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امللخ�ص:
�سعى هذا البحث �إلى تتبع م�صطلح التكرار يف مباحث النقاد والبالغيني القدامى ،يف الوقت الذي �أ�شار فيه
�إلى الأغرا�ض التي ي�ؤديها يف ال�سياقات والن�صو�ص� ،أ�شار �إلى �أماكن و�صور وقوعه يف احلروف والألفاظ واملعاين.
وعر�ض البحث مناذج �شعرية ت�ضمنت تكرارات خمتلفة قام البحث مبناق�شتها مبين ًا وظيفة التكرار.

م�صطلحات �أ�سا�سية :ها�شم العزام ،التكرار يف اللغة ،التكرار يف اال�صطالح النقدي� ،أغرا�ض التكرار ،التقنيات اال�سلوبية،
املعنى املعجمي ،املواطن التي يقبح يف التكرار ،التكرار يف النقد العربي القدمي ،الفرق بني تكرار واالطناب.
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The Term of Juxtaposition
A Specialistic study
Dr. Hashim Al-Azzam

Abstract:
This research sought to examine the term “Juxtaposition” in the old critical and
rhetorical script from a different perspective, shedding light on the technical potentials
related to this term after investigating it in their rhetoric research (literature) and studying
its occurrence in literary texts.

Keywords: Hashem Al Azzam, repetition in language, repetition in critical expressions, functions
of repetition, stylistics techniques, dictionary meaning, positions of redundancy, repetition classical
Arabic criticism, diffeneces between repetition and elaboration.
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النقاد �شروط ًا للتكرار من �أجل �ضمان و�صول ر�سالته
التي يجب �أن ينه�ض بها يف ال�سياق ،وهذه ال�شروط
ن�ص عليها �صاحب �سر الف�صاحة �صراح ًة ،وقد كرر
النقاد بع�ضها يف مباحثهم.

مدخل:
ظهر للدار�س احلايل من خالل تتبع امل�صطلح
يف الرتاث النقدي القدمي جملة من املالحظات حول
امل�صطلح “التكرار”� ،إذ بدا  -كما بينت الدرا�سة
 �إحجام بع�ض النقاد عن التعر�ض للم�صطلحت�صريح ًا �أو ت�ضمين ًا .ومرد هذا للنظرة ال�سلبية التي
حلقت بامل�صطلح زور ًا من قبل بع�ض النقاد ،وقد
وجد الدار�س �أن بع�ض البالغيني تعر�ضوا للم�صطلح
من خالل حديثهم عن بع�ض امل�صطلحات التي
ت�ضمنته� ،أو قامت بالوظيفة التي ي�ؤديها التكرار،
مثل :الإطناب� ،أو التذييل� ،أو رد الأعجاز على
ال�صدور ،واجلنا�س ،واملقابلة ،والتوكيد ،والتكرير،
وت�شابه الأطراف ،وذهب هذا الفريق من البالغيني
�إلى ع ّد التكرار جزء ًا من م�صطلح الإطناب� ،أو
جزء ًا من التوكيد ،و�أن التكرار �أحد الأغرا�ض التي
تتفرع عنهما .كما وجد الباحث �أن بع�ض النقاد
حاول �أن يفرق بني التكرار والإطناب ،وقد �أفرد
الفريق الثالث عنوان ًا خا�ص ًا للتكرار يف مباحثهم،
وهذا الفريق اختلف وافرتق يف مناق�شته للتكرار،
�إذ اكتفى بالإ�شارة �إليه داخل الن�ص ،وذكر الوظيفة
التي ي�ؤديها داخل ال�سياق ،يف حني �أحجم بع�ضهم عن
التعليق على الأغرا�ض والوظائف التي ينه�ض بها يف
ال�سياقات ،وقد الحظ الدار�س �أن للنقاد البالغيني
بع�ض الوقفات اجلمالية عند الن�صو�ص القر�آنية
املت�ضمنة للتكرار مبختلف �أ�شكاله ،ومل يكن هذا
املبحث مبغفل عن انتباه النقاد .وهذا ا�ستثناء خا�ص
بالتكرار يف القر�آن ال�شريف؛ �إذ كان للمف�سرين بع�ض
اللم�سات اجلميلة املرتتبة على تكرار بع�ض الآيات
�أو كلمات بع�ض الآيات وال�سور ،وقد ا�شرتط بع�ض

التكرار يف اللغة :
جاء يف الل�سان كرر :الك ُّر :الرجوع .والك ُّر م�صدر
ك َّر عليه يك ُّر ك ّر ًا وتكرار ًا عطف ،و َك َّر َر ال�شيء
وكركره� :أعاده مرة بعد �أخرى .والك ّر :الرجوع على
ال�شيء ،وم ْنه ال َّت ْكرا ُرَ .ك َّر ْرتُ ال�شيء َت ْك ِرير ًا و َت ْكرار ًا
والكر َة املرة واجلمع الكرات (� .)1إن تتبع املعنى
املعجمي اللغوي يظهر �أن هناك و�شائج تربطه باملعنى
البالغي للم�صطلح الذي ظهر ب�شكل جلي من خالل
ال�شواهد ال�شعرية يف الن�صو�ص التي �ساقها النقاد
�إذ اعتمدوا يف التقعيد حلد امل�صطلح البالغي بناء
على املعنى اللغوي املت�ضمن الرجوع حيث يظهر
املعنى اللغوي ات�ساع ًا ،يف حني ت�ضيق دائرة التكرار
يف اال�صطالح البالغي لتتمحور حول �إعادة اللفظ �أو
املعنى �أو كليهما.
التكرار يف اال�صطالح النقدي:
تناولت املدونة النقدية القدمية م�صطلح التكرار
على ُانه ظاهرة �أ�سلوبية تدخل ب�شكل الفت يف بناء
الن�صو�ص ملا يتوافر عليه امل�صطلح من �إمكانات
فنية وافرة الداللة� ،إذ تغتني الن�صو�ص بالتكرار من
الناحية الداللية وت�صبح �أكرث ثراء باملعنى ال�شعري،
جاء ذلك يف الوقت الذي حذروا ال�شعراء من التع�سف
يف ا�ستخدام امل�صطلح ،ملا لذلك من �أثار �سلبية على
ال�شعراء تكمن يف و�صفهم بالعي والتكلف �أو ن�ضوب
معجمهم اللغوي ،وقد تنعك�س على الن�ص ال�شعري،
ويتحول بوا�سطة التكرار �إلى جمرد �أ�صوات تقرع
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لفظة واحدة بعينها” (� .)6أما �أبو �سليمان اخلطابي
“388هـ” ،فقد حتدث عن التكرار من جهة فوائدة
م�صنف ًا له يف �صنفني ال ثالث لهما �إذ يقول “ :ف�إن
تكرار الكالم على �ضربني� :أحدهما -مذموم ،وهو
ما كان م�ستغنى عنه غري م�ستفاد به زيادة معنى مل
ي�ستفيدوه بالكالم الأول ،لأنه حينئذ يكون ف�ض ًال من
القول ولغو ًا ،وال�ضرب الثاين  -ما كان خالف هذه
ال�صفة (� )7أما ابن جني “ 392هـ” ،فقد حتدث عن
احلاجة الفنية للتكرار يف الألفاظ واملعاين “اعلم �أن
العرب �إذا �أرادت املعنى مكنته واحتاطت له ،فمن
ذلك التوكيد وهو على �ضربني� :أحدهما -تكرير
الأول بلفظه نحو :قام زيد قام زيد .وال�ضرب الثاين
 تكرير الأول مبعناه” ( )8وقال الع�سكري “395هـ”يف �أثناء حديثه عن تكرار �أبيات احلارث بن عباد
حتت باب الإطناب “ كررها �أكرث من ذلك هذا ملا
كانت احلاجة �إلى تكريرها ما�سة ،وال�ضرورة اليه
داعية لعظم اخلطب و�شدة موقع الفجيعة ،فهذا
يدلك على �أن الإطناب يف مو�ضعه م�ستح�سن ،كما
�أن الإيجاز يف مكانه م�ستحب” ( .)9وحتدث الع�سكري
عن التكرار يف رد الأعجاز على ال�صدور “ فالأول ما
ينبغي �أن تعلمه �أنك �إذا قدمت �ألفاظ ًا تقت�ضي جواب ًا،
فاملر�ضي �أن ت�أتي بتلك الألفاظ يف اجلواب ،وال تنتقل
عنها �إلى غريها مما هو يف معناها” ( .)10وقال
الع�سكري حتت باب التذييل “ ف�إذا تكررت الألفاظ
على املعنى الواحد ت�ؤكد عند الذهن الفطن و�صح
للكليل البليد”( .)11وبالرغم من حديث الع�سكري
عن التكرار املت�ضمن احلاجة �إليه يف بع�ض املواقع
وفائدته �إال �أنه مل يفرد له باب ًا خا�ص ًا حتت عنوان
التكرار.

ال�سمع دومنا فائدة مرجوة من وراء ذلك ،لذا حاول
النقاد الأخذ بيد ال�شعراء من خالل تعريفهم بطرق
و�أ�ساليب توظيف التكرار ،وتعريفهم ب�أ�شكاله و�آماكن
وقوعه ،وما ي�ستح�سن من ذلك وما ال ي�ستح�سن ،يف
الوقت الذي عرفوهم بالأغرا�ض التي يخرج �إليها.
جاء يف جماز القر�آن لأبي عبيدة “210هـ”ـ
حديث عن فوائد التكرار و�أ�شكاله �إذ يقول« :ومن
جماز املكرر للتوكيد قال تعالى �« :إين ر�أيت �أحد
ع�شر كوكب ًا وال�شم�س والقمر ر�أيتهم يل �ساجدين»
�أعاد الر�ؤية وقال تعالى �« :أولى لك ف�أولى» �أعاد
اللفظ( .)2وذكر اجلاحظ “255هـ” يف كتاب احليوان
عن التكرار حديث ًا نافي ًا عنه التهمة ك�شكل من �أ�شكال
التكلف �أو العي وانح�صار املعجم اللغوي لل�شاعر
« ولي�س التكرار عبئ ًا ما دام حلكمة كتقرير املعنى
 ...كما �أن ترداد الألفاظ لي�س بعيب ما مل يجاوز
مقدار احلاجة ويخرج �إلى العبث  ...و�ضبط احلاجة
�إلى الرتداد غري ممكن؛ لأنه �أمر يت�صل ب�أقدار
امل�ستمعني» (.)3
حتدث ابن قتيبة “276هـ” يف ت�أويل م�شكل
القر�آن حتت باب “ تكرار الكالم والزيادة فيه “
عار�ض ًا كافة �أ�شكال التكرار بدء ًا من تكرار الأنباء
والق�ص�ص ،ومرور ًا بتكرار الكالم من جن�س واحد،
وتكرار املعنى بلفظني خمتلفني( .)4وتعر�ض له قدامه
“337هـ” عندما �أنكر قبح تكرر حروف الرباطات
قائ ًال :ف�أما “ له منه” �أو “منه عليه” �أو “به له” �أو
ما جرى هذه املجرى ففيه قبح ،و�سبيل ذلك �إذا وقع،
�أن يحتال يف ف�صل ما بني احلرفني بكلمه .)5(”...
وحتدث قدامة عن �صورة من �صور تكرار اللفظ
حتت باب املطابق “ :ف�أما املطابق فهو ما ي�شرتك يف
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ال�سائر فقد قال “ :وحده هو داللة اللفظ على املعنى
مردد ًا ،ورمبا ا�شتبه على �أكرث النا�س بالإطناب مرة
 ،وبالتطويل �أخرى( .)18وحتدث القزويني “666هـ”
عنه يف الإي�ضاح معترب ًا �إياه من و�سائل تقدمي املعنى
وجزء ًا من الإطناب( .)19وقال حازم “ 684هـ” معلق ًا
على �أبيات اخلن�ساء (.)20
و�إن �صخر ًا ملوالنا و�سي ـ ـ ـ ـ ــدنا
لنحـ ـ ــار
		
و�إن �صخ ـ ــر ًا �إذا ن�شتو ّ
و�إن �صخر ًا لت�أمت اله ـ ـ ـ ــداة به
()21
ك�أنه علم يف ر�أ�سـ ـ ـ ـ ــه نـ ـ ــار
		

وذكر اخلفاجي “466هـ” حديث ًا مف�ص ًال عن
التكرار يف �سر الف�صاحة  ،وبالذات تكرير احلروف
�إذا يقول “ ،فقد بان �أن تكرار احلروف يذهب ب�شطر
من الف�صاحة ...ويقول �إذا كان يقبح تكرار احلروف
املتقاربة املخارج ،فتكرار الكلمة بعينها �أقبح وا�شنع
� )12( ”...إال �أنه يربر التكرار يف مواطن قد ال ي�ستغنى
عنه فيها �إذ يقول “ وقلما يخلو واحد من ال�شعراء
املجيدين �أو من الكتاب من ا�ستعمال �ألفاظ يديرها
يف �شعره ،فرمبا كانت تلك الألفاظ خمتارة ي�سهل
�إعادتها وتكريرها �إذ مل تقع �إال موقعها” ( .)13وحتدث
عن حد التكرار قائ ًال “ وهذا حد يجب �أن تراعيه
يف التكرار ،فمتى وجدت املعنى عليه وال يتم �إال به مل
حتكم بقبحه ،وما خالف ذلك ق�ضيت عليه باالطراح
ون�سبته �إلى �سوء ال�صناعة” (� .)14أما �أ�سامة بن منقذ
“448هـ” ،فقد ذكر يف “البديع يف نقد ال�شعر”
�أمثلة دون �أن يعلق على الأبيات املتمثل بها عليه� ،أو
حتى يعرفه� ،أو يذكر حده ( .)15وقد ذكره ابن ر�شيق
“456هـ” يف العمدة ،وحتدث عن موا�ضع التكرار
دون �أن يعرف حده “ وللتكرار موا�ضع يح�سن فيها،
وموا�ضع يقبح فيها ،ف�أكرث ما يقع التكرار يف الألفاظ
دون املعاين ،وهو يف املعاين دون الألفاظ �أقل ،ف�إذا
تكرر اللفظ واملعنى جميع ًا ،فذلك اخلذالن بعينه”
( .)16وحتدث ابن الأثري احللبي “ 621هـ” يف ح�سن
التو�سل عن التكرار من خالل حديثه عن التذييل
الذي هو “�إعادة الألفاظ املرتادفة على املعنى الواحد
 ...وحتدث عنه من خالل الرتديد وهو �أن تعلق لفظة
يف البيت مبعنى ثم ترددها فيه بعينها وتعلقها مبعنى
�آخر ،قائال ويقرب منه التكرار”(.)17
�أما �ضياء الدين ابن الأثري “637هـ” يف املثل

«ولو قالت و�إن ُه لت�أمت الهدا ُة به ف�أ�ضمرت ،لكان
البيت ناق�ص ًا مفتقر ًا .ف�إمنا �أظهرت لفظ �صخر ثاني ًا
وثالث ًا تباعد ًا بالكالم عن االفتقار ،وق�صد ًا لتعديل
�أقطاره وح�سن تف�صيله وتقديره ،ورمبا ب�سط عذر
ال�شاعر يف مثل هذا �أي�ض ًا كونه ي�ستعذب ا�سم حمبوبه
ويريد الإ�شارة با�سم ممدوحه فال ي�ستقل ذلك،
وهذان �أمران ال يح�سنان التكرار ،و�إمنا يب�سطان
()22
العذر فيه فقط «.
ويقول الزرك�شي “ 794هـ” “وقد خفي هذا املعنى
«التكرار» على بع�ض امللحدة و�أ�شباههم  ...فزعموا
به املزاعم ال�سخيفة ،و�أحالوه �إلى النق�ص والوهن،
وقالوا� :إن هذا التكرار �ضعف و�ضيق ،وهو �أروع و�أبلغ
 ...وقال الزرك�شي :وقد غلط من �أنكر كونه من
�أ�ساليب الف�صاحة ظن ًا �أنه ال فائدة له ،ولي�س كذلك
بل هو من حما�سنها ،ال�سيما �إذا تعلق بع�ضه ببع�ض،
وذلك �أن عادة العرب يف خطاباتها �إذا �أبهمت ب�شيء
�أرادت لتحقيقه وقرب وقوعه� ،أو ق�صدت الدعاء
عليه كررته توكيد ًا ،وك�أنها تقيم ،بتكراره مقام
املق�سم عليه( .)23وع ّده العلوي “749هـ” يف الطراز
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املجرى الثاين من مبحث الت�أكيد “ ويقال له التكرير
ولي�س يخفى موقعه البليغ ،وال علو مكانه الرفيع،
وكم من كالم هو عن التحقيق طريد ،حتى يخالطه
�صفو الت�أكيد ،وهو ق�سمان :ما يكون ت�أكيد ًا يف اللفظ
واملعنى جميع ًا ،والق�سم الثاين  -من التكرار يف
املعنى دون اللفظ(.)24
�أما ابن قيم اجلوزية “ ”751فقد حتدث عن
التكرار مبين ًا حقيقيته و�أق�سامه“ ،فحقيقته �أن
ي�أتي املتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه �سواء �أكان اللفظ
متفق املعنى �أو خمتلف ًا� ،أو ي�أتي مبعنى ثم يعيده.
وهذا من �شرطه اتفاق املعنى الأول ،والثاين ف�إن كان
متحد الألفاظ واملعاين ،فالفائدة يف �إثبات ت�أكيد
ذلك الأمر وتقريره يف النف�س ،وكذلك �إذا كان املعنى
متحد ًا و�إن كان اللفظان متفقني واملعنى خمتلف
فالفائدة يف الإتيان به للداللة على املعنيني املختلفني،
ف�أق�سامه ثالثة الأول  -ما يتكرر لفظة ومعناه متحد،
والثاين  -ما يتكرر لفظه ومعناه خمتلف ،والثالث ما
يتكرر معناه لفظ ًا (.)25
و�أما ال�سجلما�سي “القرن 8هـ” يف املنزع البديع
فقد عده اجلن�س العا�شر من فنون البديع“ ،والتكرير
كرر تكرير ًا ردد و�أعاد ،والتكرار فيه “هو” بنية
مبالغة وتكثري ،وهو من باب ما تكرث فيه امل�صادر،
وهو �إعادة اللفظ الواحد بالعدد� ،أو بالنوع� ،أو
املعنى الواحد بالعدد �أو بالنوع يف القول مرتني
ف�صاعد ًا(� .)26أما ال�سيوطي “911هـ” يف الإتقان
يف علوم القر�آن فقد قال “ هو �أبلغ من الت�أكيد ،وهو
من حما�سن الف�صاحة ،خالف ًا لبع�ض من غلط .وله
فوائد منها التقرير والت�أكيد والتعظيم والتهويل”..
( .)27وقد عرفه ابن مع�صوم املدين “  1120هـ”

قائ ًال“ :التكرار وقد يقال له التكرير ،فالأول  -ا�سم
والثاين  -م�صدر من كررت ال�شيء �إذا �أعدته مرار ًا،
وهو عبارة عن تكرير كلمة ف�أكرث باملعنى واللفظ
لنكتة.)28(”...
ظهر للدار�س من خالل هذا العر�ض مل�صطلح
التكرار لدى النقاد اهتمامهم بالعملية الإبداعية
بدوائرها الثالث املبدع والن�ص واملتلقي ،وقد �أ�شار
الدار�س يف مقدمة هذا املحور �إلى اهتمام النقاد
باملبدع والن�ص ،و�سيكمل احلديث يف نهاية هذا املحور
عن طرف العملية الإبداعية الثالث وهو املتلقي� ،إذ
مل�س حديث ًا جاد ًا واهتمام ًا خا�ص ًا من قبل النقاد
باملتلقي من خالل �إحلاحهم على البعد الت�أثريي
املتوخى من م�صطلح التكرار �أن ي�ؤديه فيه؛ لذا طالبوا
ال�شعراء بتجويد ن�صو�صهم عند توظيف التكرار
وحذروهم من �إ�ساءة ا�ستخدامه ملعرفتهم التامة �أن
هناك متلقي ًا مثقف ًا ي�ستطيع �أن يتبني مواطن اخللل
فيما لو �أخفق ال�شعراء يف ا�ستخدام التكرار داخل
الن�صو�ص وما لذلك من �أثار �سلبية مزدوجة الت�أثري
على الن�ص واملتلقي .على حد �سواء ،فالن�ص ميار�س
عليه ت�شويه باال�ستخدام امل�سرف واجلائر للتكرار
الذي ي�ؤتى به دون دراية ب�أ�شكال توظيفه ،ويكون
م�صريه الرف�ض والنقد من قبل املتلقي كما حر�ص
النقاد من خالل حديثهم املتكرر عن الغاية التي من
�أجلها ي�ؤتى بالتكرار وتذكريهم امل�ستمر لل�شاعر ب�أن
التكرار ي�ؤتى به لفائدة ،امل�ستهدف بهذا احلديث هو
املتلقي ،فلو تخلى التكرار عن هذه الوظيفة �سيتحول
عبئ ًا على احلالة النف�سية للمتلقي بت�سرب امللل �إليه؛
لذا طالب النقاد ال�شعراء باحلر�ص على ذائقة
املتلقي وعدم �صدمه بوعيه الثقايف الذي تربى عليه
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من خالل حوا�س �إدراكه كال�سمع؛ ملا للتكرار من �أثر
يف هذه احلا�سة وغريها من احلوا�س  ....من �أجل
هذا كله طالبوه با�صطناع عبارة مهذبة تليق مبقامه
�إذ حظيت كثري من الن�صو�ص امل�شتملة على التكرار
بتعليق النقاد ال�ساخر كما �سيظهر ذلك يف هذا
البحث يف املواطن الذي قبح فيها التكرار عندما
حتولت الن�صو�ص �إلى جمرد �أوعية للتكرار خالي ًا
من �أية فائدة تذكر� ،إ�ضاف ًة �إلى �أنه جمرد كلمات �أو
حروف ترتدد بو�صفها �أ�صوات ًا وح�سب.

خلوا�ص النا�س فقط ،و�إمنا جعل لعوامهم وخوا�صهم
“ (� )29إال �أن للدار�س ر�أيا �آخر �إذ �إن الع�سكري يجعل
الإطناب للعامة واخلا�صة ،ال كما ق ّوله �ضياء الدين.
و�سي�أتي بيان ذلك يف حديث الع�سكري عن الإطناب.
ثم يفرق ابن الأثري بني امل�صطلحات الثالثة :التكرار
والتطويل والإطناب .
وحد الإطناب عنده هو زيادة اللفظ على املعنى
لفائد ٍة ،وهذا حده الذي مييزه عن التطويل �إذ
التطويل ،زيادة اللفظ على املعنى لغري فائدة ،و�أما
التكرير ف�إنه داللة اللفظ على املعنى مردد ًا ،كقولك
ملن ت�ستدعيه �أ�سرع �أ�سرع؛ ف�إن املعنى مردد واللفظ
واحد ،و�إذا كان التكرير هو �إيراد املعنى مردد ًا ،فمن ُه
ما ي�أتي لفائد ٍة ،ومنه ما ي�أتي لغري فائدة؛ ف�أما الذي
ي�أتي لفائدة ،ف�إنه جزء من الإطناب ،وهو �أخ�ص
منه ،فيقال حينئذ �إن كل تكرير ي�أتي لفائدة فهو
�إطناب ،ولي�س كل �إطناب تكرير ًا ي�أتي لفائدة .و�أما
الذي ي�أتي من التكرير لغري فائدة ،ف�إنه جز ٌء من
حينئذ �إن كل تكرير
التطويل ،وهو �أخ�ص منه ،فيقال
ٍ
ي�أتي لغري فائدة تطويل ،ولي�س كل تطويل تكرير ًا،
ي�أتي لغري فائدة( .)30وقال الع�سكري بهذا اخل�صو�ص:
« قال �أ�صحاب الإطناب  :املنطق هو بيان ،والبيان
ال يكون �إال بالإ�شباع ،و�أف�ضل الكالم �أبينه  ،و�أبينه
�أ�شد ُه �إحاطة باملعاين ،وال يحاط باملعاين �إحاطة تامة
�إال باال�ستق�صاء ،والإطناب م�شرتك فيه اخلا�صة
والعامة  ...فالإطناب بالغة ،والتطفيل والتطويل
عي ،والإطناب مبنزلة �سلوك طريق بعيد نزه يحتوي
على زيادة فائدة ( .)31ويلحظ الدار�س �أن الع�سكري
يقف موقف ًا �إيجابي ًا من الإطناب ،وقد جعل التكرار
فرع ًا من فروعه خا�صة عند ا�ستخدامه للتوكيد .وقد

الفرق بني الإطناب والتكرار :
ي�أتي هذا املحور من هذا البحث حماولة من
الباحث لتو�ضيح الفرق بني التكرار وغريه من
امل�صطلحات التي تتداخل معه يف الن�صو�صَ ،وهَ ُّم
البحث الرئي�س يكمن يف الوقوف على م�صطلح
التكرار ،ال مقارنته مع معظم امل�صطلحات التي
تت�شابه معه كالتطويل والتذييل ورد الأعجاز على
ال�صدور والإطناب وغريها ،رغبة من الباحث �أن
ي�ؤدي البحث من خالل التكرار هدفه املن�شود.
يقول ابن الأثري يف املثل ال�سائر متحدث ًا عن
الإطناب “ :هذا النوع من الكالم �أنعمت النظر فيه
ويف التكرير ويف التطويل ،فتملكتني حرية ال�شبه
بينهما طوي ًال ،ور�أيت علماء البيان قد اختلفوا فيه،
فمنهم من �أحلقه بالتطويل الذي �ضد الإيجاز ،وهو
عنده ق�س ٌم غريه ،ف�أخط�أ من حيث ال يدري ،ك�أبي
هالل الع�سكري ،حتى �إنه قال� :إن كتب الفتوح وما
جرى جمراها مما ُيقر�أ على عوام النا�س ينبغي �أن
تكون مطولة مطنب ًا فيها .ويخطئ ابن الأثري الع�سكري
فيما ذهب �إليه قائال “ ويكفي يف بطالنه – يعني
بطالن حديث الع�سكري -كتاب اهلل؛ ف�إنه مل يجعل
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حتدث �صاحب الإي�ضاح عن الأغرا�ض التي يخرج
�إليها الإطناب ،ومنها الإي�ضاح بعد الإبهام لتكمل
اللذة بالعلم به ،وقد جعل الإطناب يخرج بالتكرير
لنكتة كت�أكيد الإنذار ،وقد يكرر لتعدد املتعلق(.)32
« يخل�ص الدار�س من خالل الوقوف على حد
التكرار والإطناب من خالل العر�ض ال�سابق �إلى
�أن التكرار  -وبح�سب النقاد  -حمتوى يف م�صطلح
الإطناب من جهة الغر�ض مبعنى �أن التكرار يكون
واقع ًا من جملة الأغرا�ض التي يخرج �إليها الإطناب،
فالإطناب �أكرث ات�ساع ًا من التكرار� ،إال �أن الدار�س
يذهب �إلى �أن الغاية التي يتم فيها توظيف التكرار
واملقا�صد التي ي�ؤتى به من �أجلها خمتلف جد ًا ملا
مل�صطلح التكرار يف الإبداع ال�شعري من موا�صفات
تلعب دور ًا هام ًا يف �إقامة الوزن و�ضبط الإيقاع داخل
الن�ص؛ وذلك ب�سب �إمكانية تكرار احلرف وتكرار
املفردة �أو حتى اجلملة يف حني ي�صعب �أو يندر
ا�ستخدام الإطناب واال�ستفادة من �إمكاناته يف ال�شعر،
وقد يتعذر عنها ب�سبب خ�صو�صية ال�شعر الفنية.
بينما يكرث ا�ستخدام االطناب بالإبداع النرثي غالب ًا؛
لأن هدفه هناك يكون الإقناع والإفهام .ومن ف�ضائل
التكرار �أنه ي�ساهم مع الإطناب يف هذا �إي�ض ًا».

ا�ستقراء ما كتب يف هذا املجال لدى النقاد ،فوجدها
تتمحور يف توخي املبدع من وراء التكرار �إرادة
الإفهام ،والتوكيد والزيادة يف التوكيد ،و�إ�شباع املعنى،
واالت�ساع يف التوكيد ،واالت�ساع يف الألفاظ كما �صادر
على ذلك ابن قتيبة يف ت�أويل م�شكل القر�آن (.)33
وقد ي�ؤتى بالتكرار لأغرا�ض �أخرى تلبي احتياجات
نف�سية لدى املبدع كالت�شوق واال�ستعذاب ،ك�أن يعيد
ال�شاعر ا�سم املحبوبة� ،أو ا�سم منازله الأولى ،وقد
يجيء التكرار على �سبيل التنويه والإ�شارة والتعظيم
والتفخيم لهذه الأ�سماء يف القلوب والأ�سماع ،ويجيء
التكرار على �سبيل التقرير والتوبيخ� ،أو على �سبيل
التهديد والوعيد ،والتوجع� ،أو على �سبيل ال�شهرة،
�أو على �سبيل االزدراء ،والتهكم ،والتنقي�ص ،كما
جاء يف العمدة )34( .وذكر �صاحب املثل ال�سائر
�أغرا�ض ًا �أخرى يجيء التكرار فيها للعناية بال�شيء
الذي يكرر فيه الكالم �إما للمبالغة �أو الذم �أو
املدح ،كما يجيء لبيان الغر�ض ،والإخبار ،والتميز،
والتخ�صي�ص ،والتو�ضيح ،كما يجيء للتعجب ،وتعدد
املتعلق ،والرتغيب )35(،وللتلذذ و�إظهار التح�سر ،ودفع
اللب�س ،والتكثري واملبالغة وزيادة التنبيه على ما ينفي
التهمة )36(،ومن �أغرا�ضه �أي�ض ًا الرتدد والتنا�سب
ال�شكلي )37( .و�سي�ضرب الدار�س بع�ض الأمثلة على
هذه الأغرا�ض على �سبيل التمثيل ال احل�صر.
مثال التكرار للت�أكيد «كال �سوف تعلمون ثم
كال �سوف تعلمون» (� .)38أما التكرار لإ�شباع املعنى
واالت�ساع يف الألفاظ فنحو»فيها فاكه ٌة ونخل ورمان»
( .)39وي�أتي لزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل
تلقي الكالم بالقبول قال تعالى« :وقال الذي �آمن يا
قوم اتبعون �أهدكم �سبيل الر�شاد يا قوم �إمنا هذه

�أغرا�ض التكرار:
مما يلفت انتباه الدار�س لدى تتبعه مل�صطلح
التكرار يف املدونة النقدية القدمية �أن اهتمامهم
ان�صب على الأغرا�ض التي ي�ؤديها يف الن�صو�ص
وال�سياقات ،والفوائد الداللية املرتتبة على الغنى
الفني الذي يوفره ،والقيم اجلمالية التي تتحقق
بف�ضله� ،إذ مت تلقي الن�صو�ص بوعي بقيمته و�أثره.
وقد قام الدار�س بر�صد هذه الأغرا�ض من خالل
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نف�س
البحار �سجرت  ،...و�إذا اجلنة �أزلفت علمت ٌ
ما �أح�ضرت” (“ )47احلاقة ما احلاقة” ( ،)48وي�أتي
التكرار للرتدد مثال قول نزار قباين يا ....يا مزاحمة
الذئاب �...أرى يف ناظرك طالئع الغزو( .)49ومثاله
يف احلنني وحرقته ما قاله مالك بن الريب:
فليت الغ�ضى مل يقطع الركب عر�ضه
وليت الغ�ضى ما�شي الركاب لياليا
لقد كان يف �أهل الغ�ضى لودنا الغ�ضى
()50
مزا ٌر و لكن الغ�ضى لي�س دانيا
وي�أتي التكرار لتعدد املتعلق «فب�أي �آالء ربكما
تكذبان » .وي�أتي للتلذذ بذكر املكرر قول ال�شاعر:
جند
�سقى اهلل جند ًا و ال�سالم على ٍ
()51
ويا حبذا جن ٌد على القرب والبعد

احلياة الدنيا متاع» ( .)40و�أما تكرار اال�سم على �سبيل
الت�شويق واال�ستعذاب بقول قي�س بن ذريح (.)41
�أال ليـ ـ ــت لبنى مل تكن يل ُخلة
ومل تلقنى لبنى ومل �أدر ما هيا
		
ويلقى التكرار على �سبيل التقرير والتوبيخ كقول
حممد بن مناذر ال�صبريي:
�إلى كم وكم �أ�شياء منكم تريبني
()42
�أغم�ض عنها ل�ست عنها بذي عمى
ويلقى على �سبيل التعظيم للمحكي عنه �أن�شد �سيبويه:
ال �أرى املوت ي�سبق املوت �شيء
ن ّغ َ�ص املوتُ ذا الغنى والفقريا
		
ويلقى على هيئه الوعيد والتهديد �إن كان عتا ًبا
موج ًعا لقول الأع�شى (:)43
َ
تعلقنك رماحنا
�أبا ثابت ال
		�أبا ثابت �أق�صر وعر�ضك �سا ُمل
وذرنا وقوم ًا �إن هم عمدوا لنا
طاع ُم
		�أبا ثابت واقعد فانك ِ
ويلقى للتوجع �إن كان رثا ًء وت�أبينا لقول متمم بن
()44
منريه:
وقالوا �أتبكي كل قرب ر�أيت ُه
لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك
		
فقلت لهم �إن الأ�سى يبعث الأ�سى
دعوين فهذا كله قرب مالك
		
وللتكرار داللة التعجب من تقديره و�إجابته
الغر�ض ومثاله « قتله اهلل ما �أ�شجعه وما �أ�شعره»(.)45
وتقرير املعنى و�إثباته “�أولى لك ف�أولى ثم �أولى لك
ف�أولى” ( .)46وي�أتي التكرار للتعظيم والتهويل (�إذا
ال�شم�س كورت و�إذا النجوم انكدرت و�إذا اجلبال
�سريت و�إذا الع�شار عطلت و�إذا الوحو�ش ح�شرت و�إذا

املواطن التي يقبح بها التكرار:
لقد نبه النقاد يف �أكرث من مبحث على �ضرورة �أن
يحقق التكرار مبد�أ اللياقة والتنا�سب ال�شكلي و�إال كان
�سمج ًا ،وقد يقود املتلقي �إلى اتهام ال�شاعر بالتكلف
والعي وانح�صار معجمه اللغوي ،و�أحد نقاط ال�ضعف
التي ميكن �أن توجه ال�سهام من خالله �إلى ال�شاعر،
وك�أن ال�شاعر يقوم ببعرثة �ألفاظه ب�صورة ع�شوائية
دومنا وعي �أو ق�صد ،وفني ًا ميكن للتكرار غري الفطن
�أن يهدم التوازن الهند�سي للق�صيدة وي�صبح م�ؤ�شر ًا
على الوهن وال�ضعف والنق�ص ،وتالفي ًا لذلك ن�ص
النقاد على �أن التكرار يجب �أن يكون وفق �شروط
خا�صة منها “يجب �أن يرد التكرار من غري ح�شو وال
تكلف ،كما يجب �أن ت�ضع اللفظة املكررة يف مكانها
داخل البيت ،و�أن يوفق بينها وبني ما ي�ؤلف معها،
ويجب �أن يكون املعنى مبني ًا على التكرار ومق�صور ًا
على �إعادة اللفظ بعينه ،ويجب �أن ال يتم املعنى �إال
262

د.هاشم العزام

التكرار في النقد العربي القديم ....

العيوب وال�سقطات التي يقع بها ال�شاعر “ :ف�إذا تكرر
اللفظ واملعنى جميعا فذلك اخلذالن بعينه .و�سيقوم
الدار�س ب�إيراد بع�ض الأمثلة التي يقبح به التكرار،
منها قول �أبي الطيب (:)59
العار�ض الهنت ابن العار�ض الهنت اب
ن العار�ض الهنت ابن العار�ض الهنت
ف�أما قول حممد بن مناذر ال�صبريي
كم وكم كم كم كم كم كم وكم 			
قال يل �أجنز ح ٌّر ما وعد
		
فقد زاد على الواجب وجتاوز احلد.
()60
وقول �أبي الطيب:
عظمت فلما مل تكلم مهاب ًة
توا�ضعت وهو العظم عظم ًا عن العظم
قال ال�صاحب �أبو القا�سم �إ�سماعيل بن عباد :ما
�أكرث عظام هذا البيت!(.)61
ويف ت�أويل م�شكل القر�آن يذكر ابن قتيبة �أ�سلوب ًا
يتم فيه التحايل وجتاوز التكرار لكي ال ي�ؤثر ذلك
يف ال�سياق واملتلقي قائ ًال  “ :ورمبا جاءت ال�صفة
ف�أرادوا توكيدها وا�ستوح�شوا من �إعادتها ثانية؛ لأنها
كلمة واحدة ،فغريوا منها حرف ًا ثم �أتبعوها الأول
كقولهم “عط�شان نط�شان” كرهوا �أن يقولوا عط�شان
عط�شان ف�أبدلوا العني نون ًا.)62( ...
وذكر قدامة حديث ًا ي�ستنكر فيه التكرار من خالل
حديثه عن احل�شو ،وهو �أن يح�شى البيت بلفظ ال
يحتاج �إليه لإقامة الوزن .ومثال التكرار:
ومن جاهل بي وهو يجهل جهله
ويجهل علمي �أنه بي جاهل
		
لأنه كرر اجلهل خم�س مرات وكرر «بي» فلم يبق
من �ألفاظ البيت ما مل يعد �إال الي�سري(.)63

به”( .)52ويذكر ابن �سنان ر�أي ًا يف هذا املجال �إذ يقول
«فقد بان �أن تكرار احلروف و الكالم يذهب ب�شطر
من الف�صاحة ،وقد كان بع�ض العلماء بال�شعر يعيب
قول �أبي متام (:)53
كرمي متى �أمدحه �أمدحه والورى
معي ومتى ما ملته ملته وحدي
		
تكرر حروف احللق على �سالمة املعنى واختيار
الألفاظ(“ . )54و�إذا كان يقبح تكرار احلروف املتقاربة
املخارج فتكرار الكلمة بعينها �أقبح و�أ�شنع ،ومن
�ضروب القبح يف التكرار تكرار احلروف التي تربط
بع�ض الكالم ببع�ض ،وتدل على املعنى يف غريها يقبح
تكرارها يف الكالم و�إن اختلفت �ألفاظها؛ لأنها جن�س
واحد وم�شرتكة يف املعنى و�إن متيزت فائدة بع�ضها
من بع�ض .ويقول ابن �سنان :وما �أعرف �شيئا يقدح
يف الف�صاحة ويغ�ض من طالوتها �أظهر من التكرار
ملن ي�ؤثر جتنبه و�صيانة ن�سجه عنه( .)55وقد �أ�شار
�ضياء الدين ابن الأثري يف املثل ال�سائر �إلى توخي
احلذر عند التعامل مع التكرار �إذ يقول “ :قد تقدم
الكالم يف �صدر كالمي هذا على تكرار احلروف وما
ا�شبه ذلك مما يختلط بهذا النوع والذي هو تكرير
املعاين والألفاظ ،واعلم �أن هذا النوع من مقاتل
علم البيان وهو دقيق امل�أخذ”( .)56وقد ق�سمه ابن
الأثري �إلى مفيد وغري مفيد قائال “ وغري املفيد ال
ي�أتي يف الكالم �إال عي ًا وخط ًال يف الكالم من غري
حاجة �إليه”( .)57ويقول :وباجلملة فاعلم �أنه لي�س يف
القر�آن مكرر ال فائدة يف تكراره .ف�إن ر�أيت �شيئا فيه
تكرار من حيث الظاهر ف�أنعم نظرك فيه ،فانظر
�إلى �سوابقه ولواحقه لتكت�شف لك فائدة فيه” (.)58
ويقول ابن ر�شيق عا ّد ًا تكرر اللفظ وتكرر املعنى من
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�أمل ترين َع َدلتُ عن الت�صابي
ف�أغرتني املالم ُة بالت�صابي؟!
		
فملأ الدنيا بالت�صابي ،على الت�صابي لعنه اهلل
من �أجله ،فقد برد به ال�شعر ،وال �سيما وقد جاء به
كله على معنى واحد من الوزن مل يعد به( .)66وقد �شاع
بني النقاد املثال امل�شهور الذي يج�سد جتاوز احلد يف
تكرار احلروف الذي ينفي التنا�سب قول ال�شاعر:
وقرب حرب يف مكان قف ُر
ولي�س قرب قرب حرب ق ُرب
فقد تكررت فيه الألفاظ واحلروف مما و�سمه
ب�صعوبة النطق وثقله على ال�سمع� )67(،إن تكرار
احلروف بهذه الكيفية كفيل ب�صرف نظر املتلقي
عن املو�ضوع وغر�ض ال�شاعر من البيت مهما كانت
�أهميته� ،إذ �إن بعرثة املفردات واحلروف �أدتا �إلى
ملحوظ �أثقل الب�صر و�أثقل ال�سمع ،مما يجعل
ت�شويه
ٍ
ٍ
املقدرة على متابعة القراءة م�ستحي ًال.

يقول �صاحب العمدة :ومن تكرير املعاين قول
امرئ القي�س ( )64وما ر�أيت �أحد ًا نبه عليه قبلي
فيالك من ليل ك�أن جنومه
بيذبل
بكل مغار الفتل �شدت ِ
ك�أن الرثيا علقت يف م�صامها
ب�أمرا�س كتان �إلى �صم جندل
فالبيت الأول يغني عن البيت الثاين والثاين يغني
عن الأول ،ومعناهما واحد؛ لأن النجوم ت�شتمل على
الرثيا كما �أن يذبل ي�شتمل على �صم اجلندل( .)65نبه
عليه من باب تكرار املعنى ومل يرف�ضه من الناحية
اجلمالية �إذ �إن امر�أ القي�س ا�ستخدم �صورتني
ت�شبيهني لزيادة تركيز الإح�سا�س بالزمن الذي مير
بطيئ ًا وثقي ًال حتت وط�أة املعاناة ،ودائم ًا يقا�س الزمن
من الناحية النف�سيه ،فالفرق بني ابن ر�شيق وال�شاعر
هو فرق نف�سي يف معاينة الزمن من خالل النجوم
يف البيت الأول ،والرثيا يف البيت الثاين ،ففي الوقت
الذي كان ابن ر�شيق يرى ذلك تكرار ًا ال فائدة منه،
كان ال�شاعر يرى �أن الطبيعية تعانده وتقف �ضده
ف�أراد �أن ي�سقط ما بنف�سه على مظاهرها رغبة منه
يف تو�صيل معاناته لنا .ويقول �صاحب العمدة يف
التكرار اململ قول ابن الزيات:
�أت ُ
َعزف �أم تقيم على الت�صابي؟
العتاب
فقد كرثت مناقلة
		
ِ
�إذا ذكر ال�سل ُّو عن الت�صابي
ال�صعاب
نفرت من ا�سمه نفر
		
ِ
وكيف يالم مثلك يف الت�صابي
أنت فتى املجا َن ِة وال�شباب؟!!
		
و� َ
�س�أعزف �إن عزفت عن الت�صابي
		�إذا ما الح �شيب بال ُغراب

�صور و�أماكن وقوعه:
حتدثت املدونة النقدية القدمية عن �صور وقوع
التكرار �سواء �أكرر ال�شاعر حرف ًا �أو كلمة �أو جملة
كامله بعينها ،يف الألفاظ كما يقع التكرار يف املعاين،
فقد جاء يف كتاب العمدة البن ر�شيق ما ن�صه:
“يقع التكرار يف الألفاظ كما يقع يف املعاين”(.)68
ويف الوقت الذي حدد فيه جمايل التكرار كما �سلف،
حدد ابن ر�شيق القريواين املو�ضوعات التي يقع فيها
التكرار« .و�أول ما تكرر فيه الكالم باب الرثاء ملكان
الفجيعة و�شدة القرحة �أو على �سبيل اال�ستغاثة ،ويقع
التكرار يف الهجاء على �سبيل ال�شهرة و�شدة التو�ضيع
باملهجو»(« .)69وقد ذكر ابن �سنان �أ�شكال التكرار
قائ ًال « كما يقع التكرار يف احلروف ،و�إذا كان يقبح
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�إيقاع ًا مو�سيقي ًا داخلي ًا � ...إن التكرار ال�صوتي يف
ال�شعر ي�سعى فيه ال�شاعر �إلى االلتزام بقافية واحدة
وبحر واحد ،والثاين �إبداعي يك�شف عن قدرات
ال�شاعر يف �إحداث �أ�صوات بعينها تخلق جتان�س ًا
�صوتي ًا( .)80ومثاله قول امر�ؤ القي�س (:)81
مدبر مع ًا
مكر مفر مقبل ٍ
كجلمود �صخر حطه ال�سيل من عل
يف هذا البيت يتكرر كل من حرف امليم والراء
ب�شكل الفت ،وتكرارهما يثري نغمة قوية وجر�س ًا
مو�سيقي ًا قوي ًا يتنا�سب مع قوة احل�صان و�سرعته التي
ميتدحها امر�ؤ القي�س .ولعل من �أهم و�سائل حت�سني
الألفاظ يف ال�سمع ت�سهيل النطق الذي يكمن يف عدم
تكرار احلروف� ،أو تقارب خمارجها يف الكلمة �أو يف
الن�ص.
حتدث جمي�س مرنو عن نوع �آخر من التكرار يف
نظرية النظم ال�شفوي �سماه القالب ال�صيغي �إذ قال
« ي�شتمل القالب ال�صيغي باملعنى الدقيق الذي حدده
باري على التكرار احلريف �أو �شبه احلريف فقط،
وميكنه �أن يختلف يف الطول تراوح ًا من كلمتني �إلى
ثالث كلمات ،وقد ميتد �إلى �شطر كامل �أو حتى بيت
كامل من ال�شعر جاء ذلك �أثناء مناق�شته ل�شفاهية
ال�شعر العربي ،وخل�ص �إلى �أن هناك قوالب �صيغية
تتكرر من قبل ال�شعراء ب�شكل ثابت ومثاله :قفا نبك،
�أو ملن طلل.)82( ...

تكرار احلروف املتقاربة املخارج ،فتكرار الكلمة
بعنيها �أقبح و�أ�شنع» (.)70
ومنه «وتكرار الكالم من جن�س واحد ،وبع�ضه
يجزي عن بع�ض»( .)71ومنه تكرار املعنى بلفظتني
خمتلفتني( .)72كقول القائل� :آمرك بالوفاء و�أنهاك عن
الغدر( ،)73قال تعالى « فيهما فاكهة ونخل ورمان»(.)74
�أما ابن الأثري يف املثل ال�سائر ،فقد �أفرد حديث ًا مفيد ًا
مف�ص ًال عن التكرار والإطناب والتطويل ،وخ�ص
التكرار يف كتابه وهو عنده« :ينق�سم ق�سمني� :أحدهما
 يوجد يف اللفظ واملعنى ،والآخر -يوجد يف املعنىارم ،و�أما
ارم ِ
دون اللفظ .ومثال الأول :قولك للراميِ :
الذي يوجد يف املعنى دون اللفظ فكقولك� :أطعني وال
تع�صني؛ ف�إن الأمر بالطاعة نهي عن املع�صية(.)75
ومن تكرار اجلملة الآية ال�شريفة (فب�أي �آالء ربكما
تكذبان « ( .)76وتكرار الكلمة « القارعة ما القارعة
»(« .)77احلاقة ما احلاقة» وتكرار �شطر بيت ومثاله
قول مهلهل «على �أن لي�س عد ًال من كليب «  .فكررها
يف �أكرث من ع�شرين بيت ًا .وقول احلارث بن عباد
�أي�ض ًا  :قربا مربط النعامة مني  .كررها �أكرث من
ذلك(.)78
ومن تكرار الكلمة قول امرئ القي�س:
بال
بال على جمل ٍ
�إال �أنني ٍ
()79
بال ويتبعنا بال
		
يقود بنا ٍ
�أما فيما يخ�ص تكرار احلروف فكثري ًا ما يتم
تناول هذا اللون من التكرار من قبل العرو�ضيني
خا�صة عند درا�ستهم للقافية وعيوبها من مثل
الإيطاء« ،لقد ورد تكرار احلروف يف ال�شعر اجلاهلي
يف ق�صائد متعددة ومتباينة  ...وال�شاعر من خالل
تكرار احلروف يبتدع �إلى جانب البحر العرو�ضي

الدرا�سة الفنية :
لقد وجد الدار�س �أن التكرار يجيء يف الن�صو�ص
لتلبية حاجات نف�سية ،حمدث ًا تنا�سب ًا �شعوري ًا نتيجة
ما ينتاب الإن�سان من م�شاعر احلزن والفرح� ،أو
ليقر حقيقة دامغة� ،أو ليذكر مبوقف ما ،ومن هنا
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تتحقق يف الن�صو�ص ذات التكرارات �أ ّي ًا كان نوعها،
منها على �سبيل املثال تكرار احلرف �إذ �إن القافية
بو�صفها حرف ًا متكرر ًا يف الق�صيدة تلعب دور ًا
�أ�سا�سي ًا يف خلق جو من التماثل املو�سيقي �إذ ميكن
�أن يدر�س التكرار وفق هذه احلالة بو�صفه منط ًا
�أ�سلوبي ًا �صوتي ًا لي�س مفرو�ض ًا على ال�شاعر وح�سب،
بل قد يكون عملية ق�صدية متت بوعي ،وهذا خا�ص
يف درا�سة تكرار احلرف من ناحية عرو�ضية()83؛
لأن �أمناط التكرار على اختالف �ألوانها مرتبط ٌة
ٌ
ارتباط ًا وثي ٌق ًا باملو�سيقى ،كما يجب النظر �إلى هذه
الظاهرة �أو الأ�سلوب على �أنه املولد الرئي�س للن�ص
ال�شعري من حيث الداللة� ،إذ يك�سب الن�ص ال�شعري
طاقات �إيحائية ،من تلك الطاقات التي حتملها اللغة
ال�شعرية نف�سها ،وهذا يعود �إلى كفاءة املتلقي يف ربط
التكرار ب�سياقه العام ونف�سية ال�شاعر(. )84
و�سيقوم الدار�س ب�إلقاء ال�ضوء على مناذج تظهر
متمم بن
قيمة التكرار يف الن�صو�ص ،ومثال ذلك قول ٍ
نويرة (:)85
وقالوا� :أتبكي ك ّل َقرب ر�أيت ُه
لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك؟؟
		
فقلت لهم � :إن الأ�سى يبعث الأ�سى
دعوين فهذا كله قرب مالك
		
�إن قراءة هذين البيتني يف ظل التكرار الذي
ي�سلط ال�ضوء على نقطة ح�سا�سة يف الن�ص ويك�شف
عن اهتمام املتكلم بها بحيث يعطي املتلقي للن�ص
مفتاح ًا للفكرة التي تفر�ض نف�سها على ال�شاعر،
�إذ ي�صبح التكرار �أحد الأ�ضواء الرئي�سة التي تعني
على فهم الن�ص وال�شاعر مع ًا� .إن النظرة الأولى
للن�ص ال�شعري ت�ضع املتلقي يف �صورة تكرار املفردة

يجدر باملتلقي التعامل مع اخلطاب الذي يت�ضمن
التكرار �أن يبحث عن الوظيفة التي يجب �أن ينه�ض
بها ،والكامنة يف الت�أثري يف �أي من الأبعاد املذكورة؛
لذا يرى الدار�س �أن وظيفة املتلقي تكمن يف ا�ستكناه
ال�سياقات املت�ضمنة التكرار �سواء �أكان تكرار كلمة
�أو الزمة �أو �شطر بيت �أو حتى بيت كامل من ال�شعر
بغية الو�صول �إلى الداللة التي ين�شدها املبدع من
التكرار ،والتي ت�ؤدي �إلى رفع م�ستوى ال�شعور يف
الق�صيدة �إلى درجة غري عادية بحيث تلفت انتباه
املتلقي لي�شارك املبدع طق�سه ال�شعوري ،و�إذا حاد
املبدع عن الوظائف املبتغاة من التكرار �أن ي�ؤديها،
ف�إن التكرار يتحول �إلى عبث لفظي ويفقد الن�ص مع
العبارة املكررة جدواهما ،وي�صبح عبئ ًا يتحول �إلى
جمموعة من الأ�صوات الن�شاز التي ترتدد بطريقة
ت�ؤذي الذوق وتثقل ال�سمع ،وك�أن املبدع يقوم بت�صدير
قلقه وا�ضطرابه �إلى املتلقي دومنا فائدة مبتغاة.
و�إذا ما �أقحم التكرار جزاف ًا على الن�صو�ص،
بعيد ًا عن القيم الفنية التي من �ش�أنها �إغناء
الن�صو�ص داللي ًا وفني ًا ف�إنه  -ويف هذه احلالة  -قد
يحمل املتلقي على اتهام ال�شاعر بانح�صار معجمه
اللغوي الذي ي�ستطيع �أن ينهل منه ما يلبي حاجاته
الفنية ويظهر قدراته التعبريية ،ويبقى التكرار
�أحد التقنيات الأ�سلوبية ،و�أحد الإمكانات التعبريية
املتعددة للتعبري عن انفعاالت املبدع ،ويف التكرار
يقوم املتلقي ب�إ�شغال حا�ستني مهمتني يف معاينة
الن�ص :هما النظر يف ر�ؤية الن�ص ،وال�سمع يف
مالحقة املفردة �أو احلرف املرتدد يف انتظام يفر�ض
نف�سه على ال�سمع.
ويلفت الدار�س االنتباه �إلى �أن هناك فوائد فنية
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من خالل ر�سم م�شهدين خمتلفني يعربان عن حالة
الت�شظي النف�سي والعاطفي جعلت روح ال�شاعر يف
مناف عاطفية متباعدة ي�صعب اجتماع روحيهما
ٍ
لكرثة الأ�سى واحلزن الذي يلف ال�شاعر نتيجة الهجر
الذي فر�ضته عزة على ُكثيرّ ،حتى حلم اللقاء بعزة
يندثر يف داخله قبل �أن يولد ،فعزة حترمه التحنان
والعطف كما يف البيت الأول ،ثم ما تلبث الغمامة �أن
تغادر وترتكه حلرقة ال�شم�س حرقة ال�شوق والظم�أ
للقائها ،وحالة الفقر واجلدب واملحل التي يعي�شها
يف البيت الثالث هي �صورة حقيقية جلفاف روحه
وخواء ج�سمه وحاجته املا�سة للحب ،ثم بعد �أن يغمره
الأمل ب�أن يعمه اخلري ما تلبث ال�سحابة �أن تهمي يف
�أر�ض غري �أر�ضه ،وي�ستمر ُكثيرّ يعي�ش �سراب ًا ويت�أرجح
بني طق�سني نف�س ّيني مت�ضادين بني ما ي�أمله ويتمناه
وبني الواقع حالة اجلدب والهجر املتمثل يف ن�ضوب
م�صادر احلنان واحلب ،الواقع والطموح ،فاحلالة
النف�سية وال�شعورية لل�شاعر واحدة كررت مرتني
مب�شهدين جميلني �أبعدهما عن امللل واجرتار املعاين،
وكان ميكن �أن يكتفي كثري مب�شهد واحد �إال �أنه قام
بالتحايل الذكي على املتلقي بغية تو�صيف الإح�سا�س
الذي يعاينه ،وملا كان كل تكرار يخدم هدف ًا ويحمل
انفعا ًال من نوع ما هو هنا جزء من انفعال الهند�سة
العاطفية ،فقد حاول ال�شاعر فيها �أن ينظم كلماته
فجاءت على �شكل �صورتني بليغتني مفعمتني
بالإح�سا�س وال�شعور ،ولبتا الغر�ض فني ًا (.)88
ومن التوك ـيـ ـ ـ ــد املعن ـ ــوي ما قـ ـ ــاله املقنع
الكندي يف احلما�سة:
و�إن الذي بيني وبني بني �أبي
وبني بني عمي ملختلف جد ًا
		

قرب ثالث مرات لينزاح التكرار عن فكرة تلح على
ال�شاعر ،ال ملجرد بعرثة املفردة �أو العبث بها� ،إذ
يذهب الدار�س �إلى �أن �إح�سا�س ال�شاعر بالفقد هو
امل�سيطر ،فم�ساحة احلزن والأ�سى التي يعي�شها قامت
بتوحيد النظر �إلى هذا الباعث واملولد الرئي�س لهذا
القرب حتى ا�ستوت القبور جميعها �أمامه فيما تثريه
من �أمل ،وبهذا ي�صبح القرب معاد ًال مو�ضوعي ًا وينبوع ًا
ملا ينتاب ال�شاعر ،و�شاهد ًا حي ًا على الفقد امل�ستمر،
فهو بهذا م�صدر للم�آ�سي واحلزن مع �أن املفردة
كررت ثالث مرات يف الن�ص� ،إال �أنه تكرار ال يثقل
الن�ص ،وهو تكرار متت ممار�سته بوعي بحيث يوجه
املتلقي �إلى حالة احلزن والأ�سى ال�شفيف الذي يلف
ال�شاعر ويجعل منه يف الوقت نف�سه ب�ؤرة مولدة تعمل
لتفجري طاقاته ال�شعرية.
()86
ومن تكرير املعنى ما قاله كثري عزة:
واين وتهيامي بعز َة بعدما
تخليت ُمما بيننا وتخلت
		
لكا ملرجتي ظل الغمامة كلما
ا�ضمحلت
تبو�أ منها للمقيل
		
ِ
ممحل
ك�أين و �إياها �سحابة
ٍ
ا�ستهلت
رجاها فلما جاوزته
		
ِ
“�إن كثري ًا ت�صرف فجعل الرجاء الأول ظل
الغمامة ليقيل حتتها من حرارة ال�شم�س فا�ضمحلت
وتركته �ضاحي ًا ،وجعل املمحل يف البيت الثاين يرجو
�سحابة ذات ماء ف�أمطرت بعدما جاوزته” ( .)87و�إن
الدار�س احلايل يجد من ال�ضرورة قراءة تكرار
املعنى يف ن�ص ُكثيرّ قراءة تعيده �إلى جو الن�ص
العام من �أجل ا�ستبطان احلالة ال�شعورية لل�شاعر،
�إذ ا�ستطاع �أن يكرر املعنى دون �أن يكرر الألفاظ

267

العدد  - 27صيف 2016م

�شكلت مفتاح ًا لالقرتاب منه وم�شاركته يف ن�صه
وحالته م�شاركة حقيقية بعد �أن يعطيه تكرار املعنى
هدف ًا من نوع ما يرثي التفاعل بني املتلقي واملبدع.
فالن�ص يظهر كربياء و�أنفة ال�شاعر من خالل طلب
ال�شاعر من املتلقي الإمعان يف بع�ض مظاهر الطبيعة
و�سنن الكون مرة مبد النظر �إلى ال�سماء ب�أخذ العربة،
و�أخرى بالتحديق يف قيعان البحار ،ويعر�ض عن
النظر امل�سطح للأ�شياء فهو ي�شري ملعاندة الدهر
وخمالفته له ،فال�شاعر ي�ضع نف�سه مرة يف م�صاف
ال�شم�س والقمر علو ًا وقدر ًا ،و�أخرى بالدرر الثمينة،
وال�شاعر يبدي رف�ض ًا للواقع و�إن كان معرتف ًا به يف
اللحظة الراهنة ،لكن عينه متتد �إلى البدر رفع ًة
ملا ميلك من همه عالية ونف�س �أبية .وهكذا احلياة
ال حترتم ال�ضعفاء ،و�إمنا حترتم وتلني للأقوياء
من الب�شر ،فبالرغم من �أن الأبيات ت�شعر ،ولو من
بعيد� ،أن ال�شاعر يعي�ش انك�سار ًا نف�سي ًا وعزلة ،وذلك
النحياز احلياة مع من هو �أدنى منه ،وهذه خمالفة
�صارخة من احلياة جتاه الأحرار من النا�س� ،إال
�أن ال�شاعر مل ي�ضعف ،بل يقف كالطود ال�شامخ،
والدار�س يرى �أن ال�شاعر قام بتكرير املعنى مرتني،
لكن بلغة مل يت�سرب �إليها امللل� ،إال �أن ال�صورة التي
�شكلت عرب الكلمات وحملت املعنى كانت باعث ًا قوي ًا
على التذاذ املتلقي مب�شاعر الكربياء والإباء وعدم
االنحناء واالنك�سار عند �أدنى ظرف يخالفه� .إن
ا�ستخدام ال�شاعر للمفردات داخل ال�سياق جعل
تكرار املعنى م�ست�ساغ ًا من خالل الت�أكيدات القارة
يف م�شاهد الطبيعة.
و�سيتناول الدار�س قطعة �شعرية يظهر من خاللها
الوظائف التي ينه�ض بها التكرار فني ًا ومو�ضوعي ًا.

�إذا �أكلو حلمي وفرت حلومهم
و�إن هدموا جمدي بنيت لهم جمد ًا
و�إن �ضيعوا غيبي حفظت عيونهم
و�إن هم هووا عني هويت لهم ر�شد ًا
�إن ال�شاعر يبدو من خالل عر�ض احلال النابع
من واقعه االجتماعي املرير ،فال�شاعر يعي�ش حالة
من الأ�سف على طبيعة امل�شاعر التي يكنها له ذوو
القربى ،وهي م�شاعر يف غاية التناق�ض مع التي كان
املجتمع العربي قد توا�ضع عليها ،ف�إن طبيعة ال�سلوك
املوجه له مناف متام ًا ملا يفرت�ض �أن يكون عليه �أ�ص ًال،
فهو يبادلهم ود ًا ويكن لهم م�شاعر احلر�ص والغرية
عليهم ،فقد كرر ال�شاعر معنى احل�سرة والآ�سف ملا
ي�صدر عنهم يف �صورتني  ،فهذا نوع من تكرار املعنى
ا�ستعملت فيه اللغة لتقرير وتثبيت ال�شعور املعي�ش من
قبل ال�شاعر وهذا قول �أبي نوا�س(.)89
الدهر َعيرَّ نا
قل للذي ب�صروف ِ
هل عاند الدهر �إال من ل ُه خط ُر
		
�أما ترى البح َر يعلو فوق ُه ٌ
جيف
وت�ستق ُّر ب�أق�صى قعر ِه الدُر ُر
		
ويف ال�سماء جنو ٌم ال عديد لها
ال�شم�س والقم ُر
ولي�س يك�سف �إال
		
ُ
فقوله «�أما ترى البحر» ،وقوله« :ويف ال�سماء
جنوم» �إمنا �أوردهما على جهة اال�ستدالل والتقرير
ملا ادعاه من معاندة الدهر لذوي الأخطار و�أهل
املراتب العالية .يرى الدار�س �أن �أبيات �أبي نوا�س
�شكلت �سياق ًا �شعوري ًا كثيف ًا تنبع قيمته من كثافة
احلالة النف�سية لل�شاعر القائمة على التحدي نتيجة
ما يجتاح ُه من ظروف .وتكرار املعنى ي�ضع املتلقي
للن�ص يف جو الفكرة املت�سلطة على ال�شاعر ،والتي
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يف الن�ص ،وي�صبح ال�شاعر مطالب ًا ب�أداء مهمة
اجتماعية يف الوقت الذي يحافظ فيه على �صرامة
اجلملة من الناحية الرتكبية ،هذا الإح�سا�س بالفقد
وحجمه وامل�شاعر الأخرى ال ي�شعرنا بها �إال ال�صيغة
ال�شعرية املتكررة  -على �أن لي�س عد ًال  -التي �أ�صبحت
مكون ًا هام ًا من مكونات الن�ص واملق�صد الذي دار
حوله كامل الن�ص ال�شعري الأمر الذي حدا بال�شاعر
�أن يكثف ا�ستخدامه للجملة املكررة مبا حتمل من
طاقه داللية ت�ستطيع النهو�ض بوظائف متعددة
يف الرتكيب� .إن هذا التكرار مبثابة �صرخة مدوية
يطلقها ال�شاعر و�إدانة وا�ضحة للظلم� .إن التكرار هنا
ميلك اجلملة ال�شعرية ومي�سك ب�أطرافها كتملك حالة
احلزن والأ�سى نف�س ال�شاعر وعقله ،وهنا يتكامل
خطاب القراءة مع خطاب الن�ص ال�شعري قراءة
حترك الذهن كما حترك ال�شعور ،ففي الوقت الذي ال
يعك�س التكرار افتقار ال�شاعر �إلى املفردة من الناحية
اللغوية يركز على �آليات بناء املعنى مبتعد ًا بالن�ص
عن اال�شتغال مبتاهات لفظية �أخرى تبعرث انفعاالت
ال�شاعر ،كما ينه�ض التكرار �إلى جانب الوظيفة
االجتماعية بوظائف نف�سية ك�إظهار �شدة التوجع
واحلزن ،ويعزف التكرار �أي�ض ًا على م�شاعر �أخرى،
�إن التكرار يرقى هنا فني ًا واجتماعي ًا وال�شاعر يثق
بطاقة هذا الرتكيب داللي ًا ،و�سيتناول الدار�س مقطع ًا
�شعري ًا �آخر يلقي فيه ال�ضوء على التكرار من خالل
املفردة داخل القطعة ال�شعرية للنابغة الذبياين. )91( :
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار
ماذا حتيون من ن�ؤي و�أحجار
		
�أقوى و�أقفر من نعم وغيرَّ ه
هوج الرياح بهابي الرتب موار
		

يقول املهلهل بن ربيعة (.)90
على �أن لي�س عد ًال من كليب
		�إذا طرد اليتيم عن اجلزور
على �أن لي�س عد ًال من كليب
		�إذا ما �ضيم جريان املجري
على �أن لي�س عد ًال من كليب
		�إذا رجف الع�ضاة من الدبور
على �أن لي�س عد ًال من كليب
		�إذا خرجت خمب�أة اخلدور
على �أن لي�س عد ًال من كليب
		�إذا ما �أعلنت جنوى الأمور
على �أن لي�س عد ًال من كليب
		�إذا خيف املخوف من الثغور
على �أن لي�س عد ًال من كليب
غداة تالتـ ـ ــل الأمـ ــر الكبري
		
على �أن لي�س عد ًال من كليب
		�إذا ما خـ ـ ـ ـ ــام امل�ستجـ ـ ـ ـيـر
يف الأبيات ال�سابقة يت�صدر التكرار �صدر البيت
ال�شعري �إذ �أ�صبح الزمة �أ�سلوبية و�أداة بنائية يف
�إن�شاء الن�ص ،والتكرار جاء على هذا ال�شكل �شطر
بيت ،ويف هذا املوقع� -صدر البيت  -لي�ؤكد حقيقة
ثابته يتبناها ال�شاعر ويقف وراءها عامل نف�سي يف
تنام م�ستمر ملوقفه الراف�ض �أ�ص ًال للظلم ،كما
حالة ٍ
تنبئ �أ�شطار الأبيات املكررة عن خيط مو�سيقي حزين
ممزوج ًا بغ�ضب عارم تغذيه الفهوم االجتماعيه
ال�سائدة والتي تذكر دوم ًا بالث�أر ،والذي �سي�أخذ على
عاتقه تغري احلزن والأ�سى الذي ينبعث من �أعماق
ال�شاعر ،والذي �سرعان ما يتحول �إلى �شالل يفي�ض
وينفجر بكل �أ�شكال الغ�ضب نتيجة ما يعانيه من فقد
وتوجع ،فبوا�سطة التكرار يتداخل الفني باالجتماعي
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ي�س�أل ال�شاعر عن �آل نعم ،ويف البيت الرابع ي�صور
ا�ستعجام دار نعم ،ويف البيت ال�ساد�س ي�صور �أجواء
اللهو وال�سرور التي كان يعي�شها مع نعم ،ويف البيت
()93
ال�سابع يربز �إعجابه ،ويف الثامن ي�صور تعلقه بها»
ويف البيت التا�سع ي�صف م�شاعره حلظة الفراق كما
ي�صور لنا نف�سه يف البيت الأخري وهو يختل�س النظر
يف �أ�صعب اللحظات .كل هذا فا�ض به ا�سم نعم من
الناحية املو�ضوعية ومع كل مو�ضوع في�ض من امل�شاعر
والأحا�سي�س والعواطف اجليا�شة ،لذلك �شكل ا�سم
نعم ب�ؤرة مركزية ينهل منه ال�شاعر �أحا�سي�سه
وانفعاالته ودفقه ال�شعري� .إن النابغة يعي�ش حالة من
التماهي مع نعم ،ونعم داخله .ويف الطبيعة من حوله،
كما هي يف الن�سيج ال�شعري ،ويف قطب اللغة الفني،
فهو ال يرى الأ�شياء �إال من خاللها .وهذا التواجد
املركز الكثيف ال�سمها ي�شي فني ًا ب�أ�شياء كثرية ،فهي
ملهمته لل�صور والأ�ساليب والأفكار ال�شعرية ،وهي
بذات الوقت تتبدى من خالل الدار والأطالل ،ويف
احلل والرتحال .وال غرابة بذلك؛ فهي ت�أ�سر قلبة
وعقله ،وت�سيطر على م�شاعره و�أحا�سي�سه .كل هذا
بدا من خالل الن�ص ال�شعري� ،إذ �شكل ا�سم نعم
املتكرر يف كل بيت �سبب ًا لأن يتنا�سل يف البيت الذي
يليه .وهكذا فلم يفقد اال�سم معناه وال مربر وجوده
وح�ضوره المتالئه بامل�شاعر والإح�سا�س مير ال�شاعر
من خالله على التفا�صيل الدقيقة ،وال يدل هذا �إال
على �أن التكرار ينه�ض بوظيفته ليخدم ال�شاعر يف
تو�صيل انفعاالته و�أحا�سي�سه بانفعاالت وبدالالت
مو�ضوعية و�شعرية لها نكهتها اخلا�صة ،ومل يكن
جميء هذا اال�سم املتكرر بهذه الكثافة عبث ًا لفظي ًا �أو
�أالعيب �أ�سلوبية ،ومل ي�شعرنا النابغة بثقل هذا اال�سم،

وقفت فيها �سراة اليوم �أ�س�ألها
عن �آل نعم �أمون ًا عرب �أ�سفار
		
فا�ستعجمت دار نعم ما تكلما
والدار لو كلمتنا ذات �أخبار
		
فما وجدت بها �شيئ ًا �أعوج به
		�إال التمام و�إال موقد ب�إمرار
وقد �أراين ونعم ًا الهيني معا
يف الدهر والعي�ش مل يهمم ب�إمرار
		
�أيام تعجبني نعم و�أخربها
ما �أكتم النا�س من حاجي و�أ�سراري
لوال حبائل من نعم علقت بها
لأق�صر القلب عنها �أي �إق�صار
		
�أُنبئت نعم ًا على الهجران عاتبة
�سقي ًا ورعي ًا لذلك العاتب الزاري
		
ر�أيت نعما و�أ�صحابي على عجل
والعي�س للبني قد �شدت ب�أكوار
		
يكاد ال يخلو بيت من �أبيات النابغة من تكرار
ا�سم «نعم» �صاحبة ال�شاعر؛ لذا فمن غري املمكن
عزل التكرار عن �سياقه العام .ويذهب الدار�س بداية
�إلى �أن هذا التكرار ال يت�صادم مع حوا�س املتلقي
ال�سمعية والب�صرية وال يفاجئه ،ومل يتم ا�ستخدامه
بهذه الكثافة ب�شكل تع�سفي .يظهر ذلك بعد �سرب
�أغوار الن�ص ال�شعري ،فالتكرار يرثي التفاعل بني
املتلقي والن�ص ويثمر الداللة ،والتكرار ي�سلط ال�ضوء
على نقطة ح�سا�سة يف العبارة ويك�شف عن اهتمام
املبدع بها (� ،)92إذ �إن الأ�سم املتكرر يتك�شف عن دوال
متعددة الوظائف «ففي البيت الأول يطلب ال�شاعر
من �أ�صحابة �أن يحيوا �أطالل نعم ،ويف البيت الثاين
تبدو نعم �صاحبة الدار املقفرة ،ويف البيت الثالث
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املت�سلطة على ال�شاعر .وقد الحظ الدار�س �أن
اهتمامات النقاد والبالغيني يف مو�ضوع التكرار كان
حتذيري ًا من �أن يكون عبئ ًا على الن�ص يثقل ال�سمع
وي�شتت الذهن �أو يتحول �إلى عبث لفظي ي�ؤدي ب�شكل
�أو ب�آخر �إلى انح�سار املعجم اللغوي لل�شاعر وي�صبح
عي و�ضعف ووهن يتهم به ال�شاعر،
التكرار دليل ّ
وي�ؤثر يف الن�سيج الرتكيبي للن�ص ،ويهدم التوازن
الهند�سي ،ومييل بالعبارة ،لذا و�ضعوا �شروط ًا
للتكرار بحيث يجيء يف مو�ضع ال يثقل ال�سياق .كما
قام البحث بالتفريق بني التكرار والإطناب والتطويل.
وحتدث البحث �أي�ضا عن �أغرا�ض التكرار الكامنة
يف التوكيد و�إ�شباع املعنى و�أغرا�ض �أخرى تلبي
احتياجات نف�سية كالت�شويق واال�ستعذاب والتعظيم
والإ�شارة والتوبيخ والتهكم  ...لذا وجد الدار�س �أن
النقاد قد و�ضعوا التكرار حتت م�سميات �أخرى �أ�شار
�إليها الباحث داخل البحث كالإطناب والتذييل ورد
الأعجاز على ال�صدور والتوكيد؛ لأنها قامت ببع�ض
الأغرا�ض التي ينه�ض بها التكرار فنابت عن وظيفته.
وحتدث الباحث عن املواطن التي يقبح بها التكرار
كتكرار احلروف املتقاربة املخارج على �سبيل املثال.
وحتدث البحث عن �صور وقوع التكرار يف احلروف
والألفاظ واملعاين .وتناول البحث بع�ض ال�سياقات
التي ورد فيها هذا التكرار ،وقام مبناق�شتها مبي ًنا �أثر
وقيمة وفائدة التكرار ،وكيف اعتمد عليه ال�شعراء يف
تو�صيل وتو�صيف الإح�سا�س من خالل الن�صو�ص التي
متت مناق�شتها.

بل حافظ يف كل بيت ورد فيه اال�سم على �أن ال يت�سرب
امللل للمتلقي ،وذلك با�سناده وظيفة وخرب ًا جديد ًا
متعلق ًا بها� ،أو يدور من حولها حام ًال معه يف كل مرة
بعد ًا انفعالي ًا .فالتكرار لال�سم قام بو�ضع �أيدينا على
الفكرة املت�سلطة على ال�شاعر ،ال بل ا�ستطاع ال�شاعر
�أن ي�صل عاطفي ًا للمتلقي من خالل التكرار ليعاي�شه
جتربته .
يظل التكرار �أحد التقنيات الأ�سلوبية يف بناء
الن�صو�ص م�شك ًال �سياقات �شعرية ذات معنى داليل
ي�ؤدي �إلى تثمري الن�ص �شعري ًا ،يف الوقت الذي يك�شف
فيه عن البعد الت�أثريي يف املتلقي من خالل ت�سليط
ال�ضوء على نقطة ح�سا�سة يف العبارة ،ويك�شف عن
اهتمام املتكلم بها وك�أن التكرار ي�ضع �أمام املتلقي
املفتاح للأفكار املهيمنة على ال�شاعر ،كل ذلك
متوقع من �أ�سلوب التكرار �أن ينه�ض به بكفاءة
عالية �إذا �أح�سن ا�ستعماله وفق ال�شروط التي ن�ص
عليها القدماء ،و�إال حتول �إلى عبث لفظي وعبء يف
الن�صو�ص و�أداة لت�شتيت الذهن و�إرباك ال�سمع.
خل�ص البحث بعد الوقوف على م�صطلح التكرار
يف اللغة واال�صطالح النقدي �إلى �أن التكرار �أحد
التقنيات الأ�سلوبية يف بناء الن�صو�ص م�شك ًال
�سياقات �شعرية ذات غنى داليل ت�ؤدي �إلى تثمري
الن�ص �شعري ًا ،يف الوقت الذي يك�شف فيه عن
البعد الت�أثريي يف املتلقي من خالل ت�سليط ال�ضوء
على نقطة ح�سا�سة يف العبارة ،ويك�شف عن اهتمام
املتكلم بها ،فهو ي�ضع يف �أيدي املتلقي مفتاح ًا للفكرة
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-1

دار �إحياء ،الرتاث العربي ،ج � ،12ص  ،225د ت
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�سر الف�صاحة� ،ص . 94-99

- 13

امل�صدر نف�سه � ،ص . 98 – 94

 - 14امل�صدر نف�سه� ،ص107

� - 15أ�سامه ابن منقذ ،البديع يف نقد ال�شعر ،حتقيق �أحمد البدوي ،اجلمهورية العربية املتحدة ،د .ط د .ت .191-192
- 16

�أبو علي احل�سن القريواين ابن ر�شيق ،العمدة يف حما�سن ال�شعر ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،بريوت  -لبنان،

دار اجليل  ،ط ، 5د  .ت  ،ج� ،2ص .74

272

د.هاشم العزام

التكرار في النقد العربي القديم ....
- 17

�شهاب الدين حممد احللبي ،ح�سن التو�سل �إلى �صناعة الرت�سل ،حتقيق �أكرم عثمان يو�سف� ،ص .264

- 18

�ضياء الدين ابن الأثري ،املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر تعليق د�.أحمد احلويف د .بدوي طبانه ،دار نه�ضة م�صر

للطباعة والن�شر ،د .ط .د  .ت ،ج� ،3ص .3
- 19

جالل الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �سعيد الدين اخلطيب القزويني ،الإي�ضاح يف علوم البالغه ،بريوت -لبنان ،دار الكتب

العلمية ،ط� ،1985 ،1ص  ،198وانظر التلخي�ص �ص .114
- 20

اخلن�ساء ،متا�ضر بنت عمرو بن احلارث بن ال�شريد ،ديوان اخلن�ساء� ،شرح وتقدمي� ،إ�سماعيل اليو�سف ،دم�شق� ،سوريه،

من�شورات دار الكتاب العربي د .ط د .ت � ،ص. 52-53
- 21

العمدة �ص .74

- 22

ديوان اخلن�ساء ،وانظر ابي احل�سن حازم القرطاجي ،منهاج البلغاء ،و�سراج الأدباء ،تقدمي وحتقيق ،حممد احلبيب ابن

اخلوجه ،املغرب – الرباط  ،د.ط د.ت �ص.278
- 23

بدر الدين الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة  ،مطبعة عي�سى احللبي ،د.ت،

 ،1958ج� ،3ص ،9وانظر حممد ال�سيد �شيخون� ،أ�سرار التكرار يف لغة القر�آن ،الأزهر– القاهرة ،مكتبة الكليات بالأزهرية،
ط1983 ،1م� ،ص .51
 - 24يحيى بن حمزة بن علي بن �إبراهيم العلوي ،الطراز ،بريوت -لبنان ،دار الكتب العلمية ،د.ط  .د.ت ،ج� ،2ص.176
� - 25شم�س الدين �أبي عبد اهلل حممد بن بكر املعروف بابن قيم اجلوزية ،الف�ؤائد امل�شوق �إلى علوم القر�آن الكرمي  ،بريوت لبنان،
مكتبة الهالل ،د.ط  .د.ت � ،ص. 159
- 26

�أبو حممد القا�سم ال�سجلما�سي ،املنزع البديع يف جتني�س �أ�ساليب البديع ،حتقيق ع ّالل الغازي ،الرباط ،مكتبة املعارف،

د.ط  .د.ت� ،ص .476
- 27

جالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي ،الإتقان يف علوم القر�آن ،م�صر ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي ،ط ،10د.ت �ص .86

- 28

علي �صدر الدين ابن مع�صوم املدين� ،أنوار الربيع يف �أنواع البديع ،مطبعة النعمان 1968 ،حتقيق �شاكر هادي �شكر ،د.ط.

د.ت ،ج� ،5ص � ،345ص .352
 - 29املثل ال�سائر � ،ص343

 - 30املثل ال�سائر ،ج� ،2ص .345 – 344
- 31

ال�صناعتني� ،ص .212

273

العدد  - 27صيف 2016م
 - 32الإي�ضاح � ،ص198
 - 33ت�أويل م�شكل القر�آن � ،ص 241 – 235
 - 34العمدة  ،ج� ،2ص74-76
 - 35املثل ال�سائر� ،ص4-10
 - 36الإي�ضاح � ،ص198-206
� - 37أحمد مطلوب � ،أ�ساليب بالغية � ،ص235 - 234
� - 38سورة التكاثر� ،آية 2-3
- 39

�سورة الرحمن� ،آية .68

- 40

�سورة غافر� ،آية .38

- 41

قي�س بن ذريح ( ديوان قي�س لبنى) � ،شرح عدنان زكي دروي�ش ،لبنان  ،عامل الكتب  ،ط� ،1996 ،1ص.37

- 42

العمدة ،ج� ،2ص .75

- 43

ميمون بن قي�س بن جندل الأع�شى ،ديوان الأع�شى� ،شرح يو�سف �شكري فرحات ،بريوت – لبنان ،دار اجليل ،د.ط  .د.ت،

� ،2005ص. 266
 - 44متمم بن نويره ،الريبوعي� ،شرح ديوان متمم ابت�سام ال�صفار ،بغداد  ،مطبعة الإر�شاد � ،1968 ،ص128
 - 45املثل ال�سائر � ،ص9
 - 46القيامة � ،آيه 35
- 47

�سورة التكوير� ،آية .1-14

- 48

�سورة احلاقة� ،آية .1-2

- 49

نزار قباين  ،الأعمال ال�سيا�سية الكاملة  ،بريوت  ،ط ، 1987 ،4ج� ،3ص ،143وانظر نازك املالئكة ،ق�ضايا ال�شعر املعا�صر،

بريوت  ،دار العلم للماليني ،ط� ، 1987 ،5ص .282
- 50

امل�صدر نف�سه � ،ص .281

- 51

د�.أحمد مطلوب�،أ�ساليب بالغية ،النا�شر ،وكالة املطبوعات ،جامعة بغداد ،ط� ،1980 ،1ص.235

� - 52سر الف�صاحة� ،ص � ،102ص .106
- 53

�أبو متام ،حبيب بن �أو�س الطائي  ،ديوان �أبي متام� ،شرح وتقدمي حميي الدين �صبحي ،بريوت ،دار �صادر ،م ج  ،1ط،1

� ،1997ص. 291
274

د.هاشم العزام

التكرار في النقد العربي القديم ....

� - 54سر الف�صاحة� ،ص .102
- 55

�سر الف�صاحة� ،ص .107 - 102

- 56

املثل ال�سائر� ،ص  ،3ج.2

- 57

املثل ال�سائر ،ج � ،2ص .4

- 58

املثل ال�سائر ،ج� ،2ص .8

� - 59أحمد بن احل�سني �أبو الطيب املتنبي ،ديوان �أبي الطيب املتنبي� ،شرح عمر فاروق الطباع  ،دار الأرقم بن الأرقم  ،ط،1997 ،1
�ص. 555ج .2و�أنظر العمدة  ،ج� ،2ص.75
� - 60أحمد بن احل�سني املتنبي ،ديوان �أبي الطيب املتنبي ،ب�شرح �أبي البقاء العكربي ،دار الفكر ،د.ط  .د.ت ،ج� ،4ص58
- 61

العمدة ،ج� ،2ص .75

- 62

ت�أويل م�شكل القر�آن� ،ص .237

- 63

�سر الف�صاحة� ،ص .104

- 64

�أمر�ؤ القي�س ،ديوان امرئ القي�س� ،شرح حنا الفاخوري ،بريوت  ،د.ت  ،دار اجليل � ، 2005 ،ص.43

- 65

العمدة ،ج � ،2ص .78

- 66

العمدة ،ج� ،2ص.77

- 67

�سامي حممد عبابنة ،الأ�سلوب يف مباحث النقاد والبالغيني ،ر�سالة ماج�ستري ،د.ط ،1997 ،جامعة الريموك � ،ص.188

- 68

العمدة ،ج� ،2ص .73

- 69

العمدة ،ج� ،2ص .76

- 70

�سر الف�صاحة� ،ص .102

- 71

ت�أويل م�شكل القر�آن� ،ص .222

- 72

امل�صدر نف�سه� ،ص .240

- 73

امل�صدر نف�سه� ،ص .240

- 74

�سورة الرحمن� ،آية .68

- 75

املثل ال�سائر،ج� ،2ص .40

� - 76سورة الرحمن� ،آية 13
� - 77سورة القارعة� ،آية 1-2

275

العدد  - 27صيف 2016م
- 78

ال�صناعتني� ،ص .213

- 79

�سر الف�صاحة� ،ص .107

- 80

نق ًال عن مو�سى ربابعه ،قراءات �أ�سلوبية يف ال�شعر اجلاهلي ،مكتبة الكتاين – �إربد الأردن ،ط� ،2001 ،1ص .23

 - 81ديوان �أمرئ القي�س ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار املعارف  ،د.ت  ،ط� ،4ص8
- 82

جمي�س مرنو ،نظرية النظم ال�شفوي ترجمة �إبراهيم ال�سنجالوي ويو�سف الطراونة � ،ص .20

- 83

قراءات �أ�سلوبية يف ال�شعر اجلاهلي� ،ص .22-23

- 84

امل�صدر نف�سه� ،ص .20

- 85

متمم بن نويرة الريبوعي ،ديوان متمم بن نويرة� ،شرح ابت�سام ال�صفار ،بغداد ،مطبعة الإر�شاد� ،1968 ،ص ، 122وانظر

العمدة ،ج� ،2ص .76
 - 86كثري بن عبد الرحمن ،ديوان كثري� ،شرح �إح�سان عبا�س ،بريوت ،دار الثقافة� ،1971 ،ص 103
- 87

العمدة� ،ص .78

- 88

ق�ضايا ال�شعر املعا�صرة � ،ص .276

- 89

الطراز ،ج� ،2ص .186

� - 90شرح ديوان املهلهل� ،شرح وحتقيق حممد علي �أ�سد  ،بريوت  ،دار الفكر العربي � ،ص111 - 110
 - 91زياد بن معاوية بن �ضباب الذبياين ،ديوان النابغة الذبياين ،حتقيق كرم ال�شيباين ،بريوت  ،دار �صادر� ، 1997 ،ص302
- 92

نازك املالئكة  ،ق�ضايا ال�شعر املعا�صر � ،ص. 276

 - 93قراءات �أ�سلوبية يف ال�شعر اجلاهلي � ،ص37

القر�آن الكرمي
امل�صادر :
 - 1ابن الأثري �ضياء الدين ،املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر ،تعليق د�.أحمد احلويف د .بدوي طبانه ،ج ،2م�صر ،دار نه�ضة
م�صر للطباعة والن�شر ،د.ط  .د.ت.
 - 2ابن جني �أبو الفتح عثمان ،اخل�صائ�ص ،حتقيق حممد علي النجار ،القاهرة ،دار الكتب العلمية ،1956 ،ج.3
 - 3ابن ر�شيق القريواين� ،أبو علي احل�سن ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ونقده ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد،
بريوت  -لبنان ،دار اجليل  ،ط .5د ت
 - 4ابن قتيبه �أبو عبد هلل م�سلم ،ت�أويل م�شكل القر�آن ،حتقيق �أحمد �صقر ،بريوت – لبنان ،دار الكتاب العلمي .د ط ،د ت
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 - 5ابن قيم اجلوزية �شم�س الدين �أبي عبد اهلل حممد بن بكر ،الف�ؤائد امل�شوق �إلى علوم القر�آن الكرمي ،بريوت لبنان ،مكتبة
الهالل ،د.ط  .د.ت.
 - 6ابن منظور جمال الدين ابن مكرم ،ل�سان العرب ،طبعة جديدة  ،اعتنى بت�صحيحها �أمني حممد عبد الوهاب ،بريوت – لبنان،
دار �إحياء الرتاث العربي ،د.ط د.ت.
 - 7ابن مع�صوم علي �صدر الدين املدين� ،أنوار الربيع يف �أنواع البديع ،حتقيق �شاكر هادي �شكر ،مطبعة النعمان ،1968 ،د ط
� - 8أبو متام حبيب بن �أو�س الطائي ،ديوان �أبي متام � ،شرح وتقدمي حميي الدين �صبحي  ،بريوت  ،دار �صادر  ،م ج  ،1ط.1997 ،1
� - 9أبو الطيب املتنبي ،ديوان �أبي الطيب املتنبي� ،شرح عمر فاروق الطباع  ،دار الأرقم بن الأرقم ،ط� .1997 ،1أجمد بن احل�سني
املتنبي ،ديوان �أبي الطيب املتنبي ،ب�شرح �أبي البقاء العكربي ،دار الفكر.
� - 10أبو عبيدة معمر بن املثنى التميمي ،جماز القر�آن ،تعليق حممد ف�ؤاد �سزكني ،بريوت -لبنان ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،ط. 1981 ،2
 - 11امر�ؤ القي�س ،ديوان امر�ؤ القي�س� ،شرح حنا الفاخوري ،بريوت ،دار اجليل.2005 ،
 - 12املهلهل بن ربيعة� ،شرح ديوان املهلهل� ،شرح وحتقيق حممد علي �أ�سد ،بريوت ،دار الفكر العربي ،دط .دت.
 - 13اجلاحظ ابو عثمان بن بحر ،احليوان ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة ،اخلاجني ،ط ،1968 ،3ج.1
 - 14اخلطابي والرماين ،ثالث ر�سائل يف �إعجاز القر�آن الكرمي ،حتقيق حممد زغلول ،القاهرة ،دار املعارف ،ط ،1دت
 - 15اخلفاجي �أبو حممد عبد اهلل بن �سعيد بن �سنان� ،سر الف�صاحة ،بريوت – لبنان  ،دار الكتب العلمية ط. 1982 ،1
 - 16اخلن�ساء ،متا�ضر بنت عمرو بن احلارث بن ال�شريد ،ديوان اخلن�ساء� ،شرح وتقدمي� ،إ�سماعيل اليو�سف ،دم�شق� ،سوريه،
من�شورات دار الكتاب العربي ،د.ط  .د.ت.
� - 17أ�سامة ابن منقذ ،البديع يف نقد ال�شعر ،حتقيق �أحمد البدوي ،اجلمهورية العربية املتحدة .د ط ،دت
 - 18احللبي �شهاب الدين حممد ،ح�سن التو�سل �إلى �صناعة الرت�سل ،حتقيق �أكرم عثمان يو�سف .دط  ،دت
 - 19اخلطيب القزويني جالل الدين �أبو عبدا هلل حممد بن �سعيد الدين ،الإي�ضاح يف علوم البالغه ،بريوت -لبنان ،دار الكتب
العلمية ،ط. 1985 ،1
 - 20الزرك�شي بدر الدين ،الربهان يف علوم القر�آن ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة ،مطبعة عي�سى احللبي ،د.ط
.1958
 - 21ال�سجل�سما�سي �أبو حممد القا�سم ،املنزع البديع يف جتني�س �أ�ساليب البديع ،حتقيق ع ّالل الغازي ،الرباط ،مكتبة املعارف.
دط  ،دت
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 - 22ال�سيوطي جالل الدين عبد الرحمن ،الإتقان يف علوم القر�آن ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي ،ط،10د.ت
 - 23اخلن�ساء ،متا�ضر بنت عمرو بن احلارث بن ال�شريد ،ديوان اخلن�ساء� ،شرح وتقدمي ،ا�سماعيل اليو�سف ،دم�شق� ،سوريه،
من�شورات دار الكتاب العربي ،د.ط  .د.ت.
 - 24كثري بن عبد الرحمن ،ديوان كثري� ،شرح �إح�سان عبا�س ،بريوت ،دار الثقافة .1971 ،د.ط
 - 25الأع�شى ،ميمون بن قي�س بن جندل ،ديوان الأع�شى� ،شرح يو�سف �شكري فرحات ،بريوت – لبنان ،دار اجليل د.ط.2005 ،
 - 26الع�سكري �أبو هالل احل�سن عبد اهلل بن �سهل ،كتاب ال�صناعتني ،حتقيق مفيد قميحه ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية،
ط1984 ،2م.
 - 27العلوي يحيى بن حمزة بن علي بن �إبراهيم ،الطراز ،بريوت -لبنان ،دار الكتب العلمية .دط ،دت
� - 28أبي احل�سن حازم القرطاجي ،منهاج البلغاء ،و�سراج الأدباء ،تقدمي وحتقيق ،حممد احلبيب ابن اخلوجه ،املغرب  -الرباط،
دط ،دت
 - 29قدامه بن جعفر ،نقد ال�شعر ،حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي ،القاهرة  ،مكتبة الكليات الأزهرية ط.1978 ،1
- 30

قي�س بن ذريح ( قي�س لبنى) � ،شرح عدنان زكي دروي�ش ،لبنان  ،عامل الكتب  ،ط.1996 ،1

 - 31متمم بن نويره الريبوعي  ،ديوان متمم بن نويره � ،شرح ابت�سام ال�صفار ،بغداد ،مطبعة الإر�شاد .1968 ،
 - 32زياد بن معاوية بن �ضباب الذبياين  ،ديوان النابغة الذبياين  ،حتقيق كرم ال�شيباين ،دار �صادر ،بريوت . 1997 ،
املراجع :
 - 1مطلوب �أحمد� ،أ�ساليب بالغية ،من�شورات وكالة املطبوعات ،جامعة بغداد ،1980 ،د.ط
� - 2شيخون حممود ال�سيد � ،أ�سرار التكرار ،القاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية  ،ط1983، 1

 - 3ربابعة مو�سى ،قراءات �أ�سلوبية يف ال�شعر اجلاهلي� ،إربد – الأردن ،مكتبة الكتاين ط2001 ،1م.
 - 4املالئكة نازك ،ق�ضايا ال�شعر املعا�صر ،بريوت – لبنان  ،دار العلم ،ط1978 ، 5م.
 - 5عباب ِنه �سامي حممد  ،الأ�سلوب يف مباحث النقاد والبالغيني العرب  ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة الريموك – �إربد ،د.ط1997،م.
 - 6مونرو جيم�س ،نظرية النظم ال�شفوي يف �شعر ما قبل الإ�سالم ،ترجمة �إبراهيم �سنجالوي د.يو�سف طراونة ،د.ط  .د.ت .
 - 7قباين نزار ،الأعمال ال�سيا�سية الكاملة  ،بريوت  ،ط ، 1987 ،4ج.3
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