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 الثالث عشرالعدد 

 التكرار يف شعر حممد السيد شحاته
 )شاعر الربارى(

                                   
 إعــداد

 

 بوسي مجعه حممد عبدالغفارالباحثة/ 
 جامعة الفيوم -كلية اآلداب

 
 أ.د/عبدالعاطي كيوان      

 أستاذ األدب احلديث        

 جامعة الفيوم -كلية اآلداب 

      
 د/هاني علي سعيد                  

 أستاذ البالغة والنقد املساعد                   

 جامعة الفيوم -كلية اآلداب                  

 

وقد أدت دوًرا ، أحد األدوات الجمالية التي استخدميا شاعر البراريالتكرار 
أساسًيا في شعره حيث " يمجأ الشاعر المعاصر إلى التكرار ليوظفو فنًيا في النص 

أما الدوافع النفسية فإنيا ذات وظيفة ، وأخرى فنية، المعاصر لدوافع نفسيوالشعري 
من ناحية الشاعر يعني التكرار ف، مزدوجة تجمع الشاعر والمتمقي عمى السواء

يبرز من بين عناصر الموقف الشعري أكثر ، وريعاإللحاح في العبارة عمى معنى ش
ومن ناحية المتمقي يصبح ذا تجاوب يقظ مع البعد النفسي لمتكرار من ، من غيره

فتثري تجربتو بثراء التجربة الشعرية المتفاعل ، حيث إشباع توقعو وعدم إشباعو
 (ٔ)معيا".

ولمتكرار مزايا فنية عديدة فباإلضافة إلى تأثيره في المعنى وتقويتو بتعميق 
في النص الشعري وتكمن الدوافع الفنية لمتكرار الداللة فإنو يدعم الحركة اإليقاعية 

                                      

، منشةأة المعةارف، البنيات األسموبية في لغةة الشةعر العربةي الحةديث: مصطفى السعدني: ( ينظر1)
 .172ص، م1987، 1ط، مصر، اإلسكندرية



 فى شعر محمد السيد شحاته كرار الت
 

 
 

- ٕٕٜ - 

 بوسي جمعه محمد عبد الغفارأ/ 
 عبد العاطي كيوان /أ.د

 هاني علي سعيد /د

في تحقيق النغمة والرمز ألسموبو ففي النغمة ىندسة الموسيقى التي تؤىل العبارة 
 (1)وتغني المعنى".

 رار في الخطاب الشعري عند شاعر البراري في عدة أشكال منيا:ويتجمى التك
 ف:و تكرار الحر  -ٔ

ن الشاعر نجده وظف التكرار الحرفي في شعره عمى نحو انتصفح ديو  نحي
بحيث تييمن صوتًيا عمى ، فنرى تكراره لحروف بعينيا داخل البيت الشعري، ممحوظ

عدد من الدالالت والمعاني  بنية المقطع أو القصيدة وييدف من وراء ذلك إيجاد
فتكرار الحروف يكسب القصيدة إيقاًعا بما يتناسب ، ورغبة منو في تكثيف اإليقاع

ازداد اإليقاع قوة إلى فكمما استخدم العنصر التكراري بكثرة ، والحالة الشعورية لمشاعر
كوينيا وربط درجة يتعدى فييا الحالة الموسيقية أو النغمية لمقصيدة ليدخل في ت

بل تتجمى ، يكون ذا قيمة موسيقية كاممة الصوت المفرد الفة "، الجمل فيما بينيا
 (2)"يمتو فيما ينتجو من داللة في موقعو تساعد المتمقي عمى فيم مضمون النصق

 ويتضمن ىذا النمط:
  ، تكرار الدال ومنو قولوتكرار حروف المباني -أ

 وْجًدا َيِزيد َتَجنًَّيا فأزيدُ 
 

 (ٖ)وال أزيدُ  يزيدُ ويخشى أن  
 

وأول ما يمفت انتباىنا ىو روى القافية الذي اعتمده الشاعر في ىذه 
فإضافة إلى تكراره بحكم كونو روًيا لمقافية جاء تكراره أيًضا في ، القصيدة وىو الدال

قاع األبيات وقرارىا بإيقاع منتظم وصوت الدال صوت شديد مجيور يتكون بأن 
ثم يأخذ مجراه في الحمق والفم ، نجرة فيحرك الوترين الصوتيينيندفع اليواء مارا بالح

حتى يصل إلى مخرج الصوت فينحبس ىناك فترة قصيرة جًدا إللتقاء طرف المسان 

                                      

 .173ص، ( المرجع نفسو1)

 .133ص، البنيات األسموبية: مصطفى السعدني (2)

 .281ص، الديوان( 3)
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 الثالث عشرالعدد 

فإذا انفصل المسان عن أصول الثنايا سمع صوت ، بأصول الثنايا العميا إلتقاًء محكًما
 (1).انفجاري نسميو الدال"

 ومنو قولو:تكرار النون،
 اُر ؟ قمُت لُيمْ أين النَّ : اُس اءل النَّ سَ تَ 

 ــوح بـيابُ وغير ذلك نـاُر ال أَ 
 

 ذالنُ حرماُن وخُ ، ارانفي األرض نَ  
 (ٕ)ار إعـالنُ ار سرُّ كما لمنَّ لمنَّ 

 
وعند تأمل التكرار الصوتي ىنا نالحظ حرف النون حيث تكرر إحدى عشر 

األصوات التي تيتز معيا األوتار  وىو صوت ينتمي إلى األصوات المجيورة " وىي، مرة
صوت النون مرتبط بمعنى الشحن وأحاسيس الحزن ومشاعر األلم  وتكرار (3)الصوتية"

المسيطرة عمى الشاعر وقد ساعد روى القافية المتمثل في صوت النون المسبوق بألف 
الردف عمى تأكيد ىذه األحاسيس من خالل امتداد الصوت ولم تكن الموسيقى تعتمد 

نما نالحظ كثافة تكرار المد باأللف والذي يوضح الحالة النفسية ، ى حرف النونعم وا 
واستغراق حروف المد زمنا أطول من الصوامت عند النطق بيا يضفي عمى ، الحزينة

إيقاع البيت نغًما شجًيا يرتبط بالحالة الوجدانية لممبدع ويثير المتمقي لمتفاعل مع التجربة 
 ا.الشعرية واالندماج معي

 ومنو قولو:تكرار الميم،
 َبْل يا َمْأَمَل اْلـــ، يا َمْنَيَل الظَّمآن

 
 (ٗ)بل يا َمـْوِئِل الحيرانِ ، ـَميفـان 

 
مجيور( ال ىو نالحظ تكرار الشاعر لصوت الميم وىو صوت شفوي )

ىو صوت متوسط،بين الشدة والرخاوةعمى رأى القدامى أو بين  ،شديد وال ىو بالرخو

                                      

 .48م، ص 1999، 4ط ، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية، األصوات المغوية: إبراىيم أنيس (1)

 .44ص ، الديوان (2)

، مةن الصةوت إلةى الةنص نحةو نسةق منيجةي لدراسةة الةنص الشةعري: مراد عبةد الةرحمن مبةروك (3)
 .30ص ، م2001، مصر، اإلسكندرية، دار الوفاء

 .354ص ، الديوان (4)
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 بوسي جمعه محمد عبد الغفارأ/ 
 عبد العاطي كيوان /أ.د

 هاني علي سعيد /د

أثناء خروج الصوت يكسب الشفتين وانفراج  (1)"الصوامت والحركات عمى المحدثين 
ولعل صفة  (2)من االتساع واإلظيار" فاحتمال فناء الميم في غيرىا نادر"ًئا المفظ شي
افًعا الستخدام الشاعر ليذا التي امتاز بيا وقمة ما يسمع من حفيف كانت داإلظيار 

الصوت فكان الشاعر يعود إلى األلفاظ فينتقي منيا ما ورد فيو حرف الميم ليضمنو 
ىذا البيت فيقوي المعنى الداللي الذي يرمي إليو ويثير نغمة قوية تعمل عمى تقوية 

 الجرس الموسيقي لمبيت.
 ومنو قولو:تكرار السين ،

 (ٖ)ًما سِ تَ بْ تدي عابًسا إن بات مُ ويغ  ضحَّىيسئ في الظير إن سـرَّ القموَب 

 
ن " صوت رخو ميموس ييوزع الشاعر صوت السين في ىذا البيت والس

وذلك ألن مجرى ىذه األصوات ، اد والزاي بتسميتيا بأصوات الصفيرصوتشترك مع ال
يضيق جًدا عند مخرجيا فتحدث عند النطق صفيًرا عالًيا ال يشاركيا في نسبة عمو ىذا 

واختيار الشاعر لحرف السين الميموس لو عالقة  (4)الصفير غيرىا من األصوات"
باألجواء التي رسميا الشاعر فكأنو ييمس في أذن المتمقي بتمك الحكم والعظات 

 واستخدام السين لتقوية الصورة السمعية وتقوية النغم أيًضا.
 ومنو قولو:تكرار الراء،

 ودىـٌر يـمُّـر ـــرُّ كْ لياٍل تَ 
 

 (٘)فيـبدأ ُعْمٌر وُيْقَضـى ُعـُمـرْ  

 
الصفة التكرارية يأتي أيًضا  وىذا البيت نالحظ أن حرف الراء ذوفي 

ذا ما فككنا التشديد نجد أنو قد تكرر سبع مرات، مشدًدا وىذا التكرار يضفي جوا ، وا 

                                      

 .46، 45ص ، األصوات المغوية: إبراىيم أنيس (1)

 .74ص ، السابق نفسو (2)

 .53ص ، الديوان (3)

 .75ص ، د/ إبراىيم أنيس: األصوات المغوية (4)

 .47ص ، ( الديوان5)
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 الثالث عشرالعدد 

فالشاعر يتحدث عن الحياة ، من القمق والتوتر الذي يتالءم مع جو النص
وطبيعة الراء التكرارية وما يمتاز بو ، رورالتي بيا وأنيا حياة ىموم وغوالصعوبات 

جعل الشاعر  (1)من صفات تميزه من " تكرار طرق المسان لمحنك عند النطق بو "
وىذا التكرار ، فالخاتمة تحتاج إلى التكرير لتوضيح المعنى، ينتقيو ليختم بو األلفاظ

في القافية يثير نغمة  ة إلى مجيئو روًيالحرف الراء وتضعيفو في الكممات باإلضاف
قوية ويخمق إيقاًعا موسيًقيا داخل القصيدة تعبر عن انفعاالت الشاعر وغضبو مما 

 يسيم في ثراء معنى القصيدة.
 : ومنو قولوتكرارحروف التشبيو ،تكرار حروف المعاني -ب

يَنْت بثمـــارٍ   وغصوٍن تزَّ
 عمى الخمائل ضاءت وزىورٍ 

 رى تتمــوَّىالثَّ ومياٍه عمى 
 

 كـقدوٍد تزيََّنـْت ِبُنـيــود 
 غيــدِ  عمى ترائبِ  كعـقودٍ 

 (ٕ)كاألفاعي في يوم َحرٍّ شديدِ 

 
، نالحظ ىنا تكرار حرف الكاف المفردة أحد حروف التشبيو ثالث مرات

وقد أدخل الشاعر حرف التشبيو )الكاف( لما فيو من قوة لمربط بين الصور 
يجمعيا اإلشراق والبياء كي تسيم في إنتاج الداللة متوالية  صور  وتوليد ، التشبييية

براز مقاصد الشاعر وتصعيد الطاقة االنفعالية لتستوعب القدر الكبير من ىذه  وا 
 .التشبييات

 : ومنو قولوتكرارحرف النفى )ال(،
 تحت الَحْمى والُحمل( ما )الُخرَّد الخودُ 

 رةْت ُمفاخَ وال )المميحُة( إن ماسَ 
 بٍ ياُن( إذ َغنَّْيَن من طر )القْ وال 

 انيةٍ من َكفِّ غ( كؤوس الطال) وال
 ذي شجنٍ  الربيع( يناجي كلَّ ) وال

ْدَن بالـكــَحلِ  َنَخاُلُيـنَّ القَطا   ُزوِّ
 غصَن النَّقا بالقوام الناعم الخِضل

 صدري فضاقت في اليوى ُسُبمي()وسَّْعُت 
 تزيد مفعوليا باألعيِن النُُّجل

 لي اْبَسْم ألجمي فإن الزىر ُيْبَسـمُ 

                                      

 .55ص ، األصوات المغوية: إبراىيم أنيس (1)

 .294ص ، ( الديوان2)
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 بوسي جمعه محمد عبد الغفارأ/ 
 عبد العاطي كيوان /أ.د

 هاني علي سعيد /د

َبا) وال  رًاحَ َخَطَرْت في روضٍة سَ ( الصَّ
 ةً ألذُّ معني وال أحمى ممازج

 

 ْت وجناِت الزَِّىر بالُقَبلوورَّدَ 
 (ٔ) في نفس أيِّ فًتى من )بارق األمل(

 
كرر الشاعر في األبيات السابقة حرف النفي )ال( بشكل الفت لمنظر  لقد
يعمل عمى الربط بين األبيات وامتداد المعنى من البيت األول إلى البيت فالتكرار ىنا 
أن كل ىذه األشياء ليست ألذ معنى عند الفتى من األمل إضافة إلى ما السابع ليؤكد 

يحدثو ىذا التكرار االستياللي من نغمة موسيقية تثير انتباه المتمقي لما سيقال بعده 
 وتييئتو لمتفاعل مع النص.

 
  :وقولو

 بل بـدمـي، غسُموُه ال بالماءِ 
 

 (ٕ)ووقفُت ال صبري وال جـــمدي 

 
كرر الشاعر حرف النفي )ال( في ىذا البيت ثالث مرات بشكل أفقي وىذا 

وما يحدث ىذا  التكرار يعكس صورة بائسة حزينة لمشاعره تدل عمى لوعتو وأساه.
 التكرار من رنة موسيقية حزينة متوافقة مع الحالة النفسية لمشاعر تؤثر في النفوس.

 : ومنو قولو
 كم مــن لياٍل في نواك طويُتيا
 أسـرفت فـي َنْوحي وقمت لعمَّو

 والدمع في بعض المواقف ُمحدثُ 
 

 فـي نثر َعْبرَات ونظم قوافي 
 ُيْجدي فضرَّ بميجتي إسرافي

 (ٖ)وفي بعض المواقف شافداًء 

 

                                      

 .50ص ، ( الديوان1)

 .192ص ، ( الديوان2)

 .189ص ، ( الديوان3)
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 الثالث عشرالعدد 

وأدى ، في األبيات السابقة حرف الجر )في( خمس مراتكرر الشاعر 
تكرار ىذا الحرف إلى التوسع في وصف حالو الذي صار إليو بفقد صديقو وابن عمو 

 وعمل التكرار أيًضا عمى الربط بين األبيات وتحقيق اإليقاع المعتمد عمى التقسيم.
 : وقولو

 أناقد، ما يقولياليت شعري 
 فإنَّ عيوبنا، إن كانت األولى
 فإن نفوسنا، أو كانت األخرى

 إن سـاءُه منَّا تقيقـُرَنا فقد
 أو أنكر الجيَل الحديَث فإنوُ 

 

 ؟ لبالد مصٍر أم َنصوٌح مرشدٍ  
 تزداد مـادمت ُتَعـدُّ وتنقـد
 دـرُّ فييا عمى نصح النَّصوح تم

 ُد لمصَر وسؤَددجْ مـا سرَّه مَ 
 (ٔ)م يشيددَّ لمجيل المقَ  مازال

 
نالحظ في ىذا المقطع أن الشاعر استخدم التكرار الرأسي فنراه كرر )إن( 
الشرطية خمس مرات لمتفضيل في إجابة السؤال الذي طرح والتأكيد عمى مزايا بمده 

 مصر.
  : وقولو

 اَح راكبياباألر  لواله لم يركبِ 
 لواله ما غاص ماَء البحِر غائُصةُ 

 فواتارتحمت قوٌم وال ىلواله ما 
 

 يوًما وال اْجتاز مرٌء أوعَر السُّبل 
 لواله ما َنقََّب اإلنساُن في جبل
 (ٕ))العزُّ تحت رسوم األنيق الذُُّلِل(

 
وىي حرف شرط تفيد امتناع الجواب المتناع الشرط ( لوال) كرر الشاعر

ن بدونو ال يستطيع اإلنسان  وىذا األسموب لو داللتو وىو التأكيد عمى أىمية األمل وا 
فعل شيء واعتماد الشاعر عمى التكرار المتتالي يشبع اإليقاع في النص ويعبر عن 

 دالالت تناسب الموضوع.
 : وقولو

                                      

 .133ص ، ( الديوان1)

 .51ص ، ( الديوان2)
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 بوسي جمعه محمد عبد الغفارأ/ 
 عبد العاطي كيوان /أ.د
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 تىالحبُّ مفتاُح القريِض وَمن أ
 

 (ٔ)ِمن غيرِِه يسأْم ِمن الوَقَفات  
 

أفقيا مرتين وىذا التكرار أكسب ( من) في ىذا البيت تكرر حرف الجر
 البيت إيقاًعا موسيقًيا من خالل حسن تقسيمو لمبيت.

 تكرار األدوات  -ٕ
 ومنو قولو:، أدوات النداء

 (ٕ)الزمنيشد أزري وياعوني عمى   يا ابن َعـمَّي يا من كنت لي عضًدا
وىي أكثر أحرف النداء استعماال ( يا) نمحظ ىنا تكرار الشاعر ألداة النداء

وفي ىذا التكرار توجو الشاعر إلى مخاطبة ممدوحو ، وال يقدر عند الحذف سواىا
( يا) مة لمخطاب لذلك يصح فيو إبداليفجاء النداء وس، فجمع كل صفات األخوة بو

، أنت كنت لي عضًدا، لمخطاب فنقول أنت ابن عميالتي تستعمل ( أنت) النداء بة
وىذا ما أراده الشاعر ولكنو جاء بو عمى طريقة النداء فكان ، أنت عوني عمى الزمن

 وأشد تأثيًرا.آداء أبمغ 
 

 ومنو قولو:، لحرف النداء فيو األكثر انتشاًرا رأسىوأما التكرار ال
 يا ألـَف أىاًل يـا " وشاْح "

 بـدأ " الـربيـ يا زىرةً 
 والـٌد ": بتــنـاُه ىــذا

 فإذا كبرِت " حماك ربـْـ
 وسألِت عنـي يـا وشا

 

 يا صبُح في وجو الصبـاحْ  
 ـح األقـاحيـُع" بيا كـتـفت

واح  أمسى عمى وَشِك الرَّ
 ـك من أذى القدر المتاح"

 (ٖ)وكلُّ أمٍر التََّضـاح، حُ 
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 الثالث عشرالعدد 

تبرز األبيات السابقة تكرار أداة النداء )يا( واسم ابنتو )وشاح( وىذا التكرار 
، حالة شعرية تعبر عن تجربة عاطفيةأضفى عمى األبيات لغة حوارية تظير 

 واستخدام الشاعر التنبيو وجذب انتباه السامع لما يأتي بعدىا.
يعطي تساع الصوت المركبة من حروف العمة المعروفة با( يا) وتكرار

 إيقاًعا موسيقًيا يزيد من الحركة اإليقاعية بأدوات االستفيام ومنو:
 ا تقيم بو ؟الثرى بيتً  كيف ارتضيتَ 
 بيذا القبر منفرًدا ؟ وكيف نمتَ 

 

 ثوب الُعْرس بالكفن ؟ وكيف بدَّلتَ  
 (ٔ)والوطنِ  وكيف ممَت َعْن األىمينَ 

 
، االتساؤالت وال ينتظر جوابً حظ في ىذه األبيات أن الشاعر يطرح ىذه الن

وقد عمل تكرار االستفيام ىنا ، في نفسو إالدرك أن المرثي لم يعد لو وجود فيو ي
عمى تصعيد الداللة الوجدانية فيو جاء يحمل نوًعا من التفجع والبكائية عمى المرثي 
ويعكس حزن الشاعر العميق ويحس المتمقي بانفعال الشاعر من خالل التكرار 

 ق ألداة االستفيام ومنو قولو:المتالح
 رِ طْ الفِ  ةِ أتدري بأّنا اآلن في ليم

 وأيًضا أتدري ما الذي َحَدا ِبَنا
 أيشمُمنا عيُد يعود وأنت يــا

 

 جميًعا واقــفون عـمى القبرِ  وأّنا 
 إلى َىاُىَنا في الميل أم أنت ال تدري

 (ٕ)القفـــرِ  فتى نازٌل في ذلك البمدِ 

 
فالتكرار ، فقد جاء لتأكيد المعنى المراد( اليمزة) ىناتكرار االستفيام 

وىو ، الصوتي لو داللتو النفسية وىو استنكار أن يكون ليم عيد وىذا الفتى في قبره
يقاعية داخل النص يفتح المجال أمام المتمقي لإلحساس بحزن  وسيمة تعبيرية وا 

 الشاعر.
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 بوسي جمعه محمد عبد الغفارأ/ 
 عبد العاطي كيوان /أ.د

 هاني علي سعيد /د

 وقولو:
 أتُـــــراُه قاَسَمني الُيمــو

 َبُعَدْت َأحـــْبـأم مغرٌم 
 أم قـــــائم فـــي ليمــوِ 

 أم عنده الميــُل الشَّـــدْيـ
 

 ؟!يادْ ثمـــي في سُ مِ  ــاتَ َم فبَ  
 ـــَبُتُو فســـــيَّده الِبعاد ؟!

 لحــــراسة " السبع الشداد"
 ((ٔ)ـُد إلى مطالعِة العباد ّ؟! 

 
ليقيم ، الشطر األولينطمق الشاعر من التأسيس االستفيامي الذي وضعو في 

التكرار يشكل ترابًطا بين األبيات ويصور  وىذاداءه بة أم أًنا شكميا ومضمونًيا ُمدعًما ز توا
فالتكرار ىنا أكسب النص قيمة إيقاعية ، الحيرة والقمق المسيطرين عمى نفسية الشاعر

 وداللية في آن واحد.
 وقولو:

 ؟ أين المسالُب بــيــنـيمْ 
 والمغانُم والجياأيـن المغارُم 
أنقُ  أيــن التَّألفُ   والُعال؟ والتَـّ

 بمى الثرى أمست جسوُمُيُم الخصابُ 
 

 أين التنافُس؟ أين االستئثار؟ 
 ؟ أين الحرص واإليثـار؟رُّ ُد الم

 أين االستبشار؟ أين البشائرُ 
 (ٕ)يا إعصار! مثـل الرياِض أصابَ 

 
 المتالحق ألداة االستفيامتكشف التساؤالت المتعاقبة من خالل التكرار 

عن اآلسي والحزن المنبعث من الموت وقد ساعد ىذا التكرار معان الكممات ( أين)
 ر عن انفعاالت الشاعر وغضبو وساىمت في إثراء معنى القصيدة.عبلت

ومما سبق يتبين لنا أن الصوت قد يتكرر عمى مستوى القصيدة أكثر من 
الشاعر ويسيم في تأكيد المعنى وترسيخو غيره من األصوات ليعبر عن انفعاالت 

ثراء الحركة اإليقاعية لمنص الشعري  0وا 
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 الثالث عشرالعدد 

 تكرار الكممة  -ٖ
، يعد تكرار الكممة أبسط ألوان التكرار وأكثرىا شيوعًا بين أشكالو المختمفة

وأفاضوا في الحديث عنو فيما أسموه ، وىذا التكرار ىو ما وقف عميو القدماء كثيراً "
ولعل القاعدة األولية لمثل ىذا التكرار أن يكون المفظ المكرر وثيق ، التكرار المفظي

ال كان لفظية متكمفة ال فائدة منيا وال ، الصمة بالمعني العام لمسياق الذي يرد فيو وا 
وتكرار األلفاظ والمفردات التي يمجأ إلييا الشاعر فيكررىا في ، (1)"سبيل إلي قبوليا

لقصيدة سواء بشكل أفقي أو رأسي ال يكون اعتباطيًا أبيات متتالية أو متناثرة في ا
نما لغاية معينة ييدف من ورائيا الشاعر  فيد من التكرار يأتي في الكالم "فإن الموا 

نما يفعل ذلك لمداللة عمي العناية بالشيء الذي كررت ، وتشييدا من أمره، تأكيدا لو وا 
خل النص الشعري والتي تعكس فمكل كممة مكررة وظيفتيا وداللتيا دا، (2)"فيو كالمك

إذ يبدو المفظ ، الحالة النفسية التي يعيشيا الشاعر وتعين المتمقي عمي فيم النص
وتبعد المعني عن ، تحقق التكثيف المطموب" المكرر مشحونا بحمولة داللية كبيرة ال 

فالقصد في التكرار يستدعي ، وىذا بالطبع ال يتحقق ألي شاعر، االنبساط والظيور
كما يتطمب ، األثر النفسي، ا تاما بكل الحاالت السابقة لممعني المكرر )الطبيعة(وعي

فالشاعر المبدع يقوم باختيار الكممة ، (3)" وذاكرة شعرية فذة، قدرة لغوية فائقة
ووضعيا في المكان المناسب ليا مما يمنح القصيدة نغمًا موسيقيًا تنبو المتمقي إلي 

 أىميتيا في النص.
وتتجمي ىذه ، تسيم في تحقيق فاعمية الخطاب الشعري"الكممات  تكرارفظاىرة 

ثم مزج اإليقاع ، وفي إنتاج اإليقاع الخالص أحيانا أخرى، الفاعمية في إنتاج الداللة أحيانا
 .(4)بالداللة أحيانا ثالثة"

                                      

العربيةةةة لمدراسةةةات والنشةةةر، فيةةةد ناصةةةر عاشةةةور: التكةةةرار فةةةي شةةةعر محمةةةود درويةةةش، المؤسسةةةة ( 1)
 .60ص، 2004، 1، ط2004عمان، األردن، 

 .158أبن األثير: المثل السائر، ص ( 2)
 ، مرجع سابق.174التكرار في شعر محمود درويش، ص ( 3)
 .404ص ، محمد عبد المطمب: البالغة العربية قراءة أخرى( 4)
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 بوسي جمعه محمد عبد الغفارأ/ 
 عبد العاطي كيوان /أ.د

 هاني علي سعيد /د

الكممة حضورًا مميزًا وقد وظفيا الشاعر لمتعبير عن انفعاالتو  تكرارويشكل 
 والتكرار ىنا يضم تكرار االسم والفعل.، ومشاعره

 تكرار االسم: -أ
سواء أكان ىذا االسم ، "ىو عبارة عن تكرار الشاعر السم معين في قصيدة

بعالقة عاطفية خاصة تربط بين  ص أو عممًا عمي مكان ما فإنو يشيعممًا عمي شخ
 .(1)الشاعر وىذا االسم"

 
  :قولو، ومن نماذج تكرار االسم

 كيف طعم المنايا؟ يا أمُّ  إيوِ 
 ك فيوالثرى وحالُ  كيف حالُ 
 يكاد يحرق قمبي بي غميلٌ 

 إلي أن ميمُ يا أُ  لست أسموكِ 
 رثاءً  ليت شعري وقد نظمتُ 

 سالماً  مي اآلن يا أميمُ بَ فاقْ 
 

 مثل الدوا أم ىناءُ  أمريرٌ  
 نا أم شقاءيا أمَّ  أنعيمٌ 

 وبكاء نةٌ ليس يرويو رَّ 
 المساءعن الصباح  ييتنحَّ 

 يفيد الرثاء؟! لْ دمائي: أىَ  نْ مِ 
 (ٕ)األحشاء وُ غالفُ  ن كتابٍ مِ 

 
الحزن الشديد عمي ، يظير الشاعر في ىذه األبيات بل في القصيدة كميا

فقد أمو فجاء تكرار لفظ األم بإضافتيا إلي ياء النداء ليدل عمي مدى قربيا من نفسو 
وقد ، لمتحبب والتودد والتمذذ بترداد االسم،تصغير االسم ، رغم البعد المكاني بينيما

 أدي التكرار ىنا وظيفة نفسية شعورية عالوة عمي ما أضفاه من جمالية موسيقية.
 ومنو قولو:

 ينِ الدِّ  يا سراجَ  المناقبَ  نِ أجْ 
 اىَ رَ ىْ األشعار تجني زَ  أنا روضةُ 

 ( لك بالوالء مدينِ ن )شاعرٍ مِ  
 روينيا تَ ضَ من ماء الرِّ  ما دمتَ 

                                      

فةةةي أمةةةالي القةةةال، دار الوفةةةاء محمةةةد مصةةةطفي أبةةةو شةةةوارب: جماليةةةات الةةةنص الشةةةعري، قةةةراءة ( 1)
 .30، ص2005، 1لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط
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 الثالث عشرالعدد 

 فوق رأسي إنو كَ ما دام ظمُّ 
 ا كماأبدً  دائماً  عيونكَ  تْ قرَّ 

 وتيني يا "سراج" فإننيأممك 
 

 ينيفي الوري ُيغن لٍّ عن كل ظِ 
 يا )سراج( عيوني ت بعطفكَ قرَّ 
 (ٔ)وتيني لقي إليك اآلن حبلَ أُ 

 
ويعدد فييا ، ىذه القصيدة كتبيا الشاعر إلي )سراج الدين باشا( يمتدحو بيا

وتكرار الشاعر السم الممدوح )سراج( لمتمذذ باسمو ، وخصائصو الحميدةصفاتو 
 كما جاء التكرار أيضا لزيادة المدح والتعظيم.، والسيما أن الممدوح معروف

 ومنو قولو:
 اعنً  حياةُ  ومٍ ُىمُ  حياةُ 

 
 (ٕ)رْ يَ غِ  حياةُ  غرورٍ  حياةُ  

 
كممة )حياة( أربع يتخذ التكرار في ىذا البيت موضعا أفقيا يتجمي في تكرار 

مرات في كل شطر مرتين مما أسيم في خمق جو إيقاعي يرتبط بداللة خاصة وىي 
 التأكيد عمي صعوبة الحياة.

 ومنو قولو:
 حبابٌ  والزىورُ  يا ندي أنتَ 

 يلِ الميل حوْ  ةَ مَ مْ ظُ  يا ندي إنَّ 
 يا ندي ما الذي يروعك حتى

 مدمعي في جفوني جفَّ يا ندي 
 ظم يبدو جميالً في النَّ  رٍّ دُ  كلُّ 

 

 الباري البديعُ  جلَّ  وكئوٌس  
 وأنت كاستغفاري، كذنوبي

 يار؟ي أمام وجو النَّ تتالشَ 
 في أشعاري كَ أنظمْ  ثْ ريَّ تَ فَ 

 (ٖ)راَ ثِ نتاالْ  ىدي لدالنَّ  وجمالُ 
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 بوسي جمعه محمد عبد الغفارأ/ 
 عبد العاطي كيوان /أ.د

 هاني علي سعيد /د

نالحظ أن تكرار كممة )ندي( في رؤوس ىذه األسطر الشعرية قد أكسب 
ىذا التكرار ومصاحبة حرف النداء لو في تكثيف القصيدة نغما موسيقيا عذبا كما ساىم 

 الصور البالغية وما تحممو من مدلوالت عميقة.
 وقولو:

 ـيا موالي إشْ  أشرقتَ 
 ـ"بمْ  أعطافُ  حتْ فترنَّ 

 ـا عاد قبْ عيدً  فكأنَّ 
 الزلت يا  – مْ ودُ  مْ مفاس

 
 

 المنتظرْ  جاءِ ـراق الرَّ  
 رّْ األغَ  كَ " بمقدمِ ـقاسِ 

 رّْ سَ فَ ينا فِ  وِ نِ أَوا ـلَ 
 (ٔ)خردَّ موالي فخرًا يُ 

 

ل كرر الشاعر كممة )موالي( مرتين حين استخدم ىذه الكممة لتأكيد خصا
نو فخر ليم. ابزيارتو لبمقاس كأن بيا عيد ونأممدوحو وتعديد صفاتو الحميدة و   وا 

 ومنو قولو:
 مواتحَ انْ  قدِ  من قومٍ  إني ألعجبُ 

 من أملٍ  المحرومُ  ماذا جني البائُس 
 هُ ئوُ نشَ األيام مَ  ةٍ طمن غمالبؤس 

 
 

 تيذيب البؤُس : ا وقالوالمدىر عذرً  
 حتى يقال بأن البؤس تأديب؟

 (ٕ)فيو ومسبوب يمُ تَّ مُ  والدىرُ 

 

ويؤكد  اييدف التكرار ىنا إلي اإلنكار فالشاعر ينكر أن يكون البؤس تيذيبً 
أن الدىر ىو المتيم في إيجاد ىذا البؤس وينقل لنا التكرار ىنا إحساس الشاعر 
بمرارة الواقع المأساوي فجاءت ألفاظو معبرة عن ىذه الحالة الشعورية ونممس ذلك 
بداية من اختيار عنوان القصيدة )البؤس( وتكرار ليذه المفظة عمي امتداد أبيات 

 القصيدة.
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 الثالث عشرالعدد 

 ومنو قولو:
 يا داعي المسرْ  يا عيدُ 

 جعيتوُّ  طَ أسمعت فرْ 
 غيري فيك يشـ يا عيدُ 
 عاتب لي الزما يا عيدُ 

 األسىيا عيد جددت 
 
 

 نْ زَ والحَ  ةِ ريَّ ة في البَ رـَ  
 ؟منْ ل الزَّ عَ ا فَ ورأيت مَ 

 نا وأنا أئِ ـدو ىائمً 
 عساه يحنو أو يحنْ  نَ 

 (ٔ)يا ليت أنك لم تكن

 

جاء التكرار في ىذه األبيات في شكل عمودي حيث كرر الشاعر كممة 
)عيد( في بداية األبيات ولكنيا عمي غير ما تأتي عميو فكممة العيد تأتي دائما محممة 
بمعني الفرح والسرور ولكنيا جاءت في ىذه األبيات تجسد معاناة الشاعر في ىذا 

ضافة إلي أن اليوم الذي يئن فيو عمي صديقو الصدوق الذي فا رقو دون أن يودعو وا 
التكرار ىنا يؤدي وظيفة شعورية فقد عزز البنية اإليقاعية إلظيار مشاعر الحزن في 

 لغة منغومة.
 ومنو قولو:

 هُ وىو المفقود والدُ  ليس اليتيمُ 
 
 

 (ٕ)ىو الخالي من األملِ  اليتيمُ  لِ بَ  

 

ومرة في الشطر كرر الشاعر كممة )اليتيم( مرتين مرة في الشطر األول 
ضييق والتأكيد فيو يؤكد أن اليتيم ىو الفاقد لألمل وليس تالثاني وجاء ىذا التكرار لم

يتضافر مع األلفاظ ، وحسن التقسيم في البيت أكسبو إيقاعًا موسيقياً ، الفاقد لموالدين
 وعن المعني الذي أراده الشاعر وتوكيده وترسيخو.، في التعبير
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 بوسي جمعه محمد عبد الغفارأ/ 
 عبد العاطي كيوان /أ.د

 هاني علي سعيد /د

 تكرار الفعل: -ب
وظف الشاعر تكرار ، ىو ما يدل عمي حدوث عمل في زمن معينالفعل 
األمر( ليؤدي وظيفة داللية فالفعل أكثر قدرة وتعبيرا عمي ، المضارع، الفعل )الماضي

نقل تجربتو لمتعبير عن اليموم التي واجيتو فيو أحد األدوات الجمالية التي تساعد 
 ؤثر في نفس المتمقي.الشاعر عمي تشكيل الموقف مما يثري النص الشعري وي

 ومنو قولو:
 أدْ  ولستُ  ي ألومُ إنِّ 

 الحقيْـ  لَ يِ جَ  نْ ألوم مَ أَ 
 

 العشير نَ مِ  ن ألومُ ري مَ  
 (ٔ)المستنير ألومْ  ة أمْ ـقَ 

 
الفعل المضارع أربع مرات في كل شطر مرة وتكرار الفعل  الشاعريكرر 

المضارع في ىذا المقطع وظيفة جمالية فقد أكسبو جرسا موسيقيا إضافة إلي الوظيفة 
 الداللية المتمثمة في التأكيد عمي حيرة الشاعر.

 ومنو قولو:
 إلي السما وأبعثوهُ 
 ياإلي الرِّ  وابعثوهُ 

 رووابعثوه إلي الكُ 
 وإلي الزُّى وابعثوهُ 
 ماإلي الزَّ  وابعثوهِ 

 

 رانوِّ ا مُ نجمً  واتِ  
 راعطَّ ا مُ نسيمً  ضِ 
 راطيَّ ا مُ دامً مُ  مِ 
 رانشَّ ا مُ أريجَ  رِ 
 (ٕ)راوقَّ مُ  كتابا نِ 

 
كرر الشاعر الفعل األمر )ابعثوه( ست مرات متتالية في بداية األبيات 

موحات الفنية العدد تلتبنغمة موسيقية واحدة وتشكيل أسموبي موحد )فعل + مفعول( 
التي ينقميا عن الشعر الذي يجعمو كالنجم في السماء والنسيم في الحدائق وكغناء 
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   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

 

 - ٕٗٗ - 

 الثالث عشرالعدد 

الطيور ورائحة الزىور فالتكرار ىنا يؤدي وظيفة داللية وىي تجميع العناصر ضمن 
 وحدات داللية تسيم في بناء المقطع الشعري واتحاد عناصره. 

 ومنو قولو:
 ركْ صَ ًا فالردي ىَ دوم يا غصنُ  أبكيكَ 

 ال بدموع العين بل بدمي أبكيكَ 
 

 كْ مرَ ي ثَ نِ تَ فييا أجْ  كنتُ  في ساعةٍ  
 (ٔ)كرَ خِ دَّ مُ  الذي كان لأليامِ  اكَ بُ 

 
لقد وظف الشاعر تكرار الفعل المضارع )أبكيك( فجعل منو أداة لمتعبير عن 

رأسي إضافة إلي جعمو عنوان القصيدة  بشكلوذلك من خالل تكراره لمفعل ، وموىم
والفعل المضارع ىنا يدل عمي الحركة واستمرار الحدث فكأن الفعل يحدث اآلن مما 

 يؤكد المعني يوضحو في ذىب المتمقي.
ومما سبق يتضح لنا أن تكرار الكممة شكل حضورًا مميزًا في ديوان الشاعر 

فمكل كممة مكررة ، نص الشعريال داخلفيو ال يقوم فقط عمي مجرد تكرار الكممة 
المعني ورفع  وظيفتيا وداللتيا داخل النص مما يعمل عمي تعزيز اإليقاع وتعمق

 يا.ئمستوي القصيدة وثرا
 تكرار العبارة: -ٗ

لم يكتف الشاعر بتكرار الحرف أو الكممة بل يتعدي ذلك إلي تكرار 
وترتبط ، وفي ثنايا النص الشعري القصيدةفنجد العبارة تتكرر عبر أبيات ، العبارة

الجمل بعضيا ببعض إلنتاج دالالت جديدة لمنص فضال عما يحدثو ىذا التكرار من 
وما ، جرس موسيقي يسيم في تغذية إيقاع النص والكشف عن الحالة النفسية لمشاعر

 تتركو ىذه العبارة من أثر لدي المتمقي.
 ومن أمثمة ذلك نجد قول الشاعر:

 يفَ وَ  مْ منيُ ى أرني فتً 
 وال يفيِ  الوعودَ  يعدُ 

 إذا مْ يُ ي منْ أرني فتً 

 رّ ا وبَ بوعوده يومً  
 لو يعتذر هُ ما ضرَّ 

 نصر مغموبٌ  وافاهُ 
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 فى شعر محمد السيد شحاته كرار الت
 

 
 

- ٕٗ٘ - 

 بوسي جمعه محمد عبد الغفارأ/ 
 عبد العاطي كيوان /أ.د

 هاني علي سعيد /د

 إذا مْ يُ ي منْ أرني فتَّ 
 عفا مْ يُ ي منْ أرني فتَّ 

 

 ا شكرعرفً  وُ أوليتَ 
 (ٔ)رْ دَ ا قَ لمَّ  عن غيرهِ 

 
عبارة عن جممة فعمية تتكرر عبارة )أرني فتي( في مستيل األبيات وىي 

ضفاء نوع من الحركة عمي القصيدة فتكرار  ولمفعل دور كبير في تعزيز اإليقاع وا 
صيغة األمر يكثف الطمب ويؤكد المعني الذي يمح عميو الشاعر فإن ىؤالء الشباب 

 ال خير لدييم ينتظر ومنو قولو:
 وفاءٍ  نْ مِ  ىيكلٌ  إنيا األمُّ 
 وفاءٍ  نْ مِ  ىيكلٌ  إنيا األمُّ 

 
 

 رياء عطفٍ  ي فكلُّ تردَّ  إنْ  
 (ٕ)الوفاء وُ معْ غاب فإذا غاب 

 

كرر الشاعر عبارة )إنيا األم( في بداية البيتين السابقين تكرارًا رأسيا 
استيالليا أراد منو الشاعر توضيح دور األم وقد أدي التكرار وظيفة أخرى تمثمت في 

ليا وقعيا في النفس وأثرىا إشاعة إيقاع موسيقي من خالل تكرار ىذه العبارة التي 
 في المشاعر.

 ومنو قولو:
 قد حال  ابتسامِ  كلُّ 

 اسَ )ابتِ  وُ ينعشُ  فالبعُض 
 ا)ابتسَ  وُ ينعشُ  والبعُض 

 ا)ابتسَ  وُ والبعض ينعشُ 
 اابتسَ ) وُ ينعشُ  والبعُض 

 

 وطابْ  في نفس شرذمةٍ  
 ذابْ مُ  ( عن ذىبٍ الشمسِ  مُ 

 حابالسَّ  وُ طَ قَّ ( نَ الزىرِ  مُ 
 عن حباب الكأس( ليالً  مُ 

 (ٖ)قابغر( من ذات النِّ الثَّ  مُ 
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   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

 

 - ٕٗٙ - 

 الثالث عشرالعدد 

 

لم يكتف الشاعر بتكرار العبارة بل تعداىا ىنا إلي تكرار الصدر فالمالحظ 
مفت انتباه السامع لما يقال بعدىا وعممت عمي توليد العديد لأن الجممة المكررة جاءت 

اختالف أذواقيم فجعمت من الصور ليوضح سر ابتسام كل مجموعة من الناس عمي 
مشدودة إلي بعضيا البعض ويمكن اختزال كل ، األبيات وكأنيا وحدة بنائية متكاممة

 ىذا في عبارة واحدة.
، الزىر نقطو السحاب، فالبعض ينعشو ابتسام )الشمس عن ذىب مذاب

 الثغر من ذات النقاب(.، الكأس ليال عند حباب
 

 ومنو قولو:
 اان دىَ جن ما كَ يا جنين السِّ 

 إثرهُ  اقتراف واعترافٌ 
 إنني ميالً  يا جنين السجنِ 

 لمجسم ولـ جنُ السِّ  قد ييونُ 
 نيرُ كُ يا حنين السجن ىل تذْ 

 محترقٌ  ( والوٌ خمفك )ابنٌ 
 
 

 ؟ونْ نُ أم جُ  باءٌ أم غَ  رٌ حْ سِ ك؟ أَ  
 يعقمون لقومٍ  باقٍ  أثرٌ 

 اليوم وىم ال يشعرون كَ مثمُ 
 ا لضمير ال ييونسجنً  كنَّ ـ

 أم قسا القمب الحنون؟ي؟ مثل ذكرِ 
 (ٔ)الجفون اُض واآلمال فيَّ  ناضبُ 

 

عبارة )يا جنين السجن( لمتعبير عن انفعاالتو وما  تكراروظف الشاعر 
يجيش في نفسو فيأتي التكرار وما يحممو من طاقات تعبيرية منسجما مع نفسية 
الشاعر وانعكاس لكثافة األلم الذي يطغي عمي المشاعر واعتماد الشاعر النداء 

السجين )أباه( رغم  ليذا القمبي مفتاحا لمعبارة واختيار أداة النداء )يا( لتدل عمي القرب
بعده المكاني وقد وفق الشاعر في استثمارىا في إثارة مشاعر المتمقي وتسميط الضوء 

 عمي ما سيأتي بعدىا.
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 فى شعر محمد السيد شحاته كرار الت
 

 
 

- ٕٗٚ - 

 بوسي جمعه محمد عبد الغفارأ/ 
 عبد العاطي كيوان /أ.د

 هاني علي سعيد /د

 ومنو قولو:
 ولم يزل صفو الحياةَ  هُ قد غرَّ 

 
 

 (ٔ)ارارَّ ميا غَ صفو الحياة ألىِ  

 

كممة واحدة نالحظ ىنا تكرار الشاعر لعبارة )صفو الحياة( دون تغيير كأنيا 
فالشاعر يتحدث عن الموت وكيف أن الحياة تغر اإلنسان فيو أراد أن يكرر العبارة 
قاصدًا تأكيد المعني وترسيخو في الذىن باإلضافة إلي أن ىذا التكرار قد أشاع من 

 الموسيقي.
 ومنو قولو:

 ـخْ دنيانا وأُ  يا صاحِ 
 ـخْ يا صاح دنيانا وأُ 

 

 مديد ـرانا ىما ظل   
 (ٕ)نضيد ىما عقدٌ ـرانا 

 
كرر الصدر كما ىو في ىذين البيتين وجاء التكرار  الشاعرنالحظ ىنا أن 

ىنا بمثابة المنبو الذي يتيح لمذىن التنبو ألىمية المعني الذي يأتي بعده والتكرار بيذه 
 الصورة التي ترتقي إلي حد التقسيم يشع في القصيدة لونًا من الحركة واإليقاع.

 ومنو قولو:
 يحمل في قمبوِ  مصرَ  ىأتَ 
 اتياجنَّ يغزو دُ  مصرَ  ىأتَ 
 بويدعو إلي رِّ  مصرَ  ىأتَ 

 اطفَ  بشيءٍ  مْ فمم يتبرَ 
 
 

 األدب اليدي وسراجَ  طَ صراَ  
 ىو المجتبي المنتخبْ  بنورٍ 

 ربّ  وليس لديو سوي اللِ 
 (ٖ)رسب لشيءٍ  ولم يتألمْ 
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   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

 

 - ٕٗٛ - 

 الثالث عشرالعدد 

مصر( موقعًا رئيسيًا في رؤوس ىذه األسطر الشعرية  تىأخذت عبارة )أ
فجاء التكرار استيالليًا أراد من خاللو الشاعر أن يكثف الفكرة المعبر عنيا في 
الجمل الشعرية موضحا أسباب مجيء شيخ العرب أحمد البدوي إلي مصر 

 ا.ا موسيقيً وباإلضافة إلي الوظيفة الداللية لتكرار الجممة فقد منحت النص نغمً 
ومما سبق نخمص إلي أن تكرار العبارة عند شاعرنا وجد عن قصد ليوحي 

ثارة المتمقي لمشاركتو مشاعره.  بدالالت يريد الشاعر إيصاليا لممتمقي وا 
التكرار بصوره المختمفة من تكرار الحرف فذكر عنده  الشاعروىكذا وظف 

من اسم وفعل  حروف المباني وحروف المعاني وحروف األدوات إلي تكرار الكممة
 .عبارةإلي تكرار ال

ا في بداية األبيات وىو ما يعرف بالتكرار ونالحظ مجيء التكرار عنده غالبً 
االستياللي وقد أدي التكرار دوره ووظيفتو في خدمة المعني وتحقيق الداللة التي 
ترمي إلييا الكممة المكررة فضاًل عما تحدثو من إيقاع موسيقي كما عمل عمي 

 تجربة الشاعر وحالتو النفسية.الكشف عن 
  



 فى شعر محمد السيد شحاته كرار الت
 

 
 

- ٕٜٗ - 

 بوسي جمعه محمد عبد الغفارأ/ 
 عبد العاطي كيوان /أ.د

 هاني علي سعيد /د
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