ِ

*

ثِ َّ َّىخَ ْ ُ٠ؼ ِط ٟفِ ٟاٌ َّل َٚا ِء األ َِبَِٔ١ب

1

رىوهد اٌٛالؼخ اٌٍغ٠ٛخ إٌّزّ١خ ئٌ ٝفئخ األٍّبء إٌىوح ،ػٍٚ ٝىْ فؼ ٟ٘ٚ ،ً١ط١غخ
ِجبٌغخِ ٟ٘ٚ ،ؼبفخ ِمزؤخ ثّؼبف ئٌ( ٗ١اإلٌٔٚ ،اٌغٓ)ٚ ،رف١ل ط١غخ اٌّجبٌغخ اٌىضوح ٚاٌؼغي
اٌىج١و ٌطج١ت اإلٌٔ ِٓ ِؼبٌغخ كاء اٌؾت.
اٌغٓ ٚاإلٌٔ ٠زفمبْ ِٓ ؽ١ش أّٔٙب ِٓ ِقٍٛلبد هللاٌ ،ىٓ ال رزىبفأ اٌقظبئض اٌقٍم١خ ٌىً
ِّٕٙب ،فّّٙب رؼلكد للهاد اإلَٔبْ فأٙب ال رفٛق للهاد اٌغٓٚ ،افز١بهٖ ٌظ١غخ اٌّجبٌغخ،
٠ظٙو كهعخ اٌزأىَ ٚاٌّؼبٔبحٚ ،ؽبٌزٗ اٌز ٟرَزلػ ٟػالعب ِؼغيا.
ٚونا ف ٟل:ٌٗٛ

2

ئما َِب ٌ َؾبِٔ ٟاٌ َؼب ِم ُ
الد ثِ ُؾجَِّٙب

*

أَثَ ْ
طلُ ٠غ
ذ َوجِ ِلَّّ ِِ ٞب أَ ِع ُّٓ َ

ََ ٚو ْ١فَ أ ِؽُ ١غ اٌ َؼب ِمالد َُ ٚؽجَُّٙب

*

ُ٠إ ِّهلُِٕ َٚ ٟاٌ َؼب ِم ُ
الد ُ٘غُُ ٛ
ع

تكررت الواقعة اللؽوٌة (مفردة العاذالت) ثبلث مرات ،بصٌؽة ثابتة هً صٌؽة اسم
الفاعل عاذلة على وزن ( َفاعِ لَ ٌة) ،ثم جمعها عاذالت ،حٌث تتضاعؾ طاقة الجذر لتدل على
كثرة اللوم ،والبلبمات.

1ـ الدٌوان ص.113
2ـ الدٌوان ص.28
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اٌفظً األٚي:

أسعؾ تكرار المفردات فً نصوص قٌس إدراكنا بوجود خصابص أسلوبٌة ممٌزة،
نتٌجة ،انتظام هذه المفردات على أساس الجذر الذي ٌكونها ،والصٌؽة الصرفٌة التً تحدد
شكلها .فهذا التكرار الخاص بالمفردات هو التكرار االشتقاقً " ،الذي ٌعتمد على جذر ما
تكرر من األلفاظ  ،أي أننا قد نجد مفردتٌن مشتقتٌن من الجذر اللؽوي نفسه ،والتً ال تختلؾ
إال فً بنٌتها الصرفٌة بالقٌاس إلى بعضها ،وطبٌعة التكرار االشتقاقً ،هو أن تتوالى مفردات
لها جذر واحد حتى ٌكون هذا اإلجراء أكثر قدرة على لفت انتباه المتلقً إلى ذلك  ،كما أنه
ٌعمل على تركٌز الداللة فً ذهن القارئ ،وٌعتبر أٌضا من اآللٌات التوازنٌة "

1

إال أن المفردات تنتظم أٌضا فً منهج آخر ،بخبلؾ انتظامها السابق:
ج .الحقول المفرداتٌة( :الداللٌة)
تنتظم المفردات المكررة وتتجانس على مستوى المجموعة الشعرٌة ،فً شكل حقول
داللٌة ،تتفاعل فٌما بٌنها مشكلة معنى النص :وأبرز هذه الحقول:
الحقل

الداللة اإلٌحائٌة

المفردات

حقل الحب

(حبٌك،الحب ،األحباب ،المحبٌن

والشوق

حبٌب ،المحبٌن) ،الشوق ،تشاق،
الوجد( ،العشق ،عشاق)( ،هوى،
ح ّنت( ،اإللؾ ،ألٌؾ)( ،هٌام،
هابما) ،ؼرام ،الصبابة ،صبوتً،
صبابات ،الصب ،وصب،
مودتها،

حقل اللوم

2

ٌعبر هذا الحقل عن داللة نفسٌة فً كون
الحب شعور روحً ،طبٌعته ؼامضة
ومعقدة ،وهذا ٌعكس نمط من التفكٌر
لدى فبة من المجتمع العربً ،تعطً
لهذا الشعور طابعا روحٌا

لحانً(،العذل ،العذالت،
العواذل ،عاذلة)( ،مبلما ،المنً،

 1ـ محمد العمري ،الموازنات الصوتٌة ،إفرٌقٌا الشرق ،الدار البٌضاء ،المؽرب2001 ،م ،ط ،1ص .205
 2ـ محمد بلوحً ،الشعر العذري فً ضوء النقد العربً الحدٌث ،منشورات اتحاد الكتاب العرب2000 ،م ،ص .185 ،94
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اٌفظً األٚي:
البم)( ،رقّاب رقٌب)( ،الوشاة،

هو األداة المجسدة للسلطة القاهرة

وشاٌة ،واشً ،واشون)( ،عدوّ ه ،والعابقة للحب ،والمعادل للقٌم والتقالٌد
العربٌة ،واألخبلق اإلسبلمٌة ،بكل

العدى ،األعادي)،

تؤثٌرها ،حٌث
حقل الحزن

(جزع ،جزوعا)( ،الدمع ،دموع،

واأللم

مدامع)( ،عبرة ،عبرات)( ،بكى،
بكاء ،باكٌا)( ،شجنً ،شجً،
شجونً)( ،عذاب ،معذب،
معذبتً)( ،الحزن ،أحزان ،نوح
محزون ،حزٌن) ،حرقة ،ناعًٌ،
نعً ،الكرب ،الهمٌ ،إلمنً،
ٌجرحنً ،األسى ،ح ّران ،كبٌب،

ٌعكس التمزق النفسً بٌن الذات المحبة
الراؼبة فً الحب ،وبٌن حركة المجتمع
والسلطة الراؼبة فً استنفار الطاقات
ألجل التوسع ،ؼٌر عاببة بؤرواح
أفراده ،وتتضارب مطالب األفراد
الذاتٌة مع نزعات الروح الموضوعٌة.

ببلء ،كلوم،
حقل الهجر

النوى ،التنابً ،البٌن ،اإلبعاد،

والبعد

هجر ،هجران ،منع ،ودعتها،
جفاء ،تجافٌت.

ٌعكس هذا الحقل ذهنٌة نظام معٌن فً
المجتمع العربًٌ ،عمل كرد فعل لفعل
الحب ،إذ تعاكس رؼبته ،رؼبة الذات
المحبة ،وسلطته أكبر ،هذا النظام تمثله
القٌم والتقالٌد واألعراؾ

حقل الطبٌعة

األطٌار( القطا ،الؽراب،
الحمام ،)،الشمس ،اللٌل ،النسٌم،
الؽزالن ،ؼزالة ،الرٌح ،الرٌاح،
الصخر ،البدر.

تعكس عناصر الحٌاة البٌبة العربٌة،
ٌحشدها الشاعر من أجل استظهار حالة
الٌؤس من تحقق أمله ،فهً وسٌلة بٌان
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اٌفظً األٚي:

لضعؾ الذات المحبة أمام السلطة
المضادة للحب
حقل الزمان الدهر ،الزمان ،لٌالً ،مكة ،نجد،
والمكان

الحمى ،أرض الحجاز ،العراق.

ٌعكس أبعادا درامٌة وحسا مؤساوٌا
فالمكان ٌعكس ،إذ ٌعبر المكان عن
مقومات الحضارة الشعرٌة العربٌة
المتمثلة فً الزمة الوقوؾ على
األطبلل ،وهً ظاهر فنٌة ظهرت فً
الشعر الجاهلً ،كما ٌعكس بعدا نفسٌا
فً صورة المكان الخرب الذي عبث به
الزمن محددة لخصوصٌة لحظة زمنٌة
درامٌة ،تصور الذات العربٌة ،ونزوعها
إلى االستقرار.

حقل المرض الموت ،مت ،الردى ،قاتل ،قتٌل،
والموت

قتول ،سقما ،سقٌم ،داء ،جنازتً،
النعش ،األكفان ،وفاة ،طبٌب،
مرٌضة ،حتؾ ،حتوؾ ،ذبّاح،

ٌحمل بعدا فلسفٌاٌ ،عكس الصراع مع
الزمن فً نفسٌة الشاعر العذري ،إذ
ٌعادل بٌن الموت ،وحرمانه من الحب،
وعندما كان الحرمان كان الموت
ضرورة حتمٌة ومطلبا

تتفاعل هذه الحقول فٌما بٌنها مشكلة معادلة القٌم اإلٌحابٌة ،التً ٌفرزها تسلسل المفردات
وتواترها ،إذ ٌنتج حقل الحب ،البعد النفسً للشاعر ونظرته للحب من جانبه الروحً ال فً
طابعه المادي ،فٌعبر عن أصدق المشاعر وأنبلها ،فً حبه البنة عمه لٌلى ،التً منع بفعل
التقالٌد القبلٌة و القٌم العربٌة المحافظة عن االرتباط بها ،حٌث تزوجت شخصا آخر ورحلت
عن الدٌار التً عاشا فٌها سوٌا منذ الصؽر ،األمر الذي أدى إلى تؤزمه وحزنه الشدٌد جراء
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اٌفظً األٚي:

هذا الفراق ،وهذه الحالة شكلتها الحقول المفرداتٌة التالٌة :حقل الهجر ،وحقل اللوم ،وحقل
وحقل الطبٌعة؛ إذ تؤخذ ألفاظ الهجر مكانا كبٌرا فً قصابده ،تعكس فٌها رؼبات المجتمع
المضادة لرؼبته ،إذ تمارس سلطتها بالقوة مما أدى إلى تمزق نفس الشاعر بٌن أمله فً
االرتباط بمحبوبته لٌلى ،وبٌن الواقع الرافض لهذا االرتباط ،الذي وهذا ما تسبب له بحالة
حزن وكآبة و استوحاش ،والتمزق جعله ٌنطوي بذاته وٌبتعد عن المجتمع البشري ،لتكون
الطبٌعة بكل عناصرها متنفسه ،ومع تؤزم حالته ،تتشكل الحالة األخٌرة لنفسه ،من خبلل
نزوعها للموت نتٌجة لٌؤس الشاعر من تحقق حلمه باالرتباط.
إذا فقد شكل تواتر الكلمات وتكرارها سمات مٌزت ترتٌب المفردات ،حٌث انتظمت
وانسجمت لتبٌن طرٌقة الشاعر فً اختٌاره وتوزٌعه للكلمات(المفردات) ،أي بناءه للنص
العذري ،وكذا عبلقة هذا التوزٌع بتمٌز وتنوع الداللة المنتجة لجمالٌة النص العذري ،فعلى
امتداد التسلسل الخطً ،تتكرر المفردات إما مشتقة أو ؼٌر مشتقة :فالمفردة المشتقة ،إضافة
إلى أنها تحمل دالالت جدٌدة فً الصٌػ االشتقاقٌة المتؽٌرةٌ ،زٌدها التكرار بروزا وتمٌز ،أما
المفردة ؼٌر المشتقة فإنها تبرز وتتمٌز كذلك من خبلل موقعها الجدٌد الذي أتاحه لها التكرار،
فٌحمل موضعها الجدٌد داللة جدٌدة تعتمد على طاقة الجذر المكون لصٌؽتها الثابتة.
وتنتظم المفردات كذلك على مستوى الدالالت واإلٌحاءات تسلسبل حقلٌا ،أي شكل تواترها
حقوال داللٌة ،عبرت عن األنساق المشكلة للنص العذري.

ثانٌا :تسلسل الوحدات المكررة المركبة:
 .1التراكٌب الجملٌة:
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اٌفظً األٚي:

تنتج الجملة عن طرٌق تتالً مجموعة من الكلمات ،تخضع هذه الكلمات أو الوقابع
اللؽوٌة فٌما بٌنها لقوانٌن تنظٌمٌة مستقاة من النظام العام للؽة ،فالنظام العام للؽة العربٌة
ٌفرض عنصرٌن على األقل فً التركٌب الجملً ،وتتحدد الجملة بنوعٌن :جمل فعلٌة ،تبتدئ
بفعل ،وجمل اسمٌة ،تبتدئ باسم ،كما ٌفرض ترتٌبا معٌناٌ ،تحكم فً مواقع الوحدات التً
تتكون منها الجملة ،والذي ٌهمنا فً دراسة التراكٌب الجملٌة التً كررها قٌس فً شعره ،هو
شكل الوسومات فٌها ،الذي ٌحدده التنوع فً ترتٌب الوحدات التركٌبٌة.
ونبلحظ اعتماد قٌس على التراكٌب الفعلٌة ،وتكرارها فً قوله:
ضى هللا ُ ِبال َمعْ رُوؾِ ِم ْن َها لِؽٌ ِْر َنا
َق َ

*

1

ضى لِ ٌَا
َوبال َّش ْو ِق واإل ْب َعا ِد ق َ

الجملة الفعلٌة المتكررة قضى تتكون من وحدتٌن لؽوٌتن (الفعل  +الفاعل) ،وهً ال
تحدث وسما لدى التلقً ،ألنها توافق الترتٌب العادي الذي وافق بدوره توقع القارئ ولم
ٌصدمه ،بانزٌاح معٌن ،لكن السمة التً تظهر ،فً تكرار هذا التركٌب متعلقة بالطبٌعة النحوٌة
للوحدة اللؽوٌة الثانٌة (الفاعل) ،فقد كان فً الجملة األولى لفظ الجبللة على شكل اسم ظاهر،
مرتبط بفعله ،وفً الجملة الثانٌة كان ضمٌرا مستترا ،ؼٌر ظاهر ،وقد ٌعود هذا االستتار إلى
ضرورة اقتضاه الوزن الشعري ،أو لتؤكٌد فعل القضاء وأثره المباشر على الشاعر.
وٌقول فً موضع آخر:

2

ذاب ٌَا
َدعُونًِ َدعُونًِ ْ ،قد أ َط ْل ُت ْم َع ِ

*

او ٌَا
َوأ ْن َ
ضجْ ُت ْم ِج ْلدِي ِب َحرِّ ال َم َك ِ

َدعُونًِ أَ م ْ
ُت َهمَّا َو َؼمَّا َو ُكرْ َب ًة

*

أ ٌَا َو ٌْ َح ْقل ِبً َمنْ ِب ِه م ِْث ُل َما ِب ٌَا

َدعُونًِ ِب َؽمًِّ َوا ْن َه ُدوا فًِ َكبل َء ٍة

*

ت أنْ لسْ ُ
م َِن هللا أٌْق ْن ُ
ت َبا ِق ٌَا

تتكرر جملة دعونً فً هذه األبٌات ،واحتلت الصدارة فً كل بٌت ،وهً جملة
فعلٌة ،تترتب عناصرها ترتٌبا ؼٌر موسوم ،هذا أدى لعدم وسمها على مستوى التلقً ،ألنها لم

1ـ الدٌوان ،ص .38
2ـ الدٌوان ص.42
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اٌفظً األٚي:

تشكل انزٌاحا عن التسلسل التدرٌجً العادي والمؤلوؾ للجملة الفعلٌة ،فقد تكونت من ( فعل+
فاعل  +مفعول به) ،الفعل جاء فعل أمر ،من الفعل ودع ،والفاعل جاء ضمٌرا متصبل بالفعل،
المتمثل فً واو الجماعة ،والمفعول به ،جاء أٌضا ضمٌرا متصبل بالفعل ،والمتمثل فً ٌاء
المتكلم ،تفصل بٌنهما نون الوقاٌة.
دخول النون ٌعد سمة فً الترتٌب ،وهً سمة فصل حٌث فصلت بٌن الفاعل والمفعول به،
وهذا األخٌر ٌعد عنصرا أساسٌا ألن فعله فعل متعد ،محتاج إلٌه.
والسمة األخرى المتعلقة بالعنصرٌن (الفاعل والمفعول) متمثلة فً هٌبة كل منهما،
فكبلهما ضمٌر اتصل بالفعل ،هذا االتصال ٌعكس العبلقة المباشرة بٌن المخاطب ،ومخاطبٌه
(جماعة األطباء) ،هذه العبلقة هً عبلقة مادٌة تمثلت فً تحسس جسم المرٌض ،ومعالجته
بالكً ،وقد فصلت نون الوقاٌة بٌنهما ،وفً هذا داللة على رؼبة المرٌض فً إبعادهم عنه،
ألن عبلجهم أضر به ولم ٌشفه ،بل زاده ألما.
وفً موضع آخر ٌقول:

1

صبلَ
أقٌو ُل ألصْ َح ِابً َو ْقد َطلبُوا ال ِّ

ص ْد ِري
* َت َعالوا اصْ َطلُوا إنْ ِخ ْف ُت ْم ال َقرَّ مِنْ َ

قالواُ :ن ِرٌ ُد ال َما َء َنسْ قًِ َو َنسْ َتقًِ
ؾ

ؾ ُ
ت َت َعالَ ْوا فاسْ َتقُوا ال َما َء مِنْ َنه ِْري
* قُ َ ْل

ؾلُواَ :وأٌ َْن ال َّن ْه ُر ْقل ُ
ت َم َدا ِمعًِ
قا

الح ْف ِر
عن َ
ْن ِ
* َسٌ ُْؽنِـ ُك ْم َد ْم ُع ال َعٌ ِ

فقالواَ :ولِ َم ه َذاَ ،فقُ ْل ُ
ت :م َِن ال َه َوى

ك هللا ُ َفقُ ْل ُ
ت اسْ َمعُوا ع ُْذ ِري
* ؾ
قالوُ ا لَحا َ

ألَ ْم َتعْ ِرفُوا َوجْ هًا لِل ٌْلَى ُ
ش َعـــــا ُع ُه

* إ َذا َب َر َز ْ
ْس َو البـَ ْـد ِر
ت ٌ ُْؽنًِ َع ِن ال َّشـــم ِ

تكررت الجمل :قالوا ،قلت ،أقول ،وهً جمل فعلٌة تتركب من (فعل  +فاعل  +مفعول به)،
تتكرر مع اختبلؾ فً الفاعل ،بٌن ضمٌر مستتر فً البٌت األول تقدٌره أنا ،وضمٌر متصل
ٌعود على األصحاب ،متمثل فً واو الجمع فً البٌت الثانً ،وضمٌر متصل أٌضا متمثل فً

1ـ الدٌوان ،ص .61
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اٌفظً األٚي:

تاء المتكلم ،العابدة على الشاعر ،أمّا المفعول به فجاء فً هذه التراكٌب جمبل معبرة عن
المقول.
وترتٌب الجمل ؼٌر موسوم كونه اعتد بالترتٌب العادي للجمل الفعلٌة ،إنما تكرارها
كان متنوعا ،فوسمها بتؽٌٌر هٌبة الفاعل ،أعطً التسلسل الكبلمً نوعا من الحوارٌة التً
أساسا بنى علٌه تعبٌره الستظهار حالة األلم والحزن والوجد التً ٌعانٌها.
حٌث تتجسد الذات المعذبة منذ فعل القول األول ،فهً ال تظهر فً التركٌب ،إنما تستتر خلؾ
الفعل :وتنادي الذات األخرى الباحثة عن النار والماء ،وتوجهها نحوها ،لتدلها على نار ذات
طبٌعة أخرى ،وماء ذو خصابص مختلفة ،وهً نار الحب ،ودموع األسى ،فالذات المعذبة
تستعطؾ الذات األخرى.
ومن التراكٌب التً تكرر وجودها فً شعر قٌس ،التركٌبات الشرطٌة :وهذا النوع من
التركٌبات تتكون من جملتٌن :جملة الشرط ،وجملة جوابه ،و ٌكون وسمه بتؽٌٌر فً الترتٌب
بٌنهما ،فقد تسبق جملة جوابه ،جملة شرطه ،محدثة تؤثٌرا أسلوبٌا معٌنا ،لكن ما ورد فً
أشعار قٌس من تراكٌب شرطٌة ،فإنها ال تتمٌز بسمة معٌنة ،نذكر على السبٌل التمثٌل ال
الحصر قوله:

1

ت مِنْ َما ِء م ُْز َن ٍة
ت َما ًء ُك ْن ِ
فلَ ْو ُك ْن ِ

*

ت مِنْ َؼ ْف َو ِة ال َفجْ ِر
ت َن ْومًا ُك ْن ِ
َو ْلو ُك ْن ِ

ت لَ ٌْ َل َت َواص ٍُل
ت لَ ٌْبلً ُك ْن ِ
َولَ ْو ُك ْن ِ

*

ت َب ْد َر ال ُّد َجى ٌَسْ ِري
ت َنجْ مًا ُك ْن ِ
َو لَ ْو ُك ْن ِ

تكرر االسم المنسوخ (تاء المخاطب) المتصل بالناسخ (كان) ،المسبوق بؤداة شرط ؼٌر جازمة
(لو) ،وهً حرؾ امتناع المتناع ،و قد تكررت هذه الجملة االسمٌة ،مع تؽٌر فً خبرها فً
كل تكرار لها ،إلعطاء حبٌبته تمٌزا عن باقً العناصر التً ٌشبهها بها ،فٌؽٌر العنصر
المشبهة به فً كل مرة ،لٌعٌن لها وجه الشبه أو الصفة األجمل فً ذاك العنصر.
ندرك من خبلل هذه األمثلة ،أن التراكٌب الجملٌة المكررة ،المتوزعة داخل النصوص
الشعرٌة شكلت تسلسبلت ؼٌر موسومة ،من حٌث ترتٌب عناصرها الداخلٌة ،فلم تظهر ،ألنها
1ـ الدٌوان ص .63
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اٌفظً األٚي:

جمل إخبارٌة ،لكننا فً قراءتنا لها أدركنا كثافة الفتة ،على مستوى أنساق معٌنة صنعها لها
تكرارها ،وعلٌه نستطٌع القول أن التكرار جعلها موسومة ،وأرشدنا إلى ما تحمله من
خصابص أسلوبٌة ،حاولنا تقصً بعضها فً األمثلة السابقة .
 .2ذسهسم التراكٌب البالغٌة:
األشكال أو الصور الببلؼٌة ،هً عبارة عن تراكٌب لؽوٌة تحدث على مستوى بنٌتها
المعنوٌة تعدٌبلت تجعلها مجاوزة للمعنى الذي ٌإدٌه الترتٌب النحوي للوقابع اللؽوٌة ،وهذه
األشكال على اختبلفها تتوزع داخل النص متخذة تنظٌما ببلؼٌا معٌنا ،ونحن إذ نتناول
التنظٌمات أو التسلسبلت الخاصة باألشكال الببلؼٌة المحددة على مستوى أفق التلقً ،تنتظم فً
نوعٌن من الصور ،صور ذات بنٌة صؽرى وهً الصور التً تكون قرٌبة فً التلقً وفورٌة،
من ذلك األشكال الببلؼٌة البٌانٌة كاالستعارة والتشبٌه والمجاز ،كذلك مختلؾ أشكال التكرار
تعد من الصور القرٌبة فً التلقً ،وصور ذات بنٌة كبرى وهً ؼٌر فورٌة فً التلقً ،فبل
تظهر فً التلقً األولً ،كما ٌصعب تفكٌكها وعزلها فً عناصر .
ندرك خبلل تقصٌنا لمختلؾ الصور والتنظٌمات الببلؼٌة فً شعر قٌس نزوحه إلى
الصور ذات البنٌة الصؽرى ،وصور التكرار أدل على ذلك ،إذ ٌتخذ صورا عدة خبلل
توزٌعه ،إما الصدارة ،أو الختام ،أو صورا اشتقاقٌة ،أو توسط ،وهذا ما حاولنا إثارته فٌما
سبق من دراستنا التطبٌقٌة ،حٌث حاولنا استظهار كٌفٌة تسلسل مختلؾ الوحدات اللؽوٌة
المكررة.
أمّا اآلن فنحن بصدد تحلٌل الصور البٌانٌة ،وهً األخرى نحددها فً سلسلة الصور
ذات البنٌة الصؽرى ،وال بد أن نشٌر إلى أننا ال نتناول كل الصور ،إنما ركزنا دراستنا على
الصور التً تتكرر على مستوى المجموعة الشعرٌة ككل ،رؼم أن هذه الظاهرة أثارت حفٌظة
بعض النقاد ،منهم نعٌم الٌافً ،الذي قام بتقسٌم الصور المكررة إلى قسمٌن :بعضها ٌكرر فً
العمل نفسه (القصٌدة الواحدة) ،وبعضها ٌكرر فً الكل العام (مجموع القصابد) ،وٌرى أن هذا
ٌرتبط بمحدودٌة التصور ،وتدل على ضٌق أفق الخلق ،وعدم القدرة على التنوٌع ،كما أنه ال
ٌحمل فابدة وظٌفٌة ،ألنه مجرد تكرار لعبلقات معٌنة ٌعٌد فٌها اإلنسان نفسه ،وال ٌجد بٌن
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اٌفظً األٚي:

ٌدٌه ؼٌرها لتنقل ما ٌرٌد  ،1إال أننا نود استظهار دور التكرار فً تنظٌم الصور الببلؼٌة
المحققة للتنظٌم الموضوعً ،ومنها قول الشاعر:
ُون ق ٌْ ًسا َبعْ َد َما َش َّف ُه ال َه َوى
ٌَلوم َ

*

َو َب َ
ان َبا ِك ٌَا
ات ٌ َُراعِ ً ال َّنجْ َم َحٌ َْر َ

2

2

وقوله:
ُم َع ِّذ َبتًِ ْقد َطا َل َوجْ دِي َو َش َّفنًِ

*

اس َق َّل َع َزا ِب ٌَا
َه َواكِ ف ٌَا لِل ّن ِ

3

ٌنطلق البناء التصوٌري ،من البناء التركٌبً النحوي ،حٌث نجد المجاز العقلً فً هذٌن
المثالٌن ٌتشكل من تركٌب جملً ،جملة فعلٌة واقعة على التسلسل التدرٌجً للترتٌب الجملً
الفعلً (فعل +فاعل) ،ثم ٌعدل عن هذا التركٌب داللٌا بتشكل عبلقة مع العبلقة اإلسنادٌة لهذا
التركٌب ،هً العبلقة السببٌة ،عن طرٌق اسناد الفعل (شؾّ ) إلى ؼٌر فاعله الحقٌقً ،فالذي
أضعؾ الذات المحبة هً األمراض والعلل الجسدٌة التً أصابته ،أمّا الحب فقد كان السبب فً
هذه األمراض ،حٌث جسد المجاز ،الموضوع الربٌس والمركزي ،الذي تقوم علٌه التجربة
العذرٌة ،وتدور حوله باقً المواضٌع ،المعبرة عن األحاسٌس النابعة عن الذات المحبة ،كما
ٌظهر فً الرسم الموالً:
اللوم =
دفقة
صؽرى
البكاء =
دفقة
صؽرى

العذاب =
دفقة
صؽرى

الحب= دفقة
شعورٌة
كبرى،
مركزٌة

قلة العزاء
= دفقة
صؽرى
الوجد=
دفقة
صؽرى

 1ـ ٌنظر ،نعٌم الٌافً ،تطور الصورة الفنٌة فً الشعر العربً الحدٌث ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق1983 ،م ،ص .68
2ـ الدٌوان ص .38
3ـ الدٌوان ،ص 42
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اٌفظً األٚي:

ٌظهر الرسم تسلسبل داللٌاٌ ،تولد عنه تسلسبل فً الشعور ،حٌن ٌعبر التركٌب مجموعة من
الدفقات الشعورٌة ،تنتظم بشكل دابري ،تكون حركتها من المركز نحو المحٌط ،فالدفقة
الشعورٌة الكبرى تظهر فً التركٌب المجازي الواقع وسط كل بٌت ،ثم تنسحب عبلقته السببٌة
على باقً الدفقات الشعورٌة  ،الناتجة عن التراكٌب األخرى ،إذ ٌوضح السهم الحركة
االنسحابٌة ،للداللة المركزٌة على باقً الدالالت المحٌطة بها.
ومن الصور التً تكررت فً الظاهرة العذرٌة عند قٌس ،قوله:

1

َفبلَ َؼرْ َو أنَّ الحُبَّ ل ِْل َمرْ ِء َقا ِت ٌل

*

ب
ٌُ َقلِّ ُب ُه َما َشا َء َج ْنبًا إِلَى َج ْن ِ

ت َق ْب َل َأوا ِن ِه
س ال َم ْو ِ
َف ٌَسْ قٌِ ِه َكؤْ َ

*

ب
ت إلَى ال ُترْ ِ
ُور ُدهُ َق ْب َل ال َم َما ِ
َوٌ ِ

واالستعارة من المجازات التً تعمل وفق المحور النظمً ،حٌث تحدث على مستوى بنٌتها
المعنوٌة تعدٌبلت ،كتؽٌٌر أو تبدٌل المعنى فً كلمة ما من التركٌب النحوي ،من أجل ربط
مجال بآخر ،لذلك تعد انحرافا عن االستخدام العادي لمعانً الوحدات اللؽوٌة.
فً البٌتٌن تظهر استعارة على مستوى التركٌب الجملً اإلسمً (الحب للمرء قاتل) ،والتركٌب
الفعلً( ٌسقٌه كؤس الموت) ،إذ تعمل على تؽٌٌر المعنى فً كلمة الحب ،من معناها المجرد
الدال على ذلك الشعور الجمٌل والهادئ ،الذي ٌبعث فً نفس المحب راحة وأمبل بالحٌاة
السعٌدة الهانبة .إلى معنى ماديٌ ،مارس سلطة قهر واضطهاد لهذا المحب؛ فاالستعارة أكسبت
الحب طبٌعة مادٌة ،من خبلل إضفاء عناصر وصفات شخصٌة ،تخص اإلنسان.
وٌشكل هذا التحول فً الداللة ،تحوال فً الدفقات الشعورٌة لقٌس ،وٌمثل الرسم التالً
بناء تسلسلٌا للشعور ،فالحب فً صفته الروحٌةٌ ،شكل دفقة هادبة خافتة ،تحولها بعد ذلك
االستعارة إلى سلسلة من الدفقات القوٌة ،التً تعكس االضطهاد الذي ٌمارسه الحب ،فً صفته
المادٌة على الشاعر ،وتجعله معادال للممارسة القهرٌة التً ٌفرضها المجتمع العربً على
الذات المحبة فً منعها من الحب.

1ـ الدٌوان ،ص .36
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اٌفظً األٚي:
تشخٌص

الحب إحساس
= دفقة ثابتة

الحب شخص
قاتل= دفقة
كبرى

الحب شخص
متحكم = دفقة
كبرى

موت المحب =
دفقة كبرى

ومن االستعارات أٌضا فً شعر قٌس ما شكل نظاما عاملٌا ،حٌن تنتظم الكلمات فً
بعض التراكٌب تنظٌما خاصا تتحقق به تؤثٌرات أسلوبٌة تتعلق بالخطاب الحواري وطبٌعة
العوامل ،كما فً التعابٌر التالٌة:
ت َوهللا َفاعْ لَمًِ
صبْرً ا لسْ ِ
َف ٌَا َن ْفسُ َ

*

اب َع ْن َها َح ِبٌ ُب َها
س َؼ َ
ِب َّؤو ِل َن ْف ٍ

1

ف ٌَا ْقلبُ م ْ
از ًعا
ُت ح ُْز ًنا َوالَ َت ُ
ك َج ِ

*

وع ْ
ْس ِب َخالِ ِد
القو ِم لٌ َ
فإنَّ َج ُز َ

2

ف ٌَا َك ِب ًدا ْ
أخ َشى َعل ٌْ َها َوإ َّن َها

*

ت اللِّ َوى لَ َخفُ ُ
وق
ض َبا ِ
َم َخا َف َة َه َ

3

فالذات المحبة فً هذه األمثلة تتخذ من نفسها ذاتٌْن ،ذات ناصحة ،توجٌهٌة تطالب
بإذعان الذات المعذبة ،فالشاعر ٌقوم بتوجٌه الخطاب إلى نفسه أو كبده أو قلبه ،وهذه األشٌاء
ال تكون مستمعا اعتٌادٌاٌ ،تخٌلها كشخصٌة ٌحاورها.
العامل المرسل للسلسلة الكبلمٌةٌ ،تخٌل محاورة شخصٌة أخرى ،وٌنتج خطابه الندابً
والتوجٌهً وفقها ،فتكون هذه الشخصٌة هً العامل المرسل إلٌه ،الذي ٌتجسد دوره فً فهم
هذه السلسلة ،واإلذعان لهذا الخطاب التوجٌهً.

1ـ الدٌوان ،ص .32
2ـ الدٌوان ،ص .53
3ـ الدٌوان ،ص.57
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اٌفظً األٚي:

أمّا طبٌعة العبلقة العاملٌة فهً عبلقة تقبل العكس لكون الهوٌة العاملٌة واحدة؛ فهوٌة
العامل المرسل هً نفسها هوٌة العامل المرسل إلٌه ،ألن الشاعر ٌوجه النداء لنفسه ،خبلل
تقنٌة الحوار الداخلً ،أو ما ٌعرؾ بالمونولوج ،حٌث ٌعكس هذا الحوار ،حالة درامٌة تنشطر
خبللها الذات المحبة ،لتجسد صراعا بٌن العقل والقلب ،الذي ٌمتد بدوره لٌعبر عن صراع بٌن
الرؼبة الفردٌة للذات ،ورؼبة المجتمع المنتمً إلٌه ،وٌمكن توضٌح العبلقة العاملٌة بما ٌلً:

عامل مرسل =
الذات الناصحة

عامل مرسل إلٌه
عبلقة عاملٌة عكسٌة = حوار

(العقل)

مع الذات (مونولوج)

= الذات المعذبة
(القلب)

وما نلحظه أٌضا من أشكال ببلؼٌة مٌزت البناء النصً لقٌس بن الملوح ،االعتماد على
التشبٌه الستظهار المعنى أو الموضوع األساسً الذي نظمت ألجله القصابد العذرٌة ،وهو
العنصر النسوي ،إذ تشكل المرأة فً الظاهرة الشعرٌة العذرٌة محورا هاما ،لكونها المحرك
الربٌس لكل المعانً التً ٌعبر عنها الشاعر العذري فً قصابده ،وهً السبب المباشر فً
وجود ذلك اإلحساس الروحً الذي ٌختلجه ،وفً الوقت نفسه كانت سببا فً معاناته ،و قد
ارتبط اسم كل شاعر من الشعراء العذرٌٌن باسم محبوبته ،فنجد كثٌر عزة ،قٌس لبنى ،وجمٌل
بثٌنة ،كما احتل اسم المحبوبة مساحة شاسعة من المنظومة الشعرٌة لكل شاعر .ونجد شاعرنا
المجنون قٌس بن الملوح ٌرتبط بمحبوبته بثٌنة ،روحا وشعرا ،فبل تخلو قصٌدة من اسم لٌلى،
بل ٌتواتر هذا االسم وٌتكرر على امتداد القصٌدة ،هذا التواتر هو الذي شكل الفارق بٌن تعبٌر
الشاعر الجاهلً عن المرأة وتعبٌر الشاعر العذري ،فلم تكن فً الشعر الجاهلً الموضوع
األساسً ،إنما الزمة ومقدمةٌ ،لفت بها الشاعر انتباه السامع لموضوع القصٌدة الربٌس ،الذي
قد ٌكون مدحا أو حكمة....أو ؼٌر ذلك.
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اٌفظً األٚي:

أمّا استعمال قٌس للتشبٌه كان لئلجادة بهذه المحبوبة وذكر محاسنها ،حٌث كان ذكر
اسمها العزاء الوحٌد له بعدما منع من االرتباط بها فً الواقع ،والتشبٌه +األكثر تكرارا فً
شعره ،حٌن ٌشبّه محبوبته بكوكب الشمس كما فً قوله:
َه َوٌ ُ
ْت َف َتا ًة َكال َؽ َزالَ ِة َوجْ ُه َها

*

ْس ٌَسْ ِبً َدلُّ َها ُك َّل َع ِاب ِد
َو َكال َّشم ِ

ْس َوجْ ُه َها
ْن َ
ك ال َّشم ِ
ِب َساح َِر ِة ال َع ٌْ َنٌ ِ

*

ٌُضِ ً ُء َس َنا َها فًِ ال ُّد َجى ُم َت َسا ِم ٌَا

ألَ ْم َتعْ ِرفُوا َوجْ هًا لِلَ ٌْلَى ُ
ش َعـا ُع ُه

*

إ َذا َب َر َز ْ
ْس َو
ت ٌ ُْؽنًِ َع ِن ال َّشم ِ
2
ال َب ْد ِر

1

فالشاعر فً هذه األبٌات ٌعادل بٌن أهمٌة لٌلى فً حٌاته ،وأهمٌه الشمس بالنسبة للكون
والحٌاة ،وما ٌعزز هذه األهمٌة هً كثرة أوجه الشبه بٌنها وبٌن الكوكب ،وٌمكن تمثٌل هذا
التشبٌه بالرسم التالً:
األهمٌة

المرأة =
شمس
الصفاء

النور

فالتشبٌه ،شكل الداللة المركزٌة التً تنفجر منها الدالالت التشبٌهٌة ،بٌن الموضوع
المركزي المشكل للبناء العذري (المرأة) ،والموضوع المعادل (الشمس) واستعان به الشاعر
للتدلٌل على شدة حبه وولهه بحبٌبته ،وتقدٌسه لها ،فطبٌعتها البشرٌة لم ٌعادلها بؤخرى من نفس
الطبٌعة بل ٌعادلها بظاهرة كونٌة ،لٌثبت تفردها فً نفسه.

1ـ الدٌوان ،ص .38
2ـ الدٌوان ،ص .61
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اٌفظً األٚي:

فً التشبٌهات السابقة ٌشبه الشاعر محبوبته بعناصر طبٌعٌة مادٌة ،أمّا فً األبٌات
اآلتٌة فٌشبهها بعنصر حً ،هو الؽزال أو الرٌم ،لكنه الٌذكره صراحة ،بل ٌذكر شبهه بها،
حٌث ٌقول:
أ ٌَا َش ْب َه ل ٌَلَى ال ُت َراعِ ً َفإِ َّننًِ

*

صد ُ
ٌِق
ُوش َ
لكِ ال ٌَ ْوَ 1م َبٌ َْن الوُ ح ِ
صد ُ
ٌِق
َ

1

وٌقول أٌضا:
َت َر َّوحْ َسالِمًا ٌَا َش ْب َه ل ٌْلَى

*

ب ال َبقوُ الَ
ْن َواسْ َتطِ ِ
َق ِر َ
ٌر الَ 2عٌ ِ
ال َبقوُ الَ

2

بعد أن فقد قٌس رجاءه فً إٌجاد من ٌسانده من بنً البشر لجؤ إلى البراري واألقفار ،ولشدة
ولهه بمحبوبته ،أصبح ٌرى وجهها فً كل شًء حتى فً وجه الحٌوانات ،التً أصبحت
صدٌقته ،فٌجد فً تشبٌهها عزاء قلبه المنفطر من الحب ،وفً الوقت نفسه ،هً مدعاة لذكرى
محبوبته ،التً أصبح ٌتمثل صورتها فً كل مكان وفً كل شًء.
تكررت الصور الببلؼٌة فً شعر قٌس من أجل إنشاء أنساق وتشكٌبلت معٌنة داخل
البناء النصً العذري ،حٌث انتظمت مشكلة تنظٌما لموضوعٌن هامٌن ٌقوم علٌهما النص
العذري ،هما :تصوٌر حالته الذاتٌة فً مكابدته للحب  ،وتصوٌر جمال المحبوبة.

1ـ الدٌوان ،ص.45
2ـ المصدر نفسه ،ص.46
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انخـــاذًح

من خبلل ما تناولناه فً طٌات هذا البحث ،فقد توصلنا إلى جملة من النتابج أهمها:
 أن االختبلؾ فً تناول أسلوب التكرار بٌن القدٌم والحدٌث ٌعود فً األساس إلى طبٌعة
استعماله داخل الخطاب أو النص.
 أن االستعمال التكراري خاضع بالدرجة األولى لنفسٌة الشاعر من جهة واعٌة أو ؼٌر
واعٌة ،وعلى هذا األساس اقترحنا تقسٌما للتكرار إلى تكرار انتقابً ،وتكرار تلقابً.
 أن األسلوبٌة التسلسلٌة هً منهج إجرابً ٌعتمده الدارس األسلوبً فً إدراك العمل
الفنً ،حٌث ٌعمل انطبلقا من الشكل فً بناء سبلسل من الوقابع اللؽوٌة محاوال
تحدٌدها ،أو تحدٌد تجانسها ،وتنظٌماتها المختلفة ،وما تحمله من وظابؾ وقٌم أسلوبٌة.
 أن التكرار هو األداة الكاشفة عن التحدٌد األسلوبً ،ألنه ٌساعد على توجٌه إدراك
المتلقً إلى كثافة معٌنة من الوقابع اللؽوٌة داخل نص ما أو مجموعة من النصوص،
وذلك من خبلل توزٌعاته المختلفة.
 تكرار الحروؾ فً شعر قٌس بن الملوح ،دلنا على وجود حزم وكثافة جمالٌة مٌزت
اختٌار الشاعر ألنماط معٌنة من الحروؾ ،وتوزٌعها فً مواقع من النص ،فاكتشافنا
لتكرار حروؾ متجانسة من حٌث صفاتها وإفادتها ،ساهم فً اكتشاؾ الجانب النفسً
للشاعر الذي جعل من هذه الحروؾ وما تتمٌز به مطٌة للتعبٌر عن ألمه وعذابه.
 تكرار الكلمات سمة ؼالبة فً شعر قٌس بن الملوح ،واعتمد بدرجة أكبر على تكرار
الكلمات فً صفتها االشتقاقٌة ،وذلك بالنظر إلى الجذر والصٌؽة ،وتسلسل هذا النوع
من الكلمات داخل النص ٌعطً إدراكا بخاصٌة التنوع فً أسلوب الشاعر ،وهذا التنوع
كان له دوره فً تؽٌر حاالته الشاعر االنفسٌة.
 احتلت المفردات المكررة مواقع مختلفة فً السلسلة التعبٌرٌة الشعرٌة لدى قٌس بن
الملوح فؤحٌانا تتوزع بطرقة تبلزمٌة وأحٌانا بطرٌقة مترادفة  ،وأحٌانا ثالثة تكون
استهبللٌة أو ختامٌة ،و كل موقع من هذه المواقع ٌكسبها طاقات تعبٌرٌة ودالالت
مختلفة وجدٌدة ،وهذا االختبلؾ هو المنبه إلدراك المتلقً ،والمحدث لؤلثر األسلوبً
فً نفسه.
 أدى تكرار التراكٌب الجملٌة إلى استظهار طرٌقة الشاعر فً استعمال التراكٌب وفق
التسلسل الطبٌعً والعادي ،فلم تشكل انزٌاحا أسلوبٌا ،ألنها كانت ؼٌر موسومة من
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ناحٌة التؽٌٌر فً ترتٌب عناصر التركٌب الجملً ،وهذا ما أثبت أن إدراكها لم ٌرتبط
باالنزٌاح ،إنما ارتبط بمدى تواترها داخل البناء النصً ،وتؤسٌسا على ذلك ٌكون
تكرار تراكٌب معٌنة فً النص وتوزٌعها داخله هو الممٌز و الواسم ألسلوب الشاعر
التعبٌري.
ٌ قل تكرار الصور الببلؼٌة فً شعر قٌس بن الملوح ،وما تكرر منها أفاد فً تنظٌم
موضوعها حٌث تسلسلت هذه التكرارات فً موضوعٌن :التشبٌهات وكانت تعكس
رإٌة الشاعر إلى محبوبته ،من خبلل وصؾ جمالها وحسنها ،واالستعارات التً
عكست حالة الٌؤس لدى الشاعر ،حٌن ٌصبح الحب مدعاة لؤللم والموت ،نتٌجة الهجر
والفراق.
وٌمكن اإلشارة إلى أن مختلؾ أشكال التكرار االستهبللً ،واالشتقاقً والختامً ..وؼٌرها،
ٌمكن عدها من قبٌل الصور الببلؼٌة ،إذ ٌقع فً نفس الخانة مع التشبٌهات واالستعارات،
باعتبارها صورا ذات بنٌة صؽرى ،تكون فورٌة من وجهة نظر التلقً ،ألنها سهلة
اإلدراك والعزل.
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 .60هربرت رٌد ،طبٌعة الشعر ،ترجمة عٌسى العاكوب ،مراجعة عمر شٌخ الشباب ،وزارة
الثقافة ،دمشق.
ٌ .61ىسي نىذًاٌ ،رؾٍ ً١إٌض اٌشؼو ،ٞثٕ١خ اٌمظ١لح ،روعّخ ِؾّل فزٛػ ،كاه
اٌّؼبهف1995،م ،ث١وٚد  ،ك/ؽ.

الرسائل الجامعٌة والدورٌات:
 .62ذىياٌ غاصي حسٍٍ ِ ،مبي ثؼٕٛاْ اٌجٕ ٝاألٍٍٛث١خ اٌظٛر١خ فٍٛ ٟهح إٌبً ِمبهثخ
ٍ١ّ١بئ١خ رلا١ٌٚخ ،وٍ١خ اٌش١ـ اٌط ٍٟٛاٌغبِؼخ اٌىٍ١خ اإلٍالِ١خ عبِؼخ ،إٌغف األشوف.
 .63سامٌة راجح  ،مقال بعنوان :نظرٌة التحلٌل األسلوبً للنص الشعري ،مفاتٌح ومداخل
أساسٌة ،مجلة األثر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ـ الجزابر ،مارس2012 ،م ،ع.13
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 .64عبد القادر الزاكً  ،مقال بعنوان :من النموذج النصً إلى النموذج التفاعلً للقراءة،
سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،24منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،جامعة
محمد الخامس ،المملكة المؽربٌة.
 .65عبد القادر علً زروقً ،أسالٌب التكرار فً دٌوان سرحان ٌشرب القهوة فً الكافٌتٌرٌا،
مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً الببلؼة واألسلوبٌة،

2012م ،جامعة باتنة،

الجزابر.ص.89
 .66عبد اللطٌف حنً  ،نسٌج التكرار بٌن الجمالٌة والوظٌفٌة فً شعر الشهداء الجزابرٌٌن
دٌوان الشهٌد الربٌع بوشامة نموذجا ،مجلة علوم اللؽة العربٌة و آدابها ،منشورات
جامعة الوادي ،ع ،4مارس2012 ،م.
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ملخص البحث بالعربٌة:
تناولت هذه الدراسة موضوع" :

التكرار فً األسلوبٌة التسلسلٌة وظٌفته البنائٌة

والجمالٌة فً شِ ْعر مجنون لٌلى "  ،فقد حاولت أن تبٌن أهمٌة التكرار فً المنظومة النقدٌة
العربٌة  ،و موقعه فً النظرة الؽربٌة فً مختلؾ أشكاله و تسمٌاته لتصل إلى الدور الفعال
للتكرار ،الذي وقؾ علٌه الباحثون فً ربطهم التكرار باألسلوبٌة التسلسلٌة  ،التً تهدؾ إلى
وضع سبلسل من الوقابع اللؽوٌة و دراستها من منظور األدبٌة ،فكانت الظاهرة المتكررة
هً الوسٌلة األنجع والمحرك الذي ٌجب أن تكون علٌه هذه األسلوبٌة التسلسلٌة ،على أساس
أن تكرار واقعة لؽوٌة ما داخل التسلسل الكبلمً ،أو العمل األدبً ٌساهم إسهاما كبٌرا فً
اكتشاؾ تلك الواقعة وتحدٌدها كظاهرة أدبٌة (أسلوبٌة) ،وٌتم ذلك وفق الدٌنامٌكٌة التً تحدثها
التكرارٌة فً التوزٌعات المختلفة للوحدات اللؽوٌة داخل العمل األدبً ،لتعكس بذلك جانبا
أسلوبٌا متفردا ـ ٌنفرد به منتج الخطاب ـ وممٌزا ألدبٌة النص جمالٌته).
تتجلى هذه الجمالٌة من خبلل الوقابع اللؽوٌة المكررة فً السلسلة الكبلمٌة (النص) ،فً
مقابل الوقابع المفردة( ؼٌر المكررة).
وانطبلقا من هذا التصور حاولت الدراسة تحدٌد مختلؾ التسلسبلت التكرارٌة لمختلؾ
المستوٌات اللؽوٌة التً اعتمدها قٌس بن الملوح فً شعره ،وذلك عن طرٌق تقصً تكرارٌة
الوحدات اللؽوٌة وتوزٌعاتها المختلفة داخل المجموعة الشعري ،قصد اكتشاؾ الخصابص
الممٌزة لؤلدبٌة الشاعر بخاصة ،وأدبٌة النص الشِ عري العذري بعامة .
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:خ٠ي١ٍاٌٍّقض ثبٌٍغخ االٔغ
Abstract
The current study deals with the theme of “Repetition in serial
stylistics, its structural and aesthetic function in the poetry of
Majnoun Leila». It aimed to clarify the importance of repetition in the
Arab Critic System, its position in the western conception in its diverse
forms to achieve the effective role of repetition that researchers dealt
with in the links they made on repetition with serial stylistics that aims
at making series of linguistic events aiming to study them from a literary
perspective, highlighting that the phenomenon of repetition is the
efficient means and the monitor that serial stylistics should reflect. The
idea is that the repetition of a linguistic phenomenon inside serial speech
and the literary phenomenon contribute greatly to discover that
phenomenon limiting it to a literary and a stylistic phenomenon that
happens according to the dynamics t generated through the various
distributions of linguistic units inside the linguistic units of the literary
work. That produce a stylistic dimension that is singular, such a
singularity is related to the producer of the work, which characterizes the
literary and the aesthetic nature of the product.
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That aesthetic nature is reflected by the serial linguistic phenomena
repeated in the serial speech of the text in reflection of the individualistic
non repeated phenomenon.
Basing on this view the study tries to identify the various repeated
serials of the diverse levels adopted by Qais Ibn Mulawah in his poetry
.The approach was oriented towards identifying the repetition of the
linguistic units and their various distribution inside the poetic group
product to through light on the specific features of the pure literary
nature of the poet specifically and the literary pure emotional nature in
general.
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انًهخص تانهغح انفشَسٍح
Résumé de recherche :
La présente étude a comme objet ((la répétition selon la
stylistique sérielle et son rôle structurel et esthétique dans la poésie
du Fou de Layla –"Majnùne layla")) et ce pour mettre en lumière
son importance dans les deux traditions critiques-arabe et
occidental- avec ses diverses formes et appellations.
En fait, le centre qui attire notre problématique est celui lié à
littéraire des séries de faits linguistique et leur répétition dans la
chaine langagière; ce qui nous permet de dévoiler les caractéristique
littéraire - voire stylistiques – du fait linguistique itératif.
Dans le même enchainement d'idées notre approche s'investit
dans l'analyse de l'aspect stylistique singulier de cette production
discursive ainsi que la littérarité et l'esthétique de sa poésie
courtoise.
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ثثد انًىضىػاخ
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