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ملخص: 
�سيد قطب،  اأ�سع�ر  ب�رزة يف  �سمة  االغرتاب بو�سفه�  الدرا�سة عن ظ�هرة  تبحث هذه 
االإبداعي  نت�جه  على  ب�لت�يل  و  فكره،  مقوم�ت  على  الظ�هرة  هذه  ت�أثريات  ر�سدت  وقد 
على  لقدرته  االأ�سلوبي  املنهج  على  معتمدًة  الذهن  لتذبذب�ت  امتداد  اأّنه  ب�عتب�ر  ال�سعري، 
اأن ت�سلط ال�سوء على بنية  اإبراز اخل�س�ئ�ص االأ�سلوبية ل�سعرية االغرتاب. فقد راأت الدرا�سة 
اأ�سلوبية التكرار  الرتكيب بو�سفه� حجر االأ�س��ص يف العملية ال�سعرية. و قد اكتفت بدرا�سة 
بنوعيه: )الرتجيع و التدومي( حل�سوره الكثيف يف �سعر �سيد قطب، ثم تطّرقت الدرا�سة اإىل 
لل�س�عر،  اأمثلة �سعرية  التدومي كلٍّ على حده، و ح�ولت من خالل عر�ص  اأمن�ط الرتجيع و 
التوازي  التدومي من  اأجزاء  و  و ترجيع اجلملة،  الكلمة  الرتجيع من ترجيع  اأق�س�م  تو�سيح 
اإليه هذا  اإىل اال�ستفه�م و التمني و النداء. ف�أّم� الذي يرمي  و االإن�س�ء، كم� ينق�سم االإن�س�ء 
البحث، فهو التج�سيد لل�سعور االغرتابي لدى �سيد قطب، و متثيله عرب اأ�سع�ره الراقية. و ال 

يخفى اأّن االغرتاب هو نوع من م�سطلح )النو�ست�ليجية( املتداولة فى اأدبن� احلديث. 
الكلمات الرئي�سية: 

�سيد قطب، ال�سعر، االأ�سلوبية، االغرتاب، الرتكيب، التكرار، الرتجيع، التدومي.
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Abstract: 
This study is an attempt to focus on the issue of alienation as a 

distinctive quality in the poetry of Sayed Qutub and its impact on his thinking 
and poetry. Qutub uses the repetition method in his poetry as a dominant 
technique to express the sense of nostalgia. The study concentrates on two 
types of repetition: Tarjee' and Tadweem both in words and sentences. It also 
illustrates the types of Tarjee' and Tadweem by using examples from Qutub's 
poetry.

Keywords:SayedQotb,Method,Nostalgia,Composition,Repetition,
Tarjee',Tadweem.
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1- مقدمة: 
احلمدهلل حمداً كثرياً، وال�سالة و ال�سالم على نبيه حممد )�ص( ، وعلى اآله و�سحبه ومن 

وااله، ومن تبعهم ب�إح�س�ن اإىل يوم الدين؛ اأم� بعد: 
فتعدُّ م�سكلة االغرتاب ظ�هرًة ب�رزًة ومتميزة يف الع�رص احلديث، الذي هو ع�رٌص يعك�ص 
اأزم�ت �سي��سية واجتم�عية وفكرية واأخالقية، وقد ُطرحت هذه الظ�هرة على �س�ح�ت علم 
النف�ص والفل�سفة وعلم االجتم�ع، واإن ك�نت له� جذوٌر طويلٌة يف النف�ص الب�رصية. ومل� ك�ن 
االأدب تعبرياً �س�دقً� عن جت�رب ذاتية وهواج�ص نف�سية، فمن الطبيعي اأن ترتك االندف�ع�ت 

النف�سية ب�سم�ته� اخل��سة عليه.
اهتم�م  وبرغم  والعلمية  االأدبية  االأو�س�ط  يف  الكثيف  ح�سوره�  برغم  االأ�سلوبية  اإّن 
الرع�ية واالهتم�م؛  اإىل مزيد من  العهد مبك�ٍن، فهى حتت�ج  الدار�سني به�، م�زالت حديثة 

وذلك لقدرته� على الغور يف خف�ي� الن�ص واإبراز خ�س�ئ�سه الب�رزة.
لقد تن�ول هذا البحث �س�عراً واأديبً� قبل اأن يكون مف�رّصاً ومفكراً، اأال وهو �سيد قطب، الذى 
�س�ع االغرتاب يف فكره و�سعره، كم� تبنّي للب�حث جلّيً� بعد اإلق�ء نظرة ف�ح�سة و �س�ملة يف 
انت�جه االإبداعي، و يف ت�رصيح�ته التي اأدىل به هن�ك وهن�ك. من هن� اتخذ الب�حث املنهج 
االأ�سلوبي لدرا�سة هذه الظ�هرة ليبنّي م� اإذا ك�ن الت�سكيل النحوي امتداداً للت�سكيل الذهني، 
واأّن احل�لة االغرتابية توّكد ح�سوره� على احل�لة االإبداعية وعيً� اأو الوعيً�، ف�ساًل عن اأّن 

البنية النحوية والرتكيبية، له� دوره� املوؤثر فى تر�سيخ امل�س�عر االغرتابية.
اإلق�ء ال�سوء على عملية االغرتاب يف االإبداع  ومن هن� ك�ن الهدف من هذه الدرا�سة 

ال�سعري، وترمي اإىل اإبراز مدى ف�عليته� على االإنت�ج االأدبي.
هذه  يف  النظر  مل يعمقوا  ولكنهم  االأ�سلوبي،  البحث  من  وجوه�ً  متعددة  العرب  عرف 
الوجوه، وذلك �سمن الدر�ص البالغي؛  فمثال »الدار�سون يف البالغة و االأ�سلوبية اليوم يعرتفون 
بوجود منطقة م�سرتكة بني البالغة واالأ�سلوبية« )بن ذريل، 2000: 47( و الدليل على هذا 
االرتب�ط تلك اجلهود احلثيثة التي حفظته� كتب املوروث البالغي والنحوي واللغوي، غري 
اأن هن�ك ف�رقً� بني االأ�سلوبية والدر�ص البالغي الحظه عديٌد من النق�د، وهو اأّن االأ�سلوبية 
الت�سدر اأحك�مً� تقوميية، بل كل م� يف االأمر اأنه� تقوم بو�سف الن�سو�ص االأدبية وحتليله�، 

غري اأن البالغة تعتمد على التق�سيم واحلكم.
والتدومي،  التوازي  من  حتته  ين�سوي  وم�  التكرار  اأ�سلوبية  على  الدرا�سة  رّكزت  وقد 
ليّت�سح للق�رىء مدى ف�علية هذه العن��رص يف اإي�س�ل معنى االغرتاب اإىل املتلقي وتعميقه 

عنده. 
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2- وقفة مع سيد قطب وحياته الشعرية: 

ُولد �سيد قطب اإبراهيم ال�س�ذيل، ع�م 1906، فى قرية »مو�س�« من حم�فظة اأ�سيوط فى 
م�رص. تخّرج ع�م 1933 فى دارالعلوم ح�ماًل �سه�دة اللي�س�ن�ص فى االآداب. التحق بحركة 
»االإخوان امل�سلمني« وخ��ص فى مع�ركهم التى بداأت منذ ع�م 1954، بدءاً من اعتق�له فى 
ال�سنة نف�سه�، عندم� اتهم االإخوان مبح�ولة اغتي�ل الرئي�ص امل�رصى »جم�ل عبدالن��رص«. 
اأخرى وُحكم عليه وعلى  ال�سجن مرة  اإىل  �سيد قطب فى ع�م 1964، ولكنه ع�د  اأفرج عن 
جمموعة من اأع�س�ء االإخوان ب�الإعدام، و ُنّفذ فيه احلكم فى فجر االإثنني ع�م 1966. )ينظر: 

عبدالفت�ح اخل�لدى، 1991: 323- 482( 
لقد م�ر�ص �سيد قطب حي�ته العلمية اأديبً� ون�قداً، ولكن ال يعرفه كثري من الن��ص اإال 
ظالل  »فى  مثل  املتعّددة،  االإ�سالمية  درا�س�ته  خالل  من  ذلك  و  اإ�سالميً�،  مف�رّصاً  و  مفكراً 
القراآن«، »العدالة االجتم�عية فى االإ�سالم«، »مع�مل فى الطريق« و غريه�، وقد اأهملت ثق�فته 
االأدبية والنقدية من ج�نب الكثريين وبذلك، ترك اأدبه ومدر�سته النقدية فى زاوية الن�سي�ن. 
)�رصب�ز، 1431ق: 42( م�ر�ص نظم ال�سعر فى فرتة مبّكرة من حي�ته، ف�أخرج ديوانه االأول 
فرتة   ،1940 اإىل   1930 من  الفرتة  وك�نت  1937؛  فى  الث�نى  وديوانه   ،1935 ع�م  فى 

ازده�ر �س�عرّيته. )حممد ح�سني، 1993: 137- 138( 
ل�سيد قطب �سعر كثري، منه م� جمعه بنف�سه فى ديوان »ال�س�طئ املجهول« الذى ن�رصه 
فى ين�ير �سنة 1935م، وله مقدمة نرثية كتبه� بنف�سه، حتّدث فيه� عن »ال�سعر والنظري�ت 
العلمّية والفل�سفّية«، و »اجل�سم والعقل والروح«، و »اجل�سم والزمن والوحدة«، و »االإح�س��ص 
الديوان«،  »مو�سيقية  و  الق�س�ص«  وروح  الت�سوير  »ملكة  و  اخللود«،  وحم�ولة  ب�لزمن 
و»التعبري«. لكن ك�ن معظم �سعره مبعرثاً فى ال�سحف واملجالت، جمعه »عبدالب�قي حممد 
ح�سني« ون�رصه مع ديوان »ال�س�طئ املجهول« فى ديوان �سّم�ه »ديوان �سيد قطب«. وي�ستمل 
ديوان »ال�س�طئ املجهول« على �سبع وخم�سني ق�سيدة وخم�ص مقطوع�ت، وجمموع اأبي�ته 
1103 بيتً�، وجمموع ق�س�ئد ال�س�عر خ�رج هذا الديوان، واحد و�سبعون ق�سيدة وجمموع 
ح�سب  قطب،  �سيد  اأ�سع�ر  كّل  ح�سني«  حممد  »عبدالب�قي  ورّتب  بيتً�.   1470 االأبي�ت 

املو�سوعات التى ُيعاجلها على االأبواب االآتية: 
1- التمّرد، 2- ال�سكوى، 3- احلنني، 4- الت�أّمل، 5- الغزل، 6- الو�سف، 7- الرث�ء، 

8- الوطني�ت.
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يخلو �سعر �سيد قطب من املدح والفخر والهج�ء، والغزل احل�سي الف�ح�ص، الذى ي�سدر 
املراأة  مف�تن  و�سف  حول  ويرتّكز  وجُمونه،  ال�سب�ب  وعبث  وملّذاته�،  النف�ص  �سهوات  عن 
اجل�سدّية واحلديث عن لق�ءاته� املحّرمة؛ على العك�ص من ذلك مت�مً� جند فى غزل �سيد قطب، 
النور وال�سي�ء. وهو  اإىل ع�مل  الذى يرتفع ب�الإن�س�ن عن خطل اجل�سم  احلّب الط�هر اخل�لد 
فى احلقيقة ال يح�رص احلّب فى حّب املراأة واالأ�سدق�ء، بل يرى للحّب معنى اأو�سع واأ�سمل 
فيقول فى مق�ٍل له حتت عنوان »�س�عر من �سعراء ال�سب�ب«: »وهذا احلّب الذى يخفق به قلب 
اأّن  �س�عرن� لي�ص مق�سوراً على حّب املراأة وال حّب االأ�سدق�ء؛ م� اأردُت بذلك قط حني قلُت 
نف�سه حمّبة واإمّن� ق�سدُت اإىل معنى اأ�سمل، هو معنى احلّب الع�م الذي يعمر النفو�ص، فال يدع 
فيه� مك�نً� للبغ�س�ء اأو احلقد، والذى يجعله� نّزاعة اأبداً اإىل االجتم�ع والعطف، و تلّقي كل 
مظهر من مظ�هر احلي�ة بنوٍع من القبول و الرفق، فهو يوّد لو ي�سمل الكون جميعه ب�حلن�ن، 
الكون ب�حلن�ن وكذلك يكون بينهم� تع�طف وتراحم وتواد. بعد  ي�سمله كل �سىء فى  واأن 
ذلك يظهر فى حّب املراأة اأو حّب االأ�سدق�ء اأو حّب العهود امل��سية والدور الب�لية واالأ�سج�ر 

الن��رصة والذابلة والطيور املغّردة والن�ئحة«. )نقاًل من: �سيد بركة، 1999: 129( 
على  احلي�ة  واإ�سف�ء  والظالل  ال�سور  ا�ستخدام  اإىل  مييل  �سعره،  فى  قطب  �سيد  ك�ن 
اجلم�دات، وبذلك ُيعّد من ال�سعراء امل�سّورين، وال غرابة فى ذلك؛ الأن الت�سوير والتخييل هو 
ال�سمة الغ�لبة على اأ�سلوبه، واإّن لهذه ال�سمة جذوراً عميقًة را�سخًة فى نف�سه و�سعوره وخميلته 
واأح��سي�سه. )عبدالفت�ح اخل�لدي، 1989: 57( وبذلك ميكن اأن يعدَّ �سيد قطب ال�س�عر امل�سّور 
)املرجع  العب��سي.  الع�رص  فى  امل�سّور  ال�س�عر  الرومي  ابن  ك�ن  كم�  احلديث،  الع�رص  فى 
الديوان يقف  ال�س�عر فى هذا  اأّن  للن�قد،  �سيد فى مقدمة ديوانه: »يتبنّي  نف�سه، 69( يقول 
موقَف امل�سّور فى كثري من الق�س�ئد؛ حّتى ال تك�د تخلو ق�سيدة من ت�سوير. وقد يزيد على 
ال�سورة ال�س�متة فى كثري من االأحي�ن حركة ن�ب�سة؛ واالأمثلة على ذلك فى )ال�ّسع�ع اخل�بي. 
خر( ال  وخراب. وال�سحراء. واالإن�س�ن االأخري. وخريف احلي�ة. واجلب�ر الع�جز. ون�ِحِت ال�سَّ
)قطب،   .» �سعر!  يكون ق�س�ئد  اأن  قبل  ور،  ُمتحف �سُ فهو  كله،  الديوان  االأمثلة هى هذا  بل 
1992: 34( ثّم يبحث عن كيفّية الت�سوير فى �سعره ق�ئاًل: »اإّنه الت�سوير اله�دئ؛ الغ�م�ص. 
التعبري...«.  خ�طر  بل  الت�سوير،  خ�طر  ال�س�عر  فى  ُيثريان  اللذان  هم�  والغمو�ص  ف�لهدوء 

)املرجع نف�سه، 34( 
ب�أنه  العق�َد  و�سف  حيث  »العق�د«،  مبدر�سة  االأدبّية  م�سريته  بداية  يف  �سيد  اأُعجب 
ب�ل�سعراء  اأي�سً�  اأعجب  كم�   )52  :1992 )البدوي،  م�رص.  فى  اأديب  واأقوى  �س�عر  اأف�سل 
انح�س�ر  على  »ت�س�عد  ب�أنه�  غزلي�ته  وو�سف  ال�سريازي«،  »ح�فظ  وال�سّيم�  االإيرانيني، 
البعيد  ال�رصق  عطر  فيه�  »ي�سرتوح  ق�رئه�  واأّن  احلديث«،  ال�سعر  عن  الفكرية  املوجة 

وب�س�طته ومرحه«. )قطب، 1983: 71( 
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3- مفهوم االغرتاب: 
الوطن  عن  و»النزوح  البعد  على  تدل  )غرب(  م�دة  اأن  على  اللغوية  امل�س�در  جتمع 
تطلق على  بعُد  فيم�  اأ�سبحت  الغربة  اأن  اإال  )ابن منظور، 1988، ج10: 32(  واالغرتاب«، 

البعد الفكري اأو النف�سي م� ميكن ت�سميته ب�لغربة املعنوية. )دهق�ن، 1386�ص: 2( 
اأّم� االغرتاب فهو »م�ستق من )غرب، يغرب( ويعني غ�ب واختفى وتوارى ومت�دى 
وطنه؛  عن  ونَزَح  ب�لغربة  اأح�ّص  فتعني  )اغرتب، يغرتب(  اأّم�  وطنه؛  عن  وبُعد  وتنّحى 
ف�الغرتاب م�سدٌر لفعل )اغرتب( اأي انت�ب الفرد �سعوٌر ب�الغرتاب برغم وجوده يف بلده؛ 
)الع�يد و  ي�ستعيد كي�نه«.  الثورة لكي  اإىل  ذاَته و �سخ�سيته مم� قد يدفعه  االإن�س�ن  وفقُد 

االآخرون، 1989: 888( 
واالغرتاب ا�سطالحً� هو ترجمة للكلمة االجنليزية )alientation( ، واإن اقرتح بع�ص 
املرتجمني تع�بري اأخري كـ »االغتي�ر« و »اال�ستالب« و »االألنية« للكلمة ذاته�. وله� اأ�سل 
التينّي م�ستمّد من الفعل )alienare( الذي يعني نقل ملكية �سيء ّم� اإىل اآخر، وهذا الفعل هو 
»اال�ستالب« و »االإلنية«، و هذا الفعل بدوره م�ستمد من )alienus( اأي االنتم�ء اإىل �سخ�ص 
اآخر. )العبد اهلل، 2005: 21( ف�الغرتاب بو�سفه مفهومً� حديثً� تن�وله اأول االأمر، الفيل�سوف 
االأمل�ين “هيغل” )�ستوده، 1382: 239( اإىل اأن دخل معظم الدرا�س�ت االأدبية و النف�سية و 
االجتم�عية، فهو ح�لة »من �سعور الفرد ب�نف�س�له عن واقعه وعجزه عن التكّيف للمجتمع 
الذي يعي�ص فيه، فهو ح�لة اإخف�ق الفرد يف حتقيق التوازن بني الواقعية واالإمك�ن«. )الراوي، 

 )66 :1423
اإن االغرتاب ظ�هرة قدمية ولعل جذور فكرته� تعود اإىل هبوط اآدم )ع( على الكوكب 
االأر�سي، اإاّل اأنه� مفهومً� وم�سطلحً� من �سم�ت الع�رص احلديث، مل� يتميز به هذا الع�رص 
اإح�س��ص  »اإث�رة  عن  اأ�سفر  الذي  ال�سي��سي  الب�عث  اأهّمه�  ومن  الظ�هرة؛  لهذه  بواعث  من 
غربة  اأن  اإال   )20  :2007 )روحي،  دي�رهم«،  يف  وب�لذل  اأوط�نهم  يف  ب�ل�سيق  الن��ص 
ال�سي��سية  »التغرّيات  الأّن  فكريًة؛  غربًة  تكون  تك�د  اآخر،  نوع  تكون من  املع��رص  ال�س�عر 
بني  االقت�س�دي  والتف�وت  االأربعيني�ت،  اأواخر  منذ  الع�مل  على  تع�قبت  التي  ال�رصيعة 
واالجتم�عية  الثق�فية  االأبنية  ت�سدع  يف  اأ�سهمت  قد  املختلفة،  االجتم�عية  الطبق�ت 
الفرد  �سلوك  حتكم  التي  والقيم  املع�يري  اإنعدام  املثّقف  ف�أدرك  انهي�ره�،  و  التقليدية 
املثقف  اإح�س��ص  تن�مي  اإىل  اأّدي  مم�  ف�عليته�،  وعدم  القيم  هذه  وجمود  وت�رصف�ته 

ب�لغربة واالنعزال«. )ابو�س�وي�ص وعواد، 2006: 127( 
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4- األسلوبية: 
واإذا ك�نت غ�ية الكالم اإي�س�ل املعنى اإىل املخ�طب ولفت اهتم�مه، ف�إّن من ال�رصوري 
اأن ي�سلك املتكلم طريق�ً  يف التعبري يو�سله اإىل مطلوبه. من هن� ج�ء اهتم�م املتكلم بتع�بريه 

ونظمه�، و ت�سكيله� وفقً� لالندف�ع�ت التى تعك�ص �سخ�سيته وتعرّب عنه�.
والوجه  والطريق  النخيل  من  ال�سطر  من  اجلذري  معن�ه  يحمل  م�  رغم  ف�الأ�سلوب، 
للكت�بة  احلديث، طريقة  الع�رص  فى  ُي�ستعمل   ، )ابن منظور، 1988، ج6: 319(  واملذهب، 
املع�ين،  عن  للتعبري  وت�أليفه�  الكلم�ت  اختي�ر  طريقة  اإنه  اأخرى،  وبعب�رة  االإبداع؛  اأو 
فيه«.  يفرغ  الذي  الق�لب  اأو  الرتكيب  فيه  ين�سج  الذي  »املنوال  خلدون:  ابن  ق�ل  كم�  فهو 
)ال�س�يب، 1956: 49( وبذلك يكون االأ�سلوب جت�سيداً ح�سيً� اأو �سورة لفظية للجوانب العقلية 
الفرن�سي، هذه املقولة بقوله:  االأديب  اأّكد »بوفون«  وال�س�عر، وقد  االأديب  لدى  واالنفع�لية 
تك�سف عن  اللغة  اأن  كت�أكيد على  )النحوي، 1999: 155(  نف�سه«،  ال�سخ�ص  »االأ�سلوب هو 

�سخ�سية �س�حبه�.
اإّن حّب االطالع على ال�سم�ت التي تخلفه� النف�ص املبدعة واكتن�ه �رّص عبقرية املبدع 
واأثره االإبداعي جعال من درا�سة االأ�سلوب علمً� �سّمي ب�الأ�سلوبية )stylistics( ؛ التي »َتعنى 
االأبع�د النف�سية والقيم اجلم�لية والو�سول اإىل اأعم�ق فكر الك�تب من خالل حتليل ن�سه«. 
)املرجع نف�سه، 158( ، فبذلك ت�سعى االأ�سلوبية اإىل درا�سة االأعم�ل منطلقة من حتليل الظواهر 

اللغوية والبالغية، ق�سد تو�سيفه� واإي�س�حه� وت�سنيفه� بح�سب جم�ليته� الفنية.
وعلى الرغم من اأن الدر�ص االأ�سلوبي اأوروبيً� ك�ن اأم عربيً�،  احتفى منذ القدمي بدرا�سة 
االأ�سلوب يف مب�حث عديدة، اإذ ارتبط ب�لبالغة يف الدرا�س�ت القدمية، ف�إن م�سطلح »االأ�سلوبية« 
مل  يظهر اإال يف بداية القرن الع�رصين مع ظهور الدرا�س�ت اللغوية احلديثة التي اأحدثته� ل�س�ني�ت 
»فردين�ند دي �سو�سري«. وقد يذهب الدار�سون اإىل اأن »�س�رل ب�يل« هو موؤ�س�ص علم االأ�سلوب 

بكت�به »بحث يف علم االأ�سلوب الفرن�سي«. )خف�جي و االآخرون، 1992: 12( 

5- مظاهر االغرتاب الرتكيبّية و مجالّيتها فى شعر سيد قطب: 
بنوع  ال�س�عر  يتن�وله�   )3 1376�ص:  )كدكني،  اللغة«،  يف  حتدث  عمليٌة  ال�سعر  »اإن 
الكلم�ت املخت�رة  االأتوم�تيكي، وذلك بنظم  الع�دي  اللغة  �سي�ق نظ�م  خ��ص يختلف عن 
االختي�ر  عملّيت�  حتكمه  ف�ل�سعر  املبدع.  يعي�سه�  التي  ال�سعورية  للدفقة  وفقً�  وتركيبه� 
خ��سة،  لغوية  �سم�ت  ينتقي  املبدع  اأن  مبعنى  ؛   )combination( والرتكيب   )selection(
ومن ثم ينظم تلك الكلم�ت املخت�رة يف اخلط�ب االأدبي، بهدف التعبري عن موقٍف معنّي. 
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يعطي  املبدع،  النفع�ل  مو�سوعيً�«  »مع�داًل  ال�سعر  ومنه  االإبداعي  العمل  ي�سبح  وبذلك 
لالأ�سلوبية اأهمّيه يف حتديد تلك ال�سم�ت املتميزة للرتاكيب النحوية، وم� حتمله من الدالالت 
النف�سية، وقد اأّكد »عبدالق�هر اجلرج�ين« على اأهمية الرتكيب ق�ئالً : »اعلم اأن لي�ست املزّية 
بواجبة له� يف اأنف�سه� من حيُث هي على االطالق، ولكن تعر�ص ب�سبب املع�ين واالأغرا�ص 
التي يو�سح له� الكالم، ثم بح�سب موقع بع�سه� من بع�ص، وا�ستعم�ل بع�سه� مع بع�ص« 
)اجلرج�ين، 2005: 74( وانطالقً� من هن�، ر�سد الب�حث تلك ال�سم�ت الرتكيبية الن�بعة من 

احل�لة االغرتابية عند ال�س�عر، ورّكز على »التكرار« بو�سفه ظ�هرة ب�رزة فيه�.

1- 5: التكرار: 

انت�رصت ظ�هرة التكرار يف ال�سعر احلديث كثرياً واتخذت موقفً� ب�رزاً يف بن�ء الن�ص 
والتعبري عن �سمري ال�س�عر؛ ف�إّنه ميثل عن�رصاً جوهريً� ح��سمً� يف ال�سي�غة ال�سعرية. )ف�سل، 
 )rhetorical device( كم� »يعّد – يف علو معدالت تكراره- و�سيلة بالغية ، )1987: 261
ذات قيم اأ�سلوبّية خمتلفة«، )العبد، 2007: 128( تربز اجلوانب التي يريده� ال�س�عر، وتكون 
اأقدر على حمل مراده. ف�لتكرار »اأحد االأ�سواء الال�سعورية التي ي�سّلطه� ال�سعر على اأعم�ق 
ال�س�عر في�سيئه�«. )املالئكة، 1983: 43( ويف �سعر االغرتاب والغربة، يكون الأ�سلوب التكرار 
ح�سوُره املكّثف؛ االأمر الذي دع� اإىل ر�سد مظ�هره عند ال�س�عر، وحتديد وظيفته الداللية يف 

مو�سوع االغرتاب، وذلك عرب مبحثني اثنني هما: الرتجيع والتدومي.
1- 1- 5: الرتجيع: 

هو تكرار منّظم للكلم�ت واجلمل، بحيث ميّثل ذلك، املركز الداليل لالنفع�ل وامل�س�عر. 
بجميع  اجلملة  اأو  اأكرثه�  اأو  حروفه�  بجميع  كلمة  تكرار  ي�سمل  التكرار  من  النوع  هذا  اإّن 
كلم�ته�. والق�عدة االأ�س��سية يف جم�لية هذا التكرار، هو اأن يكون اللفظ املكرر وثيق ال�سلة 
بدوره  والرتجيع  قبوله.  اإىل  �سبيل  ال  ال�سي�ق  على  ع�لًة  ك�ن  اإاّل  و  عنه،  ون�بعً�  ب�ملعنى 

ينق�سم اإىل: 
1- 1- 1- 5: ترجيع الكلمة: 

وهو م� �سم�ه »اومل�ن« ب�لتكرار الب�سيط )simple repetition( ، )العبد، 2007: 128( 
اإع�دة اللفظ والكلمة مطلقً�، وقد �سنف علم�ء البالغة القدامى هذا النوع من  والق�سد منه 
التكرار حتت ب�ب »االإطن�ب«، اإاّل اأنه الميّثل اإطن�بً�،  واإمن� حم�ولٌة ج�دة للوف�ء ب�ملعنى، بل 
قد يكون بوؤرًة لل�سعور االنفع�يل. وهو م� جتّلى ظ�هراً يف تكرار كلمة »غريب« عند �سيد قطب 

يف ق�سيدة »غريب...! «: 
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َغ�ِري���ٌب اأَج�����ل اأن�ا ِف����ى ُغ�رب�ٍَة

 

َغ�ِري���ٌب ِب�َنف�ِس���ى َوَم���ا َت�نَط�ِوى
����ا َي��َزل َغ��ِري���ٌب َواإن َك�����اَن َل�مَّ
َغِري���ٌب َف����وا َحاَج�ِت���ى ِللُم�ِعني

�حُب َواالأقَرُب�ون َواإن َحفَّ ِبَى ال�سَّ
َع�َليِه َح�َناَيا ف�ُ���وؤاِدي احَل��ُن�ون
ِبَبع��ِس الُق�ل����وِب ِلَق�لِبى َح�ِنني
ني َووا َل�ه�َف َن�ف��ِس���ى ِلل�ُمخِل�سِ

 )قطب، 1992: 63( 
اإّن التكرار هن� يعّمق جمرى داللة »غريب«، وينّقب عن طبق�ت املعنى، لي�سل اإىل العمق 
املطلوب وهو التعبري عن اغرتاب ال�س�عر يف هذا الواقع املكروه املوهن فى نف�سه الذي وقع 
فيه، ف�إّن تكرار كلمة »غريب« اأربع مرات يف كل بيت يقوم بدور »التعوي�ص« عن تلك احل�لة 
ال�سعورية امل�سيطرة عليه، ح�لة االغرتاب واحلزن. اإّن الغربة التي يعي�سه� �سيد، لي�ست غربة 
ع�دّية يعي�سه� اأّى اإن�س�ن غريب ي�سكن خ�رج وطنه بعيداً عن اأحب�به واأق�ربه؛ ذلك الأّن �سيد 
قطب كم� �رّصح يف هذه االأبي�ت ُيقيم و�سط اأ�سح�به واأقرانه و يتمّتع برع�يتهم وعطفهم 
واالإنفراد يف  ب�لوحدة  �سعوره  بداخله ن�جمً� من  الذي  اإمّن� يكون هذا االغرتاب  وحن�نهم. 
عراء  ع�مل الكون، فهو غربٌة فل�سفّية اإن ج�ز التعبري. كم� يعي�سه� املزيد من املفّكرين وال�سُّ
منُذ اأن هبط اآدم )ع( مع زوجته اإىل االأر�ص، وب�أمٍر من اهلل �سبح�نه وتع�ىل، ف�ختمر ال�سعور 
لت جذوره يف اأعم�ق نف�سه، يطغى على ال�سطح كّلم� واجه االآدمّي  ب�لغربة يف وجوده وت�أ�سّ
االأ�سيل  البحر وقت  اأّنه يكون واقفً� عند �س�طئ  لو  ظروفً� ت�ستثرُي عواطفه وم�س�عره؛ كم� 
حينئٍذ  �سجّية،  ب�أحل�ن  حزينة  مو�سيق�  فتعزف  خور  ال�سُّ ُتع�نق  التي  البحر  اأمواج  ُمراقبً� 
ال�سعور ال ينعدم  العميق، هذا  االإن�س�ن ُمرتافقً� مع احلزن  لدى  ال�سعور ب�الغرتاب  ي�ستفيق 
مهم� ك�ن االإن�س�ن ُمنهمكً� يف مالهي الدني� ومالّذه�، الأّنه يتداعى ويتن�وب بني حنٍي واآخر 
كَجمرة حتت الرم�د؛ واالغرتاب الذي حتّدث عنه �سيد قطب، ي�أتي يف هذا ال�سي�ق وُيوؤّطر يف 

هذا االإط�ر.
وقد يتمّثل التكرار متثاّلً ح�سيً� من خالل ذكر اللفظة املكررة تكراراً  متع�قبً�، كم� يف 

قوله: 
ِللَقل���ِب ُح  اأروِّ ���الَم  الظَّ ���الَم  َوَل���و َكاَن اَل ُيري���ُح الُع��ُق���وال! الظَّ

)املرجع نف�سه، 145( 
اإّن التكرار هن� يوحي لن� بظلمة املك�ن الذي يتحمله ال�س�عر، فتكرار »الظالم« جت�سيد 
للغربة املك�نّية التى ال �سي�ء فيه�. ف�ل�س�عر ُيرّوح وُي�سّكن قلبه ب�لّظلمة العميقة التى دخل 

فيه�، والتى ك�نت ح�سيلة الغربة ال�سعورية فى نف�سه. 
اأّدى هذا احلنني، اإىل تكرار ُيعرّب عن جوانب الذات املغرتبة وتعك�ص عمق تف�عل  فقد 
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املو�سوع فيه� وهو م� ح�سل فعاًل ل�سيد قطب، اإثر »م�أ�س�ة البداري«؛ هذه امل�أ�س�ة الوح�سّية 
التى مّثله� م�أمور »البداري« مع اأه�يل هذه البلدة. )املرجع نف�سه، مقدمة الق�سيدة، 281( 
اإذ انت�ب ال�س�عر واملجتمع امل�رصى بهذه احل�دثة الك�رثة، �سعوٌر ب�خلزي والذّل. فقد عرّب 
فدفعه  ح�ليً�،  ُيع�نيه  امل�رصي  ال�سعب  ك�ن  عّم�   ، البداري(  )م�أ�س�ة  ق�سيدة  يف  ال�س�عر 
تكرار عب�رة  اإىل  االإن�س�نّية،  للكرامة  والغ�سب  االإه�نة  �سعبه من  االإح�س��ص مب� يحدث يف 
)فى م�رص( ، يف بداية كل بيت، لتعمل كمراآة تعك�ص م� يتح�ّس�ص به �سيد قطب، من م�س�عره 

اجلّي��سة اأم�م �سعبه: 
ِفى ِم��س����َر َق�د َت�لَق���ى ال�ِك�الُب ِرع�اَيًة
ِفى ِم��س����َر اَل َي�لَقى امُل���س���ىُء َج�زاَءه
�اريُخ ِم��ن ِف���ى ِم��رض َما اَل َيحَف���ُظ  التَّ
ِفى ِم����رَض! َلو ِفى ِم�رضَ َبع����سُ َكرام�ٍة

����ُم!  ���رُ �َس����ع�ُبَها َوُي�َحطَّ ِبين���ا ُي�حقَّ
ُم َوُي�ك���رَّ دوَن����ُه  ُيكاَف����اأ  َب����ل  اَل 
ُفح����سٍ َيِعجُّ ِبَه���ا َوُف�ح����سٍ ُي�كَت�ُم

ُم!  ���َبت َوَفاَر َع�َل���ى َج�واِنِبَها الدَّ َغ�سِ
)املرجع نف�سه، 282( 
مّم� ُيثري ال�سعور ب�الغرتاب لدى �سيد قطب، الظلم والفو�سى اللذين ي�سهدهم� فى بلده 
م�رص؛ امل�سهد الرهيب الذي يراه �سيد للظلم واال�سطه�د جت�ه �سعبه امله�سوم ميالأ نف�سه ُحزنً� 
واأ�سًى، ال ُيطيق ال�س�عر املجتمع الذي ينق�سه العدل والكرامة، واالإن�س�ن فيه اأقّل �س�أنً� من 
الكالب. كم� ي�ستثري ال�سعور ب�الغرتاب لديه عدُم ُمك�ف�أة امُلح�سنني وعدم ُمع�قبة امُلجرمني 
يف امُلجتمع امل�رصي الذي ال ُيكّرم فيه امُلواطن، وال حُترتم فيه القيُم وامُلُثل، بل ُتنتهك فيه 
اأرج�ئه ال�سغ�ئن والُفح�ص واخُلنوع. هذه امل�س�هد  احلرم�ت وُت�سفك به الدم�ء وتنت�رص يف 
ال�سّيئة وال�سور القبيحة فّجرت االأحزان والهموم بداخل ال�س�عر، وك�أّنه� ُبرك�ٌن ه�ئل، كم� 
اأث�ر م�س�عر الوح�سة واالغرتاب يف نف�ص �سيد قطب. فعرّب ال�س�عر عن هذه االأح��سي�ص اجلي��سة 
ب�أ�سلوب التكرار، فمالأت م�س�عره اإن�ء الكلم�ت و�س�ل ف�ئ�سه� منه، فال تك�د الكلم�ت تّت�سع 
لتلك امل�س�عر اجل�حمة، فكّل كلمة تعّج ب�سعور االغرتاب فك�أّنه� تئّن اأملً� وم�س��سًة، حيُث 

ي�سمُع الق�رئ اأنينه� بو�سوٍح حينم� يقراأ االأبي�ت. 
وعملت هذه امل�س�عر االغرتابية فعَله� على فكرة �سيد قطب وتركت ب�سم�ته� عليه�، 
فت�سّللت اإىل نف�سه فى ق�سيدة »ُهبل..ُهَبل«؛ ف�إّنه يكرر هذه الكلمة، عند نه�ية كل فقرة، كرمز 

خ�فة والدَّجل واجَله�َلة:  لل�سَّ
َج����ل َوال�دَّ ��َخ��اَفِة  ال�سَّ َرم�����زُ  ُه�َب��ل،  »ُه�����َب�����ل... 
ال�اأَب�اة.... اأي��������ِدى  َع���َلى  ان�����َدَث�����َرت  َم��ا  َب�ع�ِد  ِم�����ن 
َج��ل وال�دَّ َواجَل�َه���اَل�ِة  �َخ�اَفِة  ال�سَّ َرم��زُ  ُهَبل،  ُه��َب��ل... 
اجُل�ُم�وع... ِت���ل�َك  �اِح��ِب���ي  �سَ َي��ا  َت��س�اأَلن  اَل 
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َوال��دََّج�ل �َخ���اَفِة  َوال�سَّ َواجَل�َهاَلِة  اخِلياَنِة  َرم�زُ  ُهَبل،   .... ُهَبل 
��َن��اء... الثَّ َم��لُّ��وا  َم�����ا  �ه�ِري��ِج  التَّ ��اَف��ُة  ُه��تَّ
َج���ل َوال�دَّ َوالَع��َم�اَل��ِة  اخِل�ياَن��ِة  َرم�زُ  ُهَبل،   ... ُهَبل 

 .»... الَغ�ِب��يرّ َق��َها  َف��َس�دَّ َزائ�َف�ًة  االأم�َج�اُد  َل�ُه  ��يَغ�ت  �سِ
 )املرجع نف�سه، 289( 

2- 1- 1- 5: تكرار اجلملة: 
 ،»complex patterns repetition للتكرار  املركبة  »االأمن�ط  بـ  )اأومل�ن(  �سّم�ه  وقد 
)العبد، 2007: 128( وفيه يعمد ال�س�عر اإىل عب�رة معينة، يكّرره� يف اأثن�ء الن�ص وب�سكل 
يهّيئ له� فر�سة التعبري عن ح�لة يريد هو بثَّه�. وقد ا�ستثمر �سيد قطب هذا النمط ليتغّنى 
مب�س�عره االغرتابية، ففي ق�سيدة )َزفراٌت ج�حمٌة مكبوحة( ، يكّرر ال�س�عر جملتني )اإذهب و 

خلِّفني( مرتني، تعبرياً منه عن ق�سعريرة اغرتابه املرير: 
���َم�ا اذَه�ب َوَخ��لِّف��ن�ِي ُه��َن�ا م��ُت�األِّ
اذه�َب وَخ�لِّف�ِني َت�ذوُب ُح��َس�ا�س�َت�ِي
اذَهب َفَلن اأ�سُكو اإليَك َع�واِطِفي َيوماً
اذه�َب َويِف َن�ف��سي ل�ُبعِدك َح���س�رٌة

َما!  اَل َتل�َقِن���ي �َس���محاً واَل ُم�َتَجهِّ
َوَيُب�����سُّ َقلِبي ِم���ن َق�َرارِته َدم�َا
اأبَكَم���ا اإالرّ  األ��َق���اَك  َوَل����ن 
اَر �ُسلباً َعلَقما َوالَعي�ُس َبعدَك �سَ

)قطب، 1992: 44( 
ي�س�أل ال�س�عر هن� عن �سديقه اأن يرتكه واآالمه التى ُتذيب ح�س��سته وقلبه الذي ير�سح 
ويع�سقه وجتوال  فقدان من يحبه  �سببه�،  نف�سية، ك�ن  ال�س�عر هن�ك فى غربة  فوقع  دمً�. 
احلّب فى نف�سه، فينكر مك�نه وت�سيق نف�سه به، ويح�ّص وح�سة الغربة وك�آبة الوحدة. وعّدت 

ِة ُغرَبٌة«. العرب قدميً� هذا النمط نوعً� من الغربة، فق�لت فى م�أثور كالمه�: »َفقُد االأِحبَّ
وقد ي�أتي التكرار للجملة ليوؤّكد �سدة اإح�س��ص املغرتب ب�سيق الواقع وحنينه اإىل رحبة 
امل��سي امُل�رصق؛ وهذا �سيد قطب فى ق�سيدة »اجلنة املفقودة«، يعرّب عن حم��سه اإىل فردو�سه 

ال�س�ئع، فيقول: 
اأن��ُس����وَدًة ف��ِس  النَّ ِف�ى  ف�ََق�دُت����َك 
َح��س����َرَتاه َف�َوا  ِذك�َرًى  َف�ق�َدُت����َك 

���اِحَره َوَمعَن���ًى ِم���َن الِفتَنِة ال�سَّ
ِلَفق���ٍد ِم���َن الَع���نِي َواخَلاِط���َره

)املرجع نف�سه، 183( 
يف هذا املقطع ال�سعري، يفتح لن� �سيد قطب نوافذ اأخرى على قلبه ونف�سه لُنطّل منه� 
على اأحزانه الك�منة وامل�سيطرة على كي�نه. يف هذه املرة عزف قيث�رَة وجوده هجُر احلبيب 
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وابتع�ده وخَلق اأنغ�مً� واأحل�نً� ملوؤه� احلزُن واالأ�سى. هجران احلبيب من املو�سوع�ت التي 
بو�سفه  قطب  و�سيد  االأزمنة.  قدمي  منُذ  قلوبهم  واأدمت  ال�سعراء،  عيون  من  الدموع  اأذرفت 
�س�عراً حُمّبً� وغزير الع�طفة واالإح�س��ص اقتفى اأثرهم واحتذى حذوهم؛ فهو يذرف الدموع 
ُكوؤو�ص  ويتجّرع  وال�س�آمة،  وال�سجر  ال�سيق  وُيبدي ح�لة  احل�ّرة،  الزفرات  وُيطلق  احلمراء، 
املرارة والُغ�س�ص، تعبرياً عن �سعور الوح�سة واالغرتاب الذي يلم�سه، فهذا ال�سعور يك�د مُيّزق 
ني�ط قلبه ح�رصًة وُيذيب ُح�س��سته ك�آبًة. ف�ل�س�عريتحدث عن اجلنة ال�س�ئعة التي ك�ن يتقلب 
يف نعيمه� ويف ف�س�ءه� الرحب، وهذه اجلنة بِقيت "اأن�سودة" يتغّنى به� ال�س�عر و"ذكرى" 
تتجول فى ذهنه. قد يكون وا�سحً� اأن النف�ص املغرتبة ب�سبب م� تك�بده من مع�ن�ة و�سي�ع 
ومك�ن  زاهرة  حي�ة  اإىل  احلنني  ي�ستدعي  م�  واّتزانه�،  توازنه�  تفقد  املتدهور  واقعه�  يف 
قلم� جتده� على  التى  املفقودة  اجلنة  اإىل  فتلج�أ  امل�سني،  اغرتابه  يخل�س�نه� من  م�رصق 

اأر�ص الواقع. 
هو  كم�  واخلريف  اخلريف«،  »نداء  ق�سيدة  فى  »تع�ىل«  جملة  تكرار  اأي�س�  ون�س�هد 

معلوم، رمٌز للحزن والغربة لدى كثري من ال�سعراء: 
َتنَف�د ��اُم��ن��ا  اأيَّ ��َك��ت  اأو���سَ َت��َع��اَل 
َت��ربُد اأنَفا�ُسنا  ��َك��ت  اأو���سَ َت��َع��اَل 
َموِعد َواَل  ُل��ق��َي��ا  َوال  اأَم����ٍل  ِب���اَل 

)املرجع نف�سه، 98( 
كلمة )تع�يل( يف االأبي�ت ال�س�بقة تعرّب عن رغبة ال�س�عر امُللّحة النته�ز الُفر�ص واغتن�م 
الثواين قبل �سي�عه�، فتجعل هذه الرغبة ال�س�عَر اأن يدعو حبيبته اإىل التوا�سل والت�آلف قبل 
ُقدمً�،  �ستم�سي  االأي�م  اأّن  احلبيب  يذّكر  اأن  ج�هداً  ال�س�عر  ي�سعى  كم�  الُفر�ُص.  تفوتهم  اأن 
ويوافيهم�  حي�تهم�  وتتوّقف  اأنف��سهم�  فيه  تنقطع  يوٌم  و�سي�أتي  الب�رص،  كلمح  و�ستنتهي 
لعودة  وُبغيته  اأمله  ُمنتهى  ال�س�عر  كلم�ت  تعك�ص  حمّدد.  وموعد  م�سبق  اإنذار  دون  االأجل 
احلبيب اإليه َومّل �سمل ال�سداقة بينمهم� و ذلك ب�أ�سلوب التكرار؛ ف�لتكرار هن� ُيوحي ب�سعور 
خ��ص لدى ال�س�عر ب�لتفرد والوح�سة المتداد العمر به، نتيجة فقدان االأقران واالأ�سح�ب؛ 
فحنني ال�س�عر هن�ك، ك�ن ح�سيلًة للغربة؛ اإذ ال �سعور ب�حلنني دون �سعور �س�بق مبع�ن�ة 
الغربة اأواًل. واحلنني هو الت�سّوق اإىل م� تفقده وت�أن�ص اإليه، وهو فى هذه النوع من الغربة، 
حنني اإىل ال�سب�ب واأي�مه احللوة، واإىل من يلقى فيه ال�س�عر من االأ�سح�ب واخلاّلن. فج�ء 
التكرار لريّكز على اغرتابه واأن يكون »تنفي�سً� مديداً يع�لج به القلب من �سواغط االأ�سج�ن«. 

)ال�سيد، 1986: 185( 
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2- 1- 5: التدومي: 
ُيعّرف التدومي ب�أّنه »تكرار النم�ذج اجلزئية اأو املرّكبة ب�سكل متت�بع اأو مرتاوح، بغية 
الو�سول ب�ل�سي�غة اإىل درجة ع�لية من الوجد املو�سيقي والن�سوة اللغوية، عندئذ تت�س�عد 
البنية املو�سيقية لت�سيطر على امل�ستوى الت�سويري، وت�سبح رمزاً تتكثف حوله داللة ال�سعر 
ال�سعري«.  التفجري  ونقطة  التعبريية  القوة  حمور  هى  ال�سي�غة  وت�سبح  معن�ه،  ويتمركز 
)ف�سل، 1987؛ 262( ف�لتدومي يبنى على امل�ستوى الرتكيبي ب�إع�دة تكرار بني�ت نحوية. 

وقد ج�ءت ظ�هرة التدومي واأمن�طه� يف �سعر �سيد قطب، ك�سفً� عن ح�لته االإغرتابية، 
كم� اأّنه� ق�درة على تعميق معنى االغرتاب لدى املتلقي، مِل� تتميز به من ا�ستمرارية تلك 

احل�لة ومتريره�. فقد ر�سد الب�حث هذه الظ�هرة يف �سعره من خالل االأمن�ط الت�لية: 
1- 2- 1- 5: تدومي التوازي: 

اأو  الكلم�ت  متط�بقة  �سطور  يف  املع�ين  اأو  املب�ين  تع�دل  اأو  مت�ثل  عن  »عب�رة  هو 
العب�رات الق�ئمة على االزدواج الفني«؛ )ح�سن، 1999: 7( وهو ح�سيلة »التكرار الكالمي«، 
)�سفوي، 1373: 156( الذي يقوم على تكرار البنية النحوية و»يحتّل املنزلة االأويل ب�لن�سبة 
اإن هذا النوع من التكرار ُيعّد عند البع�ص، �سمن  للفن االأدبي«. )ي�كب�سون، 1988: 103( 
الرتجيع، ذلك الأّنه ق�ئم على مم�ثلة يف  واإن يحمل يف طي�ته �سورة من �سور  )التدومي( 

االألف�ظ.
الكون؛  مظ�هر  اإىل  وك�آبته  حزنه  فينقل  قطب،  ب�سيد  االغرتاب  و  احلزن  ا�ستّد  لقد 
ف�الأر�ص ال تدور من �سدة حزنه، و الريح تخفى فى �سدره� احل�رصة والزفري، والطري ت�سدو 
م�س�عر  تدّفق  ب�سبب  ك�نت  هذه  كل  والقنوط؛  الي�أ�ص  فى  وقعوا  والن��ص  والدم�ر،  ب�لهالك 
ال�س�عر الق�متة اإىل اخل�رج متمثلة يف بنية التوازي، يف حم�ولة منه ليتخل�ص نه�ئيً� من 
االغرتاب  هذا  ا�ستمرارية  عن  اخلطي  واجت�هه�  التوازي  بنية  تك�سف  حيث  االغرتاب،  وخز 

وات�س�له� بذات ال�س�عر خ��سة: 
االأر�ُس غ�ريُ االأر����سُ ِف�ي َدوراِن�ها
َوالرِّيُح غ�َ���رُي الرِّيح يِف َج�والِن�َها
����رِي ِف�ي اأحَل�اِن�ها ريُ غ�رَيُ الطَّ َوالطَّ
ا����سِ ِف�ي اآم�َاِلها النَّ ا�ُس َغ�ريُ  َوالنَّ

�اَم�ِة ال ت�َُدور َلَتكاُد ِمن َف�رِط ال�سَّ
ِف�ي�ر َلَتَكاُد ت�َكَتُم يِف ج�َواِنِحها الزَّ
��ب�ُور َلَتَكاُد َت�نَعُب ِباخل�راِب َوِبالثُّ
�دُور َلَيَكاُد َي�جُثو الَي�اأ�ُس يِف ِتلَك ال�سُّ

)قطب، 1992: 53( 
اإّن املفهوم الذي ُتوحيه كلم�ت ال�س�عر للق�رئ، هو اأّن االإح�س��ص ب�الغرتاب من �س�أنه 
اأن ُيفقد االإن�س�َن ح�لة االّتزان والتع�دل يف م�س�عره وروؤيته جت�ه احلي�ة؛ ف�ل�س�عر ال يرى 
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يف احلي�ة اإال الوخز االأليم والعذاب ال�سديد، وال يرى الري�ح التي تهّب يف حي�ته �سوى ري�ٍح 
ال�سجّية  امُلغّردة عدا نغم�ت اخلزن واالأحل�ن  الطيور  ي�سمع من  ُتدّمر كل �سىء، وال  ُمدّمرة 

تبعث الُبك�ء والعويل.
قد يحدث التوازي يف )حرف النفى( ، ويف هذه احل�لة يكون تكرار حرف النفى اأمراً 
متوقعً�، ويف �سعر االغرتاب ك�ن تكرار هذه احلرف )الث�بت( واالإ�سم بعده� )املتغري( �سعيً� 

الحتواء الداللة يف وجوهه� املختلفة: 
�����عَف َك�����الَّ ال اأِريداآه، ال �َس�����ك��َوى َوال َب��ثَّ �َس����َج�ن اَل اأِريُد ال�سَّ

)املرجع نف�سه، 42( 
وهذا �سيد قطب، مل  يجد يف ق�سيدة »عين�ن«، اأف�سل من التوازي ليقّدم �سوره منوذجية 
للمو�سوع )املراأة املحبوبة ومدى نظرة عينه� التى تخرتق احلجب واالأ�ست�ر( ، حيث الميّر 

م�رصاع من كل بيت اإال وتتمثل فيه� بنية التوازي: 
اإىَل َم�خ�َب�اإ اأ�س��راٍر يِف َن��ف���ِس َك��اه��ٍِن
�اَع َر�س�ُمه ذي �سَ ي الَّ اإىَل الَغ�اِبر امَل�ا�سِ
��ذي َن��دَّ َط�ي�ُف��ه اإىَل ال�َق�اِب��ل االآِت��ي الَّ
�ي اأُم�وَره�ا اإىَل َح�ي�ُث�ما االأق��داُر ُت�م��سِ

ُم�ظِلم ُدج����واِن  اأ�س����َتاُر  �ُبها  جِّ حُتَ
��س���ياُن ِف���ى ِت�َيِه َع�ي�َلِم به النِّ َوَغ�يَّ
ِم �لَّته ُروؤيا امُل�َنجِّ َعِن الَوه�ِم َبل �سَ
م امُل�َتوهِّ ِم����ن َوهِم�ه  َع�َلى ِخ�فَيٍة 

)املرجع نف�سه، 165( 
فهو  احلي�ة،  عيلم  يف  �سالله  و  تيهه  �سدة  عن  امل��سية  االأبي�ت  يف  ال�س�عر  ُي�رّصح 
مل يهتد اإىل �رصٍّ من اأ�رصار الكون، ومل يعرث على ر�سم حلبيٍب له م�سى وطواه الن�سي�ن؛ ومل 
يُزر حّتى طيفه يف احللم. ف�ل�س�عر ُيداهمه الوهم وينت�به ال�سي�ع، وك�أّنه ه�َم على وجهه 
يف فالة ق�حلة �س�عت مع�مله� واحّمى ر�سمه� واأ�سبحت حي�ته كّله� ك�لدي�جري امُلظلمة، 
منه.  وتخ�ف  ته�ُبه  اأ�سبحت  االأقدار  اإّن  فيقول   ، ذروته�  ال�س�عر  ال�سي�ع يف  وتبلغ ح�لة 
ي�سبح  واإذن،  ال�س�عر  ُي�سّوره�  التى  املحبوبة  عني  ِحدة  جزئي�ت  ي�ستق�سي  اجلملة  ف�سبه 
التوازي الواقع يف الن�ص من��سبً� لتواٍز يف م�س�عر ال�س�عر، اإذ »التوازي النحوي يج�ّسد توازي 

املحتوى«. )عبد املجيد، 1998: 121( 
2- 2- 1- 5: تدومي االإن�ساء: 

واملق�سود ب�الإن�س�ء، كم� هو معلوم فى البالغة، عب�رة عن كالٍم ال يحتمل فيه ال�سدق 
والكذب، كم� اأن اخلرب مق�بل لذلك. واالإن�س�ء ينق�سم فى بحثن� اإىل م� ي�أتي: 

أ. )األف( بنية اال�ستفهام: 

)عدم  اإىل  املغرتبة  الذات  يو�سالن  ب�ل�سي�ع  وال�سعور  ب�الغرتاب  االإح�س��ص  اإن 
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التم��سك(، والذي »يوؤّدي اإىل كرثة التع�مل مع اأدوات اال�ستفه�م«. )بدوي، 1984: 38( من 
هن� تتحول بنية اال�ستفه�م يف التجربة ال�سعرية االغرتابية اإىل و�سيلة تعبريية تخدم ال�س�عر 
يف �سعيه وراء مّل نف�سه املت�سّتتة؛ اإذ تفتقد الذات املغرتبة يف ظل املع�ن�ة وال�سعور ب�سي�ع 
نف�سه�، فت�سعى يف البحث عنه� �سواء يف امل��سي من خالل الذكري�ت اأم يف امل�ستقبل من 

خالل التعلق ب�الأمل يف حتقيق اآم�له.
اللحظ�ت  وه� هو ذا �سيد قطب، يجتهد من خالل تدومي بنية اال�ستفه�م الإع�دة تلك 

الطيبة التي ق�س�ه� مع حبيبته عّله يتغلب به� على اغرتابه و ملله وت�سجره: 
����ذى َك�اَن وَك�ان �ه����ا احُل�ل�ُم الَّ اأيُّ
اأي����َن اأط�َياُف��ِك اأوه����اُم ال�َع��َي�ان
اأي����َن اأن�َت االآَن َيا �ِس�����رَّ َح��َياِتى
����الِتي؟ اأيَن َيا َوحَى َن�ِس���يدي و�سَ

اأي���َن َنحُن االآَن ِمن َه���َذا الزََّمان؟
اأيَن َي���ا ُحلُم؟ َلَقد ُكن���َت وَك�ان! 
اأيَن اأنَت االآَن َيا َم�عَنى ُوُج�وِدي! 
����مِت ب�َِعيد اأيَن؟ ِفى واٍد ِمَن ال�سَّ

)قطب، 1992: 216( 
اأّي�م امل��سي وذكري�ته� اجلميلة مل ُتف�رق ال�س�عر، بل اأ�سبحت ُحلمً� يعي�سه ليَل نه�ر، 
ف�ل�س�عر  يعي�سه،  الذي  احل�يل  الزمن  ين�سى  درجة  اإىل  البعيدة  ب�أحالمه  ال�س�عر  يلهو  وقد 
ا�ستغراق  مدى  يعك�ص  الت�س�وؤل  هذا  هو.  زمن  اأّى  ويف  هو  اأين  و�سي�ٍع  حرية  يف  يت�س�ءل 
ون�سَى  االأحالم  مت�ه�ت  يف  ُمعّلقً�  ومعَن�ه  ذاَته  فقد  حّتى  واأوه�مه،  اأحالمه  يف  ال�س�عر 
ال�سمت  من  ح�لًة  خّلف  احلي�ة  معنى  ون�سي�ن  الذات  ففقدان  حي�ته.  و�رّص  وجوده  فل�سفة 
الرهيب والفراغ اله�ئل، ا�ستولت على حي�ة �سيد قطب، وعرّب عنه� يف غ�سون اأبي�ته امل��سية 
ُم�ستخدمً� اأ�سلوب اال�ستفه�م مع التكرار ليقوى اأثره� امُلوحي على نف�ص الق�رئ. ف��ستخدام 
اأداة اال�ستفه�م )اأين( امل�سوؤول به� عن الظرف املك�ين، يعرّب عن حم�ولة الذات، منع نف�سه� 
من الت�سّتت واحلنني وراء مت��سكه�؛ وبعب�رٍة اأخرى ح�رصه� بني جه�ت املك�ن؛ لكن ال�سوؤال 
هن� يك�سف عن انعدام قدرة الذات على هذا االأمر، ليظل ال�س�عر يرتاوح بني االغرتاب امل�سني 

وحنني الت�سبث ب�أي�مه الوردية مع ع�سيقته.
ب. بنية النداء: 

ُيَعّد موتً�، فمن الطبيعي اأن حت�ول قهره ب�سّتى  اإّن االغرتاب ب�لن�سبة للذات املغرتبة 
االأمل  فيه�  وتبعث  حي�ة،  من  املغرتبة  الذات  متنح  مب�  النداء،  بنية  منه�  املمكنة،  الطرق 
ب��ستح�س�ر املطلوب املن�سود. اإّن املغرتب وم� يح�ّص به من تف�هة الواقع وفو�سوّية احلي�ة، 
يرف�ص احلي�ة بل ّيع�ديه�،  م� يدفعه عفوّيً� اإىل البحث عن ُمنٍج والت�سّبث به؛ وقد وجد �سيد 

قطب، هذا املنجي يف احلّب م�ستخدمً� تدومي النداء لُيخ�طب ُحلم حّبه وروؤي�ه: 
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َكان�ت َحياِت�ي ����ذي  الَّ احُللُم  ها  اأيُّ
اأط�َل�َق�ِن�ي �����ذي  الَّ ال�ُح��ل�ُم  �ه�ا  اأيُّ
ن�َف��ِس���ي َر  َط�هَّ ِذي  الَّ ال�ُحلُم  �ه�ا  اأيُّ
�ا َع��ل�يَّ َردَّ  ����ذي  الَّ ال�ُح��ل�ُم  �ه�ا  اأيُّ
َرَه��ا �����وَّ ��ذي �سَ �ه����ا ال�ُح�ل�ُم الَّ اأيُّ

�����اله َو�سَ ُدَع�اء  َحواَلي���ه  ِم���ن 
ِمن ُقُي���ودى َنحَو اآَف���اٍق َع�ِجيَبه
�ُهور ِبالَعذاِب احُلل���ِو َوالدَّمِع الطَّ

ف���َل َواأه����واَء الُغ�الم!  َن���َزَق الطِّ
َط�ريَفه ِمنَه���ا  َيوٍم �ُس����ورًة  ُكلَّ 

 )املرجع نف�سه، 215- 216( 
يف  االأحالم  ال�ستح�س�ر  متت�بع  تدومي  يف  النداء  املالحظ،  هو  كم�  ال�س�عر  ي�ستخدم 
خمّيلته، ومن ثّم تعميقه� عرب التكرار ، حنينً� منه اإىل اخلال�ص من اغرتابه وحريته؛ فبذلك 

يحتّل ال�سوت االغرتابي �سدر ال�سطور و�سدر ال�س�عر على م�ستوى العميق. 
يتوّجه ال�س�عر يف اأبي�ت اأخرى اإىل ال�سب�ب ب�عتب�رهم �س�نعي املجد وُبن�ة امل�ستقبل، 
غرية  ُتثري  اأن  �س�أنه�  من  ال�سخرّية،  يف  اأ�سلوب  وا�ستخدام  النداء  بتكرار  هممهم  وي�ستحّث 
الرجولة لدى كل �س�ّب عربّي؛ فُين�دي �سيد قطب ال�سب�ب ب�أ�سلوب موهن ويحّذرهم من اأن 
يكونوا ك�ملخّدرات اخلفرات التي هّمهّن زينتهّن وترّبجهّن، ثّم يكّرر ال�س�عر النداء وي�ستدعى 

فيه ال�سب�ب اأن يكونوا مبعث الفخر والكرامة لالأجي�ل الق�دمة: 
َي�ا �َس������َب�اب�اً َناِع�ماً ُم��س���َت�اأِنَثاً!
ً َي�ا �َس������َب�اب�اً َت�اِف�َه���اً ُم�ح�َت�َق�را
اُت����ُه �����ُه َل���ذَّ َي�ا �َس������َب�اب�اً َه��مُّ
َي�ا �َس������َب�اب�اً َق���ُس�����َرت اآَم��اُل�ُه
َي�ا �َس������َب�اب�اً ُن�ِك����َب ال�نِّي�ُل ِب�ِه

َك���َذواِت اخِل�دِر يِف ِظ���لِّ اخِلَباء! 
َتاأَن���ُف االأجَياُل ِمن���ُه ِف�ي ازِدَراء
َفُه���َو َي�حَيا َب�نَي َكاأ����سٍ وَخ�َن�اء
َكَخ��َس���ا�ِس االأر�ِس َمرَم�اُه الِغَذاء
����اء ِت الِو�سَ �ِع�الَّ يِف االأَماِنى َوالتَّ

)املرجع نف�سه، 262( 
ال�سهوات واّتب�ع  ال�سعَي وراء  االأبي�ت، ي�ستنكر �سيد قطب يف �سورة ق��سفة  يف هذه 
امللّذات. ال يكتفي ال�س�عر بهذه الكلم�ت التي ُت�سفي عليه� لونً� من ال�سخرية، بل ي�ستخدم 
هذه املرة، بالغة الت�سبيه للتعبري عن املعنى الذي يدور يف خلده، في�سّبه ال�سب�ب الالهثني 

وراء ال�سهوات ب�حل�رصات الت�فهة العدمية القيمة التي يقت�زص هّمه� على امل�أكل وال�رصاب.
ت. بنية التمني: 

اإّن التوا�سل مع االآخر )املحبوبة( هو غ�ية م� يتمن�ه املغرتب، ف�إّنه� هي االأمل الوحيد 
اأن ح�سوره� امل�ستمر  اأ�رص الواقع املوؤمل ويحلق به يف ف�س�ء املطلق، كم�  الذي ُيفلته من 
يوّلد ال�سالم واالأم�ن؛ فلذلك يتح�رص �سيد قطب على حّبه ال�س�ئع متمني�ً  عودته عرب تدومي 

بنية التمني: 
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َل�يَتنى اأدري -واإن َل�م َي�س���ف�ِني-
����ِني�ن اأدِري َخ�ب�يئاِت ال�سِّ َل�يَتنى 
َليَت، َلكن »لي���ت« ال ُتديِن َرَجاء

َكي���َف اأُبِدي َما ِبَنف�ِس���ي ِمن اأَل! 
���ن َبع����ُد اقرِتاب اإنَّ ِفراق���اً اأو يَكُ
الَكَمِد ِح�ل���َف  اأب���َق  اأو  َفالأُم���ت 

)املرجع نف�سه، 154- 155( 
ك�نت املع�ن�ة كبرية للذات املغرتبة يف ظل غي�ب حّبه�، وقد ك�نت حدة هذه املع�ن�ة 
اأمل وحزن و�س�ر  ال�س�عر يف  التوا�سل مع احلببيب، ولذلك وقع  اإىل  الرئي�ص حلنينه  ال�سبَب 

حليفً� للكمد.

خامتة البحث: 
انت�رصت ظ�هرة »التكرار« يف ال�سعر احلديث كثرياً واّتخذت موقفً� ب�رزاً يف بن�ء الن�ّص 
والتعبري عن م�س�عر ال�س�عر؛ ف�لتكرار وفق روؤية ال�سعرية احلديثة لي�ص �رصبً� من الرتف، 
يف  ح��سمً�  جوهرّيً�  عن�رصاً  التكرار  ُي�سبح  هذا  وعلى  والداللّية،  النف�سية  وظ�ئفه  له  بل 
ال�سي�غة ال�سعرّية. يف حنٍي اأّن االغرتاب، بو�سفه ح�لًة من �سعور الفرد ب�نف�س�له عن واقعه 
اإخف�ق الفرد يف حتقيق توازن  اأو ح�لة  وعجزه عن التكّيف مع املجتمع الذي يعي�ص فيه، 
بني الواقعية واالإمك�ن، له دوٌر ب�رٌز يف االأدب العربي احلديث ومرّد ذلك، يرجع اإىل عوامل 
عدة ك�لع�مل ال�سي��سي الذي ي�سّبب اإث�رة اإح�س��ص الن��ص ب�ل�سيق يف اأوط�نهم وب�لذّل يف 
اأمٌر يتعلق ب�لنف�ص، وله  اإّن االغرتاب،  اأخرى  الرحيل. بعب�رٍة  دي�رهم وب�لرغبة امللّحة يف 
ال�س�عر، وترك ب�سم�ته  اإىل �سوت  �سبيله  ال�سعرية، كم� وجد  الطريقة  احل��سم على  ت�أثريه 
لرُيي  التكرار،  من  ال�س�عر  ا�ستف�د  حيث  قطب؛  �سيد  املع��رص  ال�س�عر  اإبداع  على  الوا�سحة 

اغرتابه لالآخرين عرب هذا املنهج.
االغرتاب  لداللة  معّمقً�  والتدومي،  الرتجيع  بنوعيه:  قطب  �سيد  �سعر  يف  التكرار  ج�ء 
ويبعث  ممّل  ب�أنه  عليه،  ال�س�ئد  التعريفي  الف�س�ء  رغم  التكرار  اأّن  تبنّي  كم�  عنه.  وتعبرياً  
ال�س�أم وينزل ب�ل�سعر اإىل ه�وية النرثية،  فقد اأُثِبت يف ن�ّص االغرتاب املدرو�ص، ب�أنه عن�رٌص 
بن�ئيٌّ مهم يقوم بتقوية املعنى. اإ�س�فًة اإىل هذا ب�ت وا�سحً� اأّن ال�سوت النحوي، وت�سكيله 

امتداٌد لل�سوت النف�سي، بغ�ّص النظر عن ق�ئله وم�ستوى ثق�فته ونوع لغته.
يف احلقيقة يف هذا البحث، قمن� بدرا�سة منط التكرار خ�رجً� عن نط�ق البالغة ال�سّيق، 
األقين� نظرة جديدة، وذلك من منظور  والوجوه التى ذكره� البالغّيون لتوجيه التكرار. بل 
الدرا�س�ت احلديثة للغة وخ��سًة يف الدرا�س�ت امل�سّم�ة »ب�لنو�ست�ليجية« يف ال�سعر احلديث. 
لتقوية  ي�أتى  البحث،  هذا  يف  بّين�ه�  التى  اأنواعه  بكل  االغرتابي،  ال�سعر  يف  التكرار  اإّن  اإذ 

املعنى والتعبري عن �سعور االغرتاب لدى ال�س�عر وُيو�سله اإىل اأعم�ق نفو�ص الق�رئني. 
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