Lark Journal (2022) 46 (3)
ISSN: 1999-5601 (Print) 2663-5836 (online)

Lark Journal
Available online at: https://lark.uowasit.edu.iq
*Corresponding author:
Lect. Rana Hisham Mansour
General Directorate of
Education Wasit
Email: mmazn6487@gmail.com

Repetition and Its Influence on the Text
Coherence
A study in Bashar bin Bard's Poetry
ABSTRUCT

Keywords:

Coherence, Text, Repetition

ARTICLE INFO
Article history:
Received
Accepted
Available online

4 Mar. 2022
25 Mar 2022
1 July 2022

This paper highlights on the repetition's structure , which is considered
one of the prominent mechanisms, methods and Rhythmic and Textual
methods that achieve the text coherence. Repetition also is considered one
of textual phenomenon that creates a structural and semantic correlation to
the poetic texts. This paper is divided into two chapters, the first chapter is
a preface for the textual coherence concept, the meaning of repetition, the
influence of sounds assembles and vocabularies in achieving the textual
coherence and the main patterns of repetition and methods that the textual
coherence can be seen and observed. While chapter two includes an
applied study for the role of repetition in the textual coherence on Bashar
Bin Bard's poetry, and this chapter includes many kinds of repetitions such
as the introductory, cumulative, vertical repetition and also the sound
assemblies and duals that are related to a sound relationship. Finally, this
paper come up with many results that reveal the manifestations of textual
coherence and their role in Bashar bin Bard's poetry, observing them by
relying on these manifestations. The mentioned manifestations made the
poetry of Bashar Bin Bard well coherence and polished.
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التكرار وأثره في التماسك النصي
)(دراسة في شعر بشار بن برد
 المديرية العامة لتربية واسط/ رنا هشام منصور. م.م
:الخالصة
 كما أن التكررار هرو ابررز،يدور بحثنا حول بنية التكرار الذي يعد احد ابرز االليات والوسائل االيقاعية والنصية التي تحقق التماسك النصي
 امرا المبحر االول فكران فصرا:  وقرد جرا بحثنرا مقسرما عير مبحثري،الظواهر النصية التي تولد ترابطا شركييا ودالليرا لينصرو الشرعرية
 واهر،تمهيديا موضحا لمفهوم التماسك النصري ومعنر التكررار وترثيير تكررار التجمعرات الصروتية والمفرردات فري تحقيرق التماسرك النصري
انماط التكرار والوسائل التي م خالها يظهر ايره النص الشعري أما المبح الثاني فيض دراسة تطبيقية ألير التكرار في التماسك النصي
 إذ يضر هرذا الفصرل انروا التكررار ومنهرا االسرتهالي والتراكمري والتكررار الرأسري وكرذلك التجمعرات الصروتية،عي شعر بشرار بر بررد
والثنائيات المرتبطة بعاقات صوتية واخيرا خيص البح إل جمية م النتائج تعرض مظاهر التماسك النصي وأيرهرا فري شرعر بشرار بر
برد ورصدها باالستعانة بتيك المظراهر التري جعير مر قصرائد بشرار بر بررد مسربوكة ومتماسركة مر خرال الرروابط التري اعتمردها ومنهرا
.التكرار

104

)Lark Journal (2022) 46 (3
مقدمة
ان ظاهرة التماسك النصي هي واحدة م اه الظواهر التي اهرت بهرا عيمرا اليسرانيات ،اذ تطرقروا إلر دراسرة الخصرائص والميراات التري
تجعرل مر نررص معري نصرا متماسرركا متوحردا ،حير اخررذت فري اآلونرة االخيرررة مفرردة التماسرك حيرراا كبيررا فري مجررال اليغرة وفري المعرراج
والقواميس اليغوية ،اذ يعد مصطيح التماسرك النصري مر المصرطيحات التري اخرذت اهتمامرا واسرعا فري الردر اليغروي الحردي والمتضرم
لسانيات النص ،ذلك ان التماسك النصي هو ضرب م ضروب العاقرة بري عروال الرنص وعروال الحقيقرة ،ولسرانيات الرنص هرو فرر مر
فرو اليسانيات الذي يتجاوز حدود الربط بي اجاا وحدات الجمية الواحردة ذات التناسرق الواحرد إلنترا نرص ابرداعي عير قردر كبيرر مر
العناية والتناسق .
والتماسك النصي م المصطيحات التي تحتا إل توضيح ،لحدايتها واستعمالها في البح اليساني.
المبح االول
)مفهوم التماسك النصي وآلياته(
اوال :
أ -النص لغة:
وردت مادة (نص) لمعان متعددة ومختيفة اهمهرا الوضرو ،،واالسرتقامة ،والسريادة ،ويقرول فري ذلرك الامخشرري "الماشرطة ترنص العررو
ص الرجل اذا احفيته ،وبيغ الشي نصه أي منتهاه" (الاركشي).365 ،1957 ،
فتقعدها عي المنصة وهي تنص عييها ،أي ترفعها ،ون ّ
وفي اليسان ،النص هو " نص القرآن ونص السنة أي ما دل ظاهر لفظهما عييه م االحكام  ...وانتص الشي اذا استوى" (اب منظور،
.)111 / 7 ،1994
قرره مسرتعميو اليغرة العربيرة حرول مفهروم الرنص ،فقرد
أ َّما اصحاب المعاج الحديثة فقد وجدنا انه قد تجاوزا هذه المعاني وحرافظوا عير مرا َّ
عرفه مؤلفو المعج الوسيط بانه "صيغة الكام االصيية التي وردت مر المؤلر " (شروقي ضري واخررون ،)926 ،2004 ،وذلرك لكونره
احد الدالالت المولدة ليمعن .
ب -النص اصطاحا: -
(الشيرازي )128 ،فالنص بهذا المعن هو بنا يتركب م عدة
هو ما ال يتعدد معناه أي هو " ما ال يحتمل اال معن واحدا"
جمل مترابطة ومتماسكة بينها عاقات معنوية وصوتية وداللية وتداولية ذات انساق محددة ،اذ يشير (روالن بارت) إلر ان التعبيرر األمثرل
ع معن النص هو " جس مدرك بالحاسة البصررية" (البسرتاني )180 /11 ،فرالنص يررتبط بالكتابرة ونسرج الحرر وهري السرمة األساسرية
لينص ،فضا ع الحبك والسبك والتحام أجراا الرنص ،ونسرتنتج مر كرل التعريفرات التري سربق  ،أن الرنص يعرد الشرغل الشرالل والظراهرة
االبرز عند الباحثي في مجال لسانيات النص ،وقد عر األدب المعاصر في الوط العربي محراوالت كثيررة لتعرير الرنص منهرا محاولرة
(طه عبد الرحم ) ،اذ عر النص تعريفا منطقيا بانه " كل بنا يتركب م عدد م الجمل السييمة المرتبطة فيما بينها بعدد م العاقرات"
(عبد الرحم  ،)35 ،2000 ،اما (محمد مفتا )،فقد عر النص بانه " مدونة حدث كامي ذي وظائ متعددة" (مفتا ،)31 ،1968 ،،أي
أن النص مؤل م كام مكتروب ولريس صرورة فوتولرافيرة أو رسرما محرددا أو ليرر ذلرك ،وهرذا الرنص يحمرل وظرائ متعرددة ذات طراب
تواصيي أي يهد إل توصيل معيومات ونقل معار معينة وتجارب إل الشخص المتيقي لتحقيق التثيير التفاعيي وهي أه وظيفرة ليرنص
اليغوي هي احداث عاقة تفاعيية بي المتيقي والنص.
اما (عبد الميك مرتاض) فيقول ع النص " أن النص هو نسج انيق م االلفاظ الصامتة التي تحتمل المعاني في ذاتها ،فهو كتابة سحرية أو
كتابة كثنها السحر ،ـ والنص هو نسج االلفاظ بجمالية االنايا ،،واناقة النسج وعبقرية التصوير" (مرتاض)47 ،2007 ،

 التماسك النصي في عي اليغة النصيأما التماسك النصي في عير اليغرة النصري فقرد حضري هرذا المصرطيح باهتمرام واسر مر عيمرا لسرانيات الرنص ،ذلرك لكونره خاصرية دالليرة
ليخطاب األدبي ،إذ عده البعض انه كل شي في التحييل النصي ،ذلك ان " روابط التماسك بي الجمل هي المصدر الوحيد لينصية " (الفقي
 ،)99/1 ،2000 ،وهذه النصية ال يمك لها ان تتحقق الي مقط لغوي اال بوجود خصائص معينة تجعيه متماسكا وموحدا وتمياه في كونه
نصا يختي عي ما ليس نصا ،فحضور التماسك النصري واجرب فري اي نرص ادبري النره يحقرق روابرط متباينرة ويجمعهرا فري سرياق منرتظ
ونسق يمياه االتساق والسبك  ،ومفهوم التماسك النصي كذلك يوصرينا الر معنر اخرر وهرو الحبرك" والحبرك هرو تمرام االنسرجام وااللتحرام"
(مصيو ،)95/1 ،2006 ،،وكل تيك المصطيحات تندر تحر مفهروم التماسرك النصري فري عير اليغرة الحردي  ،فاالتسراق وااللتحرام السربك
واالنسجام هي عناصر منطقية تدع ظاهرة التماسك النصي وتفسره وتمياه ع ما هو لير النص .
يانيا :
أ -التماسك النصي لغة :
يعني التماسك في اليغة الترابط التام أو الشدة والصابة وهذا حائط ال يتماسك ،وحفر في مسكة مر االرض أي فري صرابة" (الامخشرري،
.)112 ،1998
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والتماسك هو الشي المعتدل المنشد االجاا فهو " معتدل الخيق كثن اعضا ه يمسك بعضرها بعضرا " (الابيردي1306 ،ه . )158 ،ونررى
مما تقدم أن مفردة التماسك تعني الصابة والقوة والمتانة وترابط االجاا م بعضها ببعض.
ب -التماسك النصي اصطاحا :
لقد ادرك العرب قبل لره م أن النص يجب أن يتكون م وحدة واحدة ،وقد عبروا ع ذلك بعبرارات كثيررة منهرا (جرودة السربك) وكرذلك
(يفرغ افرالا واحدا) وليرها م المفردات التي هي حجر اسا ليتماسك النصي التي اقام عييها بعض العيما والمحديون نظريرة التماسرك
النصي التي تعد جذورها عربية وان ل يؤطروا لها أو يقننونهرا كنظريرة عربيرة فري هرذا المجرال ،اذ يقرول الجراح ( 255ه) حرول التماسرك
النصي قوله " وأجود الشعر ما رأيته متاح االجاا  ،سهل المخار  ،فتعي بذلك أنه قد افرغ افرالا واحدا ،وسبك سبكا واحدا ،فهو يجري
عي اليسان كما يجري الردهان" (الجراح  .)24 /4 ،1998 ،ومر ذلرك نسرتنتج ان التماسرك هرو وسريية مر وسرائل السربك التري تقر مرا بري
مفردات النص الواحد عي مستوى البنية السطحية التي تعمل بشكل مكث عي االلتحام بي اجاائه وكذلك معانيه ودالالته.
يالثا  :التكرار )(Reputation
التكرار هو اعادة عنصر ما في النص ،أو هو شكل يتطيب اعادة لف م االلفاظ وذلك لغايات بالية ،اذ هو اسيوب بالي ورد في القرران
الكري  ،فهو جنس بالي ل يفاجئ العرب النه برعوا فيه وله مساحة واسرعة فري االدب العربري ،لرذا فهري ظراهرة مميراة وجرديرة بالبحر
والدراسة .
فالتكرار احد الوسائل التي اتكث عييها الشعرا في بنا الشكل الشرعري لمرا يحميره التكررار مر ادا موسريقي يسرخرونه فري قصرائده  ،إذ أن
وجود التكرار في الشعر ال يبع عي الميل أو النفور بل هو امر طبيعي يمتا ببنرا القصريدة ومظهررا مر المظراهر والتقنيرات الموسريقية
داخل القصيدة.
وال يخف ما ليتكرار م مياات فنية عدة سوا كان م حي التثيير في المعن ام كان م حير ترثييره فري االيقرا الشرعري باإلضرافة إلر
الداللة النفسية التي يضفها التكرار عي القصيدة ،فالشاعر قدر االمكان يحاول ان يتجاوز الرقابة والحدود التقييديرة ليرنغ العرام فري القصريدة
فيتجه نحو التكرار كوسيية لتجديد االيقا الصوتي ،فهذا التكرار يخيق جرسا موسيقيا مائاا يسه في تشكيل عنصر التثيير الذي يعري عير
تثبي االيقا الداخيي في سما النص الشعري ،فتكررار جرر الحررو والكيمرات يبر قيمرة فكريرة ونفسرية يعبرر عنهرا مر خرال العنايرة
بتكرار الحرو أو االلفاظ أو المقاط الشعرية داخل القصيدة ،وهنا البد لنا م معرفة ما هو التكرار لغة واصطاحا ومرا هرو تعريفره عنرد
أهل اليغة واالصطا.،
أ -التكرار لغة :
التكرار هو م المصدر (كرر)" ،انهام عنه ،ي كر عييه رمحه وفرسه كرا ،وكرر عييه تكرارا" (الفراهيدي.)135 /5 ،1986 ،
ونيح ر أن اصررحاب المعرراج القديمررة والحديثررة منهررا أجمعرروا عي ر أن لفظررة التكرررار هرري "الرجررو إل ر الشرري واعادترره مرررة بعررد مرررة"
(الامخشري.(389 ،1998 ،
والتكرار بمعن الرجو واالعادة وبمعن العط  " ،فكرر الشي وكرره أي اعاده ويقال كرررت عييره الحردي وكررتره اذا رددتره عييره"
(الرازي.)256 ،1986 ،
الكر) في القرآن الكري نحو  :قال تعال (فيو أن لنا كرة فنكون م المرؤمني ) (الشرعرا  .)102 :أي لرو
وقد وردت بعض تصريفات لفظة ( ّ
أن لنا رجعة إل الدنيا.
ب -التكرار اصطاحا :
ان التكرار يحصل في النص عي اشكال عدة ،منها تكرار الحر أو تكرار اليفظة أو تكرار مقط  ،واجماال أن " التكرار أكثر م مرة في
سياق واحد تكون الغاية منره امرا التوكيرد أو التهويرل أو االنتبراه " (ابر سريدة )256 ،1996 ،والتكررار ايضرا يتمثرل فري أن " يكررر المرتكي
اليفظة الواحدة براليف والمعنر المرراد برذلك تثكيرد المرد ،أو الوصر أو الرذم أو االنكرار أو الوعيرد" (الحمروي .)161 /1 ،1987 ،ويعرر
القاضي الجرجاني (ت  392ه) التكرار بثنه " عبارة ع االيبات بشي مرة بعد اخرى " (القاضي الجرجاني.)113 ،2007 ،
اما الثعالبي (ت  875ه) فقد عقد له بابا في كتابة (فقه اليغة) بعنوان (التكررار واالعرادة) فقرال عنره أنره "مر سرن العررب فري اظهرار الغايرة
باالمر " (الثعالبي.)453 ،1998 ،
نستنتج مما تقدم أن التكرار م الوسائل التي تسهم في تحقيق االنسجام والتماسك والتناسق في النص وهذا بعرض مرا جرا عر التكررار فري
كتب البالة العربية القديمة لكنه ال يوضح كل شي ع التكررار ،فرالتكرار كران أحرد المبراد المهمرة عنرد العررب قرديما ،حير يرونره فري
اضطراب حركة الناقة ،ودوران االفاك ،ودوران االرض ،إذ هو أحد الفنون الجمالية العربية االصيية.
وقد نال مصطيح التكررار اهتمرام عيمرا الرنص ،ذلرك أنره أحرد مظراهر تماسرك الرنص الرذي يرؤدي إلر سربك أجراا الرنص والتحامهرا ،إذ أن
التكرار النصي هو اعادة اليف المعجمي وتكراره بيفظه أو بيف اخر يشبهه أو مراد له أو ببعض منه أو يكون احيانا باالس العام له وهذا
يحقق تماسكا وسبكا لينص.
فالتكرار هو تشاكل لغوي ميف لانتباه ومظهرا مميراا مر مظراهر التماسرك النصري الرذي يحقرق السربك " والسربك يترثت مر تعيرق االلفراظ
بعضها ببعض" (الفقهي )146 /1 ،2000 ،والتكرار لون م الوان التجديد في الشكل الشعري ،لمرا يحويره مر امكانيرات وطاقرات تعبيريرة
وايحائية وجمالية تمك الشاعر م أن يرتف بالنص الشعري إل مراتب الجودة واالصالة (السيد.)142 ،2006 ،
م هنا نيح أن التكرار هو نمطا صوتيا له صية بالذات الشاعرة المبدعة وفائدته انه يسه في تاح النص الشعري وترابطه ويشكل نغمرة
موسيقية جالة ،ذلك أنه يكش ع جماليات النص الشعري.
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 :التكرار في عي اليغة النصي
أما التكرار في التعريفات الحديثة في عي اليغة النصي هو " اعادة عنصر معجي او ورود مراد له او شربه مرراد او عنصرر
مطيق او اس عام" (هاليداي ورقية حسر  )279 ،1976 ،والتكررار ايضرا يحمرل وظيفرة نصرية فهرو " اعرادة لفر او عبرارة او فقررة وذلرك
برراليف نفسرره او التررراد وذلررك لتحقيررق الررراض كثيرررة اهمهررا التحقيررق التماسررك النصرري برري عناصررر الررنص المتباعرردة " (الفقرري ،2000 ،
.)20/2
فالتكرار باإلضافة ال تحقيقه الراضا داللية فانره يحقرق تماسركا نصريا يحردث عر طريرق امترداد عنصرر معري مر بدايرة الرنص
الشعري ال نهايته ويشمل العناصر المعجمية والصوتية والداللية والتركيبية.
رابعا  :آليات التكرار وانماطه.
ليتكرار أنوا وأنماط عدة تمنح النص تماسكا وترابطا مائاا ،وقد عمدنا إل اختيار (التكرار الهندسي) وأنواعه مادة لتطبيق بحثنا هرذا ،لمرا
في التكرار الهندسي م انماط تسه في تماسك النص الشعري.
والتكرار الهندسي هرو التكررار الرذي يرؤدي دورا مهمرا فري هندسرة القصريدة الشرعرية ،مثرل تكررار مفرردة بعينهرا أو تكررار عبرارة فري نهايرة
القصيدة تحدث جرسا موسيقيا أو بداية عدد م المقاط في مقدمة االبيات ،وهذا التكرار يكون بمثابة حيقة وصل بي اجاا القصريدة ويشرد
المتيقي إل مركا البد م جديد ،وذلك يحدث في نفس المتيقي عميية تسمي ذاتي ،واذا جا التكرار في مقدمة أبيرات القصريدة يكرون تنبيهرا
ليمتيقي عي ابتدا فكرة جديدة ،ويسم التكرار االستهالي الذي يكون منظما لهندسة القصيدة.
وقد وق اختيارنا عي شعر الشاعر العباسي (بشار ب بررد) ألننرا وجردنا فري شرعره مرادة دسرمة تحروي انروا عديردة مر التكررار الرذي هرو
موضو بحثنا ،ولما في قصائده م متانة لغوية وجودة في الصيالة ورصانة في االسيوب.
المبح الثاني (تطبيقات النماط التكرار وانواعه)
أ -التكرار االستهالي :
هو احد انماط التكرار الهندسي ،ونعني به تكرار القصيدة كامية أو جا منها" ،يستهد التكرار االستهالي فري المقرام االول الضرغط عير
حالة لغوية واحدة وتوكيدها عدة مرات" (عبيد.)94 ،2001 ،
ويكون التكرار االستهالي في مقدمة القصيدة بشكل ياب ومنتظ ويكون بصورة عمودية ويشكل هذا النمط مر تكررار دعامرة مهمرة تسرتند
اليها القصيدة الشعرية وتسيطر عي جو القصيدة العام فتحدث تماسكا نصيا.
وم امثية التكرار االستهالي ليحر  ،قول بشار ب برد م (الطويل):
فسار اليه م نمير ب عامر فوار قتل المقرفي استحي
فما لحق اهل اليمامة عامر عي الخيل حت اسارت واكي
باقدامه  ،تعسا له حي زل
فيما التقينا زل النعل زلة
وك ي م نذر لها احي
فشك نمير بالقنا صفحاته
)بشار ب برد (10 ،2007 ،
يخض الصوت ال حاض يحتويه في مقدمة االبيات الشعرية ،وتكرار صوت او فوني معري يولرد نمطرا ايقاعيرا يعمرل عرل ىرالنهوض بكرل
القي الصوتية في النص الشعري والمتولدة م تكرار حر معي .
وهنا نيح التكرار الرأسي لحر (الفا ) ،وهو " صوت رخو مهمو يولد نوعا عاليا م الحفير " (انريس  ،)48 ،ولهرذا الصروت داللرة
تسري كسريات الريا ،وحفيفها فالشاعر ها يحاول ان ينتصر لمواليه (بني عقيل) وانه وبني نمير كانوا انصارا فالشاعر يحاول ان ينتصر
لقومه ضد اعدائه فاستعمل فوني الفا ليسري كحفي الريح اذا هب عي اعدا قومه  ،اذ نيح هذا التكررار الهندسري الرأسري فري مطرال
االبيران قرد خيرق انسرجاما صروتيا وتاحمرا دالليرا ولرد تماسركا نصرريا النر الجانرب اليغروي والصروتي ليرنص الشرعري وخيرق شرحنة عاطفيررة
وجمالية منح النص تمياا ومتانة.
وم امثية (التكرار االستهالي) ليمفردة قول بشار ب برد م (الوافر):
َوقَد َ
طا َل ال ِعت َاب فَ َما انثَنَي
عا ِذ َل قَد نَ َهي ِ فَما انت َ َهي
أ َ
َّ
َّ
و َما اليذات إال َما اشت َ َهي (بشار ب برد(5 /2 ،2007 ،
عا ِذ َل َما َميَك ِ فَثقسِريني
أ َ
كرر الشاعر لفظة (اعاذل) مرتي  ،إذ افتتح بها مطال االبيات الشعرية ليؤكد عي حالة معينة وهي النسريب بجاريرة كران يراع أنره راسريها
بشعر وانها وعدته بالايارة ،فاراد الشاعر ان يؤكد عي هذه الحالرة فعمرد إلر تكررار لفظرة (العراذل) أي الائمرة وهرذا التكررار الرأسري أكرد
المعن الذي اراده الشاعر فضا ع تحقيقه تماسكا نصيا في مقدمة االبيات الشعرية فتكرار ذات اليف ألكثر م مررة حقرق تكررارا صروتيا
وعاز االيقا الداخيي لينص معتمدا عي ما تحقق م تكرر الفوني الصوتي في بدايات االبيات الشعرية ،مما رص البنا الهندسي ليرنص
وحقق تماسكا نصيا بفضل ذلك التكرار.
وم أمثية (التكرار االستهالي) عند بشار ب برد قوله (م الها (:
خَي َ العَي ِ َمبهوت
كَثنِّي يَو َم القَيتكِ
ِس ّكِي (بشار ب برد(16 /2 2007 ،
ح ِبّكِ أو أخ َر
كَثنِّي ذَاكَ مِ
يركا الشاعر (بشار ب برد) في تكراره االستهالي عي تقدي كيمة (كثني) في مطال االبيات الشعرية ،وذلك إلحداث التفاعل الحسري بري
المفردة والسياق العام ليقصيدة  ،اذ يشبه لقا ه بحبيبته (خي العي ) أي ورا الرقيب اذ يمشي هو ومحبوبته والرقيب امامهما ،ير يعرود فري
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البي الثاني ويستعمل نفس اليفظة (كثني) ،ليشبه نفسه بالمبهوت أي المذهول المتحير ليبني عي ذلك قولره (مر حبرك) وعطر عييره كيمرة
(االخر ) ،ليص نفسه كالمذهول أو االخر مر جمرال حبيبتره ،فهرذا التكررار انرتج موسريق منسرجمة مر الداللرة اسرهم فري شرد البنرا
النصي وتماسك اجاائه عي امتداد االبيات الشعرية.
وخيق التكرار االستهالي فونيما صوتيا رائعا جعل النص يخر بوظائ وعاقات جديدة م خال تحقيرق التناسرق االيقراعي الرذي افضر
إل التماسك النصي.
ب -التكرار التراكمي :
هو نو م انوا التكرار يقصد به " التنو االيقاعي الناتج ع تكررار تجمعرات صروتية بعينهرا " (عبيرد ،)219 ،2001 ،وهرذا النرو مر
التكرار يسه في احداث تراكمات صوتية تكون عي مستوى البير الواحرد ،واحيانرا يشرمل عردة ابيرات وعنردها يكرون ترتيرب التكررار ليرر
منتظ  ،ألنه توز عي مساحات واسعة ومتفرقة م النص الشعري ولكنه يحدث ذات التثيير.
والتكرار (التراكمي) ،يخيق تماسكا نصيا منه خال التوازيات الصوتية التي تحقق لايات جمالية وداللية تمنح النص تماسكا ومتانة نصية.
إن تعدد اليف وتكراره يولد تراكما ايقاعيا يجعل النص متماسكا ومترابطا بسبب الضغط عي حالة معينة يختارها الشراعر ويكررهرا  .ومر
ذلك قول (بشار ب برد) (م الها (:
َ
صافي (بشار ب برد)25 /2 2007 ،
ارب َو َم
صافَي ِ َ
َ
ارب ِ َح َ
فَ َم َح َ
نيح تعدد اليف المكرر ،اذ كرر لفظة (حارب ) مرتي م اختا الضمير العائد ،وكرر لفظة (صافي ) مرتي أيضا م اختا عائديرة
الضمير ،فهذا التكرار التراكمي ليمفردات ذاتها عي مساحة البي الواحرد نسرجه الشراعر مر خرال (ترراك االلفراظ) ،فرانتج حامرة صروتية
متوازنة ومتناسقة عي طرفي البي الشعري منح البي تماسكا نصيا وتاحمرا فري االيقرا الموسريقي ليبير مر خرال التكثير الصروتي
الناتج ع تكرار الحرو في المفردات المكررة.
وم ذلك أيضا قال (بشار ب برد) ( ،م مجاو الرجا):
َيا اب َ خيَيق قَد أت َا
ذَر خيَّتا ذَر خيَّتا
هَل لَكَ في أنِّي فَت َ
ذَر خيَّتا ذَر خيَّتا
عت َا
ذَر خيَّتا ذَر خيَّتا
ام َ
عرد إذا قَ َ
سخ إذا َجا َ ال ِ ّ
شت َا
ذَر خيَّتا ذَر خيَّتا
قَا َلَ :مت َ قَا َل َمت َ
ذَر خيَّتا ذَر خيَّتا
فَت َّ َ قَي ِبي فَتَت َا (بشار ب برد)37 -36 /2 ،2007 ،
ذَر خيَّتا ذَر خيَّتا
نيح أن الشاعر (بشار ب برد) ،قد كرر مقطعا كاما وهو المقط (ذر خيتا) أي (اترك صحبتي) (اينا عشرر مررة) ،حير كررر المفرردات
السابقة تكرارا تراكميا في بداية االبيات الشعرية وبصورة عمودية متناسقة توزع عي بدايات النص الشعري ،وهذه وسيية ليضرغط عير
حالة معنية وابرازها في القصيدة لشد المتيقي ،اذ عمد الشاعر إلر التكررار بهرذا الشركل التراكمري لبيران شردة اسرتهجانه واسرتهاائه بصراحبه
بطريقررة مر الررتهك واالسررتهاا  ،وهررذا التررراك التكررراري ليمفررردات شرركل قاعرردة هندسررية اسررتند عييهررا الررنص الشررعري فحقررق هررذا التكرررار
التراكمي تماسكا نصيا مؤيرا في البنا العام ليقصيدة م خال بنا عاقات متناسقة وخيق حام صوتية مائاة شدت اجاا الرنص الشرعري
ومنحته تناسقا وتماسكا مبهرا.
 التكرار الرأسي لخواتي االبيات الشعرية.التكرار الرأسي لخواتي هي حالرة تكراريرة تقروم عير تكررار مقراط متشرابهة فري نهايرات االبيرات الشرعرية بصرورة عموديرة ،فيحردث ذلرك
تماسكا نصيا بفعل التكرار الرأسي الذي يحصل في خواتي االبيات ،وم ذلك قول (بشار ب برد)( ،م الخفي ):
قل لِحبا َ إن ت َعيشي فَموتي
ض لَكِ الذي قَد َرضي ِ
سو َ نَر َ
َ
ي
ر
ب
إن
ه
ب
ي
ع
ينا
ر
ب
و
قَد قَ ِبينَا ما كانَ مِ نكِ الَينا
ََ ِ
َ َ َ مِ َ ِ ِ
ت سخ َ
َحدّيِيني فَقَد َوقَع بِشَك
طنا أم لَبي ِ
أتَعَ َمد ِ
عا َمتي في أمور لَو ت َ َمنَّي ِ مِ ثيَها ما عصي ِ
وم ت َعصي َ َ
َي َ
َّ
َ
عة ال شَقي ِ
هل تَنَقم ِ لَي َر قولي إذا كانَ عِثار َو َرو َ
عنكِ ألن فَيَ ّممي َحي شي ِ (بشار ب برد)3 /2 ،2007 ،
عنَّا فَإنَّا
َ
إن تكوني لني ِ َ
نيح التكرار الرأسي ليمقط (ي ) ،بصورة منتظمة في خواتي االبيات الخمسة مما طبعها بالوحدة الصوتية ،إذ نيح أن صوت اليا وهو
"صوت مد لي " (انيس ،)44 ،وصوت التا هو "صوت شديد مهمو " (انيس )53 ،يعاز داللة االنتشار ،فهذا المد واليي تائ م الشدة
واالنتشار عاز لدى الشاعر اعتداده بنفسه وهو يغازل حبيبته ويقول لها قد قبينا منك كل شي وابريناك م العيوب ،فهذا التناسرق الصروتي
الذي خيقه التكرار مرنح الرنص تماسركا ومتانرة  .هرذا التكررار الرأسري لخرواتي االبيرات نررى أنره عكرس هندسرة صروتية وايقاعيرة فتحر افقرا
موسيقيا موحد ذو نغ منسج أنتج توازنا صوتيا جعرل نهايرات االبيرات منظمرة بشركل مرتق  ،وطبر الرنص بطراب موسريقي موحرد جمر بري
صوت (اليا والتا ) ،فولد نغما حمل عذوبة وتناسق وجعل النص متماسكا مشدود االجاا .
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وم ابرز الدراسات الحديثة التي تناول البدي شعر بشار ب برد :-
 وضحي يونس  ،ياسر الشواخ  ،البدي فري شرعر بشرار بر بررد  ،مجيرة جامعرة تشرري – سيسرية االداب والعيروم االنسرانية  ،المجيرد ،41العدد  2019 ،4م.
 الطوري  ،سما ،محمود عات ابراهي  ،البدي في شعر بشار بر بررد (دراسرة باليرة)  ،مجيرة بحروث كييرة االداب  ،المجيرد  ،25العردد 96،31يناير  2014م  ،جامعة المنوفية  ،مصر.
 الرشيدي  ،مسي عبيد فندي  ،التقييد والتجديد في شعر بشار ب برد  ،مجية كيية دار العيوم ،جامعة القاهرة  ،العدد  2015 ،81م .الخاتمة ونتائج البح :
حاول هذه الدراسة القا الضو عي ظاهرة مهمة في الدر البالي وهي (التكرار) وايره في التماسك النصي وقد توصري الباحثرة مر
خال هذه الدراسة إل ما يثتي :
 -1أن التكرار عنصر تثسيس في النص بكل انماطه وظواهره التي ذكرناها ووردت في البالة العربية.
 -2أن ظاهرة التكرار تسه في هندسة البنا الداخيي ليقصيدة الشعرية عند (بشار ب برد) وذلك م خال التثسيس لإليقا الداخيي
وترابط المفردات صوتيا وتركيبيا ودالليا م خال التكرار.
 -3التكرار عنصر تنظيمي داخل النص يسع إل ترتيب المفردات لجعل النص متماسكا اكثر ويشد اجاا ه.
 -4يعمل التكرار داخل النص الشعري وفق انساق محددة.
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