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 القاسم الشايب شعر أيب يف بالغة التكرار واجلناس 

 

ا  

الحمد � حمد الشاكرین لعظیم منتھ، والمتضرعین لكریم عفوه، والصالة 

صطفى المبعوث رحمة للعالمین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ، والسالم على الم

  ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین، وبعد.....

فالشعر یستمد قیمتھ من قدر األثر الذى یبقیھ فى نفوس متلقیھ، فإن لھ وقع 

السحر على متذوقیھ، بمعنى أن شرط الشعر أن ینبع من اكتساب لغتھ إیقاعا 

  ارتكازا أساسیا فى بناء موسیقیتھ.وصوتا خاصا یرتكز علیھ 

إن تكرار الصوت وتردیده یعمل بوصفھ مرحلة صوتیة أكثر نضجا 

وصیرورة على دعم النتاج الشعرى، كما تظھر قوة الشعر الكاملة فى الطاقة 

  التى ینضوى علیھا الصوت مشربا بالمعنى.

 وقد كان شعر الشابى كذلك مفعما بالتردیدات الصوتیة نظرا لخصوبتھ

وتنوع أشكالھ ومضامینھ، ووفرتھ الكمیة مما جعلھ مادة صالحة للدرس، 

  وبخاصة ظاھرة التكرار فى شعره.

وقد حاول ھذا البحث أن یجیل النظر فى شعر أبى القاسم الشابى بحثا عن 

جمالیات التكرار والجناس، وقد استقام لھ ذلك من خالل مبحثین یسبقھا تمھید، 

  المصادر والمراجع.وتعقبھا خاتمة، ثم ثبت ب

فوقف عند مفھوم (التكرار والجناس) وبیان قیمتھما عند علماء  أما التمھید:

  البالغة.

: فجعلت عنوانھ (التكرار فى شعر الشابى) وقد تناول (تكرار وأما المبحث األول

الحرف، وتكرار الكلمة، وتكرار الجملة (العبارة)، وتكرار الالزمة وما یؤدیھ 

قیمة صوتیة عالیة قادرة على إحداث التنغیم الصوتى داخل  ھذا التكرار من

  القصیدة.

  فجعلت عنوانھ (الجناس فى شعر الشابى). وأما المبحث الثانى:

وحضوره الفعال فى تشكیل موازنة صوتیة لما یحملھ من قدرات صوتیة 

  تعمل على جذب انتباه المتلقى.

  التى أسفر عنھا ھذا البحث. ثم أنھیت ھذه الدراسة بخاتمة تضمنت أبرز النتائج

وأمل أن أكون قد أبنت جانبا جدیدا فى شعر أبى القاسم الشابى یضاف إلى جھود 

  السابقین.
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 التمهيد

  مفهوم التكرار واجلناس وبيان القيمة

  أوالً التكرار:

  التكرار أو (التكریر) ھو ذكر الشئ مرتین أو أكثر.

  یتعدى، وال یتعدى.ة ، وكر بنفسھ، وفى لسان العرب: "الكر : الرجوع. یقال: كر

  ، وتكراراً: عطف.اوالكر: مصدر: كر علیھ یكر: كراً، وكرور

  وكر عنھ : رجع وكر على العدو یكر

  وكرر الشئ، وكركره: أعاده مرة بعد أخرى.

  والكرة : المرة ، والجمع : الكرات

على  ویقال: كررت علیھ الحدیث، وكركرتھ : إذا رددتھ علیھ والكر : الرجوع

  الشئ ومنھ : التكرار.

 مزیدةمجردة و –نستخلص من كالم اللسان: أن مادة : (ك . ر . ر) واستعماالتھا 

  واإلعادة. ودأو الع –تدور حول معانى : الرجوع  –

التكریر والتكرار "بفتح التاء" مصدران ، وأن التكرار (بالكسر) أسم بمعنى: و

  .)١(الشئ المكرر

  تھ اللغویة ھذا عن التكرار فى دالل

من أوائل من تكلموا عن (التكرار) وقد جعلھ عنوانا على باب  –"وابن قتیبة" 

  . )٢(ل القرآن، باب تكرار الكالم والزیادة فیھ""تأویل مشك ھمن أبواب كتاب

وابن األثیر یستخدم لفظ (التكرار) ویرادف فى استعمالھ بینھ وبین التكریر دون 

  فرق.

                                                 
  لسان العرب مادة ( ك. ر.ر) ، والصحاح للجوھرى.  )(١
  . ٢١تأویل مشكل القرآن صـ )(٢
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ثم قسم (التكرار) وھو  )١(لھ اللفظ على المعنى مردداً"وقد عرفھ بقولھ: "ھو دال

 ھذلك أن غیر المفید فى كالم )٢(ما یوجد فى اللفظ والمعنى إلى مفید وغیر مفید"

ھو: ما یأتى لغیر معنى (مقصوده من المفید: أن یأتى لمعنى، وغیر المفید أن 

   )٣(یأتى لغیر معنى".

كیداً لھ، وتشییدا من أمره ...... وغیر : یأتى فى الكالم تأ"المفید من التكریر

  . )٤(المفید ال یأتى فى الكالم إال عیا ، وخطال، من غیر حاجة إلیھ"

وقد مثل ابن األثیر على الضرب الثانى من التكرار فى اللفظ والمعنى، وھو غیر 

  ر:غذلك قول مروان األص فمنفید، الم
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  ق:ــویعل

"وھذا من العى الضعیف، فإنھ كرر ذكر "نجد" فى البیت األول ثالثا، 

وفى البیت الثانى ثالثا. ومراده فى األول: الثناء على نجد، وفى الثانى: أنھ تلفت 

ناظراً من بغداد، وذلك مرمى بعید ..... وھذا المعنى ال یحتاج إلى مثل ھذا   ھا،إلی

مل على الجائز من التكریر، حثم یعود فیقول: "أما البیت األول"، فی )٦(التكریر"

زن، وموجدة بفراق نجد، ولما كان كذلك أجیز فیھ التكریر حألنھ مقام تشوق، وت

أنھ قد یمكنھ أن یصوغ ھذا المعنى، الوارد على  )(أى بشفاعة المقام وھذا صحیح

وقد أشار  )٧(فى البیتین معا، من غیر أن یأتى بھذا التكریر المتتابع ست مرات

                                                 
  . ٣القسم الثالث صــ المثل السائر )(١
  ٤المثل السائر القسم الثالث صـــ )(٢
  . ٤ص  ٣المثل السائر ق )(٣
  . ٤ص ٣المثل السائر ق  )(٤
  .٢٣المثل السائر ق صـ  )(٥
  .٢٤صـ ٣المثل السائر ق  )(٦
  .٢٤صـ  ٣) المثل السائر ق(٧
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ابن األثیر إلى أن (التكرار) متى وضع موضعھ، كان أبلغ من اإلیجاز، وأشد 

  . )١(ختصار"الموقعا من ا

  )٢(ره".ونص على: "أنھ لیس فى القرآن مكرر، ال فائدة فى تكری

  یر:حبأما ابن أبى األصبع فى تحریر الت

فیستخدم مصطلح (التكرار) دون غیره ویقصره على تكرار المفردات فحسب 

  یقول: 

  . )٣(ة الواحدةفظوھو: أن یكرر المتكلم الل

"لتأكید الوصف، أو  ویقول: تأكید الغرض الذى یقصده المتكلم: تھویجعل نكت

  . )٤(لوعید"المدح أو الذم أو التھویل، أو ا

أما الخطیب القزوینى فى اإلیضاح فیجعل (التكرار) من "االطناب" ووسیلة من 

   )٥(وسائلھ".

  )٦(وھو یشترط فى (التكرار) أن یكون لنكتة"

 االنذار) فى قولھ تعالى (كال سوفمن تلك النكات: (تأكید  من تلك النكات: ویذكر

  )٧( .تعلمون ثم كال سوف تعلمون)

فى قولھ (فبأى آالء ربك  –تعالى  –المتعلق، كما كرره هللا  وقد یكرر لتعدد

  . )٨( تكذبان)

أما ابن رشیق فقد عقد بابا فى القسم الثانى من (العمدة) سماه : باب (التكرار) 

  .)٩(یقول فیھ: "وللتكرار مواضع یحسن فیھا، ومواضع یقبح فیھا"

                                                 
  .١٩صـ ٣المثل السائر ق  )(١
    .٨صـ ٣) المثل السائر ق(٢
  .٣٧٥تحبیر، د. حفنى شرف صـــتحریر ال  )(٣
  .٣٧٥) نفسھ صــــ(٤
  ط صبیح ١٤١،  ١٣٩االیضاح صــ  )(٥
  .١٤١نفسھ صـــ  )(٦
  .٤،  ٣سورة التكاثر   )(٧
  .١٣سورة الرحمن آیة   )(٨
  م.١٩٢٥طـ ھندیة طـ أولى سنة  ٥٩صـ ٢العمدة جـ  )(٩
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فى المعانى دون األلفاظ فأكثر ما یقع "التكرار" فى األلفاظ دون المعانى، وھو 

  .)١(ن بعینھللفظ والمعنى جمیعا فذلك ھو الخذالأقل، فإذا تكرر ا

سما إال على جھة التشوق اویقول أیضا: "وال یجب للشاعر أن یكرر 

  .)٢(واالستعذاب. أو على سبیل التنویھ بھ، واإلشارة إلیھ بذكره، إن كان فى مدح

  أو على سبیل التقریر، والتوبیخ.

  جھة الوعید والتھدید، إن كان عتاب موجع. أو على

  أو على جھة التوجع إن كان رثاء وتأبینا.

  .دیحأو على سبیل االستغاثة، وھى فى باب الم

  .)٣(، على سبیل الشھرة، وشدة التوضیع بالمھجوویقع التكرار فى باب الھجاء

   )٤( زدراء والتھكم والتنقیص.الویقع أیضا على سبیل ا

  القیس: مرئلمعنى مثل قول أذكر لتكرار اوی
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  "فالبیت األول یغنى عن الثانى، والثانى یغنى عن األول ویعلق علیھ:

  التكرار":خالصة كالم العلماء حول "

غرض یستدعى ھو إعادة العبارة بنصھا فى سیاق واحد، ل :أن "التكرار" 

  ھذه اإلعادة. إعادتھا، وفى مقام یقتضى

، وقد یكون بعض جملة، وقد لفظاً مفرداً تكراره:  وقد یكون ما یقتضى

  یكون جملة، فما فوقھا أما عن قیمة التكرار البالغیة فقد ذكر:
                                                 

  .٥٩، صـــ٢العمدة جـ  )(١
  .٦٠صــ ٢نفسھ جـ )(٢
    .٦٠صـ ٢)العمدة جـ(٣
  .٦٢صــــ ٢نفسھ جـ  )(٤
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ى علوم القرآن) فقد آثر لفظ (التكریر) وھو السیوطى صاحب (االتقان ف

التكریر إذاً من  )١(عنده نوع من اإلطناب بالزیادة، وقد عده من محاسن الفصاحة"

تقتضیھ دواع وأغراض  محاسن الفصاحة، وھو نوع من (اإلطناب) بالزیادة

  منھا:

م (التقریر، والتأكید، وزیادة التنبیھ على ما ینفى التھمة، لیكمل تلقى الكال

  بالقبول).

ریة لھ، وتجدیدا تطاألول أعید ثانیا  ىومنھا: (إذا طال الكالم، وخشى تناس

  إلى غیر ذلك من الدواعى واألغراض. )٢("هلعھد

إذن: التكرار فن بالغى أصیل، وأداة بیانیة عریقة، راسخة فى موقعھا 

رھا، بین أدوات البیان، تسعف المتكلم والمنشئ فى مقامات، ال یسعفھ فیھا غی

أغراضا ال یحققھا سواھا، وتفى من مطالب (اإلفادة) قصداً من المتكلم،  ىوتلب

  ومطالب (اإلمتاع) غایة للسامع.

ولألستاذ أمین الخولى رأى فى التكرار یقول: "إن التكرار من أقوى طرق 

دة، نة وھوااإلقناع وخیر وسائط لتركیز الرأى والعقیدة فى النفس البشریة على ھی

    )٣(ارة لمخالفیھا بالجدل أو المشادة"دون استث

                                                 
  .٢٢٦، صـــ ٢٢٤صــ ١٥اإلتقان ج   )(١
  .٢٢٤صــ ١٥اإلتقان جـ   )(٢
  .٢١٩، صــ٢، ومعانى التراكیب جـ٢١٠مناھج تجدید صـــ  )(٣
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  ثانيا: اجلناس

  الجناس والتجنیس والمجانسة والتجانس كلھا ألفاظ مشتقة من الجنس. ھ:فتعری

تجانس الشیئان إذا دخل تحت جنس واحد، ویقال : كلمتان متجانستان " یقال:

ة، وحكى عن سأى : شابھت إحداھما األخرى، فكأنھ قد وقع بینھما مجان

 نوالجناس عند البالغیین: تشابھ اللفظی شاكلھھذا أى : ی سجانیخلیل: ھذا ال

.... كما فى قولھ تعالى (ویوم تقوم  )١("فى النطق واختالفھما فى المعنى

لفظ (الساعة) اتحد فقد  )٢( الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة)

 لقیامة)، وبالثانیة(ساعة) نطقا واختلفا معنى، إذ المراد بالساعة األولى (ا

  .(المدة الزمنیة)

ماثل، (جناس تام، جناس غیر تام) والتام ینقسم إلى ثالثة أقسام (الم أنواعھ:

  والمستوفى، وجناس التركیب).

  الناقص ، المحرف، القلب).: (المضارع، نواعھأوغیر التام 

  مقلوب المجنح، المزدوج ، المصحف).وجناس القلب ینقسم إلى (الجناس ال

   )٣( شتقاق، وشبھ جناس االشتقاق)ال(جناس ا نا ما یلحق بالجناس فھو نوعیأم

  یقول د. بسیونى فیود:

"إن الجناس ال یقبل وال یعد حسنا إال إذا طلبھ المعنى واستدعاه، وجاء 

صادراً عن طبع ال عن تكلف وتصنع .... یقول عبدالقاھر "وعلى  عفو الخاطر

الً، وال سجعا حسنا، حتى یكون المعنى ھو الذى الجملة فإنك ال تجد تجنیساً مقبو

غى بھ بدال وال تجد عنھ حوال، تھ واستدعاه وساق نحوه، وحتى تجده ال تببطل

كان أحلى جناس تسمعھ وأعاله وألحق بالحسن وأواله ما وقع من غیر  ومن ھنا

وإن كان  –، أو ما ھو لحسن مالءمتھ ھجتالبھ، وتأھب لطلباقصد من المتكلم إلى 

والجناس شأنھ شأن فنون البدیع  )٤( بھذه المنزلة وفى ھذه الصورة ..... –مطلوبا 

                                                 
  . ٢٧١علم البدیع د. بسیونى عبد الفتاح فیود، ص  )(١
    ).٥٥) سورة الروم آیة ((٢
    .٢٨٥:  ٢٧١لفتاح فیود صـــــ)علم البدیع د. بسیونى عبد ا(٣
  .٢٠) أسرار البالغة صــ(٤
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د فیھ اإلسراف، وال یستحسن اإلكثار "لذلك ذم االستكثار منھ حماألخرى، ال ی

والولوع بھ، وذلك أن المعانى ال تدین فى كل موضع لما یجذبھا التجنیس إلیھ، إذ 

  ". )١( األلفاظ خدم للمعانى ...

  ول إن بالغة اجلناس ترجع إىل:ويق

أو ناقصا تطرب  كامالً تماثال التجاوب الموسیقى الصادر عن تماثل الكلمات  -١

أبنیتھا وھذا  فتتجاوب فى تعاطف مع أصداءالقلوب لھ األذن وتھتز لھ أوتار 

الموسیقى الداخلیة فى النص األدبى  قیؤكد بجالء أھمیة الجناس فى خل

  یم ....غوشائج التن من ھبین ألفاظ ھاوبناء

ما یحدثھ الجناس من المفاجأة وخداع األفكار واختالب األذھان، إذ یتوھم  -٢

 سوى التطویل ھالسامع أن اللفظ مردد، والمعنى مكرر، وأنھ لن یجنى من

، تأخذه الدھشة لتلك ھوالسآمة، وعندما یأتى اللفظ الثانى بمعنى یغایر ما سبق

إلیھ وتطلع، وعندئذ یقع منھا أحسن  تشوق لمفاجأة غیر المتوقعة فیحدثا

یعید اللفظة على السامع كأنھ یخدعھ عن الفائدة وقد  سموقع، ألن المجن

  ." )٢(أعطاھا، ویوھمھ كأنھ لم یزده وقد أحسن الزیادة ووفاھا

ال یخرج الجناس عن نظریة (تداعى األلفاظ) و(تداعى المعانى) فى علم  -٣

االتفاق أو بعضھ فى الجرس وھناك ألفاظ  النفس فھناك ألفاظ متفقة كل

تذكر الكلمة بأختھا فى الجرس وأختھا بحیث متقاربھ أو متشابكة فى المعنى 

النفسیة ھى التى تشرح لنا كیف یقع التجنیس  فى المعنى، وھذه الناحیة

تصاریفھا بذوقھا عالما ب بلغتھ محساللشاعر دون معاناة، إذا كان ملما 

ى یعرف لغة أن (الخرق) ھو الصحراء الواسعة لدارمواشتقاقھا ..... فا

ویعرف لغة أن الناقة التى تخرق األرض تسمى (خرقاء) وھذه المعرفة 

  تدفعھ إلى التجنیس فى لین وسھولة فیقول:
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  .١٨) أسرار البالغة صــ(١
  .١٧) أسرار البالغة صـــ(٢
  .٢٨٧) علم البدیع د. بسیونى عبدالفتاح قیود صـــ(٣
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  املبحث األول

  الشابى التكرار فى شعر

  

التكرار من أبرز الظواھر األسلوبیة الجمالیة ذات القیمة البالغة فى العمل 

ا یكرر ما یثیر اھتماما عنده، ویرغب فى نقلھ إلى أذھان ماإلبداعى فالمبدع إن

  ونفوس المخاطبین.

الشاعر بنغمة تأخذ  ھ"ولغة التكرار فى الشعر تظل باعثاً نفسیا یھیئ

 یحسھ علق الشاعر بھذا الضرب من فنون الكالم ألمرالسامعین بموسیقاھا، وت

الشاعر فى ترجیع ذات اللفظ، وما یؤدیھ ھذا الترجیع من تناغم الجرس وتقویتھ، 

فالتكرار من  )١(تثیر فى ذاتھ تشوقاً واستعذابا، أو ضربا من الحنین والتأسى".

  .القصیدة الوسائل التى یمكن أن تؤدى دوراً تعبیریا واضحا فى

  

 لك فإن التكرار الشعرى البارع الذى ینم عن وعى فنى متقدم یجئ فىولذ

   )٢(القصیدة على وفق أشكال مختلفة موظفة أساساً لتأدیة داللتھا".

وفى شعر أبى القاسم الشابى جاء "التكرار" ضمن عدة محاور متنوعة 

مما جعل النص  )العبارة أو المقطع، والالزمةو، الكلمةووقعت فى (الحرف، 

شعرى یتصاعد منھ إیقاعات موسیقیة متنوعة تجعل السامع یعیش الحدث ال

  الشعرى المكرر.

                                                 
) ج��رس األلف��اظ ودالالتھ��ا ف��ى البح��ث البالغ��ى والنق��دى عن��د الع��رب د. م��اھر مھ��دى ھ��الل (١

  .٢٣٩صــ
ف��ى البح��ث ع��ن ھوی��ة للقص��یدة العربی��ة الحدیث��ة مجل��ة الكرم��ل الع��دد  ) خط��وط عریض��ة(٢

  م.١٩٨٢، د. یمنى العید سنة ٢/١٤٧
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(رفرار ا) ًأو  

فالشاعر عند ما یكرر حرفا بعینھ أو حروفا مجمعة، إنما یرید أن یؤكد 

ذان السامعین، كما یرید أن یعكس حالة شعوریة آل حالة إیقاعیة توفر االمتاع

طویع الحرف لیؤدى وظیفة التنغیم والجرس الموسیقى للشاعر، وقدرتھ على ت

  إضافة إلى المعنى.

  وشواھد ذلك فى شعر الشابى كثیرة.

  یقول الشابى فى قصیدة (صلوات فى ھیكل الحب)
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من المراحل العاطفیة التى عاشھا الشاعر مع محبوبتھ عبر  –ھذه مرحلة 

عنھا من خالل تكرار رائع لحرف (الكاف)، مما جعلھا تشكل معنى إیقاعى فى 

بنائھا األسلوبى فولدت كل وحدة مستقلة إیقاعاً مختلفاً ومتناغماً فى (كالطفولة، 

كالسماء  –القمراء  كاللیلة –الألحالم، كالصباح الجدید، كابتسام الولید (كالورد ك

كاللحن) ھذا التكرار جعل السامع یستشعر المعنى الذى جسده  –الضحوك 

 الصوت بطریقة مباشرة فى تجربة انفعالیة ثائرة.

كما الي. الذي جاء في النص بھذه الصورة فأثري األسلوب تتناھیك عن التشبیھ الم

  أضاف لمسة فنیة جمیلة علي األبیات مما جعلھ مادة خصبة لكثیر من الشعراء.

الشابى، یتكرر حرف  دوفى حالة الحزن الشدید والتوتر والغضب عن

  (أیھا الحب): (الیاء) بصورة متوالیة مع الكسرات فى مطلع قصیدتھ
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  .٧٩) دیوان الشابى صـــ(١
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ھذا المطلع یمثل ضربة موسیقیة خالبة حینما اشتركت فى نسجھا 

مجموعة من (الیاءات) المكررة وتوالت مكسورة، فأحدثت أثراً عمیقا فى 

  .)٢(ار"سن "الكسرة توحى باالنكف عن حالة الشاعر النفسیة ألشالقصیدة ك

ت الخارجة كانت من أعماق الشاعر، اكما أشار ھذا التكرار إلى أن النداء

مع بقیة  تنغیم متالحم الموجود فى ھذه القصیدة ما ھو اال "عالتصری"وكذلك 

  .األبیات

  وفى قصیدة (جدول الحب) یقول:

  ىــــمھجت ھـــوعــنبیرت ــد فجـــدول قــو جــــھ

  ىــتوـــاة لشقـــا الحیـــة أرتنیھـــاتنـــان فـــفأج

  ابـر الشبـراءت لى على فجـــة تــاتنــان فـــأجف

  )٣(روسة من غانیات الشعر فى شفق السحابـكع

منھ وحدة تؤكد  كرر الشاعر حرف (التاء) ثالث عشرة مرة مما جعل

علھ یتغنى بھا، سعى الشاعر فى التعبیر عن حبھ ومشاعره تجاه محبوبتھ، مما ج

  ویسبح فى عالمھا السحرى الجمیل.

إن التكرار فى البیت األول والثانى لحرف الروى (الیاء) كأنھ تردید 

صوتى متماثل ورد من قبل "فالشاعر یحاصرنا بھذا الحرف الذى ال یصبح 

یتحول إلى مناخ موسیقى یتفق وطبیعة التجربة، بل إنھ لیثیر  إنماحرفا، و

  .)٤("بغزارتھ الخیال

                                                 
  .٣١) دیوان الشابى صـ(١
  .٢٤) موسیقى الشعر العربى بین الثبات والتطور د.صابر عبدالدایم صــ(٢
  .١٩٨) دیوان أبى القاسم الشابى صــ(٣
  .٢٢شعر صـــ) موسیقى ال(٤
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یظھر الشابى فى إطار آخر وھو حریص أشد الحرص بتشكیالت صوتیة 

كما أنھا تتناغم لتثیر  سمعینة تتالحم مع الحروف، فتحدث أثرا محمودا فى النف

  نوعا من التأثیر النفسى فى األبیات وذلك فى قصیدتھ (تحت الغصون) یقول:
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ة من خالل مید ذكرى حالعفى ھذه األبیات من القصیدة، نرى الشاعر یست

استحضار بعض اللحظات العزیزة علیھ، فھو ھنا یصف لنا لقاءه بفتاة جمیلة، 

بادلھا الشوق والحنین، وبثھا أشجانھ وأحزانھ، فجاءت ھذه القصیدة ترصد 

ء التى صاحبتھ مع محبوبتھ، من خالل تكرار بعض حاالت التوتر والھدو

الحروف كتكرار حرفى (السین والشین) فى أكثر من موضع منھا قولھ: (ما أرق 

ى (السندیان تالشباب فى جسمك) فأضفى على القصیدة طابع الحزن، وكذلك لفظ

  وأشھى) مما أحدث أثراً موسیقیاً آخاذا فى القصیدة.

فى قولھ : (ھا ھنا)، وفى قولھ: (أشھى رف (الھاء) الذى تكرر حأما 

الشاعر بینھ وبین محبوبتھ فوقف  هأثار ىوأبھى) ففیھ داللة على حوار نفس

  یساءلھا ویبثھا أحزانھ وآالمھ.

  

  

                                                 
  .١٨٠،  ١٧٩) دیوان القاسم الشابى صـ(١
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  ئھ) یقول:اأما فى قصیدتھ (إلى قلبى الت

  ات؟ــالكــودا حـى سـا قلبــك یــاقــاآلفــم

  ات؟ــرا ذاویــوك صفــوألورادك بین الش

  ؟اتــــالنغمن ـــأیــو؟ فــغارك ال تلــوألطی

  ات؟ــــقغیر الشھبد وــارك ال یشــالمزمــم

  ات.ــــــــق إال شاكیـــــارك ال تخفـــــوألوت

  د كانت صباح األمس بین النسماتـولق

  ؟)١(كعذارى الغاب ال تعرف غیر البسمات

كال من  ذات الجرس القوى فى )إن الشاعر عندما كرر حرف (الشین

أن یبرز لنا موقفا نفسیاً حزینا لدى  د، فقد أرا)الشوك، یشدو، الشھقات، شاكیات(

الشاعر كذلك عندما جمع بین حرفین ھما (الھاء، القاف) لیعطى تنغیما موسیقیا 

مختلفا من خالل تعاقب حروف متباعدة فى المخرج الصوتى فعبر عن حالتھ 

  النفسیة والوجدانیة.

  

  بدالدایم:یقول د. صابر ع

"فالحروف المتباعدة التى ھى أصوات تجرى من السمع مجرى األلوان 

من البصر، وال شك فى أن األلوان المتباینة إذا جمعت كانت فى المنظر أحسن 

  )٢(من األلوان المتقاربة"

  

                                                 
  ٥٩) دیوان الشابى صــ(١
  .٣٢،  ٣١) موسیقى الشعر صــ(٢
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  :الشابى وفى قصیدتھ (األشواق التائھة) یقول
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جسد الشابى فى كل نمط  ففى تكرار حرف النداء (یا) فى ھذه القصیدة

النفسیة شرح من خالل تكراره لحرف النداء (یا) ما  منھا نوعا خاصا من المعاناة

فتكون أداة النداء بمثابة  یجول فى نفسھ وخاطره من قلق واضطراب وتوتر،

وسیلة من وسائل االستیعاب وتخفیف الھموم فعبر عما فى أعماقھ من خالل 

 ھمن شعوراً (یا صمیم الحیاة) مكررا خمس مرات وذلك  :حرف النداء بقولھ

  تساؤالتھ وحیرتھ فى القصیدة. ھالنفسى الموحش والذى أكدت باالغتراب

كما أستطاع الشابى بھذا التكرار (یا صمیم الحیاة)، (فأین) أن یحدث نغمة 

فى ذلك تقویة للمعنى، وتأكیداً للداللة المنطویة علیھا وموسیقیة عبر تكرار لھا 

شیئا من  واضطراب. وال شك أن ھذا التكرار قد أفاد ىبة وأسغرنفسھ من 

  .أیضاً  المبالغة فى الوصف (وصف الناى) بل وتقویتھ

عبر أسلوب  ھإن الشاعر اتخذ من الناى وصمتھ رمزاً ألشواقھ المضطرب

النداء فجعل من تكراره لحرف النداء (یا) خمس مرات نقطة مركزیة یعود إلیھا 

                                                 
  .١٣٤،  ١٣٣) دیوان الشابى صـــ(١
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ة التشوق النفسیة فالتكرار ھنا على جھ حھموقفا جدیداً یعكس مالم لیبدأكل حین 

  .)١(واالستعذاب

ویواصل الشاعر تكراره لحرف السین المھموس فى قصیدتھ (جدول الحب) 

  یقول:

  ھاء الباسمـاتى كالسمـانت حیــك قد ســاألمــب

  وف الواجمةـاق الكھـمست كأعمأوم قد ـوالی

  مـع یسیر فى وادى األلــح النبع الجمیـوأصب

  )٢(مـلـور فى تلك الظغور یــمتعثراً بین الصخ

، لینشئ من خالل حرف السین المھموس المرقق استغل الشاعر داللة

العمیق التى یمر  ىتكراره فى القصیدة إیقاعا حزینا ھادئاً ینسجم مع حالة األس

  مت على حیاتھ بسبب تقلب الدھر من البسمة إلى الوجوم.خیبھا الشاعر والتى 

رف السین المھموس إن الشاعر بمھارتھ العالیة استطاع أن یجمع بین ح

وال شك أن تكراره یجعل النطق بھ عسیرا فخفف الشاعر ھذا  ق وتكرارهالمرق

 ت المجھورة التى یسھل النطق بھا كـالعسر النطقى بتكرار مجموعة من األصوا

(المیم والنون والیاء واأللف) فخلق بذلك توازناً صوتیا بین الھمس والجھر مما 

  ال بسبب ھذا التنویع.أكسب األبیات كثیراً من الجم

ویواصل الشاعر من خالل تكرار (الحرف) تكراره لحرف (الواو) فى 

  قصیدتھ (یا موت) حیث كرر ھذا الحرف أربعة وعشرین مرة یقول:
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  .٥٩، صــــ ٢) العمدة جـ(١
  .١٩٩) دیوان الشابى صــ(٢
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جاء حرف (الواو) مكرراً فى ھذا المقطع بشكل مكثف وذلك من أجل 

تصویر الحالة النفسیة الحزینة التى علیھا الشاعر بعد فقد والده فى قولھ 

  وت ، وفجعتنى، وأعده فجرى، وأعده وردى).س(ورمیتنى، وسخرت ، وق

قسوت،  ،رمیتنى إضافة إلى أن األفعال الماضیة (مزقت، قصمت ،

سخرت، فجعتنى) تالحمت مع الواو فى شكل متالحق ومتواتر فعددت مراحل 

 ىنفسیة مر بھا وكانت سببا فى فقده الفجر الجمیل، والمزمار الذى یعزف عل

  أوتاره، ویبثھ األفراح واألحزان.

  وھذا التكرار أكد على داللة النص إلى تأكید الفقدان المعنوى للمرثى (والده).

 االتى آلت إلیھھذا التكرار لھذا الحرف یصور الحالة النفسیة الحزینة  إن

نفسھ بعد فقد والده فعبرت عما یعانیھ بشكل مفصل متتابع بأسلوب ترتبط بھ كل 

  بحدث معین من خاللھ صورة من صور حیاتھ. )واو(

 )٢(فالتكرار ھنا جاء على جھة التوجع ألنھ فى مقام الرثاء والتأبین

توجع على فقدان والده ولذلك أثر تكرار حرف الواو وكأنھ یجد فیھا فالشاعر ی

األخیرین فقد جاء  یتینأما الب النفسیة فى األربعة األبیات األول ھراحة آلالم

  .)٣("بذكره أجل مدحھ والتنویة بشأنھ واإلشارة إلیھ"تكرار (الواو) من 

  

                                                 
  .١٠٧،  ١٠٦) دیوان الشابى صـ(١
  ٦٠صـ ٢) العمدة جـ(٢
  .٦٠صــ ٢) العمدة جـ(٣
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  فى) فى قولھ:وفى قصیدة (النبى المجھول) نرى الشابى یكرر حرف الجر (
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فقد جاء تكرار حرف الجر (فى) ھذا التكرار اإلیقاعى الذى أحدث نغماً 

ستحضار كل ما فى ذھنھ اموسیقیاً فى كل بیت، مما عكس حرص الشاعر على 

الل ظمن صور ومعانى جمیلة ساعدتھ على التفاعل مع الطبیعة من خالل (

مع الطیور) مما أحدث تأثیراً فى المتلقى، ھذا  الزیتون وكذلك غناؤهوالصنوبر 

) فأحدث ىالتأثیر عبر بوقع ممتد فى البیت الثانى عندما عبر بقولھ (حرسا بحرس

نغمة موسیقیة عالیة الوقع، وكذلك حركة الكسر التى ظھرت فى معظم الكلمات 

ب، فى ظالل الصنوبر، فى الصباح الجمیل، فى اداخل األبیات (فى معبد الغ

مما أحدث إیقاعات موسیقیة متناسقة متالحقة داخل األبیات  )ىوة المتحسنش

وذلك لیؤكد على مدى حضوریتھ، ھذا إلى جانب ما یثیره التكرار فى نفس 

  السامع من تجسید لقیمتھ ووظیفتھ.

  . )١(فقد تكرر الحرف ھنا على سبیل التوكید والتقریر

ل توظیفھ لھذا ن تكرار حرف الجر (فى) عند الشابى من خالكما أ

الحرف، وما یحملھ من معان مختلفة یحددھا السیاق األسلوبى كالظرفیة، 

  )٢(والسببیة ، والمصاحبة، واالستعالء".

                                                 
  .٦٠صـ ٢) العمدة جـ(١
  .٣٠٨،  ٣٠٧) معجم اإلعراب إمیل یعقوب صــ(٢
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وبنفس الكشف یكرر الشابى حرف الجر (إلى) بشكل متتالى مما أدى إلى 

استیعاب مشاعره الحزینة تجاه الوجود الذى یحاول التخلص منھ بطلب الموت 

  قصیدتھ (إلى الموت): یقول فى
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 )٢(جاء تكرار حرف الجر (إلى) الذى یفید "االنتھاء الزمانى والمكانى"

وسآمتھ من الحیاة  اللھ عذاباتھفى بدایة كل سطر شعرى، وذلك لیصور من خ

فأستطاع أن یولد إیقاعا صوتیا یضاعف من الداللة التى قصد إلیھا الشاعر فعبر 

  .)٣(لھذا الحرف من أجل "التقویة والتوكید" بالتكرار

  .فمن خالل ھذه النماذج التى وظفھا أبوالقاسم الشابى فى تكرار الحروف

نقدیة ثابتة یمكن تعمیمھا  الحرف ال یمكن أن یخضع لقواعدأن یالحظ 

على النصوص الشعریة الختالف طبیعة كل أسلوب فى الداللة التى یحدثھا كل 

  حرف ضمن السیاق فى النص الواحد.

                                                 
. وثی��ر: ن��اعم الج��ام: وع��اء للش��راب س��موم الف��اله: ری��اح الص��حراء ٧٦) دی��وان الش��ابى ص��ـ(١

  الحارة.
  ٢٢) المفردات فى غریب القرآن للراغب األصفھانى صــ(٢
  ٦٠صـــ ٢) العمدة جـ(٣
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  ثانيا: تكرار الكلمة:

بلیة عالیة فى إغناء اإلیقاع قا یعد تكرار الكلمة فى شعر الشابى مظھراً ذو

فى التعبیر عن انفعاالتھ، وذلك بأن  مما جعلھ یشكل حضوراً ممیزا وظفھ الشاعر

فھى تتوحد فى  )١(ة المكررة لھا "دوراً خاصا ضمن سیاق النص العام"فظالل

بنائھا، وتأثیرھا سواء أكانت ھذه الكلمة المكررة ذات صفة ثابتة كاألسماء، أو 

ذات طبیعة متغیرة كالفعل، فھى تسعى جمیعھا لتؤدى وظیفیة سیاقیة تفرضھا 

  المستخدمة. طبیعة اللغة

وقد جاءت ظاھرة تكرار الكلمة عند الشابى إلیقاظ الحس القومى والثقافى 

والتبصیر بالواقع وكشف زیفھ على طریقة  ةلدى أبناء عصره، وبعث الھم

التأكید على و، لذلك نراه یسعى إلى استخدام التكرار كوسیلة لإلعادة ینالرومانسی

  .)٢(ما فى ذھنھ إلصالح ھذا الواقع

تكراره لألسماء لم یكن معنیا بتكرار اسم بعینھ فھو ال یبحث عن فرد ففى 

لذلك جاءت األسماء فى تكراره للكلمة أسماء ذات  ،ا یبحث عن قیم ومعانىموإن

  معان، ومن ذلك تكراره لكلمة (الحب) فى قصیدتھ "الحب":
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  .٩٦،  ٩٥یة الشعر د/ حاتم الصكر صـدراسات فى وقائع –) كتابة الذات (١
  . ١١٠أبو القاسم الشابى أ. مجدى كامل ص )(٢
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نور ھبطت من السماء  الحب) أول مرة متبوعة بأنھا شعلةوردت كلمة (

بأنھا روح إلھى،  قترنت فى المرة الثانیةاسق، ثم غفبددت أغشیة الدھر، وظالم ال

 ،بطت فى المرة الثالثة بجدول خمر من تذوقھ أمن من حرق الجحیمفى حین ارت

وفى المرة الرابعة بأن الحب غایة آمال الحیاة، وھكذا أصبحت الكلمة المكررة 

 تفرعت عنھا الخطوط الداللیة فى بناء یعتمد التعاقب فى التكرار –یة عبؤرة فر

  وصوال إلى الترابط الكلى للداللة المعنویة.

، واإلشارة إلیھ بحسن )٢(الحببشأن  ھھنا جاء على سبیل التنوی إن التكرار

  ذكره فى نظر الشاعر.

ھر والصفاء طرمزاً لل ھإن الشاعر یرفع من قیمة وشأن الحب ویجعل من

وھو غایتھ فى الحیاة، ولھذا اتخذ من تكراره لكلمة (الحب) وسیلة للتعبیر  النقاءو

  سان ألخیة اإلنسان.عن غایتھ كشاعر فى التأكید على حب اإلن

  ویقول الشابى أیضا فى قصیدتھ (إرادة الحیاة):
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یؤكد المعنى عن  "الشتاء والسحر"فالتكرار فى ھذه األبیات لكلمتى 

طریق التفصیل بعد االجمال، كما یضفى نوعا من االیحاء على النص ولذلك 
                                                 

. الفلق: الصبح، الغسق: ظلمة اللیل أش�فق: خ�اف، الف�رق: الخ�وف  ١٣٠) دیوان الشابى صـ(١
  الشدید

  .٦٠صـ ٢) العمدة جـ(٢
  ٩١) دیوان الشابى صـ(٣
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ثالثة مواضع فالتكرار األول جاء على ھیئة  كررت كلمة (شتاء) ثالث مرات فى

تكرار مركب (یجئ الشتاء شتاء) والتكرار الثانى والثالث جاء على جھة 

فى قولھ: (شتاء  )بالثلوج(اإلضافة بالضباب فقال: (شتاء الضباب) واإلضافة 

  فى قولھ: (شتاء المطر). )بالمطر(الثلوج)، واإلضافة 

ار ھنا وھو قدوم الشتاء الذى بدأ مع وواضح أن ثمة تدرجا أفاده التكر

  نھمار المطر لیبشر بالخصوبة والنماء والخیر.االضباب، وینتھى ب

ھذا فصل الشتاء یأتى بعده فصل الربیع فصل السحر والجمال 

والخصوبة، ولذلك وجدنا الشاعر فى البیتین الثالث والرابع كرر كلمة (السحر) 

تكرار مركب (السحر سحر  فى عدة مواضع، إذ یذكر "السحر" بصورة

الغصون) ثم یذكر فى الموضع الثانى (سحر الزھور) وفى الثالث (سحر الثمر) 

وفى الرابع (سحر السماء) وفى الخامس (سحر المروج) على جھة اإلضافة 

لیعبر عن تكامل دورة الفصول بین شتاء وربیع ثم یضم إلى ذلك (سحر المساء) 

  عناصر العطاء والجمال والخصوبة والنماء.لتكتمل لدیھ لوحة طبیعة زاھیة ب

ھذا االنسجام  وفى الوقت نفسھ نجد التكرار ھنا حقق انسجاما فى النص

  من شأنھ أن یثیر أھتمام المتلقى فیقع موقعا من االقناع واالمتاع.

  ومن تكرار الكلمة أیضا قولھ فى قصیدة (نظرة فى الحیاة) یقول:
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قاء، ألنھ یأس من ھذا إن الشاعر ھنا یبحث عن كون أكثر أمنا وطھرا ون

الكون الذى یعیش فیھ من شقاء وظلم وفساد، مما جعل السرور واالبتئاس عنده 

  سواء.

                                                 
  ١١٣) دیوان الشابى صـ(١
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ن كان قائما على إومن أجل التأكید على قیمة ھذا الكون فى نظر الشاعر 

ایحاءات وإیقاعات  بى إلى (التكرار) لیخلق من خاللھالتناقص فقد لجأ الشا

  كرر كلمة (الكون) أربع مرات.موسیقیة جدیدة ومتنوعة، ف

  ولعل تكرار حرف القافیة (السین) أشاع نغما موسیقیا عالیا بین األبیات.

ونالحظ أیضا أن الشاعر عندما كرر كلمة (الكون) فى صدر البیت ثم 

كررھا فى الشطر الثانى فھو من (رد العجز على الصدر) فى صورة كان فیھا 

تین بالغیتین (التكرار ورد العجز على التكرار واضحا جلیا إذ ظھر فى صور

  الصدر).

  

  وكذلك التكرار فى قولھ:
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 فى كلمتى (الوداع الوداع) قد أزاد فى غنائیة القصیدة وأثراھا ھذا التكرار

  :وكذلك فى قولھ موسیقیا بنغمة حزینة مؤلمة

��������� ���������� ����������� �� �
� �

� ������������ ������������� �������� ����������� �
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� ���� ����������� ��������� �����������(� �
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تكرار لفظى (فعسى ، وعسى) (فھو مثلى ، فھو مثلى) أفاد فاعلیة  إن

إیقاعیة تقوم بدور الربط والتوكید اإلیقاعى على مستوى الشطر أو البیت، أو 

                                                 
  ٧٩) دیوان الشابى صـ(١
  .٣٧دیوان الشابى صـ) (٢
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ناء التى تصاحب موسیقى غوالذى یلیھ، فھو بمثابة موسیقى ال البیت الشعرى

  : )١(الشعر، فتكسبھ إیقاعا إضافیا وطاقة جدیدة فى األداء

  

  یقول الشابى من قصیدة (أغنیة الشاعر):و

���������� ����� ����������� ��������� �
� �

� ���� ������� ���������� �������������� �
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������ ��� ���������������������� ����� �
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� ���� ��������� ������� ����� ���(� �
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الشاعر لكلمة (محزون) أعطى بعدا إیقاعیا دقیقا ومعبرا عن  فتكرار

حالتھ النفسیة األلیمة فى التمزق والضیاع النفسى والتشتت فى مواجھة العالم 

  فیھ أحزانھ وشجونھ. ثالخارجى، الذى ال یجد فیھ متنفسا لھ غیر شعره الذى یب

                                                 
  .٧٩، ٧٧)  خصائص األسلوب فى الشوقیات محمد الھادى الطرابلسى ص(١
  ) دیوان الشابى.(٢
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  (تكرار الفعل)

  

یجعل منھ حدثا فاعال سواء لقد أراد الشابى من خالل تكراره للفعل أن 

أكان (ماضیا أم حاضرا، أم مستقبال) الستیعاب آالمھ ومشاعره فیجعلھا تنفعل 

معھ وینفعل معھا من أجل التأكید على مدى تحملھ لتلك اآلآلم والعزم على إحداث 

  التغییر فى حیاتھ فیقول فى قصیدة (إرادة الحیاة):

������� ���� ������ ��� ����� �
� �

� ��� ��� ����������� ��������� ������ �
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(ظمئت) فى البیت األول مع وضوح النور، وأستار إن تكرار الفعل 

الظل، وفى البیت الثانى مع النبع، وفى البیت الثالث مع نغمات الطیور، وھمس 

  النسیم، وفى البیت الرابع مع الوجود والعالم المنتظر.

إن ھذا التكرار مع األلفاظ أحدث نوعا من التناغم واالنسجام بین الصور 

  المختلفة فى الطبیعة.

ھذا اللجوء إلى الطبیعة وشوقھ إلى أسرارھا وجمالھا، جعل الشاعر یتخذ 

بعض صور التكرار للتعبیر عن رؤیتھ الخاصة تجاه عالم الغاب بحثا عن الحریة 

لیھا، لذلك نراه یختار الكلمات التى تعبر عن ھذا الحب إالمثالیة التى یسعى و

  واللجوء إلى الطبیعة.

                                                 
  .٩٢) دیوان الشابى ص (١
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  تكرار (فعل األمر)

  بو القاسم الشابى فى قصیدتھ (مناجاة عصفور):یقول أ

������� �������� ������ ���������� ��� �
� �

� ������ ����������� ������ ������������ �
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� ������������� ��������� ������� ����� �
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وص فى عالم الطبیعة، مما أعطى غمر ھنا (غرد) أفاد الإن تكرار فعل األ

فى انسجاما فى المشاعر واألحاسیس واألحداث، لتشكیل صوت قوى یدوى 

أعماق ھذا الغاب الساحر، ال یستطیع أى فعل آخر أن یقوم مقامھ، وأن یعطى 

 ھذه القوة المؤثرة فى نفس الملتقى، مما یجعل التكرار الصوتى والتوتر اإلیقاعى

  ) ٢(یقوم بمھمة الكشف عن القوة الخفیة فى الكلمة المكررة"

فالشاعر ھنا یعیش بإحساس ومشاعر الطائر المكسور، الذى انقطعت 

آمالھ، لكن ھذا الواقع الذى استبد بالشاعر وأثر فیھ، جعلھ یبحث عن ذلك 

(المثال) فى صورة العصفور الشادى المغرد، والمتنقل بین الخمائل والسھول، 

خالل تكراره للفعل (غرد) مما خلق توحدا شعوریا فى نسیج النص، وولد  من

                                                 
، الثمل: السكران. الخمائل: األشجار الملتف�ة، المع�زف: م�ا یع�رف ١٠٤) دیوان الشابى ص (١

  علیھ من آالت موسیقیة.
  .٥٠رین ترجمة د. حیاة شرارة: ) األفكار واألسلوب أ.ف تشتث (٢
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صورا شعریة رمزیة ذات أبعاد نفسیة مختلفة ودالالت متنوعة، فالعنصر " الذى 

  .) ١(یتردد أقوى من العنصر المفرد"

ویكشف الشابى من خالل تكراره للفعل المضارع عن دالالت وإیحاءات 

ظات حیاتھ، إلحداث التغیر النوعى فى المجتمع تعكس لھفتھ إلستغالل كل لح

الذى سبب لھ صدمة اجتماعیة وسیاسیة جعلتھ ینسحب من حلبة الحیاة، والتحلل 

من قیدھا الذى منحھ بعض العزاء فى العودة إلى الحیاة األولى حیث البكارة 

  .) ٢(والطفولة والفردوس الضائع، ومعانقة الكون"

  ب الدموع):فیقول من قصیدة (صفحة من كتا
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إن تكرار الفعل المضارع (یرى) خمس مرات استطاع الشابى أن یشكل 

موسیقیة ذات إیحاءات ودالالت متنوعة، تعكس إلحاح الشاعر  صوتیةمنھ وحدة 

ھ فى عالم الطبیعة، صوغالذى یؤكد  ىالجمال ھعلى داللة معینة تعبر عن موقف

                                                 
  .٦٥) / ١) عدد (٥مجلد ( –) التكرار فى الشعر الجاھلى د/ موسى ربایعة. مجلة فصول  (١
  .٢٥٨أبو القاسم محمد كرو ص –) دراسات عن الشابى  (٢
  .٢٠٨) دیوان الشابى ص (٣
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نقل تجربتھ االنفعالیة وتصویر مراحل حیاتھ المتعددة  لیظھر الصدق الفنى فى

من خالل لوحات الرؤیا واآلمال التى یبحث عنھا الشاعر فى (األطیار، 

للتعبیر عن  ھواألزھار، والینبوع، واألعشاب) وبذلك یعد الفعل المضارع طریق

 الرفض، والتمرد على الواقع، وھو أیضا رغبة ملحة فى التحول إلى عالم الغاب

  بصفائھ ونقائھ.

ضمیر وسیلة من أما عن تكرار الضمیر عن الشابى، فقد اتخذ من تكرار ال

اإلیقاع الداخلى، مما یعكس الحالة الشعوریة لدیھ فیبرز مدى  الوسائل التى تثرى

قدرتھ على تطویع الضمیر لیؤدى وظیفة التنغیم إضافة إلى المعنى، ومن ذلك 

  حب):قولھ فى قصیدة (صلوات فى ھیكل ال
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إن تكرار الضمیر (أنت) فى القصیدة ھدف إلى إحداث التوازن بین األبیات 

إحداث توقیع خاص فى القصیدة من خالل المزاج  فىإلى التضاد  أیضاً  ویھدف

مستوى الشعر  الشعرى الذى التحم التحاما لطیفا وصنع إیقاعیة خاصة وغنى فى

تجلى فى مجالھا یفجعلھا قادرة على جعل القصیدة أكثر عمقا وأعمق ھندسة ف

  والمعنوى كحالة متكاملة.اللفظى 

  

  

  

                                                 
  .١٨٨) دیوان الشابى ص (١
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  وھناك قصیدة رائعة للشابى بعنوان (قلب الشاعر) یقول:

������ ����� ������� ���� ������ ����� �
� �

� ���������� ������ ����������� ����������������� �
� �

������� �������� ��������� ������� �
� �

� ������������������� ��������������������� �
� �

������������� ������������� ����� �
� �

� ������������������� ������������ ���������� �
� �

���������� ������������ ����������� �
� �

� ������������� ������������ ������������� �
� �

  

��������� ������� ������������� �
� �

� ���������������� ������� ������������ �
� �

������������������� ���������� �� �
� �

� ����������������� ������� ������������ �
� �

���������� ��������� ������� �������� �
� �

� ����������� ������ ������������ ����������� �
� �

�������� ��� ��������� ������ �� �
� �

� ����������� ��������� ������ ��������� �
� �

������� ��������� ��������� ���� �
� �

� ���������� �������� ���������� ������������� �
� �

��������� ������ ������ ���������� �
� �

� ����������� ���������� ����������� ��������� �
� �

�������� ������� ���������� ���� �
� �

� ��������� ��� ���������� ��������� ����� �
� �

���������� ������� �������� �� ������ �
� �

� ������������ ������� ������� ��������� �������� �
� �

���������� �������� ������� ���������� �
� �

� ������������ ������ �������� ��������� �
� �



    
 

 
 

1103

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 
 

 القاسم الشايب شعر أيب يف بالغة التكرار واجلناس 

 
������� ��� ������� ��� ������� �� �
� �

� ������������� ����� ������� ������������ ����� �
� �

 ةالفنی جملة من الظواھر اھذه القصیدة حفلت بالممیزات األسلوبیة، إذ فیھ

  منھا:

[اشتملت القصیدة على (األلفاظ المعرفة، والمنكرة)]: فاأللفاظ المعرفة مثل  -١

  (األمانى ، الھوى، واألسى، والفجر، واللیل والنشید، والدنیا).

والمنكرة مثل (طیور، زھور، ینابیع، وأغصان، وبحار، وكھوف، 

  وبراكین، وودیان) وغیرھا كثیر.

وال ھأطفال الخلود، وأطیاف الوجود، وأمثل: وكذلك األسماء المضافة (

  جى، وأحالم الورود، وألحان الخلود) وغیرھا.دال

التغیر  مإن اإلكثار من صیغ األسماء بما تدل علیھ من الجمود وعد

والخضوع للدالالت الزمنیة، یفید أن الشاعر مصمم على  التغلب على إرادة 

  تحدى ھذا السلطان. لتغییر الخاضعة لسلطة الزمن، وذلك باإلصرار علىا

كما أن اإلكثار من صیغ النكرات بما یفیده التنكیر من الداللة على العموم 

والشیوع ناسب افتتاحیة القصیدة الت�ى رمى منھا إلى جعل كل كائن حى فى 

  الوجود مشاركا لھ ثورتھ.

ص والتحدید یك إلى صیغ المعارف بما تفیده من التخصلثم عدولھ عن ذ

من قوة قلب الشاعر الذى  تى تلت ذكر قلب الشاعر وعززفى األبیات الت

 قد یبدویستطیع احتواء كل ھذا العالم على عمومھ واتساعھ، فى مكان واحد 

  ضیقا ، لكنھ قادر على اإللمام بھ.

) مرة وھو ٣٢تكرار حروف العطف]: تكرر حرف العطف فى القصیدة ([ -٢

شر بیتا، ویمثل حرف العطف أبیاتھا األربعة ع ود كبیر فى قصیدة ال تعددع

  (الواو) معنى المشاركة فى العمل، وھو یعزز الترابط بین أجزاء القصیدة.

                                                 
  .١٨١، ص١٨٠) دیوان الشابى ص (١
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تكرار صیغ الجمع]: من الممیزات األسلوبیة فى القصیدة اإلكثار من [ -٣

ھ، فمنھا الكلمات المجموعة جمع تكسیر، باختالف مدلوالتھ وتنوع صیغ

) مرات، وصیغة جموع الكثرة ٨(قلة (أفعال) التى تكررت صیغة جمع ال

) مرات ٦وردت ( تىالجموع ال منتھى صیغ) مرات تلیھا ٩(فعول) (

  متنوعة.

إن تكرار صیغ الجمع واإلكثار منھا فائدتھ (المبالغة والتكثیر) والشاعر 

 یشحذى فیھ الزمن والوجود بقلبھ وحده، فلیس من العجیب أن دھنا فى موقف یتح

لمة ما یساعده فى إضفاء ھالة من العظمة قد تبدو مبالغا خیالھ لیستمد من قوة الك

  فیھا!.

تكرار صیغ المصادر وأسماء المصادر : یدل المصدر على معنى مجرد من  -٤

الداللة الزمانیة، ولذا فھو یشع بمدلول شامل، ویشبھ فى داللتھ اسم الجنس، 

غیر أن اسم الجنس یدل على شئ محسوس، فى حین یدل المصدر على 

ل الشاعر كثیرا من المصادر، منھا (وجود، عمنى قائم فى الذھن، وقد استمع

  نشید، صمتى، الخلود).

تكرار األلفاظ ذات المدلول الزمانى والمكانى: كرر الشاعر عدة ألفاظ بعینھا  -٥

فى القصیدة، یتقدمھا اسم اإلشارة الدال على المكان القریب، (ھھنا) وھو 

) ١٠یقوى داللتھ، والمعنى المراد منھ فقد تكرر (مصدر بـ (ھا) التنبیھ، مما 

  مرات، وھو یشیر بھ إلى قلب الشاعر الذى ھو مضمون القصیدة.

كما كرر الشاعر كلمة (الوجود) مرتین، وكرر (الخلود) مرتین أیضا 

ا المكانى الزمنى موذلك ألن القصیدة تتركز فى معنى (الوجود والخلود) لمدلولھ

حة تؤكد رغبة اإلنسان فى البقاء، وإرادتھ یا، وھى صالشامل وقتا ال محدود

التحرر من قیود المكان والزمن، بحصر قوة الزمن كلھا فى مكان واحد ھو قلب 

  الشاعر.

تكرار األفعال (الماضیة والمضارعة) فقد بلغ عدد الماضى منھا أربعة  -٦

لة ) فى القصیدة، ومعروف ما للفعل المضارع من دال١٥والفعل المضارع (

  الحدوث والتجدد، أى: االستمراریة فى الحدث.



    
 

 
 

1105

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 
 

 القاسم الشايب شعر أيب يف بالغة التكرار واجلناس 

 

  فھو لذلك یعزز موقف الشاعر فى إرادة البقاء.

  ویعبر الشابى عن ارتباطھ بالشعر فیقول فى (رسالة إلى الشعر):
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ح الشعر درة ألن المقام مقام م) م١٥نالحظ أن الشاعر كرر لفظ (فیك) (

التنویھ بالشعر واإلعالء من شأنھ وھو أیضا ) ٢(فقد جاء التكرار على سبیل 

  للتأكید على مدى حبھ للشعر وارتباطھ بھ ارتباط الروح بالجسد.

فالشعر عند الشابى كان وسیلة للتنفیس عما بداخلھ، كما أنھ منطلقا 

تھ الحزن والكآبة، وفى كآبتھ بعدا فلسفیا ألشجانھ وتعبیرا عن أحالمھ التى أورث

وصوتا باحثا عن الحقیقة ومنطلقا لألمل، وسببا فى النھوض، وسبیال إلى اإلبداع 

  الشعرى الخالب.

                                                 
  .١٩٢، ص١٩١ص) دیوان الشابى  (١
  .٦٠) العمدة جـ ، ص (٢
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  حن) فى قولھ:نوفى قصیدتھ (ألحانى السكرى) نرى الشابى یكرر الضمیر (
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إن تكرار الشابى للضمیر (نحن) تكرارا عمودیا تكرر ست مرات فى 

نحیا كالطیر فى  قوالب عمودیة مختلفة، یرتبط كل منھا باللفظ المكرر (نحن

األفق الساجى، نحن نلھو تحت الظالل، نحن نغدو بین المروج، نحن مثل الربیع 

نمشى على أرض من الزھر، نحن نحیا فى جنان السحر، نحن فى عشنا المورد 

نتلو) وھى صور غیر متنافرة لكونھا تصب جمیعا فى سیاق المعنى العام لھذه 

                                                 
  .١٣٢، ١٣١) دیوان الشابى:  (١
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دئة فى اللحظة الحاضرة من خالل الحب األبیات وھو السعى للعیش فى حیاة ھا

  للذات.

  وفى ھذا دلیل على قدرة الشاعر وتمكنھ من اشتقاق المعانى.

ویالحظ أن الشابى قد حشد فى ھذا النص معینات أخرى كاإلتیان بعد الضمیر 

المكرر (نحن) بفعل مضارع مختلف عن اآلخر مثل (نحیا نلھو، نغدو، نمشى ، 

من خالل حسن التوظیف لحرف "النون" الذى  ھالراھننتلو) لیعكس لحظة الزمن 

قى لما یحدث لجزءا من الذات الحالمة فى الضمیر (نحن)، وكأنھ یھئ المت دیع

  للشاعر.

  وفى قصیدة (یا شعر) یقول:
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م لنداء (یا) مع لفظ (شعر) وكأنھ ینادى للشعر ونالحظ النغا حرف رفقد تكر

فى الحزین الذى یئن فیھ، فالكآبة ھى الروح المسیطرة على ذلك النص، فالشعر 

  حیلة الكئیب. هنظر

إن التكرار ھنا تمیز باتصالھ المباشر بحركة الذات الشاعرة، فالنص بدأ بحركة 

بة التى یسلبیة سوداویة ھى العذاب والقلق والنحیب والمعاناة النفسیة الرھ

شاعر یجسد مدى حجم المعاناة التى یعیشھا بین على مشاعره إن ال تسیطر

  الصرخة والنحیب، والمدامع، والدماء.

فالمعاناة واأللم تبدو واضحة فى كل أنفاسھ الشعریة من خالل توظیفھ للتكرار 

  على مستوى الكلمة بكل دالالتھا.

                                                 
  . ٨٨) دیوان الشابى ص (١
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  ثالثا: تكرار اجلملة:

لكلمة)، بل ال یقف التكرار فى شعر الشابى عند حدود تكرار (الحرف وا

ن ھذا الضرب من أیتعدى ذلك فى أحیان كثیرة إلى تكرار (الجملة) وال شك فى 

التكرار یسھم إلى حد كبیر فى تغذیة المعنى وتقویتھ، فالعبارة المكررة تكسب 

النص طاقة إیقاعیة أكبر بفعل اتساع رقعتھا الصوتیة، مما جعل الشابى یوظف 

لوبیة متنوعة وأنماط لغویة متعددة، جسد فى ھذا النوع من التكرار عبر أنماط أس

كل نوع منھا نوعا خاصا من المعاناة، وشرح من خاللھا ما یدور فى نفسھ من 

  .ھقلق وحیرة واضطراب، فكانت بمثابة وسائل الستیعاب وتخفیف ھموم

  یقول من قصیدة (مناجاة عصفور): إذ
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فالشاعر یكرر عبارة (ماذا أود من المدینة وھى) عن طریق التوظیف 

البارع ألداة االستفھام (ماذا)، وكلمة (أود) التى تعبر عن رغبتھ القویة فى 

  یر إلى األفضل واألحسن.غیالت

ة (ماذا أود من المدینة وھى ال) فى بدایة رإن استخدم أسلوب التكرار لعبا

العاطفة التى فجرتھا فى نفسھ العالقة المتوترة بینھ  كل بیت، من أجل تحریك

وبین مجتمعھ، فدفعتھ إلى الثورة واالنفعال، فھو ینفى عن المدینة كل صفات 

األمن واالستقرار، والخیر والمحبة، فھى غارقة فى الدماء، وال یستقر فیھا إال 

  لعباد.الظالم الذى یجعلھا مكانا للفساد والبغى فى األرض والتكبر على ا

                                                 
  . موار: كثیر الحركة، الموتور: الذى یطالب بدم مھدور .١٥٧) دیوان الشابى ص (١
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رغبة من الشاعر فى إصالح مجتمعھ،  ر المتالحقلذا كان التكرا

  ید.دواالنطالق بھ نحو التغییر والتج

كما اعتمد ھذا التكرار على أسلوب االستفھام بـ (ماذا) الذى استدعى 

  بمقاطعھ الطویلة. فظاستنفارا قویا وجھدا وفیرا للتل

للعبارة (أداة التمنى وفى قصیدة (النبى المجھول) نرى تكرار الشاعر 

  واسمھا وخبرھا) متخذا من التكرار وسیلة للثورة على نفسھ یقول:
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، تعبر عن التوتر االنفعالى القائم )إن تكرار الشاعر للعبارة (لیتنى كنت

ف عن طبیعة البنیة المكونة لھذا التمنى كونھا شعلى التمنى بشكل مكثف، كما تك

س المتلقى للتأثیر علیھ، وجعلھ یعیش جو النص قوة فاعلة وسلطة قویة فى نف

لیؤكد قیمة التغییر إلى األفضل، والثورة على الواقع األلیم، فالسیول، والریاح، 

والشتاء، واألعاصیر، ما ھى إال عناصر تتخذھا الطبیعة وسیلة للثورة على 

  ذاتھا.

                                                 
  . الرمس: القبر. القرس: البرد الشدید. النبس: الكالم . ١١٧) دیوان الشابى  (١
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مودیا وفى تكرار العبارة (لیتنى كنت) فى األربعة أبیات األولى تكرارا ع

لدى المتلقى بأنھ سیتھیأ الستقبال ) ١(فى بدایة كل بیت " یحدث تیار التوقع"  

  تتابعات جدیدة من ھذا التكرار.

أما التكرار فى األبیات الخامس والسادس والسابع فى قولھ (لیت لى قوة) 

لیحرك فیھ الدھشة اإلیقاعیة من مخالفة السیاق، وھذا ما یتناسب مع التمنى الذى 

بھ الشاعر أبیاتھ " ولذا كانت الحاجة إلى ھذا التكرار ماسة، والضرورة إلیھ بدأ 

  ) ٢(داعیة لعظم الخطب، وشدة موقع الفجیعة." 

ویقول الشابى من قصیدة (األبد الصغیر) مكررا أسلوب النداء للتعبیر عن حالتھ 

  النفسیة تجاه الواقع المؤلم الذى یعیشھ یقول:
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فتكرار العبارة (یا قلب كم فیك) یكشف عن عثور الشاعر على رمز 

لألمل الھارب وللمدینة المجھولة، مما یتالءم مع حالتھ النفسیة التى تنزع إلى 

  ھ الذى یشعر باآلمھ.سالطبیعة فھى مصدر حلمھ، وأنی

رة بصورة من صور الطبیعة فى كل مرة وال شك أن اقتران العبارة المكر

  قد أتاح لھا مسوغ وجودھا وأبعدھا عن اللفظیة المكررة.
                                                 

  . ١٦١:١عر الجاھلى دراسة أسلوبیة د/ موسى ربایعة مجلة مؤتة العدد ) التكرار فى الش (١
  ت / محمد أبو الفضل إبراھیم . ١٤٤) الصناعتین ألبى ھالل العسكرى ص (٢
انبجسى: انفجر، لجم جمع لجام وھو ما یجع�ل ف�ى ف�م الف�رس م�ن  ١٥٧) دیوان الشابى ص (٣

  حدید .



    
 

 
 

1111

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 
 

 القاسم الشايب شعر أيب يف بالغة التكرار واجلناس 

 

یقوم تكرار الالزمة على انتخاب شطر شعرى، أو بیت  :تكرار الالزمة -٤

شعرى، یشكل بمستواھا إالیقاعى والداللى محورا أساسیا ومركزیا من 

  . ) ١(محاور القصیدة" 

بیت الشعرى بین فترة وأخرى على شكل فواصل یتكرر ھذا الشطر أو ال

ھا إلى طبیعة القصیدة من جھة، وإلى درجة تأثیر رتخضع فى طولھا وقص

  الالزمة فى بنیة القصیدة من جھة أخرى.

وقد تتعدد وظائف ھذا التكرار حسب الحاجة إلیھا، وحسب قدرتھا على 

  ) ٢(األداء والتأثیر

نى المعنى غة وطاقات فنیة، تكما یكشف التكرار عن إمكانات تعبیری

وتجعلھ أصیال إذا استطاع الشاعر أن یسیطر علیھ، وأن یجئ فى موضعھ بحیث 

یؤدى خدمة فنیة ثابتة على مستوى النص تعتمد بشكل أساسى على الصدى 

والتردید لما یرید الشاعر أن یؤكد علیھ، أو یكشف عنھ بشكل یبتعد عن النمطیة 

  .) ٣(األسلوبیة"

ر الالزمة فى شعر الشابى بشكل غیر ثابت، وذلك بسبب وجاء تكرا

نفسیتھ القلقة والمضطربة، فتراوحت الالزمة عنده بین تكرار الشطر الشعرى أو 

  ھ.سبین البیت الشعرى لیجسد من خاللھما عذابات نف

  یقول من موشحتھ (أغانى التائھ):

����� ���� ����� ��� ���� �
� �

� ��������� �� ��������������� ��������� �
� �

����������������� ��������� ���������� �
� �

� ����������� ������� ������� ������ �
� �

�������� ��� ������� �������� �������� �
�� �

� ��������������� �������� ����������� �
� �

                                                 
الداللی��ة والبنی��ة اإلیقاعی��ة د/ محم��د ص��ابر عبی��د ) القص��یدة العربی��ة الحدیث��ة ب��ین البنی��ة  (١

  . ٢١٤صـ
  . ٢١٤) نفسھ ص (٢
  . ٢٧٠) قضایا الشعر المعاصر نازك المالئكة ص (٣
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فالشاعر فى ھذه الموشحة كرر الالزمة (كان فى قلبى فجر ونجوم) فى 

ب ھذا النص ثالث مرات، جسد فیھا ماضیھ المشرق الذى فقده لعظم المصائ

المعانى الجمیلة من خالل األسالیب التكراریة  هالمتراكمة علیھ، مؤكدا ھذ

  المتالحقة الالزمة.

فمجرد إعادة الالزمة یعنى انتھاء مجال معنوى، والولوج فى مجال 

ى آخر، وبذلك یكون لھا وظیفتان فى آن واحد: الفصل بین األجزاء ، ومعن

یة ذات معنى جزئى، وتصل دء مسرووالوصل بینھما، فھى تفصل ألنھا تفید انتھا

" وتعمل ) ٢(یات كلھا صوتیا إلكساب النص بناءه المعمارى العامدبیت المسرو

  .بین األجزاء ) ٣(على جعل القصیدة قادرة على تكوین تركیب متناسق"

وفى الحالة األخرى تمتد العبارة المكررة لتشمل بیتا برمتھ، یعیده الشاعر 

قصیدة، وكثیرا ما یكون البیت المكرر تكرارا لبیت فى المقطع الختامى من ال

  المطلع، وذلك قولھ من قصیدة (یا موت):
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  . ١٥٠، ص١٤٩) دیوان الشابى ص (١
  . ٧٩) البنیات الدالة فى شعر أمل دنقل ص (٢
  . ١٨٩، ص  ١٨٨) التكرار فى الشعر الجاھلى د/ موسى ربایعة ص  (٣
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كل  بدایةى ف ھفمن خالل تكرار ھذا البیت الذى صدر بھ قصیدتھ، وجعل 

، حتى إذا مر بھ القارئ یتذكره حین یعود إلیھ نرى التكرار المتالحق مقطع

مكررا فى مكان آخر من القصیدة، وھو بطبیعة الحال، یتوقع توقعا غیر واع أن 

د ستأكیدا لداللة البیت الشعرى المكرر، ألنھ یج) ٢(ه كلما مر بھ تماما" دیج

(والده) ، فأصبحت صورتھ ال  حطم صرحھمن ھذا الموت الذى  ھمعاناتھ واآلم

  فأحس بالنھایة. ھتفارق

ح القصیدة وخاتمتھا، تفیقوم تكرار عندئذ بوظیفة الربط اإلیقاعى بین مفت

نھایتھا یضعنا أمام  حتىوكأنھ بھذا التكرار للبیت األول فى كل مقاطع القصیدة 

    فعل شعرى متكامل.

                                                 
. قصمت: قطعت. األرزاء: المص�ائب. م�ن ح�الق: م�ن  ١٠٨، ص١٠٦یوان الشابى ص) د (١

مك��ان ع��ال. مرض��وض الف��ؤاد: محط��م القل��ب. العرص��ات: جم��ع عرص��ة وھ��ى الفن��اء. 
  مطرقا: محنى الرأس مفكرا.

  . ٢٣٤) قضایا الشعر المعاصر نازك المالئكة ص (٢
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  ویقول أیضا:
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إن ھذه الشواھد وغیرھا كثیر فى دیوان الشابى تنبئ عن مدى اھتمام 

الذى جعلھا أكثر انسجاما وحساسیة و (الجناس) ) تكرارالشاعر بھذا اللون (ال

إیقاع، بما یمثلھ من ثنائیة صوتیة خالصة، تتوافق فیھا الصورة اللفظیة من 

" تحدث ھزة فى النفس " ألن ورود الجناس فى كلمات متناظرة یكسبھ ) ٦(متینكل

  .) ٧(میزتین یعسر توفرھما لھ بدونھ وھما التردید الدورى، وقوة الوقع فى السمع"

  

  

  

  

                                                 
  . ٥٠) دیوان الشابى ص (١
  . ٥١) دیوان الشابى ص (٢
  . ٥٤دیوان الشابى ص ) (٣
  . ٥٥) دیوان الشابى ص (٤
  . ١٦٧) دیوان الشابى ص (٥
  . ٣٨) موسیقى الشعر بین الثبات والتطور د/ صابر عبد الدایم ص (٦
  . ١٠٣محاولة تحلیل وتحدید د/ محمود المسعدى ص –) اإلیقاع فى السجع العربى  (٧



    
 

 
 

1115

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 
 

 القاسم الشايب شعر أيب يف بالغة التكرار واجلناس 

 

  املبحث الثانى

  اجلناس فى شعر الشابى

الجناس یعد مظھرا من مظاھر التماثل الصوتى، وھو یشكل البنیة 

الشعر، إذ یمثل لونا من التكرار على نحو من األنحاء تتوارد فیھ اإلیقاعیة فى 

فى النطق واختالفھما  ین، بمعنى:" تشابھ اللفظ)١(ا" ماللفظتان مع اختالف مدلولھ

فى المعنى، وال یشترط فى الجناس تشابھ جمیع الحروف، بل یكفى فى التشابھ ما 

وازن ھو فى األساس اتفاق وھو بذلك یؤدى إلى أن " الت) ٢(نعرف بھ المجانسة"

  .) ٣(األصوات واختالف الداللة"

" ھذا یكون (الجناس) أحد أنماط الموازنات الصوتیة " لما یحملھ من 

قدرة على جذب انتباه المتلقى، وإثارتھ، وتوجیھھ نحو االستخدام اللغوى الموظف 

  ".) ٤(شعریا

أجل ھذا وقد وظف الشابى الجناس فى نصوص كثیرة من شعره من وب

إیجاد موجات إیقاعیة تضفى على شعره الرونق والجمال، ومن ذلك متحدثا عن 

  قیمة األمومة وحرمتھا مبینا أنھا كالحرم السماوى یقول:
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فالجناس فى قول الشاعر (حرم) و(حرم) فى البیت الثانى، فاألولى تدل 

ة، والثانیة تدل على معنى (التحریم) أى أن ھذه معلى أن لھا حرمة ومكانة عظی

الحرمة ھى حرمة سماویة دلت علیھا كلمة (حرم) فى البیت األول. وھى صفات 

                                                 
  . ١٤٦د/ محمد عبد المطلب ص ) جدلیة األفراد والتركیب فى النقد العربى القدیم (١
  . ١٩٦) علم البدیع د/ عبد العزیز عتیق ص (٢
  . ٣) الموازنات الصوتیة فى الرؤیة البالغیة د/ محمد العمرى ص (٣
  . ١٤٢،  ١٤١) قراءة النص الشعرى الجاھلى د/ موسى ربایعة  (٤
  . ١١٦) دیوان الشابى ص (٥
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ھ الشاعر من أن لألم حرمة تشبھ حرمة الحرم معبرة عن الجو العام الذى عبر عن

  السماوى، مما یدل على قدسیتھا وإعالء قیمتھا ومنزلتھا.

ھذا الجناس أضفى رداء القدسیة والطھر والجالل على النص، كما جعلنا 

نتعایش مع الجو النفسى الرائع وھذه المشاعر الجمیلة مما أعطى النص قیمة 

  معنى فى سیاق التماثل الصوتى.إیحائیة تكمن فى دمج اختالف ال

وقد یأتى الجناس ملتفا بالطباق إلثارة الخیال عبر جوین متضادین متنافرین 

  كما فى قولھ:

����������� ����������� �������� �
� �

� ��������������� ����������� �������� ����� �
��� �

م بھا وھى األشیاء التى یحل و(أحالم)بمعنى أوجاع فالتجنیس بین كلمتى (آالم) 

  مبنى على التضاد الداللى. اإلنسان وھو

  ویقول أیضا من قصیدة (قلب الشاعر):
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ف وھو جناس غیر تام (جناس الحق ) دب)  فالتجنیس ھنا بین كلمتى (ھب ،

لي (ھب) من الھبوب بمعني كل ما یھب من ریاح وغیرھا ودب: كل ما یدب ع

   األرض.

الوجوم) وھو االمتناع  (( نام) من النوم و (جام) من ــكلمتي (نام، وجام) فوبین 

  عن الكالم من شدة الحزن.

ن كل زوج من والتجنیس ھنا قائم على استحضار المعنى المضاد بی

  الكلمات المتجانسة مما یثیر ذھن المتلقى عبر التضاد والتنافر بین الكلمات.

                                                 
  . ٤٧) دیوان الشابى ص (١
  . ٧٧ص) دیوان الشابى  (٢
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  ویقول أیضا:
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  ففي ھذه األبیات نري الجناس غیر التام بین كلمتي (األنصاب واأللقاب)

ھي: جمع النصب وھو كل ما یعبد من أصنام وتماثیل من دون هللا  "فاألنصاب"

  من لقب. اإلنساننسب إلي كل ما ی"واأللقاب "

وبین (السعید والفقید) فالسعید: ھو كل ما یسعد االنسان في حیاتھ والفقید 

  ھو ما یفقده االنسان من شئ عزیز علیھ.

: ھو الذي یرفع صوتھ بالغناء ح"ادوالص "وبین (صداحھ ونواحھ)

  ھو البكاء بصوت عویل. "والنواح"

  یاب.وبین (مصادره وموارده) وھو الذھاب واإل

وقد یأتي الجناس بین كلمة القافیة وكلمة أخري قبلھا في صدر البیت وھو 

ما یسمیھ النقاد "برد العجز علي الصدر" وقد جعلھ ابن األثیر فرعا من فروع 

نظرا لقیمتھ  ) ٥(التجنیس، إذ ذھب إلي أنھ ضرب منھ، وقسم من جملة أقسامھ"
                                                 

  .٥٨) دیوان الشابي  ١
  .٨٠) دیوان الشابي  ٢
  .١٨٩) دیوان الشابي  ٣
  .٢٠٨) دیوان الشابي  ٤
  .٢/٣) العمدة البن رشیق  ٥
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باجة ویزیده یویكسوه رونقا ود الذي یكون فیھ أبھة، تالبالغیة مما یكسب البی

 )١(مائیة وطالوة".

  یقول:
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لناتج فالقیمة الجمالیة في ھذه األبیات، جاءت من خالل الجمال الموسیقي ا

ر" في قولھ (جناح) في الشطر األول، و (الجناح) في درد العجز علي الص "عن

الشطر الثاني، ومثلھ (الوجود) و (الوجود) ومثلھ (الخدود) و (الخدود) وغیرھا 

  كما ورد في األبیات.

                                                 
  .٣٨٤/ ١) المثل السائر البن األثیر  ١

  .٦٨) دیوان الشابى :  (٢
  . قطوب: عبوس ٨٥) دیوان الشابى:  (٣
  ضرجھا: خضبھا وصبغھا . ٨٦) نفسھ:  (٤
  . ٧٩فسھ: ) ن (٥
  . ١٦٣) دیوان الشابى ص (٦
  . ١٧٨) دیوان الشابى ص (٧
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 القاسم الشايب شعر أيب يف بالغة التكرار واجلناس 

 

مما أعطي البیت الشعري نبضا جمالیا رائعاً رفع من قیمتھ في األسماع، 

ھا الشاعر من خالل التردید لھذه األلفاظ ومن ھنا ووضح المعاني التي یرید

جاءت قیمة (رد العجز علي الصدر) مع التكرار في أنھ مثل حلقة مغلقة یرتبط 

فیھا أول الكالم بأخره، حیث یرد اللفظ في الكالم، ثم ینمو بعده المعني وصوال 

 )١(فیھ" ي أو اختلفانإلي خاتمة یتكرر فیھا اللفظ، سواء اتحد اللفظان في المع

  افیة ومنذرا بمجیئھا علي الوجھ الذي ھي علیھقفیكون بذلك داالً علي ال

  ویأتى الجناس أیضا فى قصیدتھ (شعرى) التى یقول فیھا:

�������� �������������� ���������� �
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فالجناس بین كلمة ( شعري) وھو من الشعر أي الكالم المنظوم و 

  عوري) وھو من الشعور واألحاسیس.(ش
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فالجناس بین (مراد) بمعني: قاصد ومنقاد، و (مرادي) بمعني أملي وبین 

بمعني: الشىء العظیم  ، والظالل وھى التي تظلل االنسان من حر (جالل) 

  الشمس.
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و (مراد: مرادى) ، و (ظالل :  إن الجناس فى قولھ (شعرى : شعورى)

جالل) أحدث نوعا من التناسب واالنسجام فى األصوات من خالل التوازن 

  الصوتى الذى أحدثھ الجناس.

                                                 
  .٢٢٣) البالغة واألسلوبیة د/ محمد عبد المطلب صـ  ١

  . ١١٠:١٠٨) دیوان الشابى ص: (٢
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  ویقول أیضا:
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في السطر الثاني والجناس بین (األحداث، واألجداث) وھو من الجناس 

  المصحف، فاألحداث: المصائب واألجداث القبور.

تكرار فھو تكرار فقد اجتمع فى ھذا النص (التكرار والجناس) معا، أما ال

  لعبارة

(سر مع الدھر)، والجناس بین (األحداث)، و (األجداث) وال شك أن 

 قاع المطرب لھا وتحقیقتردید األصوات یزید من حالوة جرسھا، واكتمال اإلی

االنسجام بین ألفاظھا المتجانسة فأحدثت نغما إیقاعیا عالیا عكس ذات الشاعر 

ن قیود المجتمع الزائفة وبذلك تتجلى قیمة التى تسعى إلى االنطالق والتحرر م

التكرار على مستوى العبارة، كما یظھر قیمة الجناس من خالل التشابھ فى 

  الوزن، والصوت القوى.

وبعد فإن " التكرار والجناس" فى شعر أبى القاسم الشابى أحدث فى 

وتى، النص الشعرى تنوعا، وعند المتلقى متعة، بتناغمھ الداخلى، وانسجامھ الص

وھو لیس غایة، وإنما وسیلة فنیة، وإبالغیة لتوصیل المعنى وتحدیده، وبالتالى 

  أداة لوظیفة بالغیة.

  

 

  

                                                 
  . ٦٣) نفسھ:  (١
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 القاسم الشايب شعر أيب يف بالغة التكرار واجلناس 

 

  

  خلامتةا

  

من  دفى نھایة ھذه الدراسة لشعر أبى القاسم الشابى، والمعایشة لشعره، أج

ھا ضعى تسجیل أھم النتائج المنبثقة من النصوص المستشھد بھا فى موابواج

من البحث والتى تم التوصل إلیھا سعیا إلبراز جمالیات (التكرار  المختلفة

  والجناس) وھى:

ما إجاء التكرار بأنواعھ المختلفة فى شعره كمظھر من مظاھر التردید  -١

یة لھا صلة بالناحیة النفسیة رلحرف، أو كلمة، أو عبارة أو بیت وسیلة تعبی

التوقع وإشاعة جو من  للشابى، مما أكسبھا صفة جمالیة مرتكزة على لذة

  یم والتالحم والترابط بین أبیات القصیدة.غالتن

أصبح تكرار الحرف بحضوره الواضح فى شعر الشابى ظاھرة جمالیة تدعم  -٢

  اإلیقاع الصوتى فى القصیدة، مما یجعل الصیاغة بھ محور القوة التعبیریة.

نیة مزوالت الجاء تكرار الفعل فى النص الشعرى الشابى تعبیرا عن التح -٣

فى النفوس، مما ولد صور  ھالمختلفة ونقل التجربة بطریقة مثیرة تھئ مكان

  جدیدة تعمق االنفعال.

تمیز تكرار العبارة فى شعره بوظیفة الضبط االیقاعى المنتظم الذى یخرج  -٤

  بالقصیدة من حالة إیقاعیة متراخیة إلى حالة أكثر انتباھا ویقظة.

ى شعره بمثابة محطات منتظمة تعمل على خلق إیقاعات غدا تكرار الالزمة ف -٥

صوتیة متساویة، ربطت المقاطع الشعریة موسیقیا وداللیا وأكسبتھا تألقا 

  تتلذذ بھ األذن كما تتفاعل مع معطیاتھ الجمالیة.
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أفاد الشاعر من إیقاع الجناس فى القصیدة التعبیر عن حالة وجدانیة مما  -٦

ة موسیقیة غیر متوقعة مما یشد انتباه السامع أكسب القصیدة طاقة إیقاعی

  ویزید من غنائیة البیت.

وظف الشاعر الجناس الملتف بالطباق فى شعره كمظھر من مظاھر التلون  -٧

متنافرین بحیث یحرك التنافر اإلیقاعى بین  عبر جوینفى القصیدة 

  المتجانسین تنافرا داللیا فى ذھن المتلقى إلثارة الفكر عبرھما.

  

لتقدیمھا فى دراسة متواضعة، ویبقى  -ك ھى أھم النتائج التى وفقنى هللا تل

، فقد تبلغ أعطافھ لكنھا تعجز أن تعتلى ھالشعر شامخا تحاول الدراسات تسلق

  قمتھ.
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  املراجعثبت املصادر و

  

  ھـ.١٣٩٨ن للسیوطى ط الحلبى سنة آاالتقان فى علوم القر .١

ھـ ت محمد ١٣٩٧سنة صبیح  طالجرجانى  سرار البالغة لعبد القاھرأ .٢

  عبد العزیز النجار.

افاق عربیة  ترجمة د/حیاة شرارة –ین أ.ف تشنتر – واألسلوب األفكار .٣

   .بغداد

  .ھـ ١٣٩٢ط صبیح  سنة  البغیة شھوبھام ىللقزوین االیضاح .٤

 – ىد/محمود المسعد –قاع فى السجع العربى محاولة تحلیل یاال .٥

  .م١٩٩٦ ىالتونس هللامؤسسات عبد الكریم عبد

اتحاد  مطبعة –د/ عبد السالم المساوى –ر امل د نقل عیات الدالة فى شنالب .٦

  .م١٩٩٤العرب دمشق 

  .ھـ١٣٧٣ة ط الحلبى سنة بیتن البن قآویل مشكل القرأت .٧

ھـ ت ١٣٨٣على سنة ألا سصبع ط المجلإلبى االبن أتحریر التحبیر  .٨

  .فنى شرفح

 –قدیم د/  محمد عبد المطلب والتركیب فى النقد العربى ال اإلفرادلیة جد .٩

  .م١٩٩٥ أولى القاھرة ط لونجمانالشركة العالمیة للنشر 

العرب د/ ماھر  دى عندتھا فى البحث  البالغى والنقاللجرس االلفاظ ود .١٠

  .١٩٨٠-بغداد –دار الحریة للطباعة  –مھدى ھالل 

ى منشورات سمحمد الھادى الطرابل. ب فى الشوقیات دوخصائص االسل .١١

  .م١٩٨١-تونس –الرسمیة  المطبعة یةالتونسالجامعة 
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–كتاب لل العربیة الدار – وابو القاصم محمد كر–دراسات عن الشابى  .١٢

  .م١٩٨٤- سطرابل

نشر  –د/ مجید طراد  ھوشرح ھقدم ل – ھبى القاسم الشابى ورسائلأدیوان  .١٣

  .م١٩٩٤ –ط ثانیة  –بیروت  –دار الكتاب العربى 

بو ھالل العسكرى ت : على أ –والشعر  الكتابةفى  – تینالصناعیكتاب  .١٤

الكتب العلمیة بیروت ط دار  –بو الفضل ابراھیم أمحمد البجاوى ومحمد 

  م.١٩٨١أولى 

ومسائل البدیع د/ –صول البالغة ألیع دراسة تاریخیة  وفنیة دعلم الب .١٥

ھـ ١٤٣٤ ٣ط–ونى عبد الفتاح فیود  مؤسسة المختار للنشر والتوزیع سیب

  .م٢٠١٣-

ق یتحق –البن  رشیق  القیروانى  – الشعر ونقدهفى صناعة  دةعمالكتاب  .١٦

  .م٢٠٠٠ط اولى سنة –القاھرة  –ى جانخالنبوى شعال ن مكتبة ال د /

دار الكندى للنشر  – ربایعةقراءة النص الشعرى الجاھلى د/ موسى  .١٧

  .م١٩٨٨ األردن –والتوزیع 

د/ محمد یقاعیة دة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة والبنیة اإلالقصی .١٨

دمشق ط أولى سنة  –وزارة الثقافة السوریة  صابر عبید منشورات

  م.٢٠٠٥

 –ط دار العلم للمالیین  –نازك المالئكة  –قضایا الشعر العربى المعاصر  .١٩

  م.٢٠٠٧،  ١٤ط– بیروت

معانى التراكیب د/ عبد الفتاح الشین ج ا ط دار الفكر العربى سنة  .٢٠

 م.١٩٩٣ ھـ١٤١٤

ة عمطب –رى عمد / محمد ال –لصوتیة فى الرؤیة البالغة ات انزواالم .٢١

 .١٩٩١ط اولى  – البیضاءالدار  –النجاح الجدیدة 
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دار  -عبد الدایم یونس    صابروالتطور د/ بین الثبات  الشعرموسیقى  .٢٢

  م ١٩٩١الزقازیق  –للطباعة والنشر  األرقم

  

  عاجمامل

  د.ت –شریفة  ط دار–میل بدیع یعقوب إ – واإلمالء عرابإلامعجم 

  

  الدوريات

مؤتة  ةمجل –التكرار فى الشعر الجاھلى دراسة اسلوبیة د/ موسى ربایعة 

  م.١٩٩٠ – األولالعدد  – األردن   –للبحوث والدراسات 

 –فصول  یعة مجلةسلوبیة د/ موسى رباأ دراسة جاھلىالالتكرار فى الشعر 

  م.١٩٨٤شتاء  – األولد عدالمجلد الخامس ال –العامة للكتاب  المصریةالھیئة 

–فى البحث عن ھویة للقصیدة العربیة الحدیثة د/یمنى العید  خطوط عریضة

  .١٩٨١-العدد الرابع   ملالكر – مجلة
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 
 

 القاسم الشايب شعر أيب يف بالغة التكرار واجلناس 

 

 

   فهرس املوضوعات
 

 الصفحة املوضـــــــــــوع

 1075  املقدمة

 1076  التمهيد مفهوم التكرار واجلناس وبيان القيمة

 1076  أوآلً: التكرار

 1081  ا: اجلناسثاني

 1083  التكرار ىف شعر الشاىب:  املبحث األول

 1115  اجلناس ىف شعر الشاىب:  املبحث الثاىن

 1121  اخلامتة

 1123  املصادر واملراجع

 1126  فهرس املوضوعات

  


