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المستخلص

ثالِثفيالشِّعريأباظةعزیزمسرِحعلىاألسلوبّيالمنھِجتطبیَقالدِّراسةھذهتناولْت
ومااألسلوبیَِّة،خصائصھالستجالءمحاولةٌوھيزھرة)،قیصر،النُّور،(قافلةمسرحیَّاٍت:

التكرارفيالمتمثلةالداخلياإلیقاعياالنزیاحظاھرِةخاللمنفنیٍَّةجمالیَّاٍتمنتكتنزه
یاق،یقتضیھماوفقصورهبمختلف َمالمتلقِّي.علىوتأثیرھاالسِّ نظرّيمبحثین:إلىالبحُثوقُسِّ

یتھالتِّكرارفيالدَّاخلياإلیقاعياالنزیاحمفھومالنَّظري:الجانبیتناولوتطبیقّي؛ وأھمِّ
وعالقتھالتِّكرارفيالدَّاخلياإلیقاعياالنزیاحالتَّطبیقيالجانبویتناولالمختلفة.وصوره

ل:المطلبمطالب؛ثالثةعلىوھوالشِّعريمسرحھفيأباظةعزیزعندالدِّراميبالبناء األوَّ
ومشاكلتھاإعادتھاحیثمنالكلمةتكرارالثَّاني:المطلبوتناولالمعاني،حروفتكرار

إعادتھاخاللمنالعبارةتكرارالثَّالث:المطلبتناولبینماوتصدیرھا،واشتقاقھاوتصریفھا
بالمصادروُذیَِّلالبحث،نتائجفیھاتجملبخاتمةالبحثوانتھىألفاظھا،بینوالتوازي

والمراجع.
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Abstract

This study dealt with the application of the stylistic approach to Aziz
Abaza poetic theater in three plays, namely (The Caravan of Light,
Caesar, Zahra), which is an attempt to clarify its stylistic characteristics,
and the artistic aesthetics it possesses through the phenomenon of
internal rhythmic deviation represented by repetition in its various forms
according to what the context requires, and its impact on the recipient.
The research was divided into two theoretical and applied sections. The
theoretical section handles the concept of internal rhythmic deviation in
repetition, its importance and its various forms. The applied section deals
with the internal rhythmic deviation in repetition and its relationship to
the dramatic structure of Aziz Abaza in his poetic theatre. This section
contains three topics. The first topic handles the repetition of the letters
of meanings, the second addresses the word in terms of its repetition, its
conjugation and its derivation, while the third topic handles the repetition
of the phrase through its repetition and the parallelism between its
words. The research ended with a conclusion summarizing the results of
the research, and appended sources and references.



المقدمة

ْعِرلغةُحملْت األلفِة،عنیخرُجمسرحيٍّقالٍبفيصیاغتُھاالسیمااألسلوِبفيفرادةًالشِّ
ْعريالمسرِحلغةُبھتمیَّزْتماورغمواالعتیاِد، فيتناولَھاأنَّإالأسلوبیَّة،خصائصمنالشِّ
االنزیاِح،لتجلِّیاِترصٍدمنبحثَھایشغُلومااألسلوبیَِّة،منوانطالقًاقلیٌل،األسلوبیَِّةالدِّراساِت

ْعريَّالمسرَحفإنَّوتقنیاتھوخصائصھ، ةًبحثیَّةًأسئلةًیثیُرالشِّ ھذاخصوصیَِّةحوَلمھمَّ
ْعِر الغنائيِّ من جھٍة، وعن النَّص المسرحّي المرسِل من جھٍة أخرى. االنزیاِح، واختالفھ عن الشِّ

ْعِريِّالمسرِحفضاِءفيوبرزْت الحركِةفيأثَّرْتمسرحیَّةًنصوًصاقدََّمْتأدبیَّةٌقاماٌتالشِّ
،النَّقديِّالمشھِدفيالفٌتحضوٌرلھاوكانالمعاصرِة،األدبیَِّة القاماِتتلكبینوِمْنوالثَّقافيِّ

ْعِریَِّة:مسرحیَّاتِھسیرورةُبھاتشھُدرفیعةًمكانةًأباظةعزیزیتبوأ ودراسةً،ونشًرا،تمثیًال،الشِّ
ونقًدا.

ُعأسئلٍةِعدَِّةحوَلالدِّراسةُوتتمحوُر ؤاِلعنتتفرَّ ئیِسالـُمْشَكِلالسُّ االنزیاُحأثرَّكیفالرَّ
اإلیقاعي الداخلي في البناء الدِّرامي في مسرحیة قیصر لعزیز أباظة؟

ؤاِل على النَّحو التَّالي: عِة عن ھذا السُّ ویمكن سرد األسئلِة المتفرِّ

ْعِريِّالمسرِحفياالنزیاُحیتمیَّزھل▪ ْعرفياالنزیاِحعنالشِّ وعنجھةمنالغنائيِّالشِّ
النَّصِّ المسرحّي المرسل من جھة أخرى؟

كیف تجلَّى االنزیاُح اإلیقاعي الدَّاخلي للتكرار عند عزیز أباظة في مسرحھ الشِّْعري؟▪

ْعريَّللمسرحالدِّراميِّالبناِءفيللتكراراإلیقاعياالنزیاُحأثَّركیف▪ حیثمنالشِّ
مكاني؟ الشَّخصیَّات، واألحداث، والعقدة، والفضاء الزَّ

ى من ھذه الدِّراسِة محاولةُ الوصوِل إلى تحقیِق ما یلي: والمتوخَّ

ْعريِّ عند عزیز أباظة من زاویٍة أسلوبیٍَّة.▪ التَّعرُف على الخصائص الفنیَِّة للمسرِح الشِّ

▪. نات النَّصِّ المسرحيِّ دراسةُ مدى تأثیر االنزیاح اإلیقاعي الدَّاخلي للتكرارعلى مكوِّ

دراسة العالقة بین البناِء الدِّرامي وأسلوبیَِّة االنزیاِح اإلیقاعي.▪

،المسرِحرواِدمنأباظةعزیزباعتبارالدراسةأھمیةوتتجلى حضوٌروألعمالھالعربيِّ
بعُضبأعمالھأشاَدوقدالمسرحّي،العمِلتلقِّيفيالفتةٌوسیرورةٌالنَّقدیَِّة،الدِّراساِتفيمتمیٌِّز

.)(، وحسین ھیكل)(كباِر النُّقاِد؛ كالعقَّاد 12

ابقالمصدرینظر:()2 .312،السَّ

.234م)،1993ناشرون،لبنانمكتبة(بیروت:1ط،الكاملةالمؤلَّفاتأباظة،عزیزینظر:()1
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ْعريِّللمسرِحالفنیَّةُوالقیمةُ أسھمْتالعربيِّالحراِكفيثقافیَّةًنقلةًتَُعدُّتاریخیَّةحقبٍةفيالشِّ
اـالمسرحیَِّةكونـعلیھالنَّاِسوإقباِل،)(ازدھاِرهفي لِةشدیَددرامیَّاوفنًّاأدبیَّا،جنسَّ بواقِعالصِّ 3

قٍةبطریقٍةقضایاهویطرُحھموَمھ،ینقُلالمجتمِع؛ تتجلَّىرصینٍةبلغٍةالمتلقِّياھتماَمتجتذُبمشوِّ
تستوجُبشعریٍَّةولغٍةحركیٍَّة،منبھیزخُروماالحواِر،عنصُروھوالمسرحیَّةعناصِرأھمِّفي

عناصرمنـالغایةھذهفيالحواِرمعیتضافُرمامعـتأثیِرهوطُُرِقأسلوبیَّتھ،علىالوقوَف
درامیٍَّة أخرى.

ْعري،المسرحيالنَّصفاعلیَِّةدراسِةفيأساسركیزةًاالنزیاحیمثُِّلكما اومدخًالالشِّ مھّمً
وِرفيتكمُن)(جمالیٍَّةلغایاٍتالمألوف؛علىخروٌجاالنزیاَحألنالتَّلقِّي؛لدراسة اإلیقاعیةالصُّ 4

المعبرة والبحث عن وظیفتھا األسلوبیَّة في النَِّص، وعالقتھا بسیرورتھ، وتلقِّیھ، وتأثیره.

خِمھذاومع فيدراستھأنَّإالبھوعنایتھاوأسلوبیَّتھ،االنزیاِححوَلالدِّراساِتمنالزَّ
ْعِريِّالمسرح فينجدنكادالإذالنَّقدیَِّة؛الدِّراساِتفيبِْكًرامجاًالتزالالـیظھرفیماـالشِّ

ْعريالمسرَحتناولْتالتيالنَّقدیَّةالدِّراساِت تختلُفھذهدراستيفإنَّثَمَّومنأسلوبیَّةً،دراسةًالشِّ
ابقِةالدِّراساِتعن منھًجا،باألسلوبیَِّةتتوسَُّلفھيوالغایِة؛المنھِجفيجذریًّااختالفًاالسَّ

ناِت النَّصِّ المسرحّي. واالنزیاُح أداةً لمكاشفِة البناِء الدِّرامي، وتتبُِّعھ في مكوِّ

نقدیَّةبالغیَّة(دراسةبعنوان:دراسةیلي:ماعلیھاوقفُتالتيالدِّراساِتأقرَبولعلَّ
كتورةاألندلس)غروبلمسرحیَّة یفيالفتَّاحعبدعزیزةللدُّ بعنوان:ودراسةم)،1997(الصَّ
طلبةأحمدلعفافنْحویَّةً)تحلیلیَّةًدراسةًالغنائيِّأباظةعزیزِشْعِرفياإلنشائیَّة(األسالیب

عزیزمسرحیَّةفيفنیَّة(قراءةبعنوان:طنطابجامعةاآلداِببكلیَِّةمنشوروبحثم).2002(
بیليِّ (د.ت). أباظة غروب األندلس) للیلى عبده محمد الشِّ

ْعرّيالمسرِحفيبالغیَّةٌدراسةٌالدِّراساِتھذهأُْولىأنَّورغم المسرَحتقارُبالأنَّھاإالالشِّ
ىكمااالنزیاِحأسلوبیَِّةزاویِةمن ھْتفقدالدِّراسة؛ھذهتتوخَّ إلى)(بحثِھامقدِّمةفيالباحثةُنوَّ 5

ـالثَّانيالفصُلكانثمجلیًّا،الدِّراميُّالفنيُّالبناُءفیھظھراألوُلفصلین؛إلىالبحَثقسَّمْتأنَّھا
؛النَِّصلجزئیِّاِتنقدیَّةًبالغیَّةًمعالجةًـبیَّنْتكما وقضایاھما،والبالغة،كالفصاحِة،المسرحيِّ

والبدیِعالبیاِن،وجوهلذكرانتقلْتثموالقصر،والوصل،كالفصل،المعاني؛مسائلوبعض
تختلُفالبالغیَّةالنَّقدیَّةفالدِّراسةـمعروفھووكماـنقدیٍَّةبطریقٍةالعلومتلكیُْجِمُلبأسلوٍب

یمكنأنَّھإالالمشتركِة،الخطوِطبعِضفيـمعھاالتقْتوإْنـالحدیثةاألسلوبیَّةالدِّراسةعن
اإلفادةُ منھا في ھذه الدِّراسِة.

یفي،الفتَّاحعبدعزیزةینظر:()5 د.د،(القاھرة:،1ط،األندلسغروبلمسرحیَّةنقدیَّةبالغیَّةدراسةالصَّ
.7م)،1997

م،2008مؤتة،جامعةمندكتوراةرسالة،القرآنيالنَّصِّفياالنزیاحأسلوبیَّةالخرشة،غالبأحمدینظر:)4(4
2.

ینشمسأحمدینظر:()3 دارمؤّسسة(القاھرة:1ط،الحدیثالعربياألدبفيالشِّعریَّةالمسرحیَّةالحجاجّي،الدِّ
.11م)،1995الھالل،

2



ا أنَّھاكماالمنشوِد،األسلوبيِّاالنزیاِحنطاِقعنتبتعُدنْحویَّةتحلیلیَّةًدراسةًفكانْتالثَّانیةُأمَّ
؛مسرَحھتتناوْلولمالغنائّي،ِشْعَرهتناولْت بنوعیھااإلنشائیَّةَاألسالیبعرضْتإذالشِّعريَّ

أباظة،عزیزلِشْعِرالتَّطبیقیَِّةالدِّراسِةخالِلمنالنُّحاِةبآراِءارتباطھامعالطَّلبي،وغیرالطَّلبي،
ا،)(المختلفةأنماِطھاكلِّإحصاِءومحاولِة اتنأىكذلكوھيالفنیَّةَ؛الدِّراسةَفمثَّلَْتالثَّالثةُوأمَّ عمَّ 6

وسماتھللمسرحیَّة،الدِّراميِّالبِناءبیانعاتقھعلىالفنِّيالدَّرُسحملإذالدِّراسِة؛ھذهمنیُْبتََغى
،الحدِثمیداِنفيوصراعھاالشَّخصیَّاِت،خاللمنالفنیَِّة مكاني،وفضائھاالمسرحيِّ وماالزَّ

تؤوُل إلیھ حكایةُ األحداِث.

وللمسرِحعام،بشكٍلالمسرِحفيلالنزیاِحخصوصیٍِّةإیجادمحاولةعلىقائًماالبحثوكان
ْعرّيالمسرِحفياالنزیاَحوأنَّخاّص،بشكٍلالشِّْعري ْعرفياالنزیاِحعنیختلُفقدالشِّ الشِّ
؛ إیقاعھ،فيالشِّْعروخصوصیَّةجھة،منووظیفتھعناصرهفيالمسرِحفخصوصیَّةُالغنائيِّ

ْعريللمسرِحأسلوبیَّةًّخصوصیَّةًیفرُضكالھماللمعاني؛وتصویره أْنالدِّراسةُتحاوُلالشِّ
النَّماذجفيوتجلِّیاتھللتِّكرار،الدَّاخلياإلیقاعيلالنزیاِحالنَّظریَِّةالدِّراساِتخالِلمنتقاربَھ

ْعریَِّة. المختارة من مسرحیَّاِت عزیز أباظة الشِّ

ْعريالمسرِحخالِلمنالمتلقِّياستجابِةفيمؤثٍِّردِّراميٍّبناٍءَخْلِقفياالنزیاِحوإسھاُم الشِّ
عٍةتجلیاٍتذومفھوٌموھوـفاالنزیاُحأباظة؛عزیزعند وبناِءإیقاعھ،منالنَّصِّفيتمتدُّـمتنوِّ

اھاالتيباالستبداالِتمروًراصوره، الدِّراميالبناِءفيمھمٍّتأثیٍرذایكونبأْنجدیٌریتوخَّ
أْنیحاوُلـالمختارةالنَّماذجفيـللتكرارالداخلياإلیقاعياالنزیاِحصوِروتحلیُلوفاعلیتھ،

یكشَف عن مدى ھذه العالقِة.

؛المنھُجفھوالدِّراسةھذهفيالمتَّبُعالمنھُجأما كیِزوذلكاألسلوبيُّ النَِّصلغِةعلىبالترَّ
ْعريِّالمسرحيِّ ةالمختلفة،الدِّراميِّالبناءعناصرفيـیظھُرفیماـأباظةعزیزعندالشِّ وخاصَّ
الشَّخصیَّاِتتلكباستخداِمابتداًءالشَّخصیَّاِتأصواِتتداخِلمنبھیمتاُزوماوأشكالھ،الحواِر،
،البناِءعلىأثٍرِمْنیضفیھوماالتكرارفيالمتمثلالداخلياإلیقاعيلالنزیاح بیاِنمعالدِّراميِّ

،المسرِحفيالمختلفِةاالنزیاحاِتھذهخصوصیَِّة ْعِريِّ ورِةتكثیِففيودورھاالشِّ لدىالصُّ
المتلقِّي.

فيالتِّكرارفيالمتمثلالداخلياإلیقاعياالنزیاِحلموضوِعتحلیلھافيالدِّراسةُوتركِّز
ْعريِّالمسرح إذوزھرة؛وقیصر،النُّور،قافلةوھي:مسرحیَّاٍتثالِثعلىأباظةعزیزعندالشِّ

ُعفیھایظھر یرةوالعربي،وغیرالعربّي،القدیم؛التَّاریِختمثُِّلفيالتَّنوُّ ماوالتَّاریخیَّة،السِّ
،البناِءفياالنزیاِحصوُرفیھاتجلَّْتنماذٌجوھيالمعاصِر،التَّاریِخفيیوازیھا الدِّراميِّ

اغیِرھاعنفیھاواستُْغنِي ْعريِّالمسرِحفينظائرھامنھوممَّ حوتھلماأباظة؛عزیزعندالشِّ
َمشعریٍَّةمادٍةمن مزیَِّة؛بمادتھالتَّاریُخخاللھامنقُدِّ اھنِة،المجتمِعقضایامعلیتقاطَعالرَّ الرَّ

مزیَّةالدَّالالتتلكـوتضمینوفكریٍَّة،واجتماعیٍَّة،سیاسیٍَّة،كثیرٍة؛نواٍحفيمعھاویتحاوُر ـالرَّ

،(َنْحویَّة)تحلیلیَّةدراسةـالغنائيِّأباظةعزیزِشْعِرفياإلنشائیَّةاألسالیبطلبة،محمدأحمدعفافینظر:)6(6
قازیق،جامعةماجستیر،رسالة مةم،2002اآلداب،كلیَّةالزَّ (أ).المقدِّ
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استنطاِقفيـوكافیًابالدِّراسِة،حقیقًاأنموذًجایجعلھاوھذااستجالئھا؛علىتحفُِّزهللمتلقِّيإثارةً
الظَّاھرِة دون كثرِة النَّصوص.

ة تعلُِّل ھذا االختیار تتَّضُح فیما یلي: وھناك أسباٌب أخرى مھمَّ

ًال: تمثِّلوقدعصریَّة،بلغٍةأباظةعزیزقدَّمھمسرحيِّعمٍلآخرتعدُّالثَّالثالمسرحیاتأنَّأوَّ
ْعري ـ ومن خاللھا ـ یتبیَّن نضُج التَّجربِة الدِّرامیَِّة لدیھ. خالصةَ فكره في المسرح الشِّ

األسطورِةتوظیِفخالِلمنالمفارقِةوَخْلِقبالغرابِة،ـمضمونھافيـتتَّسمأنَّھاثانیًا:
فيأباظةعزیزأخذھاومنھـذلكبعد(راسین)أخذھاالتيالیونانیَّة(فیدرا)فيكماالتَّاریخیَِّة؛

االنزیاِح، وَخْرِق العادِة.ـ وھاتان صفتان تتالءمان مع موضوِع)(مسرحیَِّة (زھرة) 7

،المسرحفيللتكرارالمختلفةاالنزیاِحصوِراكتشاِفمحاولةُثالثًا: ْعِريِّ أسلوبیَّتھ؛وبیاِنالشِّ
كیِزوذلك اإلیقاعياالنزیاِحأنواِعلكلِّالدِّراسِةتمثِّللصعوبِةالمسرحیَّاِت؛ھذهعلىبالترَّ

ْعریَِّةأباظةعزیزمسرحیَّاِتجمیعفيالداخلي َعآثرُتلذا؛)(الشِّ االنزیاِحصوِررصِدفيالتَّوسُّ 8

ِععلى یتیُحألنَّھـ؛طولِھارغمـللنَّوعالممثِّلةالثَّالثالمسرحیَّاِتخالِلمنالنَّصوِصفيالتَّوسُّ
ناِتفيللنَّظِرالمجاَلللدِّراسِة ،النَّصِّمكوِّ وبھذهاالنزیاح،ھذاتقنیاِتمختلِفورصِدالمسرحيِّ

ْعِريالمجموِعدونالمسرحیَّاِتلھذهاالختیاُركانـمجتمعةًاألسبابـ معأباظة،لعزیزالشِّ
المعنىعلىداللٍةمنلھوماجمالیَّاٍت،منفیھماواكتشاِفاألسلوبیَِّة،خصائِصھتجلیِةمحاولِة

، وحاُل المتلقِّین لھ. وفق ما یقتضیھ سیاُق النَّصِّ

ْعريالمسرحاختالُفاألُْولى:اعتباریتین؛نقطتینتَّأكیِدمعھذا، ْعِرعنالشِّ فيالغنائيِّالشِّ
ُدـبمقتضاهالذيـالفنِّيالبناء ،للجنِسالنَّوعیَِّةالخصائصوفقاألسلوبيُّالتَّحلیُلیتحدَّ األدبيِّ
ْعريِّالمسرحيِّالنَّصِّاحتیاُجوالثَّانیة:كشفھ،الدِّراسةستحاولماوھذا إلىأباظةعزیزعندالشِّ
ھاِتمختلففيالدِّراساِتمنكثیٍر رسالةٌتختزلھالأدبّينتاٍجمنیمتلكھلماالبحثیَِّة؛التَّوجُّ

صوِرمنمختارٍةنماذجفيیتجلَّىفیماالثَّالثالمسرحیَّاِتھذهدراسِةإلىلجأُتولذلكواحدة؛
.)(االنزیاِح اإلیقاعي الداخلي المختلفة للتكرار ألبََرِز أنواِعھ شیوًعا في الدِّراساِت األسلوبیَِّة 9

ُلفالمبحثموجزة؛بمقدِّمٍةمسبوقًینمبحثینتناوَلعلىالدِّراسةُوتعتمد نظریًّاجاءالذياألوَّ
الدِّراميبالبناءوعالقتِھالتكرارمعنىوخاصةالداخلياإلیقاعياالنزیاِحمفھوِمعنوانحامًال

حیمعبدینظر:()9 .471م،14،2004المجلَّد،1ج،عالماتمجلَّةالشِّْعریَّة،واللُّغةاالنزیاحأبطي،الرَّ

راساِتبعُضتناولْت)8(8 ٍة،بدراساٍتأباظةعزیزمسرحیَّاِتبعَضالدِّ ٍةنقدیَّ أنَّعلىیدلُِّلممامستقلٍَّة؛وفنیَّ
یفّي،الفتَّاحعبدعزیزةینظر:المختلفِة.الموضوعاِتمنلكثیٍریتَّسُعفیھاالمجاَل أحمدوینظر:،سابقمرجعالصَّ
اللُّغاتكلیَّة،سیمولوجیَّةمقاربةجاالوأنطویوأباظةعزیزبینالمسرحفياألندلسالمولى،عبدعادل

والتَّرجمة، جامعة مصر للعلوم والتِّكنولوجیا.

.1047،سابقمصدرأباظة،ینظر:عزیز()7
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فيالتِّكرارلصورتطبیقًاالثانيالمبحثجاءبینماالشِّْعريمسرحھفيأباظةعزیزعند
االنزیاح اإلیقاعي الدَّاخلي، ثم الخاتمة التي أجملْت نتائج البحِث، واالنتھاِء بالمصادر والمراجع.

االنزیاح االیقاعي الدَّاخلي (التِّكرار) وعالقتھ بالبناء الدِّرامي عند عزیز أباظة:

ْعرّيالمسرحّيالنَّصِّفيصوُرھاتتجلَّىأسلوبیَّةوظاھرةًفنیَّةً،تقنیةًالتِّكراُریَُعدُّ عندالشِّ
إیصالھالشَّاعُریریُدوماالمعنى،تغذیِةفيقیمتُھالھاإیقاعیٍَّةبدالالٍتترفُُدهفكانْتأباظة؛عزیز

ةبمعنى"المعجمیَّةمادتِھفيفالتِّكراُرللمتلقِّي؛ جوع...والَكرَّ ةالرُّ (رددتھكذاعن...وكررتھالمرَّ

فھ") ًدا...وھوالمعنىعلىاللَّفِظداللةُبأنَّھ:"ھـ)637األثیر(ابنوعرَّ قسمْین:ینقسممردَّ 10

أبيابنذكربینما)(اللَّفظ"دونالمعنىفيیوجدواآلخروالمعنى،اللَّفِظفيیوجدأحدھما 11

َرأْنبقولھ:"التِّكرارھـ)654(اإلصبع أوالمدِح،أوالوصِف،لتأكیِدالواحدةَ؛اللَّفظةَالمتكلُِّمیكرِّ
ِم، نْفِسفيیُْحِدثُھاالتيبالمثیراِتالتِّكراِروقوَعیربطُفھو؛)(الوعیِد."أوالتَّھویِل،أوالذَّ 12

یاِق الذي یطلبھ، ومدى ارتباِط داللتِھ اإلیقاعیَِّة بالدَّاللِة النَّفسیَِّة. المتلقِّي وفَق السِّ

االتیاِنفياألصِلعنخروٌجفھوالدَّاخلّي؛اإلیقاعّياالنزیاِحمظاھِرضمَنالتِّكراُرویَُعدُّ
ًدابالكالِم كثیره،عنیغنیَكقلیلُھكانماالكالِمأحسُنھـ):"255الجاحظ(قالكماأومنھ،مجرَّ
ُدوكأنَّھ)(لفِظھ"ظاھِرفيومعناه هیؤكِّ یعْبھ،لمآخرموضٍعوفيحاجٍة،دونالتِّكراِرِمنُخلوَّ 13

حاِلطبیعِةوفقالتِّكراِرخصوصیَِّةعلىمنھتأكیًدا)(إلیھالمستمعینحاجِةبقدِرربطھوإنَّما 14

المستمعین، وقدرتھم على مواصلة التَّلقِّي.

التَّلقِّيفيأثٍرمْنلھلماإغفالُھا؛یمكنالبالغةٌأھمیةٌلھأسلوبیَّةًسمةًباعتبارهوالتِّكراُر
،ِشْعریَِّةإخصاِبفيدورھاإلىإضافةً"المبدِععنواألخِذ أجزائھتالحِمعلىوالعمِلالنَّصِّ

،علىعبئًاتصبُحفإنَّھاوإالَّواستخداَمھا،توظیفَھاالشَّاعُریحسُنحینوتماسِكھ وتفقُِدهالنَّصِّ
ِھفيورودهكانولذا؛)(جمالیَّاتِھ"منالكثیَر یاُقیطلَّبُھماوفَقعفًوااإلبداعّينصَّ السِّ 15

أنموذًجا،أخضر"العمردرجیعدلم"دیوانـالفيمحمدشعرفيالتِّكرارظاھرةالخرشة،غالبأحمد((15
.21م،1،2015العدد،42المجلَّد،واالجتماعیَّةاإلنسانیَّةالعلوممجلة

ابقالمرجع((14 .72،السَّ

بیینالبیانالجاحظ،بحربنعمرو((13 م)،2003العصریَّة،المكتبة(بیروت:د.طجویدي،درویشتحقیق:،والتَّ
61.

األعلىالمجلسد.ط(القاھرة:شرف،محمدحفنيوتحقیق:تقدیم،التَّحبیرتحریرالمصري،اإلصبعأبيابن((12
.375م)،1963اإلسالمّي،التُّراثإحیاءلجنةـاإلسالمیَّةللشُّؤون

ینضیاء((11 ائرالمثلاألثیرالجزري،بنالدِّ دار(القاھرة:2ططبانة،وبدويالحوفيأحمدوتعلیق:تقدیم،السَّ
باعةمصرنھضة .3/3د.ت)،والتَّوزیع،والنَّشرللطِّ

ینجمالالفضلأبو((10 مادةم)،2000صادر،دار(بیروت:ط،العربلسانالمصري،منظوربنمحمدالدِّ
.13/46(كرر)،
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ىالتيفكرتِھإیصاِلعلىوقدرٍةبراعٍة،منالشَّاعُریملُِكھوماویقتضیھ، نفوِسفيثباتَھایتوخَّ
متلقِّیھ دون أْن یجنَح بھم نحو السَّآمِة والنُّفوِر.

الشَّاعُرخاللھاِمْنینقُلمختلفٍةسیاقاٍتوفَقــانفعالیٍَّةحاالٍتعنتعبیًراالتِّكراُركانولما
ْعریَِّةتجربتھ ْعريأباظةعزیزمسرِحفيفإنَّھــالشِّ لدىالـُمثَارِةالنَّوازِعتلكعنمعبًِّراجاءالشِّ

ذاِتمسرحیٍَّةفنیٍَّةبحبكٍةواالنفعالیَِّةواالجتماعیَِّة،النَّفسیَِّة،أبعاَدھالھارسَموكیفشخصیَّاتِھ،
َدْفِعإلىــقولھالشَّْخِصیَّاُتتحاوُلفیماــالتِّكرارإیقاُعیفضيحیثدرامّي؛وغرٍضمغزى
نازكذكرْتحیثالمتلقِّي؛علىالتَّأثیرالستمراراألمام؛نحووتطورھااألحداِث،حركِة

ُلالقصیدة؛لھیكِلالعامِّبالمعنىیرتبطُدرامیًّاغرًضاللتِّكراِرأنَّالمالئكة التِّكراِرألصالِةفالمعوِّ
رِة ُل على ما بعَد الكلمِة المكرَّ ا المعوِّ .)(وجمالیَّتھ لیس في التِّكراِر في نفسِھ، وإنمَّ 16

ْعرّيأباظةعزیزمسرِحفيالتِّكراُرواتَّخَذ مواقفعنخاللھامنیعبُِّرمختلفةًصوًراالشِّ
ُنوماالمسرحیَِّة،شخصیَّاتھ ھداخَلمباشرٍةغیِررسائلمنبواسطتھایضمِّ المسرحّينصَّ
اخلّياإلیقاعّياالنزیاِحأنواِعكأحِدالتِّكراُریظھُرإذالشعرّي؛ في:الشِّْعريعزیزمسرِحفيالدِّ

وثمانیةمئتینالحرِفتكراُربلغحیثالعبارِة؛وتكراِرالكلمِة،وتكراِر،)(الحرِفتكرار 17

ة،وسبعین ة،وخمسینوخمسةمئتینالكلمِةتكراُربلَغبینمامرَّ امرَّ نادًرافجاءالعبارةتكراُرأمَّ
.)(في بعِض المواضع بلغْت ثالثة وأربعین موضًعا 18

األُْولىالمرتبةَتحتلُّالحرِفتكراِربروِزنسبةَفإنَّالتِّكراِرصوِربعِضعلىالوقوِفوعند
ْعریَّةأباظةعزیزمسرحیَّاتفي ،ٍحرف:بارزبشكٍلفیھاحضروقدالثَّالث،الشِّ والنَّفي،الجرِّ

ةالثَّالثةالحروفـوھذهالمعانيحروفمنغیرھادونواالستفھام فكرةمعتتناسُبـخاصَّ
أفعالفيحركّيتفاعٍلمنالدِّراميالمشھدفيتثیرهلما؛)(الحدثودرامااالنزیاِح 19

یاق. ْخِصیَّاِت عند ربطھا بالسِّ الشِّ

ْعرّي،أباظةعزیزمسرِحفيالحرِفتكراِربعَدالثَّانیةالمرتبةَالكلمِةتكراُرویحتُل وقدالشِّ
تصدیرھا؛واشتقاقھا،وإعادتھا،في:تمثَّلْتبارزٍةأنواٍعثالثِةعلىالكلمِةفيالتِّكرارارتكَز

ُدخاّصإیقاٌعلھالعادیَِّةاللُّغِةفيالمألوِفعناالنزیاِحمننوٌعللكلمةالتِّكراُرأوفاإلعادةُ یؤكِّ
یاق،یفرضھامقامیٍَّةاعتباراٍتوفقالكلمِةبمضموِناالھتماَم باالشتقاِقالكلمِةتكراُرومثلھالسِّ

راسةاكتفْت((19 سواءاألنواعتلكأبرزِمْنھيمسرحیَّةلكلِّواحٍدبمثاٍلأنواٍعثالثةبإفرادالمبحثھذافيالدِّ
الشِّْعريأباظةعزیزمسرِحفيوردماَكلَّإحصاءإنَّإذالعبارة؛تكرارأمالكلمة،تكرارأمالحرف،تكرارفي

ُحماعلىـاألسلوبّيالتَّحلیلفيـاالقتصارفكانومستقلة؛مستفیضٍةلدراسٍةیحتاجفھوعرضھ؛یستحیُل یوضِّ
سالُة بكثرِة الشَّواھِد. فكرَة االنزیاِح في الظاھرة اإلیقاعیَّة؛ لئالَّ ُتْرَھَق الرِّ

اخلّياإلیقاعّياالنزیاِحمواضَعبالتَّفصیلیوضحالفصلھذاآخرفي(د)نموذجفياإلحصائيالجدول((18 الدَّ
في التِّكراِر بشتَّى صوره.

فيمعنىتفیدالتيوالحروفغیره،فيبلنفسھفيمعنىعلىیدللمماالنَّحوییناصطالحفيالحرف((17
مرجعقنبر،بنعثمانبنعمروینظر:لمعاٍن.واألفعالاألسماءمعتجيءفھيالمعاني؛حروفتسمَّىغیرھا
د.ت)،د.د،ك:د.ط(د.،الفقھولطائفالنَّحودقائقبینالمعانيحروفسعد،محمودوینظر:،1/12،سابق

حمنعبدوینظر:،12ـ11 جاجي،إسحاقبنالرَّ المبارك،مازنتحقیق:،النَّحوعللفياإلیضاحالزَّ
.54م)،1979النَّفائس،دار(بیروت:3ط

.231م)،1962النَّھضة،مكتبةمنشورات(مصر:ط،المعاصرالشِّْعرقضایاالمالئكة،نازك((ینظر:16
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ومغایرتھماوتركیبًا،معنىمناسبتھمابشرطآخرمنلفظنزعاالشتقاق:"ومعنىحروفھا،بین
یغِة."في الكلمةتكراُروكذلكالمسرحّي،المشھِدفياإلیقاِعتناغِمفيدوٌرلھوكان)(الصِّ 20

یطوَلأْنیندُربلمرتینحدوثھیتجاوْزلمـھذهالثالثةاألنواِعفيـوالتِّكرار،)(بتصدیرھا 21

عندأباظةعزیزاتَّبعھالذيالمنھِجفيیكمُنذلكفيالسَّبَبولعلَّأكثر؛أوثالثًابتكرارھاالنَّفَُس
ھإنشاِء ْعري؛المسرحّينصَّ ھیعزفُّتقلیديشاعٌرفھوالشِّ الكالسیكیَِّةالمحافظِةأوتاِرعلىنصَّ

الجدیدِة.

ا الكلمِةإعادِةفي:تمثَّلَْتأباظةعزیزمسرِحفيبھابأَسالبنسبٍةفیظھُرالعبارِةتكراُرأمَّ
تْین؛تكراُرھایتجاوْزلمالعبارةفتكراُرحروفِھا؛بینالتَّوازيأووتكراِرھا، وقوِعلتأكیِدمرَّ

التَّوازيفمصطلحسابقھ؛ِمْنوضوًحاأكثَركانالتَّوازيتكراربینماقلیًال،كانلذاما؛حدٍث
ا،)(الموازنةمعنىِمْنقدیًمایقترُب فُھالحدیِثالعصِرفيأمَّ ثنائيمركٌَّببقولھ"(لوتمان)فیعرِّ 22

ِلمعیرتبطُبدورهاآلخروھذااآلخر،خالِلِمْنإالَّیُْعَرفالطرفیھأحُدالتَّكویِن بعالقٍةاألوَّ
"بنیة(جاكوبسون)ویرى)(التَّشابھ."إلىأقرب ْعِرأنَّ وكلُّ)(المستمر."التَّوازيبنیةُھيالشِّ 2324

راِع،إلثارِةیأتيللعبارِةالتِّكرارھذا ةحركٍةفيباألحداِثواالنتقاِلالصِّ وقُعفیھایزداُدمستمرِّ
ْعريالمسرحّيالنَّصِّداخَلوتطورھااألحداِثوْقِعمعودالالتھالتِّكراِرمعاني عزیزعندالشِّ
أباظة.

ابقِةالتِّكراِرصوِربعِضاستعماِلفيتبایٌنھناككانومھما التَّنوَعفإنَّبعٍضدونالسَّ
وتي، أباظة،عزیزبھایتمتَُّعلغویَّةًمقدرةًیبرُزالمختلِفالتِّكراِرذلكفيالدَّاللِةوإیقاَعالصَّ

ْعریّة الثَّالث .)(ویستطیُع أْن یحدَث في نْفِس المتلقِّي التَّأثیَر والتَّفاعَل مع نصِّ مسرحیّاتھ الشِّ 25

فياالستفھاممعالعطِفحرِفتكراُرـالتِّكرارفيـالدَّاخلّياإلیقاعّياالنزیاِحأمثلِةوِمْن
فيیجُدماكتَممنذٌرویحاولرستم،معبماضیھا(سلفراس)مصارحِةعندالنُّور؛قافلةمسرحیَِّة

:)(نْفِسھ تجاه ذلك قائًال 26

ـــــُر أْو الفَْتُر أو َعَراِك الُوُجـــوُم؟! أإَذا ِذْكُره َجَرى َشفَِّك البُْھــــــــــ

.886،سابقمصدرأباظة،عزیز((26

وأنواعھ.صورهبشتَّىالتَّكراِرمننماذجیبینالدراسةھذهآخر)1(رقماإلحصائيالجدول((25
.106ـ105،سابقمرجعجاكوبسون،رومان((24

د.ط(القاھرة:أحمد،فتوحمحمدوتعلیق:وتقدیمترجمة،القصیدةبنیةالشِّْعريالنَّصِّتحلیللوتمان،یوري((23
.129م)،1995المعارف،دار

1/291،سابقمرجعالجزري،ینظر:((22

ْدر،علىالعجزردُّبالتَّصدیرالمقصود((21 دور،علىاألعجازردُّأوالصَّ صْدره.علىالكالمردُّوِسمِّيالصُّ
.2/228،سابقمرجعمطلوب،أحمدینظر:

یِّدمحمدبنعلي((20 یقمحمدودراسة:تحقیق،التَّعریفاتمعجمالجرجاني،الشَّریفالسَّ المنشاوي،صدِّ
.26د.ت)،الفضیلة،دارد.ط(القاھرة:
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ـــیَأَِس یَْصلَى لـَِھْیبَھ الـَمْحــــــُروُم؟! أْو َحنِیٌن؟ أْو َرْعَدةٌ؟ أْو ُشَواظُ الـــ

أْو شـــــــُُجوٌن َكأَنَّھنَّ الُكلُــوُم؟! َواِسي أْو ھُُموٌم َكأَنَّھنَّ الــــــــــــــــــــرَّ

معاإلیقاعیَّةُبنیتُھالتحمْتالذيالعطِفحرِفتكراِرفيالدَّاخلّياإلیقاعّيواالنزیاح
اٍتسبَعتكرارهففيالمألوِف؛عنخروٌجفیھاالستفھاِم ِمْنیحملھبماالمسرحّيللمشھِدثراٌءمرَّ

ُدداخلّيصراٍع منذریحاوُلفحینرستم؛ذكرىمنوموقفھمنذر،لدىالشُّعوریَّةَالحالةَیجسِّ
شعوِرفيیكمنداخلیًّاصراًعایخفِيفھوتالقِیھ،فیماومعاناتھا(سلفراس)حاِلسوَءتأكیَد

ورةُجاءْتلذانْفِسھ؛فيوتوقِدھاالغیرِة ثالثبنیاٍتتتضمَّنفھيبالدَّالالِت؛مكثَّفةًاإلیقاعیَّةُالصُّ
ُعیُْظِھُرهماوللحرِف،التِّكراِرإیقاِعفيوذلكالتَّأثیر؛فاعلیَّةمنتزیُد صیغتيبینالدَّاللّيالتَّنوُّ

ورِةوتذییُلرعدة)،حنین،الوجوم،الفتر،(البھر،والتَّنكیِرالتَّعریِف فيالمجازیَِّةالصُّ
بحدِثمشدوھًاالمتلقِّيتُجعلالمنتظمِةاإلیقاعیَِّةالكثافِةبھذهالبنیاِتھذهوخروُجالتَّشبیھْین،

ا یزیُد ِمْن صراِع الشَّْخِصیَّاِت، وتنامي األحداِث. الغیرِة؛ ممَّ

بعدقیصرمسرحیَِّةفيوذلكاالستفھاِم؛حرِففيالتِّكراُرالدَّاخلّياإلیقاعّياالنزیاِحوِمْن
ثُھا على ھذا النَّحو ِة قیصر، فبلغْت بھ الحیرةُ مبلَغھا في نْفِسھ، وأخَذ یحدِّ :)(إخباِر بروتس بأبوَّ 27

َعلَى الَخْلِق تَْجِري َكالَحیاِة التي تَجـِْري َرْت أبِي؟ یا ألَْقَداٍر َسَواِخَر قُـــــدِّ

ْھــــــــــــِر وأيُّ أٍَب ھذا؟ َواِحَد الدَّ ــــھ أَبي أبِي؟ أَأُبَاقِیــــــــــِھ؟ بَلَى إنـَّ

بُِروَما وبِالشَّْعِب الـُمَكبَِّل في األَْسِر؟! بُُروتُس ھَْل تَْھِذي؟ أََما ُكْنَت ُمْؤِمنًا

أَیَوَم تَالقَْینا نَبِْیُت َعلَى ِوْتِر؟! ـــــــــھ أَبي ِدھــــــا؟ إِنـَّ أَأَْثأَُر ِمْن َجالَّ

عناإلیقاعیَّةُصورتُھوخرجْتاالستفھاِم،حرِفتكراِرفيالدَّاخلّياإلیقاعّياالنزیاُحوبرَز
تابِة،إبعاد"النسقانكساروظائفومنالمألوِف، ألّذالنَّصَّلجعِلالقارِئ؛توقُِّعوانتھاِكالرَّ

َرفقد؛)("متعةًوأكثَر اٍتستَّاالستفھاُمتكرَّ ات،أربع(الھمزةمرَّ صوتيبإیقاٍعھل)أي،مرَّ 28

عْتمختلٍف َدأدواتُھ؛تنوَّ المتلقِّيیْشُعُرإذالحواري؛المنولوُجیُْظِھُرهداخلّيصراٍععلىلتؤكِّ

ینمحيسلیمافتخار((28 "ھیكِلفيصلوات"قصیدةفياالنزیاحرفیق،محمدوفتحيالدِّ القاسمألبيالحبِّ
.584م،2016ھـ/11،1437العدد،اإلنسانیَّةوالعلوملآلدابطیبةجامعةمجلَّةالشَّابي،

.965،سابقمصدرأباظة،عزیز((27
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رغباٌتنْفَسھتنازعْتوقدبروتس؛فیھاوقَعالتيوالحیرِةواالضطراِبالمصیبِةبِعظَِم
؛أشدُّھماموقفْینیصارُعفھومتضاربةٌ؛ ةاستحضاِربینمرٌّ تالقینا؟أیومـ(أأباقیھ؟لقیصرالبنوَّ

ارومالحكِمیتبنَّاھاالتيالقضیَّةومنطقأبي)،(إنَّھفیھالعاطفةوصوِتوتر؟)علىنبیتـ (أمَّ
َدأنَّكمابروما؟)مؤمنًاكنت اونْفِسھاالشَّخصیَِّةبیناألصواِتوتداخَلالحواِر،فيالتَّردُّ ممَّ

یاُقاقتضاه لیمألھاالتَّأویِل؛منمساحٍةوتركالمفارقِة،بتلكالمتلقِّيإلثارِةالفنیَّةُ؛والحبكةُالسِّ
المطلوُبجالُدھافمابھا؛التَّصریَحیستطْعلمالتيالمعانيمنكثیٌرطُِویَْتحیثشاء؛بما

محاكمتَھ سوى أبیھ الذي یواتُِره!!

(في)حرِفتكرارالدَّاخلّياإلیقاعّياالنزیاِحوِمْن أنكَرعندمازھرة؛مسرحیَِّةفيالجرِّ
:)(یحیى ِخْلَوةَ زھرٍة مع كریم، فاستشاطَ غیرةً، فعاتبَھا بقولھ 29

فِي ُمْھجـــــــَتِي وقََذْفتِھا فِي َمْضَجِعي أَْغَریتِني وأَثَْرِت َعاِصفَةَ الھَـــــــَوى

ظَْمآن َحرُّ َغلِیلِھ لَْم یُْنقَــــــــــــــــــِع أْبَصْرتِنِي ُمْستَْھتًِرا بِِك فِي ھًَوى

ُد نْفِسفياأللِمواإلنكاِرمنحالةًالجرِّحرِفتكراِرفيالدَّاخلّياإلیقاعّياالنزیاُحویجسِّ
المشھِدفعالیَِّةفيتسھُمإیقاعیَّةًقیمةًـمراٍتثالَثبتكرارهـ(في)الجرِّحرُفحمَللذایحیى؛

المكانیَِّةالظَّرفیَِّةعلىفداللتُھوإثارتِھ؛المتلقِّيوجذِبالمسرحّي،النَّصِّبنیِةمعوالتحاِمھ
ُن ِةیُْشِعُرالمتلقِّيلدىمكثَّفًانفسیًّامعنىتتضمَّ فيالمعاناةتلكبثَّفحاوَلوقع،الذياأللِمبشدَّ
دمُّوالمھجةمھجتھ؛فيھدفھاوتصویِبوإحكاِمھا،الغوایِة،بتمكیِنلیوحي(في)؛الحرِفتكراِر
وِحوخالُصالقلِب رْتلذا؛)(الرُّ أفعاِلبتواليوأكدْتالشَّدیِد،بالقذِفزھرةخیانةُصوِّ 30

ةویحیىقِبَلمناالستھتاِربینمتواٍزإیقاٍعفيواإلغراِءالغوایِةثبوِتلبیانالماضي؛ شدِّ
فیھجمعْتبالمفارقاِتملیئٍةعكسیٍَّةنتیجٍةإلىبھأفضْتالتيالسَّریعِةوالتَّحوالِتبھا،التَّعلُّق
َع تَْعِرفُھافاألُْولىالثَّانیة؛لیسْتاألُْولىالھوىإذوتنكیرھا؛تعریفھابینھوىلكلمِةالدَّالليالتَّنوُّ
َرمتَّزٍن؛غیَرھوىكانالثَّانیةبینمالھا،واحتالْتزھرة ِةفیھاالضطراَبصوَّ صوٍربعدَّ

ِروالخداِع،الغوایِة،تأكیِدفيتلتقيمختلفٍةمجازیٍَّة رلحبِّھ؛والتَّنَكُّ ِرحبَّھفصوَّ بعاصفٍةبھالمغرَّ
رهإعصاُرھا،یسكُنوالتھدأ،ال عنِكنایةًالمضجعفتنةُوتقابلُھاالظمآن،باندفاِعكذلكوصوَّ

ٍةمنالغوایِةلتلك(القذف)كلمةتحملھبماالشَّدیدِةغوایتھا التَّكثیِفھذا.كلُّوتھوٍروعنٍفقوَّ
ِر ًالالوقوِفعلىالمتلقِّيیحملوإیقاِعھالحرِفتكراِرداللِةمعالمجازیَِّةللصوَّ یحیىحاَلمتأمِّ

ومستشعًرا وجعھ، وِعظَم ما اقترفھ في حقِّ نْفِسھ.

.14/141(مھج)،مادة،سابقمرجعمنظور،ابنینظر:((30

.1080،سابقمصدرأباظة،عزیز((29
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وذلكالنُّور؛قافلِةمسرحیَِّةفيبإعادتِھاالكلمِةتكراُرالدَّاخلّياإلیقاعّياالنزیاِحأمثلِةوِمْن
:)(بتكرار ِكلمِة االبن في مشھِد استشھاِد ابني (أمِّ غسان ولمیاء)، ولحظِة جزعھما على فقدھما 31

أم غسان:

بَِداِر الُخْلِد ُمْلتَقِیَــــــــــــــــاِناْبنِيو إِْن ِمتُّ َمْرِضیًّا َعليَّ فإنَّنــــــــــِي

لَْمیاُء َخْطبُِك ِمْثُل َخْطبِي

لمیاء:

ھَْل قََضى َولَِدي؟!

أم غسان: نََعْم

لمیاء:

ِزینَةَ الفِْتیَاِنباْبنَِكَوُرِزْئِت َصبِیًّا الِعبـــًااْبنِيإنِّي اْحتََسْبُت

با�ِ فَالَخْطــــــبَاِن ُمْختَلِفَــــــــــــــــــاِن ُمْؤِمٌناْبنُِكهللا واْبنِيلْم یَْعِرف

بَْل َغیُر َشــأَنُِك َشانِي

میر(ابنيإلىمضافةً(االبن)كلمِةتكراِرفيالدَّاخلياإلیقاعّياالنزیاُحویظھر ابنك)ـالضَّ
ورةبھذهولمیاء)غسان(أمِّابنيبیناألجِرفيالمفاضلِةسیاِقفيمراٍتخمَس المنزاحةالصُّ

الذيالدَّاللّيمعناھامعالموسیقيوقُعھایتالءُمالنَّْفِسفيمكثَّفًامعنىإلعطائھاالمألوِف؛عن
یاق؛عنھیكشُف العاطفِةوتحریِكالفقِد،مشھِدإلثراِءمقصوٌد؛تكراٌراالبنلكلمِةفالتِّكراُرالسِّ
یكْنلمإذاألسى؛ذلكلمیاءنْفِسفيأثاَرعلیھالشَّدیُدوالحزُناالبن،بفراِقالفجیعِةفألُمنحوه؛
مرِةضمَن ین،لروحانیَّةُمْدِرًكایكوَنأنفرِغبَْتالمصطفاِة؛الزُّ عاجلَھالقدَرلكنَّوحقیقتھ،الدِّ

غبةُھذهتتحقََّقأْنقبل راِعمستوىخفوُتیلحظولذانْفِسھا؛فيالرَّ وارتكاُزالحدِث،فيالصِّ
المشھِد على إبراِز ما في نْفِس الشَّْخصیَِّة من عواطَف انفعالیٍَّة.

.912،سابقمصدرأباظة،عزیز((31
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حینقیصر؛مسرحیَِّةفيوذلكتصدیُرھا؛الكلمةتكراِرفيالدَّاخلّياإلیقاعّياالنزیاِحوِمْن
لھذانَْقِضھوعدِمعلیھ،والقضاِءقیصر،ظُْلِمِمْنروماتحریِرعلىیُْقِسَمأْن(بروتس)منطُلَِب

:)(العھِد؛ فردَّ مؤیًِّدا في ثباٍت 32

َعْتنا َرنَقـــــــــــــــــــــــــا فََجرَّ إنَّ الُخطُوَب اظَّاھََرْت

كــــــــــــــــِْبَرنا فَاْنَسَحقـــــــــــــــــــا وھَاَضنا الظُْلُم فَــــــــَدكَّ

َكانَْت َسنًى ُمْؤتَلِقَا ْوُح التي فَأَْمَســــــــــِت الرُّ

ُمْلتَِصقــــــــــــاولْم یـــــــــــــََزْل الَعاُر بِھـــــــــــااْلتََصَق

علىالعجِزردِّأوتصدیِرھا،خالِلِمِنالكلمِةتكراِرفياإلیقاعّياالنزیاُحكانحیث
دِر؛ َرالصِّ اسمبصیغِة(ملتصقًا)بكلمِةعجُزهُذیََّلثم(التصق)الماضيبالفعِلالبیُتفُصدِّ
الثَّالِثالبیِتفيُعلَِّقماعلىجوابًاجاءاللَّفظتینِبینالتَّصدیربإیقاِعالتِّكراُرحیثالفاعل؛
جبروتھ،منروماشعُبیقاسیھوماقیصر،ظُْلِممنالخالِصعلىوتأكیًداألمسى)(خبًرا
َمِةوصَفالذيوالعار َخفََتالذيبالنُّوِرالسَّالِمفيبرغبتِھمحالھمیستحضُرفھوالبارزِة؛بالسِّ
ِروذلكجدید؛ِمْننفوِسھمفيیبعثَھأْنویریُدبریقُھ، فيالمتمثِّلَِةالسَّیئِةصورهكلِِّمْنبالتَّحرُّ
تحفُِّزإیقاعیٍَّةبنیٍةفيسابقِھامعملتحًمااألبیاِتنھایِةفيالتَّصدیِرتوقیُعفكاَنوالظُّْلِم؛الِكبَِر

غبةُ في حسِم األمِر. ِة في شخصیَِّة (بروتس)، والرَّ المتلقِّي وتثري الحدَث السیَّما استشعاُر القوَّ

كثافةًالمعنىوإعطاِءحروفِھا،بینباالشتقاِقالكلمةتكراُرالدَّاخلياإلیقاعّياالنزیاِحوِمْن
یاقفيإیقاِعھامعمنسجمةًداللیَّةً صفاءتخبرسلمىقولفيزھرةمسرحیَّةفيكما؛)(السِّ 33

:)(بحاِل الخادماِت بقولھا 34

َجْھٌر َوبِْیُلالَھْمَسوقَْد یَْعقُُبیَْھِمُسونلَقَْد بََدأُوا

.1055،سابقمصدرأباظة،عزیز((34

راجیذكر((33 "قال:حیثبالغةأھمیَّةلالشتقاِقأنَّالسَّ علىالشَّاعربھوقويالكالم،فياتَّسعاالشتقاقإنَّ
ةاألراجیَزتفقدَتفلوالقوافي؛ الوزُنیحوجھالشَّاعروجدَتبھ...ربَّماالقومواتِّساعاالشتقاِق،غناَءلعلمَتخاصَّ

رّيبنمحمدِشْعُره."بھیلتئملفًظالھفیشتقُّالمعنىإلىیحتاجأوالبناِء،قْلِبإلى راج،السَّ ،االشتقاقرسالةالسَّ
رویشعليمحمدتحقیق: .28د.ت)،د.د،ك:د.ط(د.الحدري،ومصطفىالدِّ

.988،سابقمصدرأباظة،عزیز((32
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ثَقِیُلولَْفظٌَمِھیٌنفَیا َوْیَحھم فُُضوٌلَھَواٌنیُقَاُل

ًدااالشتقاِقانزیاِحفياإلیقاعّياالنزیاُحیظھُرحیث ُببالمنزِل،تدبُّلحركٍةمؤكِّ ِمْنوتتسرَّ
الفعِلصورِةفيتكراراھمایقابُلوماوالھوان،الھمِسكلمتيواختیاُرالبذیئة،الھمساُتخاللھا

ِدعلىداللتھوالمضارِع یبةالمبطَّنِةالخفیَّةالحركاِتھذهاستحضاِرتجدُّ وماوالمكر،بالرِّ
التَّنكیُركانلذاھؤالء؛فِْعِلقبِحعلىللتَّأكیِد(مھین)؛المبالغةصیغةفيالھواِنثبوُتإلیھیفضي
عالقةُفیھتتوتَُّرمثیٍرصراٍعفيالدُّخوِلوخشیةَالفضولیَِّة،لتصرفاتھنوالذَّمِّاالنكاِر،فيإمعانًا
ھاصفاٍء كالِمِمْنیُثَاُرمالخطِرتنبیھًاإالَّباالشتقاِقالكلمِةإیقاِعفيالتِّكراُریكنفلْمزھرة،بأمِّ

َرالتيالھمساِت القول،ماھیَّةعنیسأُلالمتلقِّيیجعلبما(یقال)للمجھولالمبنيالفعللھاُصدِّ
التِّكراِرایقاَعأنَّكماالحذرِة،سلمىشخصیَِّةعنكذلكویكشُفالخفي،الھمِسوحقیقِة

َعأنَّكمادرامیَّةً،وأكثَرمثیًرا،لیكوَنقادٍم؛لحدٍثیھیُئباالشتقاِق وتيالتَّنوُّ واللَّعَبالصَّ
معاٍنتولُِّدإیقاعیٍَّةبنیِةفيـبینھافیماوالتَّألیَفاالنسجاِم،إحداِثعلىوالقدرةَبالمفرداِت،

ْعریَِّة. مختلفٍة ـ دلیٌل على براعِة عزیز أباظِة، وأصالِة ملَكتِھ الشِّ

فيوذلكقیصر؛مسرحیَِّةفيبإعادتِھاالعبارِةتكراُرالدَّاخلياإلیقاعّياالنزیاِحأمثلِةوِمْن
:)(قوِل الھاتِف وھو یحثُّ بروتس على الثَّورِة ضدَّ ظُْلِم قیصر 35

عــــــــــــــــَْت َحْتفًا وإْن تََجرَّ نَاِضْل َعن الَحقِّ واْدفَْع

اْفعـــــــــــــــــــَْل وال تَتََشـــــفَّى أَْقِدْم بُُروتُس أَْقــــــــــــــــــــِدْم

عــــــــــــــــَْت َحْتفًا وإْن تََجرَّ نَاِضْل َعن الَحقِّ واْدفَْع

اْفعـــــــــــــــــــَْل وال تَتََشـــــفَّى أَْقِدْم بُُروتُس أَْقــــــــــــــــــــِدْم

المألوِفعناألمُرفانزاَحعلیھ؛واإلقباِلباألمِر،التَّحفیِزسیاِقفيجاءالعبارِةفيفالتِّكراُر
ترِكھ؛خطورِةمنوالتَّحذیِرقیصر،ظُْلِمضدَّالثَّورِةبأمِرالعزِمعلىالتَّأكیِدمننوٍعإلى

نـتكراِرھاقبلـفالعبارةُ كیبیَِّةبنیتھافيتتكوَّ ـاآلواخرساكنةـأمٍرأفعاِلأربعِةتكراِرمنالترَّ
ِدقیوِدِمْنالتَّخلُِّصبرغبِةتوحي ُھذهویقابلواضطھاٍد،خذالٍنفيالبقاِءأووالحیرِة،التَّردُّ

األسلوِببنیِةمعاإلیقاعّيتماسُكھاشتدَّوقدـالھوانصوَریستحضُرـمضارعفعٌلاألفعاَل
ْعَت(وإْنالشَّرطّي التيالوحیدِةالنَّجاِةطریُقھوعلیھااالتكاَءجعلْتقویٍَّةلحمٍةفيحتفًا)تجرَّ

.985،سابقمصدرأباظة،عزیز((35
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فيالمسرحّيالمشھِداستھالَلأنَّكماروما،شعِبورفعِةالبطولِة،لتحقیِقبروتس؛علیھایصرُّ
كانلذافیھ؛رئیسةًبؤرةًوالمقاومِةـاإلقداِمفِْعُلیمثُِّلـانفعالیَّةًشحنةًحمَلاألفعاِلحركیَِّة
ضدَّبطولّيبصراٍعملیئٍةمتتابعٍةأخرىأحداٍثإثارِةعلىمحفًِّزاوللمتلقِّي،الفتًاالعبارِةتكراُر

االستبداِد والظُّلِم.

قافلِةمسرحیَِّةفيكماألفاِظھا؛بینبالتَّوازيالعبارِةتكراُرالدَّاخلّياإلیقاعّياالنزیاِحوِمن
:)(بعَد استبداِد رستم وطغیانِھالنُّوِر؛ وذلك في قوِل مھراز یخبر (سلفراسا) بما حدَث ألبیھا 36

َوواٍل أُقِْیَل فَلَْم یَْضَرع َكِریٌم أُِھْیَن فَلَْم یَْخَضْع

منتكثِّفُّفنیَّةًتقنیةًاأللفاِظبینالتَّوازيمنتتَّخُذإیقاعیٍَّةبنیٍةفيالعبارِةتكراُریتشكَُّلوھنا
بینالمقابلِةنسِقعلىجاءالتَّوازيھذاتكراِرفياالنزیاَحأنَّالسیَّماالمتلقِّيلدىالمعنىداللِة

وعظماألمِر،تأكیِدمنیزیُدبینھماوالتَّوازيالتَّركیبیَِّة،البنیِةنْفسلھمامترادفْینمعنیین
بَرولكنَّفیھ،الفجیعِة ةَُكانْتوالتَّضحیةوالثَّباَتالصَّ وَكْسِرضدَّه،للوقوِفلرستمالمناوئینِعدَّ
وذلكتركیبیَّة؛بنیاٍتثالَثیحمُلالبیِتشطريفيالعبارتینبینالتَّوازيفتكراُرلذاشوكتھ؛

اإلھانةفيللمجھولالمبنیینالفعلینوبینالوالي،فيیوازیھاوماالكریمفيالتَّنكیِربین
تابةالمتلقِّيعنیبعدالمنتظمالتَّوازيوھذاوالتَّضرع،الخضوعمنكلٍّونفيواإلقالة، الرَّ
معیتالءُمأنَّھكمااأللفاِظ،بینالتَّرادِفتوازيعنالنَّاشئِةالمخالفِةفيتوقَُّعھویْكِسُروالسَّأم،

راِع؛نشوِءوالحدِث،توتُِّر االصِّ إلیھستؤولمالمتابعِةوتحفِّزهالمتلقِّي،عنایِةمنیزیُدممَّ
األحداُث.

زھرةمسرحیَّةفيألفاِظھابینبالتَّوازيالعبارِةلتكرارالدَّاخلّياإلیقاعّياالنزیاُحویظھر
:)(في قوِل صفاء وھي مقبلة في فرحٍة غامرٍة تبشِّر َمْن في القصر بشفاِء والِد زوجھا یحیى 37

َكھا وَمدَّھا وَساقُھ َحرَّ ِذَراُعھ أَْرَسلَھا وَشدَّھا

مــــــــــــــــــا أََشدَّھا! فَْرَحةُ یَْحیَى الیَـــــــــــــــــــــْوَم

ادوًراھناالتَّوازيولعَب عنھالتَّعبیَرتحاوُلوماالشَّخصیَّاِت،أدواِرعْنالكشِففيمِھّمً
النَّصِّفيبسیطًایحیى)(والدالدِّیننصِرشخصیَِّةحضوُركانفإْنمكثَّفٍة؛انفعالیٍَّةبطاقٍة

راعوتطوِراألحداث،حبكِةفيفاعٌلدوٌرفلھاالمسرحّي ئیسة؛الشَّخصیَّاِتبینالصِّ فمنالرَّ
راُعوانتقَلالحدِث،مجَرىتغیََّرخاللھا ِمفبعَدمنخفٍض؛مستوإلىالصِّ راِعتأزُّ صفاءبینالصِّ
كیُزلیكونصفاء؛عنایِةثمرةَوالدهشفاُءكاَنویحیى تتھیَّأبعدهومنالفرِح،مشھِدعلىالترَّ
ِلالبیِتشطريبینــتأكیدیٍَّةصورٍةفيالمشھِدھذاتشكیُلویأتيجدیدةٌ،درامیَّةٌحبكةٌ لھاـاألوَّ

.1087،سابقمصدرأباظة،عزیز((37

ابقالمصدر((36 .901،السَّ
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كیبیَِّةواإلیقاعیَِّةالبنیِةذاُت ِلالشَّْطِرفيلفظٍةفكلُّوالدَّاللیَِّة؛الترَّ فينظیرتھامعتتوازىاألوَّ
بینمنسجٍمبخٍطیسیُرللتَّوازيالمنتظُماإلیقاُعوھذابینھما؛التَّضاِدنسِقعلىالثَّانيالشَّْطِر
فيفااللتقاءولذاومدھا)؛حركھاوشدھا،(أرسلھاالماضیةواألفعالساقھ)(ذراعھ،لفظتي

فاِءتحقُُّقالسیَّماالفرِحداللِةمنیكثِّفُّبالواوبینھماالوصلبواسطِةالتَّوازي خاللمنالشِّ
الةالماضیةاألفعاِلتواتِر ُدكماالثُّبوِت،علىالدَّ جدیٍدتغییٍربدایةَویجعلُھالحدِث،دوَریؤكِّ

راِع فیھا بشغٍف. لمجریاِت أحداٍث مثیرٍة ینتظُرھا المتلقِّي، ویترقُب امتداَد الصِّ

الخاتمة

تمَّ بحمد هللا كشف بعض صور االنزیاح اإلیقاعي الدَّاخلي للتِّكرار وعالقتھ بالبناء الدِّرامي
في مسرحیَّات عزیز أباظة الثَّالث ِمْن خالل الدِّراسة األسلوبیَّة والوصول إلى النَّتائج التَّالیة:

الشعریةالمسرحیةلتجربتھصاقالكانأباظةعزیزلألدیبواالجتماعياألدبيالتكوین)1
أسلوبیةإضفاءمحاوالالغربيالكالسیكيبالمسرحتأثرهخاللمنبجالءذلكانعكسوقد

االجتماعیةوقضایاهأزمنتھبمختلفالشعريلمسرحھالتاریخيالتراثنقلفيخاصةعربیة
والفكریة.

دٍةأصواٍتعنالتعبیرالشعريمسرحھفيأباظةعزیزاستطاع)2 فيومتضادٍةمتعدِّ
عادیَّةغیرانزیاحاٍتأصواتُھاتعكُسإذلالنزیاح؛مغایرةًلغةًخلقفيذلكوأسھممواقِفھا،

تصرفاٍتمنیشاھُدفیماتوقَُّعھوتخالُِفالمتلقِّي،نفِسفيتترُكھاالتيالمثیرِةالحیرِةفيتكمُن
متباینٍة لتلك الشَّخصیَّاِت.

ْعريأباظةعزیزمسرحفيالحواریَّةاللُّغةامتازت)3 ــفیھااالنزیاحصوربمختلفـالشِّ
االحتفاظمعسھلْتبینماقیصر)النُّور،(قافلةالتَّاریخینالمسرحیَّتْینفيوالفخامةبالجزالة

بفصاحة ھذه اللُّغة وجزالتھا في مسرحیة زھرة كونھا مسرحیَّة معاصرة.
اعِرانزیاُح)4 والنَّفسیَّةُالفنیَّةُمبرراتُھلھــالشَّائِعوالمألوِفالمعیاِرــعنأباظةعزیزالشِّ
ْعري،المسرِحدرامیَِّةمعاإلیقاعّياالنزیاُحھذایتقاطُععندماسیَّماال منفیھایشیُعوماالشِّ

الشَّْخِصیَّاِت،وصراُعاألحداِث،حركِةإیقاُعداخلَھاینتظُمالتيالمسرحیَِّةللحبكِةوابتكاٍرَخْلٍق
قادرةًفتكوُنالمسرحیَِّة،شخصیَّاتِھنفوِسفيیختلُجمانقِلفيالشَّاعِرأسلوبیَّةُخاللھاِمْنوتبرُز

على التَّأثیِر في المتلقِّي.
ْعرّيأباظةعزیزمسرِحفيالتِّكراُراتَّخَذ)5 عنخاللھامنیعبُِّرمختلفةًصوًراالشِّ

ُنوماالمسرحیَِّة،شخصیَّاتھمواقف ھداخَلمباشرٍةغیِررسائلمنبواسطتھایضمِّ نصَّ
اخلّياإلیقاعّياالنزیاِحأنواِعكأحِدالتِّكراُریظھُرإذالشعرّي؛المسرحّي عزیزمسرِحفيالدِّ

ْعري في: تكرار الحرِف، وتكراِر الكلمِة، وتكراِر العبارِة. الشِّ
فيالكلمةتكرارمعالدَّاخلياإلیقاعياالنزیاحفيالمعانيحروفتكرارتقارب)6

مسرح عزیز الشعري بینما نال تكرار العبارة المرتبة الثانیة دون سابقیھ.
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وتي،التَّنوَع)7 بھایتمتَُّعلغویَّةًمقدرةًیبرُزصورهبمختلفالتِّكراِرفيالدَّاللِةوإیقاَعالصَّ
ْعریّةمسرحیّاتھنصِّمعوالتَّفاعَلالتَّأثیَرالمتلقِّينْفِسفيیحدَثأْنویستطیُعأباظة،عزیز الشِّ

الثَّالث.
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