
  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

201 

 

 تطبيقّية(  مجالّية الّتكرار يف ثورّّيت حمّمد العيد آل خليفة )دراسة
                                                                                                           *فاّلح نورة / الدّكتورة

                                                                              )زائرجلبّشار )ا -املدرسة العليا لألساتذة 
                                                                                                   قسم الّلغة واألدب العربّ 
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 م 2021/ 09/ 06اتريخ القبول:              م2021/ 08/ 30اتريخ االرسال : 

 
 : امللّخص 
حمّمد             اجلزائرّيني  املسلمني  العلماء  مجعّية  شاعر  نظمها  قصيدة  عشرة  اثنيت  على  )الّثورّّيت(  مصطلح  النّ ّقاد  أطلق 

من   ب دا  ب ل يغ،  حنو  على  ت وظ ي ف ا  الّضاد  ل غة  وّظف  حيث  واملواطنة،  ابلوطن  صلة  له  ما  بكّل  خّصها  واّليت  خليفة،  آل  العيد 

ي طب ع به ق صائ ده اّليت زاهنا اإلي قاع ال ّص ويّت املتمّثل يف ال ّتكرار رقّة، ح ي ن ظه ر ج ل يّا يف األلفاظ  خالل ال تّ ن وّع ال ّصويّت اّلذ

ه عامل اّليت است ع ان ب ه ا لُيوصل رسال ته إىل ال م تل ق  ّي ن يف تناسق ص ويّت رائ ع. وقد وددان يف هذا املقال أن نتناول الّتكرار بعدّ 

ثورّيّ  يف  من  مجال  الّتكرار  إذا كان  ما  ومعرفة  الّصوتّية.  الظّاهرة  هذه  وحتليل  لوصف  الّتحليلي  الوصفي  املنهج  معتمدين  ته، 

 الفصاحة أو خلال يشني العمل األديب؟  

 الّثورّّيت، حمّمد العيد آل خليفة، جوانب اجلمال، الّتكرار. الفصاحة. :املفتاحية الكلمات
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  مقدمة: 
يف  يبدو           موجود  فهو  والكواكب."  األفالك  دوران  يف  املاثلة  الكونّية  الّظواهر  يف  جليّا  الّتكرار 

األربع الّسنة  فصول  تعاقب  ويف  وغروهبا،  الّشمس  بشروق  والّنهار  اللّيل  تناوب  يف  ومتمّثل  ''  .الطّبيعة، 
مجيع  ) 84-83كتاب سيبويه، ص.  ( على  موجود  أنّه  مسلكا  كما  الطّبيعة  تسلك  حيث  املستوّيت 

خالله تعود  اّليت   -متمّوجا  متفاوتة كالقوانني  بدرجات  تتشابه  دورات  أو  حلقات  يف  بدأت  حيث  من 
أّما حني يكون الّتكرار عالمة    ( .55فؤاد زكرّي، ص.  )  تنّظم الفعاليّات احليويّة املختلفة جلسم اإلنسان'' 

العديد يف  البارزة  اجلمال  عالمات  أداة    من  بعّده  املختلفة  الفنون  األساسّية،  من  الفنّ ّية  األدوات  فقد  من 
يكثر يف القوايف كونه أساس اإليقاع، والنّثر. والّشعر حيث    واإلنشاد، والغناء، التّأليف املوسيقّي،  جنده يف  

 وأهبى صّوره، فما املراد ابلّتكرار يف الّلغة واألدب العربّيني؟
 تعريف الّتكرار.

 تعريف الّتكرار لغة:  1
: الرجوع، يقال: َكرَّه وَكرَّ بنفسه، يتعّدى  قال ابن منظور يف معجمه )لسان العرب( يف ابب )كرر(: "الَكرُّ

: الرجوع على الشيء، ومنه التَّْكراُر.'' ابن املنظور،  )  وال يتعّدى، والَكرُّ مصدر َكرَّ عليه َيُكرُّ كرًّا... والَكرُّ
وَتْكرارًا"(    135ص   َتْكرِيرًا  الشيء  اجلوهري: َكرَّْرُت  البالغني    وقال:  عند  اإلعادة  مبعىن  الّتكرار  وأييت 

يف   آخر  معىن  مع  الّلفظ  إعادة  أو  ومرادفه،  ابلّلفظ  أو  نفسه،  ابلّلفظ  اإلتيان  فيقتضي  القدامى  العرب 
 .الكالم نفسه

 تعريف الّتكرار اصطالحا:  2
الّشعر العريب قدمياً وحديثاً. وهي ظاهرة لغويّة وبالغّية وأسلوبّية ملا تتمّيز به من  الّتكرار على  غلبت ظاهرة   

الّنقاد   أدرك  وقد  فيها.  ليؤثّر  املتلقي  نفس  إىل  يتسّلل  موسيقّي  إيقاع  من  فيه  ما  إىل  إضافة  وفنّ ّية،  مجالّية 
الّشعر. يف  وخباّصة  عاّمًة،  األدب  يف  الّتكرار  أمهّية  الفّّن ّتكرار  فال    والبالغّيون  العمل  وحدة  يف  يساعد 

العروضّية   واألمناط  والاّلزمة،  الّروّي  الّشعر:  يف  يتكّرر  ''ممّا  ألّن  نظما،  كان  إذا  خصوصا  ومتاسكه 
متساويّة   ()الّتفعيالت مقاطع  من  تتكّون  العريّب  الّشعر  فبحور  قائما،  فيه  اإليقاعّي  اجلانب  جيعل  ممّا 

يف فمثالً  يف األوزان،  فعولن، ومتكّررة  فعولن،  فعولن،  فعولن،  فعولن،  فعولن،  فعولن،  فعولن،  املتقارب   حبر 
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أو  املتماثل  التكرار  هذا  إن  متساوية.  مقاطع  تكرار  على  تقوم  نفسها  التفعيلة  أن  إىل  ابإلضافة  هذا 
 ( 277، ص5)اخلليل بن أمحد الفراهيدي، معجم العني، جاملتساوي خيلق جواً موسيقياً متناسقاً،''  

فالّتكرار من الفصاحة غري أّن بعض  يقاع ما هو إال أصوات مكررة ممّا يُثري يف نفس املتلّقي انفعاالً ما.  فاإل
أساليب الفصاحة جلهلهم ابلقيمة اّليت   من  أنّه ليس  منهم  ظنّا  يف القرآن  وروده  وخباّصة  فيه  طعنوا  املغرضني 

إعادة حرف )كحرف الّروّي(، أو لفظ، أو مجلة،  ليتمّثل يف وقد تتعّدد صور الّتكرار  يضفيها على املعاين،
املسلمون   اهتّم  فقد  ما،  بالغّي  غرض  لتحقيق  مرات  عّدة  )كالاّلزمة(  تركيب  عند  أو  الّتكرار  بظاهرة 

دراساهتم للّنص القرآيّن، والبحث يف إعجازه الّلغوّي وخباّصة وقد وردت فيه العديد من الّنماذج من الّتكرار  
غّيون ابلّدرس والّتفسري حماولة منهم لبيان دالالهتا ضمن الّسياق القرآين، ورغبة يف الكشف اّليت تناوهلا البال

أو كلمة، أو مجلة، أو تركيبا لغوّّي.   وكم حظيت  عن قوالبها الفنّية، وبيان أبعادها سواء أكان املكّرر حرفا، 
القدا العرب  والنّقاد  والّشعراء،  الفنّانني،  ابهتمام  الّتكرار  اهتّموا ظاهرة  فقد  الّسلف  فأّما  واحملدثني،  مى 

معلّلني  الّسياق القرآيّن  دالالته ضمن  تفسري  يف  فتعّمقوا  يف القرآن الكرمي،  شّّت  مواضع  يف  لوروده  ابلّتكرار 
وجوده يف كّل سورة وآية. حيث قال ابن رشيق القريواين عن الّتكرار يف كتابه )العمدة( قوله:''...وللّتكرار 

 يها، وأخرى يقبح فيها.''مواضع حيسن ف
 الّتكرار. الغرض  أوال: 

 الّتكرار عند بعض القدامى:  1
وممّا ذكره اجلاحظ أّن أرسطو   الّتكرار ليست ظاهرة مستحدثة وإمّنا هي أمر عرفه اإلنسان منذ القدم      

وهي:"  األديّب  املنتج  يف  الوحدة  بتحقيق  تقوم  أن  شأهنا  من  للجمال  أركاان  وضع  حني  الّتكرار  إىل  أشار 
والتكرار الّّتجيح،  والّتقويّة،  والّتدرّج،  والّتطّور،  والّتوازن،  والتّناسب،  ، ص.  1978." )هيجل، االنسجام، 

ليس استعماال أييت به مستعمله مّت شاء وإمّنا يؤتى به   "أن الّتكرار  إىل -أيضا-كما أشار اجلاحظ ( 71
املستمعني.'' إفهام  يف  الّرغبة  قدر  من  و   (105، ص.  1968اجلاحظ،  )  على  أكثر  مجلة  أو  تكرار كلمة 

الّشأن    -غالبا    -مرٍّة   هذا  ويف  وغريها...   والّتعظيم،  والّتهويل،  متعّددة كالّتوكيد،  ملعان  يكون  ذكر  ما 
 :" الّتكرير أبلغ من التّأكيد، ويُدرج ضمن حماسن الفصاحة " -رمحه هللا -الّسيوطي
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من   ضراب  سيبويه  عّده  إذ  العربّية،  الّلغة  يف  الّتوكيد  جتسيد  عند  وخباّصة  الّنحو  بعلم  وثيقة  عالقة  وللّتكرار 
 (148ثالث رسائل يف اعجاز القرآن، ص. )ضروب الّتوكيد''  

 أراء بعض العلماء حول الّتكرار:  2
 هذه بعض اآلراء ممّا قيل عن الّتكرار:

من حماسن  يق ول   • لكّنه  منه،  فائدة  أالّ  يظّن  من  وه ناك  أساليب الف صاحة،  م ن  ال ّزرك ش ّي:" الّتكرار 
الكالم إذا ت كّرر  :" الّلغ ة، وال سيّ ما إذا تعّلق بعضه ببعض، ع لم ا أّن فائدته الع ظمى الّتقريُر لذا قيل

وإظهار   الّتوكيد،  يف  أمهّية كربى  ل ل ّتكرار  أّن  الّسلوك، تق ّرر." كم ا  يف  أمثل  ليكون  ب ه  الع ناية  مدى 
 وأب ي ن لالع ت ق  اد.''

 املتلّقني   استمالة   قصد  لعضده  وتقويّة   له،  أتكيداً   الكالم  يف  أييت  الّتكرار  أنّ ''    األثري  ابن  رأى •
  يف  الّتجديد  ألوان  من  لوانً   بعّده  استعماله  يف  وابلغوا  به،  احملدثون  الّشعراء  استعان  لذا.''  وتنبيههم

 . احلديث الّشعر
الّزخمش ريّ  • التّنبيه  :"  يقول  واستئناف  واالّتعاظ،  والّتذكري  االستماع  عند  نبإ  جتدي د كّل  الّتكرار  فائدة 

الغفلة."   عليه م  وتستويل  الّسه و  ل ه م  املكّرر  يغلب  لئال  ومرّات  مرّات  الع ص ا  فهو كقرع  وااليقاظ، 
كرير تقريرا للمعاين يف األنفس، وتثبيتا هلا يف الّصدور، أال ت رى أنّه إّن يف ال تّ   :" ويقول يف موقع آخر

يف   له  أمكن  ت ردي ده كان  زاد  وكّلما  منها،  حفظ ه  يُرام  ما  بّتدي د  إالّ  العلوم  حفظ  إىل  طري ق  ال 
القلوب، وأرسخ له يف الفهم، وأثبت للذّكر، وأبعد عن الّنس يان."  كذلك يرى بعض البالغيّي ن أّن 

 ّية الّتك رار تكُمن يف الّتوكيد، وزّيدة التّنبيه، والّتهويل، والّتعظيم." أمهّ 
األس ت اذ • ق ط ب  ي ق ول  تكّرر  :"  حمّمد  َمْه َم ا  ألنّه  الّتك رار  )التّنويع(على  مصطلح  ن ُط ل ق  أن  بن ا  جي ُدر 

 ." الّلفظ فإّن املعىن يتنوّع
ج الل ال ّدي ن ال ّس  ي  وط يّ  • من حماسن الف صاحة، ألن ّه  ': ق ال العاّلمة  وهو  أبلغ من التّأكي د،  ' التّ كرار 

واإلفهام،   والّتهويل،  والّتعظيم،  ال كالم،  ط ال  إذا  والّتجديد  والتّنبيه،  والّتقرير،  الّتوكيد،  ي ُفيد 
 .''والّتذكري، والتّل ّذذ ابلكالم
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ف • الّصويّت  املستوى  ف ي  ينحصر  ال  الّّتج يع  أّن  على  النّ ّقاد  ضرورات  جيمع  يشمل كّل  وإمّن ا  ح سب، 
إيقاعّي  ُمدرك  أنّه  وصيغ..( كما  وج م ل،  ومع ان،  وك ل م ات،  )أصوات،  اختالفها  على  ال ّتكرار 
من   الّداليل  بُعدها  ف ي  الّلغة  تشّكالت  إل ى  أقرب  أخرى  م س توّيت  إىل  ال ّص ويّت  ال م س ت وى  يتجاوز 

 لنا مثلني من األدابء احملدثني حني ذكروا: جمّرد الّتشك  الت الّصوتّية. وقد ضربوا 
األديب طه حسني اّلذي متّيز بولعه يف استخدام املفاعيل املطلقة واألحوال والّتكرار ع لى حن و خ اّص    أّوال: 

 ممّا أكسب أسلوبه صفة ممّيزة. 
  تتّبع   للقارئ   يُيّسر  اترخييّا   ترتيبا  مرتّبا  يكن  مل  شعر  بديوان  متّيز   اّلذي  اخلليفة  آل  العيد  حممد  الّشاعر     اثنيّا: 

  الّظروف  تلك  على  الّضوء  يلقي  كان  اجلرائد  على  نظمه  نشر  تواريخ  فإنّ   شعره،  يف  املتنّوعة   احلوادث  أثر
 كان  حني  حجج،  إىل  حيتاج  ال  جليّا  واضحا  الّثوريّ   مبكنوهنا  تعجّ   وهي  قصيدة  بكلّ   أحاطت  اّليت  العاّمة 

 شّّت،  مستوّيت  على  الاّلذعة   نقده  سهام  موّجها  وقتئذ،  الّشعب  عاشها  اّليت  األوضاع  على  انقما  الّشاعر
  املفاهيم  ورفض  املهضومة،  حبقوقهم  املطالبة   يف  اإلسراع  إىل  مواطنيه  داعيّا  الّطغاة،  املستعمرين  ظلم  ورافضا

ألنّه    فكان.  النّائمني  أذهان  يف  توّطدت  اّليت  اخلاطئة  وطنيّا،  شعرا  خليفة  آل  العيد  حمّمد  نظمه  ما  أغلب 
للوطن،   نفسه   شعبه  عن  بل  ُوجدانه   عن  حتّدث  فما  نظمه،  يف   املتعّفف  فهو  والعربّية،  واإلسالم،أوقف 

قصائد عّدة،   حيث  جليّا،  الّتكرار  فيها  بدا  قصائد  يف  وأمته يف  أو  نفسها،  يف القصيدة  كّرر املعن ى الواحد 
تكرار الّلفظ بعينه، أو ش ط ر منها مرّات إمّنا يراد به توكيد املعاين، وإعطاؤها صفة احلمّية والوجوب رغبة  أو 

أع م اقهم  يف  حماوال الّتغلغ ل  وجداهنم  وإرضاء  مشاعرهم،  على  ليستحوذ  سامعيه  نفوس  يف  إاثرة احلماس  يف 
اق ب ه،  وت أث ّر  القرآن،  حفظ  شاعر  وألنّه  قلوهبم.  إىل  وخماطبة  وحالوة  طالوة  ذا  نظمه  جعل  ما  منه  تبس 

انتقاء  على  وقدرته  زمامها،  يف  والّتحّكم  العربّية،  الّلغة  من  لتم ّكنه  فائقة،  مبهارة  ال ّتكرار  استخدامه  جانب 
في شارك   وروحّية  وفكريّة،  وذه نّية،  شعوريّ ة،  حالة  يف  املتلّقي  لُيدخل  مألوف  الّصويّت  اجلرس  ذات  األلفاظ 

 ( 69،70، الّصـفحتان 1995عمر بن قينة،    *'' ). يف جت ربته وي ت ف اع ل معه االّشاعر 
  بسطوا حني بدت الّتكرار بظاهرة وعنايتهم املعاصرين الّنقاد جهود أنّ : “املالئكة  انزك شهدت •

أنّ  .املتلّقني  أفئدة  يف  وأثرها  اإليقاعّية،  الّنفسّية   وجتلّياهتا  والّصوتّية،  الّلغويّة   مجالياهتا  يف  أحباثهم  تكرار  غري 
 لديه،  ملعاين    يف  عجز  أو  ألفاظه،  يف  لفقر  ليس  واملقاطع  اجلمل  أو  والكلمات،  احلروف  لبعض  األديب

  اّلذي   األمر  وهو  إيقاعا،  الّنفس  يف  ليحدث   متعّمد  تكرار  هو  وإمّنا  الّدالالت،  يف   منها  يشكو  قّلة   أو
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شاعر  ألنّ   خليفة   آل  العيد  حمّمد  ثورّّيت  يف  نكتشفه عند  الّشع رّي  الّنّص   املسلمني  العلماء  مجعّية   انتظام 
وُم درَكا  شكال،  حمسوسا  نظاما  الق صيدة  من  جيع ل  جامع،  متناسق  سيّ اق  يف  أجزائه  جبميع  اجلزائرّيني 

مك ون ات   من  بغريها  تّتصل  مت ن ّوعة،  سي اقات  من  يش مله  وما  حيث املع ىن  من  اإليقاع األخرى،  ابملشاعر 
ه و   ف يه  يك ون ال ّتك رار  م ا  وع ادة  متجانسا،  طابع ا مج ال يّا  نصوصه  عل ى  أضفى  م ّما  عن جتربته،  هب ا  في ُع رّب 
أك ث ر الّظواهر وضوحا من الع ن اص ر اإليقاعّية األخرى، فهو ضرب من ضروب األس اليب الع ربّية اّليت جاء  

لُيحقّ  فالّتكرارهب ا ال ق رآن الكرمي،  يثبّته،  جديدا  نفسا  وتعطيه  ت ُثري املعىن،  معيّنة  أهدافا  العرب  - ق   -ع ند 
 ظاه رة بالغّية ال يف ط ن إل يه ا إالّ ك ّل من ل ه بصر بفنون ال قول حديد.

 دراسة تطبيقّية يف ثورّّيت حمّمد العيد آل خليفة:  
املسلمني العلماء  مجعّية  شاعر  ومعّلمها  استعان  خ ل ي ف ة    اجلزائرّيني  آل  الع يد  الّشعراء    -حمّم د  من  ك غ ي ره 

بدا    -ال معاصرين اّلذي  الّتكرار  رافد  ومنها  قصائده،  هبا  لريفد  اإليقاع،  من  جداول  إلقامة  بوسائل كثرية 
 جليّا يف:

 : أّوال: تكرار األصوات )الّتكرار احلريّف(
حممّ  ثورّّيت  يف  األصوات  تكرار  اهلندسة ما كان  عرب  املتدّفق  األثر  ذل ك  لتحقيق  إالّ  خليفة  آل  العيد  د 

الّصوتي ّة اّليت ش ملت األصوات، ألّن لتكرار األصوات س مات فنّية، فهو ض رب من ض روب الّنغ م يّتّّن به  
استغ ال حروف  تكرار  يستغّل  حني  ُمبدعا  فنّاان  ويكون  وأثرها،  املنتقاة  ألفاظه  جرس  لي قّوي  الال  الّشاعر 

 كثريا. 
لُيعرّب   (1 على الف اعلني،  يف الّضمري الّدال  تكرار صوت )الّنون(  ورد  بنت اجلزائر(،  ففي قصي دة )ثورة 

عن كّل   واستعالئه  للمهانة،  ورفضه  وإابئه،  املستع م ر،  ضّد  املّوحدة  وهنضته  الّشعب،  غضبة  عن 
ت ك ّرر نوفمرب(  للفاتح  العاشرة  )ذكرى  قصيدة  ويف  وضيع،  الّصوت   -ا أيض  -شيء  عن  للّتع بري 

ب مآثرها.   والّتغن ّي  مصاحله ا،  ع ن  والّدفاع  ل مذه بها  وال ّتعّصب  هلا،  واالح تجاج  لألّمة،  اجل ماعّي 
ن ف سها   ال ق صي دة  ويف  ب ه رن ا''  ''ق ه رن ا،  ق ول ه:  يف  الّشاع ر  لدى  اجل ماعّية  الّروح  على  يدّل  كما 

ّيء   صورة  يف  )ال ياء(  صوت  فكريت  ت ك ّرر  قوله:''  يف  اجلزائر  بنت  لس ان  على  للحديث  املتكّلم 
 عّديت، ع ل مي زادي، عفايف، ذرعي، صربي دف اعي، صالحي ح ص ّن..'' 
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2) ( الب يتني  يف  )الرّاء(  حرف  تكرار  ورد  ف قد  الع لم(  وحتّية  اجليش  )هتنئة  قصيدة  ث ماين  3و  29يف   )
ابلعاطف يرتبط  اجملهور،  الّتكرار  حرف  وهو  به  مرّات،  احتق نت  قلب  من  النّابعة  القاسّية،  العنيفة  ة 

اآلهات، حتت وطأة الّضغوط اّليت مل ت لبث أن وّلدت االنفجارات. فبصفته الّتكراريّة يوحي بتكرار 
 انفعاالت الفرح واألمل اّليت حُيّس هبا الّشاعر أثناء إنشاده قصيدته. 

تكّرر (3 فقد  نوفمرب(  لفاتح  قصي دة )الذّكرى العاشرة  تق ليد    يف  وكأنّه  حرف الّص فري،  حرف )الّس ني( 
األلف اظ  جعلت  )الّسني(  وكأّن  ح ديث ا،  شوقي  وأمحد  ق دمي ا،  ال ُبحّتّي  أمثال  العظام  للّشعراء 
خواجل  عن  ُمرهف  إبحس اس  للّتعبري  البعض  بعضها  مع  وجت انسا  جتاواب  أكثر  تكوينها  يف  الّداخلة 

ثور  جت اه  جيّاشة  عواطف  من  لفاتح النّ ف س  العاشرة  )الذّكرى  قصي دة  ويف  نوفمب ر.  من  الفاتح  ة 
نوفمرب( ورد تكرار صوت )الّسني( يف سبعة أبيات أي مبع ّدل أربع سينات يف البيت الواحد، وهو  
ص ّوت صفري، رخوّي، مه م وس، مرّقق، وه ذا يُنّم عن رغبة الّشاعر يف الّتع بري عن عواطف رقيقة،  

ج يّاش ُمرهفة  احت ف ال ومش اعر  من  أبسعد  ليست  سعيدة  مناسبة  يف  املواطنني  قلوب  مألت  ة، 
 الّشعب بذكرى الفاتح من نوفمرب.

الّداخ ل،   (4 على  واإلحالة  للفخر،  األن ا(  )مهزة  اهل م زة  صوت  تك ّرر  اجل زائر(  بن ت  )ث ورة  قصيدة  يف 
للّتعبري به  جيء  خمرجه  ولعمق  شديد،  حرف  اهل م زة  ألّن  ب شّدة  الّصادق ة   واحليّازة  األحاسيس  عن 

 النّابعة من األعماق، وليس هناك أعمق من اهل مزة خمرجا.  
وهو  (5 )الكاف(،  حرف  الّشاعر  بشري(، ك ّرر  وأيب  أسري  بني  وم ناجاة  املنقوشّي،  )أاب  قصيديت  يف 

الّنفسّية   احل ال ة  عن  ال معرّب  ال ن  ّغ مّي  اجلّو  تصعيد  يف  به  ليسهم  انفج ارّي  مهموس،  شديد،  صوت 
 للّشاعر.  

مرّات   (6 ثالث  الّثقيلة  الّتوكيد  نون  تكّررت  اجلزائر(  )ع لم  قصيدة  للعلم يف  الّتعّه د  على  للّتوكيد 
 ابلّتفاين يف محايته، واحلرص على بقائه عاليّا مرفرفا.

 وقد متّثل يف:)الّتجّمعات الّصوتّية(:  اثنيّا تكرار بعض الّصيغ والّّتاكيب: 
 ( تكرار ال فعل املضارع على وزن )أفعل .1

 املستقبل.االرتكاز عليه لبناء ضرورة للّداللة على احلاضر، و 
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 تكرار ال فعل ال مبّن ل ل مجهول: .2
ص   ذك ره. )ُضرب ال م ث ل(  عدم  ويتع ّمد  يعرفه،  أّن اجل ميع  وملعرف ته ال مسبقة    421جله ل ال فاع ل، 

 . اق ت ب اس ا من ال ق رآن ال ك ري م
 تكرار الفعل املضارع املقّتن بالم األمر:  .3

م ن قصيدة )ثورة بنت اجلزائر(، وهي صيغ ة استعان هبا   430)ف لنثر، فلنقم، ولنصح، ولنحط ّم( ص      
يف   ذلك  ظهر  وقد  اجلزائرّي،  اجملت مع  أفراد  من  ابألمر كغريه  ال معنّيني  أحد  نفسه  ليجعل  الّشاعر 

 تكرار حرف الّنون املعرّبة عن ج ماعة املتكّلمي ن. 
 ت ك رار الفعل على وزن )افتعل( .4

وردود   االنفعال،  على  يف  للّداللة  واضحا  ذلك  ويبدو  والّضراء،  الّسراء  حلظات  يف  املواطنني  أفعال 
التّالّية األفعال  اقتحم( : استعماله  اقتلع،  ابتكر،  احت وى،  اك تحل،  اشت فى،  اك تفى،  )احت فى، 

 . 421 -420ص
 تكرار الفعل املضارع اجملزوم بال النّاهّية:  .5

لل         توج يه الّنصيحة  قصد  مرّات،  عّدة  ترض(  يرفض املستعمر رفضا اباّت،  )ال  حّّت  ّشعب اجلزائرّي، 
القوى بكّل  قبل    -وخباّصة  –وحياربه  من  ُمشاهدا  وصار  والبحر،  الرّب  فس اده  عّم  قد  املستعمر  وأّن 

 اجل ميع، وم س ته جن ا من لدن املُقس طني.
 تكرار الفعل على وزن )ف ع لل(: .6

دم        م ت ألىلء، زق زق ة،  أو احل ركات املع رّبة إبيقاع رقيق ''ق ه ق ر، رف رف،  على األصوات،  للّداللة   دم.'' 
قوله زق زق ة    :''يف  م ت أللئ،  قوله''،  رفرف،  يف  وعنيف  قوّي  آخر  للّتعبري  :''  وإيقاع  دم دم''  قه ق ر، 

ار  عن  النّامجة  الّضّج ة  إىل  إضافة  هلا،  عدّوهم  الثّائرون  اجلزائريّون  أخضع  اّليت  العنيفة  اهلزّة  تفاع عن 
 االحتجاجات واهلتافات ضّد ال م س تعمرين، وتعايل زغاريد الّنساء، وقرع الطّبول، وارت فاع األزجال. 

 تكرار الفعل، ومفعوله املطلق: .7
 ل م زيد من الّتوكيد والتّثبيت.  417، )أحيّيك الّتحّية( ص 419)س ُقت اهل داي ة س وق اهل دي ّة( ص      

 تكرار الوزن )اس ت ف ع ل(: .8



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

209 

 

 است أمن. ''اس ته ّل، اس ت بش ر، اس ت نصر، ُمس ت بشر، ُمس ت ي ق ظ، نس ت ط يب، ُم ست أث ر، اس تح ىي، 
 ُم س ت ق بح ا، ُم س ت ن ك را، '' للّداللة على الطّ لب، والّتع بري عن األفعال وردودها.  

 :تكرار الوزن )ت فع ّل( .9
ردود        على  للّداللة  )فّع ل(.''  الفعل  مطاوع  وهو  املُ تصّلب.''  املُتجرّب،  تعّكر،  حتّول،  تقّرر،  ''حتّرر، 

يف  ت ُع اك سه  ا  أهّنا  إاّل  طردّّي  تناسبا  األفعال  وقّوة  تتناسب  اّليت  والّسريعة  الّشديدة  العنيفة  األفعال 
 االت  ّج اه.

 وع من الّتكرار يف: : بدا هذا النّ لثا: تكرار األمساءاث 
o  :)تك رار الّضمري)أنت 

املوتى،        أحىي  اّلذي  مرمي  بن  املسيح  وكأنّه  إّّيه  واصفا  مباشرة،  الّنصر  عيد  حُيّدث  الّشاعر  حني ك ان 
 حمّقق ا ال معجزة الّراّبني ّة، ويف هذا اقتباس من القرآن الكرمي ممّا يوحي بقّمة الّتمجيد ليوم الّنصر. 

o  :تكرار أمساء الّتفضيل   
على وزن )أفعل(''أعّز، أكرب، أمهر، أسحر، أغلى، أذكى، أزكى، خري، أنفس، أجّل، أعظم، أبلغ،   ✓

 أمسى، أمسع، أمس ق، أحرى.'' 
عسرى.''   ✓ يسرى،  دنيا،  عليا،  ''كربى،  املؤّنث  صيغة  على  التّ فضيل  اسم  )فُعل ى(  وزن  على 

واألج واألشياء.  األمور  بني  هيللم فاضلة  تفض يل  أمساء  مخسة  استعمل  الّشاعر  أّن  ابلذّك ر  '  در 
أق دس.' أوىف،  أرفع،  أعل ى،  قبور    ''‘أصدق،  على  )وقفة  واحدة  قصيدة  ف ي  )أفعل(  وزن  على 

هلل   أنفسهم  ابعوا  اّلذين  هل ؤالء  الوصف  جمال  يف  ألنّه كان  جتارهتم،    -تعاىل  –الّشهداء(،  فرب حت 
 بقّية ال خلق.فراح يُف اضلهم ويُف ّضلهم عن 

o ت كرار املرادف: 
أل ه ب(         )أذكى،  الع ظ مى(  )الكربى،  اش ت م ل(  )احتوى،  يُ ع لي(  فوق،  علي ا،  الّشاه قات،  )العلّية، 

 )ت طاول، رأس ا، ش م وخ.( 
o  ل ذي األل مع يّ ة( )اليعربّية، األسبقّية، احلمّية،    تكرار املصادر الّص ناعّية )ب ي ائه ا ال مش ّددة( )وأل مع ت 

  ة( ف ي )ص رخ ة ثوريّة(. الّش كليّ ة، األذيّ 
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   رابعا تكرار اجلمل
 : تكرار اجلملة اخلربّية  •

مرّات مع مصدره ا )الّتح ّية(    تكّررت اجل ملة اإلخباريّة )أح يّ يك( ثالت  يف ق صيدة )ص رخ ة ثوريّة(،
وكّرر للوط ن،  حّب  من  الّشاعر  ُيكّنه  عّم ا  والتّأكيد  اإلخبار  )نوفمرب    جملّرد  ال مؤّكدة  االس مّية  اجل ملة 

اجلزائريّ ني  نفوس  يف  العميق  األثر  ذات  سعيدة،  بنوفمرب كمناسبة  للّتذكري  مرّات  ثالث  واف ى(  قد 
أمّ  وموافاته،  حلوله  على  عضد والّتوكيد  لتشّد  مرّات،  ثالث  تكّررت  فقد  وافاان(،  )نوفمرب  ج ملة  ا 

الّص فحة   ويف  الّسابقة.  لُيحّقق    428العبارة  حنن(  وإفريق يا  إفريق يا  )حنن  االمسّية  اجلملة  تكرار  ورد 
ُمتعة  وأالّ  واجلزائر  إفريقيا  بني  الّتكامل  عالقة  ويبنّي  جهة،  من  ومعكوسها  ابل جملة  خاّصا  إيقاعا 

 . ما ل م ت تح ّرر إفريقيا يّة اجلزائرحب ُر 
 تكرار اجل مل الطّلبّية:  ▪
م رّات  االستـفهام:  ✓ س ّت  أنسى؟(  يف   )+)ك يف  الّشاعر  ك ّررها  م ن ف يّ ة  ج ملة  أن سى(،  ل ست 

ول غ ت ه،  وع روبت ه،  ق وم ه،  حّق  يف  ينساه  أن  ينبغ ي  ال  ما  للمتلّقي  ليبنّي  اجلزائر(  بنت  )ثورة  قصي دة 
و  األجداد.  ومآث ر  وم ف اخره،  اجلزائ ر،  وجم د  وث ورت ه،  وت ارخي ه،  وش ع ب ه،  وُحرم ت ه،  وأه ل ه،  يف ووال دي ه، 

 قصيدة )هتنئة جيش الّتحرير والعلم(، 
التّ كرار  األمر:   ✓ هذا  ويف  مرّات،  ثالث  اجل زائ ر(  يف  األط واد  ع نه  )سلوا  طلبّية  ج ملة  الّشاعر  كّرر 

الّثورة.   خالل  بطوالت  من  اجليش  قّدمه  ما  على  شهودا  اجلزائر  يف  األطواد  اّّتاذ  إىل  دعوة 
 ش ه ود م ن ال تّاريخ لعّلهم يُقسطون يف شهاداهتم.)اسأل وه م( أم ر ت ك ّرر الس تح ضار 

منادى  الّنداء:   ✓ وجي عله  الع لم،  لُيجّسد  مرّتني  علمي(  )ي ا  الّنداء  يف  املتمثّلة  الطّ لبّية  اجل ملة  تكّررت 
قلبه   يف  مكانته  ويُ صّور  له،  حبّ ه  مدى  ع ن  ويُعرّب  املتكّلم،  ّيء  مستع مال  لُيخربه  أمامه،  واقفا 

 .ي ا ع ل مي أن ت روحي، وراح يت، وراحي، ورحي ان يت'':'' قائال
ش وقي  الّتعّجب:   ✓ ع ظ م  الّتعّجب:)ي ا  صيغة  بتكرار  يتعّلق  ما  الّشاعر !أّما  آل   ( كّررها  العيد  حمّمد 

مع  والع اقدين  ال مؤمنني  من  الّسابقني  للفاحتني  واشتيّاق ه  شوقه  مدى  عن  ليعب ّر  مرّات  ثالث  خليفة 
 يظا. هللا ميثاقا غل
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 : تكرار شبه اجلملة ▪
ل من          العمر  وطول  شهيدا،  مضى  ملن  الّرمحة  رجاءه  ليؤّكد  مرّتني،  )ل م ن(  اجل ملة  شبه  الّشاعر    كّرر 

عدم  يف  مرّتني  تكّررت  شعريّة،  لضرورة  مهزهتا  حذفت  الّ يت  )ابلبكاء(  أّما  احلياة.  قيد  على  م ازال 
ا سخ اء  بل  ابلّدموع،  العيون  بسخاء  وقضيّته  القبول  للّشعب  نصرة  هللا  سبيل  يف  إنفاقا  جل يوب 

 العادلة. 
 :كرار النّاسخ واملنسوخت  ▪

 . )إهّنم( يف قصيدة )وقفة على قبور الّشهداء( لتحقيق املزيد من الّتوكيد
 :كرار الّصفة املشّبهة على وزن فعيلت  ▪

األسري          الوطن  خصال  وذكر  الوصف،  جمال  يف  الّش اعر كان  ألّن  خبري(  مسري، كسري،  )جهري، 
وصفات أيب بشري، مقابل امليزات القبيحة اّليت متيّ ّز هب ا املس تع مر حنو: )احلق ري، الّشر املستط ري( م ن  

األ وال ّدال،  وال م ي م،  ال مجه ورة كالاّلم،  لألصوات  تكراره  الّتوّتر. خالل  عايّل  إيقاعا  خ ل ق  اّلذي  م ر 
املغلوب  إالّ الس ت نهاض مّهة الّشعب  يكن  ل م  ال مبالغة،  وصيغ  للّص فات،  تكرار الّشاع ر  إّن  عُ موما 
على أمره، واإلف ادة من مواقف القدماء من اجملاهدين عرب التّاريخ رفضا للظّلم، عرب نغمة توقيع مييل  

 إلشارة إىل هلجة الّشاعر الغاضبة، الرّافضة ملا حيدث يف البالد وللع باد.إىل االرتفاع، واحلّدة، ل
 اخلامتة: 

ن ن اش د           ف رصة  أن  ّه ا  ال م وضوع، ك م ا  ب ع ن اصر  ال م ت واضع ة  اإلح اط ة  ف ي  ُوف ق ن ا  ق د  ن ك ون  أن  نتمىّن 
األصوات، وال ب اح ث ي ن ف يه أن يك ث  ّف وا اجله ود، وي ب ذل وا م ا ال مخ ت ّص ي ن، وال م ه ت ّم ي ن ب ع ل م  –أي ضا  –ف يه ا 

ال صّ  ال م خ ت ب رات  يف   ) واإلجن ل ي زيّ ة  ال ف رن سيّ ة   ( ح اضرة ك م ث ي الهت ا  ال ع ربّية  ال ل  ّغة  ل ي جع ل وا  وس ع ه م،  وت يّ ة يف 
ال ّص وت يّ  ب ال ّدرس  ال ّرق ّي  أج ل  م ن  األج ن ب يّ ة ال م ت ط ّورة،  ال ل  ّغ ات  ف ي  أم ث ال ه  ل ي واك ب  ال ح  دي ث،  ال ع ريّب   

ن ث ّم ن ال ج ه ود ال م ب ذو  أن  ع ل ي ن ا  ي ج ب  واالق  ت راحات ال م ُس داةال ع ال م يّ ة، ك م ا  وال م ش ارك ات  اجل اري ّة    ،ل ة، 
ال م ع ي ن  يف  ت ص ُّب  ال  ّ يت  اهل ادف ة  راث  وال ب ُح وث  ّّ ال ت ّ  ب ي ن  ال م زاوج ة  واجب  أّن  ع ل م ا  ال ّصوت  يّ ة.   ّدراس ات 

إي م ان ال ب اح ث  ع لى  ي دّل  وال ّدراس ات ال ع رب يّ ة احل دي ث ة ال م ت واضع ة يف جمال ال ّصوت يّ ات،  ي ن  الّص ويّت ال ق دي  م، 
ال م س ت ق ث ّم  ب احل اضر،  ال م اضي  ح ل ق ة  وصل  ال ب اح ث ي ن  ب ضرورة  ق  دم اء  ل م ج ه  ودات  إه م ال  أّي  ألّن   ب ل، 

و  ال ّس اب ق ون،  ح ق  ّق ه ا  ال  ّ يت  ال ن ّ ت ائ ج  ب ي ن  ال ه ّوة  ي ُ وّس ع  ق د  األص وات،  ع ل م  ف ي  وال م س ل م ي ن  م ا  ال ع رب، 
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أج  ن ت ائ ج هم  ألّن  ال مج ال،  ن ف س  ف ي  ال اّلح ق  ون  إل يه  ال ّدرس  ي صب و  ص رح  ل ب ن اء  ع ل ي ه ا  ي ؤّس س  ب أن  در 
د ل ه ا  ال  ّ يت  ال ح رك ات  ب اح ت س اب  ي ه  ت م ّوا  أن  ال ع رب يّ ة  ال ل  ّغ ة  دارسّي  وعل ى  ال ح دي ث.  ال ع  ريّب  ور ال ّص ويّت 

ت ُغ يّ ر م ع ىن ال ك ل م ة ك ل  ّم  ف هي  ب ن ي ة ال ك ل م ة،  يف  ت غ  يّ رت م ث الوظ ي ف ّي مه ّم  عُ ْمر  : ا  عُ َمر،  أُ س د،  . أَ س د، 
 بــــ: نكون ب اح ث ي ن م س ت ق  ب ل يّ ي ن ف ي جم ال ال ّدراس ات ال ّص وت يّ ة، فنحن مطالبون ونظرا ألنّنا نرغب يف أن 

 ال ُم ع ط ي ات ال ب الغ يّ ة م ن م ن ظ ور ص ويّت.الّّتكيز ع لى ال ت ّ الق ح ب ي ن ال ق دي م واحل دي ث، وي ق رأوا  (1
ف صاح ة  (2 ف ي  أث  ر  م ن  ل لّص وت  م ا  بيان  مع  وال ب الغّي،  ال ن  ّ ق  دّي،  ال ّدرس  ف ي  م ك ان ة  ال ّص وت  منح 

 .ال ك ل م ة، وب ال تّال ي ال ل  ّغ ة، وب الغ ت ه ا، ث ّم إظه ار أث رها ال ف عّ ال يف جم ال االت  ّصال
البح ث ف ي ال ق ي مة ال ت ّع ب ي ريّ  ة ل ل ّص وت، وع الق ت ه ابل ّدالل ة، أو ع دمه ث ّم أيّ ه م ا ي م ك  ّ ن ال ّس م ع م ن   (3

 إدراك م ق اصد ال ش ّاع ر.
و  (4 ك ال ه م س  م واضي ع  ب ت ن اول  اإلب داع ّي  ال ع م ل  ف ي  ال ّص وت ي ّ ة  ال ّدراس ة  أه ّم  يّ ة  اجله ر، من اق ش ة 

 وال ّش دة، وال ّرخ اوة، وم ا ل ه ا م ن أث ر يف ت وج ي ه ال ن  ّ ّص األدب ّي سواء أكان شع را أو نث را.
م ث ال (5 ب ال ّصوائ ت  عالق ت ه ا  ف ي  األدب ّي  ال ن  ّ ق د  ت ن اول ه ا  ال  ّ يت  ال ظ  ّواه ر  ب ع ض  ع لى  ال ّض وء   : إل ق اء 

  ق صي رة، وم ال ه ا م ن أث  ر ف ي س رع ة ال ن ّط ق ب ال ك ل مة أو ب طئه.ح روف ال م ّد وال حرك ات ال
 املق ارن ة بني ال ت  الؤم، وال ت  ّن اف  ر ال ّص وت يّ ي ن. (6
 ان ت ق اذ اإلن ت اج ال ش ّع رّي م ن ح ي ث ال ن ّب ر وال ت  ّ ن غ ي م واإلي ق اع. (7
 ة ل لع روض أث ن اء دراس ة ال بن يّ ة اإلي ق  اع يّ ة ل ل ش ّع ر ال عريّب. الّّتكيز ع لى ال ق ي م ة ال ت ّع ب ي ريّ  (8
 اإلل مام ب ال مع ط ي ات ال ّص وت  يّ ة وأن التّ ث ب ّ ت م ن ن ت ائ ج ه ا ف ي ال ن ّ ّص ال ش ّع رّي. (9

ال ّص وت يّ   (10 إل ي ه  ت وّص ل ت  م ا  ع لى  واالن ف  ت اح  ال ن ّ ق د  ب م ج ال  ب غ ي ة اال هت مام  ن ت  ائج  م ن  احل دي ث ة   ات 
 است ث م اره ا ف ي التّ صّورات ال ّنق ديّ ة ال ح دي ث ة. 

حدي ث ة  (11 صوت يّ ة  ال مع رف يّ ة ك ت اب ة  احل ق ول  شت  ّى  يف  ال م ت ن اث ر  ال ع ريّب  ال ّص ويّت  ال ّّتاث  إعادة ك ت اب ة 
 ت جع ل م نه ت راث ا مع اصرا ال م وروث ا. 

 ال ّتق اطع ات ال مع رف يّ ة ب ي ن علم ال ّص وت وع ل وم أخ رى ك ال ت ّج وي د وال ب الغ ة وغ ي ره ا. رصد (12
 املق ارن ة ب ي ن ال ّص وت ي ّات الع رب يّ ة واألجنبّية. (13
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 ت رج م ة ال ب ح وث وال م ق  االت ال ّص وت يّ ة م ن ال ل  ّغ ات األخ رى إىل الع رب يّ ة وال ع ك س.  (14
 تك ث ي ف ال ج ه  ود ل ل ن ّه وض ابل ّدرس ال ّص وت ّي ال ع رب يّ                             

Conclusion:  
We hope we have been successful to take modest elements of the 

subject, it is also the opportunity to appeal to them - also - specialists, and 

those interested in the science of sounds, and researchers in which to 

intensify efforts, and do everything they can to make the Arabic language 

present like other (English and French) in advanced audio laboratories, for 

the advancement of modern Arab voice lesson, like him to keep pace in the 

global foreign languages, and we must appreciate the efforts and 

suggestions rendered, and posts and ongoing research efforts that are in a 

certain acoustic studies. Note that the duty of the pairing between the old 

audio heritage, the modern Arab studies and modest in the field of acoustics, 

shows the faith of researchers need to connect a loop past with the present, 

and the future, because any neglect of the efforts of the ancient Arab 

scholars and Muslims in phonology, may widen the gap between the results 

achieved by the the former, and what the successors aspire to in the same 

field, because their results are more appropriate to base upon them in order 

to build the edifice of the pedagogical lesson. Darcy and the Arabic 

language to be interested in calculating the movements that have a role in 

the important functional floor structure, it changes the meaning of the word 

has changed, for example, whenever: a dam, a dam, Omar, Omar. Since we 

wish to be future researchers in the field of phonology, we are required to:  
1. Focus on the cross-fertilization between the ancient and the modern, 

and read the rhetorical data from an audio perspective.  

2.  Giving the voice a place in the critical and rhetorical lesson, with an 

indication of the effect the sound has on the eloquence of the word, 

and thus the articulation and rhetoric.  

3. Searching in the expressive value of the sound, and its relationship to 

semantics, or lack thereof, then either of which enables hearing from 

the perception of the source.  

4.  Discussing the importance of phonetic study in creative work by 

addressing topics such as whispering and vocalization, intensity, and 

rhetoric and rhetoric in literature.  
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5. shed some light on the phenomena of literary criticism addressed in 

relation to Balsoait example: ABC tide movements short, and her 

wealth effect in the speed of the word pronunciation or slow.  

6. Comparison between consonance and vocal dissonance.  

7. Save the poetic production in terms of tone, intonation and rhythm.  

8. Focusing on the expressive value of the offers while studying the 

rhythmic structure of Arabic poetry.  

9.  Familiarity with the phonetic data and the confirmation of its results 

in the poetic text.  

10. Paying attention to the field of criticism and being open to the results 

of modern audiovisual texts in order to invest them in cultural 

criticism.  

11. Re-writing the Arabic vocal heritage scattered in various fields of 

knowledge in modern phonetic writing, making it a contemporary 

heritage.  

12. Monitoring the cognitive intersections between phonetics and other 

sciences such as tajweed, rhetoric, and others.  

13. Comparison between Arabic and foreign phonemes.  

14.  Translating research papers and audio articles from other languages 

into Arabic and vice versa.  

15. Intensifying efforts to advance the Arabic phonetic lesson. 
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Abstract 
         Muhammad al-Eid Al Khalifa, which he singled out for everything 

related to the homeland and citizenship, where he employed the language 

of the opposite in an eloquent manner, which appeared through the writer 

Al-Zan. The phonetic rhythm represented by repetition is delicate, when it 

was evident in the words, he used to deliver his message to the recipients in 

a wonderful phonetic harmony. In this article, we wanted to address 

repetition as a beauty factor in its revolutions, adopting the descriptive-

analytical method to describe and analyze this phonetic phenomenon. And 

whether the repetition is an eloquence or a defect that dishonors the literary 

work? 
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