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أ 

  ةـاملقدم
التكرار ظاهرة كونية متيز الوجود، يقع اإلنسان حتت تأثريها بشكل أو بأخر، فحيثما تنقل بصرك وتعمل  دّ يُع   

بنا متكررة، وتعاقب الليل والنهار ككو فكرك جتد مظاهر هذا الكون مرتكزة على منط دقيق من التكرار؛ فحركة  
  .مراحل عمره، دقات قلبه، لغته: بطريقة من الطرق حدث يتكرر، بل إن ما يتعلق باإلنسان نفسه يتكرر

لذا  للغة تقوم على التكرار، ذلك أن مدى األلفاظ ال يتسع للمعاين اليت تتجدد باستمرار الرتكيبية طبيعةال   
بأشكال متعددة و تُردد بصور خمتلفة الستيعاب هذه املعاين، واستيفاء دالالت الكالم، فال مناص  ظتتكرر األلفا

ازات يف ا تكرار ـ على رأي ابن قتيبة ـ منلفايف أي لغة من لغات األقوام البشرية،  وترديده من تكرار الكالم إذا
   .لديهم ومآخذه لالقو ة من طرق قيطر  عند العرب، وهو الكالم

شعر لتكرار الكالم يف ا حظّ  أن يكون عقولن املم، فهاخر امفامها و أيّ  سجلّ و  إذا كان الشعر ديوان العرب   
 على ييار اختوقع وعليه فقد . خاصة إذا علمنا أن العرب كانت تبسط القول لُيفهم عنها، وتوجزه لُيحفظ ،فرو أ

اشتداد الصراعات العصر األموي بالذي اشتّد اضطرامه يف  هو شعر النقائض من الشعر العريب القدمي منوذجٍ 
رزدق خاصة، وذلك لشهرة وحّدة الصراع األديب الذي ما احتدم بني جرير والف اخرتتوقد . السياسية واالجتماعية

، احلكم النقدّي اخلالد تحقق من ذلكلنشب بينهما، والذي مل ينته إال بنهايتهما من جهة، ومن جهة أخرى ل
من حبٍر ووجْدُت الفرزدَق يْنحُت من  فُ دُت جريرًا يـَْغِر◌ُ جَ وَ  ":لاق حني لك بن األخطلامفيه  أوجزالذي و 

   ."صْخرٍ 
ذلك  اكتشاف ما تشكل منإلعداد العدة لسرب أعماق ذلك البحر، و ع الباحث دفيف هذا احلكم النقدي ما ي   

 اهذ يف تحقيقهل  حهو ما نطمو  ـ تكررما  ثِ حبْ و  ،ما تردد فيهاقراءة على ح نفتت قدفنقائض الشاعرين  ،الصخر
 واصلمثّ إن تَ  ،عاين النص األول عند الردّ تقتضي تكرار بعض م أن طبيعة مناقضة الكالم يف الشعر ذلكو  ـبحث ال

، خاصةدالالت حتمل هذه األلفاظ  ؛خمتلفة دفعهما إىل تكرار ألفاظيالشاعرين بني  هواستمرار  الصراع الشعري
أم أن  ،بشكل ال يقدح يف بالغة ذلك اخلطاب التكرارالشاعران عمل استَ هل  وعليه .وإحياءات معّينة يف اخلطاب

 اللفظي من املمكن أن يكون التكراروهل  اين اليت تفرضها طبيعة النقيضة؟ن نطاق تكرار املعاألمر ال خيرج ع
؟ وإذا كان كذلك  أخرى ضعيف موا فتقدمح يف موضع ويُ ، أم أنه يـُلْ أسلوبًا مّيز نقائض جرير والفرزدق، أو أحدمها

  ، فما هي صور هذا التكرار؟
نا على ثُ سيقتصر حبَ  ، حيثالدراسة ملنت نقائض جرير والفرزدق ذلك ما سنحاول الوصول إليه من خالل هذه   

وقد  .تكرار األلفاظ بشكليه البسيط واملركب، كتكرار األصوات، والكلمة، واجلملة أو العبارة قراءة وتقييم
وقد فرضت  مل من خالله حماورة القدمي مبا هو جديد،آالذي األسلويب هو املنهج نسقي مبنهج نقدي  تتسلح
الداليل  ، كما أدجمت املستوىة هذه الدراسة حبَث املستوى الصويت فقط ملا له عالقة وطيدة بتكرار األلفاظطبيع



ب 

ولعل يف ذلك  يف موضعه، حيث أنين كنت أستعرض داللة كّل عنصر من عناصر املستوى الصويتضمن البحث؛ 
   .اء، والتأويل حيًنا أخرباإلحصاء حيًنا، واالستنجاد بالسيمي دون االستعانة وعناء اجلهد مشقة

 بذلت جهًدا مضنًيا، حيث أينمشكلة الوقت  ،هذا البحثأثناء إجناز ت سبيلي عرتضل اليت ايعراقمن الو    
الراقية، كما كان أمر اختيار  ويةلغماّدا ال، وفّك رموز اكله قراءة نصوص الديوان واستهلكت وقًتا طويًال يف

؛ الشيء الكثري إال أنه مقابل هذا اجلهد استفدت .تكرار األصواتثرا وخباصة وذلك لكصعب التكرارية  جالنماذ 
اعتقدها، ومنها أن الصراع الشعري بني جرير والفرزدق كان تنافسًيا  كنت  من املفاهيم اليت بعضاً صّححت قد ف

، ، وإفحاش ُمشنيَحتمل نقائضهما من هجاء مر  األجل الرتويح عن النفوس وإضحاك الناس وإسعادهم؛ بالرغم ممّ 
  . قذف للمحارمو 

ديوان النقائض، نقائض جرير والفرزدق : كانتهذه فاملصادر واملراجع اليت صحبتين يف رحلة البحث  همّ ما أأ   
ي، إيليا احلاو  بشرح وحتقيق و ديوان الفرزدقف أديب ومرجع تارخيي مهّم، ل أليب عبيدة ُمعمر بن املثىن، وهو مؤَ 
كذلك و  ،خصائص األسلوب يف الشوقيات:ومؤلف الطرابلسي املوسوم بـ وأيًضا شرح ديوان جرير للصاوي،

  .الغزل يف شعر بشار بن برد: بعنوان ة حملمود عبد الباسطقّيمالدراسة األسلوبية ال
  :ثالثة فصول وخامتةالبحث من  ويتكّون هذا  

واحملدثني، وبالتايل كان هذا الفصل حيوي  عند القدماء مهوأقسا فيه إىل مفهوم التكرار تتطرق فصل األول
  :مبحثني

أن القدماء اهتموا بالتكرار من باب   تحيث وجد وأقسامه، مبحث أّول درست فيه مفهوم التكرار عند القدماء
كشف بالغة اخلطاب القرآين وإظهار سحر بيانه، وقد نظروا للتكرار نظرة عقلية تبحث يف فائدة املكرر يف 

  .تكرار اللفظ واملعىن، وتكرار املعىن فقط: لعبارة، وقسموه قسمنيا
، وذلك عن القدماءاختلفت نظرم  حيث ظاهرة التكرار وتقسيمام هلا،ل نياحملدث عرضت فيه رؤية مبحث الثاين

جعلهم  ، وهو مايف اإليقاع والداللة بشكل كبري أصبح جزًءا هاما يف هيكل القصيدة يسهم عندهم أن التكرار
التكرار اهلندسي، وتكرار : ومن تلك األقسام. يف الغالب يقسمون التكرار حسب موضعه يف القصيدة احلديثة

   .التقسيم، والتكرار الوظيفي
واإليقاع  اإليقاع اخلارجي يف نقائض الشاعرين من خالل البحث يف لفاظتكرار األ نظام فيه تتناول فصل ثان

  :كذلك  نيالداخلي، وقد قسمته إىل مبحث
األوزان الشعرية وداللتها،  ثام عن تكراركشف اللّ أفردته لتناول نظام التكرار يف اإليقاع اخلارجي، وذلك ب ،أول

، وزان التامةئد كلها على منوال األاقصالنُظمت  ، وقدماالً استعكان أكثر األوزان  وجدت أن حبر الطويل حيث
  .أما القافية فقد أُقتصر على املطلقة منها

تكرار الصوت يف  ذا اجلزء من البحثه نظام التكرار يف اإليقاع الداخلي، وقد رصدت يف وتناولت فيه ،ثانو 
، كما حبثت يف تكرار الكلمة أفقًيا وعموديًا يف النص، حيث وجدت بعض الدوال تتكرر مساحة البيت وداللته



 ج  

ر اجلملة أو العبارة يف نصوص النقائض، مث تتبعت تكرا. عن قصد لتوحي بدالالت يريد الشاعر إيصاهلا للمتلقي
  .الكثري منه إال أنين مل أعثر على الشيء

اإليقاع بنوعيه لكن يف وارتأيت من خالله التدقيق يف تصفح إبداع الشاعرين، وذلك عن طريق دراسة  ثالثفصل 
عموم يف  هتما وجدن لثبت مرغبًة يف ا قد سلكت هذا املسلكو  شاعر، لكلّ  واحد نصّ  أي نقيضتني فقط

بفضل  ـوقد تكشفت يل . انقيضة ورّده: ترابط، وصلة ونعين به املختارين نيالنص بني على أن يكون ،نصوصال
  .؛ مل تتضح إالّ يف التطبيقجوانب كانت خفية ـهذا 

  .خامتة حاولت فيها استظهار أهم النتائج اليت توصلت إليها
على كل املساعدات والتسهيالت اليت الشكر اجلزيل  لعيدجلولي اويف األخري أقّدم لألستاذ املشرف الدكتور 

، وتواضعه املعهود، فكان نعّم العون، قّدمها يل أثناء إعداد هذا البحث، بنصائحه السديدة وإرشاداته الصائبة
، علي حمدادي من جامعة ورقلة: ةتذاألساكما ال أنسى ذلك الدعم والتشجيع الذي حباين به . ندونعم السّ 
  . خري كلّ   جزاهم اهللا عين ف ،، والزميالن، عمر الشنيين، وبوعالم أوالد حييبوعامر من جامعة غاردايةوبوعالم 

 يف هذا املقام، وهي االعرتاف بأن هذا البحث املتواضع هو جهد مقلّ  ذكرها د منبكلمة الخنتم، هناك  أن وقبل  
   .عذر فالكمال هللا وحدهموقف من يلتمس يل ال قارئ حبثيحىت يقف  الكمال فيه، يال يّدع

                                                           
  م  2010جانفي   10: يف  متليلي                                                                

  هـ 1431حمرم  24: املوافق لـ                                                                    
                                                                      

           سويلم مختار                                                                                          
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  :ـ مفهوم التكرار 1
  :لغـة 

الرجوع عليه، ومنه : والكرّ ... احلبل الغليظ ، وهو حبل يصعد به على النخل : الكرّ "جاء يف كتاب العني    
 ى وال يتعدى: الّرجوع، يقال: والكرّ : ، ويقول اجلواهري يف صحاحه1كرارالتبنفسه، يتعد ه، وكروكّررُت ... كر

  .تكرار وتكرير: وبذلك تتضح هلذا املعىن صيغتان. 2الشيء َتكريرًا وَتكرارًا
وكررت عليه ....كرورًا،   ازم عنه مث كّر عليه: كرر: " أما الزخمشري فيذكر صيغة أخرى للفعل كّر حيث يقول   

  3."احلديث كرا، وكررت عليه َتكرارًا، وكّرر على مسعه كذا وتكرر عليه
  :اصطالحا

ـ إىل هذا األسلوب من زوايا خمتلفة على اعتباره قسًما واحًدا 5العرب ـ من الذين اهتموا بالتكرار4نظر البالغيون   
ـ مثًال ـ يعرف التكرّار ) هـ637ت(فابن األثري . ّلفظ أو يف املعىنأو هو أقسام خمتلفة وذلك بالّنظر حلصوله يف ال

املعىن مردد، واللفظ واحد  ن، فإ)أْسرع، أْسرع(هو داللة اللفظ على املعىن مردًدا، كقولك ملن تستدعيه : " بقوله
ىن وتكريره، والدال تقع يف ترديد املع" أي إعادة ذات اللفظ للدالة على نفس املعىن،  فظاهرة التكرار لديه  6".

         7."واحد

وهو أن يكرر املتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو : " فيقول فيه) هـ654ت(أما ابن أيب األصبع املصري   
وكأنه حيصر التكرّار يف قسم واحد هو تكرار اللفظ واملعىن مًعا، مادام قد  8".املدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد 

يرى التكرار ) هـ686ت(إال أّن ابن الناظم. غاية منه وهي التأكيد، املدح، الذم، أو التهويل والوعيدأشار إىل ال
  :إعادة اللفظ لتقرير معناه، وُيستحسن يف مقام نفي الشك، كقوله"يف

                                                 
م،  2002هـ ـ 1/1424ر الكتب العلمية، لبنان، طع احلميد هنداوي، دا: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني مرتبا على حروف املعجم، ت -1

  ).ك ر ر(مادة 
مادة              ،4/1990أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، لبنان، ط : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت ابن محاد اجلوهري، -2
  ).ك ر ر(
  ).ك ر ر(م،  مادة 1998هـ ـ 1/1419لكتب العلمية، لبنان، طحممد باسل عيون السود، دار ا :تالزخمشري، أساس البالغة،  -3
: ت       ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، : ينظر. تكرار الكالم والزيادة فيه: من أوائل املتكلمني يف التكرار ابن قتيبة حيث خصص له بابًا أمساه -4

  . 232م، ص1973هـ ـ 2/1393أمحد صقر، دار الرتاث، مصر، ط
 قضايا الشعر املعاصر، ، دار العلم للماليني، لبنان،: ينظر. نازك املالئكة عدم االهتمام بأسلوب التكرار يف عصرهم إىل عدم أمهيته آنئذترجع  -5
  .وما بعدها 275، ص7/1983ط
دار  وبدوي طبانة، أمحد احلويف: تالفلك الدائر على املثل السائر البن أيب حديد، : ويليهابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،  -6

  .345، ص2ج، )د،ط( ،مصر النهضة للطباعة والنشر،
  .134، ص1/2004ط ،، عامل الكتب احلديث، األردن)دراسة نصية(فايز القرعان، تقنيات اخلطاب البالغي والرؤيا الشعرية  -7
الس األعلى للشؤون اإلسالمية،  حفين حممد شرف،: القرآن، تإعجاز ابن أيب األصبع املصري، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان  -8

  .375، ص)د،ط( اجلمهورية العربية املتحدة،



 9 

 1"ِلَسـاِين ِلسري َكتُـوٌم َكتـوم             َوَدْمِعي ِحبُبـي َمنُـوٌم َمنُـوم

  . حّدد وظيفة تكرار الدال، اليت تكمن يف تقرير املعىن وتأكيده إلزالة الشكمن الواضح أنه 
أحدمها يوجد يف اللفظ : وأما التكرار، فهو قسمان:" التكرار إىل قسمني بقوله) هـ737(يقسم ابن األثري احلليب   

أسرْع أسرْع، : ك ملن تستدعيهواملعىن، واآلخر يوجد يف املعىن دون اللفظ، فأما الذي يوجد يف اللفظ واملعىن فكقول
  2."أطعين وال تعصين، فإن األمر بالطاعة هو النهي عن املعصية: وأما الذي يوجد يف املعىن دون اللفظ ؛ فكقولك

  2."املعصية
والتكرار اسم حملمول يشابه :" مفهوم التكرار بشكل فاق به سابقيه حيث وّسع فيه بقوله 3وحيّدد السجلماسي   

يعتمد " يّ فقد أدخل ذا املفهوم حتت مصطلح التكرار كل تركيب تكرار  .4"شرتك هلمابه شيء شيًئا يف جوهره امل
وقد جعل التكرار . ، كالتجنيس مثال5"يعتمد على رتابة عنصرين لغويني فأكثر، حبيث ختضع لنظامه اخلاص"

التكرير : ثاينالتكرير اللفظي، ولنسمه مشاكلة، وال: أحدمها: فلذلك هو جنس عال حتته نوعان" نوعني يف قوله
  .6"املعنوي، ولنسمه مناسبة

من خالل هذه التعاريف، يتضح أن للتكرار قسمني ال أكثر، تكرار اللفظ مبعناه، وتكرار املعىن دون لفظه، إال   
قد قسم التكرار ) هـ456(يرى بأن ابن رشيق" التكرير بني املثري والتأثري " أن الدكتور عز الدين السيد يف مؤلفه 

تكرار اللفظ دون املعىن، وهو األكثر، وتكرار : قسم ابن رشيق التكرار ثالثة أقسام: " حيث يقول 7ثة أقسامثال
  8."»اخلذالن بعينه« املعىن دون اللفظ، وهو األقل، وتكرار اللفظ واملعىن، وقد حكم عليه بأنه

بالعودة لكتاب العمدة تبني الدين، و  إال أنين ومن خالل البحث والتمحيص فيما ذهب إليه الدكتور عز   
وللتكرار مواضع حيسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر :" خالف ذلك، حيث يقول ابن رشيق يف باب التكرار

اخلذالن  مجيًعا فذلك ما يقع التكرار يف األلفاظ دون املعاين، وهو يف املعاين دون األلفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ
فإذا تكرر اللفظ واملعىن مجيًعا « ل؛ يتضح أنه مل يصرح ذا التقسيم، وما قولهفعند مراجعة هذا القو 9."بعينه

إّال تنبيه من عدم ورود جمرد احتمال اجتماع تكرار اللفظ وتكرار املعىن يف موضع واحد،  » فذلك اخلذالن بعينه 

                                                 
  .232ص ،م1981هـ ـ1/1409ط حسين عبد اجلليل يوسف، مكتبة اآلداب، مصر،: ابن الناظم، املصباح يف املعاين والبيان والبديع، ت -1
  .257ص، )د،ط(، منشأة املعارف،  مصر، حممد زغلول سالم: ت ابن األثري احلليب، جوهر الكنز، -2
يب البديع أبو حممد القاسم السجلماسي، من نقاد القرن الثامن اهلجري باملغرب، سنة وفاته جمهولة،  انتهى من تأليف املنزع البديع يف جتنيس أسال -3

  .م1304لـ املوافق  هـ704سنة 
  .476ص ،م1981هـ ـ 1/1401ط عالل الغازي، مكتبة املعارف، املغرب،: س أساليب البديع، تالسجلماسي، املنزع البديع يف جتني -4
عامل  سامي حممد عبابنة، التفكري األسلويب رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث، ، جدارا للكتاب العاملي ،و -5

  .207ص ،1/2007ط الكتب احلديث، األردن،
  .476/477لسجلماسي، ص ا -6
  209، ص..التفكري األسلويب رؤية معاصرة  :نفس التصور يراه سامي حممد عبابنة، ينظر -7
  .107ص ،م1986هـ ـ2/1407ط  عز الدين علي السيد، التكرير بني املثري والتأثري، عامل الكتب، لبنان، -8
  .73/74، ص2ج ،م1981هـ ـ5/1401ط ين عبد احلميد، دار اجليل، لبنان،حممد حمي الد: ابن رشيق، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، ت -9
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، وذلك باستعماله 1أطعين أطعين، وال تعصين، وهي إشارة منه فقط إىل عدم ورود جمرد االحتمال: كمن يقول
وعليه فإين أتساءل عن الدليل الذي بىن . »اخلذالن بعينه« ألسلوب الشرط الذي ينفي به القسم الثالث، بقوله

  .الدين استنتاجه للقسم الثالث للتكرار عند ابن رشيق عليه الدكتور عز
كل البالغي يف السياق، فهي ترصد دقة يف الكشف عن حركة هذا الش" إن تلك التعاريف املتعلقة بالتكرار    

، وذا يتمايز 2"األول مستوى داّيل ومعنوي، والثاين مستوى معنوي: إشارة إىل أن التكرار يتشكل يف مستويني
فالتكرار إذن، يأخذ نسقا لغويًا متميزًا يف صورته األوىل من الصورة الثانية، وذلك " املستويان يف جتسيد الظاهرة، 

يشكل ظاهرة لغوية بارزة يف السياق، فهي ظاهرة لغوية تطفو على املستوى السطحي للبنية أنه يف صورته األوىل 
اللغوية مث تؤول إىل أعماق هذه البنية من خالل شبكة العالقات السياقية اليت تولد املعاين على مستويات 

  3."خمتلفة
م لتكرار لفظة بذاا أو إعادة تعبري يف اخلطاب العادي عموًما والبالغي خصوًصا البد من دافع يقود املتكل   

إما أن يعود على اإليقاع، "بعينه، وإال لكان ذلك اجلهد زائدا ال فائدة منه، وعلى اإلطالق؛ فمثري التكرير ودافعه 
خيدم املوضوع،  ـذا  ـ، فاإليقاع 4"وال يتصور أن خيلو أحدمها عن اقرتانه بصاحبه. وإما أن يعود على موضوعه

مييزون بني نوعني من التكرار، تكرار " إال أن البالغيني. عه لتحصل الفائدة ويتحقق الغرض من اخلطابويتفاعل م
حسن ال يتحقق إّال على يدّي من عرف بفصاحته ودقته يف التعبري، وتكرار قبيح يسهل االنزالق فيه، وحيط من 

ار وتقيد استعماله حىت ال خيرج عن ، لذلك وضعت قواعد أولية تضبط هذا التكر 5"قيمة السياق الذي حيتويه
وإّال كان لفظية " السيطرة، ولعل أهم هذه القواعد أن يكون اللفظ املكرر وثيق االرتباط باملعىن العام للخطاب

كما أنه البد أن خيضع لكل ما خيضع له الشعر عموًما من قواعد ذوقية ومجالية . متكلفة ال سبيل إىل قبوهلا
. 6"بول مثًال، أن يكرر الشاعر لفظًا ضعيف االرتباط مبا حوله، أو لفظًا ينفر منه السمعفليس من املق. وبيانية

  :ومن هذا قول أيب الطيب املتنيب
  فـََقْلَقْلُت  بَاَهلُـُم الذي  قَلقـَل اِحلَشـا                 َقالقِـُل  ِعيـٍس  ُكلُهـن   قالقِـلُ 

شاِعـلُ   ما ال تُرِينا ِخفافُـها                 ِبَقْدِح اَحلَصى  أََرْتنـا   إذا اللْيـُل  وارَانـا
َ
  7امل

                                                 
و يف نفس الوقت؛ يف موضع آخر . وذلك اخلذالن بعينه: عز الدين السيد نفسه تساءل عن قصد ابن رشيق من قوله يف القسم الثالث احملتمل -1

  .107/108بني املثري والتأثري، ص التكرير: انظر. يتكرر فيه اللفظ واملعىن معا، ومع ذلك جيده شعرا مليحا
  .135فايز القرعان، تقنيات اخلطاب البالغي، ص -2
  .املرجع نفسه، ن ص -3
  .85عز الدين علي السيد، التكرير بني املثري والتأثري، ص -4
  .24ص ،1/2004ط ،فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان -5
  .264نازك املالئكة، ص  -6
. 127ص ،1ج ،م1992هـ ـ 2/1413عبد ايد دياب، دار املعارف، مصر، ط :بشرح أيب العالء املعري، ت ديوانال الطيب املتنيب، وأب -7

  .اإلبل اليت يعلو بياضها شقرة:  والعيس. مجع الُقلُقل، وهي الناقة اخلفيفة: القالقل
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عاب الصاحب ابن عباد أبا "يف البيت األول، لذا ) قالقل(، و)قلَقل(يكمن يف تكرار ـكما هو واضح  ـ و اخللل 
   1."ما له قلقل اهللا حشاه وهذه القافات الباردة: الطيب ذا البيت بقوله

  :تكرارـ أنـواع ال 2
بعض األشكال البديعية واألمناط البيانية يف البالغة تشارك التكرار اخلالص يف خصائصه البنائية كاجلناس،    

والرتديد، وااورة، ورد األعجاز على الصدور، وغريها، فهي مسميات بالغية تدل على تضمن العبارة لفظًا أو 
كان منصًبا على  ـ على رأي ناصر عاشور  ـإال أن اهتمام البالغيني ألفاظًا مكررة، أو تضمن التعبري تركيًبا مكررًا 

وعلى هذا . 2دور التكرار يف سياق الكالم وليس على داللة هذا التكرار ومعناه يف تلك املسميات البالغية
  3:األساس كان التكرار عندهم نوعني

  .تكرار يوجد يف اللفظ واملعىن: ـ النوع األول
  .ر يوجد يف املعىن دون اللفظتكرا: ـ النوع الثاين

ما دل على معىن واحد : مفيد وغري مفيد، واملفيد منقسم بدوره إىل فرعني: أما األول فهو منقسم إىل قسمني
أما النوع الثاين فهو منقسم أيًضا . واملقصود به غرضان خمتلفان، وما دل على معىن واحد واملقصود به غرض واحد

ما دل على معنيني خمتلفني، وما دل على : إىل فرعني ـهو كذلك  ـواملفيد منقسم مفيد وغري مفيد، : إىل قسمني
اإلطناب، : اإلشارة إىل مصطلحني يتعلقان بالتكرار، مها ـذا الصدد  ـمع مالحظة أنه من واجبنا . معىن واحد

ب األول أن اإلطناب أن علماء البيان هلم يف ذلك مذهبان، املذه" والتطويل، حيث اُختلف يف ماهيتهما؛ وذلك
، املذهب الثاين أما يفرتقان، فإن ...هو التطويل، وهذا احملكي عن أيب هالل العسكري، وعن الغامني أيًضا

عليه األكثر من علماء  اإلطناب يذكر لفائدة عظيمة خبالف التطويل، فإنه ال فائدة وراءه، وهذا هو الذي
حيث يعّد التكرار الذي يأيت لفائدة جزًءا من اإلطناب، والذي يأيت 5ثريهؤالء العلماء ابن األ ، ومن أبرز4"البالغة

  . يأيت بغري فائدة يعتربه فرًعا من التطويل
  : بالعودة إىل تقسيم التكرار السابق، مع هذه املعطيات اجلديدة ميكن إجياز كل ذلك يف املخطط التايل   

  
  

                                                 
  ). اهلامش( 127، ص1ن، ج ديواالأبو الطيب املتنيب،  -1
  .25حممد ناصر عاشور، ص: ينظر -2
 املكتبة العصرية، لبنان،عبد احلميد هنداوي، : اإلعجاز، ت حيي بن محزة العلوي، الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق: ينظر -3
وحممد ناصر عاشور، . 257/259األثري احلليب، صوابن . وما بعدها 3، ص3ابن األثري، ج و. وما بعدها 94، ص2ج ،م2002 هـ ـ1/1423ط

  .25ص
  .123/124، ص2ابن محزة العلوي، الطراز، ج -4
  .345، ص2، جابن األثري: ينظر -5

 سيــم التكــرار حسب إفادتــهمخطط تق
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شعب يف شرح هذه األقسام، ميكن الرتكيز على املفيد وغري املفيد منها؛ وعليه يكون األمر على لتفادي اإلطالة والت
  : النحو اآليت

  

المعنى   اللفظ والمعنى 

)تطويل(غير مفيد   

)إطناب(مفيد  )تطويل(غير مفيد   )إطناب(مفيد   

  دل على معنى واحد و
 المقصود غرض واحد

  دل على معنى واحد و
 المقصود غرضان مختلفان

  دل على معنى واحد

 دل على معنيين

 التكرار
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  :المفيد1أوالً ـ التكرار
وهو الذي حيدث يف مواضع ترتبط حباجة املتكلم يف إيصال ما يريده من معىن، فيكون له بذلك أثَر اُحلْسن يف    

والتكرار ذا . 2"تكرير إمنا يأيت ملا أهم من األمر، بصرف العناية إليه لَيثبت ويتقررال"الكالم معًىن ولفظًا، ألن
  :هي3"أربعة أقسام " املفهوم ينقسم إىل 

  :تكرار مفيد يوجد يف اللفظ واملعىن، يدل على معىن واحد واملقصود به غرضان خمتلفانـ  1

	�� ������ ﴿: مما جيري هذا ارى قوله تعاىل    

���������	
 ��������	
 ���  
���☺ִ� �	
 !� "#$�% &'(�☺)*ִ+ �	
 

�,�   ���������	
 ��������	
 �-�   
".�*/0 �12�/3 �'4�5	�	
 �� ﴾4،"  الرمحن (فكرر

األوىل ) الرمحن الرحيم(ألن 5"،مرتني، والفائدة يف ذلك أن األول يتعلق بأمر الدنيا والثاين بأمر اآلخرة) الرحيم
  .6)يوم الدين(، والثانية قبل )العاملني(قبل جاءت 

=>;�&:9	 ֠+27 ﴿: ومما يعّد من هذا الباب أيًضا قوله تعاىل   /3 
&>;?��@B �	
 ���   CD ��B�?;F 	/0 

/G;��.�+� �,�   CD�; ��IJ;F 
/G;���./? �	/0 ��.�?;F �-�   CD�; 

�	/J;F K��L֠/M 	N0 �OP)�/B/? ��   CD�; 
��IJ;F /G;���./? �	/0 ��B�?;F ���   

2LQR�� 2LQR?S3�� �TU�; �V4�� ��� ﴾7 وقد ظن ،
يعين يف املستقبل من ) ال أْعبدُ ( وليس  األمر كذلك، فإّن معىن قوله تكرير ال فائدة منه،" أقوام أن يف هذه اآليات

وما ُكنُت عابًدا : ، أي)نَا عاِبٌد ما َعَبْدمتوال أ(عبادة آهلتكم، وال أنتم فاعلون فيه ما أطلبه منكم من عبادة إهلي، 
قط فيما سلَف ما عبْدمت، يعين أنُّه مل يـُْعهْد ِمين عبادُة صنٍم يف اجلاهلّية يف وقٍت ما، فكيف يـُْرجى ذلك مين يف 

     8."يف املاضي يف وقٍت ّما ما أنا على عباَدتِِه اآلن) وال أنْتم عاِبُدون. (اإلسالم؟
                                                 

رير ويقال له التك. عام ويتعلق باملعاين اإلعرابية، وخاص ويتعلق بعلوم البيان: للتأكيد جمريني ابن محزة العلوي يف الفصل اخلاص بالتأكيد، جيعل -1
إال أن ابن األثري احلليب يف هذا األمر يرى خالف ذلك، يف . 94، ص2الطراز، ج: ينظر. أي التأكيد والتكرار شيء واحد يف ما يتعلق بالبيان. أيضا
  . 257جوهر الكنز، ص: ينظر. وال فائدة للتكرير إال التوكيد: قوله

  .11، ص3ابن األثري، ج -2
  .وما بعدها 26فهد ناصر عاشور، ص: ينظر. التكرار يف شعر حممود درويش: اعتمدنا يف هذا الطرح على كتاب -3
  .1/4:اآليات ،سورة الفاحتة -4
  .7/8، ص3، جابن األثري -5
جالل الدين : ينظر يف ذلك. هذا الشاهد يعتمد يف حال اعتبار البسملة جزًءا من اآلية األوىل، وذلك عند الكويف واملكي، واحلسن وغريهم -6

  .104/105م، ص2004هـ ـ 1/1425ط ،حممد سامل هاشم، دار الكتب العلمية، لبنان: ، اإلتقان يف علوم القرآن، ضبط وتصحيحالسيوطي
  .سورة الكافرون -7
  .337تأويل مشكل القرآن، ص: ينظر.والبن قتيبة رأي خمالف يف هذا التكرار حيث يربطه بسبب نزول السورة . 09، ص3ابن األثري، ج -8
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ابن األثري هذا القسم من التكرار حسًنا ولكنه غامض، لذا جيب التنبه واحلذر يف احلكم بوجوده حىت ال  يعدّ    
وهذا باب من تكرير اللفظ واملعىن حسن غامض، وبه :" خيتلط األمر يف التفريق بينه وبني غريه، وذلك يف قوله

هذا احلكم الصادر من ابن األثري له ما 1." تعاىلتُعرف مواقع التكرير، والفرق بينه وبني غريه، فافهمه إن شاء اهللا
يربره؛ وذلك أنه جاء يف معرض حديثه عن هذا القسم بالذات وقد جاء بشواهده من القرآن الكرمي فقط، وعليه 

ما و  ،هو خشية االنزالق يف احلكم على هذه اآليات ومثيالا بغري ترو وتبصر ـيف فهمنا  ـفالغموض الذي يقصده 
وباجلملة فاعلم أنه ليس يف القرآن مكّرر ال فائدة يف : " قوله بعد ذكره لتلك الشواهد القرآنيةذا الرأي يدعم ه

تكريره، فإْن رأيت شيًئا منه تكّرر من حيث الظاهر فأْنِعْم نظرَك فيه واْنظْر إىل سوابقه ولواحقه؛ لتنكشَف لك 
  2."الفائدة منه

  
  :، يدل على معىن واحد واملقصود غرض واحدتكرار مفيد يوجد يف اللفظ واملعىنـ  2

ִ ]�W7�XYZ ﴿:كقوله تعاىل     \] �%^��֠ ��_�   �`+� 

W7�X+֠ ִ
 \] �%^��֠ �,��  ﴾"3،  فالتكرير هنا داللة على        
  :وعليه ورد قول الشاعر...التعجب من تقديره، وإصابته الغرض" 

  4"ِميَأال يا اْسَلِمي مث اْسَلِمي مثَُت اْسلَ 
  :ومن ذلك أيضاً قول أحدهم. قصد املبالغة يف الدعاء هلا بالسالمة) اسلمي(فالشاعر كرر 

  
ؤثـِل والندى             ُهنـاك ُهنـاك الفْضُل واخلُلُق اَجلْزلُ 

ُ
  5إىل مْعـَدِن العِـز امل

فهو يقرر يف نفس السامع ما عند  من التكرير الذي هو أبلغ من اإلجياز، ألنه معرض مدح،) هناك هناك( فقوله" 
أُدلُكم على َمْعَدِن كذا وكذا ومقره : املمدوح من هذه األوصاف املذكورة مشريًا إليها، كأنه قال

   6."وُمفاِدِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌هِ 
  
  :تكرار مفيد يوجد يف املعىن فقط، ويدل على معنيني خمتلفنيـ  3

                                                 
  .09، ص3ج، ثريابن األ -1
  .08، ص3، جاملرجع نفسه -2
  .19/20 :اآليتانسورة املدثر،  -3
  .10، ص3ابن األثري، ج: ينظر. ثالث حتيات وإن مل تكلمي: البيت أليب متام، وعجزه -4
 ـهـ 1/1411يل، لبنان، طأمحد أمني وعبد السالم هارون، دار اجل: أبو متام، ديوان احلماسة، بشرح أيب يعلى حممد بن احلسن املرزوقي ،ت -5

  . 336، ص2ج م،1991
  .20، ص3ابن األثري، ج -6



 15 

 QR/I ��; 2`QRS�a0 b9N0cF� ﴿:كقوله تعاىل"   
/G�??��/3 T)U�Z �d2��3 e	
 /G;?�?0[</3�; 

"	;?��+9J[1		�L /G2�ִf�g/3�; ��/? 
-��RS�☺ �	
 h  

ִ.i=��<;cF�; ?`+j &>����* @�☺ �	
 
���� ﴾"1 . فاألمر باملعروف خري، وليس كل خري أمرًا باملعروف، وذاك أن اخلري أنواع كثرية؛ من

، وذلك بقصد التنبيه )األمر باملعروف(إىل اخلاص ) اخلري(لعامأي االنتقال من ذكر ا ،2"مجلتها األمر باملعروف
  .3على فضله

  
  :تكرار مفيد يوجد يف املعىن فقط، ويدل على معىن واحدـ  4
، )وحده ال شريك له(، مثل قولنا)ال إله إال اهللا(، فقولنا "ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : " من شواهده قولنا   

 ـعليه السالم  ـوكقوله تعاىل على لسان يعقوب . 4"إذ يدالن على أمر واحد هو وحدانية اهللا ومها يف املعىن سواء،
" :﴿/k	�֠ �	ִ☺=J�Z l
�QR�m;F K�no/L 

pT�q�r?��; T)U�Z ��	
 ?`)*�?;F�; &s�0 
��	
 	/0 WD  &>��☺)*�+� ���﴾5 فإّن البّث واحلزن مبعىن ،

  :يف أبيات احلماسة 7ومن هذا القبيل قول بعضهم. 6"لنازل بهِ واحد، وإمنا كرره هاهنا ِلشّدة اخلْطِب ا
 هل
ُ
ْحلِ ـَزمَ  ان يف ـبعيًدا عن األْوط ِب  شاِتِ◌يـًا            ـنَزْلُت علـى آل  امل

َ
  ن امل

  8وِإْحساُم  حتـى َحِسبُتهم  أْهلـِي   ِإْكراُمهم  واْفِتقـادهم           يب  َفما زال 
  9.فتقاد داخالن حتت اإلحسان، وإمنا كّرر ذلك للتنويه بذكر الصنيع واإلجياب حلقهفإن اإلكرام واال"
  

  :ثانًيا ـ التكرار غير المفيد

                                                 
  .104: اآلية ، سورة آل عمران  -1
  . 27ص ،3ج ،ابن األثري -2
  .28املرجع نفسه، ص -3
  .27فهد ناصر عاشور، ص -4
  .86: اآلية ، سورة يوسف -5
  .30، ص3، جابن األثري -6
  .، وغري منسوبني ألحد يف شرح ديوان احلماسة)3/233ج(س يف البيان والتبينيُبَكري بن األخنَ : البيتان منسوبان لـ  -7
  .109، ص1أبو متام، ديوان احلماسة، ج -8
  .34، ص3، جابن األثري -9
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ما كان مستغىن عنه غري مستفاد به زيادة معىن مل يستفيدوه بالكالم األول، " وهو ما جاء خبالف املفيد، أي   
يقدح يف الفصاحة، ويغض مع "ر الكالم هنا زائد عن احلاجة، ؛ فتكرا1"ألنه حينئذ يكون فضال من القول ولغًوا 

  :هذا النوع ينقسم إىل قسمني مهاو 2"طالوا، 
  :تكرار غري مفيد يوجد يف اللفظ واملعىنـ  1
  :يف بيت امرئ القيس ) بال(كتكرار كلمة    

  3ٍل  ويتبَـُعنـا  بـالِ أَال  إنِين  بـاٍل  على َمجٍل  بـاِل                 يُقـوُد  بِنـا بـا   
  :ومن ذلك بيت املتنيب وقد أشرنا إليه سابًقا

  فـََقْلَقْلُت  بَاَهلُـُم الذي  قَلقـَل اِحلَشـا                َقالقِـُل  ِعيـٍس  ُكلُهـن   قالقِـلُ 
واحلق معه، : "..بقولهيف هذا البيت ) ق ل ق ل(يعّلق عز الدين السيد على إنكار ابن األثري لتكرار املتنيب ملادة

   4."فبيت أيب الطيب قبيح التكرار، إال أن يكون أراد به السخرية والتشنيع على تلك القالقل
  :ومن هذا الباب أيًضا قول املتنيب

  5لَـْم أََر  ِمثْـَل  ِجريَاِين وِمْثِلي                ِلِمْثلـي  ِعْنـَد  ِمْثِلهم  َمَقـامُ 
إال أن ابن أيب     . 6"فهذا التكرير الفاحش الذي يؤثر يف الكالم نقًصا: "املتنيب  بقولهيَنقد ابن األثري بيت 

"  حديد خيالف هذا الرأي بل وخيطئ صاحبه، وذلك أنه ال يرى يف هذا البيت تكرارًا كما فهمه ابن األثري، ألن
ظ واملعىن مًعا مرّددين مكّررين يف هذا ، وال ُوجد اللف]سورة األنفال 8[7الشاعر مل يكرر كما تكررت ألفاظ اآلية

البيت، ولكن أول ألفاظه يُعطي معًىن جممًال، والثاين يعطي معىن مفصًال، وهو شرح ذلك امل، فلم يكن ذلك 
واملفهوم من رأي ابن أيب حديد . 8"تكريرًا مشتمًال على إعادة اللفظ واملعىن مًعا، فلم ُجيْز إدخاله يف هذا القسم

إمنا هو تفصيل ملا  ؛تكرارا ألجل التكرار فقط هذا البيت مثاًال للتكرار املفيد؛ ألن ما تومهه ابن األثري أنه يعترب
قد أخطأ يف تشخيص هذا التكرار ويف إدراك  ـحسب رأي ابن أيب حديد دائًما  ـسبقه، وبذلك يكون ابن األثري 

                                                 
، 3/1976حممد خلف وحممد زغلول سالم، دار املعارف، مصر، ط: اخلطايب، بيان إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ت -1

  .52ص
فهد ناصر : ، نقال عن96، ص1/1996عبد املتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح، ط: ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، ت -2

  .23عاشور، ص
 ـ هـ1/1421أنور أبو سويلم وحممد الشوابكة، مركز زايد للرتاث التارخيي، اإلمارات، ط: ديوان بشرح أيب سعيد السكري، تالامرؤ القيس،  -3

  .340، ص1م،  مج2000
  .113عز الدين السيد، ص -4
مل أر من هو مثلي يف الفضل، يقيم بني قوم ال يشاكلونه، ألم ِسْفلة أخساء، فمقامي فيما : يقول. 362، ص1ديوان، جال أبو الطيب املتنيب، -5

  .بينهم عجيب
  .25، ص3ابن األثري، ج -6
  .هذا القسم من التكرار ليزيل التوهم من تشابه التكرار املوجود ا،  والتكرار يف بيت املتنيبذكر ابن األثري اآلية يف معرض حديثه عن  -7
  .285صالفلك الدائر على املثل السائر، البن أيب حديد، : ، ويليه4ابن األثري، املثل السائر، ج -8
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رى ابن أيب حديد، ألن البيت خيلو من قرائن تؤدي إىل أعقد من أن يُفهم كما ي ـيف رأينا  ـإال أن األمر . حقيقته
  .  هذا الفهم

  
  
  
  :تكرار غري مفيد يوجد يف املعىن فقطـ  2
يف : قسمان ـحسبه  ـالتأكيد يف جمال البيان تكريرًا، فاملصطلحان مبعىن واحد، وللتأكيد 1صاحب الطراز يعدّ    

  .مفيد وغري مفيد: ان اللفظ واملعىن، ويف املعىن فقط، وللقسم الثاين ضرب
من التأكيد من غري فائدة وهو أن ترد لفظتان خمتلفتان : الضرب الثاين :" يقول يف التكرار الذي حنن بصدده

  :تدالن على معىن واحد، وهذا كقول أيب متام
  2اَقَسـَم الزمان رُبُوَعنا  بني الصبـَا                َوقـَبُـولـها  وَدبُـورِهـا  أَثْـالثًـ 

  :فالّصبا والقبول، لفظتان تدالن على معىن واحد، ومها امسان للريح اليت ب من ناحية املشرق، وحنو قول احلطيئة
َر قـد ُغِلبـا   3قـالْت أَُماَمُة  ال ْجتزْع  فُقْلُت  هلا                 ِإن  الَعـزاَء  وإن الصبـْ

  4."فالعزاء هو الصرب، ألن معنامها واحد
وأما املوضع الذي "يعاب على الشاعر هذا اخلطأ يف موضع دون موضع،  ـحسب ابن األثري  ـ هذه املسألة يف   

يعاب استعماله فيه فهو صدور األبيات الشعرية وما واالها، وأما املوضع الذي ال يُعاب فيه فهو األعجاز من 
قافية، والشاعر مضطر إليها، واملضطر َحيل له ما األبيات، ملكان القافية، وإمنا جاز ذلك وإن مل يكن عيًبا، ألنه 

  :َحرُم عليه، كقول امرئ القيس يف قصيدته الالمية اليت مطلعها
  )أال أَْنِعْم َصـباًحا أيها الطلل الباِيل (

  :فقـال
َعْمـَن إال َسِعيٌد  ُخمَلّـٌَد              قَِليـُل  اهلُُمـوِم  ال يَِبيُت  بِـ   5َأْوجالِ وَهـْل  ينـْ

  .وإذا كان قليل اهلموم فإنّه ال يبيت بأوجال، وهذا تكرير للمعىن، إال أنه ليس بعيب، ألنه قافية
  :وكذلك قال احلطيئة

  قـالْت أَُماَمُة  ال ْجتزْع  فُقلـُْت  هلـا                 ِإن  الَعـزاَء  وإن الصْبـَر قـد ُغِلبـا

                                                 
  .من هذا الفصل 13 ، انظر هامش الصفحةأشرنا هلذه املالحظة سابًقا -1
  .312، ص1مج ،)د،ت( 5ط حممد عبده عزام، دار املعارف، مصر،: ديوان بشرح اخلطيب التربيزي، تالام، أبو مت -2
  .19ص ،م2005 ـهـ 2/1426ط محدو طماس، ، دار املعرفة، لبنان،: ديوان، اعتىن بهالاحلطيئة،  -3
  .100، ص2ابن محزة العلوي، ج -4
  .340، ص1ديوان، مجال امرؤ القيس، -5
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  1ُكْنِت  صـاِدَقًة                  مـاالً نَِعيـُش بِـِه يف النـاِس أو َنشَبا   َهال اْلتَمْسِت  لنـا إنْ 
  فالبيت األول معيب، ألنه كرر العزاء والصرب، إْذ معنامها واحد، ومل يرَدا قافيًة، ألن القافية هي الباء، 

  2."وأما البيت الثاين فليس مبعيب، ألن التكرير جاء يف النشب، وهو قافية
  :يف ختام هذا اجلزء من البحث، وحنن ندرس أقسام التكرار حسب تقسيم علماء البالغة الحظنا أمرين مها   

  .ـ اعتماد اآليات القرآنية كشواهد فيما يفيد من التكرار
  . ـ تكرار نفس الشواهد واألمثلة اليت ساقها هؤالء العلماء يف مؤلفام، وخباصة الشواهد الشعرية

ألول فنعتقد أن السبب يعود هلدف أولئك العلماء من التطرق لظاهرة التكرار، والذي يرتكز يف أما األمر ا   
األساس األول على الدفاع عن القرآن الكرمي، وتوضيح بالغته، إْذ أُثريت حول القرآن شبهات وقضايا تطعن يف 

أن أساليب التكرار "واحلقيقة . الِعي إعجازه، ومن بني ما أثاره امللحدون؛ قضية التكرار اليت ّعدت من النقائص و 
يف القرآن من النوع احملمود، فقد ورد التكرار يف األمور املهمة واملعاين اليت حيرص القرآن على أن يبّثها يف القلوب 

� ﴿: ويثبتها يف الضمائر، وقد أشار سبحانه إىل الغرض من التكرار فقال��Z���; 
	�g[*uv�; ?`�f�� /k2��Z �	
 2`�f=*ִ+�� 

&>;?�m]\/X/3 ����3 وقال تعاىل ،﴾ : ﴿
ִ.��w\]�; �nS �/rJ;F 

	wJ
�Q2�+֠ 	x\�L/�/? 	nS [�dxy�; 
��\�[ z��0 ��\�?�� �	
 2`�f=*ִ+�� 

/G�YZ{X/3 �;;F �|�� /Q} 2`~��  
☯� ]�� 
  .   6، وصلنا مبعىن بيـنا، وصرفنا أي كّررنا5"﴾ �-���4

لثاين، فسنرتك البن رشيق مهمة اجلواب، وذلك يف معرض تطرقه لباب التكرار وشواهده أما خبصوص األمر ا   
إال ما ال ) هـ296ت(وقد نقلت هذا الباب نقًال من كتاب عبد اهللا بن املعتز:" الشعرية يف عمدته، حيث يقول

فهد عاشور أقرب وقد يكون رأُي . 7"خفاء به عن أحد من أهل التمييز، واضطرين إىل ذلك قلة الشواهد فيه
والالفت يف مؤلفات البالغيني ممن تناولوا التكرار باحلديث تشابه :" للصواب يف هذه القضية عندما يصرح قائالً 

وواقع األمر إن . بعضهم، حىت ليخّيل لنا، وكأنه مل يوجد غريها يف العربيةالشواهد فيها، بل تكرارها كما هي عند 
                                                 

  :البيت الثاين، يف الديوان جاء ثالثًا، كما أنه  روي خبالف ذلك. 19ص ديوان،ال ة،احلطيئ -1
  هال التمسـت لنا إن كنـت صـادقة            ماال فيسكننـا باخلـرج أو نشبا                                            

  .36/37، ص3ابن األثري، ج -2
  .51:سورة القصص اآلية -3
  .113:اآلية سورة طـه -4
اخلطايب، : وينظر. 81م، ص2006هـ ـ 1427/ 3حممد أبو موسى، اإلعجاز البالغي، دراسة حتليلية لرتاث أهل العلم، مكتبة وهبة، مصر، ط -5

  .53ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ص نبيان إعجاز القرآن، ضم
بن أيب بكر السيوطي، تفسري اجلاللني امش املصحف الشريف بالرسم  جالل الدين حممد بن أمحد اْحمللي، وجالل الدين عبد الرمحن: ينظر -6

  .303، وص374م، ص2002هـ ـ 1/1422العثماين، مكتبة الصفا، مصر، ط
  .80، ص2ابن رشيق، العمدة، ج - 7
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، مث رغبة بعضهم يف االنتصار لرأي البعض أو )التكرار اللفظي(على شكلية اللغة نظرم العقلية للمسألة، وتركيزهم
فالصراع بني البالغيني واملنافسة على التفوق كانا . 1"ختطئته، كل ذلك قد يكون سبًبا يف تناقل الشواهد وتكرارها

  .الشواهد هذه أهم أسباب تكرار
البالغيني القدماء من الذين اهتّموا بظاهرة التكرار قد نظروا إليه بعد هذه الّلمحة املتعلقة بالتكرار، ندرك أّن    

رأي  على ـنظرة عقلية تم بفائدة املكرر يف الكالم دون غريها، وذلك ببحث عالقة ما تكّرر بسوابقه ولواحقه 
يقدح يف بالغة ، فاللفظ املكرر جيب أن يضيف شيًئا جديًدا للمعىن ال حيصل بدونه وإال كان زائدا  ـابن األثري 

 الكالم، وعلى هذا األساس جندهم قد تطرقوا إليه يف باب اإلطناب واإلجياز، وقد كانت قضية الدفاع عن القرآن
وكشف قمة بالغته دفعت بأولئك البالغيني إىل التصدي هلذه الظاهرة يف الشعر والبحث عنها يف ديوان  الكرمي

وإذا كانت تلك . 2كالم فقط؛ وإمنا إبراز تفوق النص القرآين فيهاالعرب، ليس بقصد إثباا كظاهرة عادية يف ال
هي نظرة القدماء لظاهرة التكرار، فسنتعرف يف املبحث التايل على رؤية احملدثني هلذه الظاهرة وأساس تقسيمام 

   . هلا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .24فهد ناصر عاشور، ص -1
: ضمن مؤلفام اليت ترصد إعجاز القرآن الكرمي، ومن بني هؤالءال نقصد أم خصوا التكرار بالدراسة دون غريه؛ بل املقصود أم تطرقوا للظاهرة  -2

  .   إعجاز القرآن: تأويل مشكل القرآن، والباقالين يف مؤلفه: ابن قتيبة يف مؤلفه
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  :املبحث الثاين
  

  التكرار عند احملدثني الرؤية واألقسام
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  :عند المحدثين) la répétition(التكرارـ 
  

إذا كان التكرار يف رؤية القدماء قد احنصر يف تكرار معنوي وآخر لفظي فيما تؤديه املفردة، أو املعىن املكرر "    
يف البيت الواحد أو البيتني، فاحملدثون ينظرون إليه ويتعاملون معه وفق رؤية أخرى جديدة تبتعد يف كثري من 

، حيث يدخل التكرار اال الفين 1"عن اجلانب العقلي الذي استند إليه القدماء يف حماكمة هذه الظاهرةاألحيان 
يعمل على إنتاج فوائد جديدة إذ  "للقصيدة بشكل مقصود، ويصبح له دور فاعل يف هندسة النص، وتشكله،

ضع خمتلفة من العمل الفين، والتكرار هو يف موا إلتيان بعناصر متماثلة اداخل كيان العمل الفين ليتحد مفهومه يف 
يف املوسيقى بطبيعة احلال، كما جنده أساسًا لنظرية القافية يف الشعر وسر  ه، فنجدهأساس اإليقاع جبميع صور 

أمهيته لـه  ضروري وعضوي ـالشعري السيما على الصعيد  ـ وذا فإن وجوده ...احملسنات البديعية من جناح الكثري
تتضح أمهية وفائدة هذا الدور اجلديد يف األثر و 2"،ية اإليقاع حىت ولو كان يف أبسط مستوياتهالكربى يف عمل

   .الذي حيدثه التكرار يف نفس املتلقي بفضل إيقاعه املنتظم ودالالته املختلفة
لشكل كان لعل طبيعة التجربة الشعرية احلديثة هي اليت أنتجت هذه الرؤية اجلديدة، فالتحرر النسيب من قيود ا   

تأثري وحضور  ورمبا بلغت ظاهرة التكرار يف القصيدة العربية أقصى. "املساهم األكرب يف بروز التكرار يف ثوبه اجلديد
هلا يف القصيدة احلديثة، إذ أسهمت كثريًا يف تثبيت إيقاعها الداخلي وتسويغ االتكاء عليه مرتكزًا صوتيًا يشعر 

، لذلك تستغل القصيدة احلديثة مجيع اإلمكانات املتاحة لتحقيق نظامها 3"األذن باالنسجام والتوافق والقبول
  .املوسيقي، وإحداث التأثري املطلوب يف املتلقي

مجاًال يضاف إىل  نازك املالئكة إىل هذه الظاهرة يف الشعر العريب وبينت أن التكرار يف ذاته ليس تر اشأ   
مكانه من القصيدة وأن تلمسه يد الشاعر تلك  يف ستخدمأن يُ حيتاج إىل  ،وإمنا هو كسائر األساليب ؛القصيدة

أنه كما  ؛4"ويرفعه إىل مرتبة األصالة] أي التكرار[فيغين املعىن" الكلمات، اللمسة السحرية اليت تبعث احلياة يف
لق ايضلل الشاعر ويوقعه يف مز  يستطيع أن ىميتلك طبيعة خادعة فهو على سهولته وقدرته يف إحداث موسيق

                                                 
  .35عاشور، ص ناصر فهد -1
، منشورات )قة الشعرية األوىل، جيل الرواد والستيناتحساسية االنبثا(حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية - 2 

  .190، ص  2001/إحتاد الكتاب العرب، سوريا
  .190/191املرجع نفسه ، ص -3
  .263نازك املالئكة، ص -4
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إىل اللفظية املبتذلة اليت ميكن أن يقع فيها أولئك  بالشعر فليس أيسر من أن يتحول هذا التكرار نفسه" تعبري،لا
إذا  فهو حيتوي على إمكانيات تعبريية تغين املعىن ؛1"الشعراء الذين ينقصهم احلّس اللغوي واملوهبة واألصالة
تب املعاصرون من هذا اللون رديء أن كثريًا مما كَ " ، إالّ استطاع الشاعر أن يسيطر عليه ويستخدمه يف موضعه

تغلب عليه اللفظية، وعلة هذه الرداءة أن طائفة من الشعراء تضيق م سبل التعبري فيلجأون إىل التكرار، التماًسا 
ن له لذلك يشرتط يف اللفظ املكرر أن يكو . 2"ملوسيقى حيسبون أنه يضيفها أو تشبًها بشاعر كبري، أو ملًئا لفراغ

  .                       عالقة باملعىن العام، خيدم تشكالته يف كل مرحلة من مراحل البناء الفكري للنص
يتجاوز التكرار يف القصيدة احلديثة حّيز البيت ليصل إىل مساحة النص كّلية، وهو ما جيعل الشعراء املعاصرين    

إعادة الفكرة "حيث املبدأ على أساس  نهض مني، نصيف ال استخدامًا فعاالً  ـ بوصفه تقنية ـ التكرار ونستخدمي
وهذا يتطلب قراءة تكرارية تتجاوز استقالل البيت أو اجلمل الشعرية . باللفظ متنوعة أو باأللفاظ نفسها أحياناً 

وتنظر إىل النص الشعري احلديث نظرة كلية متالمحة األجزاء وذات بناء نسيجي موحد، تعمل التقنيات  ،الصغرى
    3."املستخدمة فيه على الوصول إىل أمثل حالة شعرية ميكن أن يكون عليها

يف    وهي اليت تسهم " ،حتدد شكله وأداءه الفينو  تفرض وجوداً معينًا للتكرار طبيعة التجربة الشعرية هي اليت   
وعليه فنسبة التكرار يف  ،4"توجيه تأثريه وأدائه بالقدر الذي جيعل من القصيدة كيانًا فنيًا لنظام تكراري معني
التكرار يسلط الضوء على " قصيدة ما، وكيفيته ختضع ملدى تأثر الشاعر مبا كرره من لفظ وأمهية ذلك عنده، ألن 

نقطة حساسة يف العبارة ويكشف عن اهتمام املتكلم ا، وهو ذا املعىن، ذو داللة نفسية قّيمة تفيد الناقد 
عنصر  ـ" لومتان يوري" على رأي  ـ وعلى هذا األساس فالتكرار. 5"نفسية كاتبهاألديب الذي يدرس األثر وحيلل 

الوثيقة الوحيدة اليت حتدد حقيقة ما حتتويه من "، الذي يُعّد 6مركزي يف بناء النص الفين، وخباصة النص الشعري
  7"فيه؟ هل هو إحدى النقاط املركزية فيها، أم أنه تتابع وترديد مسّطح شكلي ال فائدة . تكرار
أشكال خمتلفة  وفق  يف القصيدةأيتي تقدم،واملفين ال صاحبه على وعي دلإن التكرار الشعري البارع الذي ي   

إال .8له شعرية أكرب إبداعية جديدة حتقق عناصر على التشكيل يضفي ي داللتها بأسلوبدّ ؤ ساس لتباألموظفة 
ا لذوق  الشاعر ورغبته يف توزيع الكلمات أو العبارات أن هذه األشكال أو األمناط تعود كثرا ويرجع اختالفه

 ـاملكررة على مساحة النص حسب داللتها، وبذلك ختضع التسمية هلذا الذوق وتلك الداللة، وهو لّب ما تقصده 

                                                 
  .264املرجع نفسه، ص -1
  .265، صنازك املالئكة -2
  .192ية اإليقاعية، صحممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبين -3
  .190املرجع نفسه، ص -4
  .276نازك املالئكة، ص -5
  .37فهد ناصر عاشور، ص: ينظر -6
  .املرجع نفسه، ن ص -7
  .192حممد صابر عبيد، ص: نقال عن. 147، ص2/1982ميىن العيد، جملة الكرمل، العدد: ينظر -8
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وقد اخرتت أن أضع هلا هذه األمساء للتمييز بينها دون أن أقصد أن تكون : " نازك املالئكة بقوهلا ـحسب رأينا 
إن البحث كله ليس إال حماولة الستقراء أساس بالغي لبعض أساليب الشعر املعاصر نستفيد . األمساء ائية هذه

  1."منها يف  النقد والتدريس
وترى أن أبسط  ،والعبارة واملقطع واحلرف إىل أنواع التكرار وحصرا يف تكرار الكلمةنازك املالئكة أشارت    

هو  ـ 2حسب رأيها ـو  بيت من جمموعة أبيات متتالية يف قصيدة، دة يف أول كلأنواع التكرار تكرار كلمة واح
جيعله مرتكزًا إليقاع القصيدة على حساب الداللة، أما و املبتدئ  عرااملعاصر، يلجأ إليه الش شعراللون شائع يف 

يعطيه  جهة ما، وبذلك الشاعر املتمكن فال يضعه إال يف املوضع الذي ال يثقل  العبارة به وال مييل بوزا إىل
         .الكلمة املكررة ما بعد على التكرار نفسه وإمنا على يساملعول لأن يدرك واجلمال، ألنه األصالة 

إن حماولة حصر أشكال التكرار املستخدمة يف القصيدة احلديثة ال يعد أمرًا سهًال وميسورًا بالقياس إىل حجم "   
نظم تكرارية جديدة مبا ينسجم  استحداث على لك ألن قابلية الشاعر احلديثوذ...املنتج الشعري هلذه القصيدة

جتاربه احليوية من جهة أخرى، جيعل من إمكانية  مع وعيه وثقافته املعاصرة واملتنوعة من جهة، ومع ثراء وعمق
رار اهلندسي، التكرار وعليه فأهّم أمناط التكرار هي التك .3"مالحقتها بدقة ورصد حركيتها من األمور الصعبة نسبياً 

  .التكرار الشعوري، والتكرار الوظيفي
  :4ـ التكرار الهندسي 1
ًها  لرؤية القارئ يف  االذي يؤدي دورًا بارزًا يف هندسة القصيدة، فيبدو منظًما ملضمو" يُقصد به التكرار    وموج

 د من املقاطع، أو يفعدومن صوره تكرار مقطع بعينه داخل القصيدة، أو تكرار عبارة ما يف اية . آن

ما يتكرر يف هذا النوع يشكل خمططًا هندسًيا مقصوًدا يسهم يف توضيح وتبيني آفاق رؤية الشاعر، 5."بدايتها
  .   حيث يعمل املكرر كمنبه يساعد املتلقي على استيعاب الفكرة  مرتابطة األجزاء ومتكاملة الفصول

  : قصيدة احلديثة، ومن تلك الصورتتعدد صور هذا النمط حبسب موضع املكرر يف ال   
  :التكرار االستهاليلـ 

يستهدف التكرار االستهاليل يف املقام األول الضغط على حالة لغوية واحدة، توكيدها عدة مرات بصيغ "   
ففي 6".إيقاعي وداليل: متشاة وخمتلفة من أجل الوصول إىل وضع شعري معني قائم على مستويني رئيسيني

  : قصيدةالأربع مرات يف مستهل  )مرّ (مثالً يتكرر الفعل  محمود درويشللشاعر  " للتذكاردعوة " قصيدة 

                                                 
  .280نازك املالئكة، ص -1
  .ما بعدهاو  263، صنازك املالئكة :ينظر  -2
  .193حممد صابر عبيد، ص -3
  .284قضايا الشعر املعاصر، ص: ينظر .تكرار التقسيم: تسمي نازك املالئكة مثل هذا النوع من التكرار بـ -4
  .38فهد ناصر عاشور، ص -5
  .194حممد صابر عبيد، ص -6
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ريمّ   
 

رتمّ   
رمّ  رتمّ    

  أسواق المدينة
  المطعم الشتوي باب

 مس السخينةقھوة ا�

  !ي بذاكرتيمرّ 
  فأسواق المدينة

  تمرّ 
  وباب المطعم الشتوي

  مرّ 
  وقهوة األمس السخينة

  .تمرّ 
  ..وذاكرتي تنقرها

  العصافير المهاجرة الحزينة
  لم تنس شيئاً غير وجهك

  كيف ضاع؟
  1لب المدينة؟وأنت مفتاحي إلى ق

، ويف )يمــرّ (ســند إىل يــاء املخاطــب أُ و يف املــرة األوىل  أربــع مــرات، حيــث جــاء بصــيغة األمــر )مــرّ (تكــرر الفعــل 
هــذه الكيفيــة يف تكــرار . الغائــب ، ويف املــرة الثالثــة إىل ضــمري)مــرت(املــرتني الثانيــة والرابعــة إىل تــاء التأنيــث الســاكنة 

  :مناخ القصيدة وحتتويها، كما ميكن مالحظته من خالل هذه الرتسيمة مظلة شعرية يمن على" الفعل تشكل

  
     

  
  
  
  
  

                                                 
  . 194حممد صابر عبيد، ص : نقال عن . 218ـ  217ص ،م6/1987الد األول، دار العودة، بريوت، ط، ديوانال حممود درويش، -1
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الفعل املتكرر  وبذلك فإا حتقق توافقًا وانسجامًا تامني بني اإليقاع الصويت املتولد عن تكرار األصوات يف   

اسق اإليقاعي املتولد بفعل من التنا ا، مما يؤسس منطً ، وبني توزيع ذلك على أعمدة املظلة الشعرية بصريً )مر(
  1".التكرار االستهاليل

قد تتكرر كلمة واحدة يف بداياٍت معينة، تتالحق معانيها وتتسلسل خلدمة املعىن العام للقصيدة، ومن ذلك     
  ": نضال" بعنوان  ألحمد مطربداية كل دفقة شعورية ضمن قصيدة ) نْنجحُ (تكرار كلمة 

  نْنجُح في بعِض األحيانْ 
  َغوِص لِبْؤرِة أْنفِسنافي ال

  !لَِنُشم بَغفَلِة حاِرسنا
  !ِذكرى راِئحِة اإلنسانْ 

  نْنجُح في تْدريِب الدمعةِ 
  .أن تتعلَق باألْجفانْ 

  نْنجُح في تْهريِب البسمةِ 
  !ِمن بَيِن ُشقوِق األْحزانْ 

  نْنجُح أن نرُسَم بالَفْحمةِ 
  فوَق سماواِت الِحيطانْ 

  !شمًسا رائِعَة األلوانْ 
  نْنجُح في تْنظيِف الطيبةِ 
  ِمن بُقِع الَخشيِة والريبةِ 

   2!عْند مالقاِة الجيرانْ 
  

جاءت مطلع كل دفقة شعورية كعود الثقاب الذي يشعل جذوًة، مث ينتقل ) نْنجحُ (يالحظ أن الكلمة املكررة
د الشاعر إبرازه، وهو فيشعل جذوة أخرى وهكذا إىل أن تضطرم نار القصيدة، ويتجسد املعىن العام الذي يري

واملمتع يف هذا اجلزء من القصيدة أن الشاعر استطاع توظيف الكلمة املكررة . النضال وعدم اخلضوع للمستبد
 اليد ،)الكالم( ، شفاه)الرؤية( الوعي، البصر :للداللة يف كل مرة على وسيلة من وسائل النضال كما يراها

  .، الثقة يف الصديق، الوحدة)الكتابة(
                                                 

  .195، ص حممد صابر عبيد -1
  .30م، ص1/2007بنان أبو عيد، أمجل أشعار أمحد مطر ونبذة عن حياته، دار محورايب للنشر والتوزيع، األردن، ط -2
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  :التكرار اخلتاميـ 

ا للتكرار االستهاليل، من حيث املدى التأثريي الذي يرتكه يف صميم ا مقاربً شعريً  رًايؤدي التكرار اخلتامي دو "  
ا يف تكثيف داليل وإيقاعي يتمركز يف خامتة جيً تشكيل البنية الشعرية للقصيدة، غري أنه ينحو منحى نتْ 

  1".القصيدة
م رسالة العنوان يف ختام القصيدة، وتتداعى داللة هذا العنوان يف النهاية ليتعمق التأثري يف هذه الصورة، قد ترتاك    

" مالحظات في زمن الحب والحرب " ويتسع، وبذلك تنتقل سلطة الفكرة من الشاعر إىل غريه، ففي قصيدة 
ث يقول يف املقطع الرابع خيتتم مالحظاته بتوكيد مشاعر احلب الصادقة يف ظروف احلرب والدمار؛ حي نزار قبانيلـ

  :عشر واألخري
  ..أحبِك أيتها الغالية       
  ...أحبِك أيتها الغالية       

  .أحبِك مرفوعة الرأس مثل قباب دمشق
  ..ومثل مآذن مصر        

  ..فهل تسمحين بتقبيل جبهتك العالية
  ..وهل تسمحين بنسيان وجهي القديم

  ..وِشعري القديم        
  ..أخطائي الماضيةونسيان      

  وهل تسمحين بتغيير ثوبك؟   
  ..إن حزيراَن مات       

  ..وإني بشوٍق لرؤيِة أْثوابك الّزاهية     
  .."ُأحّبك أكثَر مّما في بالك           

  ..وبال المراكبْ ..البحار "ك أكثر مما ببالُأحبّ 
  كُأحبّ                    

  ..وتحت الخرائبْ ..ماروتحت الد..تحت الغبار
  ..أكثر من أي يوم مضى.. كُأحبّ       

                                                 
  .197/198حممد صابر عبيد، ص  -1
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        1..ألنك أصبحت حبي المحاربْ         
عمد الشاعر إىل توزيع معاين االرتباط والصلة باملخاطبة يف األسطر األخرية كمن يؤكدها، وكأين به جينح إىل مرفأ 

يف  "مالحظات في زمن الحب والحرب"لة العنوان األمان بعد هذا السفر الطويل املتعب، ويتجلى تكريس رسا
  .ك، الغبار، الدمار، اخلرائبأُحبّ : الكلمات

  :التكرار الدائريـ 
يف ينهض التكرار الدائري على تكرار مجلة شعرية واحدة أو أكثر يف املقدمة واخلامتة، رمبا ال جييء التكرار "   

إمنا يتطابق يف جزء كبري منه مع احلفاظ على روح التكرار ومناخه، مجل اخلامتة مطابقاً متاماً جلمل مقدمة القصيدة، 
  2".مع احتمال حصول نتيجة تربر تطور إجناز فعل القصيدة على الصعيد الداليل

  :أحمد مطرللشاعر "  الخرافة" ميكن أن منثل هلذه الصورة من التكرار اهلندسي بقصيدة بعنوان    
  .اْغسْل يديَك بماِء نارْ 

  على َأال َتعوَد لِمْثلها َواْحلفْ 
  ..واْغنْم َنصيبَك في الّتقدمِ 

  !بالِفرارْ       
  دْعها وراَءَك في قرارة موتِها

  ثم اْنصرْف عنها   
  .بئَس القرارْ : وقلْ   

  ِعْش ما تبّقى ِمن َحياِتكَ 
  لِلَحياة          

  وَُكف عن هَدِر الدماِء على ِقفارْ 
  لنماءُ ال يُرتجى منها ا      

ُر بالثماْر              وال تُبش  
  :إلى أن يقول في المقطع األخير

  ِهَي ِذي التجارُب أنبأتكَ     
  بأن ما قد ِخْلتُه ُطوَل المَدى   

                                                 
  .15/16، ص4/2009ورايب للنشر والتوزيع، األردن، طقصيدة حب لنزار قباين، دار مح 30بنان أبو عيد، أمجل  -1
  .207حممد صابر عبيد، ص  -2
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  إْكليَل غارْ           
  .هو ليَس إال َطْوَق عارْ     

  هَي نـُْقطٌة سَقطتْ        
  فأْسقطِت الِقناَع الُمستعارْ    

  وَقضت بتْطهير اليدْيِن ِمَن الُخرافة جّيًدا
  َفدِع الُخرافَة في قرارِة قَبرِها  

  1!واغِسْل يَديَك بماِء نارْ    
فاملقدمة اليت افتتح ا الشاعر قصيدته تكررت يف اخلامتة بشكل خمتلف، حيث أعاد بعض الكلمات مبعانيها،  

  :الشكل التايل ميكن عرض ذلك حسب. وكرر بعضها اآلخر باملعىن فقط
  

          

  
  
  
  
  
  

   
مبا يؤكد دائرية التكرار وما ينتج عنها "حجم التكرار املتوازن بني املقدمة واخلامتة، على البيان اإلحصائي  هذا دلي 

، حيث تكررت العبارة االفتتاحية كما هي دون 2"من قيم إيقاعية نابعة من الرتدد املتباين لألصوات املتجانسة
كالشجرة، غريت من شكلها  ـ نقصد الثانية والثالثة يف اجلدول  ـ، إال أّن غريها ) ء ناراغسل يديك مبا(تغيري 

املعىن، وباملوازنة بني كل عبارة يف املقدمة وما يقابلها يف اخلامتة جند أن الشاعر حيقق بذلك )مثارها(وحافظت على 
  :يف ما يلي، ولعل ذلك يظهر بداية قضّية وايتها، وهي اخلرافة وتأثريها السليب

                                                 
  .39/40بنان أبو عيد، أمجل أشعار أمحد مطر، ص -1
  .209حممد صابر عبيد، ص -2

  اغسل يديك بماء نار
  

  اغسل يديك بماء نار

  واحلف على أال تعود لمثلها
  

وقضت بتطهير اليدين من 

  .الخرافة جيدا

  .دعها وراءك في قرارة موتها

  

في قرارة فدع الخرافة 

  .قبرها

 الخاتمة المقدمة
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  )         احلكم(َقَضتْ ) = التثبت(ـ اْحلِــفْ 
  العبارة الثانية ⇐بتطهري اليدين جّيًدا             = ـ على أالّ تعــود ملثِلها  
  من اخلرافة) = اخلرافة: العنوان( ـ اهلاء  

  ــــــــــ   ــــ
  ةـالنهاي     /)    قضّية(البدايـة 

  .أن التثبت يسبق احلكم يقصد يف العبارة الثانية
  

  العبارة الثالثة  ⇐.   دع اخلرافة يف قرارة قربها/ دعها وراءك يف قرارة موا
  ـــــــــــــ      ـــــ

  النهايـة      )           / قضّية(البدايـة 
  .أما يف العبارة الثالثة؛ فيقصد أن املوت يسبق التغييب والدفن يف القرب

  
  :تكرار الالزمةـ 

فمثل هذا التكرار ينبه القارئ على ابتداء . عدد من مقاطع القصيدة] أو اية[هو تكرار عبارة ما يف بداية"    
، هذه 1"فكرة جديدة يتفرع منها معىن جديد ليتضام مع غريه يف الوصول إىل املعىن الكلي املقرتن بالعبارة املكررة

وتشكل مفتاًحا يلقي بظالله " املقاطع املتتالية يف جسد النص، تُعد حلقة وصل بني ـأي العبارة املكررة  ـ2الالزمة
  3."اإليقاعية والداللية على عامل النص

حيث يرى الشاعر حمبوبته خمتزلة يف كل عنصر أنثوي  نزار قباني؛لـ" بلقيس " من أمثلة هذه الصورة قصيدة    
ح أغلب هذه املقاطع بالعبارة الرشيقة هذه القصيدة تتألف من ستة وعشرين مقطًعا، تفتت. يف هذه احلياة

، ويف هذا التكرار داللة واضحة على سيطرة األنوثة على فكر الشاعر، فبلقيس ختتزل الزوجة، واألّمة، )بلقيس(
                                                 

  .41فهد ناصر عاشور، ص -1
  .الالزمة القبلية، والالزمة البعدية: تكرار الالزمة على منطني -2
ى ورودها يف بداية القصيدة، واستمرار تكرارها يف بدايات مقاطعها، حبيث تشكل مفتاحا يلقي بظالله اإليقاعية والداللية على الالزمة القبلية تعتمد عل 

ما كأما الالزمة البعدية، فتتكرر يف ايات مقاطع القصيدة ليتشكل ا استقرارا دالليا وإيقاعيا مينح القصيدة عنصر االرتكاز والتمحور،  . عامل القصيدة
  .212/215حممد صابر عبيد، ص: ينظر. يضبطها بفواصل إيقاعية منتظمة

  .212املرجع نفسه، ص  -3
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  .، والقضية)الوطن(والبلد
شّكل الشاعر ذا التكرار هندسة لقصيدته تتداخل الكلمة املكررة مع ما يرد بعدها يف كل مقطع من    

ملقاطع، فهي الكلمة املركزية اليت تتكرر لرتتبط مجيع األحداث ا؛ وإن صادف ومل تذكر صراحة يف مقطع ما؛ ا
  :ميكن التمثيل هلذا التكرار على النحو التايل. فإّن هناك حتًما ما يدل عليها

  .كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل/ بلقيسـ  1
  ال تتغّيبي عّني/بلقيس ـ  2
  والقصيدة..أيتها الشهيدة /بلقيس ـ  3
  ..يا عصفورتي األْحلى/ بلقيس ـ  4
  يا عطرا بذاكرتي/ بلقيس ـ  5
  ..مشتاقون .. مشتاقون .. مشتاقون / بلقيس ـ  6
  مذبحون حتى العظم/ بلقيس ـ  7
  ..إّن ُزروَعك الخضراء/ بلقيس ـ  8
  ..مطعونون في األعماق..مطعونون/ بلقيس ـ  9

  ..زن يثُقبِنيإّن الح/ بلقيس ـ  10
  يا بلقيس.. يا بلقيس/ بلقيس ـ  11
  ..كيف تركتنا في الريح/ بلقيس ـ  12
  ..يا كنزا خرافيا/ بلقيس ـ  13
  ..والرفيقة.. أيتها الصديقة/ بلقيس ـ  14
  ..تذبحني التفاصيل الصغيرة في عالقتنا/ بلقيس ـ  15
  يا بلقيسُ .. يا بلقيسُ / بلقيس ـ  16
  ؟) الغيرَالنِ (اجة أين زج/ بلقيس ـ  17
  فعندنا..إْن هم فّجروكِ / بلقيس ـ  18
  ..يا قمري الذي طمروُه ما بين الحجارة/ بلقيس ـ  19
  ماتت بسيف أبي لهب غزالتيكيف : سأقول في الّتحقيقـ  20
  ..ُاغُتِصبتْ  أميرتيكيف : سأقول في الّتحقيقـ  21
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  الشريف هاكيف سطو على آيات ُمْصحفِ : سأقول في الّتحقيقـ  22

   ..يا معشوقتي حّتى الثمالة/ بلقيس ـ  23

   ..ماذا يقول الشعر، يا بلقيسـ  24

   ..يا بلقيسُ / بلقيس ـ  25

  1أسألِك السماح، فربما/ بلقيس ـ  26

تلك أشهر صور التكرار اهلندسي قمنا بعرضها، لننتقل بعد هذا إىل النمط الثاين من أمناط التكرار يف القصيدة 
  :وهو احلديثة

  
  : 2ـ التكرار الشعوري 2
من خالل التسمية يتضح أن هذا النمط يرتكز على تشبع الشاعر حبالة شعورية مهيمنة على فكره تلقي بظالهلا    

اشرتطت  وقد. تنظيم معني على إنتاجه الشعري؛ فتظهر مالحمها يف كلمات أو عبارات يف مساحة النص دون
أن هذا  ـ أيًضا ـ، وترى 3" جييء يف سياق شعوري كثيف يبلغ أحيانًا درجة املأساةأن " نازك املالئكة يف هذا النوع 

النمط يعتمد على تكرار الشاعر لعبارة مأساوية مسعها، ُحتدث له اضطرابًا شديًدا عند استذكارها يصل إىل حّد 
تكرار، من كثافة احلالة النفسية اليت وإمنا تنبع القيمة الفنية للعبارة املكررة، يف هذا الصنف من ال" اهلذيان الداخلي،

  4."تقرتن ا
تستذكر أخاها الشاعر إبراهيم " فدوى طوقان " للشاعرة "  حلم الذكرى" من أمثلة هذا النوع قصيدة      

، املعروف باحلس القومي العريب، ولعل هناك أمرًا تسبب يف إيقاظ هذه الذكرى، اليت استيقظت معها 5*طوقان
إن حالة شعورية كهذه من شأا أن تطبع القصيدة بطابعها، ." هلذا األخ الذي غيبته املنونأحاسيس الشوق 

  :، وعلى النحو التايل)أخي(وتظهر أكثر ما يكون يف التكرار، واإلحلاح املتزايد املتمثل هنا بتكرار أسلوب النداء
  أخي، يا أحب نداٍء يَرف ـ  1

                                                 
  .24/30قصيدة حب لنزار قباين، ص 30بنان أبو عيد، أمجل : ينظر -1
. 287/289الشعر املعاصر، ص قضايا: ينظر. التكرار الالشعوري ألنه ناتج عن تكرار عبارة مسعها الشاعر وسببت له األمل: تسميه نازك املالئكة -2

التكرار : ينظر. التكرار الشعوري، ألنه ينتج عن تأثري حالة شعورية شديدة التكثيف ال يستطيع الشاعر منها فكاًكا : يف حني يسميه فهد ناصر عاشور
  .44يف شعر حممود درويش، ص

  .287نازك املالئكة، ص -3
  .املرجع نفسه، ن ص -4
وهو النشيد غري الرمسي " موطين " ، أشهر قصائده نشيد )م1941م ـ 1905/هـ 1360هـ ـ 1323(طوقان شاعر فلسطيينإبراهيم عبد الفتاح *  -5

    w w w.homatalaqsa.com:املصدر. لفلسطني
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  على شفتي ُمثقًال بالحنانْ      
  أخي، لك نْجواَي مهما اْرتطمتْ ـ  2

  بقيِد المكان وقيد الزمانْ      
  أخي، أمُس والليُل يعمُق َغوراـ  3

  وَيحضُن قلَب الوجود الكبيرْ      
  َوهتْفُت بها واندفعتُ ! أخيـ  4

  إليك بكل حناني وُحبي     

  غير أنك رُحَت ُتصوبُ ! أخيـ  5
  عينيَك نحَو المَدى المْشرئبْ      

  أخي، َأرأيَت القضيَة كيف انَتهْت ـ  6
   1"أرأيَت المصير الرهيْب      

          :أما النمط الثالث فهو 
  :2ـ التكرار الوظيفي 3

من وجوده إىل أمر " يأيت التكرار هنا عن قصد و وعي تاّمني بدور املكرر يف النص الشعري، ويهدف الشاعر    
النمط تستحيل فيه العشوائية أو املصادفة بل هو وليد التجريب والبحث فمثل هذا . ما ينوي إيصاله للمتلقي

وقد تصادف مستعمل هذا النمط صعوبة يف اختيار 3."والعمد واالستقصاء لذا يعد من أصعب التكرارات نوًعا
صاء مما الدوال اليت تعرب عن املعىن وختدم اإليقاع يف آن واحد، هلذا يضطر الشاعر إىل التجريب والبحث واالستق

يبدو أن صعوبة هذا "    على رونق التكرار ومجاله ويدخل صاحبه يف متاهات التكلف، لذا  ـحسب رأينا  ـيؤثر 
النمط هي ما يفرض على مرتاده براعة وقدرة فائقة على طّي األفكار، مث إعادة نشرها من جديد على حنو ال 

وأكثر ما يُلحظ . لتكرار نفسه، وتستنبط املعاين انطالقا منهيظهر فيه مضطربا أو متقصدا، بل تأيت القصدية من ا
     4."هذا النمط يف تكرار احلرف، أو الكلمة، أو العبارة، أو املقطع، وقلما يكون له دور يف تكرار الصورة

ل الشاعر تعرض لنا نازك املالئكة منوذًجا هلذا النمط من التكرار جيسد انسياب الزمن حبركة رهيفة متاما كما ختي   

                                                 
  .46فهد ناصر عاشور، ص -1
  .280قضايا الشعر املعاصر، ص: ينظر .  التكرار البيانينازك تسميه  -2
  .46فهد ناصر عاشور، ص -3
  .املرجع نفسه، ن ص -4
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  :لبدر شاكر السياب 1لنأخذ مثالً هذه األبيات:" وأحّس؛ وذلك يف قوهلا
  وكان عام بعد عام.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  يمضي، ووجٌه بعد وجه ، مثلما غاب الشراعْ 
  ...بعد الشراعْ 

ه األعوام كما تتالشى أشرعة فأية حركة ملموسة يف هذا التكرار الذي يضع أمامنا شريطًا يتحرك ببطء وتتعاقب في
" هلذا النمط بتكرار ثنائي لبعض الكلمات يف مقطع من قصيدة  ـحنن بدورنا  ـكما ميكن أن منثل   2."السفن

ْفِيت التابع للحاكم املستبد بغرض تربير مطر أحمدللشاعر "  الحرباء
ُ
، حيث يقارن بني املاضي واحلاضر بلسان امل

  :أخطاء سيده
  ..تىهَو قد َأفْ     

  :وأنا أفِتي      
  الِعلُة في ُسوِء البْذرةِ   
  .الِعلُة ليَسْت في النْبتِ  
  والُقْبُح بِأْخيَلِة الناِحتِ  

  .ليَس الُقبُح بطيِن النحتِ 
  َوالقاِتُل َمن َيَضُع الَفتوى

  ..بالَقْتلِ       
          3.َوليَس الُمستفتي   

، هذا التكرار جاء به الشاعر للداللة على أن )"القتل( ، العلة، القبح، القاتل)أفيت( أفىت: الكلمات املكررة كانت
الزمن احلاضر أفضل من الزمن الذي مضى؛ علًما أن األول هو زمن املفيت املتكلم، وكأين به يلصق أسباب 

  :اإلخفاق والفشل مبن سبقه، وباإلمكان توضيح ذلك يف خمّطط على النحو التايل

  

                                                 
، 282،286،288: انظر مثال الصفحات ،"قضايا الشعر املعاصر" سطر يف الكثري من املواضع من كتاب عوضبيت كررت استعمال لفظة   -1

305.  
  .281/282نازك املالئكة، ص -2
  .27بنان أبو عيد، أمجل أشعار أمحد مطر، ص -3
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شكًال أفقيا لتحقيق امتداد " إذا كان هذا التكرار قد أخذ حّيزا عموديا يف املقطع، فإنه من املمكن أن يأخذ    

  :طويل للداللة، يقول أمحد تيمور
  البحر يجيء أنتظرُ        
  شعاع األزرق أنتظرُ        
  يومض.. يومض       
  . ويضيء       

يت، لكن الصياغة مل تكتف ذا مواضعته يعطي معىن التجدد احلضوري الذي ميتد إىل اآل حبكم) املضارع(إن
الناتج احملفوظ ألنه ال يستوعب طبيعة انتشار الوميض وامتداده، فاستعانت بالبناء التكراري على هذا النحو 

الكاملة، وكل ذلك من  ةضاءا مث ينتهي إىل اإلا خافتً األفقي الذي حيقق هلا ما تستهدفه من انتشار يبدأ ضعيفً 
  1."خالل تردد صويت توافقي يكثف اإليقاع الشعري

من خالل هذه األمناط التكرارية يتضح ارتباط هذا األسلوب بالقصيدة احلديثة من جانب اإليقاع   والداللة؛ 
قق التأثري، القصيدة باإليقاع املطلوب الذي حي حيث أنه يتشكل بفعل وعي الشاعر بدور هذا األسلوب يف مدّ 

نم على وعي ت التكرار الشعري وسيلة بارعة طّيعة يتفنن الشاعر يف استخدامها بطريقة ر، وذا يكونويضمن التأثّ 
 أشكال خمتلفة موظفة أساسًا لتأدية داللتها بأسلوب يضفي على التشكيل "يجيء يف القصيدة وفق فم، متقدّ  فين

                                                 
  .38م، ص1/1995ط،  احلديث، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر حممد عبد املطلب، قراءات أسلوبية يف الشعر -1

ـــــــــــــــــــــــــةعـلّ ال  

يأنا أفت: الحاضر  

لنبتا البذرة  

 القبــــــــــــــــــــــــح

 طين النحت أخيلة الناحت

القـتـــــل/ تــــــلاالق  

يالمستفت صاحب الفتوى  

 النتائج األسباب

هو قد :الماضي 
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  1".عناصر إبداعية جديدة حتقق له شعرية أكرب
ا يف الشعر خطا أساسيً " يف ختام هذا العنصر ومن خالل نظرة القدماء واحملدثني لبنية التكرار، جند أا متثل   

القدمي واحلديث على السواء، لكنها لقيت رعاية خاصة يف الشعر احلديث ملا تقدمه من نواتج بالغة األمهية، حيث 
يف شكل أفقي، وبعضها يف شكل رأسي، وبعضها يتحرك على أخد التكرار أشكاال بنائية متمايزة بعضها يأيت 

    2."السطح، وبعضها يتحرك يف املستوى العميق، وكلها يؤدي إحدى مهمتني مها التأسيس أو التقرير
  

  :ـ األسلوبية والتكرار
الفنون حبث عّما يتميز به الكالم الفين من بقية مستويات اخلطاب أوًال، ومن سائر أصناف :" األسلوبية     

إىل أداء  ا، فاألسلوبية تعىن بدراسة اخلصائص اللغوية اليت تنقل الكالم من جمرد وسيلة إبالغ عاديّ اإلنسانية ثانيً 
ومن أهم املبادئ اليت تقوم عليها؛ مبدأ . ، أي دراسة اخلصائص اللغوية للخطاب دراسة موضوعية3"تأثري فين

  ).االحنراف، االنزياح(االختيار، ومبدأ العدول 
  

  :االختيـار
تتوفر للباّث جمموعة هائلة من املفردات والتعابري والصيغ جاهزة لالستعمال، إال أنه ُخيضع هذه املفردات    

والتعابري لالختيار واالنتقاء وذلك حسب حاجته للتعبري وعلى أساس ما يريد إيصاله لغريه، وهلذا عليه أن يوظف 
ما دامت األلفاظ حمدودة واملعاين غري منتهية فإنه من املمكن أن ُختتار و . األنسب حلاجته واألقدر على حتقيقها

باختالف ملكتهم اللغوية ورصيدهم "العبارات نفسها؛ لكن ليس للمشاعر عينها؛ إذ ختتلف قدرات الناس 
أّي فكرة من األفكار ميكن إبالغها بأشكال وكيفيات متنوعة، معىن ذلك أّن نفس " وبذلك فإن  4."الثقايف

الشحنة اإلخبارية ميكن سبكها يف صياغٍة لسانيٍة متعددة، وهذا املبدأ من شأنه أن ينفي وحدانّية العالقة بني البنية 
يعين وجود  ـ إذن ـ       " وعليه فاالختيار5."اخلارجية للظاهرة اللغوية وأبنيتها القاعديّة احلاملة لألسِس الداللّية

بيد أما خيتلفان يف طرائق تأديته، ومدى تأثريه يف املتلقي، وذا فالذي حيسن  تعبريين أو أكثر هلما املعىن نفسه،
  .اختيار عبارته يكون ذا أسلوب

ولقد أحسب أن االختيار عملية تأخذ بعني االعتبار حاجة الباّث إىل التعبري عن نفسه من جهة، والتأثري يف    
  .خيتلف دورمها؛ باّث مؤثر، ومتلقي متأثر6"طرفان،املتلقي من جهة أخرى؛ فالرسالة املختارة يتجاذا 

                                                 
  .192حممد صابر عبيد، ص  -1
  .36، صيف الشعر احلديث حممد عبد املطلب، قراءات أسلوبية -2
  .15، ص1ج ،)د،ط( نور الدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب، دار هومة، اجلزائر، -3
  .21، ص1/2007ط ،للخنساء، وزارة الثقافة، اجلزائر" قذى بعينيك " ي، قراءة أسلوبية يف قصيدة ، حتليل اخلطاب الشعر يبكاي أخذار  -4
  .58/59،  ص)د، ت( 3، طاعبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، الدار العربية للكتاب، ليبي -5
  .21، صيبكاي أخذار  -6
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إذا كان وضوح اخلطاب شرطًا مهما لنجاح الباّث يف عملية التأثري يف املتلقي، فإن خرق توقعه ال يقل أمهية يف    
 علم لساين" ـكما يراها املسّدي  ـ تلك العملية، وذلك بالتصرف الشرعي يف استعماالت اللغة، وهلذا فاألسلوبية 

جمال التصرف والقدرة عليه مها اللذان ". يُعىن بدراسة جمال التصرف يف حدود القواعد البنيوية النتظام جهاز اللغة
   .يقوداننا إىل املبدأ الثاين يف األسلوبية أال وهو العدول

  :1العـدول
يف  ـذلك فإن هذا املبدأ  اختلفت االجتاهات األسلوبية يف حتديد مفهوم موحد للعدول أو االنزياح، وبالرغم من   

تكاد جل التيارات اليت تعتمد اخلطاب أسا تعريفيا " هو العامل املوحد هلذه االجتاهات حبيث ـنظر البعض 
وحد بينها ويتمثل يف مفهوم 

ُ
لألسلوب تنصب يف مقياس تنظريّي هو مبثابة العامل املشرتك امل

   l’ecart".(2(االنزياح
حصائية من االجتاهات اليت تم بالتكرار وتعده عدوًال عن القواعد املعيارية لالستعمال؛ لعل األسلوبية اإل   

يلجأ الباحث األسلويب إىل اإلحصاء لقياس معدالت تكرار املثريات أو العناصر اللغوية األسلوبية، " حيث 
و النصوص املدروسة، وتتميز ويسعى التحليل األسلويب يف النهاية إىل حتديد السمات األسلوبية للنص األديب أ

فتكرار 3."هذه السمات مبعدالت تكرار عالية نسبًيا، وهلا أمهية خاصة يف تشخيص االستخدام اللغوي عند املبدع
الوسيلة الوحيدة واليت ال خالف  ـوإىل أن يتّم اكتشاف ابستمولوجي جديد  ـهو "استخدام دواٍل بعينها يف النص 
، أي أن املبدع عندما يلح 4"األدبية] الذرائعية أو النفعية[وحتديدها يف الرباغماتية حوهلا الكتشاف واقعة لغوية 

  .على عبارة بتكرارها يسهم يف إضاءة النص، ويقصد فائدة يتوخى إيصاهلا للمتلقي
ر وكثريًا ما يُنظ... أهم ملمح على اإلطالق للغة الشعرية يف كثري من اللغات] أي التكرار[أنه  ياكبسونيرى "و

القواعد املعيارية لالستعمال بتجاوز املعدل الطبيعي،  فهو خيرق"  déviation"إليه يف ضوء مسألة االحنراف 
يُتجاوز التوقع يف االستعمال الطبيعي هلا يف الكالم، وتصدم بذلك ...فاألمناط التكرارية يف الصوت أو الرتكيب 

، فكل منط تكراري حبسب 5"ي أشرنا إليه للغة الشعريةكشيء غري معهود، حمدثة بذلك األثر الذ  انتباه القارئ
ورمبا ذلك ما جعل الدكتور حممد . 6"وظيفة مهمة يف إبراز اللغة الشعرية خلطاب ما"تشكله يف جسد النص يؤدي 

                                                 
: والعدول هو. وما بعدها 448السجلماسي، ص: نظري"املنزع البديع" مؤلفهالعدول مصطلح أصيل يف النقد العريب، ذكره السجلماسي يف  -1

  .100عبد السالم املسدي، ص: ينظر يف ذلك. االحنراف عند سبيتزر، واالنزياح عند فالريي، و االنتهاك عند كوهان
  .97عبد السالم املسدي، ص -2
  .107، ص1نور الدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب، ج -3
  .183م، ص 1999 ـهـ 1420/ 1بسام بركة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط: ج مولينيه، األسلوبية، ترجور  -4
 ذو   لسعودية، السيد إبراهيم، قراءة الشعر بني النظرية الشكلية وآفاق االجتاهات األسلوبية، جملة عالمات يف النقد، النادي الثقايف األديب جبدة، ا -5

  . 155، ص 39، ج10م ، جملد2001مارس / هـ  1421احلجة 
  .47بكاي أخذاري، ص -6
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التفكير األسلوبي، رؤية معاصرة في " حممد عبابنة؛ يف دراسته للتفكري األسلويب عند القدماء، واملوسومة بـ 
  .1يعد التكرار احنرافًا كميا"  دي والبالغي في ضوء علم األسلوب الحديثالتراث النق

وال شك يف أن التكرار يضفي على النص مسة مميزة، إال أن هذه السمة قد توصف بالسكونية، أو الرتابة، أو "  
  .الثبات، فكيف يعد التكرار حينئذ احنرافًا؟

كل احنراف هو احنراف نوعي أو احنراف عن منوذج أفره النص،   اإلجابة على هذا السؤال بسيطة للغاية، فليس   
   2."بل قد يكون االحنراف احنرافًا كميا كما بّينا، أساسه تراكم عنصر معني إىل حّد جيعله الفًتا للنظر ومميزًا للنص

تلقي، وخيرق توقعه، وكنتيجة خنلص إليها، هي أن تكرار عنصر معني يف نص وتراكمه يعّد احنرافًا يلفت انتباه امل   
ولعلنا أمام نصوص النقائض . وهو ما يدفع ذا املتلقي للبحث عن أسباب هذا العدول، وتقصي أشكال حدوثه

نتقمص شخصية املتلقي الواعي الذي يسعى لفهم أسرار تواتر ألفاظ دون أخرى يف منت تراثي خيتزن أفكار 
وعليه سنقوم باستقصاء التكرار اللفظي . ألدب العريب القدميأصحابه، وخيتزل اإلبداع الشعري حلقبة زمنية من ا

وإحصائه يف مواطنه من القصيدة أو الديوان، وسنحاول متييز أشكال هذا التكرار وفهم دالالته يف ما يلي من 
    .هذه الدراسة

                                                 
  .219سامي حممد عبابنة، التفكري األسلويب رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث، ص: ينظر -1
  . 207املرجع نفسه، ص -2
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  : الفصل الثاين

  
  تكرار يف نقائض جرير والفرزدقال
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  توطئـة
  

قودنا بالضرورة إىل االهتمام باجلانب الصويت لأللفاظ املكررة، وهو ما يف خطاٍب ما ي ظالفتكرار األ صدر إن    
ب هذه الكلمة األصوات داخل الكلمة أو ضمن تركيب هذا املستوى يهتم؛ حيث املستوى الصويت دراسةب قحقّ تي

لكل رمز صويت وظيفة يف الكلمة، ولكل كلمة وظيفتها يف اجلملة، ولكل مجلة وظيفتها، " هأنّ  وذلكيف اجلملة، 
وصف هذه األصوات، وحتليلها من شأنه إيصال الباحث لدالالت تلك 1."وأثرها يف جمموع اجلمل املكونة للنص

لنص، وذلك ذا اه على بعض جوانب النظام اللغوي العام هلاألصوات داخل األنظمة الفرعية للنص، ومن ّمث وقوف
وعليه سنبحث يف هذا الفصل يف امليزات . عالقات بعضها ببعض ةبوضع سياقات األلفاظ يف احلسبان، ومراعا

وذلك "شعر النقائض، اليت تتكرر يف لصوتيةاملظاهر ا وصفواخلصائص الصوتية لنقائض جرير والفرزدق، ب
ورود بعض األصوات أو تكرارها وترديدها يف األبيات أو القصائد ومدى تأثري ذلك على بالتساؤل عن نسبة 

وألجل الوصول إىل ذلك القصد بشكل سليم وجلنا عامل اإليقاع بشّقيه اخلارجي والداخلي؛ 2."املعىن والصور
  .  نبحث فيه عن األنظمة التكرارية اليت ميزت نصوص النقائض 

وذلك من  ،وبالتحديد منتصفه؛ أي إبان الدولة األموية لالنقائض وليد القرن األو يعتقد الكثريون أن فن    
األخطل أو املثلث األموي كما يطلق 6الفرزدق و5جرير و4:ذلك العصر 3خالل تلك القصائد اليت تناشدها فحول

ي فريجع بنشأة أما احلق التارخي" إال أن أمحد الشايب ال يرى صحة يف هذا االعتقاد حيث يقول . عليه البعض
فلم تكد تستقيم أوزانه وتقّرر بني الشعراء حىت  ،النقائض إىل طفولة هذا الشعر يف جوانب هذه الصحاري والقفار

أن فن  أي، 7"حد موسيقاه وموضوعاته وإن تقابلت معانيه ووجهاتهصارت أداة هلذا اجلدل الشعري الذي تتّ 
  .8النقائض قدمي قدم الشعر العريب

                                                 
  م،1991،جستري يف اللغة العربية، جامعة باتنة، اجلزائرحبث مقدم لنيل شهادة املا األخضر بلخري، يف الرتكيب اللغوي لنقائض جرير والفرزدق، -1

  .34ص
  .36املرجع نفسه، ص -2

  .131ص ،)د، ت( 10ط  شوقي ضيف، التطور والتجديد يف الشعر األموي، ، دار املعارف، مصر،: ينظر - 3
: ينظر. وعمر نّيفًا و مثانني سنة ائة باليمامة،جرير بن عطية بن حذيفة، و هو من بين كليب بن يربوع ،كانت وفاته يف سنة إحدى عشرة و م - 4 

الشعر والشعراء، : و مسلم بن قتيبة . 327ص ،1ج  ،)د،ط( دار صادر، لبنان، إحسان عباس، :وفيات األعيان، ت، مشس الدين أمحد بن خلكان
  .  309ص م،1987 ،3ط عبد املنعم العريان، ، دار إحياء العلوم، لبنان،: ت
تويف بالبصرة سنة عشر  التميمي، املعروف بالفرزدق، الشاعر املشهور صاحب جرير، ام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقالهو أبو فراس مه - 5

ابن  :ينظر. أما توفيا سنة إحدى عشر ومائة" شذور العقود" وقال أبو الفرج ابن اجلوزي يف كتاب. ومائة، قبل جرير بأربعني يوما، وقيل بثمانني يوما
  .    97،ص 6وابن خلكان، ج.  317، صقتيبة

  . 327ص بن قتيبة،ا: نظر ي .هو غياث بن غوث، شاعر نصراين من بين تغلب، يكىن أبا مالك - 6
  . 2، صم2002، 4ط ،أمحد الشايب، تاريخ النقائض يف الشعر العريب، مكتية النهضة املصرية، مصر - 7
   . 2يف الرتكيب اللغوي لنقائض جرير والفرزدق، ص ، واألخضر بلخري، اوما بعده 35أمحد الشايب، ص: لالستزادة ينظر - 8



 40 

  
  : ائضتعريف النق

والّنقض . البناء املنقوض، يعين اللِنب الذي خيرج منه:إفساد ما أبرمت من حبل أو بناء، والّنقض: النقض ″    
. وهذا نقيض ذاك أي مناقضه... مها اجلمل والناقة اليت هزلتهما األسفار وأدبرما، واجلميع أنقاض،: والّنقضة

األشياء، حنو الشعر، كشاعر ينقض قصيدة  واملناقضة يف.. ،وتناقض القوالن والشاعران، وناقض أحدمها اآلخر
  1″.وهذه القصيدة نقيضة قصيدة فالن، وهلما نقائض....أخرى بغريها

ينظم أحد الشاعرين املتناقضني قصيدة من وزن خاص  ″يسيطر غرضا اهلجاء والفخر على النقائض حيث    
ويتضح من ذلك وجوب 2″خرى من نفس الوزن والقافيةوقافية خاصة، مث يأيت زميله فينقض القصيدة بقصيدة أ

جرير والفرزدق  ومن بني ما اشتهر من هذه النقائض يف الشعر العريب، نقائض3.وحدة املوضوع والشكل واملوسيقى
ديوان النقائض، : " ، وقد مجعت يف ديوان عرف بـ 4وأربعني عاما ةوالفرزدق اليت شغلت الشاعرين حنو مخس

، مجع فيه ما تناشده الشاعران )هـ 209ت (معمر بن املثىنتأليف أيب عبيدة  من" نقائض جرير والفرزدق 
حيث ضم الديوان مثان وسبعني نقيضة خالصة بني جرير والفرزدق من بني مائة وأربع عشرة حواها 5خاصة
فارق للثاين، أي ب واحد وأربعون لألول، وسبع وثالثون: أكرب من نصيب الفرزدق اكان نصيب جرير منه. الديوان

ومن يتتبع ديواين الشاعرين سيجد بعض النقائض اليت نسبها أبو عبيدة للشاعرين غري موجودة يف 6.أربع نقائض
لذلك سنعتمد يف دراستنا لنقائض جرير والفرزدق على ما مجعه أبو عبيدة يف ديوان النقائض ترتيًبا   7،ديوانيهما

  . ين الشاعرين طبًعادون إغفال ديوامن وتعداًدا لتلك القصائد وأبياا 

  
  
  

                                                 
   .)نقض(والزخمشري، أساس البالغة،  مادة ، كتاب العني مرتبا على حروف املعجم  ،اخلليل بن أمحد الفراهيد :ينظر ـ  1
  .169شوقي ضيف، التطور والتجديد يف الشعر األموي، ص - 2
أبو عبيدة معمر بن املثىن، ديوان النقائض، نقائض جرير : ينظر. 100/ 34/99/  33: دا يف النقائض التالية يف غالب األمر حتقق ذلك ماع - 3

  .1998، 1ط ،لبنان ،والفرزدق، دار صادر
  . 186ص التطور والتجديد يف الشعر األموي، شوقي ضيف،:  ينظر - 4
جلرير، ومثان وثالثون للفرزدق، وست للبعيث، ومخس لغسان السليطي، ونقيضة اثنتان وستون : يضم هذا الديوان مائة و ثالث عشرة نقيضة   - 5

  . واحدة للنعمان بن شريك، وأخرى لعقبة بن مليص املقّلدي
، )101، 100، 99، 98( النقائضكيعود سبب هذا الفارق حينا إىل أن صاحب النقيضة األوىل يرد على النقيضة الثانية أي يرد على الرد؛   -  6

  .   ) 104(  ةالنقيضكعدم الرد   ينا آخر إىلويعود ح
ال توجد يف شرح ديوان جرير حملمد إمساعيل ، )60( احلاوي، والنقيضة رقم اغري موجودة يف شرح ديوان الفرزدق إليلي)  96، 87، 80(النقائض  - 7

  .    الصاوي
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  :املبحث األول
  

  النظام التكراري يف اإليقاع اخلارجي
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موسيقي تنفعل  مالشعر كال" وذلك ألن1،للشعر ميزات تؤثر تأثريًا ملحوظًا على املتلقي قارئًا أو مستمًعا   
ًدا، بل هو جمموعة متكاملة من الّسمات ملوسيقاه النفوس، وتتأثر ا القلوب، وليس اإليقاع الشعري عنصرًا حمد

فاإليقاع الشعري إًذا هو اإلطار الذي تتفاعل بداخله  2."الوزن والقافية: املميزة، أبرز هذه اموعة من السمات
وما دام حممود . لتجعل من الكالم املنظوم شعرًا خيتلف عن النثر ـ 3بوجود العاطفة طبًعا ـخمتلف هذه السمات 

يقصد به وحدة النغمة اليت تتكرر على حنو ما يف الكالم أو يف البيت، أي توايل "ى أن اإليقاع ير  يالفاخور 
، فسنحاول 4"احلركات والسكنات على حنو منتظم يف فقرتني أو أكثر من فَقر الكالم، أو يف أبيات القصيدة

  .الوزن بداية هذا التقصيالنغمي يف النقائض، اعتماًدا على هذا الرأي، وليكن نظام  رتقّصي هذا التكرا
أشرنا سابًقا إىل أن ما دار بني جرير والفرزدق من النقائض يف هذا الديوان بلغ مثان وسبعني بني مقطوعة    

وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا . ، والباقي للفرزدقوأربعني ما بني نقيضة وردّ  ى، نظم جرير منها إحد5وقصيدة
ّمهه أن يفسد على األول معانيه فريدها  الشاعر الثاين" ، وذلك أن ثر من ردّ املقام أن بعض النقائض ُخصت بأك

رها لصاحله هو، أو مما يعرفه أو خيرتعه، وإن كانت فخرًا كّذبه فيها، أو فسّ  اعليه إن كانت هجاء، ويزيد عليه
شاعر األول يف وضعية ما يدفع إىل تغيري األدوار أحيانًا؛ حيث يصبح الوهو 6".وضع إزاءها مفاخر لنفسه وقومه

   7.، وقد يستمر األمر كذلك لكن مع تنويعٍ يف النغم) الردّ ( الدفاع 
  األوزان الشعـرية ـ  1

العروض العريب من  اسيطرت مخسة أوزان شعرية على نقائض جرير والفرزدق من بني ستة عشر حبًرا استوعبه    
فاألول . الطويل، الكامل، الوافر، واملتقارب، والبسيط: ةالناحية النظرية؛ حيث نسجت النقائض على البحور التالي

املتقارب  والثالث يكونان الدائرة املؤتلفة، أما واألخري ينتميان للدائرة املختلفة حسب الدوائر الشعرية؛ والثاين
  :ينواجلدول التايل يظهر توزيع أوزان هذه البحور على نقائض الشاعر 8.قفوحيد هنا، وثان يف الدائرة املتف

                                                 
و  شعر هو األداة اخلاصة اليت يستخدمها الشاعر يف السيطرة على احلس  إن إيقاع ال:" يف اإليقاع إذ يقول ييزكي هذا التصور رأُي حممد التوجن - 1

عما  عندئذ يكون اجلو الشعري اخلاص الذي يلتقي فيه الشاعر والقارئ، والذي يكشف فيه الشاعر كما يفعل املنوم املغنطيسي، إخضاعه إىل مشيئته،
اعات الرديفة واإليقاعات البديلة يف الشعر العريب، رصد ألحوال التكرار وتأصيل لعناصر اإليق، أفنان النجار ـمصلح النجار  :نقال عن ." يريد أن يقول

   . 129/ 128، ص2007،العدد األول  ،23جملة جامعة دمشق، مج  ،اإليقاع الداخلي
  . 49 ص، 2005، 1، طرطيبة، مص رأسلوبية، ديوان بشار بن برد، دا ةـ عبد الباسط حممود، الغزل يف شعر بشار بن برد، دراس 2
  .و ما بعدها 90ص، )د ، ط( ،رمص ،املعارف ردا الرتاث والشعر واللغة، شوقي ضيف، يف: ينظر تفصيل ذلك عند -3
     .   164، ص1996،مديرية الكتب و املطبوعات اجلامعية، سوريا  ، ـ حممود فاخوري، موسيقا الشعر العريب 4
أما .  24نقيضة، وراّدا يف  17، حيث كان جرير مبتدئا يف )113(إىل ) 39(، مث من)35( إىل) 33(نقائض الشاعرين تبدأ من النقيضة   -5

  .     15نقيضة، و كان راّدا يف  22: الفرزدق  فقذف خصمه بـ
  .  4ص ،أمحد الشايب -6
مطبعة  ،عيل عبد اهللا الصاويمساإ جرير، ديوانه بشرحو . 311، ص2ديوان النقائض، ج ،ةأبو عبيد: ، ينظر)101( النقيضة رقمذلك  لاثم -7

  .  340، ص)د،ت( ،1طمصر،  الصاوي،
 نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، لبنان،: السكاكي، مفتاح العلوم، ت: ينظر. كان املتقارب األوحد يف هذه الدائرة اليت كانت تسمى املنفردة    -8
  . 522ص، 1987، 2ط
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وهذا ألننا بصدد 1،قبل التعليق على اجلدول يستحسن أن نبقي على البحور اليت اُستعملت على األقل أربع مرات
اجلدول يتبني لنا سيطرة حبر  بتأملو .  فقطرصد الظاهرة التكرارية وهو ما جيعلنا خنرج البحر البسيط لوروده مرتني

، وهي نسبة تكاد )% 47.43(نقيضٍة؛ بنسبة) 78(مرًة من جمموع ) 37(الطويل على هذه النقائض، حيث تكرر
  : ونسبة تواترها البحورهذه ستعمال يف ما يلي حتليل التصل إىل النصف و 

  : بحر الطويلـ 
، )فعولن( ، وهو حبر مزدوج التفعيلة، يتكون من التفعيلة اخلماسية 2"ال يستعمل إال تاًما، وال جمزوء له"   

مثانية مقاطع قصرية، وعشرين : ، تصل مقاطع شطريه إىل مثانية وعشرين مقطًعا)مفاعيلن ( والتفعيلة السباعية 
  ).مفاعيلن+ فعولن + مفاعيلن + فعولن : ( هو هطويلة، ووزن الشطر من

) % 49.85(بيًتا من جمموع األبيات، وذلك بنسبة) 1482(لطويل حيث بلغتأكثر أبيات النقائض كانت ل   
وهي توحي أن هذا الوزن استطاع استيعاب كل تلك األغراض اليت تناولتها النقائض وهو ما أكده أمحد الشايب 

  لتناو  الشعري فقد) النقائض(وإذا كان الفخر، واهلجاء، واحلماسة، هي الفنون الرئيسة لفن : " بقوله 
أيًضا الرثاء، والنسيب، والسياسة، واملديح، أو كانت هذه الفنون الفرعية من عوامل املناقضة وعناصرها منذ وجد 

   3."هذا الضرب يف اجلاهلية

                                                 
  . رتط فيها أن تنظم على وزن وقافية األوىل ؛ فالوزن هنا فـُرض فرضا ومل يتم اختيارهو مربر هذا االختيار كون النقيضة الثانية يش -1
  . 20حممود فاخوري، ص: ينظر -2
   
  .  14أمحد الشايب، ص -3

  توزيع األوزان الشعرية يف ديوان نقائض جرير والفرزدق
  : ضـالنقائ  البـحر        الـرتبة     

  بيت/قطعة  +قصيدة 
  عدد األبيات

  1842  03+  34  الطويـل          01      
  1117  02+  17  الكـامل         02      
  634  04+  12  رـالواف       03      
  96  00+  04  ارباملتق       04      
  06  02+  00  البسيط       05      

  3695  78  05        اموع    
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صحيح أو مقبوض أو : عروض مقبوضة دائًما وضرب كما يلي: ثالث صور يف العادة ىيرِد حبر الطويل عل   
يف مجيع النقائض اليت نظمت على وزن ) ضرب مقبوض/ عروض مقبوضة : ( وقد تكررْت الصورة الثانية. حمذوف

    ) ضرب صحيح/عروض مقبوضة:(، اليت جاءت على الصورة األوىل)33(هذا البحر عَدا النقيضة رقم
  :ومطلعها

  1عوجي علينا و اْربَعـي ربـة البغـِْل              و ال تقتـليـني ال يحـّل لـكم قـْتلي
افظة على علة القبض يف شطري البيت ضمن هذا الكم من القصائد هو استمرار هلذا االلتزام الذي وكأن احمل

حبر خضم، يستوعب " يثبت مرة أخرى أن الطويل ) نقيضة 37(تفرضه النقائض على ناظمها، وعموًما فهذا الكمّ 
نصيبه عند املتقدمني واملتأخرين أوفر هلذا كان .. ما ال يستوعبه غريه من املعاين، ويتسع للفخر، واحلماسة واملدح 

  2."من سائر البحور
  :بـحر الكاملـ 

، وهو )% 24.35(مرًة بنسبة ) 19(حّل حبر الكامل ثانًيا يف استعمال الشاعرين ضمن نقائضهما، حيث تكرر   
، يتكون شطره 3لطويلحبر موحد التفعيلة، يرد تاًما وجمزوًءا، ويعد ثاين أكثر البحور شيوًعا يف الشعر العريب بعد ا

مثانية عشر مقطًعا قصريًا واثين : ، وتصل مقاطعه إىل ثالثني مقطًعا)متفاعلن + متفاعلن + متفاعلن :( التام من
وقد بلغت أبيات النقائض اليت نظمت على منواله . عشر مقطًعا طويًال، وهو بذلك حيتل املرتبة األوىل مع الوافر

يصلح "أي الثلث تقريًبا، وليس هذا بغريب إْذ علمنا أن الكامل ) % 30.23(تصل إىل  ةبيًتا بنسب) 1117(
وهو أجود يف اخلرب منه يف اإلنشاء، وأقرب . لكل نوع من أنواع الشعر وهلذا كان كثريًا يف كالم املتقدمني واملتأخرين

 ـمن غري شك  ـ    5،بيلةفالنقائض اليت تزخر بذكر األيام واألنساب واملفاخرة بالق4."إىل الشدة منه إىل الرقة
ضرب تام / عروض تامة صحيحة(تسع مرات على صورة : استعمله الشاعران يف نقائضهما. يصلح معها اخلرب

، وهو ما يؤكد سري الشاعرين على )تام مقطوع ربض/ عروض تامة صحيحة(، وعشر مرات على صورة )صحيح
  .منوال السابقني يف التزام األوزان التامة

  :ربحر الوافـ 
واملرونة، وهو حبر موحد التفعيلة، وقد ورد يف أشعار العرب تاًما وجمزوًءا، يتكون شطره  يتمتع وزن الوافر بالّلني   

قصريًا، واثين  ، تصل مقاطعه إىل ثالثني مقطًعا، مثانية عشر مقطًعا)مفاعلنت + مفاعلنت + مفاعلنت : ( التام من 
مرًة ) 16(رتيب استعماالت جرير والفرزدق من األوزان، حيث ورد وقد حل ثالثًا يف ت. عشر مقطًعا طويال

                                                 
  . 460ص ديوان،ال ،جريرو  143، ص1ج أبو عبيدة، -1
  . 22حممود فاخوري، ص -2
  .53عبد الباسط حممود، ص نظر،ي -3
، 2ط    ،نالفكر اللبناين، لبنا راخلليل، دا ضالشعر العريب، عرو  رغازي ميوت، حبو : نقال عن. 92، ص 1جإلياذة هومريوس،  سليمان البستاين، -4

  .91ص، 1996
  .172أمحد الشايب ،ص: نظر يللمزيد، . على شاعر النقائض اإلملام بثقافة تارخيية واسعة ختص أياَم القبائل العربية يف اجلاهلية -5
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دته، ويرّق إذا رققته، وهو يف كال احلالني ألني البحور، وأكثرها مرونة، يشتد إذا شدّ " والوافر). % 20.51(بنسبة
وقد 1"،لرثاءيشيع فيه نغم مجيل، وموسيقا عذبة تناسب يف أطواء أجزائه ويصلح كثريًا للفخر واحلماسة والوصف وا

 بيًتا،) 634( على منوال هذا الوزن إذ بلغ جمموع ما نظماه2،شّدده الفرزدق يف الفخر، ورقّـقه جرير يف النسيب
  ). %17.15(بنسبة

، كما يرد تاًما، لكن تفعيلة أو معصوبصحيح  فتكون له عروض صحيحة دائًما وضرب ايأيت وزن الوافر جمزوءً    
ما تقّيد به الشاعران، حيث جاءت مجيع نقائضهما املنظومة على هذا الوزن؛ على ، وهو 3عروضه وضربه مقطوفة

صورة واحدة تامة، إّال أن ما الحظته من خالل تتبع هذا الوزن يف النقائض أنه صاحل للنّـَفس الطويل، وللّنفس 
بيًتا، والثانية ) 113(اليت بلغت 4)53(األوىل رقم: يف النقيضتني ـعلى سبيل املثال  ـالقصري، وقد جتّلى ذلك 

يعود لوفرة احلركة لديه وتغري التفعيلة  ـ نايرأيف  ـ، وهي مقطوعة مل تتعّد البيتني، ومرد تلك الصالحية 5)86(رقم
  .              من يرى يف جرير ولوًعا بالنظم على الوافر أكثر من غريه من األوزان6علًما أن هناك من الدارسني ،بالقطف

  :ببحر المتقار ـ 
+      فعولن + فعولن + فعولن (هو حبر موحد التفعيلة، يأيت تاًما وجمزوًءا ومشطورًا، يتكون شطره التام من    

  . ، وتصل مقاطعه إىل أربعة وعشرين مقطًعا، مثانية مقاطع قصرية، وستة عشر مقطًعا طويال)فعولن
ائضهما؛ إْذ مل يتكرر إال أربع مرات، فبلغت مل حيظ هذا البحر بكثري اهتمام من لدن جرير والفرزدق يف نق   

؛ ءاملتكررة األجزاالكالم فيه حسن االطراد إال أنه من األعاريض الساذجة "و). %2.59(بيًتا، بنسبة) 96(أبياته 
  7."وإمنا تستحلى األعاريض بوقوع الرتكيب املالئم فيها

  :البحور الشعرية لالسمات األسلوبية الستعما
الطويل، الكامل، الوافر، املتقارب، والبسيط، وهي تقريًبا البحور اليت نظمت على : على حبور ـ اقتصار النقائض

كما 1.ذلك ما يصدق تصنيف ابن سالم للشاعرين يف الطبقة األوىل لفحول الشعراء اإلسالميني. منواهلا املعلقات
  .  كما أا ذات البحور اليت تكررت أكثر يف ديواين الشاعرين1.اإلسالميني

                                                 
  . 33اخوري، صحممود ف -1
واحلنني عند انظر ما يراه عبد اهللا بن مخيس من مناسبة وزن الوافر حلالة الغضب الثائر واحلماسة عند الفرزدق من جهة و للمعاين الرقيقة يف الغزل  -2

، السعودية ، جامعة أم القرى،، رسالة ماجستري)املضمون والفن( عبد اهللا بن مخيس، مكارم األخالق يف نقائض جرير والفرزدق. جرير من جهة أخرى
  . 133هـ، ص 1429

صربي إبراهيم السيد، أصول النغم يف الشعر العريب، دار : هوحذف السبب اخلفيف األخري وتسكني احلرف اخلامس من التفعيلة، ينظر: القطف -3
  .111، ص1993، مصر املعرفة اجلامعية،

  .64ص الديوان، جرير، و. 335، ص1ج أبو عبيدة، :نظري -4
  . 176، ص1ج الديوان، فرزدق،و ال . 226، ص2أبو عبيدة، ج :نظري -5
  .356هـ ، ص 1304 ،السعودية، ظافر الشهري، املديح والفخر بني جرير والفرزدق واألخطل، مذكرة ماجستري، جامعة أم القرى: ينظر -6
حممد اهلادي : تقال عن. 268، ص1966، بن اخلوجة، تونسحممد احلبيب : منهاج البلغاء وسراج األدباء، ت أبو احلسن حازم القرطاجين،-7

  ).اهلامش(30م، ص1981، الطرابلسي، خصائص األسلوب يف شوقيات،  منشورات اجلامعة التونسية
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ور الصافية كان أكثر من البحور املركبة، وذلك لَتناسب أوزاا مع طبيعة النقائض اليت تعتمد على ـ استعمال البح
لتقيم عليها فنوا السياسية، واهلجائية، والفخرية، والغزلية  ـكاأليام، واألنساب   ـ) مقومات(عناصر معنوية 

أكثر تنوًعا، وبالتايل إنه ينطوي على قيمة ال التناسب الذي ينطوي عليه البحر املركب " بالرغم من أّن 2،وغريها
  3."توجد يف الوزن املفرد التفعيلة

بيتًا مقابل ) 1848(للمركبة : ـ جمموع ما نظم من أبيات األحبر املركبة يكاد يساوي ما نظم ضمن األحبر الصافية
تها من البحور املزدوجة الكمي بني منظوم البحور الصافية ومثيل كأن هذا التناسبو بيتًا للصافية، ) 1847(

  .يكشف مدى استيعاب هذه األوزان لفنون النقائض املختلفة 
، اليت وقعت يف عروض وضرب النقيضة لثاين تكرار نفس العلل والزحافاتـ غالًبا ما يالحظ يف نقيضة الشاعر ا

  .ضمن شروط النقائض ـحسب اطالعنا  ـوهو التزام مل نعثر عليه 4،األوىل
حذف أول الوتد اموع " وهو6واخلرم من تغيريات الطويل5،يف ست نقائض مناصفة بني الشاعرين "اخلرم"ـ وجود 

إال أن أهل العروض من احملدثني ال يعرتفون بوجود 7"،عولن= من أول البيت يف مطلع القصيدة فتصبح فعولن 
      8.اخلرم ويرجعون ذلك التغيري إىل إمهال النساخ أو نسيام حلرٍف يف أول البيت

يقول حازم . يكاد يطابق ترتيبها يف الشعر العريب القدمي عامة" ـ هذا الرتتيب لألوزان يف نقائض جرير والفرزدق
ومن تتبع كالم الشعراء يف مجيع األعاريض، وجد الكالم الواقع فيها ختتلف أمناطه حبسب اختالف : القرطاجين

من بعض، فأعالها درجة يف ذلك الطويل والبسيط، ويتلومها جماريها من األوزان، ووجد االفتنان يف بعضها أعم 
     9..."الوافر والكامل، وجمال الشاعر يف الكامل أفسح منه يف غريه

مقطًعا، وعدد املقاطع القصرية يف نفس البحور وصل ) 52188(ـ عدد املقاطع الطويلة للبحور املستعملة بلغ
ع يف شعر النقائض وجدنا أّن الطويلة بلغت نسبتها نسبة شيوع كل مقط10وحبساب. مقطًعا) 44142(إىل
، وهي نتيجة تثبت ارتباط شعر النقائض يف اإليقاع بسلفه الشعر )%45.83(، أما القصرية فكانت)54.17%(

                                                                                                                                                         
/ 297،  ص)د،ط(م،1980 ـهـ 1410 ،حممود حممد شاكر، دار املدين، السعودية: ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، ت: ينظر -1

298 .  
  .وما بعدها 257أمحد الشايب، ص: ينظر -2
  .37ري، حتليل اخلطاب الشعري، صابكاي أخذ: نقال عن .  251، ص1983، 3ط لبنان، مفهوم الشعر، دار التنوير،، جابر عصفور -3
  . 52، 51، 40، 39، 35، 34: راجع مثال النقائض -4
  . 77، 74، 70، 69، 66، 34:  الديوان التالية يف مالقصائد املعنية هي النقائض اليت حتمل األرقا -5
  .526مفتاح العلوم، ص: ينظر. ، وعده من زحافات النقص، إال أنه مل يذكر اختصاصه ببحر الطويل"اخلرم " ذكر السكاكي يف مفتاحه  -6
  . 42غازي  ميوت، ص  -7
  .املرجع نفسه ، ن ص: ينظر -8
  .58الفرزدق ، صاألخضر بلخري، يف الرتكيب اللغوي لنقائض جرير و  -9

هذه النتيجة تقسم على العدد الكلي للمقاطع  100×) عدد األبيات× ) ويلط/صريق(كل وزن   عدد مقاطع:  (ُحسبت النسبة كما يلي -10
  ).96330(وهو
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خاصة إذا علمنا أن علماء األصوات يف احلديث يقدرون نسبة شيوع املقاطع القصرية يف كالم العرب بـ ."اجلاهلي
  1."%55سبة املقاطع الطويلة بـ ، ويقدرون ن45%
  : يداللأثرها الة و ــ القافي 2
جيب أن يُلزم نفس الوزن يف كل أبيات القصيدة،  االتزمت القصيدة العربية القدمية وحديت الوزن والقافية، فكم   

يقوم عليها وهي أحد األركان األربعة، اليت . فإن على القافية هي األخرى أن تكون موحدة يف سائر هذه األبيات
واختلف الناس يف "   : اعتمد تعريف اخلليل بقوله) هـ 456(، إّال أن ابن رشيق3وقد اُختلف يف حتديدها.2الشعر

القافية من آخر حرف يف البيت إىل أول ساكن يليه من قبله، مع حركة احلرف : يف القافية ماهي؟ فقال اخلليل 
تكون مرًة بعض كلمٍة ومرًة كلمة، ومرًة   ـو الصحيح على هذا املذهب، وه ـالذي قبل الساكن، والقافية 

نفس املفهوم يتكرر حديثا لكنه يرتكز على اإليقاع املوسيقي الذي حتدثه القافية اية البيت، حيث 4"،كلمتني
القافية هي جمموعة أصوات تكّون مقطًعا موسيقًيا واحًدا، يرتكز عليه الشاعر يف البيت : " يقول عبد الرضا علي

فالقافية إًذا تلعب دورًا أساسًيا يف اختتام وزن 5".ول، فيكرره يف ايات أبيات القصيدة كلها مهما كان عددهااأل
حىت تكون   تتسع شكالً  ـتعريفه  كما يرى ابن رشيق يف ـ ومادامت  ،البيت على الشكل الذي خيدم توقع السامع

ضمن هذا اهليكل يشكل التنوع الذي به تتميز أصوات  وتضيق حىت تكون بعض كلمٍة؛ فإن ما يقع من كلمتني،
إذا كان رويها ساكًنا،  مقيدةقافية : على هذا األساس جعلها العروضيون قسمني كبريين و. هذه القافية وبه تٌعرف

  .  وقافية مطلقة ما دام رويها متحرًكا
     6هاا أن نتعرض لبعض حروفقبل اخلوض يف تفاصيل القافية وتقسيماا يف نقائض جرير والفرزدق علين    

  .الّروي و حركته مث الردف:اليت تسهم يف حتديد النغم التكراري هلذه األخرية وهيو 
  : الروي في النقائضـ 

فيقال قصيدة رائية أو دالية، ويلزم يف آخر كل بيت : هو احلرف الذي تُبىن عليه القصيدة وتُنسب إليه"الّروي    
وبعض الصوامت يف 1وقد استثىن أصحاب العروض صائت األلف7."و كثر من روي منها، والبد لكل شعر قّل أ

                                                 
  .34حممد اهلادي الطرابلسي، خصائص األسلوب يف شوقيات، ص -1
    .119، ص1ج ابن رشيق القريواين، العمدة،: ينظر -2
  احلساين حسن عبد اهللا،: الكايف يف شرح العروض والقوايف،ت، اخلطيب التربيزي .ع االختالف يف حتديدها بني اخلليل و األخفش وغريهمراج  -3

د الرؤوف، مكتبة اخلاجني، بعوين ع: كتاب القوايف، ت  ،والقاضي أبو يعلى التنوخي.  149ص ،1994 ـهـ 1415، 3ط ،مكتبة اخلاجني، مصر
  .69ـ  64ص، 1978، 2ط مصر،

  .151، صابن رشيق القريواين -4
، 1ط ،ر الشروق للنشر والتوزيع، األردنعلي عبد الرضا، موسيقى الشعر العريب قدميه وحديثه دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين والشعر احلر، دا -5

  .168، ص1997
 الكايف يف شرح العروض والقوايف، اخلطيب التربيزي،: ينظر. الدخيلواخلروج، والّردف، والتأسيس، و  ،والوصل ،الّروي: للقافية ستة أحرف و هي -6

  .  149ص
  .ص ناملرجع نفسه،  -7
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ل / د/ ر ( : أما الصوامت اليت جاءت رويا يف نقائض الشاعرين فهي. يف وضعيات حمددة من أن تكون رويً◌ا
تمت ، واجلدول التايل يبني ترتيبها يف النقائض وعدد األبيات اليت خ)ن / ت / ف / ق / ع /ح /ب /ي/ م/ 
  :ا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
حممد حماسن عبد اللطيف، : ينظر. فإا تصلح يف هذه احلالة وتسمى القصيدة مقصورة" اهلدى، العصا" إذا كانت األلف من بنية الكلمة مثل  -1

  .195ص ،م1999هـ ـ 1420، 1ط الشروق، مصر،البناء العروضي للقصيدة العربية، دار 

  أبياته كلها  عدد نقائضه  قطعة أو غريها  قصيدة  الروي  الرتبة
  954  19  02  17  الراء  01
  668  10  01  09  الالم  02
  225  09  03  06  الدال  03
  550  08  00  08  امليم  04
  297  08  02  06  الباء  04
  353  06  00  06  العني  05
  71  06  02  04  القاف  05
  95  04  01  03  احلاء  06
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  :ميكن قراءة اجلدول على هذا النحو 
ى قدرة ـ جاءت القافية على اثين عشر حرفًا من حروف األجبدية العربية، وهو عدد يقرتب من النصف ويدل عل   

  . صامًتا )  12(نقيضة مت استعمال ) 78(التنويع يف القافية، ففي 
، وانتهت )%24.35(الصدارة يف النقائض حيث بلغت نسبته ـ 1وهو حرف لثوي جمهور مكرر ــ احتل الرّاء    
ن يتملكهما هذه النسبة الكبرية تعطي االنطباع على أن الشاعري).أبيات 06 /تاننتف(، و)بيتاً  948/قصيدة 17(به

امليل إىل التكرار واالستمرار فيه، فمن خالل صامت الرّاء التكراري الذي تنتهي به النقائض نلمس تشبثًا بالشكل 
املتمثل يف تكرار املوسيقى الشعرية من جهة ومن جهة أخرى جند متسًكا باملعىن الذي يتضح يف رّد معاين النقيضة 

يف نصوص النقائض، هي بنية  ألن البنية اللفظية." عملية النقض ق مبا يوافاألوىل وبالتايل مقابلة املعىن باملعىن
  2."انفعالية تعتمد على اإلثارة، وعلى االرتداد إىل غريها من النصوص الواقعة يف جماهلا التناصي

                                                 
 ةمؤسسجديدة يف الصرف العريب،  ةاملنهج الصويت للبنية العربية، رؤيعبد الصبور شاهني، : لىاعتمدنا يف حتديد صفات احلروف و خمارجها ع -1

 م1992،   3ط ،ث، املطبعة العربية، تونسوالطيب البكوش، التصريف العريب من خالل علم األصوات احلدي. م1980هـ ـ  1400، الرسالة، لبنان
.  
  .31، ص2003لسنة  62 عبد الفتاح يوسف، فاعلية التكرار يف بنية اخلطاب الشعري للنقائض، جملة فصول، العدد -2

  200  02  00  02  الفاء  07
  124  02  00  02  النون  07
  71  02  00  02  التاء  07
  87  02  00  02  الياء  07

  3695  78  11  67  امـوع
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ة نتف(و، )بيتاً  666/قصائد 08(، وجاء عليه)%.12.82(بنسبة ـ و هو صامت جانيب جمهور ــ حّل الالم ثانًيا    
  ).نابيت/ ةواحد
، وجاء عليه )% 11.53(فقد مثل املرتبة الثالثة بنسبة ـ وهو صوت انفجاري جمهور ــ أما الدال    

  ).بيتاً 13/قطع03(و) بيتاً 212/قصائد06(
) بيتاً 550/ قصائد08(جمهور وجاء عليه يّ ، األول أنف)%10.25(والباء مّثال سويا املرتبة الرابعة بنسبة امليم ـ   
  ).أبيات04/تاننتف(و) بيتاً 295/قصائد 06(والثاين انفجاري جمهور، وجاء عليه.

 قصائد06(عليه ء، األول احتكاكي جمهور؛ جا)%07.69(ـ وحّل العني والقاف يف الرتبة اخلامسة بنسبة   
بيت (، و)أبيات05/قطعة واحدة(، و)بيتاً 65/قصائد 04(مهموس؛ وقد جاء عليه ي، والثاين انفجار )بيتاً 353/

  ).واحد
، )بيتاً 91/ قصائد 03(، وجاء عليه)%05.12(الرتبة السادسة بنسبة ـوهو احتكاكي مهموس  ــ ومّثل احلاء    
  ).أبيات 04/ قطعة واحدة(و

، األول أنفي جمهور،جاء عليه )%02.56(ـ مّثل النون والياء والتاء والفاء الرتبة السابعة، بنسبة    
، أما الرابع فانفجاري مهموس، جاء )بيتا87/قصيدتان(عليه ءالثاين انزالقي جمهور وجا، و )بيتا 124/قصيدتان(

  ).بيت200/قصيدتان(وهو صامت احتكاكي مهموس فقد جاء عليه " الفاء" ، واألخري)بيتا71/قصيدتان(عليه
  :هذه القراءة حتيل إىل النتيجة التالية 

خلاصيته التكرارية وهو ما  ـيف اعتقادي  ـض بشكل مطلق، وذلك انفرد بريادة قوايف هذه النقائ 1ـ صامت الراء 1 
  .  تكرار الوزن والقافية على األقل ـكما أشرنا سابًقا  ـ يسهم يف خدمة النقيضة اليت تلتزم 

أي أكثر  )ابيت 2694/نقيضة 54:(النقائض بـ على قوايف سيطرت الراء، والالم وامليم والدال والباء: ـ أصوات 2 
ني، كما كانت نفس األصوات غالبة على ديواين الشاعرين، ومرد ذلك كثرا ضمن مفردات املعجم العريب من الثلث

إن أكثر الشعر العريب يعتمد على هذه األصوات يف بناء القافية : بل ميكن القول. " وغزارة معاين هذه األلفاظ
   2."والروي، بسبب أن هذه األصوات تتميز حبركيتها وضعف السكون فيها

الفرزدق  ـ روي الفاء من أصعب احلروف اليت تأيت عليها القوايف إال أن الشاعرين استطاعا اإلبداع فيه؛ وخاصة 3
الروي املناسب لقصائده ومل يكن ليعجز عن النظم على أي قافية شاء، فقد نظم " الذي اهتدى إىل اختيار

  :ملحمته الشهرية واليت مطلعها
  تعزُف،            وأنَكْرَت من حدراَء ما كنَت تعرفُ  عـَزْفَت بأعشاٍش وما كْدتَ 

                                                 
املديح  ،عبد اهللا الشهريظافر : راجع.الفنية فكانت األكثر استعماال مث تليها احلروف األخرى هالراء عند جرير كانت أكثر القوايف استهواء حلاست -1

  . 357و الفرزدق واألخطل، ص والفخر بني جرير
  .61األخضر بلخري، ص -2
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أنه من حروف الروي  مع " الفاء"على 
النظم، لكنه بلغ ا  الصعبة العسرية 
ذلك فبلغت هذه  الذروة وأبدع يف 

ما بني 1وثالثة عشر بيًتا امللحمة مائة 
مقدمة وهجاء   2."وفخر ومديح

، وذلك أن معظم ايات )%66.66(هر، حيث بلغت نسبتهاـ يغلب على األصوات اليت اُختذت رويًا اجل 4
أبيات النقائض ُختمْت بأصوات تدفع مكنونات النفس إىل السطح، وتبيح تفجري اإلحساس، وهي دليل على 

إىل  الشاعر فيها ؛ وكأن هذه امليزة ختدم أغراض النقيضة اليت يسعى)اهلمس(على الغموض ) اجلهر(سيطرة البوح 
مكانات املتاحة من لفظ ومعىن ووزن وقافية لتحقيق الغاية من وقوفه خماصًما لغريه أو حمامًيا توظيف مجيع اإل

  .ومدافًعا عن محى القبيلة 
، وهو ما يؤكد رغبة اجلهر 3ـ حّيز خمارج األصوات اخلمسة األوىل يف ترتيب اجلدول، إّما الشفتان أو األسنان 5

  .واإلعالن والثورة لدى شاعر النقائض
  :   ــرىالمج

متت اإلشارة يف السابق إىل أن القافية تسمى مقيدة إذا جاء رويها ساكًنا، ومطلقة إذا ورد هذا الروي متحرًكا،    
واملتتبع  لقافية النقائض ال جيدها إال مطلقة، وكأن النقائض بطبيعتها املتحررة من التزام الغرض الواحد؛ وعدم 

لتحرر فانعكس ذلك على القافية اليت جاءت مواكبة هلذا اإلحساس، كما اخلروج عنه، أشاعت يف الشاعرين روح ا
الباعث " آخر أسهم يف اختيار القافية املطلقة، وهو ما عّرب عنه الباحث عبد اهللا مخيس بـ   اأن هناك أمرً 

هة، ومن جهة إىل نفسية الفرزدق املفعمة بالشموخ د آبائه وأجداده من ج: ؛ إذ أنه أرجع هذا االختيار"النفسي
  .4أخرى إىل عفاف جرير ورقة إحساسه وعذوبة ألفاظه يف النسيب

جزء من القافية املطلقة وقد تنوعت حركته ما بني الكسر والضم والفتح إال أن الكسرة كان هلا احلضور 5ارى    
  :2و اجلدول 1وِوْفق قراءة إحصائية لتواتر حركة ارى عند الشاعرين نتج اجلدول. األوفر

  

                                                 
) 107(واألبيات من، )105(فقط و ذلك أن البيت 113، أما يف الديوان فالعدد 121، عدد أبياا )61رقم(هذه القصيدة من النقائض -1

  .114ص ،2فرزدق، الديوان، جوال 05، ص2جعبيدة، أبو : ينظر .حمذوفة من القصيدة يف الديوان) 113(إىل
  .330ص ظافر عبد اهللا الشهري، -2
ينظر، حممد اهلادي . يف هذا الصدد يستنتج اهلادي الطرابلسي أن الصوت بقدر ما يكون خمرجه أقرب من الشفتني يكرب حظه من االستعمال رويًـا  -3

  . 46الطرابلسي، خصائص األسلوب يف الشوقيات،  ص
  . 139و 138صمكارم اخلالق يف نقائض جرير والفرزدق،  مخيس،بن  عبد اهللا :ر ينظ -4
  .   156ص اخلطيب التربيزي،: ر ينظ. وإمنا ّمسي بذلك ألن الصوت يبتدئ باجلريان يف حروف الوْصل منه ...هو حركة حرف الرويّ  -5

  أبياتـه  عدد نقائضه  ارى  الرتبة
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  ترتيب حركة ارى مع عدد أبياته عند جرير:  1اجلدول                        

  
     
  
  
  

  ترتيب حركة ارى مع عدد أبياته عند الفرزدق:   2اجلدول                      
أما الضمة والفتحة فميزمها . من خالل اجلدولني تظهر غزارة إنتاج الشاعرين على جمرى الكسرة، وخباصة جرير   

  :3اجلدول رقم عدد النقائض وقد مجعنا ذلك يف  شبه تكافؤ يف

  
  
  
  
  
، وُتظهر هذه النسبة اجلنوح إىل الكسر من كال )% 51.25(سيطرت الكسرة على جمرى القافية املطلقة بنسبة   

قهر  إال بامليل إىل ـ◌ً  وهو من يقذف خصمه أوال ـطيع أن نفسر هذا التوجه عند الفرزدق الشاعرين، حيث ال نست
 ـوهو األكثر ميًال إىل الكسر  ـوكسر شوكته وإضحاك مرتادي سوق املربد وإثارم، أما جرير   ) جرير(اآلخر

  1041  25  الكسـرة  01
  573  10  الضمـة  02
  441  06  الفتحـة  03

  أبياتـه     عدد نقائضه  ارى     الرتبة
  853  20  الكسـرة     01
  589  11  الضمـة     02
  198  06  الفتحـة     03

  النسبـة  األبيات  النقائض  ارى  رتبةال
  %51.25  1894  45  الكسـرة  01
  %31.44  1162  21  الضمـة  02
  %17.29  639  12  الفتحـة  03
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باملقارنة مبا  1االجتماعي واهمكانة قبيلته واحنطاط مست ففُيعتقد أن لذلك صلة مبا كان يشعر به من انكسار لضع
  :ولتقريب هذا التصور؛ اقرأ قول الفرزدق. كان يفخر به الفرزدق

  ◌ِ 2ونحُن جدْعنا َأْنَف َعْيـالَن بالَقَنا               و بالراِسباِت البيِض ذاِت الَقـَواِئم
واءمة كسرة الّروي وملضاعفة   

ُ
. التصور لنتيجة جدع األنف الحظ كيف جتاورت حركات الكسر يف الَعجز فقط مل

وقد تتدافع كسرات يف أواخر كلمات حشِو البيت لتتناغم مع كسرة الّروي وكأا تعرب عن حسرة النّـْفس 
  :وانكسارها على فراق احملبوب، حيث يقول جرير

  3سقيـًا لنَـْهِي حمامـٍة و حقيـٍر               بسَجـاٍل ُمـْرتِجِز الرباِب َمِطيرِ 
  :هذا الشكل قول جرير خيرب عن اسرتاحة الركب يف الطريق ومن   

  4أنـخنا فسّبْحنا و نَـوَرِت السـَرى             بَأْعـراِف وْرِد اللْوِن بـُْلٍق شـواِكُلهْ 
ركْز على الكسرة يف الشطر الثاين؛ جتدها جاءت متتابعة متالحقة، وقد تساوقت مع حركة النزول عن املطّي 

  .لصالةواجللوس ل
، وهي نسبة تقرتب من الثلث حيث )%31.44(ومثلت الضمة املرتبة الثانية يف حركات ارى، وذلك بنسبة   

فهي تدل على " أن الضمة صائت ميثل الفخامة واألة، وأن شعراء الفخامة مييلون إليه والفرزدق كان أحدهم 
إذا كانت تُوّظف للداللة على الرفعة املعنوية فإا تسهم و 5."التمكن واالقتدار، ألا أساس ودعامة يف بناء اجلملة
  :اقرأ قول جرير يف وصف سحاب ماطر. تسهم كذلك يف الداللة على االرتفاع والعلو احملسوس

  6متراكٌب زَِجـٌل يضـيُء وميُضُه              كالبْلـِق تْحَت بطونِـها األْمهارُ 
  . كلها مرفوعة لتوحي أن هلا عالقة باالرتفاعجاءت   ـوهي أوصاف للسحاب  ـألفاظ الشطر األول 

، ويف ذلك عودة التوازن حلركة خوامت األبيات؛ حىت تنفتح على )%17.29(ةجاءت الفتحة آخر الرتتيب بنسب   
سيبويه  الفتحة كما يصرح ابن جين ومن قبله"الكسر واالرتفاع مع الضم، و عاهلدوء واالستقرار بعد االحندار م

  7 ."والضمة، ملا يف هذين األخريين من شبه االعرتاض للهواء أثناء إصدارمهاأخف من الكسرة 

                                                 
  .412تاريخ النقائض، ص: ر ينظ، )مركب نقص(  يعد أمحد الشايب هذا الشعور الذي تولد يف نفس جرير من جراء ذلك -1
  . السيف احلادة: قبيلة قيس عيالن اليت يدافع عنها جرير، الراسبات: عيالن. 569، ص2ج ،ديوانالفرزدق، الو . 326، ص1، جأبو عبيدة -2
سحاب تراه دوين السماء رقيق : باب أي مصّوت بالرعد، الر : موضع، مرجتز:ي محامة. 193ص ،ديوانجرير، الو . 294، ص2ج أبو عبيدة، -3

  .ميضي مع الريح
يريد الصبح و ذلك حلمرة الّشفق فلذلك مسّاه :الصالة، و قوله بأعراِف ورد اللون: الّسبحة. 440ص ،ديوانجرير، ال، و 68ص، 1ج أبو عبيدة، -4

  . يريد جوانبه: شواكُله. ورًدا
  . 232مخيس، صبن عبد اهللا  -5
  .يريد كاخليل البُلق: و قوله كالبلق. يريد صوت الرعد: زجل. 200ديوان، صجرير، الو . 234، ص2ج أبو عبيدة، -6
 ،م2005، سنة 04العدد  أبو بكر حسيين، عامل املشافهة يف األداء اللغوي، جملة األثر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ورقلة، اجلزائر، -7

  .99ص
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. وعلى هذا األساس فقد حقق الشاعران التنويع يف استعمال احلركة؛ الذي يتفاعل مع طبيعة النقائض وينسجم   
ما ال تتالءم وال ، وذلك عند1ومما لوحظ على حركة ارى جرأة جرير والفرزدق على تغيريها وعدم االلتزام ا

  :تتناسب مع شكل الرد وطبيعته، ومثال ذلك قول جرير
  2األعَزلِ لمـن  الديـاُر كـأنها  لم تحَلِل              بيـن الكناس و بين طلح  

  :وهو يف معرض رده على الفرزدق ، الذي قال
  3لُ أطـو إّن الـذي سمك السمـاء بنى لنا             بيتـًا دعـائُمـه أعـز و 

. الكسرة، الضمة، فالفتحة: على الشكل التايل هاملتمعن يف ترتيب ارى يف اجلدول أعاله يلحظ تواتر حركت   
، لكن هو نفسه ترتيب قوة احلركات وتأثريها يف رسم الكلمة، 4هذا الشكل ال ميثل ترتيب احلركات حسب خمرجها

  .بقصد من أصحاا أو بغري قصد الكلمة، وكأن هذا الرتتيب ألقى بظالله على جمرى قافية النقائض
ْردفة تكّررت 6حضور الفت يف النقائض أكثر من التأسيس؛5كان للّردف  :الـردفـ 

ُ
مرة،  )36(إْذ أن القافية امل

  :يف اجلدول التايل 7وميكن عرض ذلك مع الوصل. مرة) 19(مرة باأللف، أما التأسيس فتواتر) 25(منها

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ). 89/ 87(،) 86/ 85(،)78/ 77:(اليةنظر حركة ارى يف النقائض التا -1
  .واد لبين كليب به ماءٌ يسمى األعزل: األعزل. موضع من بالد غينّ : الكناس.  442ص ،ديوانجرير، الو .186، ص1جأبو عبيدة،  -2
  .هذه النقيضة أول ما محي بني الشاعرين. 318ديوان، صال الفرزدق،و . 163ص ،املصدر نفسه -3
الطيب البكوش، التصريف العريب من خالل علم األصوات : ـــــــِــ الشفتان ، ينظر|احللق ـُـــَـــــ: يكون على الشكل التايل ترتيبها حسب خمرجها -4

  . 51احلديث، ص
روي يتصالن بعد حركة متجانسة قبل ال) ألف أو واو ، أو ياءٌ ( بعد حركة مل جتانسهما ، أو حرف مدّ ) ياءٌ : واٌو ـ أو (الّردف هو حرف لني ساكن -5
  .110، ص)طد، ( اآلداب، مصر ةعبد اجلليل يوسف، مكتب: ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، ت ،أمحد اهلامشي :ينظر. به
  .111ص نفسه،املرجع  :ينظر .التأسيس ألف هاوية ال يفصلها عن الروّي إال حرٌف واحد متحرك -6
عبد الرضا علي، : ينظر .أو هاء تلي الروي املطلق.. إشباع حركة الروي يف القوايف املطلقة ناشئ عن) األلف، أو الواو، أو الياء( هو حرف مّد  -7

   171موسيقى الشعر العريب،قدميه وحديثه ، ص

الّردف : القافية حبسب 
  أو التأسيس

  الوصل باهلـاء  الوصل باملـدّ 

  04  32  قـافية مردفـة

  02  19  قـافية مؤسسة

 قافية جمردة من الردف 
  والتأسيس

21  00  

  06  72  امـوع
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يف قراءة متأنية للجدول تتضح شدة امليل إىل الوصل باملّد، وقلة الوصل باهلاء، وهو ما جيعلنا نعتقد أن اهلاء ال    
مع النقائض وال تتسق وصًال مع النفـَِ◌س األخري يف اية البيت، وكأن البيت عند ايته ال حيتمل  ـغالًبا  ـتصلح 

الروي املوصول مبد منسجم معه، كاٍف لتحقيق االنتظام النفسي واملوسيقي  إذْ 1،زيادة يف املساحة املوسيقية
  :ول التايل وعالقتها حبركة ارىمعي القافية املردفة يف اجلد تأّملوللتدليل على ذلك، . والداليل

  
  

  
دف باأللف  ما يهمنا هنا هو مدى انسجام حرف الردف مع حركة ارى يف هذا اجلدول، حيث يتضح أن الرّ 

هي حصة القافية املردفة املوصولة مبّد، كما أن الكسرة حققت أكرب ) 32(مرة من ) 26(كان األكثر؛ إذ تكرر
الكسرة املشبعة (وآخر قصري) ألف الردف(طويل : قدر من التالؤم يف هذه القافية، فالّروي جاء بني صائتني

ه، وهو ما أشاع نغًما موسيقيا عذبًا، تشكل من صوت ارتفاع قبل الروي واخنفاض بعد: أو بتعبري آخر) للّروي
أنصْت للفرزدق وهو . الردف وصوت الروي، وزاد على ذلك صوت الوصل مما أحدث مساحة موسيقية كبرية

  :يفخر بشجاعة متيم يف القتال
  2الّضارِبُون إذا الكتيبُة أْحَجـمْت               والنّـازِلون  َغداة  ُكل  نِـزالِ 

أال توحي هذه الكلمة حبركة السيف وقد رُفع وُمد إىل األعلى فَهـَوى به صاحُبه على " نِزَاِل " الحظ كلمة    
فتسهم يف الداللة على القطع والبرت وهي نتيجة " زال "وكأا تدل على الفعل " َزاِل " خصمه؟، مث الحظ القافية 

  ".نِزَاِل " حركة السيف املستوحاة من كلمة 
  :مطلع نقيضة؛ وقد افتتحها بالبكاء على األطالل ت أمعنت كذلك يف قول جرير يفوإن شئ

  3َن غيَر  نياِم              و أخو الهُمـوم يروُم  كل  َمرامِ سَرِت  الهمـوُم فِبتْ 

                                                 
  ).مقاطع صوتية ةأربع(، ونزاهلا )ثالثة مقاطع صوتية( نِـزَاِل : قارن صوتيا بني - 1
  . 27، ص2ج ،ديوانفرزدق، ال، وال238، ص1ج أبو عبيدة، - 2
  .551صجرير، الديوان و . 234ص فسه،ناملصدر  - 3

حرف الردف يف 
  القافية

  حـركـة املـجـرى

  الضــمة     الكــسرة      الفتحــة      
  03  18  04  األلـف

  05  02  00  الـواو/ اليـاء

  08  20  04  اموع
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عر هنا يتمىن فتحة ممتّدة مث انكسار حاّد يتجاوز امليم الشفوية اليت توحي باالنغالق، فالشا" َراِم " يف القافية    
ظلمة اهلموم : ويروم لقاء احملبوب، لكّن هذا التمين َيطرد النوم عنه، وخيبة الرجاء تُثري مهومه، فهو بني ظُلَمتني

وهي أول حرف يف كلمة (، فالرّاء "َمراِم " نعتقد أن الشاعر أخفى ذلك يف كلمة . وظلمة الليل الطويل والّسهد
  .جاءت بني ميمني كذلك) رجاء
قبل أن خنتم أمر القافية بقي علينا أن نشري إىل أمر الحظناه عند استقرائنا للقافية املردفة باأللف ذات ارى    

فهل يعود األمر إىل طبيعة النقائض . املكسور، وجدنا أن هذه القافية تساوقت مع حبرين فقط مها الوافر والكامل
لعل هذا . أم أن األمر ال يعدو صدفًة وال عالقَة له باختيار الشاعرواختيار الشاعر لوزن يتناسب مع قافية شعره ؟ 

، يسرب خبايا هذا التالؤم العجيب بني القافية املردفة يف املستقبل بحثل االتساؤل يثري االهتمام ويصبح مشروع
  .وحبري الكامل والوافر
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  :املبحث الثاين
  

  اخليالنظام التكراري يف اإليقاع الد 
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إىل " بالوزن والقافية فقط، بل حيتاج الشعراء  ـومن ّمث يف القصيدة  ـال تكتمل دورة اإليقاع يف البيت الشعري    
أو " الرديفة"اإليقاعات  ميكن أن يطلق عليه رفد نصوصهم بعناصر إيقاعية تضاف إىل الوزن والقافية، هي ما

من العناصر التكرارية مبجموعة وتتمثل هذه اإليقاعات  "اإليقاع الداخلي"  يطلق عليه أو ما كان" البديلة"
 فإذا كان اإليقاع اخلارجي يتعلق بعلمي العروض والقافية، فإن اإليقاع الداخلي 1"عة، اليت تغين موسيقا النصاملوق ،

ع إحساس صاحبه، فهو ال عالقة له بذلك وال ميكن الوصول إىل خباياه إال باالنسجام مع النص والتفاعل م
يف هذا االنفعال املنسجم الذي حتُِّس به عندما تنشد قطعة جيدة من الشعر متجاوبًا بإحساسك مع " يتمثـل 

واكتشاف هذه  2."إحساس ناظمها فال حتسن التعبري عن مجاهلا يف نفسك إال بقولك إا حتفل باملوسيقا الشعرية
وهي متعلقة مبا يتكون منه البيت الشعري من حروف وحركات وكلمات " اخلبايا متعٌة، وفهمها متعة أشّد وأكرب،

ومقاطع ومجل والعالقات الناشئة بني تلك املكونات، اليت يعمد الشاعر إىل خلقها باعتماد أساليب وأشكال 
  3."متعددة، استناًدا إىل موهبته وخربته ومهارته وذائقته املوسيقية واللغوية

 ـ       عالقات اليت تنشأ بينها، يظهر التكرار كأبرز مسة يضطر إليها الشاعر لنكتة ضمن مكونات البيت وال    
أن حكم املعاين خالف حكم األلفاظ؛ ألن املعاين مبسوطة إىل غري " وذلك  ـ 4كما يقول البالغيون القدماء

ت األلفاظ معدودة واملعاين وما دام5."غاية، وممتدة إىل غري اية، وأمساء املعاين مقصورة معدودة، وحمصلة حمددة
هذا اللفظ باملعىن املقصود منه ال  أمر حتمي؛ إّال أن ارتباط ظفإن تكرار اللف ـعلى رأي اجلاحظ  ـال حصر هلا 

، وتنظم تواتره 6ضعت شروط تضبط هذا اللفظذلك وُ لتحقق دون النظر يف عالقته مبا قبله ومبا بعده من ألفاظ، ي
  .، يثري امللل ويوّلد الرّتابة لدى القارئ واملستمعحىت ال يكون تكراره مبتذال

ناشًئا عن حالة شعورية شديدة التكثيف يرزح " تتحقق تلك الشروط الضابطة تلقائًيا، إذا كان هذا التكرار    
ولعل يف . 7"لنفسه حتوًال عنها؛ إذ تبقى ملّحة عليه وال تفارقه، فتظهر مكررة فيما يقول كالشاعر حتتها وال ميل

        شعر النقائض الكثري من االنفعال والثورة جراء ما يقوله اخلصم، وما يستحدثه وهو ما يوفر هلذا التكرار 
  8.تكرر احلرف، والكلمة، والعبارة، واملقطع، والصورة: بيئة صاحلة النتشاره، ومن أهم أنواعه

                                                 
  .123بديلة و اإليقاعات الرديفة، صاإليقاعات ال، أفنان جنار ـ مصباح جنار  - 1
  .130املرجع نفسه، ص - 2
  . 244م، ص2007 ـهـ  1428 ، فلسطني،غزة،شعر بشر بن أيب حازم، دراسة أسلوبية ،رسالة ماجستري ،جامعة األزهر : سامي محاد اهلمص -3
   .انظر تعريفهم للتكرار يف الفصل األول -4
  .76، ص1، جم1998 ـهـ  1418، 7هارون، مكتبة اخلاجني، مصر، طعبد السالم : اجلاحظ ، البيان والتبيني، ت -5
  .77/ 74، ص 2ج، العمدة ابن رشيق القريواين،: ينظر على سبيل املثال -6
  .44مود درويش، صفهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حم -7
  .45املرجع نفسه، ص :ينظر -8
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األول  :قسمنيق من خالل نقائضهما جنده على إذا نظرنا يف اإليقاع الداخلي ممثًال بالتكرار عند جرير والفرزد   
تكرار الالقسم الثاين يسمى ، و ، وتكرار الكلمة)فاحلر (تكرار الصوت  ، ويضمالتكرار البسيطيسمى 

      .1ركبمال
  وداللته ـ التكرار البسيط أوالً 

  :المفرد ـ تكرار الصوت 1
2تكرار الصوت أو الفونيم   

*phonème  ،د يف البيت نغًما موسيقًيا خافًتا من أبسط أنواع التكرارإال أنه يول
خافًتا تتجاوب فيه الفونيمات املكررة دون صخٍب، قد حيصل بشكل تلقائي دون وعٍي من الشاعر، وقد يرتكز 

  . عليه هذا األخري فيكّرر صوتًا بعينه ليؤكد على قصٍد من وراء القول
فونيمات كان هلا أثر يف إضفاء إيقاٍع؛ انسجم يف كثري اشتملت النقائض على تكرار العديد من األصوات أو ال   

من األحيان مع سياق املعىن والداللة، ويف هذا املقام؛ باإلمكان التطرق لتكرار الصوت حسب تواجده خارج 
  : وبذلك نقسمه إىل قسمني رئيسيني . الكلمة أو داخلها

  :تكرار الصوت داخل الكلمةأ ـ 
تواجده يف تركيب حاضن هو الكلمة، واليت ختتلف عن غريها باختالف هذا  ليس للصوت حياة مستقلة دون   

، 3الرتكيب، إال أن الصوت قد ميلك إحياًء ما، نكتشفه عن طريق اإلصغاِء املرهف، وتأمِل صَداه يف املشاعر
  :فالصوت داخل الكلمة يتكرر بالتشديد وبدونه

  :شددة داخل مساحة البيت، ومن ذلك قول جريريكثر يف النقائض تكرار الكلمات امل: ـ الصوت المشّدد
  4سقى الرمَل جوٌن مستهل رَبابُُه              و ما ذاك إال ُحب من حل بالرْملِ 

الَحظ أّن فونيم )الّرمل، مستهّل، حّل، إّال، حبّ (وقع التشديد يف مخسة دواٍل    
ُ
وهو صوت  ـ) الالّم(، وامل

قد تكرر يف ثالث حمطات مشّدًدا يالحق الّروي نغًما، ويالحق  ـ 5"اء من جانيب اللسانحيدث مبرور اهلو " جمهور
إشارًة إىل  ـسان بني أسفل الفم وأعاله د اللّ الذي َحيدث برتدّ  ـ) الراء(وقد ّمت الضغط على صوت . اخلرب ترتيًبا

السحاب األسود ميطر ترحيًبا مبن  به احلبيب، والسماء حيث شرع املكان الذي حلّ : مكانني حمّببني لدى الشاعر
) الشطر(ونلمح أّن الشاعر قد وزّع التشديد على مساحة البيت بشكل غري عادل لُريجَح اجلهة . حّل ذا املكان

  .اليت ترتاكم فيها الّدوال املتعلقة باحملبوب
ًدا مفاخَر قومه ومن ذلك أيّضا قول الفرزدق معد:  

                                                 
  .62بكاي أخذاري، ص: ينظر - 1
  .الفونيم هو أصغر وحدة صوتية غري دالة -2
  .28ص  م،1998، حسن عباس، خصائص احلروف العربية و معانيها، منشورات إحتاد الكتاب العرب: ينظر -3
  . 460ص ،ديوانال جرير،و .143، ص1ج أبو عبيدة، -4
  .28م، ص1980 ـهـ  1400، 1، طلصبور شاهني، املنهج الصويت للبنية العربية، رؤية جديدة يف الصرف العريب، مؤسسة الرسالة، لبنانعبد ا -5
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  على الوجـا                   لِنْجـَراَن  حتى  صبحْتـها  النـَزاِئعُ  و منا  الذي  قاد  الجيادَ 
  1أولئَك آبائـي    فِجْئنِـي  ِبِمثلـِهْم                   إذا  َجمَعْتنـا  يا جريـُر   الَمجـاِمعُ 

رتباط بني الفرزدق قائد وذلك لدعم اال) مّنا، اّلذي ( يف البيت األول نالحظ أّن التشديد جتاور يف كلميت    
أما الضغط على الفونيمات يف . قائد اإلغارة بالّسنان، ألما من بين شل" عمرو بن جبري " اإلغارة باللسان، و

فجاء للّداللة يف األول على اإلصرار يف بلوغ أهل جنران، ويف الدال الثاين التبكري ) حّىت، صّبحتها،الّنزائع(
عّدة هلذا الغرضواملفاجأة، ويف األخري ا

ُ
وتتابع التشديد يف الّدوال املذكورة كان . ملطّية؛ وهي اخليول املنتقاة وامل

أّما يف البيت الثاين فالشاعر غّيب التشديد ليوحي أن جريرًا ال ميلك . بغرض اإلشارة إىل املكان والزمان والوسيلة
  .النزعة القبلية اليت ُعرَف ا الفرزدق هذا امليل إىل اختيار األلفاظ هنا وهناك يعززُ . شيًئا من ذلك

  :ـ الصوت غير المشّدد
  :يقول الفرزدق

  الترابِ   في الَعديِد ِمـنَ  بأْكثَـَر   إذا َسعُد بُن زيِد َمنـاِة سـاَلْت             
ليـُل إلى الشـعابِ  إذا  بسْعٍدٍ◌               ُمـْغِضَيًة  األْرَض   رَأَ◌ْيتَ  الذ 2فَـر  

اليت تكرر فيها ) العديد(هاجًيا، ويتضح فخره بالعدد؛ حيث استعمل كلمة * 3خياطب الفرزدق أصم باهلة   
وباملقابل تكرر فونيم الالّم يف كلمة . يف الداللة على الكثرة) فعيل(فونيم الّدال االنفجاري ليساهم مع وزن 

رق حنو الشعاب؛ إْذ َحيدث هذا الصوت بتفرق اهلواء على نفس الوزن السابق، ليوحي باالنتشار والتف) الّذليل(
  .ومروره من جانيب الّلسان
  :وعلى هذا املنوال يقول 

َلى َجريٍر َكالٍكِ◌لُهْ  َغٍم              ثقيٍل على الُحبـْ   وقد ُمنَيْت ِمني ُكَليٌب بَضيـْ
  4َصحاِن  يُنازِلُـهْ َشِتيُم الُمَحيـا ال يخاِتُل ِقْرنَـُه             و لِكنه بالصحْ 

بالشاعر جرير،  ) اَحلْمل(ليلتصق النعت القبيح ) حبلى(مكسورًا بعد كلمة) الراء(تكرر فيها فونيم) جرير(كلمة   
فأشاعا صوت الفرقعة واالنفجار للداللة على ) كالكله(ثنائيًا يف كلمة ) الكاف،الالم(كما تكّرر الفونيمان

للداللة  ةهما االحتكاكياّصيتخب) الصحصحان(يف كلمة ) احلاء(، و)الصاد( ضخامة صدر األسد، مث يأيت فونيما
  .على استقرار الشيء وثباته

  :ومن ذلك قول جرير 
  لقـْد كان يا أوالَد َخْجَخٍج فيـكُم               ُمَحـوُل  رَْحـٍل  للزبيـِر و مـاِنعُ 

                                                 
  .72/ 71، ص2ج ق، الديوان،دفرز و ال. 117، ص2ج أبو عبيدة، -1
  .58، ص1ج ،يوانفرزدق، الدوال. 360، صاملصدر نفسه -2
  .يان بن جناذةعبد اهللا بن كلثوم من بين ذب -3
  .األرض املطمئنة: الكريه، الصحصحان: الضيغم هو األسد، الشتيم .  343، ص2ج ق، الديوان،دفرز ال و. 59ص ،املصدر نفسه  -4
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  1َأحاديُث  َصمْت ِمْن نثَـاها  الَمساِمعُ     وقْد كـاَد في َيوِم  الَحواِري  جارُكم           
االحتكاكي بصوت ) اخلاء(، حيث دّل امتزاج صوت)خجخج(يف كلمة ) اجليم(، و)اخلاء(الحظ تكرار فونيمي  
. قوم الفرزدق ـحسب الشاعر  ـاالنفجاري على ضيق وخشونة غري مرغوب فيها، وهي أوصاف تناسب  ) اجليم(

على انقباض وتأّذي الكثريين من فعل بين جماشع ) مفاعل(ليوحي وزن ) مسامع(يف كلمة ) ماملي(كما تكرر فونيم 
  ).ض(عندما غدروا بالزّبري

  :وعلى شاكلة ذلك يقول أيضا 
  ويَريُب َمْن  رَجَع الِفراَسـَة  فيـهُم                    رَهـُل  الطـفاِطِف  والعظاُم  َتَخرعُ 

........../..........  
  إنّـا لَنَـْعرُف ِمْن ِنجـاِر  ُمجا ِشـٍع                    َهـد الَحفيَف كمـا  يِحف الِخـْروَعُ 

2َأيُفاِيشـوَن  وقَـْد رَأوا ُحفاتــُهْم                   قـد عضه  فـََقَضـى عليـِه  األْشَجعُ 
  

الّرتهل، ودعم فكرة الرّيب يف شجاعة بين شل،  أوحى مبعىن الزيادة و ) الطفاطف(يف ) الطاء(فتكرار فونيم   
يوحي بانسياب اهلواء بضعٍف يف جمًرى ضيٍق ، وهو ما يدعم توجه الشاعر يف ) احلفيف(يف) الفاء(وترديد فونيم 

أوحى بالفراغ والتفشي ) يفايشون(يف الفعل )الياء(إبراز ضعف قلوب بين جماشع وقلة حيلتهم، كما أن فونيم
  .، فساهم يف معىن املفاخرة بال حقيقة)الشني(، و)الفاء(ء قبل صوتني احتكاكيّني خاصة وأنه جا

  :ومن عجيب التكرار على هذه الشاكلة قوله
  3و لَيلَـَة واِدي  رَْحَرحاَن  َرفْعتُـُم                 ِفرارًا  وَلْم تـَْلُووا َزِفيَف  النـَعائِـمِ 

، فقد اُفتتح مصراعا البيت على )ليلة، رحرحان، فرارا، زفيف:(وال التاليةسيطر اجلهر على أصوات البيت يف الد   
فأحدث فرقعًة مفاجئة أسهمت يف معىن اهلروب والفرار من املعركة والنجاة بالنفس ) الالم، الراء(الصوت اهور 
  . الذي محله البيت

  :تكرار الصوت خارج الكلمة ب ـ 
يف نسق حيدث نغًما موسيقًيا يف كامل البيت أو يف أحد شطريه، ومما جاء  يأيت تكرار الفونيم يف هذه احلالة   

  :تكراره موزًعا على مساحة البيت قول جرير يف إحدى قصائده

  4َيُجْزَن إلى َنْجَراَن َمْن كاَن دونَُه                و َيْظهْرَن في َنْجٍد و ُهن َصوادِعُ 

                                                 
  .372ص ،ديوانوجرير، ال .113، ص2جأبو عبيدة،  -1
أي : اخلراعة هي الضعف، وقوله يفايشون. يريد كثرة اللحم واسرتخاءه: رهل الطفاطف. 244ص  ،يوانجرير، الدو . 315ص ،املصدر نفسه -2

  .يفاخرون بال حقيقة
  .السرعة : موضع ، الزفيف: وادي رحرحان . 564ص ،ديوانجرير، الو . 354ص .1ج أبو عبيدة،-3
  . يشققن وسط األرض: صوادع   369ص ،الديوانجرير، و . 109ص .2ج أبو عبيدة،-4
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) النون(فأفاد سرعة حترك القصائد وانتقاهلا من مكان إىل آخر كاحلوت مرات،  9) النون(يف البيت تكرر فونيم   
               وقد جاء فونيم. املسافر يف البحار، وكأّن هذه القصائد تّتخذ من تصميم قائلها مركًبا تبلغ به األسباب

ومن ذلك . األخرى تنتهي إليها يف اية الكلمات غالًبا للداللة على السيطرة والنفاذ، إْذ أّن كل القصائد) النون(
  :قوله يف نفس املعىن

  1وَأْدرَْكُت َمْن قـْد كاَن قـَْبلي و لْم َأدْع                ِلَمْن كاَن بـَْعِدي في الَقَصاِئِد َمْصَنعا
ى ليرتجم السيطرة املطلقة عل) أدركت، قد،أدْع،بعدي، القصائد(مرات يف الدوال التالية 5) الدال(تكرر فونيم   

+ أدركت (        : قول الشعر يف األزمنة الثالثة، وقد وّزعها يف مساحة البيت لتوحي بذلك، الحظ الرتتيب
ونلحظ أن . احلاضر الزمن فتفيد )القصائد(تدالن على املستقبل، أما) بعدي+ أدع (تدالن على املاضي، و ..)قد

أصلح احلروف " ل على الصالبة والقساوة، وهواالنفجاري الشديد كان مالئًما ألنه يد) الدال(اختيار صوت 
  2." للتعبري عن معاين الشّدة والفعالية املاديتني

  :ومثل ذلك قول الفرزدق مفتخرا كعادته
  فإْن ُكنـَْت تـَْرُجو أْن تُواِزَن دارًِما                     فـَُرْم  َحَضًنا فاْنظُْر  َمَتى  أْنَت  ناِقُلهْ 

  3و  اْبُن  الَمراَغِة ُصْلَحنا                      فـَُرد و لْم تـَْرِجـْع  بُِنْجٍح رسائُِلهْ وَأْرَسَل يـَْرجُ 
هذه الكثافة توحي برنني النفي الذي . مرات، إضافة للتنوين يف موضعني 8)النون(يف البيت األول تكرر فونيم   

يف غلق املقاطع ) النون(وقد أسهم السكون على يفضي إىل استحالة حتقيق ما يرجوه خصمه يف بلوغ مكانة دارٍم،
مرات، حيث  )6(يف البيت الثاين ) الراء(كل حماولة، ولتوكيد هذا املعىن تكرر فونيم  قالصوتية ليوحي بتكرار إخفا

نوًعا من الرتديد الصويت هلذا الفونيم وكأنه يعاود التلميح لفشل تلك احملاوالت ) الرّاء(شّكل السكون على 
  .صاحبهاوإخفاق 

  :ومن ذلك قول جرير
اُر بْينَنا               وال الدْهُر ِإال  َأْن ُتِجـد األمانَـيا 4فـََقْد ِخْفُت َأْن ال َتْجمَع الد  

فأوحى بقسوة البعد والقلق من عدم اللقاء، وهو شعور  ـوهو من حروف القلقلة  ـيف البيت ) الدال(تكرر فونيم   
الثالث اليت كشفت اليأس من الوصال الذي حاول الشاعر إخفاءه، فأسبغت متعة صوتية على ) الالءات(تسربه 

  :ويقول يف موقٍف مغاير لتلك العاطفة. شطري البيت
  أنا  اْبُن الثـَرى  َأْدُعو  ُقضاَعَة ناِصرا               وآل  ِنزاٍر مـا  َأَعـف و أْكثـَرا

يـًا لـه ثـَْروةُ  را َعـِديدا َمَعدا  تـَنَـزا  ُقَضاِعيّـًا و عـز1الَحصى               وِعـز  

                                                 
  .335ص ،ديوانال وجرير، .215، ص2ج ،ةأبو عبيد -1
  .67ئص احلروف العربية ومعانيها، صحسن عباس، خصا -2
  .فـرم حضناً أي اقتحم جبال: قوله. 341، ص2ج ق، الديوان،دفرز وال. 45، ص2ج  أبو عبيدة، -3
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) قضاعة(املوزع على مساحة البيت األول شدة نربة جرير؛ وهو يفخر بقبيلته الكربى) اهلمزة(يكشف فونيم   
استمرار  وبُغية احلفاظ على حّدة هذه النربة؛ اقتصر على اهلمزة املفتوحة اليت َضِمنت. ذات الشوكة يف احلرب

أما يف البيت الثاين فقد وّظف التنوين يف كامل البيت تقريًبا، وبذلك أبقى . موسيقى مطلع البيت حىت ايته
  . الداللة مفتوحة ومل حيصرها يف معّىن بعينه لتخوض العقول وتفّكر يف كْنِه هذا العّز وحقيقة ذلك العدد

  :ومن ذلك تكرار املدود يف قول الفرزدق
  2َمْوالنا و إْن  كاَن نائِـًيا              بِنا َجـارَُه ِمما َيَخاُف و يَْأنَـفُ  ويَْمَنُع 

يفتخر الشاعر مبنعة متيم وعزهم، وقد استغل املّد باأللف لتسهم هذه األصوات يف الداللة على العلو والكربياء    
  ).كان، جاره، خياف(الكلمات من جهة، ومن جهة أخرى على الّنأي والبعد يف) موالنا، بنا( يف كلميت

  :وعلى نفس املنوال قول جرير
  3ِقَفا فاْسَمعا َصْوَت الُمَناِدي  َلَعلُه                  َقرِيٌب وما دانـَْيُت بالظـن دانِيا

مع جاء البيت مشبًعا باملدود ليرتجم حالة التشّبع باحلزن واألمل، وليوحي بالّتيِه واالضطراب، ويدعَو السا   
مسعه، ولكنه ال  فجرير ُخيّيل إليه مساُع صوٍت معهود يناديه؛ فيستجيب لذلك النداء، ويرهف. للمشاركة وجدانيا

وقد كشف تواتر املّد باأللف شدة اليأس الذي ينتاب الشاعر؛ فالُبعد املكاين حائل . حيصل على شيء من ذلك
  .بني الشاعر وأحّبائه

  :ّدٍد  فيحدث نغًما موسيقًيا مميزًا يف أحد شطري البيت كقول الفرزدققد يتكرر الصوت يف حيٍز حمُ    
  4َمنَـْعُتَك ِميراَث الُملوِك و تاَجُهْم                وَأْنت ِلَذْرِعي بـَْيَدٌق في الَبياِدقِ 

يف البيت ّمث يف صدر البيت فقط دّل على الرتبة املرموقة واحلظوة عند الغري؛ فالصدر أول ) امليم(تكرار فونيم   
  .أوحى حبصر تلك املعاين يف الشاعر دون غريهقد ) امليم(كما أن افتتاح الشطر واختتامه بفونيم . يعقبه العُجز

  :ومن هذا القبيل قول جرير
  5فـإّن  ُمـجاِشعـًا  فَتبَـينـوُهُم                      بـَُنو َجْوخى و َجْخَجٍخ و الُقذامِ 

  
يف عجز البيت بالضبط يدل على تأخر املكانة، ويوحي باخلسة وقذارة اخللق، ومعلوم أن  )اخلاء(تكرار فونيم   

  ، )أخْ (نتَج صوت ) اخلاء(الصوت عندما يراد تبيان خمرجه يُنطق ساكًنا مسبوقًا مزٍة، فإذا جربنا ذلك على 
  . 1وهو صوت املتوجع
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 ـ    عرين بشكل يلفت االنتباه، فيوحي هذا التواتر قد يتواتر فونيم معّني أو أكثر يف قصيدة من قصائد الشا   
باالهتمام بداللة ألفاظ مفتاحية، يكون ذلك الفونيم أحد العناصر اليت ترتكب منها،  ـسواء كان إراديًا أو عفويًا 

 ـ مثالً  ـ أوكأن الشاعر بتكثيفه لوجود هذا الفونيم، حيرك أوتارًا خفّيًة يتالحم صداها مع املعىن العام للقصيدة، اقر 
  :قول جرير يرّد على الفرزدق

  فلم  يْحـَظ  فيهم  و  لم ُيْحمـدِ   زار  الفرزدُق   أهـَل  الحجـاِز                 
  الغَـْرقَـد وبين  البَـِقيعيـِن  و   و أْخزيَت قومـَك  عند  الَخِطيِم                 

  المْشهـدِ  خبيـَث  المداخـِل  و       و جْدنـا الفرزدَق  بالمْوِسميـِن              
  ِبحقـك  تـُْنفـى عـن المسجـدِ   نفـاك األغـر ابُن عبـد العزيز                 

......./.......  
  تقول  نـَواُر فضْحَت  الُقيـون                    فـليَت  الفـرزدَق  لـم  يولـدِ 

  شهـِْدَت و لْيتـَك لـم  تْشهـد           وقالْت  بذي َحومـٍل و الرماِح         
  األسـود  وفـاز  الفـرزدق  بالَكـلبتين                    وعـْدٍل  من  الُحمـَم 
  تْفِسـدِ  فـرقـْع  لجـدك  أكيــارُه                    وأصِلـْح   َمتاَعـَك  ال  

  2ِلكيـِرك  في  المْقَعـدِ  و وسـْع          وَأْدِن الَعـالَة  و َأْدِن  الَقـدوم            
وهو ما جنده يف   ـدون حساب الّروي طبًعا  ـيف هذه األبيات ) الدال(و ،)القاف(ف من صويتالحظ كيف كثّ    

كامل القصيدة، ذلك ما جيعلنا نعتقد أنه ذا الصنيع يدعم صوت الروي من جهة، ومن جهة أخرى يشري إىل 
وبدوره الفرزدق يسلك نفس الطريقة . وهي أم صعصعة جّد الفرزدق) قـَُفريَة(و ،دوداللّ رميه غ) الفرزدق:(لفظيت

  :يف قوله) دارم(مفتخرًا بـ 
  َكـَوحِي   الزبُوِر  لَدى   الَغْرقَـدِ            عَرْفَت   المنـازَل  ِمـْن    َمْهـَدِد        
  وسـاِكبِة   المـاِء  لـْم   تـُْرَعـدِ             َأناَخـْت  بِـِه  ُكـل    رَّجاَسـٍة       

  فـَلُـو  الِجيَـاِد    علـى  الِمـْرودِ           اْسَتطاَف           فَأَبْلْت   َأواِري    َحْيُث  
  بِالِمْبـَردِ   َكـما  يـُْبتـَرى   الَجْفُن           ها  دارجاُت  الـرياِح          ـبَـرى  نـُْؤيَ 

  َكَنفـِْض  السحيِق  ِمـَن  اِإلْثِمـدِ          َأْحَجارها  لـلرماِد           َن  ــرى   بيْ تَ 
  ِكـراٍم  َخرائـَد   ِمـْن  ُخــردِ        الدَمـى             ِمثِل    و  بِيٍض   َنواعـَم 

  مـا  َتَسّمـْعـَن لـِلُمْنِشـد  إذا        َأْعنَـاقَـها              لـلْهـِو   تـَُقطـُع    

                                                                                                                                                         
، 1إميل بديع يعقوب، معجم اإلعراب واإلمالء، دار السالم، مصر، ط: ينظر. مبين ال حمل له من اإلعراباسم صوت للمتوجع : آخ، أخْ   -1
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  ُزرارَُة    ِمنّـَا    َأبـو    َمْعبَــدِ           َألـْم   تَـَر  أنـا   بَنِـي   دارٍِم        
  1وَأْحيَـا    الـَوئِيَد   فلَـْم    يوأد         وِمنـا  الـِذي   َمنَـَع  الوائِداِت         

يف ثنايا هذه األبيات، ويف باقي أبيات القصيدة، وذلك إشارة جلّده السابع ) الراء(و) الدال( فقد كرر فونيمي
  .الذي يوحي بالقوة والصالبة) الدال(صاحب املكرمات، ودعًما ملعاين فخره من خالل فونيم " َدارِم"

بيات يف بعض ميزت خواتيم األ2خالل دراستنا لتكرار األصوات يف شعر النقائض لفتت انتباهنا هندسة صوتية   
قصائد جرير، وذلك بتكرار أكثر من مقطع صويت بشكل أفقي؛ وكأّن الشاعر يوسع يف مساحة املوسيقى اخلتامية 

  :ايات هذه األبيات ليائيٍة يقول فيها تأمل. ه، ويسندهللبيت ليدعم رويّ 
  قالِيالْم َأْرَض  داري  انْتِ  َلَعف  الفْقِر  ُمْشتَـَرُك الِغنَـى                 َسرِيٌع ِإذا  وِإني

َننـا                 ِمَن اَألْرِض أْن تْلقـى أًخا ِلَي  وِإني   قالِياألستحييك والَخـْرُق بـَيـْ
ْمـُع   َيْحُدُر  ُكْحَلها                 أبـَْعَد  جريٍر  ُتْكـرِمون  الَمـو  الِياوقائَِلٍة  والد  

 ثُم ي ِجماَل الَحـيلي                 َفما لِك ِفيِهْم ِمـْن ُمـقاٍم وال فـُرد3 لِياَتَحم  
اعتمد جرير احملافظة على التوازن الصويت اية البيتني األول والثاين، بغية لفت انتباه املتلقي؛ والتأثري عليه وذلك    

صنعته  انسجاًما خاًصا، البيتني، أي القافية كاملة، وهو ما أضفى على إيقاع )قالَِيا(بتكرار مقطعني صوتيني 
، وكأنه مال إىل اهلدوء )لِيا(أما يف البيتني األخريين فنجده قد أبقى على مقطع واحد يكرره هو. املطالع واملقاطع

  .  بعد الثورة، وهو ما جنده حقيقة؛ ألن اخلطاب كان يف البداية عتابًا لعّمه، مث حتول شكال آخر اجتاه زوجته
  :رويقول يف موضع آخ

  اِئِد◌ِ يُنبْتـَن  َأْعنابـًا  وَنْخـًال  ُمبارَكـا                وَحبّـًا َحِصيًدا مـْن َكـرِيِم الَحص
  ائِـدِ ِإذا َمـا بـََعْثنـا رائِـًدا َيْطُلُب  النَدى                َأتانـا  ِبَحْمـِد  اِهللا   َأْحَمـَد ر 

  ائِـدِ ٍر                فـَُتْطِلَقـُه ِمْن  طُـوِل َعض  الَحدفـََهـْل لَك  في َعـاٍن  ولَْيَس  ِبشاكِ 
ُر ع يـَعُـوُد وكاَن الُخْبُث    4ائِـدِ ِمْنـُه  طَِبيَعـٌة                َوإْن  قَـاَل  ِإني ُمـْعِتٌب  غيـْ

هذا الرتديد على االتساع يف اية األبيات طبعها بالوحدة الصوتية، وقد دل ) ئِدِ (التكرار العمودي املتسلسل لـ   
  .                             واالمتداد، وذلك لتباعد خمرجي صوت اهلمزة وصوت الدال

ممّا سبق أن تكرار األصوات خارج إطار املعجم يف النقائض خيضع العتبارات املعىن أوًال، مث لدعم النغم  يظهر   
فتواتر األصوات وتراصها يف مساحة البيت جيب أن ال  ،عىناملوسيقي يف احلالة اليت يسمح فيها حتقيق هذا امل

  . مع فصاحة اللفظ ووضوح معناه جمسنيكون على حساب املعىن، كما أنه يف حالة وجوده ي
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  :ـ تكـرار الكلمة 2

ل وإال فليس أيسر من أن يتحوّ "تكرار الكلمة من أسهل أنواع التكرار وأبسطها إذا ّمت استخدامه يف موضعه،    
هذا التكرار نفسه بالشعر إىل اللفظية املبتذلة اليت ميكن أن يقع فيها أولئك الشعراء الذين ينقصهم احلّس اللغوي 

وعليه فالكلمة املكررة جيب أن ال تكون مللء الفراغ يف الوزن، وإمنا لغاية داللية يسهم اإليقاع 1."واملوهبة واألصالة
  . يف إنتاجها

هذا اجلزء  دث خالل البيت يقع بأشكال خمتلفة حسب اللفظ املكرر وطبيعته، ويفالتماثل اللفظي الذي حي   
سنتعّرض لأللفاظ اليت توفرت فيها خاصية التكرار مبفهومه العام، دون اخلوض يف تفريعاته ومسمياا اليت تبّحر 

بني لفظني أو أكثر، " الذي جيمعفالتكرار باملنظور العام الذي نريده هنا، هو ذلك . فيها البالغيون القدماء وتفّننوا
يوجد اشرتاك صويت بينهم، سواء يف كّل األصوات املكونة أللفاظهم، أو يف بعضها، من خالل املساحة املوسيقية 

حيدث تنغيًما داخل البيت الشعري، مولًدا  ـسواء الكلي أو اجلزئي  ـاملكونة للبيت الشعري، هذا التشابه الصويت 
  : وقد رصدنا تكرار الكلمة يف نقائض جرير والفرزدق على النحو التايل2."قيم دالليةإيقاًعا داخلًيا، ذا 

  :تكرار الجذر مع عدم االختالف في الصيغةـ  أ
  :وذلك كقول الفرزدق

َوتـي ال  ُتْحَللِ  يَْمنَـعُ ِمْنكُم  أْن َتْحَتبـُوا                والِعـز   يَْمنـَُع فاللْؤُم     3ُحبـْ
يف شطري البيت ليصنع املقابلة بني مكانته وقومه، ومكانة جرير خصمه، فالّدال ) مينع(لفرزدق الّدالكرر ا    

املكرر أحدث النغم الذي يستوقف السامع ويلفت االنتباه لعزة متيم إْذ حتتيب وتقيم االس وجتتمع بأشرافها، 
  :  ويقول كذلك. بعكس جرير وقومه األذّالء

  4األولُ    يـَُعـد ُحَصـاُهُم                واألْكَرُمـوَن  إذا     يـَُعـد األْكثَـروَن  إذا  
وأداة الشرط قبلها أسهمَتا يف إضفاء معىن الغلبة املاديّة واملعنويّة عند بين دارم، فهم أكثر عدًدا، ) يعدّ (فتكرار   

  :ومن ذلك قول جرير. وأحسن خصاًال، وأفضل فعاالً 
ٌةٌ◌  مـِْن ِحبالِيا لَْيلىو َأْفَضلـَْت               َعلـى َوْصِل   لَْيلىالَف  تـَُعيـُرِني  اإلخْ  5قـُو  

                                                 
  . 264نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص -1
  . 129عبد الباسط حممود، الغزل يف شعر بشار بن برد، ص -2
  .325، ص2ج ق، الديوان،دفرز و ال. 179، ص1ج أبو عبيدة، -3
  .320، ص2ج ق، الديوان،دفرز و ال. 167، صاملصدر نفسه -4
  .603، ص2ج ق، الديوان،دفرز و ال. 155، ص1ج أبو عبيدة، -5
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، وما ينتج عن تكرار املّد من مجال صويت وتنغيم، يوحي بالعتاب لتلك )ليلى(إّن تكرار جرير السم حمبوبته    
.                         حبلها وحباله احلبيبة اليت مل تعرف بعُد أن حبل وصله أقوى من حبلها، وشتان ما بني

  : ومن ذلك أيًضا قول الفرزدق
  1جارا  لألْضيـافِ لْيلَة  ُكـل  رِيٍح                و ِقْدمـًا  ُكنـُْت   األْضياِف ِقـَرى 

ٍر، كما يف شطري البيت جاء يف سياق تفصيل جمِد ذويه الذي ورثه كابرًا عن كاب) األضياف(ذكُر الشاعر للدال   
ومثل ذلك يف . أوحَيا بتجّدر صفة الكرم واستمرارها2االحتكاكي) الفاء(أن صيغة الدال املكرر ونغم املّد قبل فونيم

  : قول جرير
  3ِمْن قَناِتَك  ماِضًيا ِسنانًـاتْطُعُن  الَقْوَم  بْعدما                   نـََزْعـَت   ِسنـانٍ بِـَأي  

يف شطري البيت نكرًة وجمرورًا، ليوحَي باستنكاره لفعل ) سنان(ه مكررًا الدال يوجه جرير اخلطاب لعمّ    
املخاطب، ويدعَم االستفهام اإلنكاري الذي ورد مطلع البيت، وقد أحدث تكرار هذه احلزمة الصوتية نغًما أشاع 

  :       ومن ذلك قول الفرزدق مفتخرًا. األسى واحلسرة
  وقفـُوا   الناسِ ِسيروَن  َخْلَفنا                 وإْن َنْحُن أْوَمْأنـا إلى ما ِسْرنـا  يَ  الناسَ تـََرى  

  4ِمْن ُدُروٍع وِمْن قَـًنا                 َوخْيـٌلٍ◌ َكـَرْيعاِن الَجـراِد وَحْرَشفُ  أُلـوفٍ  أُلُـوفُ 
ناس من خلفهم، تأمتر بأمرهم وتنتهي يّدعي يف هذا السياق انتسابه للخلفاء الذين إذا أْحَرموا وحّجوا، كان ال   

جّسد تبعية اآلخرين وخضوعهم لقومه، وقد أسهم التكرار ) الناس(ومن خالل تكرار الفرزدق للّدال . بنواهيهم
يف بعث نغٍم سلٍس جانَس يف بعض األصوات الّدال املكرر، ويبدو أّن الشاعر يريد ) س،ي،ر(التجاوري ملادة 

) ألوف(ولدعِم ذلك اإلحياء اْرتكز على تكرار الدال. املسري، واحرتام مراتبهم أثناءلناس بذلك اإلحياء على انتظام ا
ّدم، ومع كثرم ينصاعون يف مطلع البيت الثاين؛ إْذ دّل ذلك التكراُر على كثرة عدد األتباع، واختالِف عُ 

  : ومن ذلك أيًضا قول جرير يف خصمه. لألوامر خوفًا وطمًعا
  5َجْهـَدُه  ال  يْأتَلي الَفرْزَدُق بْعَدمـا                  َجَهـَد   بِالَفَرْزَدِق َرُة  قَعـدْت  قـَُفيْـ 

ُد تكرار جرير لقب خصمه يف شطري البيت، جاء يف سياق التهكم من نسوة جماشع وبنام، فقد نقلت م تعَ    
جد الفرزدق، وقد أوحى  صعصعة والدة) ريةُ قف(، ومن بيِنهّن )الرجال(ة واخلضوع للغري األمهات ألبنائهن املذلّ 

ر الفرزدق من هذا اخلضوع، وتلك املذلة ألما على استحالة حترّ ) الفرزدق(لكلمة ) ج،هـ،د(مادة  حصر داّيلْ 
  :ومن ذلك قوله يف قبيلة الفرزدق هذه املرة. جزء من شخصيته

                                                 
  .575، ص1ج ق، الديوان،دفرز و ال.223، صاملصدر نفسه -1
ينظر . أكثر إحياء بالرقة، واألناقة والدماثة وما إليها عندما تقع يف اية األلفاظ احلروف ذات األصوات الرقيقة البد أن تكون: يرى حسان عباس أن -2
  . 45خصائص احلروف العربية و معانيها، ص: 
  .503ديوان، صجرير، الو . 157، ص1جأبو عبيدة،  -3
  . الّرّجالة: احلرشف. ريد الفرساني: خيل. أّوله و مقّدمته: ريعان كل شيء. 127، ص2ج ،يوانق، الددفرز وال. 21، ص2ج أبو عبيدة، -4
  .447ديوان، صجرير، الو . 201، ص1ج أبو عبيدة، -5
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  1تْلَك  ُمَجاِشـعُ  ِقيَل وَأْعظَـُم عارًا         َأي  النـاِس  َشر  قَِبيَلٍة              قيـلَ إذا  
    ته، وكأن الذي ) قيل(ذكر الفعل املبين للمجهول  دَ تردوجهوزي ا مرّتني، فأفاد سرعة الرديف مجلة الشرط وجوا

  : ويقول يف موضع آخر. ُسِئل أجاب على البديهة، دون تفكٍري، وهذا يدل على احنصار فعال الشر يف جماشع
  2ُتواِصُلهْ   بِالَعقيقِ َوْصـٌل     َأْيهاتَ وَمن بِـِه                 و   الَعقيُق    َأْيهاتَ   فأَْيهاتَ 

، وهو واٍد لبين كالٍب، جاء )العقيق(اليت أناخت وقومها بِـ " أَُماَمة"ذ جرير بتكرار موِضع نزول رْكب ْحمبوبِته ذّ يتلَ    
شف مرارة األمل لبعِد موطِن احلبيب وذلك من خالل ترديد مْطلِع البيت هذا التكرار يف الشطر األول، ليك

، وكأن حركة الرفع هذه جتّسد البعد )العقيق(من جهة، ومن جهة أخرى حلركة الرّفع يف الدال املكرر) أيهات(
املالحظ يف هذا و . وحي باالنكسار لبعد الِوصال واليأس من حتقِقهحركة الكسرة تيف الشطر الثاين ف اأمّ  .والبني

الذي خيتزل شخص ) َمنْ (األشكال عَدا االسم املِوصول  تكررت بشكٍل من البيت أّن مجيع الكلمات قد
  . ق جراحاته، ويعمّ الشاعر احملبوب، وكأّن ذكره وتكرار امسه يزيد من آالم

  :، كقول الفرزدقنلحظ توسط الكلمتني املكررتني شطري البيت، وقد يكون التكرار خالف ذلك ؛يف ما سبق   
لِيُل  فـَيـُْنَصفُ   ِعزناإال   ِعز ال   ْصـَف الذ3قـاِهٌر  لـُه،                  وَيْسأَلُنـا الن  

حيصر العّز والغلبة يف قومه، ويوحي بالفوقية، والشّدة، والقهر، ويف ذات الوقت ) عزّ (بتكرار الفرزدق لكلمة    
  :ومن ذلك قوله أيضا. املقدرة، فالعّز هنا عز الكراِم ال عز اللئام يدل على احللِم والعفو عند

  4ِعظـاَم الَمَخـازي َعْن َعِطيـَة تـَْنَجِلي               َأَرىاللْيـَل َيْجلوُه النـَهـاُر وال  َأرى
يوٍم يرى النهار  كلّ يف  عر الشاوذلك أّن مكّررًا يف مساحٍة ضّيقة هي صدر البيت؛ ) أرى(جاء الشاعر بالفعل    

وقد دل هذا التكرار على اِْلتصاِق !.ولكنه ال يرى اخلزَي ينجلي عن عطية والد جرير. عن الكون ليزيُح ظلمة اللي
 واهلوان املخازي جبرير وأهله؛ فهم طريدُة الذل .  

  :ومن ذلك قول جرير
  مْأنُوًسا  فَأْصَبَح  خالِيـا َفقـْد  كاَن          الَمطالِيـا            َحـي َرْهبى ثُم    َحـي أالَ 

  الَخْيِم  بَالِيا فـال عْهَد  إال  أْن  تَـذَكَر  أْو  تـََرى                  ثُمـاًما  َحواَلْي  َمْنِصـِب 
لُـُه                  ِإلَْينا نَـَوى  َظْميـا  الواِديَأال  َأيها    5واِديـاُحييَت   َء  الِذي َضـم  َسيـْ

بتحية املوضع الذي كان باألمس عامرًا بأهله، وأصبح اليوم موحًشا خالًيا، ويدل هذا التكرار  ر جرير األمرَ يكرّ    
أّما يف البيت الثالث فيكشُف فيه  .على احلنني لذلك املاضي اجلميل بِأْهله وعلى احلْسرَة النقضاء أياِمه السعيدة

                                                 
  .373صجرير، الديوان، و . 114، ص2ج أبو عبيدة، -1
  . 479، صجرير، الديوانو .  66ص، املصدر نفسه -2
  .126، ص2ج ،يوانق، الددفرز و ال. 21ص املصدر نفسه، -3
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الوْجِد وُعْمَق األمل، فقْد اسَتْحضر وقوفُـه يف ذلك الوادي ِذِ◌ْكرياِت ظْمياء حيُث كانْت تِقيُم  التكرار شّدةَ 
املكاين والزماين يف انبعاث مأساة الشاعر العاطفية من جديد، وتفجري األحاسيس : وبذلك يتحد البعدان ،وأَْهلها

  :وقريب من ذلك قوله. العميقة وإخراجها للوجود
  ِجيـَرٌة                و ِإْذ  ال َنخاُف  الصْرَم  ِإالّ  على  َوْصلِ  َأْهلُـكِ و  َأْهِلـيِإْذ لَيـاِلَي  

  1َأْهـِليًأبِيـُع ِبِهْم   َأْهـلٌ وال   ِبَمـاليُأرِيـُد  ابِْتياَعـُه                  مـالٌ َو إْذ  َأنا  ال  
فُصْرُمهما  ،التجاور املكاين، وصلة القرابة بينه وبني َمْن حيب بشكل متجاور، ليجسد ) أْهل(فقد كرر الدال    

داللًة على شّدة قرابة املخاطب، وتوكيًدا على الوفاء، ) مال،أهل(أما يف البيت الثاين؛ فيكّرر. ُصرُم دالٍل ال قطيعةٍ 
  :ومن ذلك قول الفرزدق. الرجولة بيانُ  املروءِة، و عنوانُ وحفظ العهد؛ إْذ مها 

  2ِمْثَل  دارِمِ   أبـًاَعْن  ُكَلْيٍب  أْو    أَبـًاْل   َضْربَُة  الروِمي  جاِعَلٌة  لـُكْم                َفهـ
ا سيُفه عن قطع رأس الرومّي األسري، وأفلح جرير، يقلب بَ يقلب الفرزدق املوقف احملرج الذي وقع فيه يوم نَـ    

بشكٍل يوهم السامع أّن جريرًا وقبيلته يْصبون ِد دارٍم ) أبًا(رر كلمة ذلك املوقف باستفهام إنكاري خطٍري؛ وقد ك
  . أو ٍد قريٍب منه، وهو بذلك يقدُح يف بّر بين كليب آلبائهم ويف إحسام لذويهم
  :ومن هذا القبيل أيضا قول جرير، وكأّين به يرّد على قول خصمه يف البيت السابق

  3نـاِفعُ   ِللَقْيـنِ   الِكيـرَ ِإن    ِبكيـِركَ َفرْزدُق  فاْزَدِهْر                   يا  قـَْيٍن و َأْنَت  اْبُن  
ضمن خطاٍب موجٍه للفرزدق، حيمل  ـوهو موقد الفحم لدى الَقْنيِ أي احلداد  ـ) ِكري(يعمد جرير لتكرار الدال    

وسياق . ابن قٍني، وينكر عليه إخفاء ذلك بني طياته الّلوم واإلنكار، فجريُر يلوم الفرزدق على خجله من كونه
  :ومن ذلك قول الفرزدق يهجو عطّيَة والد جرير مرًّة أخرى. هذا التكرار يوحي بالتعايل عن املخاطب والتهكم به

  ◌ِ 4مـِْن  َعنَـاِن  ِلَجـام عِطيـةَ ُأمـُه                 َكفـا  َعِطيّـَةَ و ما َمس  مـُْذ َوَلدْت 
جاء يف سياق الرتكيز على سلوك والد جرير، فهو مل يركْب فرًسا يف حياته، بل ) عِطية(ار الفرزدق السم فتكر    

وقد أملح هلذا اجلنب أكثر . إنه مل يلمْس جلاَم فرٍس من شّدِة جبنه، فحياته متعّلقة برعي غنمه واالهتمام ا ال غري
  . واألنوثة) اُخلَضاب(اليت حتيل إىل الزّينة) كف(باستغالل داللة كلمة

  :ومثل ذلك يف قول جرير مهّددا
  5َأْشـوى  َوقْـَعـًة ِمْن  ِلسانِيـا َللسْيُفُ◌ في  الِعظـاِم  بَِقيـٌةٌ◌                  و   ِلَسْيِفيو ليَس   

                                                 
  . 460ديوان، صال جرير،و . 143، صاملصدر نفسه -1
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القاطع، إا يف البيت بقصد اإلشارة لقوٍة أكثَر فتًكا من الّسيف ) َسيف(يعمد جرير للتهديد بتكرار الدال    
وقد زاد التجانُس الصويت بني مطلع  ـكما قيل  ـ ، فلسانه صارم ال عيب فيه، وحبره ال تكّدره الدالء )قصائده(لسانه

ويقول . أداة لنفي اآلخر، وإفحامه باهلجاء) لسانيا(تفيد النفي، و) ليس(حيث أنّ  البيت ومقطِعه ترابطًا مع املعىن؛
  :يف موضع آخر

ْعـًدا  ِلقَ  ُعـدِ   فـَال    الزبيـرُ و َأمـا                     الزبَيـْرَ ـْوٍم َأجـاُروا  فـَبـُ يـَبـْ
1  

، وذلك يف إشارة )ب،ع،د(يف شطري البيت بني صيغتني خمتلفتني ملادة) الزّبري(حصر الشاعر الّدال املكرر   
.  إىل احنصار اللؤم والغدر فيهم دون غريهم، فهؤالء بعًدا هلم و لصنيعهم، وكأنّه يشري)ض(لغدر بين جماشع بالزبري

  :ومن ذلك قول الفرزدق يف الّسـَلف من قبيلته 
َعـاِئِم ُأوالَك و ُهـْم  بَنـَْوهـا                  فَـمْن   ِمثْـُل    َدَعـائُِمها 2و  البُـنَـاةِ  الد  

لعرب، فهم من أسس لفعل املكرمات، وهم ، يف سياق متجيِد آبائه وصنيعهم يف ا)دعائم(يكرر الفرزدق الدال   
وأم مل  وقد جاء هذا التكرار للداللة على انفراد أولئك اآلباء بالفضائل، . من شّيد صروَح اِد بتلك الِفعال
ُقوا لغريهم ما يفخُرون به بعدهم البيت   يف اية شطري ) ب،ن،ي(وقد دعم تكراُر الشاعِر ألصوات مادة. يـُبـْ

  :ومن ذلك أيضا قول جرير. لسيطرة واالنفراد اليت قصدهاداللَة ا
  3ُيْصِليِبِه اهللاُ َمْن   ُيْصِليو َأوَقْدُت  ناِري  بالَحِديِد  فَأْصبحـْت                 لهـا َلَهـٌب  

مل من من املعجم القرآين، ليوظفه مرتني بكل ما حي) ُيْصِلي(يف سياق الوعيد والتهديد يستعري الشاعر الدال    
حساسية يف مرجعيته، وقد جعل منه جريُر داللًة على العقاب اإلهلي، وذلك أن قصائده اليت تستِعر هجاًء 

واملالحظ أّن هذا التكرار يكشُف إميان جرير مبَْشروعّيِة هجائه . أصبحت قضاًء وقدرًا مسّلطًا على خصومه
  .  لآلخرين وفخره عليهِم، ألنه ظُلم ومن حقه الدفاع عن نفسه

   
  
  :ـ تكرار الجذر مع االختالف في الصيغة ب 

قبل اخلوض يف هذا العنصر، جيدر بنا اإلشارة إىل أننا سنرصد يف هذا املوضع من البحث تكرار املادة الواحدة    
  .باختالف صيغها يف مساحة البيت

  :كقول جرير
  َحَضًنا  فانظُْر  َمَتى  َأْنَت  ناِقُلهْ  مْ فَـرُ   ِعـزنا             رائـمَ فإْن ُكْنَت يا ابَن الَقْيِن 

  1الَقْيُن قاتُِلهْ   يـُْرِضكَ َفهْل َأْنَت ِإْن لَـْم               بِنـاَءهُ    رِضينا  الَخَطَفى حتـى بـََنى
                                                 

  .131ص ،ديوانجرير، الو .  194ص ،املصدر نفسه -1
  . يعين األّولني من اآلباء : قوله أوالك.   183، ص1ج ،يوانق، الددفرز و ال.  171ص، املصدر نفسه -2
  .462ديوان، صجرير، الو .  145، ص1ج أبو عبيدة، -3



 71 

جاء  ،)رُمْ (،والثانية فعل أمر)رائم(األوىل اسم فاعل: بصيغتني) ر،و،م(يوجه جرير اخلطاب للفرزدق مكررًا مادة   
باألوىل للداللة على طمِع الفرزدق املتواصل يف بلوِغ عّز جرير وحضوته عند اخلليفة عبد امللك بن مروان، أما 

وممّا يفضي إىل ذات املعىن تكرارُه . الثانية فلتوكيد مسو العزِّة ورفعة الشأن، فهما كاجلبل الشامخ الذي ال يتزعزعُ 
) ر،ض،ي(، والثانية )بناء(، ومصدره)بىن(فعل ماضِ : بصيغتني) ب،ن،ي(وىلاأل :املزدوج يف البيت الثاين ملادتني

جد جرير ) اَخلطََفى(، وذلك يف مقابلة بني مكانة )مل يُرضِ (، ومضارعه املنفي)رضي(فعل ماض:بصيغتني كذلك
  :ويف ذات املعىن يقول أيضا2*.الذي ميلك القني) صعصعة(الذي بىن جمًدا تليًدا، ومكانة جد الفرزدق

  3السْيـِف ما قال عاِذلُهْ  كَسْبقِ  َسَبقـنو ما بـَك  َرد  لَألوابـِِد  بـَْعـَدمـا                
، وذلك يف خضّم نفي قدرة اخلصم )سْبق(ومصدره) َسَبق(بتجاور الفعل )، قبس، (فقد ورد تكرار مادة   

ذا التكرار التجاوري يوحي بشّدة فتك هذه ه. على نقض قصائده، وكأا قدٌر حاصٌل ال ينفع معه لوُم الالّئم
  . مالقصائد خبصوم الشاعر وسرعة تأثريها، فهي كسيف ضّبة بن أُد الذي قتل احلارث بن كعب يف احلرَ 

  :ومن ذلك قول الفرزدق
  4عُ َهِديـُرُه                 ِبِذْخ كـل  ِفْعـٍل  دونَُه  ُمَتواِضـ  الُقـُرومَ يـَْعلو   ُمْقـَرمٌ لنا  

يف الشطر األول، للداللة على القوة والسيطرة يف بين ) قروم(، ومجع التكسري)مقرم(جاء الفرزدق باسم املفعول   
جماشع، فهو يفخر بسّيد قومه الذي ختضع له الرقاب، وابه األسياُد، ذلك الذي إذا تكّلم أخضَع، وإذا حّدث 

  :ويف ذات السياق يقول .صية غامضًة تنشغل ا العقول وتعَلقُ نكرًة فأبقى تلك الشخ) مقرم(وقد أورد كلمة. أقنعَ 
  

  5المجـَامعُ يا  جريـُر    جَمعْتنـاُأولئـَك  أبـَاِئي  َفِجْئنـي  بِمْثِلـهم                إذا  
. َمع، الذي مفرده جمْ )اامع(متصلًة به نون مجاعة املتكلمني، واسم املكان) َمجَع(وّظف الشاعر الفعل املاضي   

فالفرزدق يدرك أن ال مكان جلرير . ومن خالل الرتكيز على املكرر يف سياق البيت يّتضح معىن التحدي والتعجيز
وقبيلته يف ميدان املفاخرة بالشرف والسؤدد، لذلك جنده يقف موقف الواثق من نفسه عندما يتحّدى خصمه، 

  :ويف ذلك يقول أيًضا. فينكل به
  و إْن شاَب راِضـعُ                 لِفطامـهِ يْنَتِهـي    َفِطيـٍم ُكـل ُكَلْيِبـي  6و ُكـل  

                                                                                                                                                         
اَخلَطَفى لقٌب جلّد جرير، وامسه . ناأن تسامي عزّ نا أي إن اقتحام اجلبل أيسر لك من ضَ رم حَ . 483ديوان، صال جرير،و . 81، ص2ج أبو عبيدة، -1

  . حذيفة 
  .119الشعر والشعراء، ص ابن قتيبة، :ينظر. كان لصعصعة قيون منهم جبري، ووقبان، وديسم فلذلك جعل جرير جماشًعا قيونًا  -2
  .483ديوان، صال جرير،و . 81، ص2ج أبو عبيدة، -3
        مقرم القوم  :املقرم هو الفحل الذي مل يـُرْكب، ونقل إىل أن قيل يف اإلنس.  73، ص2ج ،ديوانفرزدق، الوال. 118، صاملصدر نفسه -4

  . ِبِذْخ وبَذْخ كلمة للفخر. وسيدهم
  .72، ص2ج ،يوانق، الددفرز و ال. 117، ص2ج أبو عبيدة، -5
  .73، ص2ج ،ديوانفرزدق، الو ال. 119، صاملصدر نفسه -6



 72 

)  ِفطام(، واملصدر )فطيم(، وذكر الصفة املشبهة)كلّ (يقابل الفرزدق يف املعىن بني شطري البيت، وذلك بتكرار   
ب قبيلة جرير؛ اليت رضع أفرادها وهو بذلك يشري إىل ُخبِث بين كلي. للداللة على االستغراق يف االلتزام باخلرب

الفرزدَق من    ويستعطُفه ليطلَق  لقسري،اومن ذلك أيًضا قول جرير ميدح خالد بن عبد اهللا . اللؤَم مع اللنب
  :1ِسْجنه

  فـَُتْطِلَقـُه ِمْن طُـوِل  َعض  الَحدائِـدِ   َعاٍن  ولَْيَس  ِبشاِكٍر                لَك  في فـََهـْل  
ُر ْـ ِمن  وكاَن  الُخْبثُ   يـَعُـودُ    2عائِـدِ   ُه   طَِبيَعٌة                َوإْن قَـاَل ِإني ُمـْعِتٌب  غيـْ

يف املطلع فعل مضارع مع :بصيغتني) ع،و،د(يكشف جرير ُخْبَث الفرزدق، ولْؤَمه أمام أمري العراق؛ فجاء مبادة   
ومن . واالستقبال الصنيِع يف احلالِ  ى اقرتاف الفرزدق هلذا، ليدّل عل)عائد(، ويف املقطع اسم فاعل )يعود(الغائب 

أن ال جدوى من حبس الفرزدق، ) األمري(يريد الشاعر تنبيَه املتلّقي) املقطع/املطلع(خالل هذا التكرار اهلندسي
  :ومن هذا القبيل قوله معاتًبا. فهو حبيس أهوائه ونزواته ال يستطيع منها فكاًكا

  3بالُبْخلِ األحباَء   يـُْرِضيَوَمْن َذا  الِذي                 َبِخيَلةٌ و أْنت   ىنـَْرضَ تُريِدين  أْن  
جاء به منسوبًا  يف الشطر الثاينو يف الشطر األول، )نْرضى(جاء جرير بالفعل املضارع منسوبًا لشخصه املتكلم   

وُيالحظ يف هذا التكرار . تنعت عن لقائه، وذلك بقصد معاتبة احملبوبة اليت غاب ذكرها عنه، وامْ )يـُْرِضي(للغائب
، وكأّين به يشعر مبرارة خبلها املتعمد عن )نفعل(استعالء جرير على املخاطب، وذلك من خالل صيغة الفعل 

إثارًة لعاطفتها، ) خبيلة،البخل(وصاله، وتذللها يف االنصراف عنه، لذلك جنده يْعمُد إىل تكرار الصفة ومصدرها
  :ومنه قوله أيًضا. ا؛ لعلها تعود عن صنيعها فتصلهوشْحًنا النفعاهل

  ِمْثِلي  ذاِئِ◌دٌ َعْن  أْحسابِـهم   ذادَ َتَمنى  رِجاٌل ِمْن  َتِميـِم  ِلَي  الرَدى                  وما  
  4الُمْبِلي  أني  أنا  السابقُ  َعِلمـُوا َمواِطنِـي                  وَقْد     يـَْعَلُمـونال   َكـأَنـُهُم 

، وذلك للداللة على أن حدث احلماية قد احنصر يف )ذائد/ذاد(يف البيت األول ذكر الفعل املاضي واسم فاعله   
  أما يف البيت الثاين فقد جاء. الشاعر يف ما مضى من الزمن، واستمراره من خالل صيغة اسم الفاعل النكرة

                                                 
  :يٌر خالًدا مْدحته أمر بإطالق الفرزدق فُأْخرَج إىل أسٍد وهو يقولفلما أنشد جر : قال الريبوعي -1

  َسُيْطلُقنـي أعـز فتـًى ميـاٍن               وُقْل مـا شْئـت فـي َكـرم الطِليق
 :انظر. أسٍري يف العرب أسُري بـجِلّي وطليق كلييبّ ُرّدوين إىل السجن فأنا أألم : فقال الفرزدق . فلّمـا أُطلَق قيَل له إن ابن اخلطفـَى كّلم األمري حّىت أطلقكَ 

  ).اهلامش( 332، صاملصدر نفسه
  . هو األسري: عاٍن .  178ديوان، صجرير، الو . 331، صاملصدر نفسه -2
  .460ديوان، صجرير، الو . 143، ص1ج أبو عبيدة، -3
جلأ وغسان بن   الفرزدق بن غالب و البعيث بن بشر وعمرو بنيعين: رجال من متيم: قوله. 462ديوان، صجرير، الو . 145، ص1ج أبو عبيدة، -4

   .الّردى هو اهلالكو . ذهيل السليطي واملستنري بن عمرو وهو البلتع
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بغرض فضِح جحود أولئك النفر الذين يتمنون ) قد علموا/ مونال يعل(بالفعل املضارع املنفي، واملاضي احملقق
وهو ذا التكرار يدّل داللًة زمنية على . هالكه اليوم، وقد علموا حسن بالئه باألمس يف مواطَن عجز فيها غريه

  . تناقض رأيهم بسبِب الغرية واحلسد
  :ومن ذلك قول الفرزدق يأسُف على مروِر السنني

ْهِر َأْصَوُب  سْهِم  بـال   رََمْتنِـي يالِـي،                  َوَسْهـُم  الدمـانيـَن   الل1راِميث  
يف ختامه، ليدل ذا االختيار التكرارّي على ) رامي( ليف مطلع البيت، وباسم الفاع) رمى(جاء الفرزدق بالفعل   

تكّشف حقيقة العْجِز اليت غفل عنها وهو  االقرتاب من املصري الذي كان يالحق الشاعر؛ وليوحي باإلحباط من
الداللة على أن اإلنسان يف هذه احلياة طريدة ) رام(، واسم الفاعل)رمى(يف غمرة احلياة، وقد أراد باستعمال الفعل 

  . احملن واملكائد، يعيش يف ترقب دائم خشية أن تفتك به
تعدد الّدال املكرر، أوتراكم صيغه املختلفة يف البيت ومما يلفت االنتباه يف هذا النوع من التكرار يف النقائض،    

  :الواحد، ومن ذلك قول الفرزدق خماطًبا جريرًا
  َولْسَت  وإْن  َفقـْأَت عْينْيَك  واِجـًدا                 َأبـًا لـَك  ِإْذ عُـد الَمَساِعي  َكـَدارِمِ 

ُله       شيخَ   ال  الشيخِ واْبُن    الشْيخُ هَو     2َأبُـو ُكل  ِذي بيٍت  َرِفيـِع  الدعـاِئمِ             ِمثـْ

ثالث مرات يف البيت الثاين، كان بغرض توكيد مكانة أجداده يف متيم، ومن بني ) الشيخ(تكرار الفرزدق للدال   
رزدق، فدارم أولئك دارم السّيُد يف قومه، فهو َأُب ُجماشع، وجد سفيان، إىل أن يصل األمُر إىل غالٍب والد الف

  : ويرّد جرير على ذلك بقوله. بذلك أٌب لكّل بيت رفيع الدعائم
  3ِمثُلُه                  ِلَفْطِح  الَمسـاِحي َأْو  ِلَجْدِل األداِهـمِ   قْينَ ال  الَقْينِ واْبُن   الَقْيـُن ُهَو 

"        ها يف األْسرة وكأّين جبريٍر     ثالث مراٍت إشارًة لتوارِث هذه الصفة، وتَغلغل) القني(فقد كرر كلمة   
  . 4"يعَرتف لُه بأنه ُحيِسُن صناعته وخاصة صناعة املساحي واألداهم أو القيود

  :ومن ذلك قول الفرزدق يف جّده صعصعة
  5يُـوَأدِ فـََلْم      الَوئِيـدَ و َأْحـَيا                     الَوائِـَداتِ و ِمنـا  الـِذي  َمنَع  

، وهي )الوائدات، الوئيد، يوأد(يّتضُح احلس الفخري يف بيت الفرزدق، وذلك من خالل التكرار الثالثي لصيغ    
فالفرزدق يفخر ذا العمل اإلنساين . إشاراٌت إىل صنيِع جده صعصعة؛ صاحب مْكرَُمِة ختليص البنات من الوأد

  :ومن ذلك أيًضا قول جرير. العربالذي انفرد به جّده يف اجلاهلية دون غريه من أشراف 

                                                 
  .531، ص2ج ،ديوانفرزدق، الو ال. 345، ص2ج أبو عبيدة، -1
  .575، ص2ج، ديوانفرزدق، الال و.  153ص املصدر نفسه، -2
  ..القيود ، واحدها أدهم:  و األداهم. 558ديوان، صلا جرير،و . 167ص املصدر نفسه، -3
  .201شوقي ضيف، التطور والتجديد، ص  -4
  .293، ص1ج ،ديوانفرزدق، الو ال. 186، ص2ج أبو عبيدة، -5
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ْهـرُ يُـْفِني الَموَت  الدْهرُ أنا  هـرِ خالٌد               َفِجْئِني ِبمثْـِل  والد1َشْيًئا يُطـاِولُـهْ  الد  
ثالث ) الدهر(يعمد جرير إىل إثبات القوة لنفسه يف معرض رّده على الفرزدق؛ وذلك من خالل تكرار الدال    

يف مساحة البيت حيمل دالالت ) الدهر(واإلصرار على االحتفاظ بنفس احلزمة الصوتية. البيت مراٍت يف هذا
أنا الدهر يفين " : " الدهر " أثبت لنفسه قّوًة أقوى من قوة الفرزدق ممثلة يف " التحّدي والرغبة يف املناظرة، فجرير

  2".."فجئين " اظرة يف فعل األمر إىل املن ـأيضا  ـ، مث الدعوة الصرحية ....." املوت والدهر خالد
قد يتعدى التكرار مساحة البيت الواحد ليصل إىل مساحة النص أو جزٍء منه، وذلك من خالل تكرار دال    

 اأم. معٍني داخل النص بشكل ثابت ومنتظم، لذا ميكن أن نسمي الشكل األول من التكرار؛ بالتكرار األفقي
  :لتكرار العمودي، ومن هذا الشكل األخري قول جريرالشكل الثاين فيصلح أن نطلق عليه ا

  المقاِسمِ  ومـرواُن  من أنفالنا  ِفـي   ابن عامر                   ونْحُن  اْغتصبنا  الحضرميّ 
  وَنحُن تداركنـا َبحيًرا  و رهطـه                    ونحن منَـْعنـا السبي يـوَم  األراِقـمِ 

  خويلد                    على حيُث  تْستسقيِه أم  الجـواثِـمِ ونحن صـدْعنـا هامة ابن  
  ونحن تَدارْكنـا الَمجبـة   بعـدما                    تجاَهد  جـْرُي   الُمْبقياِت الصـالِدمِ 

  كذلك  نـَْعَصى  بالسيـوف الصوارم ونحن  ضربْنا  هامـة  ابن  ُمحرٍق                    
  3إلى خْسِف مْحكـوٍم  له الضْيُم  راِغمِ   ضربْنا  جار  بـَْيبـَة   فانْتهى                    ونحن   

ست مرات ) و، حنن(يالحظ أن جريرًا حافظ على نفس اإليقاع الصويت يف مطالع األبيات السابقة؛ فقد كرر   
منطلًقا إلحياءات داللية  ـعند جرير  ـري فقد غدا هذا الضم" بشكل دّل على توكيد نغمة الفخر وإصراره عليها 

منفردة، وأصبح هذا الضمري قادرا على الوفاء مبا ترنو إليه ذات جرير من االستطالة، ويقودنا أيًضا إىل تبّني ازدواج 
وكأين 4."هداليل يرغب فيه جرير نفسه؛ يهدف إىل إزاحة نص الفرزدق السابق، وإحالل نص جرير الراهن حملّ 

  :ذا على قول الفرزدقجبرير يرد 
  ونحُن  َضربْنا   ِمْن  ُشتْيِر   بِن  خالٍد                  على  حْيُث  تْستْسِقيِه  اُم  الَجماجـِمِ 
  َويـَْوَم  اْبِن  ذي َسيداَن  إْذ فوَزْت  بِه                  إلى الَموِت  َأعَجاُز الرماِح   الغَواِشـم

  َمـَة   ابِن  ُخويْلٍد                 يزيـَد  علـى  ُأم  ا لِفـراِخ  الجواِثمِ ونحُن  ضَربْنا    ها
  ونحُن  قتَـْلنا  ابْنْي  ُهَتيـٍم   وَأْدرَكْت                  َبحيًرا بنـا رُْكُض الذكـوِر  الصالِدمِ 

                                                 
  .483ديوان، صجرير، الو . 80ص املصدر نفسه، -1
  .33من الوعي باآلخر، صعبد الفتاح يوسف، فاعلية التكرار يف بنية اخلطاب الشعري للنقائض منط خاص  -2
هو حبري بن : وحبري .ابن زنباع العبسي: ومروان. احلضرمي هو ابن عامر األسدي . 556، صهديوانجرير، و . 163/165 ص، 2ج أبو عبيدة، -3

وابن . داد من اخليلهي الش : صالدموال. هو ابة بن احلارث من بين أيب ربيعة: وابة .عبد اهللا بن سلمة،قتل يوم املّروت، يوم األراقم يعين يوم إراب
.                                                                                                                            يعين الصمة بن احلارث: جار بيبة . حمرق هز قابوس ابن املنذر

  .41عبد الفتاح يوسف، ص -4
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1علـى يَاُفوِخـِه  ُمَتفاقـِمِ   ونحُن  قَسْمنـا  مـِْن  ُقدامَة  رَْأَسُه                  ِبَصـْدعٍ 
  

بغرض الفخر واإلعجاب بالنفس، واملثري هو التزام الشاعر بالفعل املاضي ) حنن(جند هنا كذلك تكرار الضمري   
بعد الضمري، وذلك للتأثري على السامع حبركية احلدث الذي يدل عليه الفعل املاضي، وكأا أحداث كثرية، ووقائع 

جند مثيال لذلك الفخر يف قول الفرزدق متباهًيا . داللة على استمرار الغلبة، ودميومة االنتصار متقاربة الزمن فهي
  :مبكرمات ذويه وأهله 

ًرا  إذا   َهـب   الريـاُح  الزعازِعُ    ِمنـا  الذي اْختيـَر الرجـال  َسمـاحًة              وَخيـْ
  ِطّيًة               ُأسـارى  تِميـٍم والعيـوُن  دَواِمــعُ ومنـا  الذي  أْعطـى  الرسـوَل  ع

  ومنـا الذي  يُعِطي المائيَن  ويْشتري  الـ               ـَغوالي ويْعْ◌لـو فْضـُله َمْن  يُـداِفـعُ 
  ـعُ ومنـا  خطيٌب  ال يُعـاُب  وحـامـٌل               أغَـر  إذا  اْلتَـفـْت  َعلْيـِه  المجـامِ 
  ومنـا الذي  َأْحيَـا  الوئِيـَد  وغـاِلٌب              وعْمـُرو  ومنـا حاِجـٌب و األقـارِعُ 

  األشـاِجعُ   ومنـا َغـداَة  الّروِع  ِفْتيـاُن  غـارٍة                إذا َمَتعـْت َتْحَت الزجـاجِ 
  2لِنْجـراَن   حتى  َصبَحْتهـا  النـزائِـعُ      ومنـا الذي قـاَد الِجِ◌يـاَد على الـَوجا           

حتمل األبيات السابقة حًسا فخريا جاء به الشاعر يف مطلع كّل بيت ليشحن استعدادات املتلقي مبختلف    
وقد ارتكز الشاعر يف إيصال هذا احلس لغريه على تقدمي   ،الدالالت اليت ُقصدت من خالل هذه األبيات

وهي ذا التكرار تكتسب  تأكيًدا خاًصا إذا ما وضعنا يف . "فاعلها مع سياق كل البيت مث تكرارهاوت) منا(كلمة
وهو ما يشري إىل العظمة والفخر، وهذا خيلق معادًال موضوعيا " النون " احلسبان أن النرب فيها ينصّب على حرف 

الذي يتخذ من القوة والعزة مصدرًا من مصادر واستطالتها وتضخمها، وخيلق املوقف اإلنساين " األنا"النفعاالت 
  3."تعامله مع اآلخر

قد يتغّري القصد من الفخر ويتحول إىل التهكم والسخرية، ولكن باعتماد نفس اإلسرتاتيجية، وتكرار نفس    
  :اآللية إليصال الرسالة إىل اآلخر، من ذلك قول جرير

  طُُلًقا و ما َشَغَل الُقيـوُن ِشمالـي           ياضب  قْد  َفرِغْت  َيميِني فـاْعلُموا       
  يا ضب علي    أْن   ُتِصيَب مواِسمي                  ُكـوزًا  على َحنٍق  وَرْهَط  بـاللِ 
  يا ضب إني قد  طَبْخُت     مَجـاِشًعا                   طْبًخا  يُزيُل  َمجاِمـَع  األْوصـالِ 

                                                 
قتله . هو شتري بن خالد بن نوفل بن عمرو بن كالب) شتري بن خالد(و: 569، ص2ج ،ديوانفرزدق، الو ال. 324/325، ص1ج أبو عبيدة، -1

يريد طريف بن سيدان وهو من بين أيب عوف ابن عمرو بن كالب قتله زويهر بن عبد :وقوله يوم ابن ذي سيدان.  يوم غولضرار بن عمرو الضيب
وابنا . يريد الدماغ:و أّم الفراخ. هو خويلد بن نفيل بن عمرو بن كالبنب ربيعة بن صعصعة: وابن خويلد. أي مات: وفّوز. احلارث بن ضرار يوم غول

يعين قدامة الذائدبن عبد اهللا بن سلمة بن قشري،قتله بنو ضبة يوم : وقدامة).. أخوال الفرزدق(  عمرو بن كالب قتلهما بنو ضبةمها من بين: هتيم
  . النسار

  .71، ص2ج ،ديوانفرزدق، الوال. 115/117، ص2ج أبو عبيدة،-2
  .42عبد الفتاح يوسف، ص -3
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  غَـرًضا  لنْبلـي ِحيَن  جد  ِنِ◌ضالي  نـُكم  ما  ُكْنتـم                  يا ضب  لوال  َحيْ 
ٌط َقِطـٌم  ُيخـاُف ِصيـاِلي  يا ضب  إنـُكم  الِبكـاُر   وإننـي                   ُمَتخم  

رُكم  الصميـُم  و أنـْتُـم                      يـُم َموالِـيالصمِ  تَبـٌع  إذا ُعـد  يا ضب غيـْ
  يا ضب إنُكـم  ِلَسْعـٍد   ِحْشـوٌة                    ِمثْـُل  الِبكـاِر َضَمْمَتهـا األْغفال

ّجـالِ    كم                    َكضـالِل شيَعـِة َأْعـَوَر الدَهوى  الُقـيون  أَضل  إن 1يا ضب  
لعل التهكم واإلساءة "ق كل معاين املهانة واالحتقار باملنادى، ومرات يهدف إىل تأكيد التصا) 08(فتكرار النداء

اليت ال تفيد معىن النداء احلقيقي، بقدر ما تفيد اإلمعان يف االستهزاء ) يا(من هذه الياءات  ـفيما أرى  ـمتأتية 
  2."والتهكم الساخر

  
  :وداللته ركبمتكرار الالـ  ثانًيا
وقد ال تتكرر ..مجلة أو عبارة بذاا"أي 3،اجلملة، أو أكثر من ذلكوهو تكرار الشاعر لرتكيب يف حدود    

هذا  4..."اجلملة بذاا، ويتم ذلك بإعادة صياغتها مرة أخرى عن طريق التغيري يف العالقات الرتكيبية بني اجلمل
دة، كقول جرير النوع من التكرار تكاد ختلو منه نقائض جرير والفرزدق؛ فقد ظهر يف مواضع قليلة، ومناسبات حمد

  ":نوار " يف زوجة الفرزدق 
  5ِمْن  ذََكٍر ِمْثلي َأْقَسْمِت ما الِقيتِ قـَْبلي ِمَن الهَوى                 و  فأْقَسْمُت ما الِقيتِ 

وهو ما يساوي ) ما القيتِ (و)أقسمُت◌ِ (يالحظ تكرار تركيبني كاملني مع تغيري طفيف يف الفاعل لألول   
من خالل تكرار فعل ) نوار(يتضح توكيد عالقة الشاعر باملخاطب). فاعل+فعل+فيأداة ن(، و)فاعل+فعل(

واختالف فاعله، حيث ذلل هذا االختالف على إثبات فحولة الشاعر من جهة، وعلى رضا ) أقسم(القسم 
  :ومن ذلك قوله أيضا. وتتضح املبالغة يف هذا القول بقصد إغاظة اخلصم فقط. املخاطب واقتناعه بذلك

َر ذاِت  ِسنـانِ َلُقـوا  قـَنَـاَتك بِسنـاِنها                وَ   َلقـيَت   قَنـاتـَُهم  َقومٌ    6غيـْ
، وهو ما يصنع الفارق وحييل إىل )مفعول به+فعل(يتضح يف هذا البيت تكرار مجلة تامة مع تغيري الفاعل   

احهم جاهزة للطعان، واألخطل وقومه ال املقابلة، فقوم جرير بأسهم شديد يف احلرب، ورايتهم أبًدا خفاقٌة، ورم
للجمع ) قناة(ذكر هلم إال مع اهلزائم؛ فهم قلة منهزمون، وقد أحكمت هذه الداللة بنسبة الفعل للمفرد، وإضافة 

                                                 
  .471وجرير، الديوان، ص. 274/275، ص 1ج أبو عبيدة،ـ 1
  .54األخضر بلخري، ص -2
  .املقصود شطر أو بيت بكامله -3
  .67بكاي أخذاري، ص: نقال عن.108/109ص ـرثاء صخر منوذجا  ـحتليل اخلطاب الشعري : نور الدين السد -4
فهرب الفرزدق وأخذ جرير  فلما واقف جرير الفرزدق باملربد ْطلبا: قال أبو عبيدة .، والبيت غري موجود يف ديوان جرير149، ص1ج أبو عبيدة، -5

  .و أخربُت أنه كان أعّف من ذلك...فحبس وأخذت نوار بنت أعني امرأة الفرزدق فحبست مع جرير فزاد يف هذه القصيدة جرير
  .575ديوان، صجرير، الو . 271، ص2ج أبو عبيدة، -6
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 ـبذلك  ـ    وكأن املخاطب. للمفرد) قناة(يف اجلملة األوىل، ويف اجلملة الثانية، ُنسب الفعل للجمع، وأضيفت 
  .   عينه، ويرون قومه قليالً يراهم كثريًا يف

  : )47(ومما تكرر من أبيات قول الفرزدق يف نقيضة رقم   
  دْعـدِْع   بِأْعُنِقـَك   التوائـِم  إننـي             ِفي بَـاِدٍخ يا ابـِن   الَمـراَغِة عـالِ 

  1ا   لَِتَمْسُكـِن   وُسـؤالِ ُمَتبَـْرنـسً              وابْـُن    المـراَغِة  قْد   تَحوَل   راِهبـًا
فهو وضيع . ينصح الفرزدق خصمه بعدم التعرض له يف جمده العايل الباذخ، بل عليه أن حيفل بأعنزه، وصغارها   

املاعز  وسياق التكرار يدل على ضعف املكانة، فرعيُ . ال يألو من أن يتحّول إىل راهٍب متبتٍل لكي ينال العطاء
ونفس البيت        . واخلضوع بلباس الرهبان عالمة على الذلّ  االجتماعية، والتمسكنُ  ر على ضعف املكانةمؤشّ 

  :يتكرر يف موضع آخر نذكره يف سياقه
  تَبِـَع  الحماَر  ُمَكّلمـًا فـَأَصـابـُه              بَِنِهيِقـِه  ِمـْن   َخلفـِه  بِِنَكــالِ 

  2ُمَتبَـْرنـًسا   لَِتَمْسُكـِن   وُسـؤالِ               اوابْـُن  المـراَغِة  قْد   تَحوَل  راِهبًـ 
يف األول جاء بعد اإلشارة إىل احنطاط مكانة جرير بذكر حيوان :يتضح تشابه سياق تكرار البيت يف املوضعني   

ويدل ذلك على إصرار يف . هو املاعز، ويف املوضع الثاين جاء كذلك لذات الغرض بذكر حيوان هو احلمار
ومن ذلك تكرار بيتني كاملني يف ثنايا نفس . كيل باخلصم عند هجائه، والتذكري املستمر بقبيح صفاتهالتن

  : )52(رقمالنقيضة، وهو ماجنده يف قول جرير من نقيضته 
  فمـا وجَد الِجيـَراُن حْبـل ُمـجاِشٍع               َوِفيـا  وال ذا  ِمـّرٍة  فـي  الَعـزائمِ 

  ولْم  يـَْعِذروا  َمْن  كاَن   أْهـَل  الَمالومِ                 في  الّزبيِر   مجاشًعا  والَمـْت  قُـريشُ 
  3َدَعـا  َشبثًـا أْو كاَن جاَر  ابِن خازِمِ                 وقالـَْت قُـَريُش  لَيَت جاَر ُمجـاِشعٍ 

حديثه عن الوفاء وحفظ  يف هذه األبيات، وذلك يف معرض) ض(يالحظ ذكر جرير صنيع آل جماشع بالزبري
جند نفس البيتني يتكّرران يف موضع آخر من النقيضة، . الذمم؛ فمجاشع ال عهد هلم وال وفاء، وذلك ديدم

  :وذلك يف قوله
  

  تَـرْكُتْم أبا  الَقْعقاِع  في   الغُـل  َمْعَبًدا                  وَأي  َأٍخ  لـْم    ُتْسِلُمـوا   لـَألداِهـمِ 
يـِن غـارمِ َت◌َ  ِة   َمْخذوٍل  علـى  الدـرْكُتْم  َمـزاًدا  ِعنَد  َعْوٍف   يـَُقـوُدُه                  بِـُرم  

  ولـْم يـَْعِذروا   َمْن   كاَن   أْهـَل   الَمالومِ                   والَمـْت  قُـريُش   في   الّزبيِر   مجاشًعا

                                                 
  .زجر الغنم: الدعدعة . 328، ص2ج ،ديوانفرزدق، الوال. 239، ص1ج أبو عبيدة، -1
  .أي جمروح: ممكلّ . 337، ص2ج ،ديوانفرزدق، الو ال.251، صاملصدر نفسه -2
وابن خازم هو صاحب . شبت هو شبَت بن رْبعي بن احلصني ينتهي نسبه إىل يربوع: قوله. 551ديوان، صجرير، الو . 333 ص، املصدر نفسه -3

  .خراسان
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  1َدَعـا  َشبثًـا   أْو  كاَن   جاَر  ابِن خازِمِ                   جـاِشعٍ وقالـَْت  قُـَريُش  لَيَت جاَر  مُ 
من الواضح أن جريرًا يفضح جماشًعا بتعداد فعاهلم بذويهم، وخذالن أهلهم برتكهم يف األسر، مث جاء البيتان    

واحد، هو فكرة اخليانة،  فسياق هذا التكرار. لدعم فكرة اخليانة وعدم ختليص األسري، وجندة األحبة عند الشّدة
ومما سبق خنلص إىل أن تكرار البيت يف نقائض جرير والفرزدق يُهدف منه دعم فكرة وتوكيد . والنفاق يف التعامل

  .معىن بغرض إقناع متلقي النقيضة، وإثارة انفعاله

  
 

                                                 
  .هو ضرار القعقاع بن معبد بن زرارة، أسر يوم الوقيط: أبا القعقاع .  564 صديوان، جرير، الو . 354، ص1ج أبو عبيدة، -1
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  :الفصل الثالث
  

  التكرار على مستوى نقيضة وردها
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  توطئـة
  

جرير بن عطية، : بعد هذا اجلهد املتواضع يف عرض التكرار اللفظي، وما تعلق به يف نقائض فحلني من بين متيم   
ما وجدنا من مسات متيز ا الشاعران، أو  ومهام بن غالب، خنلص ملرحلة التطبيق اليت ستكشف لنا عملًيا بعض

انفرد ا أحدمها عن اآلخر، فإذا كنا يف الفصل السابق سعينا للبحث عن مالمح التكرار يف منت النقائض انطالقًا 
ـ وال خيفى ما يف ذلك من معاناة وصعوبة حائلة دون اإلحاطة  ةمن قراءة متأملة فاحصة لكم النصوص جمتمع

نا يف هذا الفصل ننفرد بنص لكل شاعر ّعلنا نستطيع فك رموزه التكرارية، وفهم مدلوالا، ولن بكل شيء ـ فإن
تغوص يف أعماق النص لتنتشل ما به من طاقات كامنة إلخراجها للرّائني للوقوف عليها "يتأتى ذلك إال بقراءة 

  .   1"والتلّذذ مبفاتنها
يف ترتيب ) 49(األوىل للفرزدق وحتمل رقم: ئد النقائضمن قصا سنتطرق يف هذا القسم لدراسة قصيدتني   

وقد ّمت هذا االختيار . يف ذات الرتتيب) 50(وحتمل رقم ـوهي نقيضة الّرد  ـالنقائض بالديوان، أما الثانية فلجرير 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى 3وااللتقاء يف الداللة 2على أساس أن النقيضني متالزمتان جيمع بينهما التناص

، ونُظمَتا على وزن حبر الكامل ذي اإليقاع 4كوما جاءتَا على روّي الراء الذي سيطر على أغلب النقائضل
  .الصايف، وصاحب الرتبة الثانية يف ترتيب نسبة الشيوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
أمحد مداس، لسانيات النص، حنو منهج لتحليل اخلطاب : نقال عن. 237البنيوي يف نقد الشعر العريب، ص عدنان حسني قاسم، االجتاه األسلويب -1

  .52، ص 2007، 1دارا للكتاب العاملي، و عامل الكتب احلديث، األردن، طالشعري، ج
  .122، ص1992، 3طاملغرب،  ، املركز الثقايف العريب،)إسرتاتيجية التناص(حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري : ينظر -2
  .37عبد الفتاح يوسف، فاعلية التكرار يف بنية اخلطاب الشعري، ص: ينظر  -3
  .مّرة) 19(الفصل السابق أنه تكرر  أشرنا يف -4
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  :املبحث األول
  

  نقيضـة الفـرزدق 
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   1اإليقاع الخارجي أو التكرار المقننأوالً ـ 
  
  :ـ الـوزن وأثره الداللي  1
  :يف ترتيب أيب عبيدة هي نقيضة الفرزدق، ذات األربعني بيًتا، مطلعها) 49(النقيضة    

  َن الَمراَغِة إنمـا َجارَيَتني              ِبُمَسبقْيِن لَـَدى الَفعاِل ِقصـارِ ـيا ابْ 
إىل احتقار خصمه واعتباره  ـدود اليت تفيد االستطالة من خالل تراكم امل ـويالحظ يف مطلع النقيضة توجه الشاعر 

الشاعر يتعمد  وكأن ). جاريتين، ُمَسبقتني، قصار( تابًعا لغريه ذليًال يف صنيعه، وذلك باستغالل دالالت ألفاظ مثل
ة انفعالية ألن البنية اللفظية يف نصوص النقائض، هي بني"من البداية ودون مقدمات؛ ) جرير(إثارة انفعال املتلقي

   2."تعتمد على اإلثارة، وعلى االرتداد إىل غريها من النصوص الواقعة يف جماهلا التناصي
  :مراتٍ ؛ له تفعيلة واحدة تتكرر ست ةنظمت القصيدة على وزن حبر الكامل، وهو من البحور الصافي   

  علنمتفـا+ متفـاعلن +  متفـاعلن           متفـاعلن + متفـاعلن + متفـاعلن 
  :3والتام منه، يأيت على مخِس صورٍ 

  :ـ العروض صحيحة، والضرب مثلها  1 
  2×ُمَتفاِعلن + ُمَتفاِعلن +  ُمَتفاِعلن                       

  :ـ العروض صحيحة، والضرب مقطوع  2 
  )َفِعالَُتنْ (ُمَتفاِعلْ + ُمَتفاِعلن +  ُمَتفاِعلن          ُمَتفاِعلن + ُمَتفاِعلن +  ُمَتفاِعلن    

  :ـ العروض صحيحة، والضرب أَحذ ُمْضَمر 3 
  )فِـْعلنْ (ُمْتـَفا+ ُمَتفاِعلن +  ُمَتفاِعلن          ُمَتفاِعلن + ُمَتفاِعلن +  ُمَتفاِعلن    

اء، والضرب أَحّذ مثلها 4  ـ العروض َحذ:  
  )فَـِعُلنْ (ُمَتفا+ ُمَتفاِعلن +  ُمَتفاِعلن )        َفِعُلنْ (ُمَتفا+ ُمَتفاِعلن +  ُمَتفاِعلن   
اء، والضرب أَحذ مْضَمر 5  ـ العروض َحذ:  

                                                 
  .44ـ  43حممد مفتاح، ص: ينظر. يعّد حممد مفتاح الوزن والقافية تكرارا مقننا ألن الشاعر جيب أن يكررمها يف كل بيت من القصيدة -1
  .37عبد الفتاح يوسف، ص -2
  .61ـ  58اخلطيب التربيزي، الكايف يف العروض والقوايف، ص: ينظر -3
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  )فِـْعُلنْ (ُمْتـفا+ ُمَتفاِعلن +  ُمَتفاِعلن )         َفِعُلنْ (ُمَتفا+ ُمَتفاِعلن +  ُمَتفاِعلن  
د أن لذلك عالقة العروض صحيحة، والضرب مقطوع، ونعتق:القصيدة رهن الدراسة جاءت على الصورة الثانية   

املتعالية ونظرته إىل خصمه، الذي يراه أقل شأنًا منه، فاختيار الفرزدق هلذه الصورة من صور حبر  1بنفسية الفرزدق
الكامل إذًا كان بغرض حتقيق املقابلة بينه وبني خصمه، فالوزن يف الشطر األول عروضه صحيحة، كذلك مكانة 

أما الوزن يف الشطر الثاين؛ فضربه مقطوع، وكذلك جرير وقومه ذِْكُرهم . الفرزدق وقومه؛ فهي رفيعة وصحيحة
  :وميكن توضيح ذلك كما يلي . مقطوٌع، وشأم معدوم

  جلريـر) الّردّ ( القصيدة الثانية=  القصيدة األولـى للفـرزدق             ش الثاين= ش األول 
  ضرب مقطوع..........................عروض صحيحة            ........................

  شأنه مقطوع/ جرير ذِْكرُه.............. ح            ـشأنه صحي/ الفرزدق ِعْرُضه..........
  

  :تكرار الزحافات والعلل
قد يطرأ على التفعيلة تغيري ما لكنه ال خيرج هذه التفعيلة عن البحر الذي تندرج فيه؛ فيسمى هذا التغيري    

  فما هو الزحاف؟ ،وما هي العلة؟. يُطلق عليه اسم العلةزحافًا، أو 
هو تغيري يعرتي احلرف الثاين من السبب اخلفيف أو الثقيل، كأن حيذف مطلًقا، أو يسكن إذا كان "  :الزحاف

وقوعه يف بقية القصيدة على  معروًضا وضربًا، وحشًوا، وال يلز : متحرًّكا، وهو يقع يف مجيع تفعيالت البيت
  .أي تغيري اضطراري مؤقت يف موضعه، وال ينتقل إىل غريه من املواضع 2".األغلب

تغيري يطرأ على األسباب واألوتاد مًعا، إذا كانت هذه األسباب واألوتاد يف آخر التفعيلة، وال يلحق إالّ "  :العلـة
يف سائر أبيات  ، إذا حلق عروض بيت أو ضربه وجب التزامهبوهو تغيري الزم على األغل. األعاريض واألضرب

  .أي تغيري اضطراري ملزم خيص اية شطري البيت فقط3."القصيدة عروضها أو ضرا أيًضا
حذف آخر " ، والقطع هو4من خالل وزن قصيدة الفرزدق هذه يّتضح وجود علة القطع، وهي من علل النقص   

، وميكن حتويل هذه األخرية )ُمَتفاِعلْ (تصبح بالقطع) ُمَتفاِعُلنْ (فتفعيلة الضرب  5."الوتد اموع، وتسكني ما قبله
كما لوحظ زحاف اإلضمار بشكل الفت، ومل خيُل منه موضع يف وزن البيت، حيث أصاب ). َفعالُتنْ (إىل

                                                 
: ينظر. زدق يدعي دائًما زعامة متيم واحملامي وراءها، وجتاوز به األمر إىل أن مينت على قومه بالدفاع عنهم وعدم وجود من يعدله يف ذلككان الفر   -1

  .437أمحد الشايب، ص
  .121حممود فاخوري، موسيقا الشعر العريب، ص -2
  .123املرجع نفسه، ص -3
  .اختيار الفرزدق هلذه الصورة  بالذات من بني صور حبر الكاملعلة النقص هذه تدعم ما اعتقدناه  سبًبا يف  -4
  .124املرجع نفسه، ص -5
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تسكني الثاين املتحّرك من اجلزء، كتسكني التاء " واإلضمار هو . تفعيالت احلشو، والعروض والضرب
  1)."ُمْستَـْفِعل(، وتُنقل إىل)ُمْتفاِعلن(فتصبُح ) ُمَتفاِعلن(من
، )ُمَتفاعلْ (، ومقطوعة )ُمَتفاعلن(تفعيلة ما بني ساملة ) 240(بإحصاٍء عاّم لتفعيالت القصيدة وجد أّا بلغْت    

  ).ُمْتفاعُلن(، وُمضمرة)ُمْتفاِعلْ (ومقطوعة مضمرة
  :الساملة تتكرار التفعيال

العّز، والكرم اليت افتخر  تالسيطرة قد تكون متعلقة بصفا، هذه )%52.5(تفعيلة، بنسبة) 126(بلغ عددها   
  .ا الفرزدق، وكأّن تلك الصفات احلسنة اليت تُعرف ا سالمة الشرف تواكب سالمة التفعيالت

  :تكرار التفعيالت املضمرة
جرير  ، ولعل الشاعر يقصد من اإلضمار اإلحياء إىل ضمور)%30.83(تفعيلة، بنسبة ) 74(وقع اإلضمار يف   

  .وقبيلته اجتماعًيا، فال سادة له يفخر م، وال جمد آلبائه يعتز به، فهو موجود لكنه نكرة
  

  : تكرار التفعيالت املقطوعة املضمرة
، والقطع قد يراد منه القطيعة، )%08.33(مرّة، وذلك بنسبٍة بلغت) 20(مل تتكّرر هذه التفعيالت إّال    

الفرزدق، جرير  ، وقد يراد ا القطيعة مع الشرف بالنسبة جلرير؛ ففي نظرمع خصمه2فالفرزدق يف قطيعة نسبية
ّ◌هم مر ألم يعيشون يف كنفِ ضْ وعشريته ال مكان هلم يف ساحة العّز والسؤدد، وذكرهم مُ  غريهم لُذل.  

  :تكرار التفعيالت املقطوعة
ة اليت ينظر ا الشاعر إىل لك النظرة الفوقيّ تساوْت هذه التفعيالت مع سابقاا عدًدا ونسبًة، ويف ذلك توكيد لت   

اختصت بالضرب، وجميئها متساوية يف ) املقطوعة املضمرة، واملقطوعة(يالحظ أن هذه التفعيالت . الطرف اآلخر
العدد يكشف رغبة الشاعر يف إحداث التوازن املطلوب اية األبيات إظهارًا لقدراته يف التحكم يف هذا العدول 

  .عن األصل
    
  : ـ القافيـة وأثرها الداللي 2
وكما أشرنا يف الفصل . ًيا، إال أنه مل ُخيتلف يف ضرورة وجودهابالرغم من االختالف يف حتديد القافية كمّ    

وهي بنية مهمة وضرورية يف القصيدة العربية القدمية، "السابق؛ فالقافية أحد األركان األربعة اليت يقوم عليها الشعر، 
  3."ا أمهيتها يف الدرس األسلويب للشعر العريبوظلت مسة هل

                                                 
  .121املرجع نفسه، ص: ينظر . اإلضمار ال يكون إال يف الكامل -1
ه  إىل التسلية أكثر مما يظن الكثريون ـ خطأ ـ أن ما بني الفرزدق وجرير هو صراع صارم وقاطع للمودة بينهما، لكنه يف احلقيقة صراع تنافس يُقصد ب -2

  .184وص ،182وص ،179 شوقي ضيف، التطور والتجديد يف الشعر األموي، ص: لالستزادة ينظر. يُقصد به إىل السباب والتخاصم
  . 45ري، صذابكاي أخ -3
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تتعلق القافية بأواخر األصوات يف البيت، ذلك ما حقق هلا االرتباط بالضرب الذي ال يُتساهل فيه، وال ميّس    
  .  أن القافية ما كانت لتحوز على تلك األمهية لوال ذلك االرتباط ُجيتملو . بأي حاٍل من األحوال

"   : تساوي برموز التقطيع" َصارِ : "ة الفرزدق تتمثل يف املقطع الصويت األخري من البيت وهووالقافية يف نقيض  
توافقت مع طبيعة  واملالحظ على هذه القافية أا1،فالقافية مطلقة غري مقيدة، وهي من النوع املتواتر"  0/ 0/

اء والفخر، كما أن شاعر النقائض متحرر يف النقائض املتحررة من الغرض؛ إْذ أا مجعت فنونًا عديدًة أبرزها اهلج
  .اليت وضعها النقاد القدماء لغرض اهلجاء2هجائه من تلك الشروط

، وهو صوت لثوي )الراء(وروي هذا النص هو. يُعّد الروي أبرز حروف القافية، ويتوجب تكراره يف كل بيت   
ملا عهدناه لدى الشاعر يف  هو استمرار ـارى نقصد الروّي و  ـهذا االختيار  .جمهور مكّرر، جاء مشبًعا بالياء

جمًرى هلذه ) الكسرة(مرًة ما بني نتفة، ومقطوعة، وقصيدة، أما اختيار ) 134(ديوانه، فقد تكّرر هذا الصوت رويا 
  مليل الفرزدق يف نقائضه إىل كسر شوكة خصمه ـكما ذكرنا سابًقا  ـ القصيدة؛ فيعود 

يذهب إليه " ة بينهما على أشّدها لكْسِب إعجاب الناس يف سوق املربد، حيثجرير والتغلب عليه، فاملنافس
هذا الفن الذي كان جييده  مجهور النظارة من أهل البصرة ومن يفـُد عليهم من البادية أو من احلجاز للفرجة على

لتجويد الشاعران، والناس يصفقون هلذا تارة ولذاك أخرى، ويستثريون بتصفيقهم كل استطاعة عندمها ل
     3."والتحبري

يسمح الروي للشاعر من اسرتجاع النفس للبدء يف بيت جديد تتجدد معه الطاقة، وحرف الراء روي هذه    
ميتاز بنطقه املكرر إذ يلتصق طرف اللسان باملغارز العليا مث ينفتح فيمّر اهلواء بني االنغالق واالنفتاح " النقيضة 

   4."غزيرًا
  :روي ـرار الـتك
، ولعل هذه النسبة توحي %)10.93(مرة كروّي، بنسبة) 40(مرة، منها) 128(يف النص) الراء(كّرَر صوت ت   

، اليت تعين للفرزدق الكثري، ألا اسم جّده األول، )دارم(هذا الصوت لدى الشاعر، فالراء حرف من كلمة  ةبأمهي
ود، ومنافسه على ريادة شعر داللّ  ، وهي اسم خصمه)جرير(والراء كذلك حرف من كلمة. وقد تكررت مرتني

يفضي إىل ازدواجية داللية، حبيث يتضمن إحياءات  ءإًذا صوت الرا. النقائض، وقد تكررت مرتني هي األخرى
االعتزاز بالسلف وأجمادهم التليدة من جهة، ومن جهة أخرى حيمل إشارات اخلنوع والذّل اللذين تعايشت معهما 

  .قبيلة جرير
  : ع الداخلياإليقا ثانًيا ـ  

                                                 
  .مرة لنوع املتدارك) 22(مرة يف نقائضه مقابل) 15(تكررت -1
  .171، ص2ج ابن رشيق القريواين، :ظرين. ذكر ابن رشيق بعض هذه الشروط يف العمدة -2
  .184شوقي ضيف، التطور والتجديد يف الشعر األموي، ص -3
  .41الطيب البكوش، ص -4
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كل ما من شأنه أن حيدث جرًسا قويا، ونغًما مؤثرًا يف ثنايا القصيدة، "يندرج حتت مصطلح اإليقاع الداخلي    
تكرار األصوات "    عن طريق تكرارها؛ إال أن ـغالًبا  ـ وحيدث ذلك1."سواء أكان مصدره صوتًا أم كلمة أم عبارة

شرط كمال ‹        ي اجلملة وظيفتها املعنوية والتداولية، ولكنه األصوات والكلمات والرتاكيب ليس ضروريا لتؤدّ 
، ومع ذلك فإنه يقوم بدور كبري يف اخلطاب الشعري أو ما يشبهه من أنواع ›لعب لغوي ‹ ، أو› حسن ‹ أو› 

 ليس"نفهم من ذلك أن تكرار الصوت، أو الكلمة، أو الرتكيب يف اخلطاب الشعري 2."اخلطاب األخرى اإلقناعية
   3."خاضًعا لقانون حيكمه، وإمنا مرد ذلك إىل مقاصد الشاعر واألهداف اليت يتوخاها ليس"
  
  
  :ـ التكرار البسيط وداللته 1
  :  تكـرار الصوت ـ) أ

يف نص الفرزدق أصوات اللغة العربية تضافرت مجيعها لتؤّدي دورها يف إخراج معاين الشاعر إىل الوجود، وقد    
صوات مبا متلك من خصائص وميزات لعرض أفكاره، وإيصال مقاصده ونواياه، ونعين اّتكأ الشاعر على هذه األ
  .ودرجة االنفتاح ،بذلك الصفات، واملخارج

  :صوتًا، نتج اجلدول التايل)1171(بعد إحصاء هذه األصوات اليت بلغت   
  

  %النسبة   تكرارها  الصفة  درجة االنفتاح  املخرج   األصوات
  10.93  128  جمهور  )مكرر(دة والرخاوةبني الش  ذلقـي لثوي  الراء

  08.79  103  جمهور  بني الشدة والرخاوة  ذلقـي لثوي  الالم

  08.11  95  جمهور  بني الشدة والرخاوة  شفـوي  امليم

  07.08  83  جمهور  بني الشدة والرخاوة  ذلقـي لثوي  النون

  07.00  82  جمهور  شـديد  شفـوي  الباء

  06.49  76  مهموس  شـديد  لثـوي أسناين  التاء

  05.38  63  مهموس  شـديد  أقصى احللق  اهلمزة

  05.38  63  جمهور  )نصف حركة(رخـو  شجري وسط حنكي  الياء

  04.78  56  مهموس  شـديد  هلـوي طبقي  الكاف

                                                 
  .51بكاي أخذاري، ص -1
  .43حممد مفتاح، ص -2
  .املرجع نفسه، ن ص -3
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  04.52  53  1*مهموس  شـديد  هلـوي  القاف

  04.44  52  جمهور  )نصف حركة(رخـو  شفـوي  الواو

  04.35  51  جمهور  رخـو  أدنـى حلقي  العني

  03.92  46  مهموس  رخـو  أسلـي أسناين  نيالس

  03.67  43  جمهور  شـديد  لثـوي أسناين  الدال

  03.50  41  مهموس  رخـو  أقصـى حلقي  اهلاء

  02.81  33  مهموس  رخـو  شفـوي أسناين  الفاء

  02.47  29  مهموس  رخـو  أدىن حلقي  احلاء

  01.79  21  جمهور  رخـو  شجري وسط حنكي  اجليم

  01.02  12  مهموس  ورخـ  أسلـي أسناين  الصاد

  0.93  11  مهموس  رخـو  هلـوي  اخلاء

  0.93  11  جمهور  رخـو  بني أسنانية  الذال

  0.93  11  مهموس  رخـو  شجري وسط حنكي  الشني

  0.93  11  جمهور  رخـو  هلـوي  الغني

  0.76  09  *مهموس  شـديد  أسنانـي  الطاء

  0.68  08  جمهور  رخـو  أسنانـي  الضاد

  0.51  06  هورجم  رخـو  أسلـي أسناين  الزاي

  0.42  05  جمهور  رخـو  بني أسنانية  الثاء

  0.17  02  جمهور  رخـو  بني أسنانية  الظاء

  
  :قراءة اجلدول ميكن أن تؤدي ملالحظة مايلي

، كما استحوذت على املراتب اخلمسة )%65.24(ـ سيطرت األصوات اهورة على النص، إْذ بلغت نسبتها 
فاحلروف "    الشاعر يريد إيصال صوته قويا لآلخر وإمساعه رسالة التحّدي األوىل يف اجلدول، وهو ما يوحي أن 

  2)."أي مسعيا(اهورة أقوى جرًسا
فقد نستدل من . والذالقة لغة، من الّذلق، وهو الطّرف1،ـ األصوات اخلمسة األوىل مجيعها من حروف الذالقة   

  .يف الطّرف ذليًال منكسرًا" جريرًا "جعلت خصمه  روال تذذلك أن الشاعر يوحي لنا أن قوة قصائده اليت التبقي 
                                                 

ر شاهني، املنهج الصويت للبنية العربية، عبد الصبو : انظر. حدث تطور يف صويت الطاء والقاف، فصارا مهموسني بعد أن كانا جمهورين*  -1
  ). هامش(28ص

  .43الطيب البكوش، ص -2
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ف من حضوره يف النص دعًما الريادة يف النص، ولعل الشاعر كثّ  ـوهو روي النقيضة  ـ) الراء(ـ  حقق صوت    
 ى ذلك يف قوايف ديوانه بتكراره الالّفِت،ى على ما يظهر، وجتلّ للروي، كما أن هلذا الصوت يف نفسية الشاعر صدً 

فقد يكون هلذا االختيار عالقة بأمساء عديدة يف حياة الفرزدق، منها امسه، واسم منافسه جرير، ودارم جّده األول، 
  . خاله، والبصرة بلدته ومسكنه، واملِْربد سوق البصرة وميدان املنافسة نونوار زوجه، والزبرقا

يف ترتيب اجلدول، واحلّيزان يقعان يف اية مسار ـ الشفتان واألسنان مها حّيزا خمارج األصوات اخلمسة األوىل    
جهاز النطق، فمخارج هذه األصوات أقرب من العامل اخلارجي باملقارنة بغريها، وهو ما جيعلنا نؤكد ميل الشاعر 

  .إىل اإلفصاح واإلعالن املشار إليهما سابًقا
نه توزع على جسد النص كلية، إال أننا وجدنا هذا الشكل من تكرار األصوات ميكن أن نعتربه تكرارًا تراكمًيا أل   

يف النص تكرارًا لبعض األصوات يف مساحة البيت تشكل إيقاًعا معيًنا يصب يف فائدة املعىن أحيانًا، كقوله يف 
  :البيت 

ُهـم فـَْقـًعا ِبُكـّل  قَـَرارِ ):40(      وَلقْد َعـرَْكُت بَِني ُكلْيِب َعرَْكًة        وتَـرَْكتـُ
) لةالذ (، وداللًة على الّتحتّية )كليب( مخس مرات يف البيت، اصطحابًا لكلمة) الكاف(ظ تكرار صوتيالح   

  :وقوله أيًضا يف البيت . والتفّرق يف كل مكان، كالكمِإ الذي ينشأ حتت األرض مبعثرًا
      اُج نَهارِ َكْم ِمْن َأٍب لي، يا جرِيُر، َكأنَُه        قمـُر الَمَجـرِة ، أْو ِسـر ):23( 

، )الراء(يف هذا البيت بقصد التكثري، فقد أتى بألفاٍظ تضمنت صوت ) الراء(يكثف الفرزدق من حضور صوت   
ودّلت على الضياء والرفعة، وهو ما يريد الفخر به ألنه جمسد يف أجداده، أصحاب األيدي البيضاء، والشرف 

  :ومن ذلك أيًضا قوله يف البيتني. الرفيع
  قْد َضَلْلَت أَباَك َتْطُلُب دارًِما         َكضـالِل ُمْلَتِمـِس َطرِيِق َوبَـارِ ولَ ):27( 
  ال يـَْهَتِدي أَبًدا َولْو نُِعَتْت  لَـُه         ِبَسِبيـِل   واِرَدٍة   وال   ِإْصـَدارِ ):28( 

طرف، ويف ذلك داللة على سبع مرات يف البيت األول، وهو من حروف الذالقة، والذلق ال) الالم(تكّرر صوت   
وهو  ـ، )الدال(أّما البيت الثاين فقد تكرر فيه صوت. تيِه جرير وضالله وتطرفه يف البحث عن جمٍد كمجِد دارم

) ورود وإصدار( ليوِحي بشدة ضالل جرير وختّبط رأيه، فهو كالَعِطش يف مفازٍة بني إقبال وإدبار ـصوت شديد 
  .ا ظمأهيروي ) الشرف(يبحث عن شربة ماءٍ 

قد يساهم صوتان يف الداللة على معاٍن يقصدها الشاعر إىل جانب دورمها يف اإليقاع؛ ولكن بشرط أن يشرتكا    
  : يف صفة ثانوية كأن تكون الّصفري، ومثال ذلك قوله يف البيت

  لسـفارِ قَاُلوا ّعلْيَك الشْمَس فاْقِصْد َنْحَوها         والشمُس  نَـائِيـُة َعـْن  ا):29( 

                                                                                                                                                         
  ". فر من لب : " حروف الذالقة ستة مجعت يف قولك -1
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يف الّداللة على اخلُواء، وخيبة الّرجاء، واخلِّفة، إْذ مها صوتان صِفرييان، ) الصاد(، و)السني(لقد تَضافر صوتَا    
والصفري يوحي بالفراغ واستطالته، وكأن الشاعر وّظف صفة الصفري لإلشارة إىل خفة عقل جرير، وخيبة رجائه يف 

ويتضح من ذلك أن الصوت قد أسهم يف الداللة . د أن ميسك الشمس بقبضتهبلوغ مراتب الشرف، فهو كمن أرا
  .سعى الشاعر إىل جتسيده يف هذا البيت1،بني الفكرة والصوت على الفكرة، لذا نرى أن هناك شبًها

  :تكرار الكلمـة ـ) ب
كرية أكثر من حيّمل الشاعر الدوال يف النص مسؤولية الكشف عن نواياه ومقاصده، فيشحن بعضها بقيم ف   

وقد يكون تكرار هذه . غريها؛ لتكون مؤشرًا يف النص يعني القارئ احلاذق على فهٍم أعمق ملضامينه ومدلوالته
تشات البنية اللغوية، فإا متثل  كلما"الدوال جزًءا من ذلك املؤشر، فيلفت االنتباه إىل ما ُكّرر، وتشابه، ألنه 

ككل أسلوب "والتكرار2"،ىل تبليغ الرسالة عن طريق التكرار واإلعادةبنية نفسية متشاة منسجمة، دف إ
شعري، جيب أن يرد يف مكانه من البيت حيث يستدعيه السياق النفسي، واجلمايل واهلندسي مًعا وإال أضر 

  3."بالقصيدة
يف نص الفرزدق تطفو بعض الدوال بشكل الفت على سطحه لتوحي لنا بسلطتها على فكر الشاعر،    
قمنا      سيطرا على اهتمامه، وهو ما دعانا للبحث يف قيمة هذه الدوال املكررة، وخلفيات تكرارها، لذلك و 

وقد أعقبنا هذا اجلدول بتعليق يستقرئ . بإحصائها يف اجلدول أدناه، مع تسجيل كل مالحظة تتعلق بتواترها
  : ت ثالث مرات فأكثرأسباب هذا التكرار، علًما أننا احتفظنا فقط بالدوال اليت تردد

                                                 
  .        199، ص1، ج)طد ،( األسلوبية وحتليل اخلطاب، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، نور الدين السد،: ينظر   -1
  .39اخلطاب الشعري، صحممد مفتاح، حتليل   -2
  .284نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص -3
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  :ميكن استقراء اجلدول كما يلي

الفخر، كما يدل ذكر الفرزدق جلرير يف النص ذا الشكل يؤكد طغيان اهلجاء على " جرير " ـ تواتر اسم   
  .على االزدراء، فلو أمكنه األمر الكتفى بالتلميح على التصريح) 12(مرات من ) 03(باالسم 

ـ جاء النفي ليسهم يف معاين الّذلة واخلضوع اليت وظفها الشاعر كمادٍة هلجائه، إّال أن بعضه يوحي باملدح يف    
  :ذلك إيغال يف التنكيل به، كقولهويف . الظاهر لكنه خيفي هجاًء مرًا

  ،  وال يـَُفـوَن  ِلجـارِ ال يْغـِدرونَ قـَبَـَح اإلَلُه بَِنـي ُكَلْيـٍب ِإنـُهـم          
  . فظاهر الكالم مدح هلم، لنفيه الغدر عنهم، ولكن وفاءهم قصرّي إْذ ال طاقة هلم بالغدر، ألم ضعفاء

ـ    
ارتبط 
النداء 
الذي 
تكرر 
ست 
مراٍت 

رير، جب
ويف ذلك 

تنبيه 
متكرر 

من لدن 
الفرزدق، 

وتذكري 
متواصل 
بوضاعة 

شأنه 
وقلة 

  .حيلته، وهوانه على الناس

  مالحظة  تكرارها  نوعها  الكلمة
  أخرى بضمري 03مرات بضمري املخاطب، و 03إضافة إىل  03  اسم  جرير

  .ومرة واحدة بالصفة" ابن املراغة " الغائب، ومرتني بلقب  
  غالًبا ما يكون املنفي له عالقة جبرير  07  حرف  ال
  .املناَدى واحد لكن بأشكال خمتلفة  06  حرف  يـا

  الذي ذكر مرتني" كـ " إضافة إىل حرف   05  حرف  كأن
  .الذي يدل عليه" كالب " إضافة إىل االسم   04  )مركب(اسم  بين كليب

  .مجيعها وردت مضافة عدا مرة واحدة  05  اسم  أب
  مرات 04وردت جمرورة   05  اسم  كلّ 
    03  اسم  لؤم
    03  اسم  )ة(محار

    03  فعل  كان
  .م منسوب يرتبط بهإضافة إىل اس  02  اسم  دارم

  مرات 05إضافة لواو احلال مرة واحدة، والواو حبسب ما قبلها  17  حرف  واو العطف
    03  حرف  لقد
  جاءت يف الغالب يف معرض اهلجاء  05  حرف  عن
    05  ظرف  إذا



 91 

بين  (    مرتني، استخدم األوىل هلجاء اجلماعة"كـ " أربع مرات، و"كأن " ـ تعامل الشاعر مع التشبيه بتكراره   
التناسب العددي بني املشبه  ـ يف رأينا ـيقصد به  ، وهو اختيار)جرير(، وخّصص الثانية للمفرد)كليب، ونسوم

  .وأداة التشبيه
مرات، وجاءت ثانية لرتتبط جبرير، فحيثما ذُكرت فعال جرير، ) 06(ـ تكّرر ذكر قبيلة بين كليب وما يدل عليها   

  .    يرتدد ذكر قبيلته، وكّل ما يقال عن أحدمها فهو موجود يف اآلخر
ويف ذلك جتسيد فعلي لتوجه الفرزدق . مراٍت، منها واحدة خاصة بالشاعر) 05(كرها ترّدد ذ " أب " ـ كلمة    

  .أّن أبًا واحًدا يل ال يكافئه أربعة من أبائك: هلجاء خصمه، وغلبة هذا التوجه يف النص، وكأين به يقول جلرير 
  .    ءمراٍت يف النص، وقد غلب عليها االستغراق يف اهلجا) 05" (كّل " ـ تكررت كلمة    
، فلعّل الشاعر يشري "جرير"وردتا ثالث مرات، وهي بنفس عدد مرات تكرار اسم " محار" و" لؤم " ـ كلمتا    

  .   إىل املساواة بني هذه املسميات الثالثة يف الداللة كما تساوت يف عدد مرات تواترها
يف " دارم"دد مرات ذكر كلمة  ارتبط تكرارها بالشاعر مرتني يف معرض فخره، وهي نفس ع"كان " ـ كلمة   

  .النص
ومرّد ذلك، ) تكرر مرتني بشكل واضح(هو اسم جد الفرزدق البعيد، وقد جاء ذكره قليًال يف النص " دارم " ـ    

  ).%67.5(غلبة اهلجاء، وقلة الفخر، حيث بلغت نسبة اهلجاء
ويف ذلك داللة على أن الشاعر يبحث ، )الفعل الناقص" كان"ماعدا (ـ يالحظ يف اجلدول عدم تكرار األفعال   

  .   عن الثبات يف اهلجاء، وإثبات أوصافه وتأكيدها بواسطة تلك احلروف اليت كررها
ذه الطريقة يف التكرار، لكنه عمد إىل توزيع الدوال املكررة أفقًيا يف بعض األبيات كقوله يف  قمل يكتف الفرزد   

  :البيت
  وِحمـارِ   ِحَمـارةٍ ْيَف َتْطُلُب دارًِما          َو َأبُـوَك  بَيـَن يَا ابـَن الَمراَغِة كَ ): 03( 

امتهانًا له وإفحاًشا 1" ابن املراغة" خبصمه يف هذا البيت، فقد نبزه بلقٍب ألمه لأوغل الشاعر يف التكرار والتنكي   
) محارة(ختار الشاعر كلمة وليحقق غرض األذيّة ا ،ذّكره باهتمام والده برعاية محريه الكثريةقد و . يف أمه
  :ومثل ذلك يف البيت. ، فدل على كثرا)أتان(عوض

  َعـِن  األْدبَـارِ   لَـُهمْ ِبرِمـاِحهْم            و َكَشْفتُـْم   لَـُهمُ َصَبرْت بـَُنو َسْعٍد ): 11( 
ليب فيه، ويف هذه يف شطري البيت ليقابل بني صنيع بين سعد يف الطعان، وصنيع بين ك) هلم(كّرر الفرزدق    

  .الذي تكّشف فيه لْؤُم بين كليب بن يربوع، وذّهلم2،املقابلة إحياء للتاريخ، بذكر يوم جدود
  :ويقول يف موضع آخر عن جّده 

            َضْخـِم الدِسيَعـِة  يَـْوَم  ُكـل َفَخـارِ            كاِبرٍ عْن    َكاِبًراَوِرَث الَمكـارَِم  ): 24( 
                                                 

  . هي األتان اليت ال متتنع عن الفحول: املراغة  -1
  .بعد أن أغارت عليهم بكر بن وائل مخذلت فيه بنو كليب جريام بين رُبيع بن احلارث، ومل جييبوا صرخيه: يوم جدود -2
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وقد جاور بني  ،)كابر(لشاعر كلمًة هلا وقْـُعها االجتماعي، وأثرها الداليل يف النفس، وهي كلمة يوظف ا   
أي أن املكارم خصال تسري يف عروق بين جماشع يتوارثها 1؛الكلمتني املكررتني للداللة على الصميمية واالندماج

  .اخللف عن السلف
  :ذكر نوعها والكيفية اليت تكررت ا يف النصو  ،ايف اجلدول التايل رتبنا الدوال املكررة حسب مواضعه

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أبيات بنسبة ) 08(وقع التكرار يف     
وهم ما يفسر  ـ، ويالحظ أن هذه النسبة توحي بعدم ارتكاز الشاعر كلية على التكرار إليصال رسالته )20%(

إال أن ذلك مل مينعه من توظيفه يف بعض األحيان قصد توكيد الفكرة،  ـم التكرار املرّكب يف هذه النقيضة انعدا
كما وجدناه يعتمد . وتثبيتها يف ذهن املتلقي، وإقناعه بقوة حجته؛ فاملنافسة شديدة ومتواصلة بينه وبني جرير

األصوات ضمن حدود املعجم أم خارجه، لذا  على األصوات كرافد يدعم به املعاين املقصودة سواء كانت هذه
  .    أّن للفرزدق أصواتًا يؤثرها على غريها خلواصها املميزة، كالراء مثالً 2ذكر بعضهم

 ـ      الفرزدق" من أن : وعموًما فإحصائيتنا السابقة لتكرار الكلمات يف نقائض الفرزدق تثبت قول القائل   
القافية من جرير، حيث فاق جريرًا يف طول نَفسه، فطالت قصائده دون أن كان أقدر على استعمال  ـ فيما يبدو 

   3.."تضعف عبارته، ودون أن يضطر إىل التكرار الواضح
  
  

                                                 
  .74حممد مفتاح، ص: ينظر يف ذلك  -1
  .59األخضر بلخري، ص: ينظر -2
  .62املرجع نفسه، ص -3

  كيفية تكراره  نوعـه  الدال املكرر  رقم البيت
  نفس الصيغة  اسم جنس  محار/محارة  03
  نفس الصيغة  شبه مجلة  هلم  11
  نفس الصيغة  اسم فاعل  كابر  24
  اختالف الصيغة  مصدر/فعل  ضالل/ضلّ   27
  نفس الصيغة  اسم  الشمس  29
هاد/هدت  30

  ية
  اختالف الصيغة  اسم فاعل/فعل

  اختالف الصيغة  مجع/مفرد  قروم/قرم  35
  اختالف الصيغة  مصدر املرة/فعل  عركة/عرك  40
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  : املبحث الثاين
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  رـة جريـنقيض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة للنقائض يف الديوان الذي مجعه يف ترتيب أيب عبيد) 50(رّد جرير على قول الفرزدق، بنقيضته اليت حتمل الرقم   
  :بيًتا، يقول جرير يف مطلعها)44(للشاعرين، وقد بلغ عدد أبياا

  1ما ّهاَج َشْوقَـَك ِمْن ُرُسوِم ِديـاِر           بِِلـَوى  ُعنَـيـَق  أْو ِبُصلـِْب  َمطَارِ 
كما كان الشأن 2،بالوقوف على األطاللال شّك أن الشاعر يتبع ْمسَت فحول الشعر اجلاهلي، بافتتاح قصيدته    

فقد ذكرته الّرسوُم املتبقية مبَن سكَن الديار واستوطنها، وهيجت أشواَقه معامل حتمل ذكرياته  ،ملن سبقه من الشعراء
باختياره لعدد  ـ اواملالحظ أن هذه الوقفة أخذت يف ذكرِها مساحَة األبيات األربعة األوىل، وكأن جرير . مع األحبة

  .  على االجتماع، والكثرة ـأي االختيار  ـُد احلنني للطرف اآلخر الغائب عن مسرح األحداث، ويدل جيس  ـجي زو 
   

                                                 
  .موضعان: ُعنَـيق و مطار -1
  .434أمحد الشايب، ص: ينظر. من حيث الصياغة الفنية، كان جرير حمافظًا أكثر  من الفرزدق على نسق القصيدة اجلاهلي  -2
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  ):التكرار المقّنن(اإليقاع الخارجيأوالً ـ 
  
  :ـ الـوزن وأثره الداللي 1
 ـمعلوم يف النقائض كما هو  ـ يف اختيار البحر الكامل وزنًا هلذه القصيدة، ألن ذلك  لٌ مل يكن للشاعر دخْ    

إال أن الصورة اليت ورد عليها وزن النقيضة هي نفسها، صورة وزن النقيضة . خيضع إلرادة الشاعر األول وميوالته
 ـعلى وجه اإللزام، ومل نقف 1وكأن الشاعر قد تقيد ذه الصورة). عروض صحيحة،وضرب مقطوع(األوىل أي 

  .   لنقائضمن شروط ا اعلى أن ذلك شرطً  ـحسب اطالعنا 
  :إًذا نص جرير جاء على منوال الصورة الثانية لبحر الكامل 

  ُمتفاعلْ + ُمتفاعلن + ُمتفاعلن                   ُمتفاعلن+ُمتفاعلن + ُمتفاعلن 
  ضرب مقبوض..............              عروض صحيحة    ..............

  
  :تكرار الزحافات والعـلل

االعتقاد أن جريرًا يعترب علة القطع  أوهلما :القطع يف نصه، وقد يكون هلذه احملافظة أمران حافظ جرير على علة   
القدرة على النظم على منوال  وثانيهما إظهار). ردّ (يف اية البيت قطًعا لدابر الفرزدق ألن اخلطاب موجه إليه

العصر؛ وخباصة شعر النقائض القدمي صراع على ريادة الشعر يف ذلك : الغري، ألن القضية قضية صراع ومنافسة
  .اجلديد، ومنافسة على سيادة جمالس اخلاصة والعامة

" تكررت عّلة القطع، وتكرر معها زحاف اإلضمار يف تفعيالت ترتابط فيما بينها إيقاعيا ضمن وزن القصيدة،    
ظهر يف البنية السطحية والدالالت وليس هذا االرتباط تشكيالً صوتّياً وحسب، وإمنا هو ذو صلة بالدالالت اليت ت

لذلك سنبحث فيما يلي نسبة تواتر هذه التفعيالت وداللة ذلك التكرار 2."تستبطنها اليت ختفيها تلك البنية أو
  :على النحو التايل

  :تكرار التفعيالت الساملةـ 
داللة على أن  ، ويف ذلك)%57.95(تفعيلة، أي بنسبة) 264(من جمموع) 153(بلغت التفعيالت الساملة   

جريرًا كان هادئًا يف رّده فلم يتسرع، ومل يضطرب وكأنه أخذ الوقت الكايف لَيسلم ردّ◌ه من العثرات اليت تصدم 
ومما لوحظ يف هذا الصدد وجود التفعيالت الساملة يف الشطر األول أكثر من . املتلقي، وتشوش عليه فهم املقاصد

يقودنا هذا إىل الظن بأن . يف  الثاين) %43.93(يف األول، مقابل) %71.96(الشطر الثاين، إذ وصلت نسبتها
  .الشاعر يرمز إىل نفسه بالشطر األول، وإىل غرميه بالشطر الثاين

                                                 
  . يان بعلل النقيضة األوىلذكرنا يف الفصل السابق أن الشاعر الثاين التزم يف الكثري من األح -1
  . 20م، ص2000/منشورات احتاد الكتاب العرب. خليل املوسى، قراءات يف الشعر العريب احلديث واملعاصر -2
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  :تكرار التفعيالت املضمرةـ 
، وتوحي مبيل الشاعر إىل )%25.37(تفعيلة، بنسبة) 67(التفعيالت املضمرة يف وزن النقيضة وصلت إىل   

  :إلفصاح، فهو القائل عن نفسه يف القصيدةاإلظهار وا
  فَـأَنا النهـاُر َعال عَلْيَك ِبضـْوئِه             و الليُل  يـَْقبِـُض َبْسطَـَة األَْبَصـارِ 

  : تكرار التفعيالت املقطوعةـ 
إىل النقصان،  ، وهي تشري)%09.09(إىل غريه، وكانت نسبتها ترَكزت هذه التفعيالت يف الضرِب، ومل تتعده   

، وال ِغريَة هلم على َحرِميهم، وال شرف 1واحلذف اللذين مييزان الفرزدق وقومه، ففي أصلهم خلل ألم أبناء أََمةٍ 
  . عندهم؛ إْذ مل مينعوا قيام عن بنام

  .يقالاستغل الشاعر هذه العلة يف ختام البيت لتسهم يف داللة النقص وضعف اهلمة؛ فالكالم خبوامته، كما    
  : تكرار التفعيالت املقطوعة املضمرةـ 

، والتفعيلة املقطوعة )%07.57(ليس الفارق كبريًا بني نسبة هذه التفعيالت وسابقتها، حيث وصلت إىل   
املضمرة تدل على انغالق صفات اخلسة والنقص على جماشع وسيطرا عليهم، وذلك أن التفعيلة املقطوعة 

َفاِعلْ (املضمرة    .ون من مقطعني طويلني مغلقني، حياصران مقطًعا طويالً مفتوًحاتتك) ُمتـْ
بالرغم من أن الشاعرين وظّفا نفس التفعيالت مبا وقع فيها من علل وزحاف إال أن إيقاع النصني  يتحّدد أكثر    

يقاع على ينبغي اإلحساس الدقيق واحملدد خبربة اإل" حسب توزّع تلك التفعيالت مبا حتمل من ثبات وتغيري، لذا 
كاملقطع الصويت الطويل أو املنبور داخل [من الثانية بني مراكز الربوز ¾أساس وجود مسافة زمنية مدا حوايل 

   2."املتتابعة..] التفعيلة
  
  : ـ القافيـة وأثرها الداللي 2
فاعل يف بنية تُوصف القافية على أا أصوات تتكرر على حنو منتظم أواخر األبيات، وهي ذا التكرار طرف    

وعلى هذا النحو ." املوسيقى الشعرية، لذلك يتوقع السامع ترددها، ويستمتع املتلقي ذا الرتديد املنتظم زمنيا
  3."تعطي القافية للوزن بعًدا من التناسق والتماثل يضفي عليه طابع االنتظام النفسي واملوسيقي والزمين

     قافية نص جرير، فرضها النص األول لذا جاءت مطلقة، من النوع املتواتر، تتكون من مقطعني صوتيني   
  .على جمرى الكسر الذي تالءم كثريًا مع معاين النقائض اليت غلب عليها اهلجاء4، ونالحظ أن جرير حافظ)طَارِ (

                                                 
بّة وليدة كسرى وهبها إىل زرارة بن عدس) قفرية(جرير يتهم الفرزدق يف جدته  -1 ا بنت زنا، أمها املذبأ.  
  .197م، ص1/2002ع، البحرين، سعد مصلوح، جملة ثقافات: ت القصيدة، ترأ،و،دي جروت، الصوتيات ومجاليا -2
  .192، ص2004/رمحن غركان، مقومات عمود الشعر األسلوبية بني النظرية والتطبيق، منشورات احتاد الكتاب العرب، سوريا -3
  . 03أمحد الشايب، ص: يب يف ذلكوينظر رأي أمحد الشا). 40(فضل جرير الكسرة على التزام الضمة رى نقيضة الرد رقم -4
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حرك فساكن، وقبل حركِة حرف الروي ألُف مكونة من متحرك فساكن ومت"  0/0" /والقافية يف هذا النص    
لتشري إىل ) الراء املكسورة املمدود ما قبلها( مّد، ميتّد من خالهلا الصوت ليقع بعدها من خالل حركة الروي

السقوط إىل أسفل مع كّل بيت، وكأن هذا السقوط ـ الذي يقع يف الشطر الثاين ـ هو سقوط لشرف جماشع، 
  .يتكرر عند كل فخر وهجاء

يف تكراره لألصوات؛ تتمثل يف التزام  1ومما يالحظ على قافية هذه النقيضة، اعتماد جرير على تقنية هندسية   
أكثر من صوت أواخر األبيات تتكرر عموديا، وكأنه يفاجئ توقع املتلقي، وخيرق الشكل املنتظر باتساع مساحة 

  : كقوله. األصوات املكررة
  يعـارِ َقَصْدُت ِلَشْتِمـِه              نـاِري ويـَْلَحـُق بِالُغواِة سُ إني لَُتْحِرُق َمْن  ): 10(
  عـارِ تـَبـا ِلَفْخِرَك  بِالضَالِل  وَلْم يـََزْل              ثَـْوبَـا َأبِيـَك  ُمـَدنسيِن بِ ): 11(
  زارِ ـاُسِم  لُـْؤُم  آِل  نِـَأبَِني قـَُفْيـَرَة قَـد  َأنَـاَخ ِإلْيُكُم              يَـوَم التق): 27(

  زَارِ ِإِ◌ن اللئـاَم  بَِني اللئـاِم  ُمجاِشٌع              واَألْخَبثُـوَن  َمَحـل  ُكـل   إِ ): 28(
  :تكرار الروي 

من الطبيعي يف النقائض أن يُفرض الروي على الشاعر الثاين، إال أن جريرًا استغل هذا الروي يف دعم معاين    
ولعّل موضعه يف آخر البيت أعان على إحياء داللة السقوط وتكراره، . لتجريح، والتعرض للمحارم وذكر العوراتا

وذلك أنه صوت جمهور مكرر، حيدث بتلك الصفة قرًعً◌ا مدويا وشديًدا يسهم يف اإلفصاح واإلعالن، وقد تواتر 
  . ، وهي نسبٌة مل يبلغها صوت آخر%)09.45(مرة كروّي، حمقًقا نسبَة ) 44(مرّة، منها) 129(يف النص 

  
  :اإليقـاع الداخلـيثانًيا ـ 

رأينا يف ما مضى أن اإليقاع الداخلي يهتم بتكرار األصوات خارج إطار املعجم وداخله، كما يتطرق لتكرار    
 وعلى هذا األساس سنبحث يف تكرار األصوات أوًال، مث الكلمات، وخنتم. الرتكيب ضمن سياقه يف النص

  . بالرتكيب إْن ُوجد
  :ـ التكرار البسيط وداللته 1
  :ـ تكرار الصوت) أ

استخدم الشاعر مجيع أصوات اللغة العربية يف نصه، إال أن بعضها استأثر باهتمام الشاعر أكثر من غريه،    
تج اجلدول صوتًا، مث قمنا برتتيبها حسب تواترها، فن) 1364(وحماولة لفهم ذلك أحصينا هذه األصوات فوجدناها

  :التايل
  

                                                 
  . 42عبد الفتاح يوسف، فاعلية التكرار يف بنية احلطاب الشعري للنقائض، ص: ينظر -1
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  %النسبة  تكرارها  الصفة  درجة االنفتاح  املخـرج  األصوات
  09.45  129  جمهور  )مكرر(بني الشدة والرخاوة  ذلقـي لثوي  الراء

  09.38  128  جمهور  بني الشدة والرخاوة  شفـوي  امليم

  09.31  127  جمهور  بني الشدة والرخاوة  ذلقـي لثوي  النون

  07.11  97  جمهور  دة والرخاوةبني الش  ذلقـي لثوي  الالم

  06.30  86  جمهور  شـديد  شفـوي  الباء

  06.15  84  مهموس  شـديد  أقصى احللق  اهلمزة

  06.01  82  جمهور  )نصف حركة(رخـو  شفـوي  الواو

  05.57  76  مهموس  شـديد  لثـوي أسناين  التاء

  04.91  67  جمهور  رخـو  أدنـى حلقي  العني

  04.03  55  1*مهموس  شـديد  هلـوي  القاف

  03.81  52  جمهور  )نصف حركة(رخـو  شجري وسط حنكي  الياء

  03.59  49  جمهور  شـديد  لثـوي أسناين  الدال

  02.85  39  مهموس  رخـو  أسلـي أسناين  السني

  02.63  36  مهموس  رخـو  شفـوي أسناين  الفاء

  02.41  33  مهموس  شـديد  هلـوي طبقي  الكاف

  02.05  28  مهموس  رخـو  أدىن حلقي  احلاء

  01.83  25  جمهور  رخـو  شجري وسط حنكي  ماجلي

  01.83  25  مهموس  رخـو  أقصـى حلقي  اهلاء

  01.83  25  مهموس  رخـو  شجري وسط حنكي  الشني

  01.46  20  مهموس  رخـو  أسلـي أسناين  الصاد

  01.39  19  مهموس  رخـو  هلـوي  اخلاء

  01.39  19  جمهور  رخـو  أسلـي أسناين  الزاي

  01.24  17  جمهور  رخـو  أسنانـي  الضاد

  01.17  16  جمهور  رخـو  بني أسنانية  الثاء

  01.09  15  جمهور  رخـو  بني أسنانية  الذال

                                                 
عبد الصبور شاهني، املنهج الصويت للبنية العربية، : انظر. حدث تطور يف صويت الطاء والقاف، فصارا مهموسني بعد أن كانا جمهورين*  -1

  ). هامش(28ص
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  00.95  13  جمهور  رخـو  هلـوي  الغني

  00.73  10  *مهموس  شـديد  أسنانـي  الطاء

  00.14  02  جمهور  رخـو  بني أسنانية  الظاء

  
  

  :بعد استقراء اجلدول ميكن مالحظة اآليت
لى النص علًما أنه روي النقيضة، وكأن الشاعر جعل من هذا الصوت حمطات توّقف، ـ سيطر صوت الراء ع   

  :بأن قدرة جرير على التحدي والغلبة ال تُقهر، حيث قال) الفرزدق(تذكر اآلخر
ـُه           غْمـُر الَبديَهـِة َصـاِدُق الِمْضمارِ  هاِن وَغمطَـاَح الفرزدُق في الر  

ورة على ترتيب اجلدول حيث جاءت املراتب اخلمسة األوىل كلها ألصواٍت ذه الصفة، ـ غلبة األصوات اه   
، ويف ذلك دليل على أن الشاعر يرد حبّدة أشد من حدة خصمه؛ )%41.56(وقد وصلت نسبتها جمتمعة إىل

نية فالنقيضة ـ على رأي شوقي ضيف ـ أصبحت صًدى لتلك املناظرات اليت مست كل جانب يف احلياة الدي
  .1والعقلية لذلك العصر

ـ األصوات اخلمسة األوىل مجيعها من حروف الذالقة، وهو نفس اختيار الشاعر األول؛ فقد نفهم من هذه    
وكأنّه يريد أن يثبت تفوقه عليه من حيث املوسيقى " رغبة جرير امللحة يف إظهار مقدرته الشعرية للفرزدق 2احملاكاة

  3."ه عليه من حيث الفخر واهلجاءوالصياغة الفنية جبانب تفّوق
ميكن أن حيمل ترتيبها داللة على الضعف واألنوثة والّرغبة، ) ر،م،ن،ل،ب،أ( ـ األصوات الستة األوىل   

، وال )رُْمنَ (عند تركيب كلمة منها، ميكن أن تكون فعًال ماضًيا مصرفًا مع ضمري الغائبات ) ر،م، ن( فاألصوات
الرغبة احملظورة اخلفية الكامنة يف الغياب، والضعف ألن الذي ُرْمنه غري موجود، : لٍة خيفى ما يف هذا الفعل من دال

، فباإلمكان أن نكّون )ل، ب، أ( هذا بالنسبة لألصوات األوىل، أما املتبقية، ونعين. واألنوثة وهي موضع الشرف
  .د ملعاين األنوثة املشار إليها آنًفاوهو أول الّلنب عند الوالدة، ومن الواضح أن ذلك توكي) لَبَـأ( منها كلمة 

يقودنا هذا كله إىل االعتقاد بأّن جريرًا ـ يف ثنايا رّده ـ كان يرّكز على نبز الفرزدق يف نساء بين جماشع وحرميهم،    
وللربهنة على ذلك أحصينا مجيع الكلمات اليت تدل أو تفضي إىل شخص املؤنث يف هذا اجلدول دون التعليق 

  :عليه
       

                                                 
  .170تطور والتجديد يف الشعر األموي، صال: ينظر -1
  .122ص. حتليل اخلطاب الشعري : راجع. حممد مفتاح يعد النقيضة حماكاة ساخرة  -2
  .169شوقي ضيف، التطور والتجديد، ص -3

  البيت/موضعها  تكرارها  املراد منها  الكلمة
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يف النص األول، لعل طريقة جرير يف هجائه واإلفحاش فيه تعترب رّدة الفعل اّجتاه سهام خصمه اليت وجهها له    

  . 1ومتثل ـ أيًضا ـ سخطه الذي حيمله على السباب والتعرض للمحارم وذكر العورات
مل يُغفل جرير تكرار بعض األصوات أفقيا يف النص حيث أسهمت يف الداللة على معاين خمتلفة ضمن املقصد   

       .  قلبه وإفسادهالكلي للنص، وهو الرّد على اهلجاء جاء أقذع منه، وإبطال فخر اآلخر ب

  :ومن أمثلة ذلك قوله
  َأبـَْقى الَعواِصُف ِمْن َمعاِلِم َرْسِمها        َشَذّب  الِخياِم  وَمْرَبَط  اَألْمهـارِ ): 02( 

صوت شفوي، يوحي هنا باالنغالق ) امليم(مرات، ومعلوم أن ) 7(بشكل جتاوري يف البيت) امليم(تكرر صوت   
  :ويوجد شيء من ذلك يف قوله. وأمل االشتياق للماضي السعيد الذي يسببه حزن التذكر،

   تـَبا ِلَفْخِرَك بِالَضالِل وَلْم يـََزْل          ثـَْوبَـا  َأبِيَك  ُمـَدنَسْيِن  ِبعـارِ ): 11( 
مما " األب" على الصدر فقط، وكأن يف تراكمها هناك إحياء بفداحة العار الذي ارتكبه) الالم(حيث اقتصر تكرار 

  .يـُْنأى به بعيًدا خشية تأّذيه بالعار) الالم(جعل صوت 
  
  :تكرار الكلمة ـ )ب

                                                 
  .435أمحد الشايب، ص: ينظر -1

  29/30/31/32  04  نسوة القبيلة  بنات جماشع

  38/39  03  زوجة الفرزدق  نوار

  25/16  02  نسوة القبيلة  البنات

  38/41  02  أخت الفرزدق  جعثن

  27/37  02  أم صعصعة جّد الفرزدق  قفرية

  35  01  نسوة القبيلة  احلرمي

  25  01  نسوة القبيلة  نساء

  06  01  ليلى بنت حابس  أم الفرزدق

  07  01  )إصبهانية(وردة   )البعيث(أمـهُ 

  20  01  السبايا  املردفات

  26  01  أّم قفرية وامسها املذبّة  أَمـة

  29  01  ثيبات  غري عذارى
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تشغل كلمة فكر  قد      
وتستحوذ على  الشاعر 
فيظهر أثر ذلك يف  شعوره؛ 

" بتكرارها، ألن  نصه 
الصوتية جلرس  القيم 
أو الكلمات عند  احلروف 
ال تُفارق القيمة  التكرار، 
والشعورية املعرب  الفكرية 
ومثري هذا التطريب  . هاعن
احلرف أو الكلمة ـ  لتكرير 
هو حب امتالك  غالبا ـ 
بإيقاعه قلب  الكالم 

  1."السامع
مسح عام للكلمات  يف    

  :اليت تواتر ذكرها يف النص نتج اجلدول التايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .84عز الدين علي السيد، التكرير بني املثري والتأثري، ص -1

  مالحظة  تكرارها  الكلمة
  اليت تفيدها" بين وقبان"إضافة إىل  10  جماشع
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  : من خالل هذا اجلدول نالحظ اآليت
يف النص، ويف ذلك االستبداد تركيز الشاعر على ذّم األصل، الذي تفرّع، " جماشع " ـ استبد ذكر قبيلة الفرزدق    

  ).الفرزدق، البعيث(وكان سبًبا يف وجود هذا الفساد 
 رّ ثانًيا ليكون حامل لواء جماشٍع يف الذل واملهانة، فهو يف نظر الشاعر شّر خلف لش" الفرزدق " ـ جاء اسم    

  .سلف
  .جاءت ثالثة ليذّكر ا الشاعر بين جماشع مثالبهم املاضية، وسقطات الفرزدق احلاضرة"يوم " ـ كلمة    
  .يف هذا املوضع خلف الفرزدق، هو داللة على التبعية واالرتباط" البعيث " ـ ورود اسم    
ع الذي عات فيه القيون فساًدا، وهذه يف النص مرارًا لإلشارة إىل ِعْرض بين جماش" بنات "ـ جاء ذكر كلمة    

الكلمة هي من مجلة الدوال اليت كثف جرير من حضورها يف النص؛ حيركها مىت ما شاء إفحاًشا يف اهلجاء وإيالًما 
  . خلصمه

  عبد آل مقاعس: يف عبارة" َعْبد"إىل كلمة إضافة   07  الفرزدق
  .مرة بالضمري) 13(و

  جاءت يف سياق التذكري والتذكر  07  يوم
  إضافة ملرتني بضمري الغائب  06  البعيث
  مرات مضافة اشع) 04(منها   06  بنات

  مرتني" القصائد " إضافة لكلمة   05  نار
  ع املخاطبنيمنها مرتان مع املخاطب، ومثلهما م  05  )كم)/(ك(على
  مرات يف املاضي، وواحدة يف املضارع) 03(منها  04  عال
  ).لئام( منها مرتان بصيغة اجلمع  04  لؤم
  .........  03  ترى
  .........  03  نـََوار
  أغلبها للعطف  23  الواو
  .........  08  إن
  .........  04  إذا
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عوض غريها للداللة على شدة تأثري قصائده يف الناس، فهذه الكلمة حتمل داللتني " نار " ـ فضل جرير كلمة    
  .احلرق أي اهلجاء، والّدفء أي الفخر: متناقضتني

  .مرات يف النص) 03" (عال "لتدل على العلو، وهو ما أهلها ملصاحبة الفعل " على " ـ جاءت كلمة    
يف النص لتفيد قهر اآلخر وغلبته يف املاضي واحلاضر، لذلك ورد هذا الفعل بصيغيت " عال " ـ تكررت كلمة    

  .املاضي واملضارع
يف النص؛ إْذ وردت مصدرًا مرتني، لتدّل على تغلغل اللؤم وتأّصله يف جماشع، كما " لؤم " صيغة كلمة  ـ تنوعت   

، وذلك للداللة على كثرة تلك الصفة يف قبيلة الفرزدق )لئيم ( ، الذي مفرده)لئام(ذُكرت بصيغة اجلمع 
  .وانتشارها

ة الفرزدق، ونقطة ضعفه، اليت ترمز لضعٍف أكرب ثالث مرات، فاألوىل اسم زوج" ترى"و " نوار" ـ وردت كلمتا 
. ليس من رأى كمن مسع" يكمن يف نساء جماشع، والثانية فعل الرؤية، الذي يؤكد ما قيل يف بين جماشع ويثبته؛ إذ 

"  
ـ وأداة  1العطف ـ مبا تدل عليه من خاصية تدافع النفس يف جوف الفم عند خروج صوا" واو " ـ أسهمت    

  .الظرفية يف خدمة معاين النص توكيًدا لصفات اهلجاء، وإثباتًا ملفاخر جرير" إذا " و " إّن  "التوكيد 
أشرنا يف اجلدول السابق للدوال اليت ترددت يف النص بشكل تراكمي، ولكننا يف مايلي نرصد تكرار بعضها    

  :من ذلك قوله. أفقًيا يف صدر البيت وعجزه
  تـَبَـيـَن  َأنّـُه          َعْبـٌد  فـََعـلَك ِفي الَبعيِث تَُمـاِري  أمـا الَبعيُث  َفقـدْ ): 05( 

يف اخلطاب املوجه للفرزدق على ما يبدو، كّرر الشاعر ذكر البعيث مرتني، وذلك إمعانًا قي حتقريه والتهكم به، 
  ).للتوكيد(، أن )حرف حتقيق(، قد )مبعىن التوكيد والشرط(أما : وقد أكد ذلك املعىن بثالثةٍ 

  :و يقول مفتخرًا بنفسه وذويه
  َنْحـُن البُناُة َدعائِـًما وَسَوارِيًـا           يـَْعلـْوَن  كـل  َدَعـائٍم  وَسـوارِ ): 22( 

، )سواري(و)   دعائم(تتضح نربة الفخر القوية يف هذا البيت، وذلك من خالل الضمري املفتتح به، وتكرار كلَمَيتْ 
رنة بني بناء الشاعر الشامخ يف علّوِه، وما بناه غريه؛ فشتان ما بني جمده وجمدهم، وهيهات أن الذي أفضى للمقا

  :  ويقول كذلك. يبلغوا شرفه
  إن اللئـاَم  بَِني اللئـاِم ُمجاِشـُع           واَألْخَبثُـوَن  َمَحـل  ُكـل   ِإزارِ ): 28( 

  . هذه الصفة القبيحة وتوكيدها يف جماشع دون استثناء؛ خَلفهم وسَلفهم تعميم" الّلئام " أفاد تكرار كلمة    

                                                 
صخرية، تفاعل األبنية الشعرية يف سينية ابن زيدون مقاربة أسلوبية، جملة األثر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ورقلة،  عبد احلميد بن: ينظر - 1

  .261ص ،م04/2005اجلزائر، العدد 
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 ، تعميق فكرة يف النص أو توكيدهايف البيت أو تسهم يف ـكما رأينا  ـ هذا االهتمام برتديد أصوات ختدم معًىن    
تشابه البنية "    ْذ إّن ال يأيت هكذا من فراغ، فالبد من دافع نفسي يقود هذا احلراك لتتحّقق الغاية من اخلطاب؛ إ

    1."الصوتية ميثل بنية نفسية موازية ومنسجمة ومتشاة تستهدف تبليغ الرسالة بواسطة التكرار
  :يف اجلدول التايل رتبنا الدوال املكررة حسب مواضعها بذكر نوعها والكيفية اليت تكررت ا يف النص   
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يضطر إىل تكرار الكلمات  ا، لذا فمن الواضح أن جريرً )%34.09(بيًتا، أي ما نسبته ) 15(وقع التكرار يف    
    2."الداللة اليت دف للتقرير والّتبيني والّتدليل" البيت الواحد زيادة يف يف 

                                                 
  .20/21خليل موسى، قراءات يف الشعر العريب املعاصر، ص -1
  .299، ص1994، 1، طصرية العاملية للنشر، مصرامل ةحممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية،  الشرك -2

  كيفية تكراره  نوعه  الدال املكرر  رقم البيت
  نفس الصيغة  اسم  يوم  03
  نفس الصيغة  اسم  نار  04
  ـ  اسم علم  البعيث  05
  نفس الصيغة  اسم  نار  09
  ـ  حرف  على  13
  نفس الصيغة  مصدر  ْمسع  18
  نفس الصيغة  مجع كسري  دعائم  22
  نفس الصيغة  مجع كسري  سواري  22
  نفس الصيغة  اسم  بين  26
  نفس الصيغة  مجع كسري  اللئام  28
  اختالف الصيغة  مصدر/فعل  ختاور/يتخاور  36
  اختالف الصيغة  مصدر/فعل  نوم/نام  38
  ـ  اسم علم  نوار  39
  نفس الصيغة  فعل ماض  بىن  42
  نفس الصيغة  مصدر  ِدين  44
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هذه النسبة اليت جتاوزت الثلث من جهة، وما رصدناه من تكرار يف الفصل السابق دفعانا إىل البحث عن    
كرة إحصاء بداية إىل ف ـبعد املالحظة  ـإجراء عملي يثبت السمة األسلوبية للتكرار يف خطاب جرير، فاهتدينا 

ما تكرر يف األبيات الثالثة األوىل دون غريها،  ءالتكرار يف نقائض الشاعرين، على أن يقتصر إحصا
  :للفرزدق على الشكل التايل) 18(نقيضة جلرير، و) 31(فوجدناها

     
      

  الفـرزدق  جريـر
  البيت  النقيضة  البيت  النقيضة  البيت  النقيضة  البيت  النقيضة

33  01  77  03  39  02  107  02  
35  01  79  01  47  02  110  02  
  ــ  ــ  03  49  01  82  01  43
46  01  85  02  51  01      
48  02  88  02  58  01      
50  01  89  01  61  01      
52  01  91  01  63  01      
53  01  92  01  68  01      
55  01  95  01  71  02      
57  03  97  03  81  03      
60  01  101  01  84  01      
61  01  104  02  86  02      
64  03  109  02  90  01      
65  02  111  01  94  03      
67  02  112  01  96  01      
      02  102  ــ  ــ  03  72

  
اهلجاء على سبيل الشهرة وشدة التوضيع  ـحسب ابن رشيق  ـمن املواضع اليت حيسن فيها التكرار    

سفًها سليط الّلسان  يركان جر "ى جرير حسب اجلدول السابق، فقد ذلك ما يفسر كثافة التكرار لد1،باملهجو
مّر اهلجاء، وقد ساعده سهولة أسلوبه وسريورة شعره فكانت معانيه على بساطتها تسري يف الناس وحتدث آثاًرا 

   2."ساحرة عجيبة
                                                 

  .76، ص2، العمدة، جالقريواين ابن رشيق: ينظر -1
  .444أمحد الشايب، ص  -2
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ومما يستنتج من اجلدول كذلك سرعُة شروع جرير يف التكرار، وذلك بعد أن أحصينا عدد مرات تكرار األلفاظ    
، لذلك ميكن اعتبارها مسًة متيز جريرًا عن )%61.29(مرة، أي بنسبة) 19(ُوجد أّا بلغتيف مطالع نقائضه، ف

  . فقط) %44.44(مرات، بنسبة) 08(الفرزدق الذي بلغ التكرار لديه
قد يعود سبب سرعة ردة الفعل تلك لدى جرير إىل االنفعال الشديد والتأثر األشد من تلقي الضربات أوًال    

دون انفعال بشعور البغض، وال يتهكم إّال مثاًرا بشعور " ؛ فاهلاجي ال يهجو1البادئدون أن يكون هو 
االستخفاف، لذلك نرى ما جييء من التكرار يف اهلجاء هادًفا إىل حمل الزراية والعيب، ألصق بالنفس مما جييء من 

  2."التكرار يف املدح
  

  :وداللته ثالثًا ـ التكرار المركب
اضي قّلة هذا النوع من التكرار يف نقائض الفرزدق وجرير، ذلك ما يعّلل عثورنا على موضع رأينا يف الفصل امل   

  :واحد يتحقق فيه هذا التكرار، وهو البيت الرابع، الذي يقول فيه الشاعر
  أْحَسـَن  ُمْصطَِليَن  ونـارِ  رَأْيتُ نَـاَرِك إْذ َأَضـاَء ُوُقوُدها             فَ  رََأيتُ و ): 04(

مل يتكرر فقط، وميكن القول أن املفعول به  وهي تركيب ناقص مكون من فعل وفاعل" رأيُت " ررت عبارة تك   
  : بذاته حنويًا، لكنه تكرر بشكل دالّيل يف قوله

  أْحَسـَن  ُمْصطَِليَن  ونـارِ  رَأْيتُ فَ ...............................             ): 04(
، وهو ترتيب تنازيل؛ من األصل إىل الفرع، وذلك أّن يف ذكر "نار " و " طلني مص" فمدلول احلسن مشرتك بني 

الشاعر فعل الرؤية مرتني اعرتافًا ضمنيا باالستمتاع عند النظر للمخاطب؛ وتلّذذه بذكره، وكأن مجيع حواسه 
  .   منشغلة مبَن اقتبست الناُر ِمن حسنه ضياءها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .فقط) 15(نقيضة رّد، وللفرزدق ) 24(ذكرنا يف الفصل السابق أن جلرير  -1
  .174عز الدين علي السيد، التكرير بني املثري والتأثري، ص -2
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  ـةـاخلامتـ
  

املتواضعة على التكرار وما تعلق به يف نقائض جرير والفرزدق، يتضح التمايز احلاصل يف اللجوء  ةبعد اإلطالل   
، والغاية من طرح هذه )الشاعر(إليه بني الشاعرين، وذلك يف خمتلف املناحي اليت فرضتها الفكرة يف ذهن البات

  . الفكرة يف النص
الشاعر على إيصاله إىل املتلقي؛ سواء متثل ذلك التكرار يف  لقد أثبت التكرار دوره يف رفد املعىن الذي يلحّ    

يضع يف أيدينا مفتاًحا للفكرة املتسلطة على الشاعر، وهو " األصوات، أم يف الكلمات، أم يف غريمها، فهو الذي 
رير  ولعل ج 1".بذلك أحد األضواء الالشعورية اليت يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها حبيث نطلع عليها

  2."يغرف من حبر" أنه كان  كان األقرب يف سلوك هذا النهج واعتماده، فهو من قيل عنه
اخلطاب الشعري بشكل خاص يرتبط بتكرار األلفاظ وترديدها ملا يالزمه من صرامة يف الوزن، وانضباط يف    

لتفعيالت معينة توازي عملية اإلبداع،  إن الوزن يف حّد ذاته تكرار: حتقيق القافية، ولعّلنا ال جنانب احلقيقة إذا قلنا
وممّا ملسناه من تكرار يف هذا . وهو تكرار مقنن يضمن للخطاب االنتماء للشعر، وعدم اخلروج عن حوزته

زة للنتائج اليت اخلصوص ويف غريه ضمن نقائض الشاعرين، نستعرضه على شكل نقاط يف هذه اخلالصة املوجِ 
   .توصلنا إليها من خالل هذا البحث

ـ تكرار وزن حبر الطويل أكثر من غريه، والتزام ما كان تاًما من األوزان، ويف ذلك داللة على أصالة شعر   
  .النقائض، وارتباطه باملوروث الشعري اجلاهلي

ـ علل أوزان النص األول تتكرر يف النص الثاين، وكأن ذلك مبالغة يف االلتزام مبا فُرض يف النص األول وإشباًعا   
  .ة التحّدي اليت تكتنف الشاعرينلرغب
ـ نظم النقائض الشهرية واملتميزة على وزن حبر الكامل، مما جيعلنا نستنتج أن الكامل كان أنسب البحور الشعرية   

" يف حال االنفعاالت اليت تصحب احلزن أو الغضب، وخري مثال لذلك، النقيضة الثانية والتسعون املسماة 
  .3نقيضة التاسعة والثالثون للفرزدق، وهي جلرير وال"احلوساء 

  .ـ تكرار القافية املطلقة يف النقائض دون املقيدة، وقد ربطنا ذلك بطبيعة النقائض املتحررة من التقيد بغرض معني 
  
  

                                                 
  .276ص نازك املالئكة، -1
  .408، ص 1ج ،أبو عبيدة :نظري. القول منسوب ملالك بن األخطل -2
.                                                                                                              األوىل قاهلا جرير عند وفاة زوجته، والثانية أول ما احتدم بني الشاعرين مباشرة -3
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 ، وقد أرجعمباشرة بعده) امليم(، و)الالم(وسيطرته على روي نقائض جرير والفرزدق، مث تأيت ) الراء(ـ شيوع 
  .هذه األصوات يف النقائض إىل وضوحها السمعي املتميز، وكثرا يف أواخر الكلمات العربيةشيوَع 1البعض

ـ حركة جمرى قوايف النقائض سيطرت عليها الكسرة بشكل الفت، وقد يكون لذلك عالقة بنفسية شاعر النقائض  
مة يوّجهها الشاعر الذي يبحث عن قهر خصمه وكسر شوكته، وكأن الكسرة اية كل بيت يف القصيدة هي لك

  .حنو خصمه؛ ليسقطه أرًضا
ـ تساوقت القافية املردفة باأللف ذات ارى املكسور مع وزين حبر الكامل والوافر دون غريمها ولعل السر يف ذلك  

  .يكمن يف العدد القياسي للمقاطع اليت تتوفر لديهما
، حبيث هيمنت هذه األخرية على ترتيب ـ كان لألصوات اهورة حضور أكثر من غريها يف نصوص النقائض 

األصوات حسب استعماهلا الكمي، ويف ذلك ترمجة ملوقف الرفض والثورة عند الشاعرين، علًما أن أسباب هذا 
ليست واحدة عند الشاعرين، فجرير يثور ضد من هجاه، ويرفض واقعه االجتماعي، ليتفاعل مبا  ـيف رأينا  ـاملوقف 

أما الفرزدق فيثور ضد من يشكك يف عّز شرفه، وينفعل لذلك، فيهجو ويفخر، ويرفض . لقبيلة قْيس ويفخر به
  .من ينافسه يف زعامة الشعر يف متيم، فينتقم لعنجهّيته ويثأر

مبا ال يلزم يف القوايف بصورة الفتة، خروًجا عن الشائع يف استخدام الشعراء، وانزياًحا باألسلوب 2ـ كثرة التزام جرير
اإلثارة، وذلك بالتزامه هلندسة صوتية أواخر األبيات، تنبين على تكرار أكثر من حرف يف قافية حنو التنويع و 

وهذه الطريقة مهمة جًدا يف حالة إلقاء الشعر شفاهة، ألا تلفت "البيت، أي تكرار مقاطع معينة داخل القافية، 
  . وتأسر فكر املتلقي3"،انتباه السامع

ٌة غالبة على جرير أكثر من الفرزدق، فقّل ما ختلو نقيضة لديه من التكرار اللفظي يف ـ سرعة التزاِم تكرار اللفظ مس
" ؛الشاعر الثاين عند الرّد، واضطرابه4إىل انفعال ـكما سبق ذكره  ـ ونعتقد أن األمر يعود . األبيات الثالثة األوىل

     5."ًضا، يف أي غرض من أغراض الكالممصدره الثورة وهدفه اإلثارة، حبا أو بغ ـبوجه عام  ـفاللفظ املكرر 
ـ يكاد ينعدم تكرار اجلمل والعبارة يف النقائض، وما صادفناه من هذا القبيل كان يشكل ومضات باهتة سرعان ما 
خيبو أثرها يف النص فال تظهر ثانية، وغالًبا ما يقع تكرارها يف البيت الواحد على شكل مقابلة بني الشطرين، 

يتسع أكثر من اجلملة  قد ـأي التكرار  ـكما أنه . أحد طريف هذه املقابلة ـن بعيد أو من قريب م ـيكون الشاعر 
  .الواحدة ليصل إىل البيت، وال يكون سبب تكرار هذا البيت مفهوًما إال بعد ربطه بسياق املوقف

                                                 
  .61واألخضر بلخري، ص . 46حممد اهلادي الطرابلسي، ص: ينظر -1
              :                                                                                                                            أحصينا له هذا األسلوب يف النقائض التالية -2
 )33(،)35(،)40(،)43(،)46(،)50(،)53(،)55(،)57(،)59(،)62(،)64(،)65(،)70(،)73(،)76(،)77(،)82(،)92(،)95(،)101(،)103 .(  
  .43عبد الفتاح يوسف، ص -3
  .196التطور والتجديد يف الشعر األموي، ص ،شوقي ضيف :عندراجع أسباب هذا االنفعال  -4
  .136عز الدين علي السيد، ص -5
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التكرار يف النقائض ليس ـ ختتلف حقيقة التكرار يف هذا املنت الرتاثي عن نظريا يف الشعر احلديث، وذلك أن 
جزًءا من هيكل القصيدة البد منه، إمنا هو اختيار يلّيب حاجة الشاعر يف توكيد كالمه وإثبات فكرته، ألن موقفه 

لذلك 1،صراع ثنائي ال ينتهي إال بفناء أحد الشاعرين ـأي املوقف  ـأمام اخلصم موقف حجاج وجمادلة، وهو 
، وهذا كّله لغرض خدمة املعىن، وألجل تقدمي الفائدة لفاظ يف بعض النصوصتتكرر الكلمات يف النص، وتتواتر أ

  2.ولعل انتماء النقائض للنصوص اليت نشأت نشأة شفاهية يفسر وفرة التكرار ا. يف الدرجة األوىل
ـ التكرار يف اخلطاب الشعري للنقائض عقلي؛ ينظر لدور اللفظ املكرر يف النص من جانب الفائدة، وعدمها، 

مبوضع اللفظ املكرر  فالتكرار فيه شكلي، يعتدّ  ؛بعكس اخلطاب الشعري احلديث ،لذلك هو بسيط وغري معقد
  .      يف النص، ودالالته املتعددة

خصوًصا نقائض الفرزدق وجرير، فبالرغم من  ؛ـ إمكانية التعامل باملناهج النقدية احلديثة يف دراسة شعر النقائض
أنه منفتح باإلمكان الوصول إىل نفائسه ومكنوناته من أي طريق يشاء الدارس على أن أنه وليد عصر معني إالّ 

  .يتزود بعّدة مناسبة للمنهج املختار

  
  
  
  

  
 

                                                 
  .323الشعر والشعراء، ص ابن قتيبة، :اخلرب يف . راجع قول جرير عندما بلغه نبأ وفاة الفرزدق  -1
أمحد زغب، اإليقاع يف الشعر الشفاهي بني الداخل واخلارج، جملة األثر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، : ينظر -2

  .137ص، م2007، 06اجلزائر، العدد 
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