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 المستخلص 
 

إنَّ التكرار في شعر ملوك الطوائف لم يكن مجرد تكرار للحروف والكلمات والجمل بل كان تكرار ضمَّ 
إمكانيات تعبيرية اتصلت بالنص الشعري، وعبرت عن عمق تجربة الشاعر متصلة بنغم موسيقي يالئم 

 الحالة التي يمرُّ بها الشاعر محدثة بذلك جرًسا موسيقيًا يبرز عمق العاطفة. 
 لمات المفتاحية: التكرار، شعراء، ملوك الطوائفالك
 

 
Summary 

The repetition in the poetry of the kings of the sects was not just a repetition of 

letters, words and sentences, but rather a repetition of the inclusion of 

expressive possibilities that connected to the poetic text and expressed the depth 

of the poet's experience connected to a musical melody that suits the situation 

the poet is going through, thus creating a musical bell that highlights the depth 

of emotion. 
Keywords: repetition, poets, sectarian kings 
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 :المقدمة
يعدُّ التكرار من ظواهر اإليقاع الداخلي في الشعر، فهو يعتمد على اإلتيان بلفظ  

آخر في النص الشعري نفسه، قد يتفق باللفظ والمعنى متعلق بمعنى، ثم إتيانه مع معنى  
وقد يختلف، ويعتمد ذلك االتفاق واالختالف على الشاعر المبدع الذي يعرف أهمية  
اللفظة المكررة، وكيف تؤدي إلى االنسجام الموسيقي مع األفكار المراد إيصالها إلى 

 المتلقي. 
ثالثة   على  الطوائف  ملوك  شعر  في  الحروف، والتكرار  تكرار  وهي:  أقسام، 

النص وسكب  إثراء  أثر كبير في  منها  فلكل جزئية  الجمل:  وتكرار  الكلمات،  وتكرار 
مالمح اإلبداع عليه، ناتًجا عن ذلك تشكيل نص شعري يحمل جمالية الداللة واللفظ، 

لقي خالًقا نغًما موسيقًيا عذًبا يسهم في تكوين اإليقاع الداخلي للنص الشعري فيجذب المت
 ويساعده على حفظه. 

وقسم البحث على تمهيد وثالثة مطالب وخاتمة ومصادر البحث، تحدثنا في  
الطوائف،  ملوك  عن عصر  نبذة  وأوضحنا  وأهمية،  تعريف  من  التكرار  عن  التمهيد 
واختص المطلب األول بتكرار الحروف، والمطلب الثاني بتكرار الكلمات، أما األخير 

 فكان بتكرار الجمل. 
من أبرز نتائج البحث مساهمة التكرار في خلق إيقاع للقصيدة الشعرية،    ولعل

 ولفت انتباه المتلقي، وسهولة إنشاده.    
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  التمهيد: 
ُيعد التكرار ظاهرة من ظواهر البناء الفني في الشعر التي تضفي على النص  

التكرار لغوًيا إلى   جانًبا جمالًيا وداللًيا يعبر عن إلحاح الشاعر على فكرته؛ إذ يعود لفظ
 . (1) )كّر( فهو من ترديد الشيء وإعادته، ومصدره كرَّ عليِه يكرُّ كرَّا وُكُروًرا وتكراًرا

فالتكرار هو ُسنة من ُسنن العرب القصد منها إرادة االبالغ أو إيصال رسالة 
التي "وتتجلى أهميته في الكلمات    .(2) تعبيرية معينة ذات هدف بالغي محدد إلى المتلقي

"قد تشترك في حرف واحد في أوائلها أو أوساطها، وأن هذا االشتراك قد تكون له قيمته  
 .(3)التنغيمية الجليلة التي تزيد من ربط األداء بالمضمون الشعري"

يلعب التكرار دوًرا مهًما وبارًزا في إضفاء طابع الجمال األدائي للنص سواء 
ألصوات الموسيقية وزجها في النص. ويبين  أكان للشعر أم للنثر، من خالل تحريض ا

الشاعر من خاللها مقدرته اللغوية واإلبداعية في إكساب نصه صوًتا موسيقًيا يميزه عن  
النصوص العادية لما فيه من ميزة عودة تكرار الحرف في الكلمة التي ُتكسب األذن  

أل بذلك  خالًقا  والقلب؛  العقل  إلى  الجمال  بذلك  تسري  جمياًل  الشاعر شعوًرا  بين  فة 
. وال يمكن عّد كل  تكرار هو جمال لغوي فبعض التكرار الحاصل ال معنى (4) والمتلقي

 له وال قيمة نافعة للنص بل قد يسبب تشوًها له ويلغي وينفي الجانب اإلبداعي منه.
والمبادئ األولية له هي ربطه بالمعنى فـ"اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق  

بالمعنى العام، وإال كان لفظية متكلفة ال سبيل إلى قبولها، كما أنه البد أن  االرتباط  
يخضع لكل ما يخضع له الشعر عموًما من قواعد ذوقية وجمالية وبيانية، فليس من  
منه  ينفر  لفًظا  أو  بما حوله،  االرتباط  لفًظا ضعيف  الشاعر  يكرر  أن  مثاًل  المقبول 

، وقد أدى  (5)رامًيا، يتعلق بهيكل القصيدة العام"السمع، إال إذا كان الغرض من ذلك د 
، (6)ذلك إلى ربط التكرار بالغرض لـ"تأكيد الغرض من وصف أو مدح وما إلى ذلك"
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، ومن مبادئه أيًضا ربطه (7) وكذلك كان هذا التكرار هو التأكيد واإلنذار وزيادة التنبيه
هامة في العبارة يعني بها الشاعر بالحالة النفسية، فهو "في حقيقته إلحاح على جهة  

أكثر من عنايتها بسواها. فالتكرار يسلط الضوء على نقطه حساسة في العبارة ويكشف 
عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو داللة نفسية قيمة تفيد الناقد األدبي الذي 

كاتبه" نفسية  ويحلل  األثر  "أحد  (8) يدرس  فهو  بالعاطفة   ربطه  ويمكن  األضواء . 
 . (9) الالشعورية التي يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها"

 عصر ملوك الطوائف: أما 
كانت الدولة األموية ضعيفة جًدا ولم تكن جيوشهم معدة إعداًدا قوًيا؛ لذلك سقطت 

فاستمر هذا العصر بين سنة   (10) وقامت على أنقاضها دولة ملوك الطوائف األندلسية
، وكانت بدايته في القرن الخامس الهجري، ويصح أن نطلق عليه (11) هـ"422-484"

 . (12) زمن الوزراء؛ ألنهم كثروا فيه كثرة لم يسبق ولم يأت بعدها كهذه
الحمودية،   الزيرية،  )الهودية،  كثيرة ومنها  دويالت  العصر  هذا  لقد حكمت في 

بتعدد الدويالت في العامرية، العّبادية، وبني األفطس، والجهورّية، وبني ذي النون(، و 
هذا العصر تعدد انتماء الشعراء لكل دويلة منها، فكان كل ملك يحاول جذب الشعراء 
إلى دويلته لصنع الحرية والنظام واالستقالل فيها، ومن شعراء هذا العصر هم: ابن  
بن   القزاز، والمعتمد  القسطلي، وابن عبادة  الحداد األندلسي، وابن دراج  زيدون، وابن 

ابن حميدس، وابن خفاجة وغيرهم ومن شاعرات هذا العصر: الغسانية البجانية، عباد، و 
القالعية،  المعتصم بن الصمادح، ونزهون  بنت  المنى وأم كرم  المرية، وغاية  وزينب 
بنت  ووالدة  بكر،  بنت  وبثينة  يعقوب  بنت  ومريم  زينب،  وأختها  زياد  بنت  وحمدونة 

 .(13) المستكفي وغيرهم
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دلس وأهلها "بعد اختالل دعوة بني أمية، فإن أهلها تفرقوا يمكن وصف حال األن
فرًقا، وتغلب في كل جهة منها متغلب، وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه، وتقسموا 
ألقاب الخالفة، فمنهم من تسمى بالمعتضد وبعضهم بالمأمون، وآخر تسمى بالمستعين، 

الى غير ذلك كثير من األلقاب والمقتدر، والمعتصم، والمعتمد، والموفق، والمتوكل،  
 الخالفية، وفي ذلك يقول أبو علي الحسن بن رشيق:  

أ     يمممضهمممممدنمممي  مممي  مممممممممما 
 أنمممممممممممممممممممممدلممممممممممممممممممممم    
 

م ادر مقتد    يها  معت ممممممد     سمممممم 
مممممملمم مممممة   ممي  مميممر    ألممقممممماب 

 مممممممممممممو مممممممممممممممممممممعممممممممممممهمممممممممممما  
     

حولممم     ا  انتًمممالممم  ي اي  كمممالهرح 
)14("  :(15) على الفترات التاريخية في عصر ملوك الطوائف، تقسم  األسد 

وهي الدمار والخراب الذي استوطن قرطبة ومدينة     ترة االنتظا   الترقب:  -1
 الزهراء، ويمكن تحديدها بين سقوط العامريين وإلغاء الخالفة القرطبية. 

وهي سقوطها في يد ألفونسو، وأصبح بذلك خالفات     ترة انهيا  طليطلة:  -2
 وسادت الحروب بين األمراء، فكل منهم يريد السيطرة على حساب إخوانه المسلمين.

 ويمكن تقسيم دويالت ملوك الطوائف إلى:
ومرسية    -أ المرية  في  العامرية  موالي  حكم  األندلس(:  )شرق  العامرية  موالي 

جزائر، فحكم المرية بني صمادح، ومرسية بني طاهر، وبلنسية ودانية وما واالها من ال
أما دانية والجزائر فحكمها بنو هود، وبلنسية فقد استولى عليها المرابطون بعد أن توالى 

 .(16)عليها عدد من األمراء
زيري    -ب  بني  ومالقة  غرناطة  في  البربر  حكم  األندلس(:  )جنوب  البربر 

وف األفطس،  بني  بطليوس  السهلة الصنهاجيون، وفي  أما  النون،  ذي  بني  ي طليطلة 
 .(17) فحكمها بني رزين
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العرب )غرب ووسط االندلس(: حكم العرب في اشبيلية بنو عباد اللخميون،    -ج
حمود  بنو  وقرطبة  الفهريون،  القاسم  بني  والبونت  الجذاميون،  هود  بني  وسرقسطة 

 . (18) الحسنيون 
 .(19)قرطبة بنو جهورموالي األموية: حكم موالي االموية في  -د 

ومن خالل ما تقدم نلحظ أن األندلس أصبحت أندلسيات ودويالت كثيرة متعددة،  
الطوائف؛  ملوك  بين زعماء  أزلًيا  العصر وصراًعا  هذا  في  سياسًيا  زخًما  وقد شهدت 
والصراعات  الخالفات  كثرت  ولما  األخرى،  الدويالت  حساب  على  والتوسع  للسيطرة 

ت أخريات بسبب الحروب من جيوش الفرنجة المسيح منهم  وسقطت دول كثيرة وضعف
جيش فرناند ملك قشتالة وليون وفرناند ألفونس، اضطر أهل األندلس والمعتمد بن عباد 
الفرنج   كبير هزم  بجيش  فأغاثه  منه،  العون  تاشفين طالًبا  بن  بيوسف  االستعانة  إلى 

 12ة الزالقة في يوم الجمعة ، "وقعت معرك (20) المسيحيين في موقعة )الزالقة( المشهورة
هـ، انهزمت فيها قوى اإلسبان واألوربيين، وطعن ألفونس السادس 479رجب من عام  

ملك قشتالة وهرب مع شلة من جنوده صوب مدينة طليطلة وكانت معركة الزالقة من  
الرغم من عدم   العدوتين، على  للمسلمين في  استبشاًرا  األندلس،  المهمة في  المعارك 

؛ وبذلك ُقضي على هذا النظام المعروف (21) مدينة طليطلة من سيطرة اإلسبان"استرجاع  
 باسم ملوك الطوائف. 

 المطلب األ ل: ت را  ال ر ف:
تكرار الحروف هو نمط من أنماط ظاهرة التكرار التي من خاللها يلح الشاعر  

المتلقي والدخول على إيراد حروف معينة قاصًدا بها إحداث أجواء نغمية مثيرة بهدف شّد  
إلى قلبه منها، وتضفي على النص مزية ولفتة موسيقية لما لها من "مزية سمعية وأخرى  

 . (22) فكرية ترجع إلى موسيقاه والثانية إلى معناه"
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ومن نماذج الشعراء الذين استغلوا هذا الجزء لبيان جمال مقصد اإللحاح عندهم  
 بحر الطويل(: )من ال(23) ابن وهبون في تكرار الحروف قول 

در أ طر افر الي ر اعم ا   ) 24(     ت شمممممممممهم 
ي  أ نمممممممممممممممممممممممممممممممممممم  مممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

ط اب    ُح  ل  ُ  ِّر يبف   صمم ن  مرصممر  ب ه 
ديم ي)25(    ير  أ بي ض    نممم  ل ي      

ا  م    صممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

م يرر   ير  شممممم        لي   سممممم 
اب   تممممممممممممممممممممممممممممممممممم   كممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

لروم  أ ن ام ل ي ةف ال قال   م     مر مممممممم 
 

ر اب ي)26(  قممممالع ب ير   ح  ال  ر ةف   مرض عً 
المر       ُر  يمر مجممممم خ   ًم  بم م ن  لم م    

ر ا   ز اهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

لم      ِّمر د عم   )27(   مي  بممممم  ن  لم م    
اب        قمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

كأن الشاعر يردد معاني أبا الطيب المتنبي في حديثه عن الحسام والكتاب في       
جعلهما أصحابه األوفياء، فيعبر عن قوة سيفه الذي يبطل كل جبان يحاول مقارعته. 
ونلحظ في هذا النص تكراره لصوت )الياء( الذي ورد أربع عشرة مرة، وهو من الحروف 

للن نلمُس طرًبا  بتكرارها  والوجدانالتي  للسمع  للحروف (28) فس وميالًنا  تكراره  وأيًضا   ،
في  الخاء  تكرار  في  كما  وإيقاعها  الحروب  أجواء  مع  لتناسب  والمفّخمة  المجهورة 
)مضّمخة، والخلوق(، والعين في )مزعفرة، ودعس(، وأتت في كلماٍت جزلة رصينة تزيد 

 في إيقاعها ووقعها. 
 )من البحر الكامل(: (29) وقال ابن األبار الخوالني
 لب   الربيعر الطلقر برْرد  شممباق    
 

تمماقمم        ا ترح عن عرْتبمما ر قعممد ع 
 ملكر الًصول  حبا الثرى بثرائ     

 
ا لوهمماد    ه ممممممممممماقمم       جمم   متبرح

ي  بر د        مر اك  قماألنوا    شمممممممممْ
 

ر    قممماألشمممممممممجممما   ل مممممممممر  أ اك  
 قممممممممممممممممممممبمممممممممممممممممممماقمممممممممممممممممممم    ) 30( 
 

 أمسم  يههحبرها قشمْم   أصميل    
 

ها بدمع  ج اق         دا يً ممممح ممممر
الطبيعة وفصل   الحاجب من خالل معطيات  الشاعر في هذه األبيات  يمدح 

الربيع؛ إذ جعل من الربيع إنساًنا يلبس ووصفه بأنه ملك، ونلحظ هنا تكراره لصوت 
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الذي تكرر إحدى وعشرين مرة، فقد   (31) )الباء(، وهو من األصوات االنفجارية المجهورة
ء طابع العلو والرفعة والقوة على النص؛ وذلك لفت المتلقي وشد انتباهه داللته هنا إضفا

 من خالل إعالء شأن الحاجب.
وزاد في جماله إتيانه بالباء في األلفاظ القوّية التي ُيعطي من خاللها المفخرة  
للممدوح والّرفعة له، سواًء كان ذلك في اللفظة نفسها أم في الّسياق الذي جاءت فيه 

 به، متبّرًجا، قبابه، هضابه(. اللفظة، ومن ذلك ألفاظ )برده، عتا 
 : )من البحر البسيط( (32)وقول المعتمد بن عباد 

ً   رر  ك  ال ت هه ب ق ك  ال اح ن  ر اد   سمممممممم 
 
 

البممم      ال مممه  ر   ل يمممك   يرعيمممد ع   ممممايا 
 
 

ونم ك ال ت ر   البر ماء  ل هما ًر    ازجرر جر
 
 

طممب   د ِّر مم   ع ممد ال     ا صمممممممممب ر   قمم 
رر  بممممممممممممممممممممممم  طممممممممممممممممممممممم   ت صمممممممممممممممممممممممممممممممْ
 
 

ط ر    إ ن   د ف قممد عممام ع ن    ي  رن قمم   
 
 

د  ر   القممممم  قممممم     يمممممرتي  لمممممما  دح  م ر     ال 
 
 

حين خرج الشاعر من مالقة دعا أباه إلى التحلي بالصبر وسكينة الفؤاد والتريث        
أمام الحوادث، فللصبر قيمة عظيمة، هو مّر لكنه يمر ويمضي؛ ما دام اإلنسان راضًيا 

وبطبيعة الحال كل تسرع يؤدي إلى التهلكة في جميع األمور، بقضاء هللا ومتوّكاًل عليه،  
فعلى اإلنسان أن يلتزم بالصبر فيما يعرض له القدر من أحداث، فهو سنة من سنن  

 الكون التي وضعها هللا في هذه الدنيا؛ الختبار صبر المبتلى في الحزن والشّدة. 
مرات، فهو صوت متوسط ونلحظ هنا تكراره لصوت )الراء( الذي ورد عشر  

ويحدث هذا الصوت "حين تكون ذبذبة اللسان    (33) بين الشدة والرخاوة وهو أيًضا مجهور
، وقد ساهم في رفد معاني النص الدالة على الصبر وإعطاء طابع (34) أكثر من مرة"

الهدوء والسكينة وتعميمها على كّل األبيات خصوًصا مع الّضمة الهادئة التي تأتي في 
ذه األبيات، وتوكيدها لحالة الحزن، فهو راٍض بقضاء هللا وقدره، وفي الوقت ذاته آخر ه

 حزيٌن لمصابه.  
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 : )من بحر الرجز( (35) وقول ابن برد األصغر
د   همْ الم ب  المدنيما قمرقصممممممممم  الج   يما طم 
 

مممممممد    جمممممممد  مممممممم ك  ال بممممممم     إسمممممممع  بممممممم 
برر  ممرنمما ابنر بررد     من شممممممممممماء  ل 

 
د  حرسام ي    ممممممدرح  ق ممممممْطع ممممممةف مممممممن ح   

ممممممممممممممممممممدحر      أْ   عر ال حاس  ب مممممممممم اء  ج 
 

ْقد    ممممممما   ن ْظم  الع  م األلً  ظ ممممممم  ْن نممممممم   مممممممم 
قمممممد    مممممق  ال مممممح مممممالم  ح  مممممد  ال ممممم  ق    نممممم 

 
ممممممممف  بمممممممماألقممممممممالم  أيممممممممدر  األسد     ِّ    

بد     ق   اسممممممت مممممماء   ي ال رطروب  الرر
 

ممممممممممممممممممممممممممد    ل يح عممممممممممممم  ُ  إمام        كممممممممممممم
الكتابة )آل برد(، ويستعمل          بانتسابه لكوكبة  الشاعر في هذه األبيات  يفتخر 

األلفاظ التي دلت على العلو والرفعة واالعتزاز بالنفس؛ إذ نلحظ تكراره لصوت )الدال(، 
، "وهو أصلح الحروف للتعبير عن معاني الشدة  (36) وهو من األصوات الشديدة المجهورة

، فقد ورد سبع عشرة مرة فساهم في إعطاء نبرة صوتية الفته أُلذن  (37) والفعالية المادتين"
 المتلقي قاصًدا من خاللها الفخر بنفسه ونسبه وكأنها ضربات تنبيه متتالية للتذكير.

فهذا الّتكرار يتناسب ويتناغم مع الّنبرة التي ُيقال فيها من أجل دعم معانيه، 
الّنّص عليها، وكذلك في األلفاظ األخرى التي وكان تكراره في جعله القافية التي ُوضع  

تناثرت في أرجاء الّنّص والتي ارتبطت هي األخرى بالمفردات الّثقيلة الّداّلة على االعتزاز 
 بالّنفس، ومنها: )الجهد، بجد، بكد، نقد الكالم(.

 : )من البحر الطويل((38) وقول أبي محمد غانم
ُ  ت ممدربر   ُ لعتممام ال يمم ي ومم  ر  قممر  

 
ُر     قمد  رجعم  هيم  الق ما  الق مابم

ممممما     ُ ال يمممم   ُ صمممممممممهيمممم  لي   
 تسممممممممممممممممممممممممممممممممممممعمممممممممممممونممممممممممممم  
 

ُر   ُف  جعت  الصمممممممممواه   ل ن عوي
باديس   ابن  بلقين  المرثي  ألًما وحسرًة على  النص  تزيد األلفاظ  (39)يتفجر  إذ  ؛ 

)تندب، وفجعت، وعويل( من ألم الشاعر وحزنه تكرار صوت )القاف( خمس مرات؛ إذ 
فاع صرخات األلم والحزن الشديد وصوت )الالم( خمس عشرة مرة، وهو  دل على ارت
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فتكراره في    (40) صوت مجهور، ويحدث عندما "يسمح للهواء بالمرور من جانبي اللسان"
 .(41)هذه األبيات دل على الليونة والشدة في الوقت نفسه

لة الحزن ولكّنه أقرب إلى الّشّدة حيث تؤّكد المعاني ذلك؛ إذ ُيبالغ في وصف حا
التي عّبر الجميع عنها فالخيول مضت مع الّنائحين في البكاء والعويل على المرثي 

 الحبيب.
 : )من بحر الرمل( (42) وقول ابن زيدون 

ا: ي  رض أْك سمممممممممم  ر  ُْ لسمممممممممماق ي م   قمر
 

ت رْ   ُْ ق ْطع  الو  ي  ا: ي صممممممم  اد  ل شممممممم     
رف    ِّ تمممْ ر ي  اررف ج    ا سمممممممممر بر ممم  سمممممممممْ  ح 

 
رْ در ن  ر    ا  ْارر الهر ي جْ ي السم  السمح  

هنا تكرار النون ست مرات والسين ست مرات والياء سبع مرات، وفي تكرار   
التي  الُمطربة  الهادئة والمعازف  الّنغمات  يتوافق مع  إيقاٌع هادٌئ حسٌن  الحروف  هذه 
تدور من حولهم، وهذه الحروف من الحروف الهامسة التي تجعل إيقاع البيت هادًئا 

هذا عندم ألهمه  عندما  الُمبدع  وكذلك  والّسامع،  الُملقي  نفس  في  الّراحة  تُبعث  ُيقرأ  ا 
 الموقف هذه األبيات. 

 : )من البحر الكامل((43)وقول أبي الوليد الحميري 
 هو أشهرر ال ممممممممميررح حرس  ا  احبر ر 
 

ة   سممممممممممالم   بمتم ميمممممح بميمح  ممممم     ممن 
 
 
 

مرسممممممممممتمهمتمر ا يمررى  أن  عمْن   ممتم مض  ف 
 

اكمممممممتممممممم مممممممُ الو ى قم ام  إالح إيا     
لق  مرسممممممتظرفف   مسممممممتطرفف     ي ل 

 
ن  ا لمام     ممممممممممممي لرلق  مرسممت سمم 

ا    ا  مممممممممممسمكر م سمْ لم يمممممممممممر  إال الم 
سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر ر   ج 
 

  ب   ي بروح إليممممممك   ممممممي ا  ممممممالم  
يفضل الشاعر نبات الخيري األصفر على غيره؛ ونلحظ تكراره لألصوات )السين  

شر مرات في النص وهو من أصوات الصفير، ويندرج والميم والياء(؛ إذ جاء السين ع
المهموسة الرخوة  األصوات  ثالث (44)ضمن  الياء  ورد  بينما  مرة،  والميم ست عشرة   ،
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التي أضفت على النص لفتة نغمية أثارت   (45) عشرة مرة، وهما من األصوات المجهورة
النص من    سمع المتلقي إلى جمال الطبيعة. وكذلك نلحظ سيطرة اللون األسود على

لون  مع  ممزوًجا  الحزن،  على  تدل  التي  واإلظالم(  والمسك،  )اكتحل،  األلفاظ  خالل 
الخيري األصفر، فاللون األصفر يدل على الشحوب والمرض بينما الشاعر جعل بدمجه 
اللونين داللة على انبثاق أمل من ذلك األلم وذلك من جمال لون الورد، وفي مزجهما 

ورة طبيعّية تراها في األزهار وفي الحشرات كالّنحل مثاًل صورة حسنة ومناسبة هي ص
 وفي األلبسة أيًضا. 

 : ) من البحر الكامل( (46)وقول ابن دراج      
ْب ر ر  بي  ك  صر ُ   ي ج     الم  ل ْي
 

ْيظ   ي ي   اك م ق يلممر ر     ه جير  ق 
ه ر   يممدر الم  ك  الع  ْلي ْه مم    لي ه   مما    

 
ْب ر ر  ق سممممممم   اك    م  صمممممممر ر  أ شمممممممْ

يممممممممممممممممملمممممممممممممممممر ر    أ صممممممممممممممممممممممممم 
 

ممر ر  ق و اممر ر  ال  يمدف إ ليمك  سممممممممم   ع 
 

ولممر ر   ًر   نظممامممر ر  ز حممامممر ر  حر
تمممادر ر   ادر ر  ع  عممم  لممم   م  ل   ا     ع 

 
ولمممممر ر   بمر َمواقمممممر ر  قم    إيممممماقمممممر ر  

يتحدث الشاعر عن األمير ابن ميرة؛ إذ يصف مجيئه بالصبح والعيد، ونلحظ         
تكراره الالفت لألصوات )الهاء والالم والميم(؛ إذ جاء الهاء في النص ثماني عشرة مرة، 

، والالم ست عشرة مرة "وهو صوت متوسط بين الشدة (47)"وهو صوت رخو مهموس"
، وقد  (49) ميم هو من أكثر الحروف ارتباًطا بالصوت ، وال(48)والرخاوة ومجهور أيًضا"

جاء سبع مرات دل تكرارها على االستبشار والفرح بالممدوح، وكأن حضوره هو إزاحة 
لظالم ليل وإشراق صباح جميل آخًذا الجمال من األمير، وزاد في جمالها ورودها في 

وذلك في مفردات )سالمه، ألفاٍظ سهلٍة بسيطٍة تعطي معاني الّرّقة في مدحه البن ميرة،  
 معاده، عتاده، إيابه...(.
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 : )من البحر المجتث((50) وقول ابن حزم
مممممممملممممممموال   ون   تمممممممرجمممممممر  ال 
 

قممممعمممممد    الممممممممملممممول   لمممميمممم  
الممممممممممممملممممممول  ممممممدعممممم      دح 

 
مسمممممممممممممممتممممممرد     عمممممما يممممممة 

ينبه الشاعر على عدم مخالطة الملول سريع الضجر والضيق؛ إذ جاء تكرار  
بقصد من الشاعر    (51) لثوي جانبي مجهور منفتح"صوت )الالم( سبع مرات "وهو صوت  

نصح المتلقي والتأثير فيه، وتخّير الاّلم وكّررها ليوقع معنى األبيات في قلب المتلّقي، 
لتعطي  الهامسة  الحروف  تناغمت مع  ذاته  الوقت  وفي  والّنهي،  األمر  معطية معنى 

 معنى الّنصح ونبرته، من أجل أن تنال القبول من المتلّقي.
 : )من البحر المتقارب((52)وقول ابن زيدون       

ف   ْيما أ ل  بر  ِّ   أ ل ْم أ ْلض م  الصمممممممممح
 
 

ُح    أرمممم  ْي ال   ِّ ْجر   اله  أرْكث ر    أ ل ْم 
 
 

ْ ك  ق غ ير  الرح مممممممم    أ ل ْم أ ْ    م 
 
 

   ُْ رر    ق مما ل ْم أ نم  در السمممممممممر    أربمْ
 
 

و المممممهحنمر ا    وبم قممممم  ممر ْر  ًم  أ  متم  ْم   أ لم 
 
 

ُْ  ب     ا أ م ز لمم  ا أ ت يممْ   ب همم  د  مممْ ع   
 
 

يتساءل الشاعر بتعجب عّما القاه من صّد وهجران محبوبته، وكيف أنه صبر  
ورضي واغتفر إثباًتا لها على صدقه وحبه، وكان أسلوب النص سلًسا سهاًل ومفعًما 

ة بالعاطفة ومتسًما بالرقة، فنلحظ تكراره لصوت )الهمزة( التي وردت أربع مرات مدمج
مع )لم( التي وردت خمس مرات فمن خالل االستفهام يحاول طلب العون من محبوبته 
لإلجابة على هذه المعاتبات الموّجهة إليها، وكذلك بين من خالل تكراره لصوت )الالم( 

 الذي ورد سبع عشرة مرة وداللته في هذا النص هو الحزن واألسى من فقد المحبوبة. 
أللفاظ ومعها هذه األحرف المكّررة ليأتي بنبرة  ونلحظ كيف ناغم بين معاني ا

الهدوء ويسوقها إلى المتلّقي؛ ألّن الّنّص عتاب رقيق بين المحّبين، من ابن زيدون الذي 
كان هو الّطرف األضعف في عالقته معها، وذلك ألّنه أراد استمرارها، وأراد أن يبقى 

حتمل ما بدر منها من عطاٍء لم  معها فترة أطول فاحتمل منها بعدها وغير مباالتها، وا
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ينل منه مراده ومطلوبه، فأراد منها وصااًل غير الذي أبدته، فأخطأت بحّقه كثيًرا ولكّنه 
راٍض بها وبما اقترفته في حّقه، ولم ُيظهر رغم ذلك الغضب بل التزم العتب في كّل 

 ذلك؛ ألّنه محّب صادق، والمحب ال يغضب من محبوبه أبًدا.
 الثاني: ت را  ال لما :المطلب 

تكرار الكلمات هو النمط الثاني من هذه الظاهرة التي يهدف الشاعر من خاللها 
إلى تكرار لفظ معين يبين فيها تجربته الشعرية وعاطفته المنبثقة من القلب، فقد يكون  
وكذلك  للشاعر  محببة  ولذة  جمالية  للنص  يعطي  إذ  محبوبته؛  اسم  هو  التكرار  هذا 

فـ"ثمة لذة شعرية رائعة في الحركة النفسية اإليقاعية للكلمات ومقاطعها. لكن  المتلقي،  
هذه اللذة مشروطة بكون هذه الحركة آتية في َمدٍّ من تفجرات األعماق، وإال تحولت إلى 

 . (53) رنيٍن بارد صنعي أجوف"
 : )من البحر الطويل ( (54) وفي تكرار الكلمات، قول ابن زيدون 

هرر  م ا   ب ْر ل لم هر أ حمد    هرو  المدح صمممممممممْ
هممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرر   الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدح
 
 

برر   ثل ها الصمم  ي م  األ برا    ي م     م ن شمم 
 
 
 

بر    بر  الي رس  أ ْ  صممم  ت صمممب رر صممم  سممم 
ة   سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبممممممممممممممممممممممممممممممممم   ح 
 
 

ْز ر   هر م عمم  ر الو  جممْ   المم     ال تر َ ر  الو 
 
 
 

لفظ   إلى  النص  بداية  في  يشير  إذ  باهلل؛  المعتضد  أباه  ويرثي  المعتمد  يمدح 
الزمان )الدهر( ويكرره مرتين ثم يكرر لفًظا آخر وهو )الصبر( ويورده ست مرات، داللة  
بين صبر  المصائب، فالصبر من شيم األبرار، ويفرق  الرغبة والتحدي وتحمل  على 

أمر هللا، ففيها إشارة إلى االمتثال بالقران الكريم  اليأس وصبر االحتساب والرضا والقبول ب
تعالى:   قوله  في  وذلك  اب رر ا اْصب رر اوالصبر،  ص  وا     اق طروا    وداللة  (55)ّللا      ات قر  ،

التكرار هنا مرتبط بتكرار المفردات ومعانيها التي أّكدت الّصبر في مواجهة هذه األزمة 
 ن فقط من أجل اإليقاع. التي يمّر بها الممدوح، ولم تك
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 : ) من البحر الوافر( (56) قول اإللبيري 
ُْ لي يما ن صممممممممميخر أل نم   أ  ل    قمر
 

ك  لو قعقلممك  قممد ن ظ ْرتمما   ب  رصمممممممممْ مم 
ا   ْومممممم  لم  ًمريم    المتم  عملم   عم مي  قمطمح   تمر

 
قم طمعمتممممما   قمممممد  ك   دهْمر  ًمريم      بمممممالمتم 

بالكالم، وفيها تقريظ  قال الشاعر القصيدة في الّرّد على أحد الذين أساؤوا إليه   
له على فعله ونصح له ولنفسه، فيما يجب عمله واستغالله في الحياة الّدنيا، وهذا أسلوب 
الّدنيا وتحقيرها،  الّزهد والّنصح واالبتعاد عن  اإللبيري في أشعاره فنراه فيها مّيااًل إلى 

)الّتفريط( فيها مفردة  الّنصح، وكّرر  ذلك  األبيات من جملة  هذه  داللة على وكانت   ،
 أهّمّية معناه في سياقه وفي الواقع ووجوب نبذه واالبتعاد عنه ما أمكن. 

ونلحظ أيًضا في البيتين تكراًرا ملحوًظا لحرفي القاف الطاء المجهورين اللذين  
المجهورة  باألصوات  تقريعه  ومحاولة  المدعي،  كالم  من  اإللبيري  بانفعال  يوحيان 

 الصاخبة.  
 : ) من البحر الكامل( (57) وقول أبي محمد غانم

ك  من لبر    اء     الص  بودح
 

لممملممميمممال  المممو مممي   إالح  تمممتممم مممممه   ال 
  لقمد لبر ر ال ماس  م مه عر تهم   

 
قملميمال  األ هميممممماء  جم م      موجمممممد ر 

ام  الشمممممممممبماب  م نهما   ا أليمح  سمممممممممميم 
 

يجممممد  حيال  أن  حمممما ل   كمممما لف 
ونقائهم، فهذه الزمرة نادرة  يبين الشاعر في هذه األبيات مدى وضوح األوفياء   

فقد "كان الوفاء من أخالق العرب.. في الحياة االجتماعية ]ذلك[ أنهم كانوا يتعاقدون 
في المحالفات على الدم والرب والماء والطيب ويتمسحون بالكعبة، يريدون توكيد الحلف 

ألوفياء( ؛ إذ نلحظ تكرار )وفاءه، والوفي، وا(58)ومصاحبته بعمل مادي يذكر بالوفاء"
داللة على أهّميتهم لدى الّشاعر ولمعرفته مقدار أهّميتهم في الحياة الواقعّية لدى المتلّقين، 
وأيًضا ألّنه يفتقدهم، فقد ذاق طعم الّصداقة ووجد من هو وفّي، ولكّنه ابتعد عنه بالحياة 
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ونزعته عنها،   التي ُتفّرق بين الجميع، وذاق الّصداقة الّزائفة التي أتت إليه بثوب الّصدق
ذكرياته   ذلك  تكرار  ففي  أقسى صورها،  الخيبة في  أتته  وعندما عرفهم على حقيقتهم 

 الّسيئة التي افتقدها مع هؤالء وظّنها حقيقّية. 
 : )من البحر المتقارب((59) وقول ابن عمار

الممم ممميممممما أن  مممرام  تمممممد     لمممم 
 

 ة ليسمممممممممهمممُ ع مممد  رام ال ليمممُ 
  لي  إل  قطع تلممك السمممممممممبيم 

 
 ممممممممممممممممُ د ن مرا قة من سممممممبيُ   

المجموا  عميمن  الممم مع    ممممم نمي  مي 
 

  ُ  د  إني  ي السمممممممخ عين الب ي
يجيب الشاعر في هذه األبيات على كاتبه أبي الحسن بن الجد يبين فيها حزنه   

على طلبه اإلذن بالرحيل؛ إذ نلحظ تكراره للفظ )فراق( الذي ورد في البيت األول ثالث 
عدم تقبله ذلك األمر واعتبار فراقه هو فراق الحياة كما   مرات إلحاًحا من الشاعر على

فراق الخليل، ثم يكرر )السبيل( مرتين في البيت الثاني مبيًنا عدم استطاعته رفض طلبه 
بالرحيل والسير في طريق آخر، وفي البيت األخير يكرر لفظ )عين( فيقرن عين الجواد 

لهذه األلفاظ هو التمسك بتالبيب الفكرة بالمنع وعين البخيل بالسمح. ويتبين من تكراره  
 في احتضان النص للرفيق فال يغادرها إال بعد أن يخرج ما في نفسه من مشاعر الحزن. 
هذا ألّن الّشاعر مثل أبي محمد غانم ُيقّدر الّصديق الوفي وال يريد أن يبتعد  

ه كاتًبا له، عنه، فقد حظي برجٍل ُيمكن أن يثق به واستطاع ائتمانه على الكثير وعّين
وهو اآلن يريد أن يذهب عنه، ورغم كّل ما حصل بينه وبين المعتمد من خالف وما 
آل األمر إليه بينهما إاّل أّن تلك الّصداقة التي انقلبت إلى العداوة كانت في كثير من  

 أجزائها صادقة كّل الّصدق. 
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 : )من البحر الطويل((60)وقول السميسر
ل ْم  ل و شممممممممموقي  أن  ي    أن ل ي   

 
 

أكرونر من الم سممممممممموس ه بم   ب ي    
يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخر   الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرح 
 

م     سمْ   من ِّان يا   ح  شماا   ْقد  ج 
 

  همما أ نمما ال جسمممممممممم لممدر   ال  ر حر  
 
 

ضف  ْلعر  حاج   هيا لهف  نًسممي أين  سمم 
 

يخر     أ ْين  ال  قا  الرح ندر  البانر  الشممممممممم 
 
 

يصف حاله وما حلَّ به من الشوق الشديد لمحبوبته؛ إذ نراه يكرر لفظتي )روح        
وجسم( مرتين داللة على موت الروح في جسده بفراقها، والمقصود إشاعة العاطفة من  
شوق وحنين لها، مع تكراره ألداة االستفهام )أين( متسائاًل من خاللها عن الضياع الذي  

خالل قوله: )يا لهَف نفسي( ويرفق معها ألفاظ الطبيعة ويستنجد   يرافقه، فكأنه ينادي من
 بها لتدله وتطمئن روحه. 

فالّتكرار هنا كان لتبيان حالة جسده وما أصابه روًحا وجسًدا بسبب حّبه، ونتاج  
 ذلك عليه، وكان ذلك لإلشارة إليه والّتنبيه عليه. 

 : )من البحر الطويل((61) وقول ابن حزم
ا لي  هيمم    ممممممممممما مممممممممممةف أ دك   دًّ   ر

 
سممممممممممرابر   المرجمممممال  ا   ممودح ضر  عمْ   بم 

  أم  ك ال صخ الصريخ   ي ال شا  
 

نممممقمممم   ممممماهممممر  ِّممممتمممممابر    لممممودك 
اقتلعتمممم ر   هواك  ِّممممان  ي   حي    لو 

 
إ همممممابر   عمم ممممم   قمممممالمم ممًمميممن    مممضم 

إ ادة   ممممم مممممك  الممممودح    ممممممالممممي  مممميممممر 
 

لطممممابر   إليممممك  لي  سممممممممموا     ال  ي 
حضتمممم   مممماأل   جمعمممماء  الو ى    إيا 

 
يقمممممابر   الممبممالد   هممبممممماء   سممممممممممامممممان 

كل حديث عن الحب هو إضافة جمال وعذوبة إليه. ونلحظ الشاعر يورد لفظ  
)الوّد( في هذه األبيات خمس مرات، وساهم هذا التكرار في خلِق جٍو مشحون بالغرام،  
وكذلك أراد أن يبين حبه الصادق مقارًنا بينه وبين حب بعض الرجال الكاذب كالسراب، 

يمتنع عن الحب والحديث مع غير محبوبته، وهدف من خالل هذه كّل هذه األلفاظ فهو  
 المكّررة أن ُيقنع المحبوبة بصدق دعواه ومحّبته لها ومدى خسرانها بدونه.
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 : )من بحر الرمل((62)وقول أبي الوليد الحميري 
 أ شمممممممهد  ال حرج ر أ شمممممممهاد  مر ق 
 

 أ ن  بمد   الو د   ي المرلمك  مر قْ  
جممتمملمم    المممممر الممبممهممممما    أنح     أى 

 
  ي سمماء  ال رسمن  قالمرلك  أ حقْ  

ا   أبمممممد  قمممممولف  هحب   ِّمممممر   مممممممممممتممممم  
 

مْ   د  ُ   ي قولتم   همهر صمممممممممم   قيم
يفضل الشاعر النرجس على بقية الزهور؛ إذ نلحظ تكراره )محق( مرتين ليثبت   

جس هو بطل هذه له أحّقيته بالملك على كّل األزهار وقد كان الّتكرار منطقًيا؛ ألّن الّنر 
القصيدة والّشخصّية البارزة فيها، بتجسيده إّياه بالملك )والذي كّرر مفردته مّرتين( على 

 الّزهور من حوله في الحديقة.
 : )من البحر الطويل((63) وقول ابن زيدون 

ة   دامممم  ْرب  ممممر يممم   شمممممممممر ا ه  ْم ممم  ُ  أ د  ل يمممْ    
 

   ُ ْبخ   ي اللحي ا للصم  ت رَيرر إل  أْن ب د   
بخ ت مممممر بر  ي    اء  نرجومر الصممممم   ج 

جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد 
 

و ر   ُر م قهر ُ   الليمم ْ  نرجومر اللحيمم لمم     و 
يب همممما   ط  ب   أ ْطيمممم  ه ا    اللممممح م ن   ا  ْضنممم      ر

 
يرر   د  ت  ممممْ ام   عمممم  ه مال   ال  نمممما  ي عرر لْم     

تي   ال  دامممْ  مسمممممممممر  ال أ نمم  ر ل ْو طمم   ل 
 

   ُ صممْ ل  ن  ل يالي الو  يرر    ن  ت قصمم     يه 
يتحدث الشاعر عن ليلة شرب الخمر؛ إذ يبين قصرها لما لها من لذة، فكل   

وقت جميل ولحظة سعادة يكون وقتها قصيًرا على عكس لحظات الحزن فوقتها طويل 
وعميق يتغلغل في روح اإلنسان مجسًدا تجربة شعورية قاسية، وفي هذه األبيات يجسد 

نجومه أمام ضياء الصبح، فتكراره للفظ )الليل( داللة على   الليل الحزين المندثر مع
 تمسكه بتلك الليلة وحزنه على انتهائها. 

وتكراره لها يدّل على حّبه له، فليالي ابن زيدون في أغلبها لياٍل جميلة وطويلة  
وعذبة، قضاها إّما مع واّلدة وإما في مجالس ابن جهور وابنه، وإما عند المعتضد وابنه 
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د، ولذلك فهو يحّب هذا الوقت من اليوم، ويحزن لمجيء الّصباح بما فيه من  المعتم
 أشغال وأعمال وواجبات. 

 المطلب الثال : ت را  الجمُ:
أما تكرار الجمل فهو تشابه الجمل في النص الشعري؛ إذ يعطي هذا التكرار  

جمااًل موسيقًيا لفتة من اللفتات الجمالية التي تشغل العقل وتؤثر في العاطفة فتحقق  
الفًتا خالًقا بذلك انسجاًما وائتالًفا نصًيا "يتجلى في أمرين: وحدة الشكل في مجموعه، 

 .(64) واختالفه في تفصيالته"
 : )من البحر الطويل( (65) وفي تكرار الجمل لدينا قول ابن دراج القسطلي

ت   ي أ شمممممممممْ ك   لممممح  أ هيمممماء       أ نح ي    ي 
 

ا ي ة  مروسممممم    ُح  شممممم  إ ْي تول   إ ل   الظح   
لطان ك     ًي حر م ك  الما ممممممي  سممممممر

ْدل    الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

  ُ ا مر ممْ  ترم ر  ل ي  الممدنيمما  ط ْعم ي ل همم 
ا   تم جم  مح يممممم  نح   الممم جم  لمي  مهمر   بر    تمقملممممم 

 
ْوت ي قما يرْ ي ي  م ْوتي قما يرْسل ي      م 

يشتكي الشاعر للوزير مشبها شكواه بشكوى    (66) قالها في الوزير عيسى بن سعيد        
موسى )عليه السالم( عندما ترك السقيا للفتاتين وذهب إلى الظل وورد ذلك في قوله 

م نْ تعالى:   إ ل ي   أ ْنض ْل    ل م ا  إ ن حي  ب ح  ال     ُ ح   ق  الظ ح إ ل    ل    ت و  َرم   م ا  ل هر ق    ْير    س  ل   
  ق يرف 

؛ إذ أعطى هذا التناص جمااًل نصًيا ملفًتا، وأعطى للممدوح قيمة عالية في (67) 
سعيه لمساعدة كّل من يطلب منه، ويشير إلى حكمه العادل وداللة ذلك هو الرفع من  
قدر الوزير وإعالء شأنه؛ إذ يكرر جملة )َموِتي بما( مرتين في البيت األخير مشيًرا من  

موته لن يغير شيًئا في الحياة فوجوده كعدمه إشارة إلى حالته النفسية المتعبة،   خالله أن
 ومع ذلك نجد فرحته بالممدوح وفي التجائه إليه. 
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 : )من البحر الطويل((68) وقول ابن عمار
 رقسمممممممم لو قسمممممممم  جودك  ي  
 الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو ى 
 

 عل  قد  الترميُ  ض  ق   حدر 
 ق عم  قمما ع مدر من ال عم التي 

 
 يًسممممممرها قولي ق ع  قما ع در 

مدح بها المعتضد وابنه المعتمد في انتصارهما على باديس بن حبوس، وكان          
االنتصار على يد المعتمد، والقصيدة في مدحه ومدح أبيه، ويكرر في هذا الّنص جملة 
  )قنعت بما عندي( وداللة ذلك الرضا بما أُعطي له من غنائم هذه المعركة التي ظفروا 
بها، وأيًضا داللة على االكتفاء الذي نالته نفسه منهما، وقد أكرم آل عّباٍد بالفعل هذا 
الّشاعر وغيره، ولكّنه دون غيره كانت له مكانته في قلب المعتمد، ولذا فإّن هذه الّنبرة  

 الّراضية القانعة هي صادقة فيما تحكيه عن ناطقها كما أّكدها الّتاريخ.
 : )من البحر الطويل((69) وقول أبي محمد غانم

ا   قد ِّ  ر أ د  ن و  قصممممر ك مادح 
 

ُر     همما أنمما أشممممممممممد  حول  قبرك  َمماكمم
   ُ   قد ِّ    ي مدي ك  سمممممب ان   ائ

 
ُر     همما أنمما م ن  رت التممرسمممممممممف  قمماقمم

ا   الرئي ر  مممم نمممممح المول   أيحهمممما   أ  ق 
 

ممتمطممممما لر   دى  لملم مممممح ممرف  عمر  قمقمممممامك  
  إن ِّان سمممميلر الد لة  انجاب   لح  

 
ُر   ِّممماف   ِّممما ممم الممممد     مممرنممم   لهمممها 

ا قد تول   ممميامها    إن ِّان  شممممسممم 
 

ُر     يوشممممممعر  ي تماين نو ك  حاصمممممم
  إن ِّممان  بممد  ا أنمم   ع صمممممممممر نو   

 
ُر      رين  من الشمممممم  البد  ر األ ا 

يوظف الشاعر في أّول بيتين األفعال بين الماضي والحاضر فيبّين حاله كيف          
ُمشبًعا النص بألفاظ الحزن في رثائه لبلقين بن باديس وموّظًفا ألفاظ كان وكيف صار،  

الطبيعة من قوله )شمًسا، وبدًرا( بقصد مدحه وإظهار سناء نوره المشع، كما يستغل 
القوة من )سيف الدولة( بقصد إظهار قوته، ونلحظ تكراره للجمل )وقد كنت( مقاباًل )فها 

ر بداية الجملة الشرطية )وإن كان( ثالث مرات أنا( فكالهما جاءت مرتين، وأيضا كر 
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المتمثلة  والبدر  الشمس  معها  يضع  ومرتين  بالسيف  المتمثلة  القوة  معها  يضع  فمرة 
بالجمال، فساهم التكرار في استمرارية إبراز صفات المرثي، وأبرزها على شكل جمٍل 

 شرطّية مرهونة بجوابها. 
 : )من البحر المنسرح( (70) وقول ابن زيدون 

تي م ْن ت   ائ يمممممممممممممممط   اح  ْهرر سممممم  م  الدح ر   
 

و اد    نرْ ر    هم  م ن  ال    ممممممممممممممممممممممممممممممك  قج 
عررو   ال حً ح ت علمر أن ل ْيممممممممممممم    ل ي   شمم 

 
ت : ل ي   شعر ر     مممممم   قرمْجد  عل  الً 

يشير الشاعر إلى حضور الزمن في النص )الدهر(؛ إذ يجعله إنساًنا يمشي   
فالشاعر متعب، وذلك لما حدث من أمور صعبت عليه، فتحّمل ويصفه بعبوس الوجه،  

ما تحمله من أعباء الحياة، فهو متعجٌب من اختيار الدهر له في انسكاب المصاعب 
عليه؛ إذ نلحظ تكراره لجملة )ليَت ِشعري( والمراد بها تمني معرفة ما خفي عليه من  

ي رثاء نفسه عندما أحس بدنو  النوائب، وكأنه يشيُر إلى مطلع قصيدة مالك بن الريب ف
 : )من البحر الطويل( (71)أجله

 أال لي  شمممممممعرر هُ أبيتن  ليلة   
 
 

 قج ب الغ  ما أرزجي الق ال  ال  واجيا  
 
 
وهو تركيٌب مكّرر في الّشعر والّنثر على حدٍّ سواء ألجل إظهار الحسرة والّندامة 

الحياة،   في  الّدهر  ونوائب  حوادث  بعض على  في  الّدهشة  وإظهار  للّتعّجب  وأحياًنا 
القاسم بن   أبا  ُيدعى  الّسياقات، وكانت هذه األبيات من قصيدة بعثها إلى صديٍق له 
متحّسًرا على  الحاضر  وقته  فندب  مًعا،  التي قضوها  أّيامه معه  يستذكر  رفق، وكان 

 الماضي الجميل. 
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 خّلع البسيط( : ) من البحر م(72) وقول ابن دراج القسطلي       
رح ر  ترسممممممممممم  أ ن  نممًمم ر  يممممما    مممممان  
 

رح ر   ُح  مممما شممممممممميممم   أ ن ترسممممممممم   قاممم
رح ر   قمممم  تمممم  أ ن  نر  يممممْ عمممم  يممممما    حمممممان  

 
ر حر   قم  تم  أ ن  شمممممممممميممممم    مممممما  ُح    قماممممم

جود    سممممممممم مممماب    يمممم ر    يمممم ر 
 

ر    ِّمممْ ي  ْرف   طممميمممممبر  عممم    طممميمممممبر 
يوظف الشاعر ألفاظ العاطفة الممزوجة بالمدح من )نفس وعين وجود وطيب(  

الثبات على فكرة االعتذار البن المظفر؛ إذ به تتعالى أصوات السرور واألمل بقصد  
والهناء، وهو غيث الكرم والعطاء والجود، فالشاعر يتحدث عن قرارة العين به؛ وسيستمد 
لقوله )بكلِّ ما شئِت( فمرة مع )أن   تكراره  المقام. ونتأمل في  النفس وعلو  منه طيب 

رتين لكل منهما، فهذا التكرار ليس مجرد تكرار للجملة، تسري( وُأخرى مع )أن تقري( م
بل إعادة اإليقاع النغمي لتقوية الجرس، و"اللغة العربية قد عرفت أسلوب إعادة البيت 
في أجزاء القصيدة على سبيل الترنم، هو ما نجده من رواسب هذا األسلوب في بعض 

 .(73) األشعار التي بأيدينا من تراث الجاهليين"
الّتكرار في االعتذارّيات ممزوًجا بالخوف من المعتذر منه في القصيدة، ويكون  

ولكّننا ال نلمس ذلك في شعر ابن الّدّراج، بل على العكس نرى راحًة واعتذاًرا أقرب إلى 
الحديث مع  إطالة  بالّراحة في حديثه ورغبته في  لشعوره  الّتراكيب  هذه  فكّرر  المدح، 

 ممدوحه.
سابًقا أن التكرار في شعر ملوك الطوائف لم يكن مجرد تكرار ويتضح مما ورد        

للحروف والكلمات والجمل بل كان تكراًرا ضمَّ إمكانيات تعبيرية اتصلت بالنص الشعري، 
الشاعر  بها  يمرُّ  التي  بنغم موسيقي يالئم الحالة  الشاعر متصلة  وعبرت عن تجربة 

 محدثة بذلك جرًسا يبرز عمق العاطفة. 
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 ال اتمة: 
الطوائف    ملوك  التكرار عند شعراء  لظاهرة  الفني  اإلبداع  بينا مالمح  أن  بعد 

 اتضحت لنا النقاط اآلتية:
يؤكد التكرار المعنى ويرسخه في الوجدان، فهو يضفي على النص نغًما موسيقًيا   -1

 مميًزا. 
 تكلف. يوضح التكرار فكرة الشاعر ويقويها، إذ لم يعد مظهًرا من مظاهر الصنعة وال -2
وللمديح...   -3 للفخر  فمنها  الطوائف،  ملوك  شعراء  عند  التكرار  استعماالت  تعددت 

وغلب على بعض أشعارهم تكرار لمعاني أو ألفاظ الحزن الممزوج بالطبيعة األندلسية  
 ومدتها الزائلة.   

4-  
 الهوامش  -5

 

 . 3851/  42نظر: لسان العرب، ابن منظور، المجلد الخامس: ( يُ 1)
نظر: الصاحبي في فقه اللغة، أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: السيد أحمد صقر، يُ (  2(

بناء األسلوب في شعر و   ، 341ت(:    ط(، )د.   مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاءه، القاهرة )د.
 . 134: بالحداثة والتكوين البديعي، د. محمد عبد المطل

للطباعة والنشر،  3) القومية  الدار  النويهي،  الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، د. محمد  الشعر   )
 . 65/ 1ت(:  ط(، )د. القاهرة، )د.

، 2: التكرير بين المثير والتأثير، عز الدين علي السيد، عالم الكتب، بيروت، طنظريُ ( 4) 
 . 12م:  1986

 . 231م: 1967،  3( قضايا الشعر المعاصر، نازك المالئكة، منشورات مكتبة النهضة، ط5)
المصري   (6) اإلصبع  أبي  البن  القران،  إعجاز  وبيان  والنثر  الشعر  صناعة  في  التحبير  تحرير 

تحقيق: حفني محمد شرف، الجمهورية العربية المتحدة، لجنة إحياء التراث    ، هـ(654  -هـ 585)
 . 375 (:ت ط(، )د.  اإلسالمي، )د.
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الدين بن معصوم المدني، مطبعة : أنوار الربيع في أنواع البديع، السيد علي صدر ( ُينظر7)
 . 346  -345م(:  1969 -هـ1389النعمان، النجف األشرف، ) 

 . 242الشعر المعاصر، نازك المالئكة:  قضايا( 8)

 . 243( المصدر نفسه: 9)
 .   5 :م 1981،  11شوقي ضيف، دار المعارف، ط نظر: ابن زيدون، د. يُ  (10)
سماعيل شلبي، دار نهضة مصر،  إ( البيئة األندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف،  11)

اإلويُ .  5م:  1978)د. ط(،    القاهرة، تاريخ  في  الطوائف ونظرات  سالم، رينهارت  نظر: ملوك 
 . 146- 145 م:2012، 1كامل كيالني، مؤسسة هنداوي، ط :دوزي، ترجمة

يُ 12) مصطفى  نظر:(  العرب،  آداب  ط  تاريخ  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  الرافعي،  ، 1صادق 
 . 219 /3م(:  2000-ه1421)

نظر: . ويُ 5  سماعيل شلبي:إنظر: البيئة األندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف،  يُ (  13)
المسيرة، طأندلسي، سامي يوسف  األدب األ .  28- 27م(:  2012- ه1433)  ،1بو زيد، دار 

األندلسي   طواألدب  للماليين،  العلم  دار  الشكعة،  مصطفى  وفنونه،  م:  1979،  4موضوعاته 
141 . 

خبار المغرب، ألبي محمد عبد الواحد بن علي المراكشي، شرحه واعتنى أالمعجب في تلخيص    (14)
 . 59م(:  2006  -ه1426، ) 1صالح الدين الهواري، المكتبة العصرية، بيروت، ط. به د

 . 317  -316  م:2004المغرب واألندلس، د. حسين مؤنس، دار الرشاد،  نظر:  معالم وتاريخ  ( يُ 15)
  حسان عباس، دار الشروق، إندلسي عصر الطوائف والمرابطين، د.  نظر: تاريخ األدب األيُ   (16)

و   ،11  م: 1997،  2ط االندلسية  الطوائف،أوالبيئة  ملوك  الشعر عصر  في  إ  ثرها  سماعيل  د. 
 . 231-227شلبي: 

والبيئة  ،  13-12  حسان عباس:إ   ندلسي عصر الطوائف والمرابطين، د. دب األنظر: تاريخ األيُ   (17)
 . 227-226 سماعيل شلبي:إ األندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف، د.

 . 14-13حسان عباس: إ  ندلسي عصر الطوائف والمرابطين، د.نظر: تاريخ األدب األيُ  (18)
 . 14  :المصدر نفسه :نظريُ  (19)
 .  6نظر: ابن زيدون، شوقي ضيف: يُ  (20)
خليل ابراهيم السامرائي، ود. عبد الواحد ذنون طه،  .  ( تاريخ العرب وحضاراتهم في األندلس، د21)

 . 253 م: 2000،  1ود. ناطق صالح مطلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت لبنان، ط
 . 12( التكرير بين المثير والتأثير، عز الدين علي السيد:  22)
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 . 139الغامدي: محمد  أحمد، سعيد الشاعر وشعره ( عبد الجليل بن وهبون 23)
  السادس: المجلد    منظور،ابن    العرب،عقل له وال رأي. لسان    ( اليراعة واليراع: الجباُن الذي ال24)

55  /4955 . 
ِريُب الذي ُينادِ 25) يًضا. ونادمني فالٌن في الشراب فهو نديمي وندماني. أُمُه، وهو ندمانه  ( النديم: الشَّ

 . 4386/ 48المصدر والمجلد نفسه: 
( ِحرابي: الحاِرُب المَشلَُّح أي الغاضب الناهب الذي ُيعرى الناس ثيابهم. المصدر نفسه، المجلد  26)

 . 816/  9الثاني: 
 . 1380/  16المصدر نفسه، المجلد الثاني:  ( دعس: دعسه بالرمح يدعسه دعًسا: طعنه. 27)
 . 60نظر: التكرير بين المثير والتأثير، عز الدين علي السيد:  ( يُ 28)
 . 50د. محمد حسين المهداوي:    بار الخوالني، أ.( ديوان ابن األ29)
ابن    يبس منه القبيُب كالقفيف سواء. لسان العرب،  ( قبَّ النبُت يُقبُّ ويِقبُّ َقبَّا: يبس واسُم ما30)

 . 3507/   39منظور، المجلد الخامس: 
 . 248م: 2000ط(،   نظر: علم األصوات، د. كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر، )د.( يُ 31)
 . 36بدوي:  أحمد أحمد ( ديوان المعتمد بن عباد، 32)
 . 66نظر: األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: ( يُ 33)
ة في الصرف العربي، عبد الصبور شاهين، مؤسسة  ( المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديد34)

 . 27م(:  1980 - هـ1400، ) 1الرسالة، ط
 . 155عبد وهيب:  إبراهيمبقي من شعره، د.  ( ابن برد األصغر عصره سيرته ما35)
يُ 36) العربية، صالح  (  اللغة  في  الصوتية  الداللة  العربي نظر:  المكتب  الفاخري،  القادر  سليم عبد 

 . 143ت(:  )د. ط(، ، )د.اإلسكندريةالحديث، 
ط(،    ( خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب، سوريا، )د. 37)

 . 67م:  1998
 . 23بو محمد غانم بن الوليد القرشي، عارف عبد الكريم مطرود: أعالم األندلس أ ( من 38)
هـ( من قواد البربر  465ت  )  باديس بن حبوس بن ماكس بن ُبلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي  (39)

بوة وعشيرة، تملك غرناطة وجيش الجيوش وحارب المعتصم صاحب المرية والمعتضد  أله شرف و 
بي عبد هللا بن قايملزا  أل  ،عالم النبالءأ شبيلية وكان سفاكا للدماء فيه عدل بجهل. سير  إصاحب  

 . 1185 م:2004  ،1فكار الدولية، ط بي، تحقيق: حسان عبد المنان، بيت األالذه
 . 28( المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف العربي، عبد الصبور شاهين: 40)
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يُ 41) غان(  د.  العربية،  أصوات  علم  إلى  المدخل  ط   منظر:  للنشر،  عمار  دار  الحمد،  ،  1قدوري 
 . 132م(: 2004  -هـ1425)

 . 255( ديوان ابن زيدون، كامل كيالني وعبد الرحمن خليفة:  42)
 . 185حاجم الربيعي:  أحمدبو وليد الحميري حياته وشعره، فاخر جبر مطر و أ( 43)
 . 75 –74: أنيسنظر: األصوات اللغوية، إبراهيم ( يُ 44)
 . 66  –45  ه:نظر: المصدر نفسيُ  (45)
 . 204ديوان ابن دراج القسطلي، محمود علي مكي:  (46)
 . 88 :أنيس إبراهيماألصوات اللغوية،  (47)
 . 64المصدر نفسه:  (48)
 . 15نظر: التكرير بين المثير والتأثير، عز الدين علي السيد:  يُ  (49)
 . 64 -63: إبراهيمديوان ابن حزم األندلسي، عبد العزيز  (50)
 . 142الداللة الصوتية في اللغة العربية، صالح سليم الفاخري:  (51)

 . 195ديوان ابن زيدون، كامل كيالني وعبد الرحمن خليفة:   (52)
 . 94  م:1983، 3دار العودة، بيروت، ط ،مقدمة للشعر العربي، أدونيس( 53)
 . 140  :ن، كامل كيالني وعبد الرحمن خليفةديوان ابن زيدو ( 54)
 [. 200  عمران:سورة آل ( ]55)
 . 31محمد رضوان الداية:   اإللبيري،سحاق  إبي أديوان  (56)
 . 11بو محمد غانم بن الوليد القرشي، عارف عبد الكريم مطرود: أعالم األندلس أ من  (57)
  م: 1952،  2محمد حوفي، مكتبة نهضة مصر، ط  أحمد الحياة العربية من الشعر الجاهلي،    (58)

281 . 
 . 257محمد بن عمار األندلسي، صالح خالص:  (59)
 . 476أبي القاسم خلف بن فرج اإللبيري، محمود محمد العامودي:  سريشعر السم (60)
 .37ديوان ابن حزم األندلسي، عبد العزيز إبراهيم:  (61)
 . 184حاجم الربيعي:  أحمدبو وليد الحميري حياته وشعره، فاخر جبر مطر و أ (62)
 . 259ديوان ابن زيدون، كامل كيالني وعبد الرحمن خليفة:   (63)
 . 52شعار العرب وصناعتها، عبد هللا الطيب: ألى فهم  إ ( المرشد 64)
 . 45ج القسطلي، محمود علي مكي: ديوان ابن درا (65)



 

 883   | مجلة مداد اآلداب 

 التكرار عند شعراء ملوك الطوائف 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسس   لى األندلس. إعيسى األول بن محمد أبي بكر بن سعيد من بني مزين وهو الداخل    (66)
معجم   (.هـ445  -440)  مرائهاأإمارة بني مزين في شلب باألندلس عهد ملوك الطوائف وأول  

 العصرية،مكتبة حسن    ،السيدد. فؤاد صالح   واإلسالمي،السياسيين المثقفين في التاريخ العربي  
 . 520 (:م2010  -هـ1432، )1بيروت، ط

 [. 24سورة القصص:  ] (67)
 . 199محمد بن عمار األندلسي، صالح خالص:  (68)
 . 23بو محمد غانم بن الوليد القرشي، عارف عبد الكريم مطرود: أعالم األندلس أ من  (69)
 . 172( ديوان ابن زيدون، كامل كيالني وعبد الرحمن خليفة:  70)
( ديوان مالك بن الريب حياته وشعره، تحقيق: نوري حمودي القيسي، مجلة معهد المخطوطات،  71)

 . 88م:  1969، 1  ، العدد15المجلد 
 . 30( ديوان ابن دراج القسطلي، محمود علي مكي: 72)
 . 61/  2 ( المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد هللا الطيب:73)
 

 المصاد   المراجع
 

بقي من شعره، د. إبراهيم عبد وهيب، مجلة جامعة تكريت    برد األصغر عصره سيرته ماابن   -1
 . م2011،  10، العدد 18المجلد  للعلوم،

 . م1981، 11شوقي ضيف، دار المعارف، ط ابن زيدون، د.  -2

بو الوليد الحميري حياته وشعره، فاخر جبر مطر وأحمد حاجم الربيعي، مجلة المورد بغداد،  أ -3
 م. 1988، 17مجلد ، ال1العدد 

 . م1979، 4األدب األندلسي موضوعاته وفنونه، مصطفى الشكعة، دار العلم للماليين، ط -4
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