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 ملخص ال

وقد حاول البحث دراسة صدى النفس في شعره مـن خـالل ،دعبل الخزاعي شاعر من أعالم العصر العباسي

ما یمكننا عدها  تجـسیدا النـساق  بالشاعرففي التكرار طغیان النساق معینة على أبیات ،دراسة التكرار اللفظي فیه

  .كامنة في نفسه فهي تخرج بصورة واعیة او تترجم بطریقة الشعوریة في تضاعیف أبیاته

، فـإنهم قـد حـاولوا دراسـته مـن النـاحیتین الداللیـة واإلیقاعیـة،فان كان التكرار اللفظي موضعا الهتمام البـاحثین

د األضــواء الالشــعوریة التــي یــسلطها الــشعر علــى أعمــاق وقــل مــن أشــار مــنهم إلــى الوظیفــة النفــسیة بوصــفه احــ

  .الشاعر فیضیئها بحیث نطلع علیها

  الشعوریة ، واعیة ، انساق ، أعماق ، النفس ، صدى ، التكرار ، دعبل  :الكلمات الداللیة او المفتاحیة

  

Abstract 
      Diaabil al-khuzaay is a poet from the Abbasi time priod, this paper  
tries to study the voice return of the self in his poetry through studying the 
pronunciational repetition in it.     The repetition is a tyranny of certain patterns on the 
verses of poet which help us to incorporate the latent patterns in his self, so it will go 
out with conscious image or it will translate with unintentional procedure in doubling 
his verses. 
     The pronunciational repetition was a location for the importance of researchers, so 
they tried studying it from the coquetrica and harmonica  aspects.   
     A small number of those researchers indicated to the psychology function because 
it is one of the unintentional lights that will applied by poetry on the poet deepness to 
bright it, so we will familiar with them. 
Key words: Diaabil, repetition, voice return, the self, deepness, patterns, conscious, 
unintentional. 
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حسن اشتهر ب، من اسرة عرفت بالعلم واالدب من اعالم العصر العباسي قدیر  عربي شاعريدعبل الخز اع

مواالته للنبي محمد صلى اهللا علیه واله وسلم ومدحه  الل بیته الكرام علیهم السالم والتفجع لما حـل بهـم اسالمه و

ت ذوقـه االدبـي وسـاعدته علـى ان یبـدع شـعرا صـقل" وقد تفتحت مواهبه الشعریة باكرا، فشارك فـي مجـالس ادبیـة .

  .  حتى نال مكانة عظیمة 1"متقدما 

 . كانــت ســببا الهتمــام البــاحثین وموضــعا لدراســاتهموقــد شــاعت فــي شــعره ظــواهر لغویــة واســلوبیة كثیــرة    

بالغـة فیـه  والم استخدم الغراض عدة اهمها  إیـضاح الكـالم وتوكیـدهوقد ،أسلوب قدیم من أسالیب العرب التكرار و

. 2   

تخــرج فهــي تعــد تجــسیدا النــساق كامنــة فــي نفــسه و الــشاعرنــساق معینــة علــى ابیــات الفــي التكــرار طغیــان و

تـشكیل االنـساق فـي كـل ابـداع لـه "  فـي تـضاعیف ابیاتـه فهـو یمیـل الـى بصورة واعیة او تتـرجم بطریقـة الشـعوریة

ئص اصـیلة فـي بنیـة  هـذه االنـساق البـارزة ،لخـصا،وطغیان انساق معینة دون اخـرى علـى انمـاط معینـة ثـم تجـسید

  .  ،ولذا ال یخلو منه دیوان شاعر 3"الفكر االنساني 

كــرار اهتمــام البــاحثین  واســتخدمت دراســاتهم لفهــم الــنص االدبــي وفهــم مــا یــدور فــي نفــس قائلــه نــال التوقــد 

بـل تتجـاوز ، ظـي فـي الـسیاق الـشعري واالحاطة بخـواطره  وال سـیما ان دراسـة التكـرار ال تقتـصر علـى التكـرار اللف

 مـن ًایـز تمرّ أنـه یزیـد الـشيء المكـرإلـى فـأثر التكـرار راجـع"  ،تركـه مـن اثـر نفعـالي فـي نفـس المتلقـيیذلك الى مـا 

   .٤ "غیره

الجانـب الـداللي للتكـرار فـي الخطـاب الـشعري ذلـك ان اإلبـداع الـشعري یتحقـق وقد اكثر الباحثون مـن دراسـة 

 خـالل اللغـة وتوظیـف الـشاعر قدراتـه فـي الـنص لیوصـل  المتلقـي إلـى معـان جدیـدة غیـر التـي في بنیة النص من

یوحیها ظاهر للفظ  زیادة على المعاني المعجمیة لأللفاظ  ولذا یعد التكرار أحد طـرق إفهـام المتلقـي واقناعـه، كمـا 

ل نغمـات بـارزة ومـا تمثلـه تصدرالجانب االیقاعي اغلب بحـوثهم ومـا یتكـرر فـي تـضاعیف البیـت مـن اصـوات تـشك

  .وحدة الوزن والقافیة

، تتعـدد وظائفـه التـي یـنهض بهـا داخـل الـنص االدبـي الـذي اال انه قل منهم من اشـار الـى الوظیفـة النفـسیة للتكرار

 والوظیفة النفسیة احدى تلك الوظائف نظرا للعالقة الممیزةالقائمـة بـین االدب ٥"ینجز النص اكثر من وظیفة " فقد 

   .٧"النفس تصنع االدب وكذلك االدب یصنع "  الن النفس ٦، النفس وقد یكون من العسیر الفصل بینهما وعلم
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َللتكــرار مبعــث نفــسي، وهــو مــن ثــم مؤشــر " لــذا كــان ،  وبمــا ان االبــداع االدبــي صــادرا عــن روح الــشاعر.٨" ٌ

   .٩" ُتحوج إلى شيء من اإلشباع  أسلوبي یدل على أن هنالك معاني

وفــي دراســة هــذه ، التكــرار الــشاعر علــى تــشكیل موقفــه بــازاء مــا یحــیط بــه ومــا یواجهــه مــن مواقــف ویــساعد 

الظــاهرة تــسلیط للــضوء علــى نقطــة حــساسة فــي العبــارة تكــشف عــن اهتمــام القائــل بهــا وتوضــح صــداها فــي نفــسه، 

ء الالشـعوریة التـي یـسلطها یضع بین ایدینا مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر وهو بذلك احـد االضـوا" فالتكرار 

  .١٠ "الشعر على اعماق الشاعر فیضیئها بحیث نطلع علیها 

 وهــو یعكــس فــي 11 مــستویات مــن األداء الجمــالي ،ىویعــد التكــرار احــد اشــكال التنظــیم البنائیــة التــي ترقــى الــ

ت نفــسیة وانفعالیــة فكــل تكــرار یحمــل فــي ثنایــاه دالال" الوقــت نفــسه جانبــا مــن الموقــف النفــسي واالنفعــالي للــشاعر 

  مختلفة تفرضها طبیعة السیاق الشعري

انـسجاما مـن شـانه ان یبعـث اصـداء " والتكرار یشبع الداللة ویسبغ على النص الشعري في الوقت نفـسه 

 يالتكـرار فــوضـوح وقـد كــان ل، ١٢"تـستاثر بكامـل اهتمـام المتلقــي الـذي یجـد نفــسه سـابحا فـي بحـر االیقــاع  البـدیع 

 نفــسیة وانفعالیـــة  أصــداء مــن هجعــل التكــرار ومــا یتــردد فیــمــا   هٕواكثــار الــشاعر منــ تــشكیالته وتعــددشــعر دعبــل 

ا بهــ هامـة فــي العبـارة یعنــى الحــاح  علـى جهــة"ذلــك ان التكـرار،ظـاهرة أســلوبیة متمیـزة فــي شـعره لـصاحب اإلبــداع 

  .١٣"بسواها الشاعر أكثر من عنایته 

یمثـل التكـرار حاجـة "فـسیة للمبـدع والظـروف الخاصـة بـالنظم ، إذ والتكرار ظاهرة اسلوبیة متصلة بالحاجـة الن

لیظــل مــشدودا إلــى كلمــة بعینهــا إلــى ان تبلــغ حــد اإلشــباع حینئــذ ، ضــاغطة تحــرج المنــشئ فــي كثیــر مــن األحیــان 

  .١٤"یدعها بعد ان یفرغ كامل شحناته النفسیة فیها 

ویكثـر فـي شـعر دعبـل التكـرار ١٥،فقـط  المعنى ارأوتكر ومعنى، ًلفظا الواحد اللفظ بتكرار التكرار یكون وقد

غویـة اإلعادة لقوالب ل التكرار في طبیعته یعتمد" ، وفي شعر دعبل مختلفة وصور بأشكال  ویتكرر وروده اللفظي

 اللغة الـشعریة ذات الـدالالت والطاقـات الممیـزة عـن لغـة وطاقاتها إلیحائیة التي تعتمدمتنوعة ومختلفة في إیقاعها 

  .١٦"النثر 

امــا الــدوافع النفــسیة فانهــا ذات وظیفــة  "  فنیــة التكــرار فــي الــنص االدبــي لــدوافعمــن المعلــوم ان وجــودو

فن ناحیة الـشاعر یعنـي التكـرار االلحـاح فـي العبـارة علـى معنـى ، تجمع الشاعر والمتلقي على السواء ،  مزدوجة 

 ناحیة المتلقـي یـصبح ذا تجـاوب یقظـا مـع ومن... یبرز من بین عناصرالموقف الشعري اكثر من غیره ، شعوري 

  . ١٧"فتثرى بثراء التجربة الشعریة المتفاعل معها ، وعدم اشباعه ، النفسي للتكرار من حیث اشباع توقعه  البعد
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 الجانــــب وال ســـیما ان  ،الداخلیـــة فــــي شـــعر دعبـــل الخارجیـــة وأهـــم منــــابع الموســـیقى  عـــد التكـــراریكمـــا 

 التفعیالت العروضیة متكررة فيو مقاطع متساویة  لتكرار فبحور الشعر تتكون مناإلیقاعي في الشعر قائم على ا

  .االبیات ، بل ان التفعیلة نفسها قائمة على التكرار

 انمــا یعبــر الحـرفه تكــراربالــشاعر ف، وتعـد قافیــة التــاء والبـاءوالزاي اكثــر القــوافي تكـرارا فــي شــعر دعبـل  

تتضح في اختیار القافیة التي یـصب ،  تاثیر في نفس المتلقي ذاتیة یحیلها الى اصوات لغو ةیعن اصوات داخل

و في تكرار حرف له نغمته االنفعالیـة داخـل القـصیدة تـارة اخـرى امـا بـشكل ، حاسیسه وانفعاالته تارةافیها الشاعر 

  .افقي على مستوى البیت الواحد او بشكل عمودي على مستوى ابیات عدة 

یـادة فـي ز وموسیقاه استخدام الشاعر التصریع في ابیاته ومـا یرافـق ذلـك مـن ومما زاد في جمالیة التكرار

   ١٨:تكرار االصوات المتشابهة التي یفرض وجودها تساوي االشطار وتوافق النهایات  كقوله هاجیا احمد بن داود 

  قبائل جد اصلهم فبادوا                     

  واودى ذكرهم زمنا فعادوا                                                       

  :ثم یقول 

  فلم ار مثلهم بادوا فعادوا                   

  فزادوا ، ولم ار مثلهم قلوا                                                   

 یـستخدم غالبا مـاو، ا یحدثه من موسیقى جمیلة الدال المتوافق مع القافیة ومالتكرار لحرف ونالحظ هذا 

   ١٩ :قولهالتصریع في اراجیزه كدعبل 

  یاسلم ذات الوضح العذاب 

  وربة المعصم ذي الخضاب                                          

  والكفل الرجراج في الحقاب 

  والفاحم االسود كالغراب                                         

  اال كشفت الیوم عني مابي  

  جاء مشیبي ومضى شبابي                                                   

  وزال عني اهوج التصابي          

  فلم اجز عن منهج الصواب                                                   

ره في اثوما نتج عنه من تكرار الباء المكسورة  وتوافقه مع االعجاز للتصریع في اواخر الصدور لقد كان

ًمـدلال علـى براعـة الـشاعر ، مساحة واسعة في نصوصه الشعریةالتصریع شغل وقد  ، عن تجربته الشعریة التعبیر

  .جودة  ترتیبها و دقة تنظیمها وتنسیقها  ووحسن تصرفه في االلفاظ

 وسـیلة مهمـة ومثلما یعبر التكرار عـن اصـداء فـي نفـس قائلـه لمـشاعر واحاسـیس یریـد التعبیـر عنهـا فهـو

وقـد  ، التـاثیر فیـهو اك المتلقـي فـي انتـاج دالالتـهفي تعابیر الشاعر وله طاقة كبرى في تولید المعنـى وتكثیفـه واشـر

  ٢٠:یكون هذا التكرار بصیغ متشابهة كتكراره صیغة الفعل الماضي في قوله الهیا 

    فات الذيفاتواذا 

   فكونوا من بني الظرف                                       
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١١٦

 اذ انهــا تــدل علــى ان المعــاني التــي "ت عــدة یجمعهــا اصــل واحــد اقــد یكــون هــذا التكــرار بــصیغ واشــتقاقو

 مـن اصـل واحـد االشـتقاقات في خلـد الـشاعر لیـست معـاني جامـدة بـل معـان حیـة ونامیـة ومتوالـدة كمـا تتوالـد تدور

عــن حـاالت نامیـة فــي نفـس الــشاعر او  تعبـر كلمــات،فمعظـم الكلمـات المتــشابهة فـي معانیهــا واصـولها االشـتقاقیة 

  . 21 " لدیه بسبب شدة معاناتهتتضخمفي خیاله اوفي امنیاته ،وهي كلها 

  ٢٢:كما في رثائه اهل البیت علیهم السالم بقوله 

  فلیتني، عطاشا بالفرات توفوا 

   وفاتي فیهم قبل حینتوفیت                                          

ق مــن الجــذر الواحــد ویــصوغه فــي صــیاغات  وتقلبــات عــدة مــع االبقــاء علــى امتــداد المعنــى ویكثــر دعبــل االشــتقا

    ٢٣:االساس فیها كقوله في الشیب 

   رداء العلم واالدب المشیبان 

   رداء اللهو اللعب الشبابكما                                         

   فقلت لها شیبيتعجبت ان رات 

  یشبال عجبي من یطل عمر :                                        

   الرجال لهم زین ومكرمةشیب

   لكن العار فاكتئبيوشیبكن                                          

   ارب– بدا شیب وان –فینا لكن 

   من ارب –  الشیب بعد–ولیس فیكن                                      

، شـــیب، یـــشب ، شـــیبي ، الـــشباب ، المـــشیب (تنویـــع فـــي تقلیـــب الجـــذر الواحـــد نالحـــظ هـــذا التكـــرار والو

هذا التكرار لیس مقصودا لذاته بل ان الحاح المعاني على الشاعر یدفعه لتكـرار االلفـاظ المعبـرة )الشیب ، شیبكن 

ى تكــرار كلمــات نــركمــا ، الداخلیــة عنهــا لیكــون هــذا التكــرار اصــداء نفــسیة بتــاثیر مــا تنطــوي  عاطفتــة وانفعاالتــه 

  ) .ارب، لكن ، العجب ، جبت تع، رداء ( ،اخرى غیر الشیب في هذه االبیا ت 

االلفاظ ذات االشتقاق الواحد في خطابه الفـضل بـن العبـاس الخزاعـي الـذي بلغـه  تكراردعبل من یكثر و

  ٢٤: قوله  في وكان دعبل مودبا لهعابه وحاول ان ینال منهانه 

  

  

  ما عابهیابوس للفضل لو لم یات 

  السم من صماء قرضابهیستفرغ                                   

  -  یجمعهالعیبوفیه  -ما ان یزال 

  عیابهجهال العراض اهل المجد                                  

  اال مودبه یعب  لم عابنيان    

  ادابهعاب لما  عاب ونفسه                                  
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١١٧

  مكلبه ضراه كالكلبفكان    

   كالبهلصیده فعدا فاصطاد                                    

صـداها  تـشیر الـىونرى تكرار العیب والكلب باشتقاقات كثیرة توضـح قدرتـه اللغویـة والفنیـة مـن جانـب و 

  . وشدة اثرها في نفسه من جانب اخر فتاتي تعابیه موثرة في متلقیه 

   ٢٥:قوله بهجاء ابي سعد المخزومي كراه االشتقاقي في توفي 

   في حي معد اباینشد

  الناشد ونشودمالضل عن 

  فرحمة اهللا على مسلم

   فاقد الىمفقودارشد   

تتـوالى المفـردات ذات االصـل  تكرار عدة الفـاظ مـن جـذر واحـد ف التكرار االشتقاقي الذي یعتمدونرى هذا

   ٢٦: ویقول هاجیا ایضا . في المتلقي وتركیز الداللة في ذهنه ثیرالتأقدرة قي الواحد وذلك مما یمنح الشعر ااالشتق

   زور  ارى منا قریبا بیت

  وزور ال یزور وال یزار                                        

   الیهیهدى وال یهديوال 

  ولیس كذاك في العرب الجوار                                  

اكیدا للمعنى وصدى للفكرة المعبر كما یكون صدى الحاسیسه وانفعاالته تة بغزار هشعرویاتي التكرار في    

المـشهورة التـي یرثـي بهـا اهـل نجـد هـذا التكـرار فـي تائیتـه و، هـا نهایاتما في تكراره في بدایات االشطر الـشعریة وك

تـي اصـبحت مقفـرة وبكائـه دیار رسول اهللا صلى اهللا علیـه والـه وسـلم الالبیت علیهم السالم ویشید بمناقبهم  متذكرا 

فـي متفـردة   مـن صـفات عالیـة ومناقـبل الرسـولعلى قبور آل رسول اهللا ثم مقارنة حالهم بحال اعدائهم مع مـا ال

 ٢٧:  قوله فيرار متعادل لبدایات االشطر كت

    دیار رسول اهللا اصبحن بلقعا 

  وآل زیاد تسكن الحجرات                                   

      اهللا تدمى نحورهم وآل رسول 

  وآل زیاد آمنوا السربات                                    

  وآل رسول اهللا تسبى حریمهم 

  وآل زیاد ربة الحجرات                                          

    وآل رسول اهللا نحف جسومهم 

  ت وآل زیاد غلظ القصرا                                         

  اذا وتروا مدوا الى واتریهم      

  اكفا عن االوتار منقبضات                                          

مــا یعانیــه الطــرف االول مــن بــین آل رســول اهللا ودیــارهم وبــین واعــدائهم  مــن آل زیــاد وســواهم  وویقــارن 

 ظالمــة آل البیــت وضــح بهــذا التكــرار وهــو یباطــل، ال ظلــم وهــم اصــحاب الحــق ومــا یتمتــع بــه الطــرف الثــاني وهــم
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١١٨

 اصـداء عاطفتـه  نلمح فـي هـذا التكـرارومن ثم ، كرار الظلم الذي طالهم وامتدادهقدار الفاجعة التي حلت بهم وتوم

  . وثورته المكبوتة بازاء هذا الظلموصدره الملتهب الجیاشة 

 واظهـار الحـزن فـي مرثیتـه امـا بالبكـاء ویعمق تلك االصداء هذا التضاد الممتد في ابیات الرثاء وحالة البكـاء

لبیت علـیهم الـسالم  اهل امناقب ه بذكر الشاعرذلك ان، واللوعة بشكل مباشر أو باستعمال الخیال الشعري الجمیل 

 اخــر راكــرلهــذا التكــرار تیستحــضر الــذهن مثالــب أعــدائهم ثــم یعــود الــشاعر لــذكر تلــك المثالــب فــي قــصیدته فكأنــه 

  .داللة العمق یوصداء وضح تلك االیوكده وی

وتعكس ألفاظ دعبل وصوره حقیقة مشاعره فهما صدى للتناقض الواضح بین ما یستـشعره ویـؤمن بـه ویعتقـده 

مــن جانــب وبــین مــا یجبــر علیــه مــن رضــوخ واستــسالم لــذلك الظلــم  الــذي یفــرض علیــه الــسكوت مــضطرا وتحمــل 

 اهل هافیالتي یذكر اشعاره في  اكثر تكرارات دعبلالواقع الذي یعیشه من جانب آخرولذا نجد التضاد واضحا في 

 وبراعتـه ویكـشف عـن قدرتـه الفنیـةواالمـه الداخلیـة حقیقـة مـشاعره بما یعكـس ، مادحا او راثیا  البیت علیهم السالم

  .في التعبیر 

  ٢٨:بقوله  بني وهب المترافق مع التضاد في هجائه التكرارونجد مثل هذا

  اذا رایت بني وهب بمنزلة 

  لم تدر ایهم االنثى من الذكر                                  

  قمیص انثاهم ینقد من قبل 

  وقمص ذكراهم تنقد من دبر                                 

  محنكون عن الفحشاء في صغر 

  محنكون عن الفحشاء في كبر                                

  محنكون ولم تقطع تمائمهم

  مع الفواطم والدایات بالكبر                                 

فمنــه ماكــان تكــرارا تامــا متجــاورا بــال فاصــل بــین الــدوال ، وقــد ورد التكــرار فــي شــعر دعبــل بتــشكیالت عــدة 

فیكرر لفظـة ، ویاتي تكرار الكلمة المفردة نفسها مرات في شعره، المكررة ومنه ما ورد في ابیات متتالیة او متفرقة 

    ٢٩: مرتین في شطر واحد في مدح المطلب بن عبد اهللا الخزاعي بقوله ) لندىا(

  – ال عدمت الندى –سالت الندى 

  وقد كان منا زمانا عزب                                         

  ٣٠:ثالث مرات في بیت واحد في قوله ) شغل( ویكرر 

  وان ناب شغل ففي دون ما

  تدبره شغل شاغل                                   

  ٣١:في صدر البیت وعجزه بقوله في وصف الفضاء ) یرجع( ویكرر 

  وفضاء یرجع الطرف به 

  ماواه البصر قبل ان یرجع                             
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١١٩

فـي ) العـاذالت ( ومنـه تكـراره ،   وفي تكرار الكلمة انشداد للمتلقي الـى الغایـة التـي یـسعى المنـشئ الیهـا

  ٣٢: في الكرم قوله

  احب العاذالت ألن جودي

  یزید على ازدیاد العاذالت                                 

( كتكـــراره لفظـــة  ،  وتكــرار الكلمـــة فـــي الـــنص یوضــح الفكـــرة المركزیـــة التـــي یریـــد التعبیــر عنهـــا ویبرزهـــا

  ٣٣:باالنسان في بیتین قائال  والعجب من تصرفاته لیصف مایفعله الدهر) الدهر

  ما اعجب الدهر في تصرفه

  والدهر التنقضي عجائبه                                   

  فكم رایا في الدهر من اسد

  بالت على راسه ثعالبه                                  

  ٣٤:عند وصفه بثالثة ابیات ) المطل(  و تكرار 

  ایاك والمطل ان تفارقه

  فانه افة لكل ید                                

  اذا مطلت امرا بحاجته

  فامض على مطله وال تحد                           

  فلست تلقاه شاكرا لید

  قد كدها المطل اخر االبد                             

  ٣٥:اربع مرات في بیتین في قوله ) الكف( وتكرار

  فلو لمست كفي عقدا منظما

  من الدر اضحى وهو ودع مثقب                                     

  ولو قبضت كفي على كف درهم

  البت الى رجلي وفي الكف عقرب                                      

ها توافقا مع خلجات النفس ، فتكـرار اللفظـة الیكـسب الكـالم نغمـا لكلمة ابسط انواع التكرار واكثرویعد تكرار ا

ان الحاح الشاعر علـى " قا مع قالب النفس االنفعالي ذلك میا ممتدا متصاعدا متواففحسب وانما یجعل الكالم متنا

   .36"الفاظ معینة یسلط الضوء على اغواره وعلى طبیعة تجربته 

الــى نقطــة نقطــة مكانیــة  وذلــك بانزیاحهــا مــن ،عــادة الكلمــة بلفظهــا ومعناهــا فــي الكــالم وظیفــة داللیــة وال

وقــد تقتــرب فــي بنیــة التكــرر قــد تتــسع المــساحة المكانیــة ولــذا ، متمیــزة  لغویــة ظــاهرةلشكمــا یــاخــرى فــي الخطــاب م

  . وتضیق وذلك بحسب حال الشاعر والمعنى الذي یرید التعبیر عنه وبحسب انفعاالته وقوة مشاعره 
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٢٠

  ٣٧:وقد یتكرر اكثر من دال وفي ابیات متتالیة كقوله في الشراب 

   صرفاال تشرب الدهر 

   یورث حتفافالصرف                                            

    نصفا من الراحواجعل

   نصفا من الماءواجعل                                                 

  ٣٨:ویتكرر ذلك في ابیات یرثي بها االمام الرضا علیه السالم كقوله 

  غر        :فنقول سكانته ترى

   راي ثقیف سكونهوتحت                                                 

  له سمحاء تغدو كل یوم 

   بنائله وساریة تطوف                                             

   قدر المنایا ریحهفاهدأ 

   عصوف  ریحوقد كانت له                                              

  

مــسافة اكثـر فیــأتي الـدال مكــررا فـي اول الــشطرین وقــد تقـل ال، ى وتــدقیق فیـه لمعنـوفـي هــذا التكـرار ایــضاح ل

  ٣٩:كقوله هاجیا  

   المؤذن صالح وضیوفه                           سرا                

   الكمي هفا خالل الماقط اسر                                                            

  ٤٠:كانیة بینهما ، كما في اخر البیت من قوله وقد تقترب الدوال المكررة  فتنعدم المسافة الم

  ابا مخلد كنا عقیدي مودة 

  معا   معاهوانا وقلبانا جمیعا                                                 

فیكـون انعــدام تلــك المــسافة وهــذا التكــرار لــه داللــة نفــسیة ومعنویــة زیــادة علــى الجانــب الفنــي  دلــیال علــى 

مثلما تنعدم في هجائه ویاتي التكرار متتالیا في نهایة البیت فیكون داال على السرعة وما تحمله التقارب الروحي ، 

  ٤١:الفاظ العجلة من حركة في قوله 

  شعارك في الحرب یوم الوغى

  عجلوا  عجلوا اذا انهزوموا -                                       

  ٤٢: ان بن عباد وقد یسود التكرار شطري البیت كقوله هاجیا غس

  حاجبدونه  حاجب له

  محتجب حاجبه حاجبو                                         
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٢١

 فالتكرارزیــادة علــى كونــه یــؤدي وظــائف داللیــة "عــن مجــرد التأكیــد اوابــالغ المعنــى ویرتفــع التكــرار هنــا 

مـن بدایـة الـنص الـى اخـره ، معینة ، فانه یؤدي الى تحقیق التماسك النصي ،وذلك عـن طریـق امتـداد عنـصر مـا 

هذا العنصر قد یكون كلمة او عبارة او جملة او فقرة ،وهذا االمتداد یربط بین عناصر النص بالتأكید مع مساعدة 

  .43" عوامل التماسك النصي االخرى

وللتكرار انواع عدة فمنه التكرار البسیط المتمثل في تكرار اسم اوفعل اوحـرف كمـا ذكرنـا ، ومنـه التكـرار 

 إلــى  فیــهیعمــد الــشاعرو، فیــه جملــة او العبــارة بحــسب المعنــى الــذي یــردالمركـب المتمثــل بمراعــاة الــسیاق وتكــرار ال

، تجعلـه عبـل وقد تستغرق حالة شعوریة عنـد د عبارة معینة یكررها مستقلة في ثنایا النص، فتكسب صبغة إیحائیة

                 ال یكتفي بتكرار حرف أو كلمة فال یجد سوى

  .تكرار العبارة لتستوعب تلك الدفقة الشعوریة المسیطرة

فقد یكون بتكرار تركیب من كلمتـین بـنفس تتالیهمـا كقولـه فـي العتـاب ولذا یستخدم دعبل في شعره التكرار المركب 

:٤٤  

  اذكر ابا جعفر حقا امت به 

  اني وایاك مشغوفان باالدب                                

   س درتهاأالكواننا رضعنا 

   حظ من النسبس درتهاوالكأ                               

اتـه فما یتكرر البد وان یكون قد شـغل تفكیـر االنـسان ودخـل دائـرة اهتمام، نفسیة فنیة وللتكرار داللة ان 

ظل دائرا فـي ان التكرار ی" ذلك  ٤٥ ،فیستحوذ هذا االهتمام على حواس االنسان وملكاته قبل ان ینتقل الى تعابیره 

او علـى جملـة مهمـة مـن العبـارة ، في كل ما یجلبه مـن الفـاظ یكـون االلحـاح علیهـا ، فلك النبض النفسي للشاعر 

للتكرار الناجح  داللة نفسیة أن تكون ویشترط ،  ٤٦"التصال الحالة الشعوریة والنفسیة بالحالة التي تسكن الشاعر 

 ذلك ان ارتباط التكرار بالظرف ٤٧ام للقصیدة قائما على توازن العبارة ،زیادة على كونه وثیق االرتباط بالمعنى الع

  .النفسي للشاعر یجعل اللفظ وثیق الصلة بمعنى النص

ویكثــر دعبــل مــن  تكــرار اســماء بعــض مخاطبیــه وتردیــدها بكثــرة وذلــك بحــسب الغــرض الــذي یبدعــه فــي 

 فـــي نفـــس المتلقـــي مثلمـــا یعبـــر عـــن احـــساس اغلـــب قـــصائده ، وتكـــرار االســـم یكـــسب الكـــالم قـــوة ووضـــوحا وتـــاثیرا

، وال یلتـزم ،  كراهیـة  بغـض او حـب او ذكـر اسـمائهم فـي ابیاتـه مـن مـشاعر یـردالشاعر ومكامن نفسه تجـاه مـن 

یكرراسـم المخـصوص بالخطـاب الـشعري بمفـرده ف، في تكراره تلـك االسـماء حالـة واحـدة ، بـل یكررهـا بـصور شـتى 

  . تارة اخرى ومع قبیلتهتارة   وبكنیتهتارة

   ٤٨:ففي رثائه الحمد بن نصر بن مالك الخزاعي عندما قتله الواثق یقول 

  بني مالك صونوا الجفون عن الكرى     

  وال ترقدوا بعد ابن نصر بن مالك                                     
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٢٢

  :عي  یكرر اسماء مرثییه مبینا لوعته لفراقه في رثائه المطلب بن عبد اهللا الخزاثم 

  مات الثالثة لما مات مطلب

  مات الحیاء ومات الرعب والرهب                                  

  هللا اربعة قد ضمها كفن 

  اضحى یعزى بها االسال والعرب                                 

  یا یوم مطلب اصبحت اعیننا

   الحقبدمعا یدوم لها ما دامت                                

ال یكتفي بتكرار االسـم فقـط راثیـا بـل یرسـم صـورا فنیـة جمیلـة یجعـل فیهـا الحیـاء والرعـب والرهـب مـشاركا وشاعرنا 

  .لمرثیه في هذا فكان الموت كان الربعة ال لشخص واحد 

   ٤٩:ویذكر مرثیه مع قبیلته في رثائه ابي القاسم المطلب الخزاعي في قوله 

  عتكانت خزاعة ملء االرض ما اتس

  فقص مر اللیالي من حواشیها                                    

  هذا ابو القاسم الثاوي ببلقعة 

  تسفي الریاح علیه من سوافیها                                   

لمثــل یــضرب ) مهــران( اســم كمــا فــي ذكــر ، الســم المــذكور فــي خطابــه ممــن لــه صــلة بــه  ا ال یكــونقــدو

ثـالث مـرات فـي بیتـین یخاطـب بهمـا عبـد اهللا وتكـراره ) هـو یلطـم عنـي مهـران(ذب في حدیثـه فیقـال للرجل الذي یك

  ٥٠: بقوله ا للمثل توظیفا بدیعاف ساخرا منه موظبن طاهر

  یاجواد اللسان ن غیر فعل

  لیت في راحتیك جود اللسان                                   

  عین مهران قد لطمت مرارا

  فاتق ذا الجالا في مهران                                  

  فدع لمهران عینا، عرت عینا 

  ال تدعه یطوف في العمیان                                  

ا عشرة مـرة زیـادة علـى التزامهـا تفي تسعة ابیات ینصح فیها الفضل بن مروان اثن) الفضل(ویكرر لفظة 

لفــاظ المكــررة فمــرة ال ان هـذا التكــرار یــسوده التنویــع وعــدم التـزام معنــى واحــد لال ا٥١كلمـة یخــتم بهــا ابیاتــه التــسعة ،

سم واخرى كصفة ، وحتى في استخدامها كاسم  فتارة یخص به الفضل بن مروان ، وتـارة الفـضل یاتي بالفضل كا

  .بن سهل ، وتارة اخرى الفضل بن یحیى 

،  ة مـرات كـصفة فانـه یحـاول تقـصیها واظهارهـاعـد) الفـضل( وفي تكرار الشاعر في هذه األبیات للفظـة 

ًفــإن إلحاحــه فــي تكــرار اللفظــة لــه قیمــة أســلوبیة فــي تقویــة المعنــى، محققــا تناســقا موســیقا رائعــا معبــرا عــن تجاربــه  ً ً ً

ًالشخصیة العاطفیة والنفسیة ومؤثرا تأثیرا قویا في نفس السامع ً ً.  

  :وله  قكما في یا في ابیات متتالیةبشكل افقي في بیت واحد او عمود هذه اللفظة یكررو

  فانك قد اصبحت للملك قیما
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٢٣

  وصرت مكان الفضل والفضل والفضل                                    

  : واما ان یاتي به متفرقا في قوله 

  اال ان في الفضل بن سهل لعبرة

  ان اعتبر الفضل بن مروان بالفضل                                     

فیقــرن اســماء مهجویــه بقبــائلهم كقولــه ، ال ان اســماء مهجویــه تبــرز فــي مقدمــة االســماء المكــررة فــي شــعره ا

  ٥٢:هاجیا الهیثم بن عثمان الغنوي واحمد بن ابي داود بقوله 

   وكان ابي علیما               –سالت ابي 

  بساكنة الجزیرة والسواد                                     

  اهیثم من غني: له له فقلت 

  كاحمد بن ابي داود: فقال                                     

  فان یك هیثم من حي قیس 

  فاحمد غیر شك من ایاد                                    

ال " اذ ، قــد ذكــر اســماء كثیــرة تــشكل انعكاســات نفــسیة واصــداء داخلیــة لمــا یستــشعره بــازاء ذلــك االســم ل

او علــى ســبیل ، ب للــشاعر ان یكــرر اســما اال علــى جهــة التــشوق االســتعذاب اذا كــا ن فــي تغــزل او نــسیب یجــ

او علـى سـبیل التوجـع ان كـان رثـاء ، التنویه به او االشارة بذكر ان كان في مدح او علـى سـبیل التقریـع والتـوبیخ 

  .٥٣"او تابینا 

  ٥٤: مستشعرا الهیبة في تكراره  في قوله االسماء ذكره  االسم مع ابیه وجده وابیهه ومن تكرار

  یاحسرة تتردد        

  وعبرة لن نفد                                          

  ...على علي بن موسى 

  بن جعفر بن محمد                                                   

ومواســاته لهــم باظهــار عبرتــه ، ة وتكــرار ظالمتهــا وهــذا التكــرار تیمنــا بهــم وتعبیــرا عــن امتــداد هــذه الــشجرة النبویــ

  .   وحسرته 

من اعدائهم  ومن اشترك في ظلمهم من القبائل ویذكر ما اصاب اهل البیت علیهم السالم مكررا اسماء 

     ٥٥:قوله اب

  ولیس حي من االحیاء نعلمه 

  من ذي یان ومن بكر ومن مضر                                   

  شركاء في دمائهماال وهم 

  كما شارك ایسار على جزر                                   

  قتال واسرا وتحریقا ومنهبة

  فعل الغزاة بارض الروم الخزر                                   

                                                 
   .١٤٨: ديوانه  52
   .٧٦ – ٧٣ /٢  : ١٩٦٣ ، ٣ط ، مصر ، مطبعة السعادة ، حممد حميي الدين عبد احلميد : حتق ، ابن رشيق ، العمدة  53
   .٧٧: ديوانه  54
   .٨٣ – ٨٢: ديوانه  55



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٢٤

  ارى امیة معذورین ان قتلوا 

  وال ارى لبني العباس م عذر                                  

  حرب ومروان واسرتهمابناء 

  بنو معیط والة الحقد والوغر                                   

مرثییه من ابناء محمد صلى اهللا علیه واله وسلم في تائیته المشهورة ثـم یكـرر اسـماء اعـدائهم  ویضع دعبل اسماء 

  ٥٦:بقوله 

  وان فخروا یوما اتوا بمحمد 

  وجبریل والفرقان ذي السورات                                    

   والعالوعدوا علیا ذا المناقب

  وفاطمة الزهراء خیر بنات                                     

  وحمزة والعباس ذا الهدي والتقى

  وجعفرا الطیار في الحجبات                                    

  ربهاال اشیاخ هند وت، اولئك 

  سمیة من نوكى ومن قذرات                                   

   ستسال تیم عنهم وعدیها

  وبیعتهم من افجر الفجرات                                  

یضع الـشاعر اسـمه بـازاء مهجـوه فـي مهجاتـه لمطلـب بـن عبـد المطلـب وهـو یتـولى مـصر وكـان غیـر راض مثلما 

      ٥٧: عنه فیقول 

  مطلب ؟ انت مستعذب أ

  حمات االفاعي ومستقبل                                       

  فان اشف منك تكن سبة

  وان اعف عنك فما تعقل                                       

  اما وردت العراق -ستاتیك 

  ثرها دعبلصحائف یأ...                                       

  :م واعوانه بقوله ثم یكمل الهجاء بذم اسماء بعض موالي الخص

  

  ین وسط المالفایهم الز

  عطیة ؟ ام صالح االحول ؟                                    

  ام الباذنجاني ؟ ام عامر ؟

  امین الحمام الذي تزجل                                      

  :ي صور فنیة جمیلة بقوله  ثم یتسع في هجائه فیجعل المكان والزمان مشاركا ایاه هذا الضیق بمهجوه ف

  تعلق مصر بك المخزیات
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٢٥

  وتبصق في وجهك الموصل...                                         

  ویوم السراة تحسیتها

  یطیب لدى مثلها حنظل                                           

رر طوس في بیتین فـي وصـفه لمـا یكف مواضع واماكن في اشعارهكما یكثر التكرار المكاني ،فیذكر عدة 

  ٥٨ :ل البیت علیه السالم فیقولحل با

  اربع بطوس على قبر الزكي بها     

  ان كنت تربع من دین على وطر                                                

  خیر الناس كلهم: قبران في طوس 

  العبر وقبر شرهم هذا من                                          

وانهـا تـشهد ویكثر في شعر من ذكر اسـماء االمـاكن التـي یقرنهـا بخطابـه وكانـه یستـشعر حـضورها معـه 

ـــى الكمیـــت مستحـــضرا امـــاكن كثیـــرة ومنهـــا برمـــا یـــشهده مـــن تجـــا  وال ســـیما قـــصیدته الدامغـــة التـــي یـــرد فیهـــا عل

 تـزال شـاهدة علـى صـنعهم ومنهـا هـا الفیثار فهو یرى اال)تبت ، سمرقند ، باب الصین ، باب مرو  ،الخلیج ،ایلة(

  ٥٩:قوله 

  بابلة والخلیج لهم رسوم

  واثار قدمن وما محینا                                      

  وهم كتبوا الكتاب بباب مرو

  وباب الصین كانوا الكاتبینا                                     

  وهم سموا سمرقندا بشمر

  وهم غرسوا هناك التبتینا                                     

هجوه صـفة موتتكرر اسماء بعض الحیوانات في شعر دعبل وال سیما في اهاجیه ال لیصفها ، بل لیزیل عن 

او یـستقي منهـا ة منـزال ایـاه نزلتهـا او لیـضفي علـى ممدوحـه بعـض مـا تمتـاز بـه هـذه الحیوانـات مـن صـفات االدمی

 لمكنونــات اصــداء  فیكــون هــذا التكــرار بمثابــه وان لیرمــز بهــا الــى حالتــه النفــسیة  او یــستعین بــصور الحیــالحكمــة

  .ظیر مافي نفسه من مشاعر واحاسیس بازاء مایذكر ویصور لیثیر في متلقیه نو، نفسه 

      ٦٠: لعمرو بن عاصم الكالبي بقوله كما في هجائه ویتكرر الكلب في خطاب دعبل الشعري ومهاجاته 

  كالب یسبنيونبئت كلبا من 

  طع الصلواتقض كالب یمحو                                 

  فان انا لم اعلم كالبا بانها

  واني باسل النقمات، كالب                                        

  فكان اذن من قیس عیالن والدي 

  وكانت اذن امي من الحبطات                                     

  ٦١:في هجاء مالك بن طوق بقوله وقوله 
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٢٦

  ال خیر فیه سوى كالم طیب

  ومواعد تدني وفعل یبعد                                  

  وابوة في تغلب لو انها

  للكلب كان الكلب فیها یزهد                                   

   ٦٢:والكبش والنعجة في قوله

  كانه كبش اذا ما بدا

  لكنه في طبعه نعجة                                 

  :ها بكرمه واستقبال ضیفه فیقول جمیلة یفتخر فیفنیة ویذكر الكلب في صورة 

  ویدل ضیفي في الظالم على القرى

  اشراق ناري او نباح كالبي                                    

  ولقینه، حتى اذا واجهنه 

  نه ببصابص االذنابحیی                                   

  فتكاد من عرفان ما قد عودت

  ان یفصحن بالترحاب، من ذاك                                     

    ٦٣:النمل في قوله یهجو جاریة یذكر و

  ان ابن الزیات له قینة

  اربت على الشیطان في القبح                                

  سوداء شوهاء لها شعرة   

  كأنها نمل على مسح                

االغـراض الـشعریة بـل یتجـاوز ذلـك الـى ، ء فحـسب  التكـرار علـى غـرض الهجـاالنوع مـنوال یقتـصر هـذا

  ٦٤:ففي الحكمة یقول ، كافة 

  فلیس بغاث الطیر مثل تاقها

  ولیس االسود الغلب مثل الثعالب                                        

  ولیس العصي الصم كالجوف خبرة

  ولیس البحور في الندى كالمذانب                                        

طبیعـة التجربـة   عـنكـشف اما بشكل واع مقـصود او بغیـر قـصد فی باختیار المتكلم  عادةیرتبط التكرارو   

   .النفعاالته ویكون صدى ریة للمتكلم والشعالنفسیة و

 بهــا طــاهر بــن شــعر دعبــل مــا ورد فــي اســتهالل خطابــه الــشعري كابیاتــه التــي یهجــو التكــرار فــي نومــ

  ٦٥:قوله الحسین وبنیه ب

  ثالثة اعبد الب وام

  تمیز عن ثالثتهم اروم                                      
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٢٧

  قریش قومي : فبعضهم یقول 

  ویدفعه الموالي والصمیم                                    

  عض ن خزاعة متاهوب

  قدیم، غیر مجهول ، والء                                    

  وبعضهم یهش الل كسرى 

  فیزعم انه علج لئیم                                       

ویوضــح انتمــاءه ومذهبــه بــذكر االمــام علــي علیــه الــسالم  یظهرمكنونــات صــدرهویكــرر الــشاعر فــي اســتهالل اخــر 

یتبعــه  توضــیح )  اعنــي ( فكــل تكــرار للفعــل ،  ابیــات متتالیــة ثالثــةناقبــه وصــفاته مــدققا فیهــا فــي مطلــع وتعــداد م

 بابیاتـه لـم یعــد وتجلیـة لـصفات االمـام المحــسود ثـم توقـف عــن ذلـك بعـد ان استـشعر ان الــشخص الـذي یـشیر الیــه

   ٦٦:في قوله ل قوي الفت لالنتباه في استهالالفتتاح بضمیر الغائب بعد اذ لم یعد مجهوال  جهوال لیتبعه با

  سقیا لبیعة احمد ووصیه 

  ااعني االمام ولینا المحسود                                             

  اعني الذي نصر النبي محمدا

  قبل البریة ناشئا وولیدا                                             

  اعني الذي كشف الكروب ولم یكن

  في الحرب عند لقائها رعدیدا                                            

  اعني الموحد قبل كل موحد

  وال جلمودا،ال عابدا وثنا                                            

  وهو المقیم على فراش محمد 

  احتى وقاه كائدا ومكید                                                   

  وهو المقدم عند حومات الوغى 

  ما لیس ینكر طارفا وتلیدا                                           

مصدرا ایاه اربعة ابیات لیجعل منه اداة للتعبیر عن االمه وهمومه ) اعني ( وقد وظف الشاعر تكرار الفعل 

    .سامها في قلبه وارتبفقد الولي ساة الظلم اهل البیت فیعكس هذا التكرار عمق الم

هذا التكرار زیادة على كونه یساعد على ایـضاح المعنـى فهویزیـد الموسـیقى بتقویـة الجـرس مـن خـالل اعـادة ف

   .اللفظ وتكراره متقاربا

للتاكیــد وتقویــة الفكــرة وبقائهــا عالقــة فــي اذهــان  فــي نهایــة خطابــه الــشعري ومــن التكــرار فــي شــعره مــا ورد

تولد تیار فكـري وعـاطفي یتلـوه ذلـك  المـؤثر العظـیم فـي االفـراد ،  متى كثر تكرار امر انه" متلقیه ومشاعرهم ذلك 

اذ ال یكفـي لتحـول االنفعـال الـى عاطفـة ان یحـدث مـرة واحـدة  ولكـن البـد لحـصول ذلـك ، والجماعات هو العدوى 

نــب مــا یثیــره حولــه مــن الــى جا، فــالتكرار هــو الــسبیل الوحیــد لــربط االنفعــال بــه وتركــزه حولــه ، ان یتكــرر حدوثــه 

امــا التكــرار فــي تــضاعیف االبیــات فانــه  یجعــل خطابــه الــشعري ، ٦٧"انفعــاالت اخــرى تــدخل فــي تركیــب العاطفــة 
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 ١١٢٨

فقــد جــاء شــعر  ، منهــا جمیعــا او یكــون تكــراره مزیجــا، متماســكا  ویــسلط االضــواء علــى مــشاعره التــي یعبــر عنهــا 

  ٦٨. كانت تتولد بوجود اللفظ مرة واحدة دعبل بصور متعددة مجسد ة النفعاالت ودالالت ما 

ففي الغزل ، من مدیح وهجاء ورثاء وغزل وفخر كافة ویشمل التكرار في شعر دعبل االغراض الشعریة 

الـى باضـافة یكرر العین ثالث مرات في بیتین وهـویتغزل بجاریـة محـاوال اسـتعطافها باضـافة الـدموع الـى العـین ثـم 

فـي قولـه ، لیستدر عطف قلبها بنغمات متساویة كله ذلك و،  بالمرض ا واصفا ایاهادالنوم الیها ثم یجمعها بعد افر

:٦٩  

  دموع عیني بها انبساط

  ونوم عیني بها انقباض                                              

  لیل لمن دهشةوذا ق

  بلحضها االعین المراض                                             

  والتي عطف قلبفهل لم

  او للذي الحشا انقراض                                                     

واالستفهام في البیـت الثالـث فیـصبح ، هذا التكرار في البیت االول ) انقباض وانبساط ( ویشارك التضاد في 

  .هذا التكرار معبرا عن اصداء قلبه المتیم بحبها 

  70:ویكررهاجیا فیقول 

  اال ابلغا عني االمام رسالة                           

   رسالة ناء عن جانبیه شاحط                                                          

  ٧١ : بقولهیكرر مفتخراكما 

  اني انا السیف ال ترضیك جدته 

   اخالقولیس یرضیك اال بعد                                                 

  اهـل البیـت علـیهم الـسالمار في غرض المدیح عند دعبل حتى نجد ان اغلب مدیح یخص بـهوتتقلص حلقة التكر

مدیحـه  محمـد بـن  فـي اال اننا النعدم وجود ابیات یمدح فیها بعـض مخاطبیـه ولكنهـا التخلـو مـن التكـرار كقولـه ، 

  ٧٢:عبد الملك الزیات وكان في یده طومار فیقول 

  طومارا ویلثمهیامن یقلب 

  ماذا بقلبك من حب الطوامیر                                               

  فیه مشابه من سر تسر به 

  طوال بطول وتدویرا بتدویر                                     

  لو كنت تجمع امواال كجمعكها

  اذن جمعت بیوتا من دنانیر              
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 ١١٢٩

بحیــث یــؤدي مــن ، نــات تعبیریــة وطاقــات فنیــة تغنــي المعنــى وتجعلــه اصــیال یكــشف عــن امكا" والتكــرار 

 او تردیـد لمـا یریـد الـشاعر ان یؤكـده الـصدى والتعتمـد بـشكل اسـاس، ستوى الـنص خالله خدمة فنیة ثابتـة علـى مـ

  ٧٣"یكشف عنه بشكل یبتعد به عن النمطیة االسلوبیة 

كال مختلفـــة  اكثـــر فیهـــا مـــن تكـــرار اســـالیب عـــدة وقـــد لجـــا الـــشاعر الـــى التكـــرار االســـلوبي بانمـــاط  واشـــ

تعمیـق المعنـى  " تكـرار اثـره فـي ذلـك لل،  مختلفـة اواستخدم فیها صـیغ...)  ، النفي ، الشرط ، النداء ، االستفهام (

   .74" والوصول به الى الحد الذي یعبر المبدع من خاللها عن المعنى بطریقة تثیر االخرین وتنقل انفعاالته الیهم

  ٧٥:رار اسلوب االستفهام بالهمزة في قوله راثیا االمام الحسین علیه السالم كتك

  ااسلبت دمع العین بالعبرات 

  وبت تقاسي شدة الزفرات                                  

  : فیها  ثم یقول 

               ظامئا - وهذا النهر یطفح -اانسى 

  قتیال ، ومظلوما بغیرترات                        

مـن احاسـیس تجـسید مـا فـي خبیئـة الـشاعر  لفـي خلـق نـسق عالئقـيعامال في  تكرار االستفهام وقد كان   

 ولنا في تكرار االسـتفهام فـي تائیتـه خیـر شـاهد علـى اهمیـة التكرارفـي ابـراز عاطفـة ،اإلیحاء  وعبر اللغةومشاعر 

                    ٧٦:الشاعر المتاججة بازاء ماجرى الهل البیت علیهم السالم بقوله 

  قفا نسال الدار التي خف اهلها

  متى عهدها بالصوم والصلوات ؟                                      

  واین االلى شطت بهم غربة النوى

  افانین في االفاق مفترقات                                      

فـي المـرة الثانیـة ال ینتظـر " ن الزمـان و فهـو یـسال اوال عـ، الشاعر یبدع في تصویر ماسـاة مـن یمـدح و

حیث یتساءل هل حـالهم الفنـاء ؟  كیـف ال وقـد شـطت بهـم ، جوابا وانما یرید ان یبین ما حدث عن طریق السؤال 

ویكـرر اسـلوب االسـتفهام فـي وصـفه  ، ٧٧"فجواب السؤل في الشطر الثاني یكمن في الـشطر االول ، غربة النوى 

  ٧٨:  مكررا االداة نفسها في قوله الشیب مرتین في بیت واحد

  این الشباب ؟ وایة سلكا 

  ال ، این یطلب ؟ ضل بل هلكا                                 

  ال تعجبي یاسلم من رجل

  ضحك المشیب براسه فبكى                                  

  قد كان یضحك في شبیبته 

  لمشیب فقلما ضحكاواتى ا                                 
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 ١١٣٠

  یاسلم ما بالشیب منقصة 

  ال سوقة یبقى وال ملكا                                

ویكــرر مــع االســتفهام لفــظ الــشیب بتقلباتــه ومــن خاللــه یتــضح اثــار ذلــك فــي نفــسه ، فمــا هــذا التكــرار اال 

ویرسـم مـن حنینـه صـورة مـن ، ام وكانه یحن الى تلك االیـ)" این ( وقد استخدم الشاعر في وصفه ، اصداء نفسه 

في الشطر الثـاني علـى الفعـل ) این ( اجل ما قیل عن الشیب ، والتقدم في العمر ، فهو دائم السؤال حیث یدخل 

یعــود لتكــرار االســلوب نفــسه بعــد عــدة و .٧٩"المــضارع لیعطــي معنــى الدیمومــة واالســتمرار فــي االســتفهام عمــا یریــد 

  : ابیات بقوله 

  ف نومكما یا لیت شعري كی

  یا صاحبي اذا دمي سفكا ؟                                    

الن "  وقد حاول دعبل بهذا التكـرار ان یحـافظ علـى یقظـة المتلقـي واسـتمراره فـي البقـاء معـه ومـشاركته معـه 

  .80"حتى یتم كالمه تكرار اداة النداء وادوات االستفهام تنبه السامع وتثیر عقله ووعیه ووجدانه فیبقى مع المتكلم 

فیكرر االستفهام بالهمزة في ابیات  من قصیدة له في العباس بن جعفر بن محمـد بـن االشـعث الخزاعـي فـي 

    ٨١:قوله 

  اما في صروف الدهر ان ترجع النوى

  ویدال القرب یوما من البعد، بهم                                          

  ى في صروف الدهر كل الذي ار، بلى 

  ولكنما اغفلن حظي على عمد                                                  

  

  فواهللا ما ادري باي سهامها

  وكل عندنا لیس بالمكدي، رمتني                                               

  وانني، ابالجید ؟ ام مجرى الوشاح 

  التهم عینیها مع الفاحم الجعدي                                                       

 مـن خـالل مـا وذلـك، ولهذا التكرار دوره في استكـشاف خبایـا نفـس الـشاعروالتعبیر عـن تجربتـه الـشعریة 

  .سواها یتركه في النفس من توقع لنوع من التتابع دون 

بیـات متتالیـة ا هزئا بـه فـي ذمه اوالد النبـي مـستویكرر اسلوب االستفهام موبخا مهجوه مروان بن حفصة على

  ٨٢ : قائال المنالةبعیدلى اهللا علیه واله وسلم  ذم اوالد النبي صمحاوال افهامه اننفسها اداة االستفهام ب

  امودة القربى تحا

  ولها بذم المستحیل                               

  اتذم اوالد النبي

   النفولوانت من ولد...                                  

                                                 
  .٦٦: ان دعبل اجلملة الطلبية يف ديو 79

  .١٣١: قراءات يف الشعر األندلسي  80
  .٧٣:ديوانه  81
   .١١٥: ديوانه  82
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 ١١٣١

ویكرر االسفهام في بیتین متتالیین وبادوات مختلفة في هجائه للمطلـب بـن عبـد اهللا بـن مالـك الخزاعـي بقولـه 

:٨٣  

  امطلب ؟ دع دعاوى الكماة

  فتلك نحیزة ال رتبة                                    

  فكیف رایت سیوف الحریش

  بني ضبة ؟ووقعة مولى                                    

  احجتك اسیافهم كارها

  وما لك في الحج من رغبة ؟                                 

وال تجعــل ،  وكــان طبیعــة االمــر الــذي یــستفهم عنــه تــصدمه " ویــستعمل اســتفهامه االســتنكاري مقطوعــا 

ك یذكر مایریده في نفس ومع ذل، فمنطق الكالم والوضع النفسي له یتطلب االختصار احیانا ، للكالم مكانا عنده 

   .٨٤"البیت الحقا 

   ٨٥:وفي نقضه لقصیدة الكمیت بقصیدته الدامغة یستفهم منكرا علیه 

  الم تحزنك احداث اللیالي

  یشیبن الذوائب والقرونا                                   

  :ثم یقول 

  من أي ثنیة طلعت قریش

   متنبطیناوكانوا معشرا                               

ممــا ســبق نالحــظ ان لتكــرار االســتفهام اثــره فــي ایــصال المعــاني التــي یریــد الــشاعر ایــصالهاوبما یجعــل 

ویلحــق االســتفهام باالســتفهام   .٨٦"ابــشع صــورة تــنفس عــن صــدره لیرمــي بهــا فــي وجــه مــن ال یــروق "مهجــوه فــي  

  : وهو یتولى مصر بقوله مكررومرددا واسماء بعض اعوان مهجوه ، وذلك في هجائه لعبد المطلب 

  فایهم الزین وسط المال

  عطیة ؟ ام صالح االحول ؟                                           

  ام الباذنجاني ؟ ام عامر ؟

  امین الحمام التي تزجل                                           

لغیر ابیه لیكون هذا التكرار تعمیقا لمعنى ویكرر اسلوب االستفهام لغرض التهكم والسخریة ممن انتسب 

  ٨٧: المجهولیة بقوله 

   ابوه منسالته

  دینار خالي: فقال                                 

  دینار من هو ؟: فقلت 

  الي الجبال: فقال                                 
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٣٢

بن الحسین یجمع فیها النـداء واالسـتفهام بمـا من استهالله ابیاتا یقولها في معاتبة طاهر  ویشكل ثنائیة جمیلة

   88:ال یخرجه عن الود والحب لمن یعاتب 

  ایا ذا الیمین والدعوتین

  ومن عنده العرف والنائل                               

  اترضى لمثلي اني مقیم

  مطرح خامل ؟ ، ببابك ...                              

ـــى   ـــشاعر ادوات النـــداء واالســـتفهام ، بتردیـــد وقـــد لجـــأ دعبـــل ال مـــا یعكـــس الحركـــة النفـــسیة الداخلیـــة لـــدى ال

ففي التكرار انعكاس للفكرة المسیطرة على ذهن الشاعروتأكیدها بااللفاظ 89واطاللها على عالمه الداخلي المحدود ،

 .والعبارات 

و  یــصب علیــه غــضبه فهــ، بعــد المهجــو عــن نفــسه ) یــا(ویتــضح فــي تكــراره للنــداء ب ) یــا (وهــو ینــادي ب

   .قیره والسخریة منه والتهكم علیه  تحندفع فيوی

فـي ) افـاطم (  بینما یكرر النداء مـستخدما الهمـزة  فـي تكـراره  ٩٠،ویكرر النداء في هجائه المراة ببیتین 

ى مــن ذلــك ان الهمـزة تــدل علــى قـرب المنــاد، بیتـین دلــیال علـى قــرب منزلــة الزهـراء منــه وان بعیــد المكـان والزمــان 

وذلك في قولـه فـي تائیتـه  ، ٩١"فالنطق بالهمزة عند النداء یدل على تلطف في الخطاب المناسب لصوتها" القلب  

  ٩٢:المشهورة 

   مجدال الحسین لو خلت  افاطم

   بشط فراتعطشانا مات وقد                   

     للطمت الخد فاطم عنده إذن

   دمع العین في الوجنات وأجریت                 

       الخیر واندبي ةیا ابن قومي طمافا

   فالة بأرض سماوات نجوم                    

 هـذا االسـم علـى إلحـاح علـى یـدل أبیـاتفـي ثالثـة ) افـاطم ( تردید اسم الزهراء ومناداتهـا بمنـاد مـرخم ان

تـضاد القـائم ٕوانهائـه بال    ویـضع هـذا التردیـد،  ویذكر اسمها بمناد مرخم لیـشیر إلـى لوعتـه بـازاء مـصابهاالشاعر 

ــة  الشاعرفیــضیئهامفتاحــا للفكــرة المتــسلطة علــى آخــر البیــت   ومــشاعره بــازاء نفــسه فــي الزهــراء ویفــصح عــن منزل

   . في ولدها وعترتهمصیبتها

وهـو ممـا  وفي التكرار فـي شـعر دعبـل ثـراء صـوتي وداللـي زیـادة علـى مـا لـه مـن اثـر انفعـالي ونفـسي ،   

   93.على توازن العبارةوارتباط وثیق بالمعنى العام للقصیدة زیادة على قیامه فسیة داللة نمن یشترط للتكرار الناجح 

  ومن التكرار االسلوبي في شعر دعبل تكرار لو في شعره ویجعله امتدادا لالستفهام في 

  ٩٤: قوله لغسان بن عباد هاجیا 

                                                 
    .١١٢:   ديوانه  88
  .١٥٦: بريوت ، دار النهضة العربية ، عبد القادر القط ، ي   يف الشعر اإلسالمي واألمو 89
  .٨٥: ديوانه : ينظر  90
  .١٥٦:  اجلملة الطلبية يف ديوان دعبل  91
   .٥٤: ديوانه  92



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٣٣

  ذهبت وما ادري الى این اذهب 

  ور في الغزیة اركبواي االم                                   

  فلو لمست كفي عقدا منظما

                                   

  من الدر اضحى وهو ودع ثقب                                

  ولو قبضت كفي على كف درهم 

  البت الى رجلي وفي الكف عقرب                                 

ه فــي الجمـــل عــن غیـــره مــن جمــل الـــشرط اوالنفــي او التحـــذیراو ویكــرر دعبــل االســـتفهام الــذي یختلـــف نظامــ

عــل الــشرطیة مـع مـا الداخلـة علـى لف)اذا(كـراركت،  ویكثـر دعبـل مــن اسـتخدام اسـلوب الـشرط 95التقریـع او االخبـار،

     ٩٦:  في وصف اخالق بعض الناس قولهالماضي في ثالثة ابیات متتالیة

  ومن الناس من یحبك حبا

  ظاهر الود لیس بالتقصیر                                

  واذا ماخبرته شهد الطر

  على حبه بما في الضمیر                               

  بذا: واذا ما بحثت قلت 

  ثقة لي وراس مال كبیر                                

  فاذا ما سالته ربع فلس

   الود باللطیف الخبیرالحق                                          

   ٩٧: ومن تكرار  اذا واسلوب الشرط في قوله في معاذ بن جبل بن سعید الحمیري 

  فاذا جالسته صدرته 

  وتنحیت له في الحاشیة                                  

  واذا سایرته قدمته

  وتاخرت مع المستانیة                                  

  هواذا یاسرته صادفت

  سلیم النحیة، سلس الخلق                                  

  واذا عاسرته الفیته

  شرس الراي ابیا داهیة                                  

  فاحمد اهللا على صحبته 

  واسال الرحمن منه العافیة                             
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٣٤

 كبیــر فــي اســتیعاب مــا فــي ذهــن الــشاعر  وعــرض وقــد كــان لتكــرار االســتهالل المقتــرن بتكــرار اذا اثــر

  ٩٨:ومن تكرار االسالیب تكرار النفي بلیس في الحكمة قوله .الحالة النفسیة التي یعانیها 

  فلیس بغاث الطیر مثل عتاقها

  ولیس االسود الغلب مثل الثعالب                                

  ولیس العصي الصم كالجوف خبرة

  ولیس البحور في الندى كالمذانب                                 

  ٩٩:ویكثر دعبل من استخدامه السلوب الحكایة وتكراره  افعال القول في ابیاته كافتخاره بكرمه قائال  

  بانت سلیمى وامسى حبلها انقبضا

  وزودوك ، ولم یرثوا لك الوصبا                                  

  : ؟ قلت لهااین المال: قالت سالمة 

  المال ویحك القى الحمد فاصطحبا                                 

  :ثم یقول 

  دع هذي اللبون لنا : قالت سالمة 

  لصبیة ، مثل افراخ القطا ، زغبا                                          

  ففیها متعة لهم ، احسبیها : قلت 

  ان لم ینخ طارق یبغي القرى سغبا                                        

   ١٠٠: في بیت واحد كقوله هاجیا ویكثر في شعر دعبل تكرار افعال القول واسلوب الحكایة

  

  قل ربي اهللا: قل لعبد الرقیب 

  فان قالها فلیس بجعدي                                                

فیكثـر فـي شـعره  رد الـصدر علـى ، ها على وتیرة واحـدة وتتنوع صور التكرار في شعر دعبل فال یاتي ب

كقوله في وصـف الـشیب ، العجز وذلك بتكرار مایرد في صدر المصراع االول او حشوه او اخره  في اخر البیت 

:١٠١  

  وما شیبتني كبرة غیر انني  

  بدهر به راس الفطیم یشیب                                      

  ١٠٢:وقوله في العتاب 

  ستنشب نفسك انشوطة 

  واعزز علي بما تنشب                                       

خیــر منـه مــا ان تعكـس الكــالم فتجعـل فــي الجـزء اال" كمـا یـرد مــن صـور التكــرار فـي شــعره العكـس وهــو 

  ،١٠٣"جعلته في الجزء االول 
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٣٥

   ١٠٤:كقوله في تنزیه اهل البیت علیهم السالم  

  ي وال ما ینفع الرجس م قرب الزك

  على الزكي بقرب الرجس من ضرر                                    

اول البیـت شـاهدا بقافیتـه ومعناهـا متعلقـا بـه حتـى ان الـذي ان یكون "  یرد االرصاد او التسهیم وهو كما

ي العتــاب كقولـه فـ ، ١٠٥"یعـرف قافیـة القـصیدة التـي البیـت منهــا اذا سـمع اول البیـت عـرف اخـره وبانــت لـه قافیتـه 

:١٠٦  

  وقد كان مشربنا صافیا 

  فقد كدر المشرب ، زمانا                                    

  وكنا نزعنا الى مذهب 

  فسیح  فضاق بنا المذهب                                     

  ومن ذا المواتي له دهره ؟

  ومن ذا الذي عاش ال ینكب؟                                  

  مما ترىفان كنت تعجب    

   أعجبفما سترى بعده                                    

  ١٠٧:كقوله بین الصدر والعجز التكرار  بتجانس األبیاتوتتجانس 

   شركاء في دمائهم وهم إال

   على جزرأیساركما تشارك                                   

  یعیده ثم بلفظ المتكلم یأتي أن " مستویاته بیتحدد مفهوم التكرار في أبسط مستوى منو

األول  بعینــه، ســواء أكــان اللفــظ متفــق المعنــى أو مختلفــا، أو یــأتي بمعنــى ثــم یعیــده، وهــذا مــن شــرط اتفــاق المعنــى

الـنفس، وكـذلك إذا كـان  والثاني، فإن كان متحد األلفـاظ والمعـاني، فالفائـدة فـي إثباتـه تأكیـد ذلـك األمـر وتقریـره فـي

ًى متحدا وان كان اللفظان متفقین والمعنى مختلفا فالفائدة باإلتیان بهالمعن   .١٠٨ "للداللة على المعنیین المختلفین ٕ

 البیـت أهـلفـي اللفـظ دون المعنـى كقولـه فـي ذكـر مـصائب التكـرار فیـه ما یكـون ولذا قد یرد في شعر دعبل 

  ١٠٩:علیهم السالم 

  بطوس على قبر الزكي بها  أربع

  دین على وطر من تربعان كنت 

 عما یـدور فـي خلـد دعبـل كمـا فـي هجائـه للمعتـصم العباسـي اإلفصاحوقد كان للتكرار العددي دوره في 

                   110:بقوله 
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٣٦

   سبعةملوك بني العباس في الكتب

   لهم الكتب ثامن عنتأتناولم                                    

   سبعة الكهف في الكهفأهلكذلك 

   كلبوثامنهم عدوا إذاكرم                                   

   كلبهم عنك رفعةألعليواني 

   ولیس له ذنب،ذنب ذو ألنك                                 

 نهـشل بـن حمیـد ألبـي فیمـا كتبـه حتى التدویر یجد له مكانا في تكرار دعبـل فـي قولـه فـي اختبـار النـاس

  ١١١:الطوسي بقوله 

  األخ منادمة  العیش فيإنما

  وان ال في الجلوس عند الكعاب                                 

   السن البركأنهاوبصرف 

   استعرضت رقیق السحابإذاق                                                     

  ان تكونوا تركتم لذة العي

  ر العقاب یوم العقابش حذا                                                    

   وأهوى ألذفدعوني وما 

  وادفعوا بي في صدر یوم الحساب                                                    

جوابـــا ) حـــذار( وبـــصیغتین مختلفتـــین األخیـــرین فـــي البیتـــین األمـــرویمتـــزج مـــع ذلـــك اســـتخدامه الســـلوب 

 جمیـل یتفـق أفقيفي توازن ) حذار العقاب یوم العقاب( الثالث وتكراره في البیت ) ادفعوا بي، دعوني ( للشرط و 

ویـــضفي نوعـــا مـــن الـــتالوم  ) الحـــساب، العقـــاب ، الـــسحاب ، الكعـــاب  ( أبیاتـــه أواخـــرمـــع التـــوازن العمـــودي فـــي 

    .  مؤثرا في نفوس متلقیه  الوقت نفسه عما یعتمل نفسه وما یفكر به ویعتقده فیكونواالنسجام ویكشف في

فیجمــع فخــره بخزاعــة ،ي التكــرار ألوانــا وصــنوف عــدة كجمعــه بــین األغــراض الــشعریة فــي أبیاتــهویجمــع فــ

  ١١٢:وهجائه لنزار كما یجمع  التكرار اللفظي والجناس في قوله 

   وعرا طالبا أتانا

  بالوعر فاعقبناه                         

   فلم یرضوترناه

  بالوتر فاعقبناه                          

  

 صورة من صور التكـرار لتـشكل لوحـة عمیقـة األلـوان، كل  تتعالق فيرةّنجد أن األنماط المكر"ما سبق م

 إلى الخوض في تشكیل الخیط الـذي ینـسج األنمـاط المتكـررة فـي عقله بعیدة المالمح، تستثیر ذهن المتلقي وتحفز

  .١١٣"كل صورة من صور التكرار
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٣٧

 مـاف ، قد شكل  ظـاهرة اسـلوبیة فـي شـعره نفسیة أصداءوما رافقه من ل شعر دعبان التكرار في  یمكننا القولولذا 

 إذ یرتبط التكرار ببعد شعوري وجداني ، في تعابیر الشاعر صدى لما یتردد في اعماق نفسه وما یستشعره یتكرر 

   .كبیرة جمالیة ایزامتتوافق فیه قوة المعنى مع روعة النغم مما یكسب الشعر 

ًأسلوبا بـارزا دعبل عند  وقد كان التكرار   فیهـا االنفعـالكـان بـصورة واضـحة مـع المواضـیع التـي انـسجممً

لـذا یعـد أكثـره ،  و عنصرا فعاال متوافقا مع أحاسـیس نفـسه وصـادرا عـن انفعاالتهـا بـإزاء مـا تواجهـه وتهـتم بـه ًكبیرا

   . إیحائیة من طاقات  قصائدهألفاظحمله ت بما   معادال موضوعیا لدواخله وصدى للنفس في كل ما تستشعره 

                                                                                                                                                                                                                              قائمة المصادر
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   .١٩٦٣ ، ١ط ، مصر ، دار المعارف  ، عز الدین اسماعیل، التفسیر النفسي لالدب * 

 ١ط ، بغـداد ، دار الـشؤون الثقافیـة ، المربد الشعري الرابع ،  عبد الكریم راضي ،تكرا ر التراكم ظاهرة اسلوبیة* 

 ،٢٠٠٠.   

. ٢٦م ، مجلة جامعة دمـشق، احمد علي محمد ، للشابي ) نشید الحیاة(التكرار وعالمات االسلوب في قصیدة * 

  .٢٠١٠، ٢و١ع 

  . ١٩٧٩ ،١للمالیین ، بیروت ،  ط  دیب ، دار العلم أبودلیة الخفاء والتجلي ، كمال ج* 

  ٢٠١٠، فلسطین ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة النجاح ، أسامة وجیه ، الجملة الطلبیة في دیوان دعبل * 

. 

، دار الــشوون الثقافیــة ، قــف الثقــافي مجلــة المو، رحمــن غركــان ، دالالت لغــة التكــرار فــي القــصیدة المعاصــرة * 

   .٢٠٠١ ، ٣٢ع  ، ٥س ، بغداد 

 . ١٩٦٠، القاهرة ، مكتبة مصر ، مصطفى فهمي ، الدوافع النفسیة * 

   .١٩٨٩ ، ١ االمیوني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط إبراهیم: دیوان دعبل بن علي الخزاعي ، تحق * 

  .٢ط ، عیسى الحلبي  ، إبراهیم الفضل أبو ومحمد علي البجاوي، العسكري ، الصناعتین * 

ـــوان الجلـــك غـــزة *  ـــة الجامعـــة ،ماجـــد احمـــد النعـــامي، ظـــاهرة التكـــرار فـــي دی ع  . ٢٠م ، غـــزة ، اإلســـالمیةمجل

١,٢٠١٢.   

 .٢٠٠٠ ، ١علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، صبحي الفقي ، دار قباء ، القاهرة ،ط * 

  .  ١٩٦٣ ، ٣ط ، مصر ، مطبعة السعادة ، محمد محیي الدین عبد الحمید : تحق ، ابن رشیق ، العمدة * 

  .بیروت ، دار النهضة العربیة ، عبد القادر القط ، في الشعر اإلسالمي واألموي * 

  . ٢٠٠٧ ،  ١ط ،دار المیسرة ، صالح الجرار  ، قراءات في الشعر االندلسي * 

   .٢٠٠٣ ، ٢ و١ع .١٩م ،مجلة جامعة دمشق، محمد عیسى ، بي القراءة النفسیة للنص االدبي العر* 

  .٢٠٠ ٠،دمشق،اتحاد الكتاب العرب،حبیب مونسي،القراءة والحداثة مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة* 

    .٢٠٠١دمشق ،  ، العرب الكتاب إتحاد صابر عبید ،اإلیقاعیة ،  والبنیة الداللیة البنیة بین العربیة القصیدة* 

   .١٩٨١، بیروت ، دار العلم للمالیین ، نازك المالئكة ، قضایا الشعر المعاصر * 



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٣٨

    . ٥ ط مصر، ، المعارف دار، یوسف مراد ،  علم النفس العام مبادئ* 

  .١٩٨٤ ، ٢حوفي ، بدوي طبانة ، دار الرفاعي،الریاض ، ط احمد : ، تحق ،ابن األثیر السائر المثل* 

  .١٣٩٥، ١ ط طرابلس، جامعة منشورات ،  بدوي طبانة ،البالغة  معجم* 

   . ١٩٩٨ ،١ط ، بنغازي،  جامعة قان یونس،سناء البیاتي ،  في البالغة والنقد  منهج جدیدنحو* 


