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  (1)احب بن عّبادالقيمة الموسيقّية للتكرار في شعر الصَّ
 د. فرحان علي القضاة            
 أستاذ مساعد كلية العلوم واآلداب     
 جامعة العلوم والتكنولوجيا        

  المقّدمة

للموسيقى في الشعر أهمّية عظيمةة  فيةي مةه أهةأّل ا مةور اليةي يمّية  الشةعر 
لكالأل إذا ما خال منيا ال يسّمى شةعرا،  وهةي فةي الشةعر ييمثّة  عةه النثر  حيى إّه ا

   واليوافق الموسيقّي بيه الكلمات.يقافية  إضافة إلى اإليقاع الداخلفي الو ه وال

ةةررلر الشةةعراف علةةى يوفيرهةةا فةةي ونظةةرا،  ه مّيةةة الموسةةيقى فةةي الشةةعر  فقةةد حر
ا اليكرار  وهةذا مةا فعلة  وا مه أج  يحقيق ذلك إلى عّدة وسائ   منيؤ أشعارهأل  ولج

الصةةاحب بةةه عّبةةاد  فقةةد أكثةةر فةةي شةةعرل مةةه اليكةةرار الميمثّةة  فةةي يكةةرار الحةةرو   
ويكةةرار المدةةةردات  ويكةةةرار بعةةةي فنةةةوه البةةدي  اليةةةي يعيمةةةد علةةةى اليكةةةرار كالجنةةةا  

 وغيرل  مّما أوجد في أشعارل اإليقاع الجمي   وا نغاأل المعّبرة.

هةةذا البحةة  هةةو بيةةاه مةةا لليكةةرار فةةي شةةعر واليةةد  الةةذم يرمةةي إليةة  كايةةب  
الصةةةاحب بةةةه عّبةةةاد مةةةه ا هميةةةة الموسةةةيقية  وليةةةذا جعةةة  دراسةةةي  يينةةةاو  ا مةةةور 

 اليالية:

 مديوأل الموسيقى الشعرّية. -أ

 أهمية الموسيقى الشعرّية. -ب

 أقساأل الموسيقى الشعرّية. -جة

 اليكرار والموسيقى الشعرّية في شعر الصاحب به عّباد. -د



 121 

قوأل منيج الباح  في دراسي  هذل علةى دراسةة شةعر الصةاحب  ومالحظةة وي 
مةةوا ه اليكةةرار فيةة   ومةةا ليةةذا اليكةةرار مةةه أثةةر فةةي إغنةةاف ذلةةك الشةةعر بالموسةةيقى 

 الشعرّية.

 مفهوم الموسيقى الشعرّية: -أ

لقد بح  العلماف في مديوأل الموسيقى الشعرّية  ولعّ  أبر  ما نجدل مه ذلك  
اهيأل أني : "وللشعر نواح عةدة للجمةا . أسةرعيا إلةى ندوسةنا مةا فية  قو  الدكيور إبر 

ْر  ا لداظ وانسجاأل في يوالي المقةا    ويةرّدد بعضةيا بعةد قةدر معةّيه منيةا   مه جر
 Elezabeth). ويةةذهب إلي ابيةة  درو (2)وكةة  هةةذا هةةو مةةا نسةةّمي  بموسةةيقى الشةةعر"

Dru)  سةيقى" اليةي يتسةيعم  فةي الشةعر إلى قريب مةه هةذا عنةدما بريتنرةْت أّه كلمةة "مو
ةةةْر  فةةةي الشةةةعر ال يصةةةّور شةةةيئا، سةةةو   ةةةْر    ّه الجر ال يعنةةةي أكثةةةر مةةةه حةةةالوة الجر

ةةةةةْر  (3)المعنةةةةى . وبيةةةةذا فاّننةةةةا نسةةةةي ي  القةةةةو  إّه الموسةةةةيقى الشةةةةعرّية ييمثّةةةة  فةةةةي جر
ا لدةةاظ  وييةةابت  مقةةا   الكةةالأل  ويوالييةةا علةةى مسةةافات  منيةةة ميسةةاوية  وفةةق نظةةاأل 

نسةةق معةةيه  مضةةافا، إلةةى ذلةةك يةةرّدد القةةوافي ويكرارهةةا  ممةةا يتكسةةب الةةنل خةةال و 
 إيقاعا، ذا أثر عظيأل في الند .

 أهمّية الموسيقى الشعرّية: -ب

الموسةةيقى عنصةةر ميةةأّل فةةي الشةةعر  فيةةي إحةةد  المقّومةةات الدّنّيةةة الضةةرورّية 
حد  خصائص  البنيوّية ا ساسية اليي يمّي ل عه غيرل(4)ل  اليي يحم   . وهي(5)  وا 

ثارة العوا ة  واالندعةاالت . وهكةذا "فيةي بةال (6)مضمون  ويحقق غايي  مه اليأثير وا 
  ولذا فقةد عةّد بعةي البةاحثيه (7)شك أهأل وسائ  االنيداع با صوات في فّه ا دب"

  إذ إّه "اإليقةةاع هةةو قةةّوة الشةةعر ا ساسةةية  هةةو (8)الموسةةيقى أهةةأل العناصةةر الشةةعرّية
 .(1)هو غير قاب  لليدسير" اقي  ا ساسية  و 
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وير  بعي النّقاد المحدرثيه أّه "ك  عم  فني هو قب  ك  شيف سلسةلة مةه 
ا صةةوات ينبعةة  عنيةةا المعنةةى... فدةةي العديةةد مةةه ا عمةةا  الدّنّيةةة بمةةا فييةةا النثةةر 
 بعا، يلدت  بقة الصوت االنيبال  ويؤّل  بذلك ج فا، ال ييجّ أ مه اليةأثير الجمةالّي  

علةةى كثيةةر مةةه النثةةر المبيةةّر  وعلةةى كةةّ  الشةةعر  الةةذم هةةو بةةاليعري  يصةةدق هةةذا 
  ولذا فاّن  لةي  بعجيةب أه نجةد الةدكيور إبةراهيأل (11)ينظيأل لنسق مه أصوات اللغة"

أنةي  يقةو : "فلةي  الشةعر فةي الحقيقةة إاّل كالمةا، موسةيقيا، يندعة  لموسةيقال الندةو   
 .(11)وييأثر بيا القلوب"

أّه الموسةيقى الشةعرّية عنصةر بةاله ا هّمّيةة  برْيةدر أّه  وير  كايبت هةذا البحة 
 ه فيةةة   إذ إّه العمةةة  الشةةةعرّم كةةة   القةةةو  بةةةأّه الشةةةعر لةةةي  إاّل الموسةةةيقى قةةةو  مبةةةال

ميكامةة  بعناصةةرل جميعيةةا مةةه ا فكةةار وا لدةةاظ والعوا ةة  والخيةةا  والموسةةيقى  وال 
أه يكةةوه الشةةعر باإلضةةافة  مةةه يمكةةه إغدةةا  أهّمّيةةة أمذ مةةه هةةذل العناصةةر. فةةال بةةدت 

ج فية  عوا ة   إلى مةا فيةة  مةه الموسةيقى ذا معنةى  وأه يكةوه حسةه ا لدةاظ  ييةأجت
الشاعر  وييجّلى قدرية  علةى اليخّية . فةالو ه والموسةيقى ليسةا كةافيْيه  ودليلنةا علةى 

 ية اليةي نجةد فييةا اليرييةب الموسةيقذلك أّه كثيرا، مه المنظومات في العلةوأل المخيلدة
و وه ليسةةةةت مةةةةه الشةةةةعر فةةةةي شةةةةيف  ثةةةةأل إّه اسةةةةيماع المةةةةرف لكةةةةالأل فيةةةة  الةةةةو ه المةةةة

ر  والمةةةوسيقى دوه المعنةةى الواضةة  قةةد ال يحملةة  علةةى اإلصةةغاف واالسةةيمياع واليةةأثّ 
 نظرا، لعدأل إدراك  فحو  هذا الكالأل وموا ه الجما  في .

 أقسام الموسيقى الشعرية: -جـ

الموسةةيقى الخارجّيةةة  والموسةةيقى يقسةةأل الموسةةيقى الشةةعرّية إلةةى قسةةميه  همةةا 
 الداخلّية.
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 أواًل: الموسيقى الخارجّية:

  فيةةي موسةةيقى العرةةروي  (12)وهةةي الموسةةيقى اليةةي ييمثّةة  فةةي الةةو ه والقافيةةة
 .(13)أم البحور المعروفة اليي يتضبر  بالعرروي

والو ه والقافية عنصراه أساسّياه في القصيدة العربّية  فالو ه "أعظأل أركةاه  
ة  وهةةةةةو مشةةةةةةيم  علةةةةةةى القافيةةةةةة  وجالةةةةةةب ليةةةةةةا الشةةةةةةعر وأرْوالهةةةةةا بةةةةةة  خصوصةةةةةةيّ  حةةةةةدّ 

  وللةةو ه إيقةةاع ي ةةرب الديةةأل لصةةواب   ومةةا يةةرد عليةة  مةةه حسةةه يركيبةة  (14)ضةةرورة"
  والو ه هو الدارق ا كبر بةيه الشةعر والنثةر  وبدونة  يرةْنحّ  لغةة (15)واعيدا  أج ائ 

. وهكةةةذا فةةةاّه (16)غةةةة شةةةعرالشةةةعر وييةةةب  مسةةةيواها بشةةةك  يةةةدريجي إلةةةى مةةةا لةةةي  ل
 .(17)على إثبات الو ه للشعر -في الغالب  -الباحثيه ميدقوه 

أّمةةا القافيةةة فيةةي يحةةدتد بأّنيةةا "يميةةد مةةه ظخةةر حةةر  مةةيلردتظ بةة  مةةه البيةةت إلةةى  
  ولكةّه الحةر  ا خيةر المةيلردتظر (18)الحر  الميحّرك الذم يسبق أقرب حةر  سةاكه"

للقافيةة   ّنة  هةو الةذم يةنيي بالثقة  ا ساسةّي  ب  هو ما يشةّك  العنصةر ا ساسةيّ 
  وهةي ليسةت عقبةة أمةاأل (11)لوحدييا الصويّية  حيى يؤخذ غالبا، على أّن  هو القافية

ّنمةةةا هةةةي أسةةةي  (21)الشةةةعراف يحةةةّد مةةةه قةةةدرييأل علةةةى اإلبةةةداع واإلفاضةةةة الشةةةعورّية   وا 
المنّسةق الةةذم السةام  الصةةوت  يوهةي ميّمةةة موسةيقّيا،   ّنيةا يع ةةشةيف فةي الةةنظأل  

   ّنيا نقرة صويّية ميكّررة يؤدم إلى اليئاأل الشةعر ويرابت ة   ولوالهةا (21)ييوّقع  أذنال
 .(22)لبقي الشعر مسّيبا، ومندفعا، بال نظاأل

ويلّخةةل الةةدكيور عةةّ  الةةديه إسةةماعي  أهميةةة الةةو ه والقافيةةة بقولةة : "الةةو ه  
عصةب الشةك  الشةعرّم  همةا هما  -بعيدا، عه أّم مذهب جمالّي خاّل  -والقافية  

الصةةدة الخاّصةةة اليةةي قلنةةا إّنةة  ال بةةّد مةةه يوافرهةةا حيةةى يكةةوه الكةةالأل المشةةكت  أمامنةةا 
شةةعرا،  ولةةي  مجةةّرد كةةالأل... فالشةةعر كائنةةا، مةةا كةةاه مةةذهبنا الجمةةالي ال بةةّد أه ييةةوّفر 

 .(23)على الو ه والقافية"
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للشةعر  فةال يسةمتى الكةالأل  وهكذا ييبّيه لنا أّه الو ه والقافيةة ركنةاه أساسةّياه 
ق  الذم يخلو منيما شعرا،. فةالو ه يوجةد فةي ندة  القةارا أو السةام  اللةذة فةي اليةذوّ 

أثةةر الشةةعر فةةي الةةند   فينةةا  بةة  الشةةاعر اإلعجةةاب واليقةةدير. وأّمةةا القافيةةة ا ي يةةد مّمةة
  ضةاب ا،  نغةاأل البيةت الشةعرم  فيةي يمثّة فيي عظيمة ا هميةة أيضةا،  إذ إّنيةا يعةدّ 

قرار البيةت أو نيايية  بموسةيقال اليةي ال يكيمة  دونيةا  فيكرارهةا ي يةد فةي وحةدة الةنغأل 
الموسيقي  كما أّنيا يتعردُّ عالمة بار ة موّضحة لنياية البيت الشعرّم  إضافة إلى ما 

 يشيم  علي  مه المعاني والدالالت.

 ثانيًا: الموسيقى الداخلّية:

لصةةويّي الةةداخلّي ّيةةة بأّنيةةا "هةةذا االنسةةجاأل ايمكننةةا أه نعةةّر  الموسةةيقى الداخل 
اليوافةةةق الموسةةةيقّي بةةةيه الكلمةةةات ودالالييةةةا حينةةةا،  أو بةةةيه الكلمةةةات  الةةةذم ينبةةة  مةةةه

. وهةةذل الموسةةيقى هةةي "يوافةةق صةةويّي بةةيه مجموعةةة (24)بعضةةيا وبعةةي حينةةا، ظخةةر"
ذا مه الحركات والسكنات يؤدم وظيدة سمعّية  ويةؤثرر فةيمه يسةيجيب لة  ذوقّيةا  وهة

  أو هي "أّم يرجي  (25)اليوافق قد يريضي  أذه دوه أخر   فيبقى إيقاعا، لي  غير"
أل فةةةةي حةةةةرو  الكلمةةةةات داخةةةة  البيةةةةت الواحةةةةد أو ا بيةةةةات  ال ييّمنةةةةا أه يكةةةةوه مةةةةنظّ 

ّنمةةةةا ييّمنةةةةا أه يكةةةةوه ميناغمةةةةة وخاضةةةةعة  مواضةةةة  اليرجيةةةة  ميقاربةةةةة أو ميباعةةةةدة  وا 
قةةاع الةةداخلّي "ييمثّةة  فةةي ا صةةوات الداخلّيةةة   وهةةذا يعنةةي أّه اإلي(26)أل"لينسةةيق مةةنظّ 

أّه فةةةي ذلةةةك مشةةةّقة أكبةةةر مةةةه  اليةةةي ال يعيمةةةد علةةةى اليدعةةةيالت العروضةةةّية. وال شةةةكّ 
 .(27)مشّقة يوفير الو ه العروضّي"

سةةةةةةاق ا لدةةةةةةاظ والموسةةةةةةيقى الداخليةةةةةةة "ينشةةةةةةأ مةةةةةةه انسةةةةةةجاأل الحةةةةةةرو  أوال، وايّ  
شةاعر  وذلةك  ّه للجانةب الصةويّي أثةرا، . وهي يريب  باليأثيرات العا دّية لل(28)ثانيا،"

واضةةحا، فةةةي الكشةةة  عةةةه أحاسةةةي  الشةةاعر واندعااليةةة  ومشةةةاعرل  علةةةى أّه ذلةةةك ال 
"مةةه يعنةةي اقي ةةاع اللدةةظ بمدةةردل السةةيخراّ الداللةةة فةةي الشةةعر  فيلةةك الداللةةة ينشةةةأ 
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بعةةةي المقةةةا   والحةةةرو  فةةةي السةةةياق كلّةةة   أو فةةةي العبةةةارة الواحةةةدة  عندئةةةذ  ييالقةةة
لألصوات أه يتشي  في الند  إحساسا، عا ديةا، معّينةا،  فلةي  هنةاك مقةا  ت أو يمكه 

ةةةّدد  ّنمةةةا الةةةذم يتحر حةةةرو م يمكةةةه أه يّيصةةة  فةةةي ذاييةةةا باحسةةةا  الحةةة ه أو الدةةةرح  وا 
العالقةةر بةيه أصةوات المقةا   والحةرو  وبةةيه إحسةا  معةّيه هةو الةنغأل الناشة  مةةه 

ملٍة كاملة. ذلك أّه االندعةا  فةي داخة  أمّ  عمة  أدبةي ال يمكةه يحقيقة  مةه لدظةة  جت
حساسةا،" . فالموسةيقى الداخلّيةة ال (21)مدردة  إّن  ييحقةق مةه يةداخ  الكلمةات صةويا، وا 

ّنما مه خال  ورودل في سياق ميكام .  ييحّقق مه خال  اللدظ المدرد  وا 

وّمما يدّ  على أهّمّية الموسةيقى الداخلّيةة أّنيةا ميةداه للمداضةلة بةيه الشةعراف  
 .(31)ْبق بعضيأل بعضا،   ّنيا موسيقى خدّية  يدّ  على قدرة الشاعر ويدّردلوسر 

ةة ت فةةي الشةةعر بةةيه ميّمةةة الموسةةيقى الداخلّيةةة   ويرجةةدتر اإلشةةارةت إلةةى أّنةة  ال يتْدصر
ْمةةر ه  وين عةةاه نحةةو هةد  واحةةد  وهةةذا أر وميمةة الموسةةيقى الخارجّيةةة  فيمةا مليحميةةا

اع ويوافق ا صوات والقافية غاية واحةدة  هةي في الشعر  حي  يخدأل اإليق  ربرعّي "
دخةةةةةةا ت القةةةةةةارا فةةةةةةي أعماقيةةةةةةا  ْييا  وا  ْصةةةةةةرراعر فةةةةةةي  أبةةةةةةواب الكلمةةةةةةة ونوافةةةةةةذها علةةةةةةى مف

  فالموسةةةيقى الداخلّيةةةة والموسةةةيقى الخارجّيةةة ييضةةةافراه علةةةى خلةةةق جةةةّو (31)الشةةعرّية"
 .(32)موسيقّي يواكب القصيدة العربّية ويعّبر عه روحيا

 يقى الشعرّية في شعر الصاحب:التكرار والموس -د

ةةةدر المنةةةاب  اليةةةي ينبةةة  منيةةةا الموسةةةيقى الشةةةعرّية الداخلّيةةةة  . (33)يتعةةةّد اليكةةةرار أرحر
 ونقصد باليكرار هنا:

 يكرار الحرو  في الكلمة أو الكلمات.  -أ

 إعادة اللدظ  وهذا يشم  شيئيه  هما:  -ب      

 .(34)ة""يكرير كلمة فأكثر باللدظ والمعنى لنكيا و " : 

  كالجنةا   وررردر (35)الثاني: بعي فنوه علأل البدي  اليةي يعيمةد علةى اليكةرار 
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 لخ.إ... (36)العج  على الصدر

مةةوائأل للد ةةرة  و فةةي بعةة  الموسةةيقى الداخلّيةةة  وهةة ويلعةةب اليكةةرار دورا، ميّمةةا،  
كمةةا أّه لةة  وظيدةةة م دوجةةة ا داف "يحمةة  مةة  اليوثيةةق للمعنةةى  ودفةة  المسةةاهلة فةةي 

  ولةذا فقةد (37)صد إلي  قيمة صويّية وفّنية ي يد القلب ل  قبوال،  والوجداه بة  يعّلقةا،"الق
ايُّخةةذ يكةةرار البيةةت أو ا بيةةات وسةةيلة ليحقيةةق الموسةةيقى  اليةةي هةةي بةةال شةةك "أقةةو  

 .(38)وسائ  اإليحاف  وأقربت إلى الدالالت اللغوية الندسّية في سيولة أنغاميا"

الصاحب إلى قسميه  هما: يكرار الحرو   ويكةرار ويتْقسرأل اليكرار في شعر  
 الكلمة الواحدة أو الكلمات.

 أواًل: تكراُر الحروف:

يلعةةةةةب يكةةةةةرارت الحةةةةةرو ف دورا، عظيمةةةةةا، فةةةةةي الموسةةةةةيقى اللدظّيةةةةةة  فقةةةةةد يشةةةةةيرك  
الكلمةةات فةةي حةةر  واحةةد أو أكثةةر  ويكةةوه ليةةذا االشةةيراك فائةةدة موسةةيقّية عظيمةةة  

  إذ إّه (31)ى  يةةةادة ربةةة  ا داف بالمضةةةموه الشةةةعرّم"وقيمةةةة نغمّيةةةة جليلةةةة يةةةؤدم إلةةة
" صةةوات الحةةرو  المكةةّررة مجريةةاه  ينبةة  أحةةدهما مةةه روّم القافيةةة ويصةةّب فيةة   
حية  يرْدرفيت هذا الحر ت هيمنة علةى سةائر يشةكي  البيةت  كةأه يكةوه أساسةا، لبنائة  

كةةةأه ييةةةيمه  فينبةةة  مةةةه قةةةاع البيةةةت أو مةةةه قةةةرارل...  الصةةةويّي. أّمةةةا المجةةةر  ا خةةةر
ْلقةةّي ميمةةةو   ْلقةةّي مجيةةور كةةالعيه  أو حةةر  ذو صةةوت حر حةةر  قةةوّم ذو صةةوت حر

الصةةدير حةةاّد الجةةر    يذو صةةوت رّنةةاه كةةالنوه  أو حةةر  عةةالكالحةةاف  أو حةةر  
كالسةةيه أو الصةةةاد  فةةةاّه اليشةةكي  يصةةة به بصةةةبغي   ويصةةب  خصوصةةةية الصةةةوت 

. فمةةةةه (41)لصةةةةويّي  أو قةةةرارل"أساسةةةا، لبنائةةة  الصةةةةويّي  وهةةةذا مةةةا يمثّةةةة  قةةةاع البيةةةت ا
 :(41)المجر  ا ّو ف قو ت الصاحب في ظ  البيت الكراأل مه قصيدة

ةةةةةةةةةةةةة (42)ةةةةةةةةةةةةةةي ي يةةةةةةةةةةةةةدر   هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأْل أكتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدتوا أمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر الدتعْيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة احف در ملدةةةةةةةةةةةةةوظف السر
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ةةةةةةةةةةةةةةةاحف  (43)ةةةةةةةةةةةةةةةةهف  مر ةةةةةةةةةةةةةةةألت الجف  وأْهلفةةةةةةةةةةةةةةة ف جر
وهتألت نرْحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر ا رضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحي  نرحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت
ةةةةةةةةةةةةةةةةداحف   ٍك ثتةةةةةةةةةةةةةةةةألت حةةةةةةةةةةةةةةةةيت علةةةةةةةةةةةةةةةةى اْنسف
 ةف وأهةةةةةةةةةةةةةة ف حةةةةةةةةةةةةةةيت علةةةةةةةةةةةةةةى الدةةةةةةةةةةةةةةالحف 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيه النضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائفدف والوشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحف 

ْسةةةةةةةةةةةةةةةةةيرباةةةةةةةةةةةةةةةةةةهر ع  حف لةةةةةةةةةةةةةةةةةى حةةةةةةةةةةةةةةةةةريأل مت
 والصةةةةةةةةةةةةةةةياحف  ةف ةةةةةةةةةةةةةةةةهر عةةةةةةةةةةةةةةةه النياحةةةةةةةةةةةةةةة

 

ْيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سر وحف الحت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى رت  فرسر
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةررعوهتألت قريرلتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوهتألت   صر
ةةةةةةةةةةةةةدرا ْمةةةةةةةةةةةةة ت حةةةةةةةةةةةةةيت علةةةةةةةةةةةةةى اْنسف  يةةةةةةةةةةةةةا در
 فةةةةةةةةةةةي أهةةةةةةةةةةة ف حةةةةةةةةةةةيت علةةةةةةةةةةةى الصةةةةةةةةةةةال
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافرلت   يرحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ي يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدت نفسر
ْدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وبنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتت أحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر قرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْد كتشف
يْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوائ ر مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا سركر

 
أّه الصةاحب نظةأل قصةيدي  علةى روّم الحةاف   -مةه هةذل ا بيةات  - نالحظ 

وهو حر  ميمو   وقد كّرر هذا الحةر  بفنفسرةٍب ميداويةة فةي أبياية   فقةد أوردل مةّرة 
واحةةةدة فةةةي البيةةةت ا و   وأوردل مةةةرييه فةةةي صةةةدر البيةةةت الثةةةاني  ومةةةّرة واحةةةدة فةةةي 

ال  مةّرات فةي عجة ل  وأوردل عج ل  ولأل يوردل في صدر البيت الثال   بينما كّررل ث
مةةةرة واحةةةدة فةةةي صةةةدر البيةةةت الرابةةة   ومةةةّرييه فةةةي عجةةة ل  وكةةةذلك فعةةة  فةةةي البيةةةت 
الخام   ثأل ساو  بيه الصدر والعج  في البيت الساد   حي  أوردل مةّرة فةي كة  
منيما  وقد أوردل مّرة واحدة فةي صةدر كةّ  مةه البييةيه السةاب  والثةامه  ومةّرييه فةي 

 عج  ك ذ منيما.

مه الموسيقى  وكةأّه الشةاعر  "الحاف"وال يخدى ما أشراعر  يكرار هذا الحر   
الكراأل  ومنيأل  يشير إلى ما يرمألت ندس  مه مشاعر ا لأل والح ه لما جر     البيت

  يصّوت مه أعماق ندس  "ظح"  كررردر ففْعٍ  لما بهت أبي  الب  وكأنّ الحسيه به علير 
ةةةقر بةةةي  البيةةةةت مةةةه الظ ةةةْور. وقةةةد جةةةاف هةةةذا اليصةةةوير مةةةه اقيةةةراه "الحةةةاف" لرحف لةةةأل والجر

بصةةوت المةةّد "ا لةة "  وكةةذلك فاّننةةا نجةةد هةةذا الينةةاغأل الّصةةوييت المنبعةة ر عةةه يكةةرارف 
وهتأل" و"نرْحر". رت  الكلماتف ويالؤميا  في "النياحة" و "النواح"  و "نرحر

 :(44)ويقو  الصاحب
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ةةةةةْذهر قلبةةةةةي فةةةةةي الرعيةةةةة ف ا وت   (45)وأرخر
ليويركْ   نرنفةةةةةةةةةي وعلةةةةةةةةةى العويةةةةةةةةة ف متعرةةةةةةةةةوت

ْكنةةةةةا يرةةةةةْذبت ف  ْنةةةةة ت رت  (46)قرةةةةةْد كةةةةةاهر يرةةةةةْذبت ت مف
ةةةةةةةة ت يربكةةةةةةةةيهر لةةةةةةةةي يّةةةةةةةةى ررأيةةةةةةةةتت نجومر  حر
ةةةةةةةةةةدو ف  ةةةةةةةةةةأل قرةةةةةةةةةةد أتلقفيةةةةةةةةةةْت فةةةةةةةةةةي جر  متيربرسر
ةةةةةةةةةة ف  ةةةةةةةةةةْذهربا، بفيرعرجُّ ةةةةةةةةةةْ را، مت ةةةةةةةةةةدت سر  قرةةةةةةةةةةْد مر

 

ةةةةةةةةة ف  ْلمت ْينرنفةةةةةةةةةي بفيرمر مر ةةةةةةةةةاهف رر سر ةةةةةةةةةدرقت الحف  حر
لةةةةةةةةةةى اليدرةةةةةةةةةة ُّعف مر  ةةةةةةةةةةادرْرنرني وا   ْد رعةةةةةةةةةةيغر

ةةةةةةةةةةة ر يرةةةةةةةةةةةْذبتال،  مر  لةةةةةةةةةةةو أهت مةةةةةةةةةةةا ألقةةةةةةةةةةةالت حت
ةةةةةى الليةةةةة ر ررْعةةةةة ْلةةةةةتت أْرعر كتةةةةة ٍ  ير مةةةةةا  ف  متور

كٍ  ةةةةةةةةةاحف ْوٍي ضر ةةةةةةةةةْبيتيا  رهرةةةةةةةةةراتف رر سف  فرحر
 يرةةةةةةةةةةْنقريُّ المفعتيةةةةةةةةةةا فريرْحسةةةةةةةةةةبت كايفبةةةةةةةةةةا، 

 
ا لحةاهف وا نغةاأل. فقةد بنةةى  قةةةيتشةّك  هةةذل ا بيةات مق وعةة، موسةيقّية، ميدفر  ِف 

روّم الةةةالأل المكسةةةورة  ولعةةةّ  فةةةي اخييةةةارل حةةةر ر الةةةرومر هةةةذا الشةةةاعر القصةةةيدةر علةةةى 
ظرأل ما القال مه ال يعبيرا، عه مد  ساه. ثأل اسيخدألر هذا الحةر ر  وبثّة  حف انكسارل  وعف

خال  أبياي   حيى أصب  مييمنا، علةى سةائر ا بيةات يقريبةا،  بحية  ال يخدةى قيمية  
 الصويّية.

" فةةي أبيايفةة  يو يعةةا، موسةةيقيا،. فقةةد ردتدل وقةةد وّ عر الصةةاحبت هةةذا الحةةر  "الةةالأل 
سب  مرات في البيت ا و   ثالثا، في الصدر  وأربعا، فةي العجة   ورّددل سةّت مةّرات 

 في ك ذ مه ا بيات الثاني والثال  والراب .

ةة "  حيّةةى ومّمةة  ْلمت ا ي يةةد فةةي موسةةيقى ا بيةةات ييةةابت  الةةالأل والمةةيأل فةةي كلمةةة "يرمر
لحركةةةة  ويرنقليةةةا مجّسةةةمة أمامنةةةا  وقةةةد  اد هةةةذا فةةةي يعميةةةق الداللةةةة إّنةةة  ليتصةةةّور لنةةةا ا

الصةةةويّية  حيةةة  إّه هةةةذا اليكةةةرار يتحةةةد  يمّوجةةةات ويكّسةةةرات واهيةةة ا ات نغمّيةةةة،  ال 
ْينرنةةةةي"  وهةةةةو ففْعةةةة م  مر ينييةةةةي ظثارتهةةةةا إاّل بنيايةةةةة البيةةةةت. وقةةةةد بةةةةدأ الصةةةةاحب بالدعةةةة  "رر

ّنمةا فّجةر  ٍِ  ولكّه أرثرررل لأل يني   وا  ْلمتة ماٍي للداللةة  ل الصةاحب وأدامة  بيةذا اليكةرار يرمر
ةةةْيهر  ولكةةةّه ا ثةةةر الةةةذم  ةةةدرق الحسةةةاه رمْينرةةة  ومضر علةةةى أّه أثةةةرل حاضةةةر مسةةةيمّر  فرحر

 أحدثن  حاضر مسيمر حي  بقي الصاحب أررفقا، ميملمال، ال يعر  الراحة أبدا،.
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يه ا و  "النةةوه" مةة  "المةةيأل" فةةي البييةة اسةةيعما وقةةد  اد فةةي موسةةيقى ا بيةةات 
ح ينةةة  وهةةي ناجمةةة عةةه بعةةي المةةّدات  -فةةي هةةذل ا بيةةات-والثةةاني. والموسةةيقى 

ال ويلة "ا ل "  و "الياف"  في كلمات "الحساه" و "الرعي " و "غادرنني" و"مد عي" 
و "يركننةةةي" و "العويةةة " و "معةةةّولي" و "ألقةةةال"  وهةةةذا يةةةدّلنا علةةةى أّه أرثرةةةر الموسةةةيقى 

ّنمةةةةا ييعةةةةّد  ذلةةةةك إلةةةةى الجانةةةةب اللدظّيةةةةة ال يقيصةةةةر علةةةةى  الجانةةةةب النغمةةةةّي فقةةةة   وا 
المعنةةوم  فيةةي يتسةةيأل فةةي نقةة  المعنةةى بصةةورة دقيقةةة  فيحقّةةقت "يةةأثيرا، عقليةةا، وجمةةةاليا، 
وندسةةيا، مميعةةا،  فيبعةة  السةةرور فةةي الةةند   وينقةة  الدكةةرة إلةةى العقةة   وي يةةةه الشةةعر  

المةرف أه يتحةّ  بمعةاني الشةعر   ويخلق جّوا، مه حالة اليأمة  الخيةالي  فريتسرةير  علةى
وكأنيا ييحرك أماأل ناظري  في جةّو مةه الجةال  الشةعرّم  والصةق  الل ية  لمعانية   
فرةةيرلفجت القلةةب دوه عنةةاف  بةة  رّبمةةا يأخةةذ الميلقّةةي بيرديةةد مةةا سةةمع  أو قةةرأل فةةي حةةاالت 

ذل . وقةةد رّكةة  الشةةاعر فةةي أبيايةة  هةة(47)صةةلة بةةالمعنى"ندسةةّية أو مواقةة ر مشةةابية وميّ 
 على إعادة الحرو  ذاييا  ليكوه مخاّر الحرو  أقرب إلى السالسة والعذوبة.

 :(48)ويقو  الصاحب أيضا، 

نةةةةةةةاني  فأع يةةةةةةةتت صةةةةةةةر ر الليةةةةةةةالي عف
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخياهف  ْينرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهف نضت  فعينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامر عر

درةةةةةةةةةةْرتت ذتنتةةةةةةةةةةوبر ال ت   مةةةةةةةةةةاهف بفةةةةةةةةةة ف قرةةةةةةةةةةد غر
 (41) وأنتةةةةةةةةةةةةةةى ونرْعالهتمةةةةةةةةةةةةةةا الدررقرةةةةةةةةةةةةةةدراهف 

 

نةةةةةةةا نةةةةةةةاني مةةةةةةةه اليرةةةةةةةألر مةةةةةةةا قرةةةةةةةْد عر  نيعر
 ألْدةةةةةةةةةةةتت الةةةةةةةةةةةدمتوعر وعدةةةةةةةةةةةتت اليجةةةةةةةةةةةوع
 لفستةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْقأل ألةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيردٍ 

ةةةةةةةةةةةةةةةْورا، علْيةةةةةةةةةةةةةةة  أحةةةةةةةةةةةةةةةا ر   برفْجلرْيةةةةةةةةةةةةةةة ف جر
 

  فيةوردل سةب  مةرات ه"النةو "هذل ا بيات علةى يكةرار حةر   يتلّ  الصاحب في
في البيت ا و   وخم  مرات في البيت الثاني  ومةرييه فةي الثالة   وثةال  مةرات 

ات إيقاعةةا، موسةةيقيا،  حيةة  إّه حةةر  "النةةةوه" يعةةّد مةةه فةةي الرابةة   ممةةا أكسةةب ا بيةة
أكثر الحرو  اريبا ا، بالصوت  وهو في أكثر المدةردات اللغويةة ذو أثةر عظةيأل فةي 

 .(51)يعدي  الصوت ويل يد 
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وهةةو المجةةر    ومةةه المجةةر  الثةةاني للموسةةيقى الداخلّيةةة فةةي شةةعر الصةةاحب
 (51)أبةةي الدضةة  بةةه العميةةدالةةذم ينبةة  مةةه قةةاع البيةةت أو قةةرارل قةةو  الصةةاحب فةةي 

 :(52)يذكر نفْقرسا، أصاب يمنال

ةةةةةةْدهر وال بفّنةةةةةة  اكتستةةةةةةو ت المعةةةةةةالي ال كتسف
ةةةةةةةةْذ معنرةةةةةةةةى يةةةةةةةةأرلُّ  ْفنرةةةةةةةةا فرخت ِف عررر نتةةةةةةةةاألف  هف مف

 

ةةةةةةةةْم ت المعةةةةةةةةالي وستةةةةةةةةْقمت ت  يت  شر  سةةةةةةةةالمر
ةةةةةةةةة ْردت السر  قراألف لغرْيةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةاولةةةةةةةةةأْل يأيفةةةةةةةةة ف وف

 
رات  وانييةةةى فةةةي فقةةةد حشةةةد فةةةي البيةةةت ا و  حةةةر  السةةةيه بةةةايرادل خمةةة  مةةة 

 البيت الثاني إلى إيرادل مرة واحدة  فنبعت الموسيقى الداخلّية هنا مه قرار البيت.

 :(53)ومه ذلك أيضا، قو  الصاحب في الخ  واللدظ

لتةةةةةةةةةةٍ  ةةةةةةةةةْه حت لرةةةةةةةةةال مف  هتةةةةةةةةةور أأْل ألبرْسةةةةةةةةةير ت حت
ةةةةةال نةةةةةا عرسر ةةةةةبرْبتر علةةةةةى أفواهف  أأل قرةةةةةْد صر

 

ةةةةةة ُّ بةةةةةة ف   باللةةةةةة ف قتةةةةةةْ  لةةةةةةي أقفْر ةةةةةةا م يرخت
ةةةةة ٍ بال ةةةةةا ر مةةةةةْه عرسر  لةةةةة ف لدظتةةةةةكر هةةةةةذا سر
 

حر ت السيه  وهو حر  عالي الصدير  حادُّ  -في هذيه البيييه -فقد شاع  
ةةةةْر   حيةةةة  إّه اليشةةةةكي  الموسةةةةيقّي قةةةةد اصةةةة به بصةةةةبغي   وهةةةةو حةةةةر  ينبةةةة   الجر
بالموسةةةةيقى وينةةةةاغأل ا صةةةةداف  ممةةةةا يضةةةةدي علةةةةى هةةةةذيه البييةةةةيه جمةةةةاال، موسةةةةيقيا، 

لتةةة" و وصةةوييا،. وممةةا  اد فةةي م وسةةيقى البييةةيه اليكةةرار فةةي "عسةة " و "عسةةال"  و"حت
 "حلال".

باحةةةةةدا  ا ثةةةةةر الموسةةةةةيقّي  سةةةةةيعماالي ولةةةةةأل يتوفتةةةةةقف الصةةةةةاحبت فةةةةةي بعةةةةةي ا 
 :(54)الم لوب  ومه ذلك قول  في هجاف رج  اسم  قابو 

ْنحةةةةةةةةةةةةو ت  ةةةةةةةةةةةة ت فةةةةةةةةةةةةي السةةةةةةةةةةةةمافف مر  ونرْجمت
 يكةةةةةةةةةةوه فةةةةةةةةةةي ظخةةةةةةةةةةر اسةةةةةةةةةةم  بتةةةةةةةةةةو ت 

ةةةةةةةةةةةةةةاتف قرةةةةةةةةةةةةةةابت   و ت قرةةةةةةةةةةةةةةد قرةةةةةةةةةةةةةةبر ر القرابفسر
ةةةةةةة   وكيةةةةةةة  يترجةةةةةةةى الدةةةةةةةالحت مةةةةةةةه ررجت
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فقةةد حشةةد الصةةاحب فةةي البيةةت ا و  حةةر  القةةا   مةةوردا، إّيةةال أربةة  مةةّرات   

وحةةر  السةةيه  مةةوردا، إّيةةال خمةة  مةةرات  وكةةأّه هّمةة  ا كبةةر كةةاه فقةة  يكةةرار هةةذيه 
الحةةةرفيه وحشةةةدهما فةةةي الشةةة ر ا و  مةةةه البيةةةت  وال يخدةةةى علةةةى القةةةارا مةةةا فةةةي 

 مه الثّق . الن ق بذلك الش ر

الصةةةاحب الحةةةرو  اليةةةي ينبةةة  أرحةةةدت  عما باإلضةةةافة إلةةةى مةةةا ذتكفةةةر مةةةه اسةةةيو  
مجريي أصواييا مه روّم القافية  وينب  مجراها ا خر مه قةاع البيةت أو قةرارل  فقةد 

ّدة ألةواه مةه إلةى عة -مه أج  يوفير الموسيقى الداخلّية في شةعرل  -لجأ الصاحب 
 :ياليكرار الحرفّي  ه

ر:األول: إ  يراُد الرباعيِّ الذي جاء من الثنائيِّ المكرَّ

ر.  عم لقةةد اسةةي  الصةةاحب فةةي أشةةعارل الربةةاعي الةةذم جةةاف مةةه الثنةةائير المكةةرت
  (55)ويميلةةك هةةذل المدةةردات لةةةد  الشةةاعر رنينةةا، موسةةيقيا، جافهةةةا مةةه يكةةرار المق ةةة 

ولعةةةةّ  مةةةةه أسةةةةباب عنايةةةةة الصةةةةاحب بيةةةةذا اللةةةةوه مةةةةه اليكةةةةرار إلحاحةةةة  علةةةةى  لةةةةب 
 :(56)لموسيقى الداخلّية للمدردات  ومه ذلك قول ا

ةةةةةةةةةةيت ت   بةةةةةةةةةةأّه مضةةةةةةةةةةي ر ا كةةةةةةةةةةرميه مضر
وكةةةةةةةاهر بعيةةةةةةةدا، أْه يت عةةةةةةة رعر لرْعلرةةةةةةة ت 
 (57) 

 

رف كتلُّيتةةةةةةةةةةةةأل  سريرشةةةةةةةةةةةةيردت أبنةةةةةةةةةةةةافت المدةةةةةةةةةةةةاخف
ْومرةف العتلرى  يت ع عتكر الواشتوهر عره حر

ةةك" و"يت رْعةة ر  -فةةي البيةةت الثةةاني -فقةةد جةةاف الصةةاحب  عر"  وهمةةا بكلميةةي "يت رْع فعت
راه  وقةةةد أكسةةةب هةةةذا  معر" و " تْعةةة فعر"  حيةةة  حرفةةةا الةةة امضةةةارعا " رْعةةة ر  والعةةةيه مكةةةرت

 اليكرار البيت قيمة صويّية، ويناغما، موسيقيا، جميال،.

 الحروف التي تدّل على القّوة: عمالالثاني: است
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ةةةةة  ةةةةةدر الصةةةةةاحب فةةةةي بعةةةةةي أشةةةةةعارل إلةةةةى بعةةةةة  الموسةةةةةيقى الصت اخبة  لقةةةةد عرمر
القويةةةة الميياليةةةة  القويةةةة المجلجلةةةة اليةةةي يقةةةرع ظذاه السةةةامعيه كال رقةةةات والنغمةةةات 
الحةةرو  اليةةي يةةدّ  علةةى القةةوة ويةةوحي بالشةةّدة  ومةةه ذلةةك قولةة  فةةي  عمال وذلةةك باسةةي

 :(58)علّي به أبي  الب

ةةةةةةْرنيهف   (51)والدرْخةةةةةةرت أرْقعرةةةةةة ت مشةةةةةةرقت العف
ةةةةةةةةةةيهف  ةةةةةةةةةةرر قر ف يتةةةةةةةةةة ت لفشر ويتبةةةةةةةةةةاحت متْيجر
(61) 

نرةةةةةةةاهف أر  لرةةةةةةة ر الجف ةةةةةةةيهف حف ةةةةةةةورف العف  كتةةةةةةة ُّ حت
لف المةةةةةةةةةةةةةةْدفتوهف  ْقةةةةةةةةةةةةةةدف  ولرةةةةةةةةةةةةةةدف النبفةةةةةةةةةةةةةةير بفحف

 

 أال يتقرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدتألت والدرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائف ت شتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيتدم 
 ويتةةةةةةةةةةةةةراق ميجيتةةةةةةةةةةةةةة ت ويتقيرةةةةةةةةةةةةةة ت نرْسةةةةةةةةةةةةةةلت ت 
ةةةةةةقتقرتْ   أْجةةةةةةر  الشةةةةةةقفيُّ درألر الوصةةةةةةير فرشر
ةةةةير عةةةةدا علةةةةى ةةةةذرا الةةةةدعيُّ ابةةةةهت البرغف  وكر

 
وهةو حةر  شةديد يعيمد الصاحب في هذل ا بيات على يكرار حر  القةا    
  وقةةةد ذكةةةرل فةةي البيةةةت ا و  ثةةةال  مةةرات  مةةةرة فةةةي الصةةدر  ومةةةرييه فةةةي (61)الوقةة 

العجةة   وفعةة  ذلةةك فةةي البيةةت الثةةاني  إذ كةةّرر "القةةا " ثةةال  مةةّرات أيضةةا،  إاّل أّنةة  
يعك  الوض   فيجعل  مّرييه في الصدر ومرة واحدة في العج   ويةرّددل فةي البيةت 

ر فقة   وكأنة  يشةير بيةذا الحشةد فةي صةدر البيةت إلةى الثال  أربة  مةرات فةي الصةد
موقةةة  صةةةعب  وجريمةةةة بشةةةعة  ييمثةةة  فةةةي مةةةا فعلةةة  ذلةةةك الخةةةارجي مةةةه قيلةةة  أميةةةر 
المةةةؤمنيه عليةةةا، كةةةّرأل اللةةة  وجيةةة . وقةةةد قةةةره الصةةةاحب هةةةذا الحةةةر  "القةةةا " بحةةةر  
ْلقّيةةة كةةالعيه والقةةا  يناسةةب جةةوت   العةةيه. ومةةه المعلةةوأل أّه اإلكثةةار مةةه الحةةرو  الحر

   ولذا فقد كرر الصاحب حر  العيه في البيييه ا و  وا خير.(62)القوة والحرب

وممةةا ي يةةدت فةةي موسةةيقى هةةذل ا بيةةات  اليضةةعي ت  كمةةا فةةي "يتقةةّدأل" و "شتةةيتد"   
ويضةةةعي  اليةةةاف  واليشةةةاك  الصةةةويّي بةةةيه كلميةةةي "الشةةةقّي" و "الوصةةةّي" فةةةي البيةةةت 

ي البيت ا خيةر  الميشةاكلة صةويا، ونغمةة  الثةال   وكذلك الكلمات المضّعدة الياف ف
ظرةأل هةةذل  رنا بفعف وهةي "الةدعّي  البغةةّي  النبةّي"  مّمةةا أكسةبيا جةّوا، موسةةيقيا، ميوا نةا،  يتْشةةعف
ا حةةدا   وبشةةاعة مةةا لحةةق بةةي  البيةةت الكةةراأل. وبيةةذا "يكةةوه الموسةةيقى هةةي السةةةحر 
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لنا منيةا يةؤّثر فةي في الشعر  فيي يحد  يغّيرا، في أسلوب الوجداه  وك  نغمة يصة
 .(63)إدراكنا  ويريد  معيا نغمات عا دية في ندوسنا"

 : (64)ويقو  الصاحب في علّي أيضا، 

ةةةةةةةةةةةةْه أْه يتقةةةةةةةةةةةةا ر بقرةةةةةةةةةةةةْدرفلف ا رنةةةةةةةةةةةةدادت   عر
يةةةةةةةةةةادت  يةةةةةةةةةةادت جف  فةةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةةوأل برةةةةةةةةةةْدٍر والجف
ْ دفةةةةةةةةةةةةةةةة ف ويركةةةةةةةةةةةةةةةةادت  ْه يريتةةةةةةةةةةةةةةةةألُّ بفخر  فةةةةةةةةةةةةةةةةيمر

ةةةةةةةنرادت  ْجةةةةةةةٍد لةةةةةةةْي ر فيةةةةةةة ف سف إْسةةةةةةةنادت مر
(65) 

يةةةةاورتف ا ْعضةةةةادت ةةةةةدت لفيرْولفةةةة ف وير 
(66)

  
ةةةةةةةةةمرْت بيةةةةةةةةةا ا دوافت وهةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةالدت  سف  حت
 ةةةةةةةةةةةةةعت ت  فجةةةةةةةةةةةةادتوا بالحيةةةةةةةةةةةةاةف وبةةةةةةةةةةةةادوا
ةةةةةةةةْه فةةةةةةةةوق أكنةةةةةةةةا ف ال مةةةةةةةةاهف نفجةةةةةةةةادت   مف
 فكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأّنيأل لحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروبيأْل أوالدت 
 أْقعرةةةةةةةةةةى وقةةةةةةةةةةا ر المةةةةةةةةةةوتت والمرصةةةةةةةةةةادت 

 

ّظْميرةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةْه بأستةةةةةةةةةة ت ال بةةةةةةةةةةأ ر إْه عر  مر
ْربفةةةةةةةةةة ف   عرجبرةةةةةةةةةْت مالئكةةةةةةةةةةةت السةةةةةةةةةمافف لحر

يعتةةةةةةةةةةةةةةةةة ت إْذ شةةةةةةةةةةةةةةةةةاهردرْي ت و   المنةةةةةةةةةةةةةةةةةوهت يت ف
ةةةةةةةةةةةةدٍ  ْبرئيةةةةةةةةةةةة ت  ْحمر ةةةةةةةةةةةةْنيتأْل جت  فرحكةةةةةةةةةةةةالت عر
ةةةةةةررعر الوليةةةةةةدر بمْوقفةةةةةةٍ  شةةةةةةابر الوليةةةةةةة  صر
 وأذاقر عيبةةةةةةةةةةةةةةةةر بالحسةةةةةةةةةةةةةةةاألف عتقوبةةةةةةةةةةةةةةةة، 
وه بالةةةةةةةة  وعةةةةةةدا علةةةةةةى عشةةةةةةةريهر يعيةةةةةة ت
ةةةةةةةْيدت ت  ةةةةةةةْه قتةةةةةةةريٍ  سر ةةةةةةةْه كتةةةةةةة ر أْبلرةةةةةةةجر مف  مف
ةةةةةةةةعتوا أْخالفريةةةةةةةةا ةةةةةةةةْرٍب أتْرضف  أْحةةةةةةةةال ت حر

كةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةقر الّ مةةةةةةةةةةةاهت مر مر  انريتألْ قرةةةةةةةةةةةْوألم إذا رر
 

بعةةةير الحةةةرو ف ذات الوقةةة  الشةةةديد   -فةةةي أبيايةةة  هةةةذل  -يكةةةّرر الصةةةاحب  
كةةاليم ة  والقةةا   مّمةةا أكسةةب ا بيةةات موسةةيقى قويةةة صةةاخبة ييناسةةب وعنةة  هةةذا 
الموق  الحربّي  حي  يصّور لنا الصاحب ما فعل  علّي كّرأل الل  وجي  في معركةة 

ر وهةي "السةيه" عي حرو  الصديبدر. وقد لّ   مه عن  هذل الموسيقى ورود ب
"  وهةةي حةةرو  رقيقةةة يكةةّررت فةةي ا بيةةات  حيةة  يةةرّددت فةةي مو "الصةةاد" و "الةة ا

ا بيات ا و   والراب   والسةاد   والساب   والعاشر. ومما نجةدل فةي ا بيةات أيضةا، 
يجّم  حر  الجيأل في البيت الثاني  ويكرارل في ك  مه البيييه الراب  والثامه  وهةو 

 ار أكسب ا بيات الموسيقى و اد في إيقاعيا الداخلّي.يكر 
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 :(67)ويقو  الصاحب مه القصيدة ندسيا

 أوررْديرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت إْذ أْعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور  اإليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرادت 
 والّشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرُّ مفْنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت متْبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرأم ومتعرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادت 
ةةةةةةةةةةةةةةةةّدلف اإلْشةةةةةةةةةةةةةةةةقافت واإلْسةةةةةةةةةةةةةةةةعادت   فةةةةةةةةةةةةةةةةي حر

 

 عنةةةةدما (68)عرْمةةةةرا،  -لرعرْمةةةةرت اللةةةة   -واذكتةةةةْر 
ةةةةةةةةةةةةةوعر ي يقتةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةبتهر الجميةةةةةةةةةةةةة ت وال جتمت   ت جر
ةةةةةةةةةةةةةةْم ر الكةةةةةةةةةةةةةةافريهر بفصةةةةةةةةةةةةةةارألٍ   برةةةةةةةةةةةةةةدتْدتر شر

 
نالحةةةظ أهت حةةةر ر الةةةدا  قةةةد يكةةةرر فةةةي هةةةذيه البييةةةيه  وهةةةو مةةةه ا صةةةوات  

الشةةديدة االندجاريةةة  فيولّةةدت عنةة  موسةةيقى صةةاخبة مجلجلةةة يخةةدأل الصةةورة والمعنةةى 
ْمةةةرا، ويدريقةةة  جمةةةوع  اللةةةذيه يعّبةةةر عنيمةةةا الصةةةاحب  وهمةةةا ييمةةةّثاله فةةةي قْيةةة  علةةةيذ عر

فريه بسةةةيد  الصةةةارأل  وكأننةةةا فةةةي البيةةةت الثالةةة  ننظةةةر إلةةةى علةةةّي وهةةةو يصةةةو  الكةةةا
ويجةةةو  ميحركةةةا، يمينةةةا، ويسةةةارا، بقةةةوة وشةةةدة  وقةةةد فةةةّرق جمةةةوع الكةةةافريه  فدةةةّروا أمامةةة  

  البيه النجاة بأرواحيأل.

 :حروف المدّ  استعمالالثالث: 

  اسةةيعماإلةةى  -مةةه أجةة  يةةوفير الموسةةيقى فةةي أشةةعارل  -لقةد لجةةأ الصةةاحب  
حرو  المّد بشك  كبيةر  وهةي "ا لة   والةواو  واليةاف"  ويكةرار هةذل الحةرو  ييةب 
السةةام  قيمةةة صةةويّية عظيمةةة  عنةةدما يناسةةبيا حركةةة مةةا قبليةةا  فيةةيمّخي الن ةةالق 
الصةةةوت مسةةةافة أكبةةةر  ويلمةةة  السةةةام  ليةةةا ي ريبةةةا، ي يةةةب بةةة  الةةةند   ويةةةأن  إليةةة  

 .(61)السم  والوجداه

وسيقّية ليذل الحرو  مه كونيةا هةي الحةرو  "اليةي يدسة  ويرنبت  ا هّمّية الم 
المجةةا  لينةةّوع النغمةةة الموسةةيقّية للكلمةةةة الواحةةدة أو الجملةةة الواحةةدة لسةةعة إمكاناييةةةا 

. فأصوات المّد إذه أصةوات موسةيقّية منيظمةة قابلةة للقيةا   (71)الصويّية ومرونييا"
ف عنةد مةرورل أثنةاف الن ةق بيةا وليا القدرة على االسيمرار  ويرجة  ذلةك إلةى أّه اليةوا
  ولعةّ  مةا  اد فةي قةدرة هةذل (71)يمّر حرا، مه غير أه يكةوه هنةاك احيكةاك أو إعاقةة
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ا صةةةةوات علةةةةى قةةةةّوة اإلسةةةةماع واالنيظةةةةاأل الموسةةةةيقّي أّنيةةةةا أصةةةةوات مجيةةةةورة بشةةةةك  
 .(72)عاأل"

 :(73)يقو  الصاحب لما كّنى المنّجموه عما يعري ل  في سنة موي 

 وا حكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألف  وخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالفقر النتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوألف 
 ال المشةةةةةةةةةةةةةةةةةيرم أرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةول ل نعةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألف 
 يةةةةةةةةةةا ربر فةةةةةةةةةةاحدظني مةةةةةةةةةةه ا سةةةةةةةةةةقاألف 
 وهتْجنرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ا و ارف وا ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألف 

 

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةا مالفةةةةةةةةةةةةةةةةةكر ا رواحف وا جسةةةةةةةةةةةةةةةةةاألف 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الأليافف والظّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدربرر الضر

ْلةةةةةةةةةةةةةةةألت عنةةةةةةةةةةةةةةةدر الملفةةةةةةةةةةةةةةةكف العرةةةةةةةةةةةةةةةاّلألف   والعف
قرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواد ر ا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألف  ور  ور

 
المةّد  وهةي "ا لة " و  سي رةت حةرو  -في أبيات الصاحب هذل -ييبّيه لنا  

"الواو" و "الياف"  وبخاّصة ا ل   اليي هي أخ ُّ هذل الحرو   ويتعرةدُّ حةرو  المةّد 
. وقةةد أكسةةبت حةةرو  المةةّد هةةذل (74)أخةة ت الحةةرو ف جميعيةةا   ّنيةةا أوسةةعتيا مرْخرجةةا، 

ا بيةات نغمةةةة موسةةيقّية عذبةةة ليرّددهةةا ومةةّدها. والصةةاحب يكثةةر مةةه هةةذل المةةدود لمةةا 
ةة   وراحةةة  ذنةة  ب يةةب  ليةةا مةةه صةةلة ندسةةية بةة   إذ إنيةةا يمنحةة  راحةةة لقلبةة  بمةةّد نردرسف

الةةةةةنغأل  و نيةةةةةا يع ةةةةةي الشةةةةةاعر مةةةةةه يجةةةةةاوب الةةةةةنظأل مةةةةةاال يع يةةةةة  يةةةةةوالي الحةةةةةرو  
ات فةةةي ا بيةةةات هةةةي للي ريةةةب والينغةةةيأل  وهةةةي يناسةةةب ظالأل والحركةةةات. وهةةةذل المةةةدّ 

مةوه  إذ إهت "المةدود للي ريةب الشاعر وأح انة  اليةي يشةعر بيةا بسةبب مةا ذكةرل المنجّ 
  هةةةي بالشةةةعر ألصةةةق   ّه الشةةةعر فةةةي ا عةةةأل وبخاصةةةة العربةةةي يمثّةةة  غنةةةاف الةةةند 

جا وا سةةةةى والحنةةةةيه  وا نةةةةيه ات الّشةةةةأشةةةةواقيا وظالميةةةةا وأفراحيةةةةا اليةةةةي يناسةةةةبيا مةةةةدّ 
  وليةةةذل الحةةةرو  فيمةةةا نةةةر  داللةةةة فكريةةةة معنويةةةة إضةةةافة إلةةةي (75)والّسةةةراف والضةةةراف

سةةةيقّية  فقولةةة : "مالةةةك" يةةةدّ  علةةةى هيمنةةةة اللةةة  عةةةّ  وجةةة   واميةةةداد ملكةةة   القيمةةةة المو 
و"ا رواح" و "ا جساأل" يدّ  مدُّهما على إبرا  الشاعر هذل ا شياف واليركي  علييا  
أل فاللة  يعةةالى مالةةك لةألرواح وا جسةةاأل مةةيحّكأل بيةا  وخةةالق للنجةةوأل مسةّير ليةةا  مةةيحكّ 

ئ  وظالمةة . وييةةاب  الصةةاحب يكةةرار المةةدود  بةةالمنجميه  وهةةو المةةدّبر للكةةوه بضةةيا
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ا يةاأل   فيدعو الل  ع  وجّ  أه يحدظ  مه ا سةقاأل  وأه يجّنبة  المصةائب وحةواد 
  لنةةا وجةةود غةةال  مةةه الحةة ه وا لةةأل يغلّةة  ا بيةةات  كمةةا ضةةوا و ار وا ثةةاأل. وييّ 

ا ينسجأل م  ييبّيه لنا أيضا، إيماه الشاعر بالل  سبحان  ويعالى  واعيمادل علي   وهذ
ما نجدل في العصر الحةدي  مةه أّه الشةعراف "ظمنةوا بةأّه الموسةيقى الشةعرّية يعبيرّيةة 

نةةوا إيحائّيةةة  يضةةدي علةةى الكلمةةات أقصةةى مةةا يسةةي اع اليعبيةةر عنةة  مةةه معنةةى  وأيق
ا صةةةوات موسةةةيقّية إيحائيةةةة قبةةة  أه يكةةةوه يعبيرّيةةةة،  بةةةأّه الكلمةةةات أصةةةواتم  وداللةةةةت 

 .(76)وصدّية،"

 :(77)لصاحب في ظ  البيت الكراألويقو  ا

ةةةةةةةْدتت فةةةةةةة  ي القْلةةةةةةةبف أرْح انةةةةةةةا، أرفانينةةةةةةةاوجر
ِف يرةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةّييناهف ةةةةةةةةةةدرْد ثرنةةةةةةةةةةاف، للورصف  ْي وجر

ْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهف ورالفف ال البّيينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  إاّل بفحت
ينةةةةةةةةةةةةا بتةةةةةةةةةةةةةف الستةةةةةةةةةةةةادرةف الغتةةةةةةةةةةةةرر الميرامف  مرحر
ةةةةةةةةافرْت ررْأيريةةةةةةةةا ففينةةةةةةةةا  إذا الخت تةةةةةةةةوبت أسر
ةةةةةةةةةةادر ا نةةةةةةةةةةاألر وسةةةةةةةةةةا ر الياشةةةةةةةةةةمّيينا  سر

ةةةْدحف  ينةةةالفمر ةةةْولى يرةةةر  يدضةةةيلكتأل دف مر
 (78 )

ينةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةْ  برراهف  يرةةةةةةةةةةةةرتدُّ مةةةةةةةةةةةةا قتْليتةةةةةةةةةةةة ت يتْقمر
 

ةةةةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةةةةديحي ظ ر يسةةةةةةةةةةةةةةةينا  إذا يرراخر
 يةةةةا  ْبةةةة ت ففةةةةْي بمةةةةدي  ال ةةةةاهريه وال
عةةةةةةا،  وحر الخْيةةةةةر متجيرمف  فرلرْسةةةةةتت أْ لتةةةةةةبت رت
يتت إلةةةةةةةةةةةةةةةى ْمةةةةةةةةةةةةةةةدت للّةةةةةةةةةةةةةةة ف أْه هتةةةةةةةةةةةةةةةدف  الحر
م ةةةةةدف ةةةةةبُّ النبةةةةةير وأْهةةةةة ف البرْيةةةةةتف متْعيرمر  حت

ةةة ةةةهْ أيةةةا ابةةةهر عر ةةة ر مر  ألر ررسةةةو  اللةةة ف أْفضر
ةةةخْ  ةةةْدررةر الةةةديهف يةةةا فرةةةْردر اليرقةةةيهف أصف  يةةةا مف
ةةةةةةهْ   أْنةةةةةةتر اإلمةةةةةةاألت ومنظةةةةةةورت ا نةةةةةةاأل فرمر

 
ذلةةةك بسةةةبب يكةةةرار حةةةرو  المةةةّد الثالثةةةة ذل ا بيةةةات ميناغمةةةةم موسةةةيقيا،  و هةةة 

"ا لة "  و"الةةواو"  و"اليةاف" اليةةي أخةذت أصةةداؤها ييجةاوب فةةي ا بيةات  وقةةد يدّرقةةت 
ييةةةا ووّ عةةةت علةةةى أبعةةةاد دقيقةةةة اليصةةةويت  وذات يناسةةةب واضةةة  جلةةةّي  مةةة  يةةةدّفق ف

وجداه الشاعر في اليعبير عه مدح     البيت وفخرل واعي ا ل بيأل  وبخاصة أمير 
المةةؤمنيه علةةّي بةةه أبةةي  الةةب كةةّرأل اللةة  وجيةة . وهةةذا اليكةةرار  صةةوات المةةّد أكسةةب 

لموسةةيقى اللدظيةةة وسةةيلة ميمةةة لنقةة  ا بيةةات موسةةيقى ح ينةةة  ممةةا يةةدّلنا علةةى أّه ا
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 .(71)المشاعر وا حاسي  واالندعاالت بشك  دقيق

باإلضةةافة إلةةى اليو يةة  الةةدقيق للمةةدود  -وممةةا  اد فةةي موسةةيقى هةةذل ا بيةةات 
اشيما  كّ  قافية مه القوافي على مّديه اثنيه  هما: "الياف" و "ا ل "  حي   -فييا

ا بيةةةات موسةةةيقى ح ينةةةة ين ةةةق با سةةةى جةةةافت ا لةةة  ل  ةةةالق  وهةةةذا مةةةا أكسةةةب 
واللوعةةةة  فاخييةةةاأل ا بيةةةات بيةةةذل ا لةةة  الميصةةةلة بةةةالنوه وقبليةةةا اليةةةاف أكسةةةبيا نغمةةةة 
موسيقّية  و اد في اليرّنأل فييا  وهذا أمةر معةرو  لةد  البةاحثيه. يقةو  جةال  الةديه 

ةة"ميحةةّدثا عةةه فواصةة  ظيةةات القةةرظه الكةةريأل  (81)السةةيو ي ْيألت كثةةر فةةي القةةرظه الكةةريأل خر
ْكميتةة  وجةةود الةةيمّكه مةة  الي ريةةب  لحةةاق النةةوه  وحف الدواصةة  بحةةرو  المةةّد واللةةيه وا 

لحقوه ا ل  والياف والنوه   ّنيةأل أرادوا : "إنيأل إذا يرّنموا يت (81)بذلك كما قا  سيبوي 
الصاحب ألة   اسيعما . وال يخدى أّه (82)مّد الصوت  وييركوه ذلك إذا لأل ييرّنموا"

ياية لة  صةلة وثيقةة بةالمعنى  إذ يعّبةر الصةاحب بةذلك عةه اسةيمرار اإل الق في الن
صوت النوه ويكرارل يعني "الغتنتةة والغّمةة  وا ّنةة  اسيعما أح ان  واميدادها  كما أّه 

  وال غرابةة فةةي نقةة  (84)  وهةةو يكةرار يضةةدي علةى البيةةت موسةيقى هادئةةة(83)وا نةيه"
قى في أبيةات القصةيدة  فيتحةدف  أنغامةا، الموسيقى للمعاني وا فكار إذ ينساب الموسي

يتسةةيأل فةةي الكشةة  أو اليعبيةةر عةةه الجةةّو الندسةةي للشةةاعر  واليجربةةة الشةةعورّية  ومةةا 
ين وم علي  مه عوا ة  واندعةاالت وأفكةار يخةيلج فةي ندة  الشةاعر  ويعمة  علةى 
يصةةةةاليا إلةةةةى ا خةةةةريه  فيتحةةةةد  فةةةةييأل اندعةةةةاال، يخيلةةةة  قةةةةوة وضةةةةعدا، حسةةةةب  نقليةةةةا وا 

 .(85)يأل ليا  وبينّوع العوا   والمعاني يينّوع الموسيقى"اسيجابي

 بعض حروف الزيادة: استعمالالرابع: 

يسيخدأل الصاحب إضافة إلةى حةرو  المةّد بعةي حةرو  ال يةادة المجموعةة  
ةةْه سةةألي    وهةةي حةةرو  يقةةارب حةةرو  المةةّد فةةي إفسةةاح المجةةا  لينةةّوع "فةةي قولنةةا "مر

و الجملةةةة الواحةةةدة  وذلةةةك بسةةةبب مرونييةةةا وسةةةعة النغمةةةة الموسةةةيقّية للكلمةةةة الواحةةةدة أ



 137 

  ومةه ذلةك قةو  الصةاحب فةي (86)إمكاناييا الصويّية وخصائصيا الصويّية المواييةة
 :(87)علّي كّرأل الل  وجي 

قرةةةةةةةْرألر القتةةةةةةةروألف يردةةةةةةةوقت كةةةةةةة ت البتةةةةةةة ت ف 
(88) 

ْشةةةةةةةةةةكف ف   يرْعةةةةةةةةةةدتولت نتْكيرةةةةةةةةةةةت واضةةةةةةةةةةٍ  أو مت
يُّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف   ليريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالكوا بفيرعرسُّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍ  ويرجر

ةةةةةةةةةةةةةةأرلتولت  ةةةةةةةةةةةةةةدترعيهر ثرةةةةةةةةةةةةةةْوبر يرةةةةةةةةةةةةةةذرلُّ ف  سر  مت
ةةة ف  ةةةابت قرةةةْو ر المرسر  (81)لةةةو أرْثبرةةةتر النُّصت

ةةةةةْه مْعةةةةةد ف فةةةةةي الوْقةةةةةتف فةةةةةرت   ارا، فريرةةةةةْ  مف
ةةةةة ف  ييرْغلةةةةة ْرجر ْلةةةةةير المف  علةةةةةى ا هلةةةةةيهر غر

 ظ  النبةةةةةةةةير علةةةةةةةةى الخت ةةةةةةةةوبف النُّةةةةةةةة ت ف 
 

ذا انثنيةةةةةةةةةةةتت إلةةةةةةةةةةةى العلةةةةةةةةةةةوأل ررأييتةةةةةةةةةةة ت   وا 
 ويقةةةةةةةةةةةةةةةةةوألت بالين يةةةةةةةةةةةةةةةةة ف واليأويةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال

 ويةةةةةةةةةةةةةةةةة ف اليةةةةةةةةةةةةةةةةةي نرّجةةةةةةةةةةةةةةةةةْييتألت لةةةةةةةةةةةةةةةةةوال فيا
ةةةةةةألْ  كر  لةةةةةةأل يْسةةةةةةأر ف ا قةةةةةةواألر عةةةةةةْه أْمةةةةةةٍر ور
 كةةةةةةةةاه الرسةةةةةةةةو ت مدينةةةةةةةةة، هةةةةةةةةو بابتيةةةةةةةةا
ْيةةةةةةةةةةةرتلت   قرةةةةةةةةةةةْد كةةةةةةةةةةةاهر كةةةةةةةةةةةّرارا، فرستةةةةةةةةةةةمرير غر
ةةةةةدورهتألت لةةةةةبتْغيف المصةةةةة درى  هةةةةةذم صت
ةةةةةةةةتْ  روبةةةةةةةةا، أدرجر قتةةةةةةةةودتهتأل حت ةةةةةةةةبرْت حت  نرصر

 
ييه فقد كّرر الصاحب حةرو  ال يةادة  ومةه ذلةك حةر  "النةوه"  إذ رّددل مةر  

في ك  مه ا بيةات ا و   والثةاني  والرابة   والخةام   والسةاد   والثةامه  وثةال  
مرات في ك  مه البيييه الخام  والثامه. وكّرر حر  الياف  مرّددا، إّيال مةّرييه فةي 
البيت ا و   وأربة  مةرات فةي البيةت الثةاني  وسةّت مةرات فةي الثالة   ومةّرة فةي كة  

  والسةةةاد   ومةةةرييه فةةةي البيةةةت ا خيةةةر. وكةةةّرر حةةةر  مةةةه ا بيةةةات الرابةةة  والخةةةام
الميأل بدرجات ميداوية بلغت في البيت الراب  ورْحدل أرب  مرات. وقد ساد حر  الةالأل 
ا بيةةات  حيةة  أوردل الصاحةةةب سةةب  مةةرات فةةي البيةةت ا و   وسةةت مةةرات فةةي كةة  

ت الخةةام   مةةه ا بيةةات الثةةاني والثالةة  والرابةة  والثةةامه  وأوردل سةةب  مةةرات فةةي البيةة
وثةةال  مةةرات فةةي البيةةت السةةاد   ويسةةعا، فةةي البيةةت السةةاب . ومةةا كةةاه هةةذا اليكةةرار 
ليةةذل الحةةرو  علةةى هةةذا الن ةةاق الواسةة  إاّل إليجةةاد الموسةةيقى الشةةعرّية المةةؤثرة اليةةي 

 ي رب ا ذاه لسماعيا.

وهكةةذا يّيضةة  لنةةا أّه يكةةرار الصةةاحب الحةةرو  فةةي مدردايةة  الشةةعرّية لةةأل يكةةه 
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ّنما جةاف إلكسةاب أشةعارل إيقاعةا، جمةيال، وموسةيقى عذبةة مةؤثرة عبثا، ودو  نما هد   وا 
معّبرة  يصّور مه خال  انسيابيا ويجاوب نغماييا أحاسي  الشاعر واندعاالي  يجال 

 الموضوعات اليي يعّبر عنيا.

 ثانيًا: تكرار الكلمات:

أل فةةي يعةةّد يكةةرار الكلمةةة فةةي الةةنّل ويكةةرار الجملةةة فةةي السةةياق ذا أثةةر عظةةي 
ا هةةو ة مةةا هةةو أكبةةر مّمةةيةةوفير الجانةةب الموسةةيقّي  وليةةذا اليكةةرار مةةه القيمةةة السةةمعيّ 

. ويتقصةةةد بةةاليكرار هنةةةا شةةةيئاه  (11)ليكةةرار الحةةةر  الواحةةد فةةةي الكلمةةة أو فةةةي الكةةالأل
 هما:

 يكرار الكلمات بالمعنى ندس . -أ

 بعي الدنوه البديعية المعيمدة على اليكرار. -ب

 لمعنى ندس :يكرار الكلمات با -أ 

لقةةد عمةةد الصةةاحب مةةه أجةة  يةةوفير الموسةةيقى فةةي شةةعرل إلةةى يكةةرار ا لدةةاظ  
  ي:ذا يشم  عّدة ألواه مه اليكرار هدوه يغيير المعنى  وه

ا و : يكةةةةرار كلمةةةةة أو أكثةةةةر مةةةةه صةةةةدر البيةةةةت فةةةةي صةةةةدور أبيةةةةةات 
 مييابعة:

ت لقد لجأ الصاحب في بعي أشعارل إلى يكرار كلمة معينةة فةي أو  كة  بية 
 :(11)ليع ي القصيدة نغمة معينة ي يد في موسيقاها  ومه ذلك قول 

ْمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت يرْحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدتو  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ وجت مر  بالجر
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ    هت أْهلريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأل يرمر
لرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ  وا ذات الحت يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهر جر

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْيرم مرعريتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةألْ   ستةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقيا، لسر
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّد ال مر  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه قرْبةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف أْه كر
 ستةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْقيا، ورْعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا، للذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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لرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ   (12)عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديارف والحف

 
ْه جر   لرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْواستةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْقيا، ليتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأْل وا 

 
 بيةةات  وقةةّو  جةةر  المدةةردات فييةةا فيكةةرار كلمةةة "سةةقيا،"  اد فةةي نغمةةة هةةذل ا 

إضةافة إلةةى مةةا اشةيم  عليةة  مةةه ا ثةر الخ ةةابّي الميمثةة  فةي يقويةةة مشةةاعر الحنةةيه 
 واليشّوق.

وقد كّرر الصاحب في بعةي أشةعارل كلميةيه فةي م لة  كة  بيةت  ومةه ذلةك 
 .(13)قول  في علّي كّرأل الل  وجي 

 قف كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالحي ف أ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيعيف ف نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارر الغتلرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ   شف
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى بالشُّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ْ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْربت يتْ جر  والحر
 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ولعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ 
دا، نرْحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور هتبرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاجف

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ   (14)أعدائفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف أْثقرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر كر

لرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ  فارقرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتف   (15)البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةييت الخف

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْربف المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي ويعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ   شف
ةةةةةةةةةةةةةةة ْ  لةةةةةةةةةةةةةةةأل والقةةةةةةةةةةةةةةةوألت وشر ةةةةةةةةةةةةةةةةرف العف
(16) 

 

 أنةةةةةةةةةةةةتر الةةةةةةةةةةةةذم أنحةةةةةةةةةةةةى علةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  هأنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذم يتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرفدت مف

 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذم نرّحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهتألت 
 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةذم سةةةةةةةةةةةةةةةةةةادر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 
 أنةةةةةةةةةةةةةةةتر الةةةةةةةةةةةةةةةةذم لةةةةةةةةةةةةةةةةأل يتةةةةةةةةةةةةةةةةرر قرةةةةةةةةةةةةةةةة ْ 
 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذم ألقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى
 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذم لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذم يرْنيرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةذم يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةدعى بفبرْحةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 
ذلك اليناغألت الموسيقّي البةدي  واإليقةاع الجمية   -في هذل ا بيات  -يبدو لنا 

بةة  ا فئةةدة والندةةو   فقةةد حقّةةق الصةةاحب بيكةةرارل  الةةذم ي ةةرب ا ذه لسةةماع   ويليةةذُّ 
ا لداظ هذا الي ريب العجيب  فما يكاد موسيقى البيت ينييةي ويسةيقّر فةي ا سةماع 
حيى يعود ألحانتيا المؤّثرة ييرّدد في صدر البيت الالحق  وهكذا إلى نياية ا بيات  

صلة اليةي موسيقّية الميّ مّما يجع  ا بيات سلسلة مه الموجات الصويّية والنغمات ال
 ال ينييي إاّل بعد أه يكوه قد بلغت مه المسيم  مبلغا، عظيما،.



 141 

 الثاني: تكرار صدر البيت كاماًل في صدور أبيات متتابعة:

لقد كةّرر الصةاحب صةدر البيةت كةامال، فةي صةدور أبيةات مييابعةة  وهةو لةوه 
ةْر . ومةه ذلةك    ويراد بيذا النوع مةه اليكةرار(17)مه ألواه اليكرار النغمي يقويةة الجر

 .(18)قو  الصاحب في علّي كّرأل الل  وجي 

ةةةالبف  ةةةارفألر كتةةة ت يةةةوألف غف لرةةةبر الخرضر  (11)غر

ةةةةةةةةةةةةةوتةر ا نجةةةةةةةةةةةةةابف   ظخةةةةةةةةةةةةةى النبةةةةةةةةةةةةةيت أخت
ةةةةةةةةةةةةةبرقر الجميةةةةةةةةةةةةة  بستةةةةةةةةةةةةةّنٍة وكيةةةةةةةةةةةةةابف   سر
 لةةةةةةةةأل يرةةةةةةةةْرير با صةةةةةةةةناألف وا ْنصةةةةةةةةابف 

 ِف (111)ظيةى ال كةةاةر وكةاهر فةةي المحةةراب
ةةةةةألر الغةةةةةديرت لةةةةةة ت علةةةةةى ا ْصةةةةةةحابف  كر  حر
ةةةةةْوأل عةةةةةذابف  ةةةةةاألر أْهةةةةة ر الشةةةةةركف سر  قرةةةةةْد سر

 (111)أ ر  ببةةةةةةةةدٍر كتةةةةةةةة ت أرْصةةةةةةةةيردر ظبةةةةةةةةي
 يرةةةةةةةةةةةةرركر الضةةةةةةةةةةةةال  متدلتةةةةةةةةةةةة ر ا نيةةةةةةةةةةةةابف 

 

 لةةةةةةأل يعلمةةةةةةوا أهت الوصةةةةةةيت هةةةةةةو الةةةةةةذم
 لةةةةةةأل يعلمةةةةةةوا أهت الوصةةةةةةيت هةةةةةةو الةةةةةةذم
 لةةةةةةأل يعلمةةةةةةوا أهت الوصةةةةةةيت هةةةةةةو الةةةةةةذم
 لةةةةةةأل يعلمةةةةةةوا أهت الوصةةةةةةيت هةةةةةةو الةةةةةةذم

 ذملةةةةةةأل يعلمةةةةةةوا أهت الوصةةةةةةيت هةةةةةةو الةةةةةة
 لةةةةةةأل يعلمةةةةةةوا أهت الوصةةةةةةيت هةةةةةةو الةةةةةةذم
 لةةةةةةأل يعلمةةةةةةوا أهت الوصةةةةةةيت هةةةةةةو الةةةةةةذم
 لةةةةةةأل يعلمةةةةةةوا أهت الوصةةةةةةيت هةةةةةةو الةةةةةةذم
 لةةةةةةأل يعلمةةةةةةوا أهت الوصةةةةةةيت هةةةةةةو الةةةةةةذم

 
ليقويةةةةة الةةةةنغأل  إذ إّننةةةةا نسةةةةي ي  مةةةةه حيةةةة   -فةةةةي هةةةةذل ا بيةةةةات  -فةةةةاليكرار  

لةذم المعنى أه نحذ  صدور ا بيات  ونع   عج  ك  بيةت علةى عجة  البيةت ا
يسبق   إاّل أّه أهّمّية هةذا اليكةرار ينبة  مةه قيمية  الموسةيقّية الميمّثلةة فةي إيجةاد ذلةك 
اللحةةه النةةايج عةةه يكةةةرار صةةدور ا بيةةات  ومةةا يتشةةيعت ت ذلةةك فةةي ا بيةةات مةةه إيقةةاع 

 أّخاذ وموسيقى عذبة رقيقة.

 الثالث: تكراُر الكلمة ذات النغمة الخاصة:

ت النغمة الخاصة في البيت أكثر مه مرة  ممةا وقد يرّدد الصاحب الكلمة ذا 
ْرسةةةيا وانضةةةماأل بعضةةة  إلةةةى بعةةةي  فيت  حةةةد  فةةةي النيايةةةة ا ثةةةر يةةةؤدم إلةةةى يكةةةرار جر
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 :(112)الموسيقّي الم لوب  ومه ذلك قول 

ى ى برةةةةةةةةةةةةْدرر الةةةةةةةةةةةةدُّجر ةةةةةةةةةةةةحر ةةةةةةةةةةةةْم ر الضُّ  شر
كرنرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف أبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ور

 

 هتنرْئيرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت هتنرْئيرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنا،  سر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمر ف متحر  فرسر

 
اليكةةةرار نوعةةةا، مةةةه الينةةةاغأل  يكةةةّرر كلمةةةة "هتنرْئيرةةة ت"  وقةةةد أوجةةةد هةةةذافالصةةةاحب  
في صدر البيت ا و   ما لب  أه اميّد حيى شم  البيت بش رْي   كما أّنة   ياللدظ

قةةّو  جةةر  ا لدةةاظ. ومّمةةا  اد فةةي موسةةيقى ا لدةةاظ يشةةديد حةةر  النةةوه  مّمةةا يةةوحي 
فةي الةند   فكأّنمةا هةذا اليضةعي  للنةوه  ظرةأل ا ثةرقّوة  واليأكيد  وشةّدة الوقة   وعف بال

ضةةرباتم قويةةة مجلجلةةة ذات أثةةر قةةوم فةةي الةةند  والسةةم . وقةةد جمةة  الصةةاحب هنةةا 
قةةة بالصةةوت  وهةةي اليةةي يمكةةه أه شةةديد  وهمةةا مةةه اليمييةة ات الميعلّ كةةرار واليّ بةةيه اليّ 

يتّيخةةذ أساسةةةا، للةةةو ه واإليقةةاع  إذ إّنيةةةا يسةةةم  بيمييةةة ات كميةةة فةةةي الصةةةوت  فيدةةةاوت 
 .(113)اليكرار قد يعظأل  وقد يق ّ 

 الرابع: إعادة كلمة أو أكثر من عجز البيت:

هذا النوع مةه اليكةرار  فكثيةرا، مةا عمةد إلةى كلمةة  اسيعما لجأ الصاحب إلى  
فكّررهةةا فةةي صةةدر البيةةت الالحةةق    ذات مةةدلو  قةةوّم واردة فةةي عجةة  بيةةت شةةعرمّ 

 :(114)ومه ذلك قول 

 يرْومةةةةةةةةةةةةةةةةا، بفدرْضةةةةةةةةةةةةةةةة ف أركةةةةةةةةةةةةةةةةابٍر  تْهةةةةةةةةةةةةةةةةرف 
ةةةةةةةةةْ ر  ِف (115)نرظرةةةةةةةةةروا إلةةةةةةةةةيت بةةةةةةةةةأرْعيتٍه خت

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمفعوا  مةةةةةةةةةةةةةةةةةالي أر  قومةةةةةةةةةةةةةةةةةا، إذا سر
يفةةةةةةةةةةةةة ف  ْيرر  فرْضةةةةةةةةةةةةة ف النبةةةةةةةةةةةةةير وفرْضةةةةةةةةةةةةة ف عف

 
فقةةد كةةّرر الصةةاحب كلمةةة "فرْضةة " الواقعةةة فةةي عجةة  البيةةت ا و  كّررهةةا فةةي 
صدر البيت الثاني  وهو ال يقصد مه هذا اليكةرار يقويةة الجانةب اإلنشةائي الميمثة  

ّنمةا عمةد في إعجاب  بدض   هةؤالف ا كةابر  وهةأل الرسةو  الكةريأل  وظ  بيية  الكةراأل  وا 
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إلةةى يقويةةة الةةنغأل والجةةر  علةةى سةةبي  اليةةرّنأل  فيةةو يؤكةةد نغةةأل البيةةت السةةابق ويصةةل  
 بنغأل البيت الالحق.

 :(116)ومه ذلك قو  الصاحب أيضا، 

ْميتيةةةةةةةةةةةةةةةا بيتبيُّةةةةةةةةةةةةةةةة ف  ةةةةةةةةةةةةةةةّ  اإلنابرةةةةةةةةةةةةةةةةف رت  خر
ةةةةةةةةةةةة ف  ةةةةةةةةةةةةادرٍة ظ  النبةةةةةةةةةةةةير المرسر  فةةةةةةةةةةةةي سر

فتةةوا ةة  وررر ْقةةوٍ  وبفمتْنصت ةةارر بفمف الدرخر
 ِف (117)

 

ةةةةةةة ت المشةةةةةةةيبت بعارضةةةةةةةي يرةةةةةةةى إذا خر  حر
ةةةةةةدائفحي نوبف مر ِم عرلةةةةةةتت يكديةةةةةةرر الةةةةةةذُّ  وجر
رر قرةةةةةةةةادرةٍ  وا المدرةةةةةةةةاخف ةةةةةةةةا ت  فةةةةةةةةي سةةةةةةةةادٍة حر

 
قول  فةي "سةادة" فةي صةدر البيةت الثالة   وكةاه قةد  -هنا  -يكّرر الصاحب 

ر جةةةاف لغةةري خ ةةةابّي هةةةو ذكةةرل أوال، فةةةي عجةةة  البيةةت الثةةةاني. ومةةة  أه هةةذا اليكةةةرا
معةةاه فةةي بيةةاه فضةةائليأل ويوكيةةدها  إاّل أّه لةة  يقويةةة اإلعجةةاب بيةةؤالف السةةادة  واإل

قيمة صويّية موسيقّية حي  إّن  أفاد المعنى قّوة بيقوية النغأل  ووْص  موسيقى البيت 
الثةةةاني بموسةةةيقى البيةةةت الثالةةة   فمةةةا يكةةةاد موسةةةيقى البيةةةت الثةةةاني يسةةةيقر فةةةي سةةةم  

لجةة ف حبةة  السةةام  حيةةى يكةةّرر جةة ف منيةةا ويترّجةة  فةةي البيةةت الالحةةق  فيكةةوه ذلةةك ا
الوص  المييه الةذم يشةحذ ذهةه السةام  وسةمع  مةه جديةد السةيقبا  نغةأل جديةد هةو 

 يرجي  للنغأل السابق واميداد ل .

 :(118)ومه هذا النوع مه اليكرار قو  الصاحب في علّي كّرأل الل  وجي  

 ٍب إنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت برْحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت الدروائفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدْ 
 (111)ئفةةةةةةةةةةةةةةةدف والمناصةةةةةةةةةةةةةةةبف والمراشةةةةةةةةةةةةةةةد

 

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدافت أبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  رت
 الدروائفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدف والعرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا برْحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت 

 
فةي بدايةة  "الدوائةد"فالصاحب يقّوم النغأل ويؤّكدل في بييي  هةذيه بيكةرار بحةر 

 "صةةةدر البيةةةت الثةةةاني  وممةةةا ي يةةةد فةةةي موسةةةيقى البييةةةيه هةةةذا اليجنةةةي  بةةةيه "الدوائةةةد
   ووحدة الو ه فيما بينيما  وكذلك الحا  في "المناصب" و"المراشد"."و"العوائد
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 بديع المعتمدة على التكرار:بعض فنون ال -ب 

نجةةد فةةي أشةةعار الصةةاحب بعةةي أنةةواع البةةدي  المعيمةةدة علةةى اليكةةرار  وقةةد  
اسةةيخدأل الصةةاحب هةةذل الدنةةوه إلحةةدا  ا ثةةر الموسةةيقّي الم لةةوب  وذلةةك يشةةم  مةةا 

 يلي:

 أواًل: تشابه األطراف:

  لقةد اسةيخدأل الصةةاحب هةذا اللةةوه مةه البةدي  القةةائأل علةى اليكةةرار الةذم ييمثّةة 
حق ل   وهةو الةذم يتسةّمي  ت سابق مه القصيدة في صدر بيت الفي إعادة قافية بي

  وهو يسةيأل فةي يقويةة الةنغأل أيضةا،  إذ إّنة  يؤكةد نغةأل (111)البالغيوه يشاب  ا  را 
. وللصاحب به عّباد قصيدة يبله عدد أبياييةا (111)القافية ويصل  بنغأل البيت اليالي"
يةةا مةةا عةةدا البيةةت ا و  ب بيعةةة الحةةا  علةةى يشةةاب  ثالثةةة وثالثةةيه بييةةا، جةةافت جميع

ا  را   ونحه نورد هنا معظأل هذل القصيدة لبياه ما ليشاب  ا  را  مه ا هّمّية 
 :(112)النغمية الموسيقّية  يقو  الصاحب

ةةةيبم بفةةة ف ثرةةةْوبت الرّ  ةةةيبت مرشف  (113)شةةةادف قرشف
 ويلقةةةةى ضةةةةروبر ا ْنةةةة ف وهةةةةو مريةةةةبت 

ْنةةةةةةةةبف الجةةةةةةةةانبيه ير  ْيةةةةةةةةدم بفجر   يةةةةةةةةبت وعر
يةةةةةةةةةةةةبت  ْنةةةةةةةةةةةة ت عرجف ْورت مف ةةةةةةةةةةةةقف ف والةةةةةةةةةةةة ت  لفعراشف
ةةةةةةةةةةةقيما، أو يكةةةةةةةةةةةوهت  بيةةةةةةةةةةةبت   فتةةةةةةةةةةةؤادا، سر
ةةةةةةةْه ييةةةةةةةو  ولةةةةةةةي ر يتجيةةةةةةةبت  يةةةةةةة ف مر  يتنادف

 (114)فرقرْلبةةةةةةةةي لفعرينةةةةةةةةي بالةةةةةةةةدمافف قرلفيةةةةةةةةبت 
ةةةةةةةةةةةةةبيبت   يردتةةةةةةةةةةةةةورت دمةةةةةةةةةةةةةاف، والةةةةةةةةةةةةةّدمافت صر

ةةةةةةةريبت  ةةةةةةةير ضر لةةةةةةةي  وأنتةةةةةةةى للوصف  (115)عر
ةةةةةةافت يتصةةةةةةيبت  ةةةةةةْيألت الةةةةةةّرد  أنتةةةةةةى يرشر  وسر

ةةةةةةةةةيبت  ةةةةةةةةةرالت لةةةةةةةةةْو يرةةةةةةةةةدتوألت مرشف ةةةةةةةةةيبم عر  مرشف
ةةةةةةةيبم ولكةةةةةةةْه يخلةةةةةةةقت المةةةةةةةرفت عف   نةةةةةةةدرلت قرشف

 متريةةةبم إذا مةةةةا قيةةةة  هرةةةْ  يةةةةذكترت الظربةةةةا
ةةةةةةةةةةةبٍ  ْوررةف متْعجف ةةةةةةةةةةة ر يةةةةةةةةةةةبت ويرْعةةةةةةةةةةةدرادم كر  ير ف
ْوريفةةةةة ف الةةةةةدُّجى نتةةةةةْت لف ر  عرجيةةةةةبم وقرةةةةةد حر
  بيةةةةةةةةةةةبم ولكةةةةةةةةةةةةهت الحبيةةةةةةةةةةةبر  ربيبتةةةةةةةةةةةة ت 
ْعةةةةةةةةرفيٍ   يتجيةةةةةةةةبت إذا أْنحةةةةةةةةى إجابةةةةةةةةةر مت
كةةةةةةةةى برةةةةةةةْدرا، او كةةةةةةةةاهر قليبتةةةةةةةة ت   قرليةةةةةةةبم حر

يْ  ةةةةةةةةارف بفخر ةةةةةةةةبيبم يرحةةةةةةةةدت  ذا الدرخر  لفةةةةةةةة ف صر
ةةةةةةة ر الةةةةةةةوغرى مر ةةةةةةةريبم يتدانيةةةةةةة ف إذا حر  ضر
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 وهر المةةةةةةةوتف وهةةةةةةةي يرخيةةةةةةةبت يرةةةةةةةرتدُّ ظتنتةةةةةةة
ةةةلفيبت  يْةةة ف عةةةودم فةةةي الرجةةةا ف صر  (116)فرلفْلحر

 (117)وذلةةةةةك نيةةةةةجم فةةةةةي القةةةةةراعف رحيةةةةةبت 
يةةةةةةةةةةبت  ةةةةةةةةةة ت غيةةةةةةةةةةرت الوصةةةةةةةةةةير يرخف  إذا ررامر

يةةةةةبت  ّضةةةةةْت فةةةةةذاكر نرخف  (118)وأّمةةةةةا إذا عر
نيةةةةةةبت   (111)وكتةةةةةة ُّ أبفةةةةةةيذ فةةةةةةي القفةةةةةةراعف خر

ةةةةْخلر المةةةةوتف لةةةةي  يغيةةةةبت   يتعةةةةانفقت شر
   (120)حبيــبُ  إلــى حُيــُث ال َيُلَقــى الحبيــبُ 

ةةةةةةةةةةةةةيبت  كةةةةةةةةةةةةةير الوالفةةةةةةةةةةةةةدْيهف نرصف  لفكتةةةةةةةةةةةةة ر  ر
 (121)وذو الّنْصةةبف مرْغلةةوبم هنةةاك حررفيةةبت 

ةةةةةةةةةةةيبت   إذا حةةةةةةةةةةاهر يرةةةةةةةةةةةْوألم للمعرةةةةةةةةةةادف عرصف
ةةةةةكيهر ر يةةةةةبت   علةةةةةى الشةةةةةيعرةف المتْسيرْمسف
يةةةةةةةةبت  ستةةةةةةةةوألف لريف  فرللّنةةةةةةةةارف فةةةةةةةةي يفْلةةةةةةةةك الجت

 

يةةةةا اليةةةةي ةةةةهر ا ب ةةةا ف أرواحر  يتصةةةيبت مف
ْيةةةةةةةةةةةةةدررم  ةةةةةةةةةةةةةا أْه يرنرّمةةةةةةةةةةةةرر حر يةةةةةةةةةةةةبت فرلرمت  يرخف
ةةةةةبٍ   صةةةةليبم كمةةةةةا أود  بعمةةةةرو ومرْرحر
ةةةةيرقم   ررحيةةةةبم علةةةةى كةةةة ر الوصةةةةير ورضر
ةْت علةى نابفيةا الةّرد  يبت وما عرضت  يرخف
ْسةةةةةةةةةكرٍ  ةةةةةةةةةدُّولت نْخبرةةةةةةةةةةر عر ْه عر  نرخيةةةةةةةةةبم وا 

ن ةةةةةير فانتةةةةة ت خر ةةةةةور  الّ ْيةةةةةرف الوصف  يةةةةةبم سف
ةةةةةةةةةةةامف ف  سر يةةةةةةةةةةةبت متناويةةةةةةةةةةة ف بفغرةةةةةةةةةةةْربف حت  يرغف
ةةةةةةةةةيُّ ت إنتةةةةةةةةة ت  بيةةةةةةةةةبم إلةةةةةةةةةى قرلبةةةةةةةةةي اليشر  حر
ةةةةةةةةةةةيبم يريرةةةةةةةةةةةادالت المالئةةةةةةةةةةةكت برْينريةةةةةةةةةةةا  نرصف
ةةةةةةةةةةةةةةيأل متيريتةةةةةةةةةةةةةةأم  حف ةةةةةةةةةةةةةةليألم للجر يةةةةةةةةةةةةةةبم سر رف  حر
ةةابف لكةةهت غتْصةةنر ت  ةةيبم علةةى النُّصت  عرصف

ةةةودت النت   ْصةةةبف إذ ذراكر يرةةةابف م رر يةةةبم ورعت
 

بيةةةت وأو  حاصةةة  بةةةيه ظخةةةر ال -فةةةي هةةةذل القصةةةيدة  -إهت يشةةةاب  ا  ةةةرا   
. وقةد (122)رب ا، محكما، ليوثيةق الغةري المقصةود بةاليعبير" يالي  حي  يكوه اليكرير

حةةد المعنةةى بةةيه الكلميةةيه المكةةّررييه. وهةةذا االيحةةاد فةةي جةةاف يشةةاب  ا  ةةرا  هةةذا ميّ 
دت  علةةى الغةةري بدائةةدة اليقريةةر ويوثيةةق الةةرب  بةةيه المعنةةى عظةةيأل ا هّمّيةةة إذ إّنةة  أْعةةور

أوصةةا  الكةةالأل  فةةال يبقةةى لليكريةةر مةة  اخةةيال  المعنةةى بالةةذات إاّل القيمةةة السةةمعية 
 .(123)ْر "العائدة على الجر 

وهذا اليكرار للمدردات على وجة  يشةاب  ا  ةرا  فية  يركية  لمةدلو  المكةّرر  
ه أخبةةارل  فقةةد يحةةّد  الصةةاحب وينويةة  بةة   يجةةذب الةةند  ويشةةّدها إلةةى المسةةيأن  مةة

فةةي هةةذل القصةةيدة عةةه عةةّدة أشةةياف  منيةةا ثةةوب الرشةةاد  ودمةةوع الصةةاحب  وشةةجاعة 
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 لخ.إ  وجي   وحّب الصاحب لليشّي ... علّي كّرأل الل

وهذا اليكرار يقّوم نغأل القافية في ك  بيت سابق  ويصل  بنغأل البيت اليالي   
خّدة هةذا اليكةرار علةى السةم  مةا نجةدل فةي  ا يغني البياه واإليقاع. ومما ي يد فيممّ 

ألداظ ا بيات مه اعيماد الصاحب على حرو  المّد ا ل   والةواو  واليةاف ممةا  اد 
 في يناغأل هذل ا لداظ ويجاوب أصداف موسيقاها خال  ا بيات.

ويةةذهب الةةدكيور عبةةد اللةة  ال ّيةةب المجةةذوب إلةةى أّه ال ريقةةة اليةةي كةةاه يتلقةةى 
. ونحةةةه نيّدةةةق مةةة  (124)ليةةةا صةةةلة وثيقةةةة بيةةةذا النةةةوع مةةةه اليكةةةرار"بيةةةا الشةةةعر كانةةةت 

الدكيور المجذوب في قول  هذا  إاّل أننةا نةر  أّه هنةاك أسةبابا، أخةر  يحمة  الشةعراف 
علةةى اإلييةةاه بيةةذا النةةوع مةةه اليكةةرار  فلةةي  كةةّ  يكةةرار قةةائأل علةةى يشةةاب  ا  ةةرا   

ّنمةةا قةةد يعةةود ذلةةك  إلةةى رغبةةة الشةةعراف فةةي إظيةةار عائةةدا، إلةةى  ريقةةة إلقةةاف الشةةعر  وا 
يشةاب   اسةيعم مقدرييأل وبراعييأل في نظأل الشعر  ولعّ  الصاحب كاه قد عمةد إلةى 

ا  را  إلظيار براعي  الشعرّية  إذ إّه هذا النوع مةه الكةالأل كمةا ال يخدةى يي لّةب 
مه الشاعر الدّقة وحضور البديية  والقدرة على اليصّر  باللغة  بحي  يةأيي يرديةد 

مةةةة مناسةةةبا، للمعنةةةى السةةةابق والسةةةياق الالحةةةق. ومةةةه الناحيةةةة النغميةةةة الموسةةةيقّية الكل
قةة  وفةي هةذا اإل ةار م   وذا موسةيقى ميدفّ يكوه هذا اليكرار ذا وقة  حسةه فةي الّسة

معيبةرا، يشةاب  ا  ةرا  ذا دور كبيةر  Ghiyurghy Ghatshifغي غايشة  ر يقو  غيو 
اليكةرار الةذم يحدة  اإلبةداع فةي ظيةور وييجلّةى دور  .في حد  اإلبداع لد  الشاعر

  واليكةةةةةةةرار الخيةةةةةةةامي anaphoraالمحّسةةةةةةةنات الشةةةةةةةعرّية مثةةةةةةة  اليكةةةةةةةرار االسةةةةةةةيياللّي 
epiphora واليرديةد الةةذم هةةو ممّيةة  نم ةةّي لألغةاني الشةةعبية  حيةة  ييكةةّرر نيايةةات  

. فيشةاب  ا  ةرا  فية  داللةة علةى (125)ا ش ر الشعرّية في بدايات ا س ر الياليةة"
ة عارضة الشاعر ويصّرف  في الكالأل  وا  اعة ا لداظ ل   وال يخلو مة  ذلةك مةه قوّ 

حسةةه موقةة  فةةي السةةم  وال بةة   فةةاّه معنةةى الشةةعر يةةريب  ويةةيالحأل بةة   حيةةى كةةأّه 
 .(126)معنى البيييه أو الثالثة معنى واحد
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وهكذا فاّه المدردات ييناغأل بيه ظخر البيت وصْدر البيةت الالحةق لة   حية   
مات ييكّوه مه الحرو  ندسيا  ويحم  المعنى ندس   وبذلك فاّه الموسةيقى إّه الكل

الناجمة عه يناغأل المدردات يحمة  اللحةه الةذم يريةدل الصةاحب  والةذم يصةّور مةه 
خالل  اندعاالي  المخيلدةة. وال عجةب  فالصةاحب يعيةد القافيةة  والقافيةة ظةاهرة بالغةة 

كاعةةةةةةادة أو مةةةةةةا يشةةةةةةب  اإلعةةةةةةادة   اليعقيةةةةةةد  فليةةةةةةا وظيدييةةةةةةا الخاصةةةةةةة فةةةةةةي الي ريةةةةةةب
. وقد ا داد هذا الي ريب الةذم أحدثية  القافيةة فةي ظخةر البيةت عنةدما (127)لألصوات"

رتّددْت فةي أو  البيةت الالحةق  وباإلضةافة إلةةى القيمةة الموسةيقّية فةاّه إلعةادة القافيةةة 
ى في صدر البيت الالحق قيمة معنويةة  ييمثّة  فةي كونيةا راب ةة داللّيةة يوثّةق المعنة

 ويقّوي .

 :(128)ثانيًا: رّد العجز على الصدر

ومه الدنوه البديعّية القائمة على اليكرار في شعر الصاحب رّد العجة  علةى  
الصةةدر  وقةةد اسةةيخدأل الصةةاحب هةةذا الدةةّه البةةديعي إلغنةةاف أشةةعارل بالموسةةيقى  ومةةه 

 .(121)ذلك قول 

ةةةةةةةةةةةقف  ٍذ أو عراشف  والنةةةةةةةةةةةا ت بةةةةةةةةةةةيه متعرةةةةةةةةةةةور
لتةةةةةةةةةةةةةةةةة،  يتةةةةةةةةةةةةةةةةى يرلرةةةةةةةةةةةةةةةةبت ر حت ةةةةةةةةةةةةةةةةقرائفقف حر  بفشر

 

ةةةةةةةيا،  ةةةةةةةرت ماشف ةةةةةةةا مةةةةةةةرت يرْخ ف  قرةةةةةةةْد قتْلةةةةةةةتت لرمت
ةةةةةدرلف  ةةةةةقرائفقت خر ةةةةةنرعرْت شر  لةةةةةأل يرْكةةةةة ف مةةةةةا صر

 
فقد رّد الصاحب عج  البيةت الثةاني علةى صةدرل بةأه كةّرر فةي عجة ل كلمةة   

"شقائق" الواردة في صةدرل  مّمةا أكسةب البيةت نوعةا، مةه الموسةيقى الشةعرّية الداخلّيةة 
ي   فرب  بةذلك بةيه موسةيقى شة رم البيةت  إذ إّه صةد  أصةوات القائمة بيه مدردا

 صدرل يرّدد مترّجعا، في عج ل.

 :(131)ويقو  الصاحب أيضا، 
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ئفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ْلجر ومر
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ  (131) ْنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر الورجر  عف

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بُّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت خْيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت العرمر  فرحت
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبُّ علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيذ لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي أرمر  حت
ةةةةةةةةةةةة ْ   إّه لةةةةةةةةةةةةأل يكةةةةةةةةةةةةه لةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةه عرمر

 
أحةةةةةد  نوعةةةةا، مةةةةةه نالحةةةةظ فةةةةي البيةةةةةت الثةةةةاني أّه رّد العجةةةةة  علةةةةى الصةةةةدر  

الموسةةةةيقى الداخلّيةةةةة قويةةةةا، وواضةةةةحا،  وذلةةةةك لوقةةةةوع الكلميةةةةيه "عمةةةة " و "العمةةةة " فةةةةي 
النياية  ا ولةى فةي نيايةة الصةدر  والثانيةة فةي نيايةة العجة . فعلةى الةرغأل مةه كةْوه 
كةة  منيمةةا نيايةةة لوحةةدة لدظيةةة مةةه المدةةردات إاّل أّنيمةةا بيةةذا اليكةةرار قةةد أسةةيميا فةةي 

الصةةدر والعجةة   وفةةي  يةةادة الموسةةيقى فةةي البيةةت كةةامال، بحيةة   يقويةةة اللحمةةة بةةيه
 ييرك أثرها الكبير في ا سماع.

 :(132)ويقو  الصاحب 

ةةةةةةةةةةةْ راهف قرةةةةةةةةةةةْد خت تةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةال كايفةةةةةةةةةةةبف   سر
ةةةةةةةةةبُّ أهةةةةةةةةة ف البيةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةي جانةةةةةةةةةبف   وحت

 

ْسةةةةةةةةةةةة ر ت   لةةةةةةةةةةةةْو شتةةةةةةةةةةةةقت قرْلبفةةةةةةةةةةةةي يتةةةةةةةةةةةةر  ور
 العرةةةةةةةةةةةةةةْد ت واليوحيةةةةةةةةةةةةةةدت فةةةةةةةةةةةةةةي جانةةةةةةةةةةةةةةبٍ 

 
علةةةةى يسةةةةخير  اقايةةةة  وبراعيةةةة   -فةةةةي البيةةةةت الثةةةةاني  -يحةةةةرل الصةةةةاحب  

الشةةعرّية فةةي سةةبي  يةةوفير عنصةةر الموسةةيقى  ولةةذا نجةةدل يخيةةيأل صةةدر البيةةت بكلمةةة 
"جانب"  ثأل يعود فيخيةيأل بيةا عجة ل  ولةأل يكية  الصةاحب بةذلك  بة  أكسةب اإليقةاع 

ا لة "  "على حر  المةّد  "جانب"درجة عالية مه الينغيأل  وذلك بأه اشيملت كلمة 
ت نغمةةةات موسةةةيقّية  ويلةةةة بعيةةةدة القةةةرار  يميةةةّد اميةةةداد ا لةةة  فةةةي مّمةةةا أكسةةةب البيةةة

 "جانب" و"جانب" إضافة إلى ما يوحي بة  المةّد مةه المعنةى الميمثة  فةي يمّكةه حةبّ 
 أه  البيت مه قلب الصاحب واسيقرارل في .

 :(133)ويقو  الصاحب أيضا، 
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يرةةةةةةةةةةادت  يرةةةةةةةةةةادم يرةةةةةةةةةةوألر لرةةةةةةةةةةْي ر عر  أنةةةةةةةةةةيتأل عر
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف    رادت  ووالكتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةألت يرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْوألر القفيرامر

 

ةةةةةةدٍ   يةةةةةةا سةةةةةةاديي مةةةةةةه أهةةةةةة ف بيةةةةةةتف متحمت
ْملفةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف   كتةةةةةةةةةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ادم يرةةةةةةةةةةةةةةةةةةدف ُّ بفحر

 
اليةي  " اد"يرّد الصاحب عج  البيت الثاني على صةدرل  وذلةك بيكةرارل كلمةة  

رّددهةةا فةةي كةة  مةةه صةةدر البيةةت وعجةة ل  وليةةذا اليكةةرار القةةائأل علةةى رّد العجةة  علةةى 
فةةةي الشةةة ر ا و  مةةةا يكةةةاد يةةةرّدد  الصةةةدر داللةةةة صةةةويّية   ّه اللدظةةةة اليةةةي ذكةةةرت

صةداها ينةةداح حيةى ييةةرّدد مةةرة أخةر  فةةي الشة ر الثةةاني  ومةةه شةأه هةةذا اليرديةةد أه 
ييةةةب الةةةنل جمةةةاال، موسةةةيقيا،  وهةةةو أشةةةب  بوثةةةاق دقيةةةق أو نغمةةةة موّحةةةدة يةةةرب  بةةةيه 

ال يندصةةةةةة   ونغمةةةةةةا، واحةةةةةةدا،  لبيةةةةةةت  بحيةةةةةة  يصةةةةةةب  عجةةةةةة ل وصةةةةةةدرل كةةةةةةالا شةةةةةة رم ا
ليكرار قيمةة معنويةة  فيةو يشةير إلةى مةا    البيةت الكةراأل مةه . وليذا ا(134)"مّيصال،"

المن لة في ند  الصاحب  فحّب  إّياهأل ووالؤل ليأل هما  ادل الذم ب  ييقةّرب إلةى اللة  
 يعالى  ويرجو ثواب  يوأل القيامة.

 :(135)ثالثًا: المراجعة

  وقةةةةد (136)ومةةةةه ألةةةةواه البةةةةدي  ا خةةةةر  اليةةةةي يعيمةةةةد علةةةةى اليكةةةةرار المراجعةةةةة 
 .(137)يخدأل الصاحب هذا الده البديعي ليوفير العنصر الموسيقّي  ومه ذلك قول اس

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاررةت بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالنرعرألْ   فرلرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكر البفشر
أْل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الكر  فف أأل الربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت أرخت
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةهف العرةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرألْ   يتْغنرةةةةةةةةةةةةةةةةةةى المقفةةةةةةةةةةةةةةةةةة ُّ عر

 نعةةةةةةةةةةةةةةةأل يإذا،  فقةةةةةةةةةةةةةةةالوا لةةةةةةةةةةةةةة (138)ةةةةةةةةةةةةةةةدف 
 

ألْ  بيعتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكر قرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد قرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدف  قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالوا رر
 قتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةتت الربيةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت أخةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةيرا

 لفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالوا الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذم بنوا
 قتْلةةةةةةةةةةةةةةةةةتت الةةةةةةةةةةةةةةةةةرئي  ابةةةةةةةةةةةةةةةةةه العميةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 
أسةةلوب المراجعةةة  أم السةةؤا   -فةةي هةةذل ا بيةةات  -فقةةد اسةةيخدأل الصةةاحب  

والجواب  وهو معيمةد فةي ذلةك علةى اليكةرار  فقةد كةّرر كلميةي "قةالوا" و "قلةت"  مّمةا 
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أوجد إيقاعا، موسيقيا، جميال، جع  ا بيات مق وعة موسيقّية ميالحمة ا ج اف  وذلك 
 بيه ش رم البيت الواحد مه جية  وا بيات المييالية مه جية أخر .فيما 

وللصاحب قصيدة  ويلة عدد أبياييا أربعة وسّيوه بييا، جافت جميعيا 
معيمدة على أسلوب الحوار "قا " و"قلت" وجافت أبياييا إال يسعة منيا معيمدة 

على موسيقى  على المراجعة لونا، مه ألواه اليكرار  مما جع  ا بيات ييرّيب
داخلّية ويناغأل داخلّي  فيي ذات أنغاأل ميناسبة ميساوقة  فما يكاد البيت يبدأ بكلمة 

حّيى ينداح موسيقاها على الصدر ا و  جميع   ثأّل ييبعيا كلمة "فقلت" في  "قالت"
ي حّيى نجدل ييكّرر ثانية  وييجاوب أنغام   العج   وما يكاد هذا اليجاوب ينقضف

كسب ا بيات إيقاعا، ميجّددا، ويناغما، ميجاوبا، عبر يت  ق  وهكذا  مّمافي البيت الالح
 :(131)ا بيات الميعاقبة. ومه هذل القصيدة قو  الصاحب

ةةةةةةغرلي : مةةةةةةا ذاك مةةةةةةه ّهمةةةةةةي وال شر  فرقتْلةةةةةةتت
: عةةةةةةذرا، ومةةةةةةا أخشةةةةةةى مةةةةةةه العرةةةةةةذر ف   فرقتْلةةةةةةتت
ةةةةةور ف  : مةةةةةا أنةةةةةا عةةةةةه رأيةةةةةي بةةةةةذم حف  فرقتْلةةةةةتت

ةةةةةةْمعا، فةةةةةةاهت الرّ  : سر  در مةةةةةةه قفبرلةةةةةةيْشةةةةةةفرقتْلةةةةةةتت
: كيةةةةةة ر اجيمةةةةةةاعت الشةةةةةةْيبف والغرةةةةةة ر ف   فرقتْلةةةةةةتت
ةةةةة ف  ةةةةةهر ا جر : فةةةةةي الشةةةةةيب إدنرةةةةةافم مف  فرقتْلةةةةةتت

: إنرةةةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةةةيعيم ومعي   لةةةةةةةةةةةةيفرقتْلةةةةةةةةةةةةتت
ةةةةةةةةدت  : كةةةةةةةةاّل فةةةةةةةةانري واحف ةةةةةةةةدر ف  فرقتْلةةةةةةةةتت  الجر

لرةةةةة ف  : بةةةةةالدفْكرف فةةةةةي ا قةةةةةوا ف والعف  فرقتْلةةةةةتت
ةةةلي ْمةةةتف الةةةدلي ر سر ْه رت ةةةّدا،  وا  : جف  فرقتْلةةةتت

ْنيرقفةةةةةة ف فرقتْلةةةةةةتت   : أْه لةةةةةةي ر فييةةةةةةا غيةةةةةةرت مت
يرةةةةةة ف  م مر : ال بتةةةةةةدت قةةةةةةوال، غيةةةةةةرر ذف  فرقتْلةةةةةةتت
: بيةةةةةتم بةةةةةال بةةةةةاٍه مةةةةةه الخر رةةةةة ف   فرقتْلةةةةةتت

 قالةةةةةةةت: أبةةةةةةةا القاسةةةةةةةأل اسةةةةةةةيرْخددتر بةةةةةةةالغر ر ف 
ةةةةةةةةةةرتلت  ْنةةةةةةةةةةكر يتْظيف  قالةةةةةةةةةةت: أريةةةةةةةةةةدت اعيةةةةةةةةةةذارا، مف

 مرْسةةةةةةةةةأليي قالةةةةةةةةةت: أتلةةةةةةةةة ُّ علةةةةةةةةةى يكريةةةةةةةةةرف 
ْنةةةةةةةةةةةكر أيْبرعتةةةةةةةةةةة ت   قالةةةةةةةةةةةت: أريةةةةةةةةةةةد ررشةةةةةةةةةةةادا، مف
 قالةةةةةةةةةةةةت: أبفْنةةةةةةةةةةةة ت فةةةةةةةةةةةةانري جةةةةةةةةةةةةدُّ سةةةةةةةةةةةةامفعرةٍ 
 قالت: وكية  اقيضةاك الشةْيبت يرةْركر هرةور 
ةْه ديةٍه يردتةو ت بفة ف   قالت:  فما اخيرةْرتر مف
ْنةةةتر عةةةْه نرظرةةةرٍ   قالةةةت: أقلتةةةْدتر أأل قرةةةْد دف
 قالةةت: فكيةةة  عرْفةةةتر الحةةةقت هةةةاتف بفةةة ف 

 ا ْجسةةةةةةاألت متْحدرثرةةةةةةةم  قالةةةةةت: فريرةةةةةةْ  هةةةةةذل
 قالةةةةةةةت: أريةةةةةةةدت دلةةةةةةةيال، فيةةةةةةة  مخيصةةةةةةةرا، 
ةةةبْ  ةةةانف م يةةةدعو إليةةة ف أجف  قالةةةت: فريرةةةْ  صر
 قالةةةةةةت: فريرةةةةةةْ  مةةةةةةه دليةةةةةةٍ  فيةةةةةة ف يرةةةةةةْذكترتلت 
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ثرةةة ف  ةةةْه مر ةةةْبٍ  وعر ةةةْه شف ةةة ت عر : قرةةةْد جر  فرقتْلةةةتت
 

ثرةةةة ٍ  ةةةةْبٍ  وذو مر  قالةةةةت: فريرةةةةْ  هةةةةو ذو شف
 

إلةةى ظخةةر القصةةيدة. وال يخدةةى علةةى النةةاظر مةةا فةةي هةةذل ا بيةةات مةةه ينةةاغأل  
 ار الذم يعيمد على المراجعة الميمثلة في الحوار.داخلي ناجأل عه هذا اليكر 

 

 رابعًا الجناس:

ومةةه البةةدي  القةةائأل علةةى اليكةةرار أيضةةا، الجنةةا   وهةةو عظةةيأل الدائةةدة  إذ ييجةة  
  (141)ميمية  بالدرجةة ا ولةةى إلةى اليلةةويه الصةويّي. ومةةه بعةد الةةى اليلةويه المعنةةوم"

 رديدا، أو يرجيعا، للكلمة ندسيا. ّه في  ي (141)وييمنا مه هذا الجنا  الجنا  الياألّ 

الجنةةةا  اليةةةاأل فةةةي شةةةعرل  وذلةةةك إليجةةةاد  اسةةةيعما وقةةةد أكثةةةر الصةةةاحب مةةةه  
 :(142)الموسيقى الداخلّية  ومه ذلك قول 

ّدا ةةةةةةةةةةةةةةةةةرر  ولكةةةةةةةةةةةةةةةةةْه ال أ يةةةةةةةةةةةةةةةةةقت لةةةةةةةةةةةةةةةةة ت مر
ةةةةةةةةةةةةْه بفةةةةةةةةةةةة ف يرومةةةةةةةةةةةةا، يرةةةةةةةةةةةةردت   يرةةةةةةةةةةةةرردت  مر

 

ةةةةةةةةةةةةةْيدا، لةةةةةةةةةةةةةأل أت   رْدلت أرنرةةةةةةةةةةةةةاير الشةةةةةةةةةةةةةْيبت ضر
 د  فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  دليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م رفدافم للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرّ 

 
 اسةةيعما قةةد أوجةةد الصةةاحب الموسةةيقى الداخلّيةةة فةةي هةةذيه البييةةيه  وذلةةك بف 

  حية  أورد الصةاحب "اليكرار الميمّث  في الجنا  الياأّل بيه كلميي "يرّد " و"يرّد 
"  والثانيةةة بمعنةةى "لةةب "  أم عةةال الشةةيبت رأسرةة ت  ا ولةةى منيمةةا بمعنةةى هلةةك  و"مةةاتر

ناغما، موسيقيا، في البيت الثةاني. وال عجةب  ي وكرسرالت. فأحد  الصاحب بيذا اليكرار
كرار  إذ يكّرر في  الكلمة بأكثر مه فالجنا  الياأّل هو مسيو  ظخر مه مسيويات اليّ 

لة أل معنى  حيى يصير هذا اليكرار إيقاعا، ال ما، ل يقةاع العةاأّل  وبيةذا فةاه الشةاعر يت 
ّنما يدع  ذلك  يادة في الجير باإل  .(143)يقاع الداخلي"ندس  بما لي  مل ما،  وا 
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 :(144)ويقو  الصاحب أيضا،  

ْدةةةةةةةةةةةةهت ال اسةةةةةةةةةةةةيرق ت بفلرةةةةةةةةةةةةْوألف  لرةةةةةةةةةةةة ر الجر  حر
ةةةةةر يرةةةةةومي   ةةةةةو ر يرةةةةةْومي إّنةةةةةي سريرحضت

 

ّر إْصةةةةةةةةةةةةةةالحر قرْلبةةةةةةةةةةةةةةي بلرةةةةةةةةةةةةةةْوألف   ال يتةةةةةةةةةةةةةةرر
ّنةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ورهرةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالت لرةةةةةةةةةةةةةةةةةةئه يةةةةةةةةةةةةةةةةةةأّخر عر

 

ييحةةةّد  الصةةةاحب فةةةي البيةةةت الثةةةاني عةةةه مةةةد  حّبةةة  محبوبةةة   مبّينةةةا، أّنةةة  ال  
ل وال أه يكةةّ  عةةه هةةوال  وقةةد بلةةه ا مةةر بالصةةاحب أه يعلةةه أّنةة  يسةةي ي  أه ينسةةا

سةيموت إه يةأّخر هةو  محبوبة  عنة  يومةا، واحةدا،. وهةو يبةدو حريصةا، علةى أه يةوّفر 
 اسةةةيعما اإليقةةاع الةةةداخلّي فةةي بييرْيةةة   ولةةةذا فقةةد ألةةة أل ندسةة  بمةةةا لةةةي  مل مةةا،  وذلةةةك ب

ي" بمعنةةى اليةةوأل أم واحةةد ا يةةاأل اليكةةرار الميمثّةة  فةةي الجنةةا  اليةةاأّل بةةيه كلمةةة "يةةوم
والثانية بمعنى "يوأل وفايي". وهذا الجنا  لي   خرفة سمعّية ولدظّية عديمة الدائدة  
ّنما هةو  خرفةة ذات فائةدة نغمّيةة موسةيقّية  وفائةدة معنوّيةة  وال عجةب  فةاّه الكلمةة  وا 

 .(145)الميجانسة م  أخييا لدظا، والمخيلدة في المعنى هي "غموي" مقصود"

وقةةةد عّبةةةر الةةةدكيور صةةةال  أبةةةو إصةةةب  عةةةه أهّمّيةةةة اليكةةةرار الموسةةةيقّية بقولةةة   
ميحةةّدثا، عةةه اليكةةرار فيةةو ظةةاهرة موسةةيقّية حالمةةا يصةةب  يكةةرار الكلمةةة أو البيةةت أو 
المق ةة  أشةةب  بالال مةةة الموسةةةيقّية أو الةةنغأل ا ساسةةّي الةةذم يعةةةاد ليخلةةق جةةّوا، نغمّيةةةا، 

 .(146)سقا،"ميّ 

  الخاتمة 

ا مةةةه خةةةال  هةةةذا البحةةة  أّه اليكراركةةةاه ظةةةاهرة واضةةةحة فةةةي شةةةعر ييبةةةّيه لنةةة 
الصةةاحب ابةةةه عّبةةاد  وأّنةةة  ذو صةةةلة وثيقةةة بالموسةةةيقى الشةةةعرّية اليةةي بّينةةةا مديوميةةةا 
وأهميييا وأقساميا  فيو يتعّد أحد المناب  ا ساسّية للموسيقى الداخلّية  وهو قسةماه  

 هما يكرار الحرو   ويكرارالكلمات. 
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الحرو   فقد يعّددت مظاهرل في أشعار الصاحب به عّباد  فكاه  ا يكرارأمّ  
منيا إيراد الرباعّي الذم جاف مه الثنائّي المكّرر  ويكرار الحرو  الدالّةة علةى القةّوة 
والشةةّدة  ويكةةرار حةةرو  المةةّد ا لةة   والةةواو  واليةةاف وحةةرو  ال يةةادة المجموعةةة فةةي 

ه اليكةرار أهّمّيةة موسةيقّية كبيةرة  فيكةرار . وقةد كةاه ليةذل ا لةواه مة"سةألي "قولنا مةه 
الحرو  ي يد في النغمةة الموسةيقّية للمدةردات  ممةا ي يةد فةي رْبة  ا داف بالمضةموه 
الشةةةعرّم  إضةةةافة إلةةةى مةةةا ينبعةةة  عنةةة  مةةةه ا نغةةةاأل الميسةةةاوقة الميجاوبةةةة المنسةةةابة  

رة  ومةا ينةيج وا نغاأل الموسيقّية المجلجلة الصاخبة  وذلك يبعا، لنةوع الحةرو  المكةرّ 
عةةه حةةرو  المةةّد بصةةورة خاّصةةة مةةه الموسةةيقى اللدظّيةةة نييجةةة لسةةعة إمكانةةات هةةذل 

 الحرو  ال ويلة.

وأّمةةةا يكةةةرار الكلمةةةات  فقةةةد رأينةةةا أّنةةة  كةةةاه أعظةةةأل أثةةةرا، فةةةي يةةةوفير الموسةةةيقى  
الشعرّية مه يكرار الحرو   وهو أنةواع  هةي إعةادة كلمةة مةه عجة  البيةت الشةعرّم 

عةةةادة قافيةةةة البيةةةت السةةةابق فةةةي صةةةدر البيةةةت السةةةابق فةةةي صةةةدر  البيةةةت الالحةةةق  وا 
  ويكةرار صةدور ا بيةات فةي أبيةات "يشةاب  ا  ةرا "الالحق  وهو مةا يتعةر  باسةأل 

مييابعةةةة  ويكةةةرار كلمةةةة ذات نغمةةةة خاّصةةةة فةةةي أبيةةةات ميياليةةةة  وقةةةد كةةةاه ليةةةذل عةةةّدة 
خلّيةةة  ومةةه ذلةةك ا نةةواع مةةه اليكةةرار أثةةر عظةةيأل فةةي يةةوفير الموسةةيقى الشةةعرّية الدا

كسةةاب  يقويةة نغةأل البيةةت السةابق ورب ةة  بموسةيقى البيةةت الالحةق  ويقويةةة الجةر   وا 
 ا شعار أنغاما، ي يد في موسيقى ا لداظ.

وأخييمنا بحثنا هذا بالحدي  عه بعي فنةوه البةدي  اليةي يعيمةد علةى يكةرار  
ى الصةةةةدر  المدةةةةردات  ويعةةةةّد مةةةةه منةةةةاب  الموسةةةةيقى الداخلّيةةةةة  وهةةةةي رّد العجةةةة  علةةةة

والمراجعةةة  والجنةةا  اليةةاأّل  موضةةحيه ا هّمّيةةة الموسةةيقّية ليةةذل ا لةةواه مةةه اليكةةرار  
ومه ذلك يرجي  صد  المدردات الةواردة فةي صةدر البيةت بيكرارهةا فةي العجة   ممةا 
ي يد في اللحمة وااليصا  بيه ش رم البيت الواحد  وكذلك بيه ا بيات الميالحقة  

 ة موسيقّية ميكاملة.مما يجع  القصيدة وحد



 153 

وهكذا فاهت اليكرار في شعر الصاحب لي  لل ينة  ولي  مةه نافلةة القةو  الةذم  
ّنما هو ذو فائدة موسيقّية ال ييحّقق إال ب   إضافة  يمكه االسيغناف عن  لعدأل فائدي   وا 

 إلى الدائدة المعنوّية اليي ييحّقق عه  ريق ا نغاأل وأصوات الحرو .
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ر  ّ ور ت إحد  العينيه. انظر القامو  المحي   ماّدة الخر ر   2المرف عيني  ويغمضيما  أو حر
 .21ل

 .82( ديواه الصاحب به عّباد  ل116)
 .51  ل4ّص   ( المتْنصت ت السي . انظر القامو  المحي   ماّدة النّ 117)
 .155( ديواه الصاحب به عّباد  ل118)
د ال رق. انظر القامو  المحي   ماّدة نرصربر  111ّ) د مرقراصف ب ا صو   والمرراشف   1( المرنراصف

 .315  ل1  وماّدة ررشرد  138ّ-137ل
 .81  ل7( نياية ا رررب في فنوه ا دب  111ّ)
 .48  ل2( المرشد إلى فيأل أشعار العرب  111ّ)
 .168-165ه الصاحب به عّباد  ل( ديوا112)
 .121  ل1( القشيب: الجديد. انظر القامو  المحي   ماّدة القرْشب 113ّ)
 .123  ل1( القليب: البئر. انظر المصدر ندس   ماّدة قرلربر ت 114ّ)
بر ت 115ّ) رر : الرجت ت الماضي الّنْدب. انظر المصدر ندس   ماّدة ضر  .11  ل1( الضريبت
ْلب  ّ( الصليب: الشديد. ا116)  .16  ل1نظر المصدر ندس   ماّدة الصُّ
في غ وة  -كّرأل الل  وجي   -. ومرحب هو رج  ييودّم  بار ل علّي 68( انظر اليام  رقأل 117)

 .221  ل2هة. انظر الكام  في الياريخ  ّ 7خيبر  وقيل  سنة
: جباه. انظر القامو  المحي   ماّدة النُّْخبرة  118ّ) يبت  .135  ل1( نرخف
نف 111) نتبت  ّ( خر : هالك. انظر المصدر ندس   ماّدة الخف  .66  ل1يبت
دُّ سرْيدف . انظر المصدر ندس   ماّدة الغرْرب  121ّ)  .115  ل1( غرْربت حتسرامف ف: حر
: أم مسلوب الما . انظر المصدر ندس   ماّدة الحرْرب  121ّ) رفيبف  .55  ل1( حر
 .236( اليكرير بيه المثير واليأثير  ل122)
 .237ندس   ل( المرج  123)
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 .48  ل2( المرشد إلى فيأل أشعار العرب  124ّ)
 .78( الوعي والدّه  ل125)
 .51  ل3( أنوار الربي  في أنواع البدي   126ّ)
 .167( نظرّية ا دب  ل127)
 .36( انظر اليام  رقأل 128)
 .257( ديواه الصاحب به عّباد  ل121)
 .261( المصدر ندس   ل131)
 ( في الديواه "وملجأم".131)
 .184در ندس   ل( المص132)
 .121( المصدر ندس   ل133)
 .511( أبو فرا  الحمداني  الموق  واليشكي  الجمالي  ل 134)
( المراجعة: هي عند البالغييه "أه يحكي الشاعر ما جر  بين  وبيه الغير مه سؤا  وجواب 135)

 .155. ندحات ا  هار  ل"بأوج  عبارة  مه أل   معنى في أرشق سرْبٍك وأسي  لدظ
 .274ليكرير بيه المثير واليأثير  ل( ا136)
 .278-277( ديواه الصاحب به عّباد  ل137)
 .51( انظر اليام  رقأل 138)
 .41-38( ديواه الصاحب به عّباد  ل131)
 .232( شعر البحيرم دراسة فنّية  ل141)
ييا هو أه يكوه الكلمياه الميكّررياه مّيدقييه "في أنواع الحرو  وأعدادها وهيئا :( الجنا  الياألّ 141)

 .216. اإليضاح في علوأل البالغة  ل"ويرييبيا
 .212( ديواه الصاحب به عّباد  ل142)
 .78-77( الظواهر الدّنّية في قصيدة الحرب  ل143)
 .282( ديواه الصاحب به عّباد  ل144)
 .211( نظريتة ا دب  ل145)
 .33  ل3  العدد5أل  المجلد 1178هة/1318( مجّلة الثقافة العربّية  146)
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 بت المصادر والمراجعث

أبو فرا  الحمدانّي الموق  واليشكي  الجمةالّي  القاضةي  النعمةاه  دار الثقافةة .1
للنشةةةةر واليو يةةةة   ودار اليوفيةةةةق النموذجّيةةةةة لل باعةةةةة والجمةةةة  ا لةةةةي  ا  هةةةةر  

 أل.1181

ايجاهةةةات الشةةةعر ا ندلسةةةّي إلةةةى نيايةةةة القةةةره الثالةةة  اليجةةةرّم  محمةةةود  نةةةاف   .2
 لثقافّية العامة  بغداد  أعظمية  العراق. د. ت.   دار الشؤوه ا1 

أل(  1122هةةةةة/413اإلرشةةةاد  المديةةةةد  الشةةةةيخ  محمةةةةد بةةةةه محمةةةةد بةةةةه النعمةةةةاه ).3
 أل. 1172هة/1312الم بعة الحيدرية  النج   

  دار 4ا س  الندسّية ل بداع الدّني في الشعر خاّصة  سةوي   مصة دى   .4
 أل.1161المعار   القاهرة  

وب  دراسةةة فةةي الدةةّه الروائةةي ولغيةة . يشييشةةريه. أ.    يرجمةةة ا فكةةار وا سةةل.5
 حياة شرارة  دار الشؤوه الثقافّية العاّمة  بغداد  أعظمّية  العراق. د.ت.

أنةةةةوار الربيةةةةة  فةةةةي أنةةةةةواع البةةةةدي   ابةةةةةه معصةةةةوأل المةةةةةدني  علةةةةي صةةةةةدر الةةةةةديه .6
  م بعةةة 1أل(  حّققةة  ويةةرجأل لشةةعرائ  شةةاكر هةةادم شةةكر   1718هةةة/1121)

 أل.1161هة1381ه  النج  ا شر   النعما

وينةّي  الخ يةب  أبةو   المعةاني والبيةاه والبةدي   الق  اإليضاح في علوأل البالغةة.7
أل(  دار الجية   بيةروت  لبنةاه  1338هةة/731عبدالل   محمد به سةعد الةديه )

 د. ت.

بنةةاف القصةةيدة فةةي النقةةد العربةةّي القةةديأل فةةي ضةةوف النقةةد الحةةدي . بّكةةار  يوسةة  .8
 أل.1182دار ا ندل  لل باعة والنشر واليو ي   بيروت  لبناه    2حسيه   

أل(  يحقيق محمد أبو 122هة/311ياريخ ال برم  أبو جعدر  محمد به جرير ).1
 الدض  إبراهيأل  دار سويداه  بيروت  لبناه  د. ت.
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اليجربة اإلبداعية في ضوف النقد الحدي  دراسات وقضايا  عبد الدايأل  صةابر  .11
 أل.1111هة/1411نجي بمصر    مكيبة الخا1 

  المركةةة  3  مديةةةاح  محمةةةد   (اسةةةيراييجّية الينةةةاّل )يحليةةة  الخ ةةةاب الشةةةعرّم .11
 أل.1112الثقافّي العربّي  الدار البيضاف  بيروت  

يةةةةةةذكرة الخةةةةةةواّل  سةةةةةةب  ابةةةةةةه الجةةةةةةو م  يوسةةةةةة  بةةةةةةه فرغلةةةةةةي بةةةةةةه عبةةةةةةد اللةةةةةة  .12
أل(  الم بعةةةةةةةةةةة الحيدرّيةةةةةةةةةةة ومكيبييةةةةةةةةةةا  النجةةةةةةةةةة  ا شةةةةةةةةةةر   1256هةةةةةةةةةةة/654)

 أل.1164هة/1383

اليركيةةب اللغةةةوّم لشةةةعر السةةةّياب  ع ّيةةة  خليةةة  إبةةةراهيأل  دار الحّرّيةةةة لل باعةةةة  .13
 أل.1186هة/1416بغداد  

اليصوير الدّنةّي للحيةاة االجيماعيةة فةي الشةعر ا ندلسةّي  النرةو   حسةه أحمةد  .14
 أل.1112هة/1412  دار الجي   بيروت  1 

  دار ال باعةةةةة 1ديه علةةةةي   اليكريةةةةر بةةةةيه المثيةةةةر واليةةةةأثير  السةةةةّيد  عةةةةّ  الةةةة.15
 أل.1178هة/1318المحّمدّية با  هر  القاهرة  

حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصةر  بةك  كمةا  خيةر  يرجمةة لجنةة مةه .16
  دار الدكةةةر لل باعةةةة والنشةةةر واليو يةةة   بيةةةروت  لبنةةةاه  2أصةةةدقاف المؤلّةةة    

 أل.1186هة/1416

الشةةةيباف  اليّيةةةب  أحمةةةد فةةةو م  الحركةةة الشةةةعرّية فةةةي  مةةةه المماليةةةك فةةي حلةةةب .17
 أل.1186هة/1416  مؤّسسة الرسالة  بيروت  1 

ديواه الصاحةب بةه عّباد  الصاحب بةه عّبةاد  أبةو القاسةأل  إسةماعي  بةه عّبةاد .18
  2أل(. يحقيةةةق الشةةةيخ محمةةةد حسةةةه ظ  ياسةةةيه   115هةةةة/385بةةةه العّبةةةا   )

 أل.1174هة/1314مكيبة النيضة  بيروت  لبناه  دار القلأل  بيروت  لبناه  

سةةةةةةّر الدصةةةةةةاحة  ابةةةةةةه سةةةةةةناه الخدةةةةةةاجي  محمةةةةةةد بةةةةةةه عبةةةةةةد اللةةةةةة  بةةةةةةه محمةةةةةةد  .11
أل(  صةةةةةّحح  وعلّةةةةةق عليةةةةة  عبةةةةةد الميعةةةةةا  الصةةةةةعيدّم  مكيبةةةةةة 1173هةةةةةة/466)
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-هةةةةةة 1372صةةةةةبي  وأوالدل بميةةةةةداه ا  هةةةةةر بمصةةةةةر   يوم بعةةةةةة محمةةةةةد علةةةةة
 أل.1152

بةةةد شةةذرات الةةذهب فةةةي أخبةةار مةةةه ذهةةب  ابةةه العمةةةاد الحنبلةةّي  أبةةةو الدةةالح  ع.21
أل( يحقيةةق لجنةةة إحيةةاف اليةةرا  العربةةّي فةةي دار ا فةةاق 1678هةةة/1181الحةةي )

 الجديدة  منشورات دار ا فاق الجديدة  بيروت. د. ت.

شةةرح الملةةوكّي فةةي اليصةةري   ابةةه يعةةي   موفّةةق الةةديه  أبةةو البقةةاف  علةةي بةةه .21
  المكيبة 1أل( يحقيق فخر الديه قباوة   1245هة/643يعي  به أبي السرايا )

 أل.1173هة/1313لعربّية  حلب  ا

شةةةعر البحيةةةرّم دراسةةةة فّنّيةةةة  الوقّيةةةاه  خليدةةةة     المؤّسسةةةة العربّيةةةة للدراسةةةات .22
 والنشر  بيروت. د.ت.

شعر عبد القةادر رشةيد الناصةرّم  جعدةر  عبةد الكةريأل راضةي     دار الشةؤوه .23
 أل.1181الثقافّية العامة  بغداد  

مةةةةاف القبلةةةةي والحةةةةّ  القةةةةومّي  الةةةةراوم  الشةةةةعر العربةةةةّي قبةةةة  اإلسةةةةالأل بةةةةيه االني.24
 أل.1181  دار الشؤوه الثقافية العاّمة  بغداد  1مصعب حّسوه   

الشةةةعر العربةةةّي المعاصةةةر قضةةةايال وظةةةواهرل الدّنّيةةةة والمعنوّيةةةة  إسةةةماعي   عةةةّ  .25
 أل.1166  دار الدكر العربي  القاهرة  3الديه   

محمةةةد ابةةةراهيأل الشةةةو    الشةةةعر كيةةة  نديمةةة  ونيذّوقةةة   درو  إلي ابيةةة   يرجمةةةة.26
مكيبةةةة منيمنةةةة  بيةةةةروت  باالشةةةيراك مةةةة  مؤّسسةةةة فةةةةرنكليه المسةةةاهمة لل باعةةةةة 

 أل.1161والنشر  بيروت نيويورك  

الصورة الدّنّية في شعر أبي يّماأل  الرّباعي  عبد القادر  نتشر بدعأل مةه جامعةة .27
 أل.1181اليرموك  إربد  ا رده  

عبةةد الديّةةاح صةةال   دار الدكةةر للنشةةر  الصةةورة فةةي شةةعر بّشةةار بةةه بتةةرد  نةةاف  .28
 أل.1183واليو ي   عماه  ا رده  
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  دار الشةةؤوه الثقافيةةة 1الظةةواهر الدّنّيةةة فةةي قصةةيدة الحةةرب  عائةةد خصةةباك   .21
 أل.1111العاّمة  بغداد  أعظمّية  العراق  

  مكيبةةة 1عتضةةوّية الموسةةيقى فةةي الةةنّل الشةةعرّم  نةةاف   عبةةد الديّةةاح صةةال    .31
 أل.1185هة/1415قاف  ا رده  المنار  ال ر 

العمدة في محاسه الشعر وظداب  ونقدل  ابه رشيق القيرواني  أبو علي  الحسه .31
  3أل(  يحقيةةةق محمةةةد محةةةي الةةةديه عبةةةد الحميةةةد   1164هةةةة/456بةةةه رشةةةيق )

 أل.1164هة/1383م بعة السعادة بمصر  

(  أل134هةة/322عيار الشعر  ابه  با با العلوّم  محمد به أحمد به محمد ).32
  دار الكيةةةةب 1شةةةةرح ويحقيةةةةق عّبةةةةا  عبةةةةد السةةةةاير  مراجعةةةةة نعةةةةيأل  ر ور   

 أل.1182هة/1412العلمية  بيروت  لبناه  

  دار الدكر لل باعة والنشر 7فق  اللغة وخصائل العربّية  المبارك  محمد   .33
 أل.1181هة/1411واليو ي   بيروت  

ا قصةةةى  عمةةةاه    مكيبةةةة 2فةةّه الكيابةةةة واليعبيةةةر  أبةةو حمةةةدة  محمةةةد علةةي   .34
 أل.1187هة/1418ا رده  

  دار المعةةةةار   11 الدةةةةّه ومذاهبةةةة  فةةةةي الشةةةةعر العربةةةةّي  ضةةةةي   شةةةةوقي   .35
 القاهرة  د. ت.

في ا صوات اللغوّية دراسة في أصوات المّد العربّية  المّ لبي  غالةب فاضة   .36
فيةةةة دار الحّريةةةة لل باعةةةة  منشةةةورات و ارة الثقافةةةة واإلعةةةالأل  دائةةةرة الشةةةؤوه الثقا

 أل.1184والنشر  بغداد  الجميورية العراقية  

   دار المعار  بمصر  القاهرة  د. ت.3في النقد ا دبي  ضي   شوقي   .37

القةةةةةةةةامو  المحةةةةةةةةي   الديةةةةةةةةرو  ابةةةةةةةةادم  مجةةةةةةةةد الةةةةةةةةديه  محمةةةةةةةةد بةةةةةةةةه يعقةةةةةةةةوب .38
أل(     المؤّسسةةة العربيةةة لل باعةةة والنشةةر  بيةةروت  لبنةةاه  د. 1414هةةة/817)

 ت.
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  دار 1يه الي ةةّور واليجديةةد  خدةةاجي  محمةةد عبةةد المةةنعأل   القصةةيدة العربّيةةة بةة.31
 أل.1113هة/1414الجي   بيروت  

  دار العةودة  2قضايا الشعر في النقد العربّي  محمد  ابراهيأل عبةد الةرحمه   .41
 أل.1181بيروت  

قضايا النقد ا دبّي بيه القةديأل والحةدي   العشةماوم  محمةد  كةي  دار النيضةة .41
 أل.1184هة/1414بناه  العربّية  بيروت  ل

قواعد النقد ا دبي  أبر كرومبي  الس   نقل  إلى العربّية محمد عوي محمد  .42
  دار الشةةةةةؤوه الثقافّيةةةةةة العاّمةةةةةة  و ارة الثقافةةةةةة واإلعةةةةةالأل  بغةةةةةداد أعظميةةةةةة  2 

 أل.1186العراق  

الكامةةةة  فةةةةي اليةةةةاريخ  ابةةةةه ا ثيةةةةر  أبةةةةو الحسةةةةه  علةةةةي بةةةةه محمةةةةد بةةةةه محمةةةةد .43
 أل.1182هة/1412كيبة القدسي  دار صادر  بيروت  أل(  م1232هة/631)

لسةةةةةاه العةةةةةرب  ابةةةةةه منظةةةةةور  أبةةةةةو الدضةةةةة  جمةةةةةا  الةةةةةديه  محمةةةةةد بةةةةةه مكةةةةةرأل .44
 أل(  دار صادر  بيروت.1311هة/711)

لسةةةةةةةاه الميةةةةةةة اه  ابةةةةةةةه حجةةةةةةةر العسةةةةةةةقالني  أبةةةةةةةو الدضةةةةةةة   أحمةةةةةةةد بةةةةةةةه علةةةةةةةي .45
ينةد أل(     م بعة لجنة دائةرة المعةار  النظامّيةة الكائنةة فةي ال1448هة/852)

 هة.1331بمحروسة حيدر اباد الدكه  

محمد ميدم البصير شاعرا،  حسه  منعأل حميد  دار الرشيد للنشر  الجميورية .46
 أل.1181العراقية  

مدخ  إلى يحلي  النّل ا دبّي  أبو شريدة  عبةد القةادر  وقة ق  حسةيه الفةي  .47
 أل.1181  دار الدكر للنشر واليو ي   عرّماه  ا رده  1 

ب الغربةةي ومظاهرهةةا فةةي ا دب العربةةّي الحةةدي   الحمةةدانّي  سةةالأل مةةذاهب ا د.48
 أل.1181هة/1411أحمد  م بعة اليعليأل العالي  الموص   

  شةركة مكيبةة 1المرشد إلى فيأل أشعار العرب  المجذوب  عبد الل  ال ّيةب   .41
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 أل.1155هة/1374وم بعة مص دى البابي الحلبّي وأوالدل بمصر  

القرظه  السيو ي  جال  الديه  عبد الرحمه به أبي  معيرك ا قراه في إعجا .51
 .أل(  يحقيق علي محمد البجاوم  دار الدكر العربي. د.ت1515هة/111بكر )

معجةةةةأل ا دبةةةةاف  يةةةةاقوت الحمةةةةوم  أبةةةةو عبةةةةد اللةةةة   يةةةةاقوت عبةةةةد اللةةةة  الرومةةةةي .51
  دار الغةةةةةةرب اإلسةةةةةةالمّي  1أل(  يحقيةةةةةةق إحسةةةةةةاه عّبةةةةةةا    1221هةةةةةةة/626)

 .أل1113بيروت  لبناه  

  مكيبةةة عّمةةاه  عمةةاه  1مقةةاالت فةةي الشةةعر ونقةةدل  الّربةةاعّي  عبةةد القةةادر   .52
 أل.1186هة/1416ا رده  

  دار القلةةةةأل لل باعةةةةة والنشةةةةر  بيةةةةروت  4موسةةةةيقى الشةةةةعر  أنةةةةي   إبةةةةراهيأل   .53
 أل.1172لبناه  

النجةةوأل ال اهةةرة فةةي ملةةوك مصةةر والقةةاهرة  ابةةه يغةةرم بةةردم  جمةةا  الةةديه  أبةةو .54
أل(  م بعةةةة دار الكيةةةب المصةةةرية  القةةةاهرة  1461هةةةة/874المحاسةةةه يوسةةة  )

 أل.1121هة/1348

نظرّيةةة ا دب  ويليةةك  رينيةةة   وواريةةه  أوسةةةيه  يرجمةةة محيةةةي الةةديه صةةةبحي  .55
  المؤّسسةةةة العربّيةةةة للدراسةةةات والنشةةةر  بيةةةروت  3مراجعةةةة حسةةةاأل الخ يةةةب   

 أل.1187

نابلسةي  عبةد ندحات ا  هار على نسمات ا سحار في مةدح النبةي المخيةار  ال.56
 هة.1211الغني به إسماعي   م بعة نيج الصواب  دمشق  

أل(  1332هةة/733نياية ا رب في فنوه ا دب  النويرم  أحمد بةه عبةد اللة  ).57
نسةةةخة مصةةةورة عةةةه  بعةةةة دار الكيةةةب المصةةةرية  المؤسسةةةة المصةةةرية العامةةةة 

 لليألي  واليرجمة والنشر. د.ت.

  1أل  إسةةةةماعي  أحمةةةةد شةةةةحادة   وصةةةة  ال بيعةةةةة فةةةةي الشةةةةعر ا مةةةةوّم  العةةةةال.58
مؤسسةةةةةةةةةةةةةة الرسةةةةةةةةةةةةةالة لل بةةةةةةةةةةةةة  والنشةةةةةةةةةةةةةر واليو يةةةةةةةةةةةةة   بيةةةةةةةةةةةةةروت  دار عّمةةةةةةةةةةةةةار  



 166 

 

 أل.1187هة/1417

الةةةةوعي والدةةةةه  غايشةةةةة   غيةةةةورغي  يرجمةةةةة نوفةةةةة  نّيةةةةو   م ةةةةاب  السياسةةةةةة  .51
 أل.1111المجل  الو ني للثقافة والدنوه وا داب  الكويت  

  أبةو العبةا   أحمةد بةه محمةد وفيات ا عياه وأنبةاف أبناف ال مةاه  ابةه خلكةاه.61
 أل(  يحقيق إحساه عّبا   دار الثقافة  بيروت  لبناه  د. ت.1282هة/681)

أبةو منصةور  عبةد الملةك بةه  يييمة الةدهر فةي محاسةه أهة  العصةر  الثعةالبي .61
أل(  شةةةرح ويحقيةةةق مديةةةد محمةةةد قميحةةةة  1138هةةةة/421إسةةةماعي  النيسةةةابورم )

 أل.1183هة/1413ه    دار الكيب العلمية  بيروت  لبنا1 

 الدورّيات

 .3أل  المجلد  العدد1187هة/1318مجلة الثقافة العربّية  .62

 .4  العدد1  المجلد1118مجّلة فصو   أل.63

 


