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 اإليقاعي التكرير
 اخلنساء( ديوان يف الرثائي األسلوب بنية يف )دراسة

 : الملّخص

 يف ؾووةي ٟ بووٍٛ عبووةز٠ بتطبٝوول ايبشووح ٜكووّٛ

ٔ  عوسب  ضو٣ٛ  يوٝظ : ))  بأْ٘ يٮدب تعسٜؿ٘  َو

 ايه٬ّ اختضةصةت يبعض ٚايتطبٝل ايتٛضع

ٕ  مجًو١  اؾواا   ا٭َوس  اضتدع٢ ٚقد((   تهوٛ

ٕ  يػو١  بٗوة  تتٛضع ن١َٝ٬ ْٛا٠ ٕ  ايودٜٛا  تتهوٛ

ٞ  ايعٓةصوس  بعض َٔ  ، ٚايبهوة٤  ، ايعو  :  ٖو

 أضوًٛب١ٝ  إٜكةع١ٝ ع١ًُٝ يف ، ٚصخس ، ٚايدَع

 تساقووووو  ; ٚايتهسٜوووووس اإلعوووووةد٠ عًووووو٢ تكوووووّٛ

 ، ايد٫يٝو١  ٚايتُعٗسات ، ا٭ضًٛب١ٝ ايتذًٝةت

 ازب١ًُ ٖرٙ ، ايدٜٛإ يف هلة ايًؿع١ٝ ٚايبدا٥ٌ

... ( .   بودَعٕ  صوخس  عًو٢  ابهٞ ع  ٜة: )  ٖٞ

 َؿتوووووت  يف بٓؿطوووووٗة تتهوووووسز(  ايعووووو )  ؾوووووو

 ، ازبوووٛد ظبووود(  ايبهوووة٤)  ٚيف ، ايكضوووة٥د

 ٚايطوووذع ، ٚايٓوووٛا  ، ٚايؿوووٝض ، ٚا٫ُْٗوووةز

 ٜٗٝو٧  َٓٓهوسا  ظبدٙ(  ايدَع)  ٚيف ، ٚايضٝة 

ٔ  تصٜد بأٚصةف ٚتكٝٝدٙ يتهج ٙ  تهسٜوسٙ  َو

 ، ٚايوووديٛ ، املوووة٤ بضوووٛز اقووواإ يف ٚضووو٬ْٝ٘

 صوووخس أَوووة.  ٚاْؿساطووو٘ اْتعةَووو٘ يف ٚايً٪يووو٪

 ب٬ ٚتتٛاىل تتدؾل ايضؿةت َٔ بك٥٬د ؾٝكإ

 ، ايؿةعوووٌ اضوووِ َووؤ طبتًؿووو١ أٚشإ يف سووودٚد

 ، َٚبةيػتوو٘ املػووب١ٗ ٚصووؿت٘ ، املؿعووٍٛ ٚاضووِ

 ٖوورٙ ايتهسٜووس خضٝضوو١ ايبشووح ٜتووةبع نُووة

 ، ايػوووعس١ٜ ٚا٭ٚشإ ، ايضووٛز٠  َطوووت٣ٛ عًوو٢ 

 ٖووٛ َووة عبووٛ عًوو٢ ا٭سووسف ٚبعووض ، ٚايكووٛايف

ايتهسٜووس  ػبعووٌ ممووة ، ٖٓووة َٚسصووٛد َؿٓضووٌ

 يًبٓووة٤ املؿغوو١ً ا٭ضووًٛب١ٝ ا٭دا٠ ٖووٛ اإلٜكووةعٞ

 . اشبٓطة٤ دٜٛإ يف ايػعسٟ

 

rhythmic repetition - a study in 

the structure of the lamentation 

method in the divan of al -

Khansa - The research is 

applying Paul Valery's definition 

of literature that is : ((literature is 

not but a kind of the expansion 

and applying for some of the 

terms of speech specification)), 

which has assumed a clause to be 

the nucleus of a verbal expanding 

for the divan's language, made up 

of some elements that is : the eye, 

crying, tears, and Sakhr, in a 

stylistic rhythmic process based 

on repetition; that monitors the 

stylistic manifestations, the 

semantic aspect , and the verbal 

alternatives in the divan, that 

sentence is: ( cry my Eye for 

sakhr with a tear .. ) so (the eye) 

repeated itself at the beginning of 

the poem, and in (crying) we find 

generosity, downpour, flux, 
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wailing, assonance, and shouting, 

and in the (tears) we find it 

indefinite adjective preparing to 

multiply it and restrict it with 

descriptions which increases it's 

repetition and pouring in 

conjunction with images of the 

water and the bucket and pearls 

in it's regularity and 

disintegration. As for (Sakhr), he 

is conjunct with a variety of 

unlimited flowing characters in 

different rhymes of a Subject, or 

an Object with it's resembled 

adjective, and it's exaggeration, it 

also continues the same repeating 

characteristic in the image, 

rhythms and rhymes levels, and 

some of the letters as detailed and 

monitored in the research, which 

makes the rhythmic repeatition as 

the favourite style tool for the 

poetic building in the divan of al-

Khansa. 
 

 

 حيددها اخلنساء ديوان يف الرثائية القصيدة تشكل عليوا يعتمد اليت األساس اجلملة

 :اآلتي البيت

 ٫ٚ ْصز به٤ٕٞ ٫ سجٕٝح بدَٕع        صخس ع٢ً تبهٝةٕ ٬ٖٓ أعٝيٖن

 : مخط١ عٓةصس َٔ ٜتهٕٛ ٖٚٛ

 ٚايتٖهسٜس ايٓتتةبع+  صخس+  ايدَع+  ايبهة٤+  ايعٝٓةٕ

 أَوة  ، اشبٓطوة٤  قضوٝد٠  َٓٗوة  ُتبٓو٢  اييت ا٭ضةع ايعٓةصس ٖٞ ا٭ٚىل ا٭زبع١ ايعٓةصس

ٔ  ا٭ضوةع  ازبًُو١  يف ايتٛٓضوع  بٗوة  ٜتِ اييت ايػعس١ٜ ا٭دا٠ ؾٗٛ اشبةَظ  ايكضوٝد٠  يتهوٜٛ

 ايٓدٜٛإ يف ايسثة١ٝ٥

ٕٓ: )) ...  ؾووةي ٟ بووٍٛ:  ٜكووٍٛ  ضوو٣ٛ آخووس غوو٦ّٝة ٜهووٕٛ إٔ ميهوؤ ٫ٚ ، ٖووٛ ا٭دب إ

 ايع٬ق١ َٔ ايسغِ ٚع٢ً(  1(( ) ايه٬ّ اختضةصةت يبعض ٚايٓتطبٝل ايٓتٛٓضع َٔ عسٕب

ٌ  يف ايٓعس ميهٔ ؾإْٓ٘ ، ايٓدَع ٚ ايبهة٤ ٚ ايع :  ب  املًتش١ُ  وو  سود٠  عًو٢  عٓضوس  نو

 . ايٓدٜٛإ ْضٛظ يف ا٭ضةع ازب١ًُ تٛٓضع ٖٚٞ ايتهسٜس ع١ًُٝ ع٢ً يًانٝص و إدسا٥ٝة

                                                           
 . 33(  في أصول الخطاب النقدي الجديد :  1
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 : العني

ٟ  َٓٗوة  أزبعٕٛ ; ْضةًّ تطعٕٛ ايدٜٛإ يف ٞ (  ايعو  )  عًو٢  ؾٝٗوة  املطًوع  ؼبتوٛ  ْطوب١  ٖٚو

ٔ  نوج اّ  تكاب ـ  َو ٕ  قضوة٥د  ْضو ٔ  ، ايوٓدٜٛا ٕ  ا٭زبعو   ايكضوة٥د  ٖورٙ  َو ٕ  اثٓتوة  ٚث٬ثوٛ

 ٕ ٘  ضوووٛابل إ٫ٓ تطووبكٗة  ٫( ايعووو : ) ٖوووٞ ؾٝٗووة  ا٭ٚىل ايهًُووو١ تهووٛ  ٚتج ٖوووة ايعووو  تٓبوو

 : ٚغ ٖة ٚا٫ضتؿتة  ايٓدا٤ نأدٚات يًبهة٤

 ٜوة  ، 82 عو   ٜوة  ، 91 ع  ٜة ، 103 ع  ٜة ، 118 ع  ٜة ، 114 ع  ٜة ، 111 ع  ٜة

 عو   ٜوة  ، 22 عو   ٜوة  ، 37 عو   ٜوة  ، 62 عو   ٜوة  ، 68 عو   ٜوة  ، 71 عو   ٜوة  ، 72 ع 

 ،54 أعٝيٖن ، 79 أعٝيٖن ، 115 عٝين أٜة ، 136 ع  ٜة  ، 139 ع  ٜة ،11 ع  ٜة ،16

 ،47 ع  ٜة أ٫ ، 66 عٔ  ، 42 عٝيٖن ، 69عٝيٖن ، 18 أعٝيِن ، 122 أعٝيَن ، 21 أعٝيٖن

 عٝٓٝووو َةبووةٍ ،125 عٝٓٝوو  َووة ٫ أ ،97 يعٝٓٝوو  َووة أ٫ ،94 عوو  ٜوة  أ٫ ،41 عوو  ٜوة  أ٫

 . 110 عٝٓٝو بةٍ َة ،15

(  بهت)  ايؿعٌ ؾٝٗة ايع  ٜطبل َٓٗة مخط١ ؾٓذد ، ايبةق١ٝ ايٓضٛظ ايجُة١ْٝ أَة

 :  َعٓةٖة َٔ ٜكسب َة أٚ

َِٖت ، 117 عٝين بهت ، 141 عٝين بهت ، 32 عٝين بهت  106 عٝين ََٔس

 إىل ٚاسد٠ َس٠ إ٫ تتذةٚش ٫ٚ َٓٗة ا٭ٍٚ ايػطس يف ايع  تكع ايبةق١ٝ ايج٬ث١ ٚا٭بٝةت

 ( .2) ايجةْٞ ايػطس صدز

 ا٭ٚىل ايه١ًُ( ايع ) َٔ دبعٌ ايٓضٛظ ٖرٙ َطًع يف ايتهسٜس َٔ ايهجس٠ ٖرٙ

 بعض يف ست٢ اسبغٛز دا١ُ٥ ٚدبعًٗة ، اشبٓطة٤ قضٝد٠ يف ا٭ضًٛبٞ ايبٓة٤ يف ا٭ضةع

 ع٢ً ايع  إىل اشبطةب ٜتذ٘ ايبٝت  ٖرٜٔ ؾؿٞ ; ذنسٖة َٔ ربًٛ اييت ا٭خس٣ املطةيع

 :  سغٛزٖة عدّ َٔ ايسغِ

 108 تطٝكٞ ٚئ أطكت إٕ ٚصربّا    أؾٝكٞ أٚ دَٛعو َٔ ٖسٜكٞ

 40 ؾذٛدٟ بٗة ُزٔش٥ُت قد َضة٥ُ     عُسٚ ابٔ ع٢ً ايدَٛع يو أٖةز

 ... عًٝ٘ َٓشدٕز َٓوٕ  بَطِذٌ

                                                           
 ، . 138،  112،  67، 49( الديوان :2
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 : البكاء

 ايعوو  يف زأٜٓووة نٓووة إذا ٚ ، َبةغووس٠ ايعوو  خًووـ َهةْووة املطووةيع يف ايبهووة٤ ؼبتووٌ

 ؾووإٕ َسادؾوو١ أٚ بإبووداٍ تػووٝ  إىل ؼبتووةز ٫ َكضووّٛدا نووةٕ ذيووو ؾووإٕ بًؿعٗووة تهسٜسٖووة

 : طبتًؿّة ػب٤ٞ ايبهة٤ عٓضس

 :  ق٬ًّٝ ايبهة٤ بًؿع٘  ايتهسٜس ظبد

 بهٞ إ   ع  ٜة ، 54 تبهٝةٕ ًٖٓة أعٝيٖن ، 18  ؾةبهٞ أ٫ أعٝيٖن ، 66 ؾةبهٞ عٔ 

 ، 67 تبهٞ ، 112 تبهٞ ، 91

ٍٕ ايتغعٝـ ٭ٕ ايتغعٝـ طسٜل عٔ ايؿعٌ ٖر تهسٜس ضبةٚي١ ٚتتِ  : ٚتهسٜس تٛا

 تبٓهو٢  ، تٗذوع  عٝٓٝوو  َوة  أ٫ بودَع،  بٓهٞ ع  ٜة ، 139 صخس ع٢ً بٓهٞ ع  ٜة

 ،67 ٜٓؿُع ايبهة٤ يٛإ

 : ايهةف صٛت ٚخةص١ ا٭بٝةت داخٌ( به٢) ايه١ًُ أصٛات تهسٜس  طسٜل أٚعٔ

 103 نةف ٜهؿٝه٘ ؾًٔ يضخس ٚأبهٞ     صافوووووووإْ غ  بدَع بٓهٞ ع  ٜة

 11 ةوووووووووووووووووزٜٓةب ايدٖس ٚنةٕ دٖس زاب إذ      تطهةبة تبه  ٫ َةيو ع  ٜة

ٍ  ايبهوة٤  إبداٍ ٜتِ يريو ; بطٝطّة ٜصاٍ َة ايتهسٜس ٖر إٔ غ   أنجوس  أخوس٣  بأؾعوة

ٕٖ(  دووٛدا)  ايؿعووٌ اختٝووةز ؾٝووتِ ٚا٫ضووتُساز ٚايتووٛايٞ بووةيتهسٜس اإلؼبووة٤  عًوو٢ قوودز٠  ٭

ٍٕ تهسٜس ٚايهسّ ، نسّ: ازبٛد  . ٚايبرٍ يًعطة٤ َتٛا

ٍ  يف ا٭ٚىل املستبو١ (  دوٛدا )  ايؿعٌ ؼبتٌ ّ  ٜهوةد  ٚ ، ايبهوة٤  أؾعوة  ايعو   ذنوس  ٜو٬ش

 :  متكررة مالزمة

 42 َٛعٛدا ايّٝٛ يف تعدا ٫ٚ دٛدا       دٛدا َٓهُة بدَع دٛاد عٝيٖن

ٟ  عو   ،ٜوة 82 دٛدٟ ع  ،ٜة111 دٛدٟ ع  ٜة ٟ  عو   ،ٜوة 136 دوٛد  عو   ،ٜوة 118 دوٛد

 دوووٛدا ،أعوووٝيٖن16 دوووٛدٟ عووو  ٜوووة ،71 دوووٛدٟ عووو  ،ٜوووة79 دوووٛدا ،أعوووٝيٖن68 دوووٛدٟ

 عو   ٜة ،114 دٛدٟ ع  ٜة ،69 دٛدا عٝيٖن ، 72 دٛدٟ ع  ٜة ، 22 دٛدٟ ،ٜةع 21

 37 دٛدٟ

 :  ٚايتهج  ايتهسٜس ع٢ً تدٍ أخس٣ أؾعةٍ ًٜٝ٘

 ،122  ؾٝغووٞ ، 115 اضووت٬ٓٗ ، 62 ؾٝغووٞ ، 108 ٖسٜكووٞ ، 94 ؾٝغووٞ ، 21 اُْٗووسٟ

 . 47 اُْٗسٟ
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ٕ  بٗوة  تكإ َػةب١ٗ أخس٣ بضٛز٠ إبداي٘ طسٜل عٔ بةيتهسٜس ايبهة٤ ٜتطع أٚ  ٜهوٛ

 :   اسبُة١َ صٛز٠ يف ْساٙ َة ٖٚرا ، ؾٝٗة ٚاعشّة ٚايتٛايٞ ٚايادٝع ايتهسٜس

ٛٓق١ْ ْةست إذا يضخس أبهٞ َٖٛة محة١َْ       َط  35 بةيٛادٟ ٚزقة٤ غذ

ٛٓقو١ ) َهسز٠ أيؿةظ بج٬ث١ دة٤ت اييت اسبُة١َ ْٚٛ  ايبهة٤ ب  ٚاع  ؾة٫قاإ  َط

ٖٛق١) ٚن١ًُ(  ٚزقة٤ و محة١َ و  ٚنوريو  ، ْٛاسوةّ  اسبُة١َ ٖدٌٜ َٔ ػبعٌ َِٗ قٝد(  َط

ٟ )  ا٭خو ٠  ايضؿ١ ٟ  يف ٚدٛدٖوة  إذ(  بوةيٛاد ٍ  ٜؿطو   ايوٛاد  ٜٚٗٝو٧  يًتهسٜوس  ٚاضوعة  اجملوة

 . بٛعٛ  ُٜٚطُع ٜسٓدع إٔ يًضٛت بطعت٘ ايٛادٟ

ٕٔ ع٢ً ٖتْٛف       محة١َْ تػَٖٓت إذ يضخس ترٓنست  100 تطذُع ا٭ٜو َٔ غض

ٔٓ ، تٓووٛ  ٫ٚ تػٓٓووٞ اسبُةَوو١ ْووس٣ ايبٝووت ٖوورا ٚؾوو٢  أْٗووة ٖٚووٛ ٜكٝوودٖة  قٝوودّا ٖٓووةى يهوو

٘  ٚا٫ضتُساز ايتهسٜس دبعٌ َبةيػ١ ٖٚٞ(  ٖتٛف) ٘  مسو١ّ  ؾٝو  إٔ ْطوتٓتر  ػبعًٓوة  مموة  ، يو

 :  ايػٓة٤ أٚ ايبهة٤ ٚيٝظ ا٭ِٖ ٖٛ ذات٘ ايتهسٜس

 103 ٖٓتةٔف ايٓٓخٌ ؾسٚع يف صة٥ٕ  أٚ        غًٝتٗة أؾٓةٕ يف نٛزقة٤َ نْٛٞ

 َكٖٝوود ايٓخووٌ ؾووسٚع يف ؾةيضوة٥   املٗووِ ٖووٛ تهسٜووس ٚإمنوة  َُٗووة يووٝظ ٚسوودٙ ؾةيضوٝة  

ٌ  ٫ يًشُةَو١  بد٬ٜ أٚ اَتدادا دبعً٘ اييت(  ٖٓتةف)  بةيضؿ١ ٔ  ميو  َوٖس٠  ٜهوسزٙ  ايضوٝة   َو

 .  أخس٣ بعد

 : الدَّمع

ٕٓ غوو  ، ٚتووٓه ٙ بتهسٜووسٙ ؾٝوو٘ ايتٛضووع ٜووتِ ايوورٟ ايجةيووح ايعٓضووس ٖووٛ  تهسٜووسٙ أ

 :  َع٘ تهسزٖة عٔ ؾغ٬ّ بةيتهسٜس تضبػ٘ اييت بةيضؿ١ َكّٝٓدا ، ػب٤ٞ بًؿع٘

 سجٝوح  بدَٕع ، 103 إْصاف غ  بدَع ، 62 َػصأز َٓو بدَٕع ،111 َٗسأم َٓٔو بدَٕع

ٍُُٛ بدَع ، 54  َودزاز  َٓو بدَع ، 72ايػصاز بةيدَٛع ، 118 ايٗطذٍٛ بةيدَٛع ، 118 َٖ

 غو   بودَع  ، 138 سجٝوحٕ  بودَع  ، 71 َٓوصٚز  غو   بدَع ، 16 َطهٛب َٓو بدَٕع ، 82

 69 َٓصٚز

 .  تٓكطع ٫ اييت ٚايهجس٠ املطتُس ٚايتهسٜس املبةيػ١ ع٢ً تدٍ صؿةت ٖٚٞ

ٚ  ست٢ ٚايتهج  بةيتهسٜس ٜتشٍٛ ايدَع ؾإٕ ٖٚهرا ٍ  نُوة  َوة٤ّ  ٜػود ٓٛ  ايبهوة٤  ذبو

 .  ٚغٓة٤ ضذع إىل بةيتهسٜس

 82 ازبةزٟ ازبدٍٚ نُة٤ ايعٌٜٛ دٗد         َدزاز َٓوٕ  بدَع دٛدٟ ع  ٜة
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ٍ  ايويت  ايهجوس٠  ٖرٙ يٝظ املِٗ ؾإٕ َة٤ّ ايدَع ٜضب  ٚس   َوة٤  إىل ايودَع  ؾٝٗوة  ٜتشوٛ

ٛ  املِٗ ٚإمنة ، ٚتٓتٗٞ ايكضٝد٠ تٓػًل س٦ٓٝر ٭ْ٘ ; عٓدٖة ٚايٛقٛف  املوة٤  ٖورا  تهسٜوس  ٖو

ٕ  ، يًُوة٤  أضةضوٝة  قٝوّدا (  ازبةزٟ)  ن١ًُ دة٤ت يريو ٚتدؾك٘ تٛايٝ٘ ٚاضتُساز  ؾةزبسٜوة

 .  ٚاضتُساز تهسٜس

ٍٔ ذات غسٚب نؿٝض ؾٝغّة          خةذي١ٕ غَ  دبٛدٟ إٔ تطأَٞ ٫  ، 114 أٚغة

 سٝووح َوؤ ووو ٚايووديٛ ازبوودٍٚ إٕ( . 3) املتتووةبع املووة٤ ٚا٭ٚغووةٍ ، ايععُٝوو١ ايووديٛ ؾووةيػسٚب

ٌٓ ٫ ؾةزبدٍٚ ، نب إ ٚايتتةبع ايتهسٜس سٝح َٔ ٚيهُٓٗة ، صػ إ و ايهِ ٔ  مي  َو

ٍ  ايضوعٛد  َٔ ميٌ ٫ ٚايديٛ ، ازبسٜةٕ ٔ  ، ايب٦وس  يف ٚايٓوصٚ  ٖٚورا  ، ٚا٫َوت٤٬  ايؿوساؽ  َٚو

ٞ  ؾٝٗوة  ٜتغو   يًتهسٜوس  أخس٣ صٛز إىل ٜتِ ا٫ْتكةٍ ظبد ذيو أدٌ َٔ ، ملِٗ ٖٛا  ايتوٛاي

 :   ايً٪ي٪ صٛز َجٌ ٚا٫ضتُساز

 138 ِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواملٓعَٖ نةزبُةٕ          ٕحوووووووووووووووووووووووسجٝ بدَع

 ضبدٚز اشبدٜٔ ع٢ً ازبُةٕ َجٌ         صٚٔزوووووووووووووووَٓ غ  بدَع

 16 َجكٛٔب ا٭ٚضةط يف دةٍ نً٪يٕ٪          َطهٛب َٓو بدَٕع

 إىل ايوودَٛع بتشووٍٛ ٜووٛسٞ ممووة ٚازبُةيٝوو١ ايتٓطووٝل إىل ايتهسٜووس مسوو١ تستؿووع ٖٚٓووة

ٔ  ايكوٖسا٤  أدٝوةد  يف تعًول  ايػوعس  َٔ قضة٥د ٕ  ايورٜ ٔ  ايوُٓ   ٖورا  ؼبٓبوٛ  ؾتبكو٢  ، ايػوعس  َو

 :   ايصَٔ َس ع٢ً خةيد٠

ٌٕ ع٢ً ايبهة٤ قب  إذا  124 ازب٬ُٝ اسبطٔ بهة٤ى زأٜت         قتٝ

 ٖورا  إٔ غو   ، ٚايسعوة  بة٫زتٝوة   اْطبةعة ؽبًل ازبٌُٝ ٚايبهة٤ املٓٓعِ ازبُةٕ ٖرا

 ايكضووووٝد٠ تكووووٗدّ ٜٓووووةيف ٖٚوووورا ، تهسٜووووس ٚعوووودّ ٚٚصووووٍٛ ٚٚقووووٛف اْكطووووةع ا٫ْطبووووةع

 : َجكٛب بأْ٘ ازبُةٕ  ٚصـ ع٢ً اسبسظ ْس٣ يريو ; ٚاضتُسازٜتٗة

 16 ٛبوووووووووووووووووووَجك ا٭مسةط يف دةٍ نً٪ي٪

 136 ايٓٛاظِ ضًو يف ٚدةٍ       ازبُةٕ اغبسم نُة ؾٝغّة

 ٜٓووةيف ا٫ْتعووةّ ٚ٭ٕ ٚتٓطووٌ، تٓشوودز َٚٓٗووة تٓووتعِ َٓٗووة ازبُةْوو١ يف ؾتشوو١ ؾةيجكوو 

 : ٜٓكطع إٔ ًٜبح ٫ ازبُةٕ ضًو ؾإٕ ٚايسعة، ا٫زتٝة  خبًك٘ ايتهسٜس

 97 سُعووووووووووووأض أُٖٚة دَٛعُٗة        َسض٬ّ ٣ٖٛ مجةْة نإٔ

                                                           
 ( لسان العرب ، مادة ) غرب ( و ) وشل ( . 3
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ٌٖ ّ       ةوووووووووايٓع َٓ٘ ٚاْبٖت ذبٖدز  ُ أمجع ضًه٘ َٔ ؾةْط

 ٚايبهووة٤ ايعوو :  ايج٬ثوو١ عٓةصووسٖة يف بووةيتهسٜس ا٭ضووةع ازبًُوو١ تتطووع ٖهوورا

ٌ  ذيوو  بعود  عودْة  َة إذا حبٝح  ٚايدَع ٔ  ايعو   ْتأَو ٌ  اختؿوة٤  عًو٢  َسنوصٜ  ميوت  َوة  نو

٘  املوة٤  بعو   أْٗة ْٛقٔ ؾإْٓة...  ٚايغٝة٤ ٚايٓٛز ٚايٓعس ايس١ٜ٩ سةض١ نْٛٗة إىل بض١ً  أغوب

 .  ٚايٓط٬َٕٝ ٚا٭ْٗةز ايٓتدؾل تهسٜس عٔ تهـ ٫ ؾٗٞ ; ايبةصس٠ بةيع  َٓٗة

 : صخر

ٔ  ق٥٬ود  غو   ظبد ٫( صخس) ا٭خ  ايعٓضس يف :  طبتًؿو١  بضوٝؼ  تتهوسز  ايضوؿةت  َو

ٕ  ; َٚسٓنبو١  َؿوسد٠ :  ْٛع  ع٢ً اإلثبةت صؿةت دب٤ٞ ، يًٓؿٞ أٚ يإلثبةت تهٕٛ  تهوٛ

 املبةيػووو١ يضوووٝؼ طبتًؿووو١ أٚشاْوووة املغوووٓعؿ١ غووو  تػوووٌُ ، َغوووٓعؿ١ ٚغووو  َغوووٓعؿ١ املؿوووسد٠

ٕ  ٚتسنٝو   ، اإلعوةؾ١  تسنٝ :  تسنٝبةٕ ؾؿٝٗة املسٓنب١ أَة ، املػٓب١ٗ ٚايٓضؿةت  نوة

 سٝح َٔ ٚاملع١ٜٛٓ ايًؿع١ٝ نجستٗة ٖٛ ايضؿةت ٖرٙ َٔ ٖٓة ٜعٓٝٓة َٚة.  ٚخربٖة ٚامسٗة

ـ  تهسٜوس  ؾةملبةيػو١ .  ٚايتهسٜس ايتهج  َعٓةٖة يف ذبٌُ صؿةت ٖٞ  تهسٜوس  ٚايتغوعٝ

 . نريو

 ،28 ؾوةزع  ،15 صوةفٕ  ،132 نوة٬َّ  ،112 َةدد ،112 بةزع ،64 ٖةٕد ،64 َةٕ 

 ،30 يبٝوو  ،30 سطووٝ  ،111 املةدوود ،97 ايؿووةزع ،51 نةَووٌ ،41 سووةشّ ،35 بةضووٌ

 اشبطٝ  ،118 ََٔخٌٝ ،138 سطٝ  ،132 دًّٝدا ،121 طٌٜٛ ،121 ععِٝ ،94 نسِٜ

 أزٚع ، 149 أبووٝض ، 72 أزٚع ، 15أشٖووس ، 15أغووس ، 148 ا٭َوو  ، 118 ازبُٝووٌ ، 97

 ، 89 املكووداّ ،52 َػووٛاز ،51 َكووداّ ، 115 ا٭غووس ، 122 ا٭ؾغووٌ ، 68 ا٭غووس ، 149

َُووس ، 30 َتًووـ ، 102 املؿغووةٍ  َبَسّعووة ، 97 املطووتعٓد ، 60 اجملوو  ،68 ايَكووِسّ ، 79 ايَػ

ٖٛد ، 40 َطتغوووةف ، 71 َوووّٓ ا ، 140 دًِووود ، 103 ثِبوووت ، 51 دًِووود ، 132  ، 40 َطووو

َٖوووٌ ، 68 امُلوووِدزٙ ، 118 َطتغوووةف  ، 140 َٖٚوووٛب ، 82 دوووٛاد ، 82 غوووذةع ، 120 امل٪

ِّد  ، 79 ايٖطِّد ، 31 ايٖطِّد ِّد  ، 122 ايٖطو ِّد   ، 122 ا٭ٜود  ، 101 ضو ٛ  ، 148 ايٖطو  اسبًو

 . 79 ايبطٌ ، 111 ايؿت٢ ، 68 ايؿت٢ ، 31 ايؿت٢ ، 62 سس ، 148
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 :  مضعَّفة صفات

ٖٖوةب  ، 12 ٖٝٓةبوة  ، 12 ؾٖهوةى  ، 12 ط٬ٖبوة  ، 12 زٖنةبة  عٖبوةز  ، 40 ؾٖٝوة   ، 50 ٚ

ٖٝووةز ، 51 دٖبووةز ، 51 دووٓساز ، 51 عٖكووةز ، 51 َٖووةز ، 53 ؾٖخووةز ، 51 عٓبووةز ، 51 ْ  ، 53 أ

 . عطِّةؾ١ ، 101 دٖؾةع ، 101 ْٖؿةع ، 101 عٖساز ، 82 ٖٖضةز ، 68 ايؿٖٝة  ، 62 ط٬ٖب

 املغووٓعؿ١ غوو  اإلعوةؾ١  تسنٝوو  َوع  تهسٜسٖووة ٜهجوس  املؿووسد٠ ايضوؿةت  ٖوورٙ إٔ غو  

 :  ٚاملغٓعؿ١

 ، 67 ايووورَةّ ٚايف ، 60 اسبكٝكووو١ سوووةَٞ ، 28 اسبوووسب ؾوووةزع ، 51 اشبٝوووٌ ؾوووةزع

 سووةَٞ ، 71 اشبٝووٌ ؾووةزع ، 70 ايكووّٛ ؾووةزع ، 70 اشبٝووٌ ؾووةزع ، 64 ايعووسٜٔ سووةَٞ

ٞ  ، 139 اهلغ١ُٝ آبٞ ، 122 اسبكٝك١ سةَٞ ، 72 ايرَةز ٌ  ، 140 اسبكٝكو١  سوةَ  اسبةَو

 ايكووّٛ املػووبع ، 36 ايوورْ  ايػووةؾس ، 22 املة٥وو١ ايٛاٖوو  ، 22 ايععووِ ازبووةبس ، 22 ايجكووٌ

 دووس٨ ، 40 بًّوو٢ زٖووُ  ، 40 ايبووةع طٜٛووٌ ، 31 ايعُووةد زؾٝووع ، 31 ايٓٓذووةد طٜٛووٌ ،36

ِ  زؾٝع ، 72 ازبدا نسِٜ ، 69 اجملد سًٝـ ، 51 احملٝة مجٌٝ ، 50 ايضدز  ، 101 اهلو

 سدٜود  ، 122 ايعُةد زؾٝع ، 113 ايػِّدم ٖسٜت ، 109 ايسأٟ ععِٝ ، 109 ايسأٟ أصٌٝ

 عووخِ ، 35 اشبًٝكوو١ مسوو  ، 141 اشبووِٝ نووسِٜ ، 125 ايًطووةٕ ذيٝوول ، 125 ايطووٓةٕ

ِ  ، 53 ايٝدٜٔ طًل ، 52 ايدضٝع١ ٔ  ، 62 املسٜوس٠  دًود  ، 53 ايدضوٝع١  عوخ ٔ  شٜو  ايكة٥ودٜ

 ، 121 ايووسأٟ َطووتذُع ، 52 ايكووّٛ َطعووِ ، 15 ازبووٛع َطعووِ ، 47 سّٝووة غٝووُح ، 139

ِّ  َوأ٣ٚ  ، 67 ايٖغوسٜو  َأ٣ٚ ، 73 ّْد٣ َأ٣ٚ  ، 139 ايهسميو١  َوت٬ف  ، 67 أزًَو١  نو

 ، 28 اسبوووسب َووودزٙ ، 91 ايٓطعوووةٕ سَطووؤ ، 84 اسبوووسب َووودزٙ ، 140 ايٛضوووٝك١ َعتوووةم

ٞٓ ، 52 اجملد َٖٛزخ ، 109 ايضدٜل ضبُٛد ِ  ، 113 ايٓسٚام َػػ  ًَذوة٤ُ  ، 120 أنوسَٗ

 نٌٗ ، 17 ايطٔ ؾت٢ ، 63 اسبٞ ؾت٢ ، 94 ُضًِٝ ؾت٢ ، 141 ايؿتٝةٕ ؾت٢ ، 51 طةغ١ٝ

ٕ  ٔضسسةٕ ، 31 ايٓد٣ صخس ، 17 اسبًِ ٔ  ، 140 قٝعوة  َٝعو١  ذٚ ، 46/  139 ايػوسٜد  ابو

ٔ  صوخس  ، 149 زْٚل ذٚ ، 118 ايكّٛ دةز ، 148 سطةٕ أبٛ ، 149 ٚ  بو ٞ  ، 115 عُوس  أبو

ٕ  أبوة  ، 118 ثكو١  أخوة  ، 115 ايٝتة٢َ ٛ  ، 118 سطوة ٛ  ، 118 ايػوت٠ٛ  أخو ّ  أخو  ، 30 اسبوص

 . 113 ايبٓةٕ أطساف غسْبح

 :  ؾٓذد املغٓعؿ١ اإلعةؾ١ َع ٚأَة
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ٗٓةد ، 140/  12 أٚدٜووو١ قٓطوووةع ، 140/  82/  51/ 12 أيٜٛووو١ مٓحوووةٍ  ،12 أظبٝووو١ غووو

ٗٓةد ، 51 أٚد١ٜ ٖٓبةط ٛٓاب  ، 140/  51 أْد١ٜ غ ٗٓةد  ، 52 أٚدٜو١  دو  عٓبوةز  ، 140 أْدٜو١  غو

 ، 12 َع١ًُ ؾٓساز ، 12 ضبؿ١ً خٓطةب ، 82 عةز١ٜ زٓداد ، 51 عة١ْٝ ؾٓهةى ، 51 زاغ١ٝ

 عووِٝ َٓٓووةع ، 50 َووة٤ ٚٓزاد ، 140 َػووسب١ ٚٓزاد ، 140 َػًكوو١ َٓٓووةع ، 140 َسقبوو١ طوو٬ٓع

ٛٓاد ،62  . 140 ايٛدٜك١ بٓطةٍ ، 140 أقسإ قٓطةع ، 47ذ خٌٝ ق

ٍ  أٚ ، ايؿةعٌ اضِ ع٢ً دة٤ت اييت ايضؿةت ٖرٙ ِ  املبةيػو١  أٚ ، املؿعوٛ ٌ  ٫ضو  ، ايؿةعو

ٞ  هلة سكٝك١ٝ أؾعةٍ: ))  ٖٞ إمنة املختًؿ١ ٚأٚشاْٗة ، ب٘ املػب١ٗ ايضؿ١ أٚ ٍ  َعوةْ  ، ا٭ؾعوة

 ( 4(( ) َطتُس دا٥ِ شَةٕ بٗة عًٝ٘ املديٍٛ ايصَةٕ ٚيهٔ ايصَةٕ ع٢ً د٫يتٗة ٚهلة

 ايضووؿةت عًوو٢ ٜسنووص ايوودٜٛإ دعًووت ايوويت ٖووٞ ، ٖوورٙ ٚا٫ضووتُساز ايوودٚاّ صووؿ١ إٕ

ٞ  ; ا٭ؾعةٍ َٔ أنجس ٍ  ؾٗو ٞ  عًو٢  تود  اْكطوةع  ٚن٬ُٖوة  ، ٚايتذودد  اسبودٚخ  أٚ ، املغو

ٌ  ايضوؿ١  دبود  يريو ; ايٛاسد٠ ايضؿ١ ع٢ً ٚايجبٛت ايدٚاّ ٜٓةيف ا٫ضتُساز يف ٚتكٓطع  ذبو

ٌ  عٌُ عة١ًَّ ، ٚا٫ضتُساز ايدٚاّ عًٝ٘ ٚتضبؼ اسبدٚخ عٓ٘ يتُط  ايؿعٌ ضبٌ ٔ  ايؿعو  َو

 :   ايؿةعٌ ْة٥  أٚ يًؿةعٌ زؾع٘ سٝح

ِٓ ، 67 َٛاٖبوو٘ دووصٍ ، خ٥٬كوو٘ مسوو  ، 42 َساقبوو٘ صووعبة ، 42 عووسا٥ب٘ ضبغووة  دوو

 . مشة٥ً٘ ضبُٛدا ، 101/  52 ْكٝبت٘ َُٕٝٛ ، 82 ؾٛاعً٘

 نووةٕ)  تسنٝوو  يف ٚتهسٜسٖووة ايضووؿةت زبًوو  ايعووةّ ايهووٕٛ ايوودٜٛإ ٜٚطووتخدّ

 :  ٚايتكٓطع بةسبدخ املُٝص ايؿضٌ عٔ عةد٫ ،(  ٚخربٖة ٚامسٗة

ٔ  غودٜد  سضوٓة  نةٕ قد ٘  ٜطتغوة٤  بودزا  نٓوت  قود  ، 15 ايوسن  نٓوت  قود  ، 45 بو

ٚ  أبٛ ؾٝهِ نةٕ قد ، 46 يًعػ ٠ سضٓة ٕ  قود  ، 50 ٜطوٛدنِ  عُوس  يف خةيضويت  نوة

 عػوو ت٘ ايووداعٞ ضووٝدْة نووةٕ قوود ، 60 أزًَوو١ نووٌ َووأ٣ٚ إ قوود ، 52 ْطوو  ذٟ نووٌ

ٕ  يكود  ، 20 عض١ُ نةٕ يكد ، 132 دًٝدا صخسا نةٕ قد ،101 ٌ  يف نوة  ا٭َوٛز  نو

،  54، ٚنةٕ بًوٝر ايٛدو٘ َٓػوس  ايضوس      79د نةٕ بٓطةَة ٚضبتَغس ائكِدز ؾك/  َٗربة

ٌٖ زبةبو١       76، نٓوت املؿوٓسز َوة ٜٓوٛب      71نةٕ ضبُوٛدا مشة٥ًو٘    ، ٚنٓوت يٓوة عٝػوة ٚظو

، نوووةٕ  106، نووةٕ سضوووٓة   40ةٍ قوووَٛٞ ، نوووةٕ  وو  20، نووةٕ ذا سًوووِ أصووٌٝ   20

، ٚنةٕ  136، ٚنةٕ  ةٍ اسبٞ يف نٌ أش١َ  117، نةٕ ظًِٗ ايعًٌٝ  117زنين 

                                                           
 . 178( في النحو العربي ـ قواعد وثطبيق ـ :  4
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، نٓوة نػضوٓ  يف    148، ٚنوةٕ صوخْس ًَوو ايعةيٝو١      147يصاش اسبوسب عٓود غوبٛبٗة    

 ، 78، نٓة نأظبِ يٌٝ ٚضطٗة قُس  77دسث١َٛ بطكة 

ٚتتهوسز ٚيهؤ َوع أضوًٛب ايٓؿوٞ ، ؾوإذا       إٕ ٖرٙ ايضؿةت تعٛد بضٝػٗة َس٠ أخوس٣  

، ٓؿوٞ ٜبعود ايضوؿةت ايرَُٝو١ ٚميشٖٛوة     نةٕ اإلثبةت ٜ٪ند ايضؿةت اسبُٝد٠ ، ؾوإٕ اي 

ٜٚرنس ايب٬غٕٝٛ يف ايتهسٜس املجةٍ " أطعين ٫ٚ تعضين " َبٝٓ  إٔ ا٭َس بةيطةع١ ٖوٛ  

١ ت٪نودٖة  ( ٖهرا تبدٚ ايضؿةت املٓؿ١ٝ ٚدٗة آخوس يًضوؿةت املجبتو   5ايٓٗٞ عٔ املعض١ٝ )

 ٚتصٜد َٔ دميَٛتٗة ٚاضتُسازٖة :

ٛٓاز   140، غوو  َٓٓووةٕ   103غوو  ٚٓسووةف   ، غوو   82، غوو  َكتووةز   82/  62، غوو  خوو

،  62، غو  َٗتغوِ    71، غو  َػُوٛز    64، غو  ضبٝوةز    140، غو  ُثٓٝوةٕ    139َٗذوةٕ  

 . 9، غ  َكٓب   53غ  َٛتػ  

،  ٫ٚ119 بطووٓعةٍ إذا ُٜذتووَد٣ ،  119، ٫ ٜووٓٗض ايوودٖس بعوو ٤ ثكٝووٌ  ٫109 نبوةع  

، ٫  148، ٫ ٜٓطوول ايعووسف ٫ٚ ًٜشوؤ ايعووصف ٫ٚ ٜٓؿوور بةيػةشٜوو١      139ْهووظ ٫ٚ ٚإ ٫

، ٫ٚ ٜكّٛ إىل ابٔ ايعِ ٜػوتُ٘ ،   42ٜأخر اشبطـ يف قّٛ ، ٫ٚ تساٙ إذا َة قةّ ضبدٚدا 

 ٜٓٗٓو٘ بوةيصدس   ، ٫ 53، ٫ ميٓع ايكّٛ إٕ ضوةيٛٙ خًعتو٘    ٫ٚ42 ٜدب إىل ازبةزات ربٜٛدا 

، ٫ َتطوسع   17، ٫ٚ ٖوٛ خوسم يف ايٛدوٛٙ قطوٛب      17، ٫ مئ ، ٫ بةؽ عًٝ٘ بؿغوً٘   55

، ٫ ٜٓطووول  35، ٫ نوووص ، ٫ عوووةد ، ٫ ْهوووظ ، ٫ غُوووس  ٫ٚ17 دةَووود دعووود ايٝووودٜٔ 

َٓوٌ     119، يٝظ خب  َوةْع ظٗوسٙ    149ايٓهس يد٣ سس٠  ، يوٝظ   122، يوٝظ بٛغود ٫ٚ ش

، َوة يف ٚدٗو٘    12، مل ٜهٔ يًُٛت ٖٝٓةبة  149ظ باع١ٝ ْهظ ، يٝ 68غُٝت٘ ايَعَطس 

 . 15ْدب 

ٚإذا تأًَٓووة ٖوورٙ ا٭ْٗووةز املتدؾكوو١ َوؤ ايضووؿةت املتهووسز٠ ٚدوودْةٖة ٫ تهووةد ربووسز عوؤ   

 أٚصةف :

 و ايك٠ٛ ٚايبأع ٚايػذةع١ .

 و ايهسّ ٚازبٛد ٚايعطة٤ .

 و ايعكٌ ٚاسبًِ ٚايٛؾة٤ . 

                                                           
 . 239/  2( ينظر معجم املصطلحات البالغية وثطورها :  5
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ٓكةد ايكدَة٤ عٓدَة ذبدثٛا عٔ املدٜ  : ايعكوٌ ،  ٖٚٞ ايضؿةت ا٭زبع اييت ذنسٖة اي

م بووو  املووودٜ  ٚايسثوووة٤ إ٫  ٚايػوووذةع١ ، ٚايعووودٍ ، ٚايعؿووو١   َٚعوووسٚف إٔ قداَووو١ ٫ ٜؿوووس  

 ( .6، ٚن٬ُٖة َدٜ  ؾة٭ٍٚ شَٓ٘ سةعس ، ٚايجةْٞ َة  )بةيصَٔ

إٕ ايتهسٜس ع١ًُٝ ت٪دٟ إىل إعةد٠ ا٭غٝة٤ ذاتٗة تكسٜبوة مموة ٜهوب  َؤ مجوة  ايًػو١       

عٔ خًل ايتُٝص يف صٝةغةتٗة ; يريو ظبد نوج ا َؤ ايتكسٜوس ٚاملبةغوس٠ مسو١ّ عةَو١ يًػو١        

ايدٜٛإ . أَة ايضٛز٠ و ٖٚٞ ٫ تهةد ربوسز عؤ ايتػوبٝ٘ ٚايهٓةٜو١ و ؾإْٗوة تعٝود صوٝةغ١          

صؿ١ َٔ ٖرٙ ايضؿةت ٚتبةيؼ ؾٝٗة ، ممة ػبعٌ َٔ ٚظٝؿو١ ايضوٛز٠ يف ايودٜٛإ ٚظٝؿو١ّ ٫     

 يف ٚاسد٠ َٔ تًو ايضؿةت ا٭زبع املرنٛز٠ ضًؿة .تتذةٚش ) املبةيػ١ ( 

 ؾؿٞ صؿ١ اإلغسام ٚايعٗٛز : 

، نةيبوودز  62، َجووٌ ايطووٓةٕ تغوو٤ٞ ايًٝووٌ صووٛزت٘  45قوود نٓووت بوودزا ٜطتغووة٤ بوو٘ 

،  68، أبوٝض أبًور ٚدٗو٘ ، نةيػوُظ يف خو  ايبػوس        82ػبًٛ ٫ٚ ؽبؿ٢ ع٢ً ايطةزٟ 

 . 46، نةيبدز  15َجٌ ايبدز 

 ٚيف صؿ١ ايك٠ٛ ٚايبأع ٚايػذةع١ : 

، نغوٝػِ بةضوٌ    50َجٌ ايطبت٢ٓ إىل ٖٝذوة٤ َعغو١ً ، يو٘ ضو٬سةٕ أْٝوةب ٚأظؿوةز       

ـٓ يػًٝوو٘  82يًكووسٕ ٖٓضووةز  ،  35، بووٌ بةضووٌ َجووٌ يٝووح ايػةبوو١ ايعووةدٟ   91، نةيًٝووح خوو

 . 48ٚأغذع َٔ أٟ غبٌ ٖصبس 

  ٕ َكٝودإ بةيغوٝة٤ ; ؾٗوٛ     ؾضؿ١ اإلغسام ٚايعٗٛز ٖٞ ايضؿ١ املساد٠ ; ؾةيبودز ٚايطوٓة

بووةزش َٚػووٗٛز ٫ ؽبؿوو٢ عًوو٢ ايطووةزٟ . إٕ صووٛز٠ صووخس تتهووسز صووؿةتٗة ؾتهوورب ستوو٢     

تضب  غ ٙ ، أضد ، يٝح ، ٖصبس ... ٫ٚ ٜكـ ايتهسٜس ٖٓة بوٌ ٜطوتُس يف صوٛز٠ ا٭ضود     

 يتضٌ املبةيػ١ إىل أقضةٖة :

 113َٔ ايكّٛ َػػٞ ايسٚام نأْ٘     إذا ضِٝ عُٝة خةدْز َتبٓطٌ 

ّْ  غسْ  ي٘ يف عسٜٔ ايػٌٝ عسْع ٚأغبٌ    بح أطساف ايبٓةٕ عبةز

 ٖصبس ٖسٜت ايػدم ز٥بةٍ غةب١    طبٛف ايًكة٤ دة٥  ايع  أظبٌ

                                                           
 . 27/  1( معجم النقد العربي القديم :  6



 
 

 
 
 

354 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 د. أحمد سعيد عبيدون|      اخلنساء( ديوان يف الرثائي األسلوب بنية يف )دراسة  اإليقاعي التكرير
-ISSN : 2410-1818 

 م2015  إبريل ( 10( المجلذ )6العذد )

-ISSN : 2410-521X 

ٚربووتط ايهٓةٜوو١ بةملبةيػوو١ يف صووؿ١ ايؿخووس ٚايهووسّ ، ٖٚووٞ نٓةٜووةت تهووسز تًووو     

بكو٢ يف  ا٭ٚصةف بةملبةيػ١ ؾٝٗة ، حبٝح ٫ ٜٓكطع املعٓو٢ ا٭ٍٚ ؾٝٗوة عؤ املعٓو٢ ايجوةْٞ ؾٝ     

 ايتضٛز ٖٛ ٖٛ :  

  60تػدٚ عدا٠ ايسٜ  أٚ تطسٟ    ٘  ووووووووووووواسبٞ ٜعًِ إٔ دؿٓت

 دز ووووووووووؾًٓعِ زب ايٓةز ٚايك    ؾإذا أعة٤ ٚدةش َسدً٘  

 أٚ تٓتكٌ ايضؿةت إىل دةز صخس ٫ يػ٤ٞ إ٫ ٭ْ٘ ٜكاب َٓ٘ ٚميٓت إيٝ٘ بع٬ق١ ازبٛاز :

 113َٔ ايغِٝ ٫ ٜ٪َذ٣ ٫ٚ ٜتريٌ        ٚدةزى ضبؿٛظ َٓٝع بٓذ٠ٛ 

ُٓٝة صؿةتٗة حبٝوح تهورب َعٗوة     ٜٚكٍٛ يف صؿ١ ايعًٛ ٚاجملد طبتةزا اهلغب١ ايعةي١ٝ َٓ

 صؿةت ايعًٛ ٚاجملد اييت ٜتُتع بٗة صخس : 

  85صؿةٖة َٚة إٕ ايضخٛز صخٛزٖة     َٔ اهلغب١ ايعًٝة اييت يٝظ نةيضؿة  

 ة ووَٓٝع ايرز٣ عةٍ ع٢ً َٔ ٜج ٖ  ْ      وووووووووووووووووووووووووهلة ُغسؾةْت ٫ ُتٓةٍ َٚٓه

 ةوووٚأخس٣ بأطساف ايكٓة٠ غكٛزٖ    د٠   ووووووووووووووووي٘ بططتة صبد : ؾهـ َؿٝ

 ؾضٛز٠ صخس َٛدٛد٠ ، يهٓٗة َغٓخ١ُ ; ؾًًٗغب١ َٓه  ، ٚيًُذد نؿةٕ .

ًووٗة أٚصووةف ميهوؤ إٔ  إٕ طووٍٛ ايٓذووةد ، ٚازتؿووةع ايعُووةد ، ٚعووخة١َ ازبؿٓوو١ ، ن  

تهٕٛ َٛدٛد٠ يف ايٛاقع ع٢ً اسبكٝك١ ؾتدٍ ع٢ً ايػذةع١ ٚايهسّ ٚايؿخوس ، ٚيهٓٗوة   

تووصداد مجووة٫ سوو  تؿووٝض ٚتضووٌ إىل َووة ًٜصَوو٘ أٚ ميووت إيٝوو٘ بضوو١ً ، سوو  تتذوو٘ إىل َووة    

 ٜطُٝ٘ ايب٬غٕٝٛ بهٓة١ٜ ايٓطب١ :  

 د٣ وووووووووووووووووخس ايٓٓأ٫ تبهٝةٕ يض     دا وووووووووووووووووأعٝيٓن دٛدا ٫ٚ دبُ

 دا وووووووووووووووأ٫ تبهٝةٕ ايؿت٢ ايطٝٓ     ٌ  وأ٫ تبهٝةٕ ازبس٤ٟ ازبُٝ

 سدا ووووووووووووووووووووووووووو٘ أَوستوٝوػوةد عوض    ةد   ووووووووووطٌٜٛ ايٓذةد زؾٝع ايعُ

 دا ووووووووووووووووووووووووووٜإىل اجملد َٓد إيٝ٘      ِ   وووووووووووووووإذا ايكّٛ َٓدٚا بأٜدٜٗ

ِٓ َغ٢ َضع       ِ ووووووووووووووووؾٓةٍ ايرٟ ؾٛم أٜدٜٗ  دا وووووووووؤَ اجملد ث

 دا ووووووووووووووٚإٕ نةٕ أصػسِٖ َٛي       ِ ووووووووووووووووٜهًٓؿ٘ ايكّٛ َة عةهل

 ٜس٣ أؾغٌ ايهط  إٔ ُٜشُدا      ٘  ووووووووووتس٣ اجملد ٜٟٗٛ إىل بٝت

ِٓ ازت     ٘   ووووووووووووٚإٕ ُذنس اجملد أيؿَٝت   د٣ ووووووووووووووووووووووووووتأٓشز بةجملد ث
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 يف ا٭ٚشإ ٚايكٛايف ٚبعض ا٭صٛات :

ٜتهٕٛ دٜٛإ اشبٓطة٤ َٔ تطع  قضٝد٠ ٜااٚ  طٛهلة ب  ايبٝوت  ٚايطوت١ ٚايوج٬ث     

ؾةيطٜٛووٌ املستبوو١ ا٭ٚىل  بٝتووة ، ٜهووٕٛ صبُٛعٗووة ضووبع١ ٚتطووعُة١٥ بٝووت ، ؼبتووٌ ايبطووٝ  

ِٝٔ و َة ٜسبٛ ع٢ً ْضـ ايدٜٛإ ُٖٚة )) ايبشسإ ايٛسٝدإ ايًورإ     حبٝح ميج٬ٕ و صبتُع

ٜتػهٌ ايٛشٕ ؾُٝٗة َٔ تعةقو  ٚسود٠ َصدٚدو١ ذات تؿعًٝوت  ٖوٞ : ) ؾعوٛئ َؿوةعًٝٔ (        

يورٟ  يف ايطٌٜٛ ، ٚ ) َطتعًٔ ؾوةعًٔ ( يف ايبطوٝ  ، ٚاشدٚاز ايٛسود٠  ٜػو  إىل ايتٓوٛع ا     

ٜٓطووٟٛ عًٝوو٘ تٓةضوو  اسبسنووةت ٚايطووٛانٔ يف ايبشووسٜٔ ٖٚووٛ تٓةضوو  َتُٝووص يف تٓٛعوو٘  

، رب شبضٝض١ ايتهسٜس ٚتٓٛعٗة( ممة ٜؿت  صبة٫ أن7عُة ٖٛ عًٝ٘ يف بك١ٝ ا٭ٚشإ (( )

ؾؿوٞ ايبطووٝ  ٜهجوس ايتكطووِٝ اإلٜكوةعٞ ٚايكووٛايف ايداخًٝو١ ؾٝٓكطووِ ايػوطس ايٛاسوود إىل      

 غطسٜٔ : 

  12ٚايضدم سٛشت٘ إٕ قسْ٘ ٖةبة     ٘   ووووووووٚازبٛد عًٓتاجملد سًٓت٘ ، 

 إٕ ٖةب َعغ١ًّ ض٢ٓٓ هلة بةبة      خٓطةب ضبؿ١ً ، ؾٓساز َع١ًُ   

ٗٓةد أظب١ٝ يًٛتس ط٬ٓبة   مٓحةٍ أي١ٜٛ ، قٓطةع أٚد١ٜ   غ

 % 8 ’8 ضسٜع % 23 ’3 بطٝ 

 % 4’8 نةٌَ % 21’4 طٌٜٛ

 % 2 ’6 خؿٝـ % 15 ’8 ٚاؾس

 % 2 صبص٤ٚ ايسٌَ % 11 ’3 َتكةزب

 % ’5 زٌَ % 8 ’9 صبص٤ٚ ايهةٌَ

ٚإذا ْعسْووة إىل ايكووٛايف َسٓنووصٜٔ عًوو٢ ايضووٛت ايوورٟ ُتبٓوو٢ عًٝوو٘ قضووة٥د ايوودٜٛإ        

ٚددْة صٛت ) ايسا٤ ( ؼبتٌ املسنص ا٭ٍٚ بٓطوب١ عةيٝو١ دودا ٫ تغوةَزع ، ثوِ ًٜٝو٘ صوٛت        

 ُٜٗٝٓةٕ ع٢ً قٛايف ايدٜٕٛ :اي٬ّ بٓطب١ ايٓضـ تكسٜبة ، ٖٚرإ ُٖة ايضٛإ ايًرإ 

 % 3 ’8 ايط  %  27’7 ايسا٤

 % 3 ’8 ايؿة٤ % 14 ’7 اي٬ّ

 % 3’3 ايتة٤ % 9 ’5 ايداٍ

                                                           
 . 389( مفهوم الشعر :  7
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 % 3 ايكةف % 6’ 3 املِٝ

 %2 ’ 3 اهلة٤ % 5’8 ايبة٤

 % 1 ’ 4 ايصاٟ % 5’ 7 اسبة٤

 % 1 ’ 4 ايٕٓٛ % 4’ 8 ايٝة٤

 % 1 ’ 3 ايغةد % 4 ’4 ايع 

ايضٛت إٔ )) ايضؿ١ املُٝص٠ يًسا٤ ٖٞ تهسز طسم ايًطةٕ يًشٓوو عٓود   ٜرنس عًُة٤ 

ٕٛٓ ايووسا٤ ايعسبٝوو١ (( ) 8ايٓطوول بٗووة (( ) ( أَووة 9( )) طسقووة يٝٓووة ٜطوو ا َووست  أٚ ث٬ثووة يتتهوو

ٕٓ نًُٝٗة صبٗٛز، ٚنًُٝٗة َتٛضو    اي٬ّ ؾٗٞ صٛت قسٜ  ايػب٘ َٔ ايسا٤ َٔ سٝح أ

ٕ ٚايكدَة٤ تػةبٗة نب ا بو  ٖورٜٔ ايضوٛت     ٚقد زأ٣ احملدثٛ (10ب  ايػد٠ ٚايسخة٠ٚ )

 َغةؾة إيُٝٗة صٛت ايٕٓٛ ٚمسٖٛة بة٭صٛات ايريك١ٝ ٚٚد٘ ايػب٘ ٖٛ : 

 و قسب طبةزدٗة .

 و اغاانٗة يف ْطب١ ايٛعٛ  ايطُعٞ .

 و َٔ ا٭صٛات املتٛضط١ ب  ايػد٠ ٚايسخة٠ٚ .

       ٚ ا٫ضوتُساز ; يوريو   يكد زأٜٓة إٔ ايهجوس٠ ٚايكًو١ يٝطوت َُٗو١ أجوٌ أُٖٝو١ ايتهسٜوس 

ؾإٕ ٖرٜٔ ايضٛت  و يكسب طبسدُٗة ٚٚقٛعُٗة ٚضطة ب  ايػد٠ ٚايسخة٠ٚ و ُٖة أْطو      

ا٭صووٛات سبُووٌ خضٝضوو١ ايتهسٜووس ٖوورٙ ، حبٝووح ميهوؤ دصبُٗووة َعووة ياتؿووع ْطووب١     

ايٛزٚد يف ايدٜٛإ إىل َة ٜكةزب ايٓضوـ . ازبودٜس بةإلغوةز٠ ٖٓوة إٔ صوٛت ايوسا٤ ٜتهوسز        

نجس ايبشٛز ٚزٚدا و ممة ػبعٌ خضٝض١ ايتهسٜس يف ايبطٝ  أغٓو٢   ٚزٚدٙ يف ايبطٝ  و أ 

تكووةَزٕ بةيٓطووب١ يػوو ٙ َوؤ    نُووة ْووس٣ يف ازبوودٍٚ اٯتووٞ سٝوول تبًووؼ ْطووب١ عةيٝوو١ دوودا ٫     

 :ايبشٛز

 % 5’9 ٚاؾس % 38 بطٝ 

 % 3 ’1 صبص٤ٚ ايهةٌَ % 13 ’8 طٌٜٛ

 % 1 ’9 زٌَ % 13 ضسٜع

                                                           
 .  66( ألاصوات اللغوية :  8
 . 66( املرجع السابق :  9

 . 64  ( السابق 10
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   % 11’9 نةٌَ

ٚإذا أعؿٓة ايتهسٜس ايٛاع  يًسا٤ ٚازتؿةع ْطبت٘ داخٌ ايهج  َٔ ا٭بٝةت ايػوعس١ٜ  

يف ايوودٜٛإ ، حبٝووح ٜصٜوود عوودد ٚزٚدٙ ٚتهسٜووسٙ يف ايبٝووت ايٛاسوود عًوو٢ أزبووع َووسات يف    

 ا٭قٌ إىل ضبع ٚتطع َسات ؾإٕ ٖرٙ اشبضٝض١ تصداد ب٘ ٚعٛسة ٚاضتُسازا : 
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ُّ  غووووووسْبح أطووووووساف ايبٓووووووةٕ عووووووبةز

 ٘ووووووووٜد ؾًوووووِ تبًووووؼ أزَٚت ٚابوووؤ ايػووووس  

ََِػًَكَ   ََِسَقَبووووو١ٕ َٓٓوووووةع   ١ٕوووووووووووووووووووووطووووو٬ٓع 

 ١ْوووووووونساٖٝووووو١ ٚايضووووورب َٓوووووو ضذٝ  

 عووووٛإ عووووسٚع َووووة ٜٓووووةدٟ ٚيٝوووودٖة  

 ٘ووووووودووووس٣ يووووٞ طوووو  يف محووووةّ سرزت 

 ََصقووووووووووووووووة تطٓسدٖووووووووووووووووة ايٓسٜووووووووووووووووة 

 ْسووووووووو ٫ بووود َووؤ َٝتووو١ يف صوووسؾٗة ٔعبَ   

 ِ  أٚ تسسغوووٛا عوووٓهِ عوووةزا دبًًهووو

 سووودبة٤ ْوووةؾس٠ ٚاسبوووسب قووود زنبوووت  

 ٘وووووووووووووووووووونُجوووٌ ايًٝووووح َؿووواش ٜدٜ  

 أ٫ ابهووٞ عًوو٢ صووخس ٚصووخس  ةيٓووة

 ةوؾضوووخس يووودٜٗة َووودزٙ اسبوووسب نًٗووو

 ٜووووووة صووووووخس ٚٓزاد َووووووة٤ قوووووود تٓووووووةذزٙ

 أضووووووودا تٓوووووووةذزٙ ايسؾوووووووةم عوووووووبةزَة 

 ؾوووووسع يؿوووووسع نوووووسِٜ غووووو  َ٪تػووووو 

 زٖٝٓوووووو١ زَووووووظ قوووووود دبووووووٓس ذٜٛهلووووووة  

 تبهووٞ خٓووةع عًوو٢ صووخس ٚسوول هلووة   

 دس َوووووووٓس٠ٚمل ٜوووووووؾٔب يف سوووووووٓس اهلوووووووٛا 

     ٘  ؾبٓهووٛا عًوو٢ صووخس بوؤ عُووسٚ ؾإْوو

 ؾوووٓس ا٭قوووةزب عٓٗوووة بعووود َوووة عوووسبٛا    

 

     ٌُ  113يوو٘ يف عووسٜٔ ايػٝووٌ عووسْع ٚأغووب

ّْ غووو  َٗذوووةٕ      139عٓووود ايؿخوووةز يَكوووس

 140ٚٓزاد َػوووووووووسب١ٕ قطوووووووووٓةع أقوووووووووسإ  

 19إذا َة زس٢ اسبسب ايعوٛإ اضوتدٓزت   

 تًٓكووووووووو  بوووووووووةملٓسإ ستووووووووو٢ اضوووووووووتُٓست 

 29عًٝووو ابوؤ عُووٕسٚ َوؤ ضووٓٝ  ٚبووةز      

 37سووووووووووووَسْم طسا٥وووووووووووود    نأْٗووووووووووووة

 50ٚايوووودٖس يف صووووسؾ٘ سووووٍٛ ٚأطووووٛاز  

 64زسووض ايعووٛازى سٝغووة بعوود أطٗووةز   

 سًووووت عًوووو٢ طبوووول َوووؤ ظٗسٖووووة عووووةز    

   75دووووووس٤ٟ ايضوووووودز ز٥بووووووةٍ ضووووووبطس   

 84إذا اسبووسب ٖووٓست ٚاضووتُٓس ٖسٜسٖووة   

 ٚصوووووخس إذا خووووووةٕ ايسدوووووةٍ ٜط ٖووووووة  

 50أٖووووووٌ املووووووٛازد َووووووة يف ٚزدٙ عووووووةز    

 90غووووووجٔ ايوووووورباثٔ ٫سوووووول ا٭قووووووساب    

 53املسٜووووس٠ عٓوووود ازبُووووع ؾٓخووووةز  دًوووود 

 29عًٝوووو٘ ضووووٛايف ايٓساَطووووةت ايبووووٛاز    

 49إذ زابٗووووة ايوووودٖس إٕ ايوووودٖس عووووٓساز 

 65يؿٝتتووووووووووو٘ ظووووووووووو٬ زدا٤ ضبٓبوووووووووووسا   

 ٜطووووْ  إذا َووووة ايوووودٖس بةيٓووووةع أعطووووسا

 70بةملػووووووسؾ١ٝ عووووووسبة غوووووو  تعصٜووووووص    
 

 113ٖصبس ٖسٜت ايػدم ز٥بةٍ غةب١ 

 50تستع َة زتعت ست٢ إذا آدنست 

 15ايبدز صٛزت٘ أغٓس أشٖس َجٌ 

 70ٜة صخس َةذا ٜٛازٟ ايكرب َٔ نسّ 

 62دًد املسٜس٠ سٓس ٚابٔ أسساز 
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 65َٚٓسّا إذا ٜبػٞ املساز٠ ممكسا 

 94أؾٓسز ِٖ صدزٟ بةيكسٜض 

ؾغو٬ عؤ ذيووو ،  و١ شٜووةد٠ يف تهوسز نًُووةت بعٝٓٗوة يف ايوودٜٛإ و غو  ايكووٛايف و             

 ذبٌُ صٛت ايسا٤ ٚازتؿةع يف تهسٜسٖة َجٌ : 

ترنست ، عرب٠ ، ايوسش٤ ، عورب٣ ، ايضورب ، ايهوس٣ ، ذبودز ، اُٖوسٟ ،        أزقت ،

َودزاز ، ضووةٖس٠ ، أزعوو٢ ، نسبوو١ ، غووسٚب ، أز٣ ، مجووس ، ايبوودز ، ايكُووس ، ايووسٜ  ،  

ايدٖس ، تساب ، زَظ ، زاب ، اسبسب ، ايسَ  ، ؾوةزع ، صوخس ، عُوسٚ ، ايسَوة  ،     

ؾٝووع ، ؾوسع ، أزًَوو١ ، ايعووسٜٔ ،  اسبوسٚب ، نووسِٜ ، َودزٙ ، ازبووةز ، ٚٓزاد ، تٓوةذزٙ ، ز   

َٔٓس٠ ، قس٣ ، سٓس ، املعسٚف .   زدٌ ، يسدةٍ ، تػسٟ ، دس٤ٟ ، أَٛز ، ايسأٟ ، 

نٌ ذيو ػبعٌ َٔ صٛت ايسا٤ صٛتة أث ا يف ايدٜٛإ ٚإٕ نةْت املطوأي١ ذبتوةز إىل   

 إسضة٤ أنجس دق١  .

 الخاتمة والنتائج : 

  عٓةصس أضةع ٖٚٞ : ايع  ، ٚايبهوة٤ ،  ٜضدز ايدٜٛإ يف بٓة٥٘ ا٭ضًٛبٞ عٔ أزبع١

ٚايدَع ، ٚصخس ، متجٌ ْٛا٠ّ تتخر صوٝػ١ مجًو١ عبٜٛو١ : ٜوة عو  ابهوٞ عًو٢ صوخس         

 بدَع .

         ميجووٌ ايتهسٜووس اإلٜكووةعٞ ا٭دا٠ ا٭ضووًٛب١ٝ يبٓووة٤ يػوو١ ايػووعس يف ايوودٜٛإ عوؤ طسٜوول

 تٛضٝع تًو ازب١ًُ ا٭ضةع بةيتهسٜس .

  يف ايبٓووة٤ ا٭ضووًٛبٞ ٚذبتووٌ َؿتووت  ايكضووة٥د   ) ايعوو  ( متجووٌ ايهًُوو١ ا٭ٚىل ا٭ضووةع

 ٚتتهسز بٓؿطٗة .

    ) ؾعوٌ ) ازبوٛد ٓٔ ٜتهسز ؾعٌ ) ايبهة٤ ( بٓؿط٘ يف ايدٜٛإ ، ٜٚغٓعـ أسٝةْة ، يه

ٖٛ ا٭نجس تهسٜسا تطوةعدٙ بعوض ا٭ؾعوةٍ ايبودا٥ٌ ايدايو١ عًو٢ ايتهسٜوس ٚايهوج          

 َجٌ : اُْٗسٟ ، ؾٝغٞ .

   يطبٝعوو١ هلووة قوودز٠ عًوو٢ إظٗووةز مسوو١ ايتهسٜووس     ٜٓتكووٌ ايبهووة٤ إىل أؾعووةٍ أخووس٣ يف ا

 ٚايتٛايٞ َجٌ : ْٛ  اسبُة١َ ، ٚتػسٜدٖة  ٚضذعٗة ، أٚ ايضٝة  .
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         ٜهسز ) ايدَع ( بًؿع٘ و َٖٓهّسا و ست٢ ٜدٍ عًو٢ ايتهوج  ، ٜٚٗٝو٧ يتكٝٝودٙ بٛصوـ

ٜضبؼ عًٝ٘ صؿ١ ايتهسٜس ، ٜٚكإ بضٛز تهسٜس يًُة٤ ، نذسٜةٕ املة٤ ، أٚ تتوةبع  

 ٔ ايديٛ ، أٚ اْتعةّ سبةت ايً٪ي٪ أٚ اْؿساطٗة .اْطهةب٘ َ

        ٫ ٜتهووسز يؿووغ ) صووخس ( أجووٌ تهسٜووس أيؿووةظ ايوودَع ٚايبهووة٤ ، ٚيهٓوو٘ ٜضووب

صخسا تٓشت َٓ٘ ق٥٬د َٔ ايضؿةت تتدؾل ٚتتٛاىل بو٬ سودٚد ، دبو٤ٞ عًو٢ ا٭ٚشإ     

ايضسؾ١ٝ ٫ضِ ايؿةعوٌ ٚصوؿت٘ املػوب١ٗ َٚبةيػتو٘ ، ؾوةيجبٛت ٚايودٚاّ تهسٜوس يًضوؿ١         

ٜٓووةقض ايتذوودد ٚاسبوودٚخ ايوورٟ ٜطووِ ايؿعووٌ ؾٗووٛ تكٓطووع ٚٚقووٛف ، ٚملبةيػوو١ تهسٜووس    

 ٚشٜةد٠ يف ايضؿ١ ، ٚايتغعٝـ تٛاٍ يًضؿ١ ؾٗٛ تهسٜس نريو .

    :  ٜ٫ ربووسز ٖوورٙ ايضووؿةت عوؤ ايضووؿةت ا٭زبووع ايوويت ذنسٖووة ايٓكووةد ايكوودَة٤ يًُوود

 ايعكٌ ، ٚايػذةع١ ، ٚايعدٍ ، ٚايعؿ١ .      

   ايػووعس١ٜ يف ايوودٜٛإ ايتػووبٝ٘ ٚايهٓةٜوو١ ، ٫ٚ ٜتذووةٚش ايتػووبٝ٘     ٫ تتذووةٚش ايضووٝةغ١

 ٚايهٓة١ٜ ٚظٝؿ١ ) املبةيػ١ ( يف ٚاسد٠ َٔ تًو ايضؿةت ا٭زبع املرنٛز٠ ضًؿة .

 . ٕؼبتٌ ايبطٝ  ؾةيطٌٜٛ املستب١ ا٭ٚىل حبٝح ميج٬ٕ َة ٜسبٛ ع٢ً ْضـ ايدٜٛا 

       ٚاضووعة نُووة ٜعٗووس    ميجووٌ ايبطووٝ  ايبشووس ا٭ٍٚ يف ايوودٜٛإ ٚؾٝوو٘ ٜعٗووس ايتهسٜووس

 ايتكطِٝ ، ٚايكٛايف ايداخ١ًٝ 

        ٕٛميجٌ ) ايسا٤ ( و صٛت ايتهسٜس يف ايعسب١ٝ و أع٢ً ْطوب١ يف قوٛايف ايودٜٛإ ، ٚتهو

نجست٘ املطًك١ يف ايبطٝ  ; ممة ٜسؾع صؿ١ ايتهسٜس ؾٝ٘ َكةز١ْ بػ ٙ َٔ ايبشوٛز ،  

ايوويت تووادد  نُووة ٜهجووس سغووٛزٙ يف ثٓةٜووة ا٭بٝووةت ، ٚيف بعووض ايهًُووةت ا٭ثوو ٠       

 نج ا يف ايدٜٛإ يف غ  َٛاعع ايكةؾ١ٝ .

        ٚبريو ٜهٕٛ ايتهسٜس اإلٜكوةعٞ ٖوٛ ا٭دا٠ ا٭ضوًٛب١ٝ املؿٖغو١ً يف ايبٓوة٤ ايػوعسٟ يف

ٓكت٘ بٓؿطووٗة ، ٚعبتووت صوووخسٙ   دٜووٛإ اشبٓطووة٤ ، ٖٚووٛ َطووًو خووةظ بةشبٓطووة٤ غوو       

 أٚ َكِّد .، ٚدعًت٘ بضُتٗة يف ايػعس ايعسبٞ ٫ ٜٓةشعٗة ؾٝ٘ إ٫ تةبْع بٝدٜٗة
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