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  اص البنى اللغوية والموضوعيةــتن

في  وأثرهاوالتراكيب في القصيدة الجاهلية  )دراسة في تكرار الصور

 ( بناء النص
 د.نصرة أحميد جدوع الزبيديأ. م. 

 جامعة األنبار ـ كلية التربية للبنات
 المدخل
لعربث  ححثدب بثل بالنسثبة راقيا للفن الشعري البالنسبة للباحث  ا أنموذجاتمثل القصيدة الجاهلية         

البثاحثين قثد اتفقثوا علث   نألما يمكن التوافق عليه من معايير الجودة حرصانة البناء الفنث  وحالكثف فث  

مثن نثج جثاهل  ازثتلطو ت ثورب طمنثا مثويم حمثر بمراحثل مثلثي خ ثوار مبيعيثة يمثر ب ثا  أيثدينامابين  إن

حاالرتجاليثثة حارتب ثثي بمجثثاالر متعثثددة  فكانثثي مفولتثثه تامثثل الكثيثثر مثثن السثثمار البدا يثثة وأي فثثن

 إلث  اإلنسثانالبدا ية حباياة  باألديانالت  ارتب ي  حاألزاميرالعرب  وحمن ا الدين  اإلنسانكغلي حياة 

جانب االرتباط بالمصير حقضايا الوجود المختلفثة زثواء االقتصثادية من ثا او االجتماعيثة حالسيازثيةوالن 

 إنااجار المعنوية حالرححية حالمادية حبثدرجار متفاحتةوحالكثف فث  هو نتاج جمع  يعبر عن ال األدب

 اإلنسثثثانيةحالتجمعثثثار  األمثثث بثثثين  حالتثثث  ير التثثث  رمثلثثثي ةليثثثة  و إذهنثثثاق نقامثثثا مشثثثترشة فثثث  شثثثل كثثث ء

 حاألدبث حجود نقاط مشترشة فث  شثل كث ء بمثا فث  ذلثف النشثاط الفكثري  أفرطرالمتجاحرة حالة حاقعية 

م مثا  اإلنسثان ة التثرا  دالتسثلي  بوحث إل الباحثين حالدارزين ف  الن اية  صليأح بين تلف التجمعارو

بثثين الشثثعوب  حاألزثثاميرومن هنثثا نجثثد علثث  زثثبيل المثثثال ترجيعثثا للممحثث  حأعراقثثه حألوانثثهتغيثثرر لغاتثثه 

علث  ححثدة  ت شيثدا وحجدنا من يقول بتجاحط هثهب العوامثل إنناالت  التفصل ا جغرافيا فواصل كازعة بل 

حتواصثثثله فثثث  شثثثل مكثثثان حطمثثثان بتثثث  ير عوامثثثل شثيثثثرة شثثثال جرار حالاثثثرحب حالتجثثثارة  اإلنسثثثان الوجثثثود 

مبيعثث   أمثثر األقثثوالو أ األفكثثارعوامثثل مشثثترشة زثثواء فثث  الواحثثد  األدبحغيرهثثاوحان نجثثد فثث  زثثيا  

ن نعثثر نعثدب تقاليثدا فنيثة تعثاري علي ثا المجتمث  وحا أنححدها بثل باكث  مثايمكن  الت  رالباك  قضية 
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فرضثثته تلثثف التقاليثثد التثث  زثثاعدر  أمثثر حهثثو حإيقاعات ثثانمثثوذج القصثثيدة فثث  كثثكل ا المثث لوي أعلثث  

فثث  مقثثدمت ا رحابثثة اللغثثة المشثثترشة حان تعثثددر ل جات ثثا حصثثلة الثثدو التثث   إرزثثا  اعلثث   ةشثيثثر عوامثثل  

حجثود نثوم مثن التوافثق مثن حراء هثها شلثه الت شيثد علث   إليثهفرضي تشاب ا تقرب قوانين الورا ة وحما نرم  

الثهي  األمثرعنثد العثرب و ( )الشثعر علث  حجثه الخصثو  األدبغير المتفق عليثه حكث  قثوانين صثناعة 

نشثثير  أن ألنفسثثناعلثث  ارم مثثاوحنجيط  األدبثث البيئثثة حاالنثربولوجيثثا فثث  حالدة الفثثن  بثث  ريغثثهي االعتقثثاد 

تاكثث  فثث  بنثثاء القصثثيدة العربيثثة فثث  ( ة ذي السثثمة البنا يثثة )الشثثكلية حالمعنويثث ( نثثوم مثثن )التنثثا  إلثث 

بمف ومثثه ( ماتكلمنثا عن)التنثا  إذا باألصثثالةنسثمه  أنوحهو جثطء يمكثن إبثثداع ا حأطمثانفنون ثا  مختلث 

 وإننطع  بعد تصفح دقيثق للمث  ور الشثعري العربث  القثدي   أنوحلنا األدبالمعرحي عند النقاد حدراز  

العثرب علث  عثادت   فث  االبتعثاد  األدبير من النقاد حدارزث  التنا  ليس بدعة غربية انجر حرا  ا الكث

العربيثثثثة المبدعثثثثة حهثثثث  يل ثثثثثون حراء جديثثثثد شثثثثل ميطتثثثثه انثثثثه جديثثثثد بلغتثثثثه  األدبيثثثثةليثثثثة العق إنصثثثثايعثثثثن 

تكثون عربيثة حقثا حثين ب رت ثا الادا ثة  أنالادا ثة العربيثة فث   أخفقثيويقثول دوحهثب رحميهل)لقثد الغير

فازتسلمي ل ا حتبني مفاهيم ا حجاهثدر ج ثادا مامومثا لملتاثا  ب ثا  حعجطر عن مااحرت االغربية 

شثيرة تتاد  عن نقد معاصر العن نقد عرب  معاصروحهكها ان ور ههب الادا ة علث    أصوارحعلي 

 و(1)( مخادعة الهار

انثثه تبثثادل التثث  ر حالعمقثثار بثثين نثثج أدبثث  حنصثثو  أدبيثثة أخر وحهثثهب ل)ةخثثرفثث  حثثين يقثثول باحثث  

 و (2)( ان الفكر النقدي العرب  قد عرف ا معرفة متعمقة تاي ككل السرقار الشعريةالفكرة ش

مصثثث لح السثثثرقار حمثثثا ان ثثثو  تاتثثثه حتعلثثثق بثثثه مثثثن مصثثث لاار متعثثثددة عكثثثس حقثثثا  نأحالكثثثف فثثث  

فثث  مختلثث  عصثثورب حفثث  العصثثر الواحثثد   األدب الواحثثدالتثثداخل المشثثرحم بثثين النصثثو  لكثثن ضثثمن 

ذلثثثثف بثثثثان االت ثثثثاو بالسثثثثرقة مثثثثن الم ثثثثاعن التثثثث  يسثثثث ل تناحل ا فالعصثثثثر شثثثثهلفويقول احثثثثد الباحثينل)
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التشثثابه  أحكثثعرا ه حاعتثثطاطه  بشثثعره وقد عثثري عثثن   مثثثل هثثها االتفثثا   ب صثثالةالجثثاهل  الثثهي عثثري 

حفثث  هثثها السثثيا  يبشثثد الباحثث  نفسثثه   (3)حالسثثرقة  باألخثثه يت مثثون   أنللنقثثاد  أبثثا عنثثد بعضثث   مما 

 أحشتثاب قثدي    يخلثو بثل حتث  اليكثادند ابن قتيبة حالجاحظ حابثن ركثيق حغيثره  شثيرة ع  أكارارحجود 

حتثث  بلغثثثي قضثثية السثثثرقار مرحلثثة التننيثثثر النقثثدي عنثثثد القاضثثث  مثثثن هثثها النثثثوم  إكثثارارديثثوان مثثثن 

تنوعثي  إكثارارحهث  قبثل الجرجثان   (4)( الوزثامة بثين المتنبث  حخصثومهالجرجان  فث  شتابثه المش ور)

عثثثن  ركثثثيق اء للثثثت   بالسثثثرقة علثثث  غثثثرار مثثثاجر  بثثثين الفثثثرطد  حجريثثثر ممثثثا نقلثثثه ابثثثنبثثثين تبثثثادل الشثثثعر 

   (6)الشاعر المعرحي ف  قولهل األعش نف  الشعراء للسرقة عل  غرار ماجاء عند  أح  (5)األصمع 

 نتاال  القوا              ف  بعد المشيبوشف  ذاق عارااما  أو أنافما 

 اراثثشما قيد اآلزرار الام         ثهو      ثحقيدن  الشعر ف  بيت

البثثثاحثين العثثثرب  إنحمثثثن خثثثمل االمثثثمم علثثث  مجمثثثل الج ثثثد الباثثثث  العربثثث  فثثث  هثثثها الجانثثثب نجثثثد 

 ينليالماد ين قد رشطحا ج وده  ف  اتجاهين ر يس

 لالدرازة التاريخية لمف وو السرقار حت ورها عند النقاد العرب القدماء حصلت ا بالتنا  فث  النقثداألحل

 الادي و

 الادي  م  الشعر القدي  و لدرازة تنا  الشعر العرب الثان 

 إلثث شمثثا الي منثثا الباثث  عثثن تنثثا  مثثن هثثها النثثوم انت ثث  البثثاحثون   اآلنحليسثثي السثثرقار هثث  ماي منثثا 

نق ثثة م مثثة نن لثثق من ثثا فثث  معالجثثة  ثثاهرة التنثثا  بثثين كثثعراء العصثثر   الترشيثثط علثثحجثثودب بقثثدر  إ بثثار

التثث  تتجثثاحط  ( تقثث  فثث  زثثيا  مثثايمكن تسثثميته )التقاليثثد الفنيثثة ن ثثاأ إلثث حالتثث  اكثثرنا  والجثثاهل  تاديثثدا

مايشبه النثاهرة التث   إل تكرارار حاضاة تاولي  إل مفاهي  الشكل حالموضوم حمبيعة بنية النصو  

مم يكتسثب ا مثن شثثرة االمث حالةيتجاحط  أنالشعر الجاهل   لقارئحاليمكن ميطر بناء النج الجاهل  و
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حقثثراءة الشثثعر حالتثث  تتمثثثل بوجثثود مثثداخل للثثنج حمثثر  لبنثثاء الصثثور المتنوعثثة تعتمثثد علثث  بنثث  لغويثثة 

ين لق من ا الشعراء الن الشعر هو  اهرة فنية بقدر شونثه  ثاهرة لغويثة تخضث  لسثمار اللغثة التث  شتثب 

غوط الداللثثة يخضثث  لنثثوعين مثثن الضثثغوط همثثا ضثث( )بوصثثفه  ثثاهرة لغويثثة هب ثثا وحمثثن هثثها المن لثثق فانثث

ن هثهب البنثث  ألو (7)إلي ثثاحالوقثثا   المرمثوط  األكثياءوالن شثل مق ثث  لسثان  هثثو حلقثة حصثثل بثين حاإلبثم 

جثثطءا من ثثا  أحالقصثثيدة  أدحارتعثثاري الشثثعراء علثث  ازثثتخدام ا مثثن غيثثر تثثردد مثلثثي  أزثثاليبهثث   إنمثثا

اللغثثة  ألدحارالمن جيثثة  هثثو الممارزثثة العمليثثة األزثثلوب إن) نقثثم عثثن احثثد البثثاحثين يقثثول المسثثديو

 (8)( ممثثثا تعرضثثثه عليثثثه مثثثن حزثثثا ل -مشثثثاف ة أحشتابثثثة -تاثثثدد بكون ثثثا موقفثثثا يتخثثثهب المسثثثتعمل للغثثثة

نضثوب ا بقثدر شون ثا قالبثا فنيثا ميثط  أحن تلف الناهرة تمثل دليم علث  ضثع  الموهبثة حاليمكن القول ب 

طته حقا حجود مممثح خاصثة بكثل عصثر ن من زمار الشعر العرب  الت  ميشعر ألاالتجاب السا د ف  ال

زيازثية  ب حثدا متجردة عن التاديد الطمن  الهي حضعه الباحثون لتمييط الاقب الفنية حالتث  ارتب ثي 

فيمثثا يتعلثثق  إال وماثثدحدا الزثثيما فيمثثا يتعلثثق بالبنثثاء الفنثث  حالتشثثكيل ت  يرهثثامثثا دققنثثا في ثثا حجثثدنا  إذا

الزثيما فث   ومعينة من التعامل مث  اللغثة الشثعرية أنماطسيادة بالجوانب الموضوعية الت  ارتب ي فعم ب

بسثبب حالثة الرتابثة التث  فرضثت ا حالثة الاثل حالترحثال  األدبيثةالعصر الجاهل  الهي ل  تتغير فيه البيئة 

الشثثعرية المتنوعثثةوحالت  مثلثثي ابثثرط  األغثثرامحالاثثرحب حالغثثطحار حمثثا ارتثثبة ب ثثا مثثن معثثان  بثثرطر فثث  

 إلثث ربثث  التثث  نعثثثر علي ثثا فيمثثا حصثثلنا مثثن النصثثو  زثثاعدتنا علثث  تكثثوين صثثورة قريبثثة معثثال  حيثثاة الع

التنثا  الثهي  أدحارالقوالثب التث  مثلثي  أحهثهب التكثرارار  إنواإلزثموالاقيقة عن حياة العرب قبثل 

 اآلدابنقصدب التبدح جطءا غريبا عل  جسد القصيدة الجاهلية وحه  ما يمكثن العثثور عليثه فث  نمثاذج 

 إنفث  شثل مكثان ويقثول رحالن بثار ل) لثددبمما يبكر شون ا  اهرة مبيعية ممطمثه  المختلفة نسانيةاإل

هثثهب  إنشمثثا لثثو   أحمبيعيثثة  إن ثثاحمازثثة شمثثا لثثو  أحالقالثثب القثثول  هثثو الكلمثثة مكثثررة خثثارج شثثل زثثار 
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ون ماسوزثا اليكث أنوحش ن التقليد يسثت ي   ألزبابالكلمة تعود شل مرة بمعجطة لتكون مم مة حذلف 

 إنحهو بالضبة ماقصدب باحث  عربث  ةخثر قثرأ رجيثة جوليثا شرزثتيفا قثراءة عربيثة مبشثدا  (9)( حش نه تقليد

 إلث يعيد توطي  نناو اللسثان بوازث ة الثربة بثين شثمو تواصثل  ي ثدي ( النج بوصفه ج اطا )عبر لسان 

 ( إنتاجيثثثةمعثثه فالنج) لمتطامنثثةا أحعديثثدة مثثن الملفو ثثار السثثثابقة عليثثه  أنمثثثاطالمباكثثر حبثثين  اإلخبثثار

)ترحال للنصثو  حتثداخل نصث  وففث  فضثاء نثج معثين تتقثام  حتتنثاف  ملفو ثار أحج ثهحهو ف  احثد 

 و (11)( أخر عديدة مقت عة من نصو  

 اآلخثررار الثهي حنث  هثو التكث النقصد فيمثا نثطع  انثه تنثا  خثا  بالقصثيدة الجاهليثة  فإننا حبالت شيد

جوانثب  فث  تعطيثط أ ثربحشثان لثه  والبمغيثين العثرب القثدماء حالبثاحثين الماثد ينباهتماو حاضح من لثدن 

 حاأللفثا التث  تضثف  جثوا موزثيقيا خاصثا بتكثرار الاثرحي  اإليقاعيثةالجوانثب  متعددة فث  الثنج حمن ثا

حلثثيس  إلي ثثالكثثن التكثثرار الثثهي نتاثثد  عنثثه هثثو نمثثة  كثثكل  يتعلثثق بالبنيثثة التثث  اكثثرنا  (11)حالعبثثارار 

حهو تنا  بنيوي قا   عل  تكثرارار بعين ثا زنشثير الت  تعاري علي ا البمغيون العرب القدماء و ليةباآل

المادة الشثعرية التث  تث  فرطهثا تاثي مسثم  الدرازثة  إن إل نشير  أنمن  أحالف  مواضع ا وحالبد  إلي ا

 قسمين فرضي توج ين زارر علي ما الدرازة حهمال إل انقسمي 

 الشعريةو األبيارف  م ال   ت ت الت   ( حاألحري  حأزماءهاحمصادرها  ألفعالاشلمار مفردة )  -1

حعبثارار معينثة تسثتخدو غالبثا فث  بنثاء صثورة معينثة تتعلثق برمثط معثين  أبيثار نصثايأعبارار تمثثل  -2

 من رموط القصيدةو

وحقثثد شثثثر  حصثثورب( كثثام ازثثتخدام ا بثثين الشثثعراء حمن ثثا الفعثثل )ابلثث  أفعثثال األحلفمثثن نمثثاذج القسثث  

   (12)لالقيس أمريءحرحدها ف  المواض  الخاصة بالارب حالخصومة حتعداد المآ ر ومن ذلف قول 

 أحام عشور  إنش مف   إن عرضي رزالة        إنابل  زبيعا 
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 ال اكد حطام  ثق أالما ثم فإنن        من الوعيد  إليفاقصر 
 لحقوله

 الخبر مال أتاقل ابل  ك ابا حابل  عاصما            حمالكا ه
 بيًا شالسعال ثع  حزثثخو           ترشنا منك  قتل  ب إنا

   (13)حعند عدي بن طيد شان ل ا ارتباط بم زاة زجنه ف  قولهل
 فم         طلي قريبا من زواد الخصو ( يل  )عبد هندثثثابل  خل

 من زجنهل أخيه إل حقوله حين شتب 
 حهل ينف  المرء ماقد عل            ن يه        ثثثثعل ثياأبثثابل  

فثث  رفقتثثه للنعمثثان  أحالعثثات تاثثي ضثثغة شبيثثر تمثثثل  ألنثثهابغثثة الثثهبيان  فثث  تكرارهثثا شثثان الن حاألشثثثر
مكانة جعلي منه حزي ا لديه لمن حل به غضبه حلسانا مثدافعا عثن قومثه فث   أشسبتهتلف الت  والملف 

 بحمثا ترتثالنعمثان  اقعثة التعثرم للمتجثردة طحجلثف فث  ح صراعات   شما تامل فيما بعد حطر غضثب الم
حتوصيل الخبر ف  مواقث   اإلبم ال رب فرارا من ب ش النعمانومن هنا شان  إل دفعته  أمورعلي ا من 

 ف  هها السيا  ويقولل أكعاربالمواج ة حالت ديد حالة الطمي 
 يساموا المندياروغضاب أنق       ل   ثثثابل  بن  بدر فكل صدي

 نك  بالصالاار مجابثدعا م     من  إن عنوا ف  دار ذبيان فم ت 
   (14)ب حعند غيرب من الشعراء ويقوللحقد تكون ابل  مقدمة للفخر ف  مقدمار قصا د المديح عند

 قابوس م لكة         الواهب الايل حالقينار حالنعم  اأبثثثابل  لديف 
 االماال حالغنماحنمنح المال ف          موريمي  إذانلوي الرجحس 

   (15)لتقاعس  وفقالل إخوتهحهج   أبيهحهو مانراب ف  قول االزعر الجعف  الهي اخه بث ر 
ح  إنحمران  أباابل    عشيرت          ناجوا حللقوو المناجين الَيََ

 حلك  يعود عل  فراك   فت           أم  باعوا جواده  لتسمن 
ينثثهر بثثه قومثثه بنيثثة   أنااليثثادي بثثه مثثن راشثثب غيثثر ماثثدد  حهثثو نفسثثه الفعثثل الثثهي ي لثثب لقثثية بثثن يعمثثر

  (16)طحه  حالفتف ب   حي  يقوللشسر  لغ
 جعاثثالراشب المطج  عل  عجل        ناو الجطيرة مرتادا حمنت أي ابل 

 ل  اعج قد نصعا إن الرأي أر  إن  ثث         ابل  ايادا حخلل ف  زرات
 

 األصثوارمثن خثمل  حالتث خيرالتنفيثه حالثهي اليقبثل التبثامب  أمثرف ثو يتضثمن  وهنا داللثة صثوتية حألبل 
 و (17)الرغيدالت  تن   حالة ال دحء التراخ  حالعيش  ( حالمو نحالباء حالغيالمج ورة)ال مطة 
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حتثهشر قوم ثا بشثجاعته مارضثة  ألخي ثاعمرح ذي الكلب ف  ر ا  ثا  أخيحمن ا ماجاء ف  قول جنوب 
   (18)بث ربل األخهعل  

 عن  حديثا حبعض القول تكهيب ا          ثثل  ههيم حابل  من يبلغثاب
 بب ن كريثثان يعوي عندب الهيب     بان ذا الكلب عمرا خيره  حسبا     

معاحيثثة  أخاهثثاتسثثتخدو الفعثثل فثث  تاثثريض بنثث  زثثلي  حعثثامر علثث  حثثرب غ فثثان الثثهين قتلثثوا  حالخنسثثاء
   (19)فتقولل

 را     حمن شان من عليا هواطن كاهداا حعامثثثثابلغا عن  زليم أال
 احداثثثثثما تمقيت  بان ال تع إذا  بان بن  ذبيان قد ارصدحا لك    

 
االنق ثام عثن طمثن ححالثة  إلث حهثو دعثوة  ( التث  تكثرر ازثتخدام ا عنثد الشثعراء الفعثل)دم األفعثالحمن 

حغالبثثا  ومايشثثغل الشثثاعر حاضثثر هثثو إلثث بتفاصثثيل ا المثثرة التثث  تثثنعكس زثثلبا علثث  الشثثاعر حااللتفثثار 
القثيس  ثم  مثرار من ثا  أمثريءورد فث  كثعر وفث أخثر  إلث لوحثة  أحمانجدب حزيلة للتخلج من مق   

 ( 21)قولهل
 فدم عنف كيئا قد مض  لسبيله      حلكن عل  ما غالف الي  اقبل

 حشثيرا مايستخدو ف  مست ل لوحة حص  الناقة حالرحلة ما ف  قولهل
 صاو الن ار حهَجرا إذانف بجسرة             ذمول فدم ذا حزل ال   ع

   (21)شما جاء ف  قول النابغةل
 القعاق  ب رمفدم عنف قوما العتاب علي          حه  الاقوا عبسا 

   (22)حقول لبيد ف  مست ل حدي  الناقة حالرحلةل
 شني راحم  إنفدم عنف هها قد مض  لسبيله       حشِل  نج  ال   

   (23)ندبهل حقول خفاي بن
 فدم ذا حلكن هل تر  ضوء بار        يض ء حبيا ف  ذر  مت لق

االهتمثاو بمثا يثرحو الشثاعر  إلث السابقة يكش  الرغبة الملاة للشعراء فث  تنبيثه المتلقث   األبيار حت مل
قولثثه مثثن تفاصثثيل الرحلثثة ححصثث  بتفاصثثيل مثثا زثثبق عثثدو االنشثثغال  إلثث مرحثثه مثثن مقاصثثد مثلمثثا ينب ثثه 

شمثثا حي يئثثه الزثثتيعاب مثثا يريثثد عرضثثه مثثن قضثثية مثلمثثا قثثد وحثثال بثث يالن ذلثثف لثثيس هثثو الغثثرم  الناقثثة
الثهي تمثثل رحلثة الناقثة  اآلتث  إلث خ ابا حدعوة للنفس بضرحرة نسيان الماض  حااللتفثار  ( تكون )دم

د مشثقة الناقثة زثتكاب إنفيه حزيلة حجسرا طمانيا ناو الغاية من الرحلة الزيما ف  غثرم المثديح مالمثا 
مثثن وبصثثيغه المتنوعثثة ل لثثب تثثرق اللثثوو( حكثثام شثيثثرا عنثثد الشثثعراء ازثثتخداو )دمالممدح و إلثث الرحلثثة 
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ذلف مانجدب عند الشعراء الفرزان حالصعاليف فث  موضثوعت  الاثرب حالكثرو حهثو بتلثف الصثورة يكثاد 
   (24)لةحمن نماذجه ماجاء ف  قول مرف األكعارا النوم من يمثل  اهرة ف  هه

 فقد لمي قبل اليوو غير م ي     بين  ششق صدي        أحللوو دع  ا
   (25)ر حما يريد نسيانه من ا فيقوللي ر  من موضوعا أنفاصم بين مايريد  ( تمثل )دم األعش حعند 

 ريف ثثثثثريف ماقوت  حما تص        ا  وفما يد    ثحدم الهشر من عش
بصثثورب  ( حهثثو الفعثثل)ذر األكثثعارفثث  جانثثب مثثن  خثثراآلقثثد تكثثرر هثثو  ( دم)شمثثا حنجثثد مثثرادي الفعثثل 

  (26)الصعاليف عل  ناو ما نجد ف  قول حات  ال ا  ل أكعارف   ( الزيما )ذرين  المتنوعة
 حشل أمريء جثار عل  ماتعودا        مالف حافر إن  ثذرين  حمال

 يتبددا أنذرين  يكن مال  لعرض  جنة         يق  المال عرض  قبل 
حشمثا هثو ( ح)لسثي( الزيما ف  صورة)ليسثي( الت  تكرر ازتخدام ا الفعل )ليس األخر  عالاألفحمن 

   (27)معرحي يامل داللة النف  وفعند النابغة الهبيان  جاء ف  قولهل
 ا حراشب ا        نشوان ف  جوة الباغور مخمورثثيوم إلف اليسي تر  

 لامرأةوحقوله يص   أحوال ااحد حهو حص  للناقة ف  
 ا عار بش   نخلة البرماثحالب  انصرفي       إذا أعقابايسي من السود ل

ليسي ممن تبي  حتشتري حان ل ا من يكفي اوحهو قد ازتخدو ليس فث  مواضث  نفث   إن ا إل  إكارةف  
 ما ات   به حتسبب ف  غضب النعمان عنه حمن ذلف ماجاء ف  قولهل

 الرجال الم هب؟ التلمه         عل  كع  أي أخابق ثثفلسي بمست
 مدافعا عن نفسه ل أخر حقوله ف  مست ل قصيدة 

 اثثتراح أن إالاب        حما قد فار ثثفلسي بتارق ذشر التص
 حف  المكرحب يلق  المستراحا   يمق  المرء حت      أنحاشرب 

خثمل  نفسثه جيثدا مثن ي يئمنه  أغضبي الملفححاضح انه ف  حملته للدفام عن نفسه حرد الت   الت  
علثث  مسثثالة الثبثثار علثث  مثثا اعتثثاد عليثثه حعثثدو تثثرق الخثثوي يسثثي ر عليثثه مثث  انثثه يعكثثس رهبثثة  الت شيثثد

 اعتهارياتهو أشثرحاضاة من الملف حب شه ف  
 ثثثم  مثثثرار مثثثن ذلثثثف قولثثثه فثثث  مجم رتثثثه باثثثدحد  األبثثثر شمثثثا حرد الفعثثثل لثثثيس فثثث  كثثثعر عبيثثثد بثثثن 

   (28)ناصاال
 هي زودد باد حال شرب زيدفلسيوحان عللي نفسف بالمن       ب

 بال مطة ف  قولهل أردف اشما 
 يضثثالسي اكق ُ القول يقهي غربه     قصا د من ا ةبن حهض
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 ف  قولهل ( ليس)ثقصا دب ب إحد حصدر 
 نب  أ الثثثثال      فلو  ذرحة فجثليس رز  عل  الَدفين بب

ج علث  حثد علمنثا ب ثهب الصثورة وحقثد لث  نث ل  نمثاذ  ألننثا ( لثيس)يبدأ الشاعر بيته ب أننادر  أمرحهو 
مثرار فث  القصثيدة  أربث شثيرا فقد جاءر م  همطة االزتف او   األعش حصورب عند  ( ليس)تكرر الفعل 

   (29)حيفخر بقومهلالت  ي جو في ا احد بن  عبدان 
 لق قبل الصبا ثثثثثثحطافي في فطعناو         إذاانعين ثثالسنا الم

 يل تعثر ف  الرما حجود الخثثثث         ت  نكتفيهوواو الا  حثثثز
 ادرر خور اللقا ثثثثثما ح إذاو         أتاناتفين بمن ثثثالسنا المق

 اء القرا ثثثثثثما غًج بالم إذا       السنا الفارجين لكل شرب   
 دة الصَفا ثثثثثحاضرب بالم ن     نسبناو      إن أشروالسنا نان 

التكرار عكس فورة الفخر الممثطحج بالغضثب  إنالتوشيد شما  إل النف  المعن  قد خرج عن  إنححاضح 
منتنمثا  إيقاعثاشمثا اشسثب هثها التكثرار القصثيدة وحهو ما نلماثه شثيثرا فث  االهثاج  الممطحجثة بثالفخر 

فيمثثثا صثثثنعوا  شإيثثثاديكثثثون قومثثثه   نأ فثثث  موضثثث  ةخثثثر ( لثثثيس)وحينف  بالفخثثثر في ثثثا أجثثثواءظ علثثث  حثثثاف
 فيقولل

 ياصدا أناياد دارها      تكريي تمن  حبَ ا لسنا شمن جعلي 
 شما ازتخدمه ف  قولهل

 الداعر إل رة تدنو ثثثليسي بسوداء حال عنفجو       داع
بثثن عم ثثه مناصثثرا عثثامر بثثن ال فيثثل فثث  لعلقمثثة  أهاجيثثه إحثثد  هثثهب القصثثيدة حهثث  شثثرر لثثيس فثث    ثث 

 المنافرة المش ورة بين ما ف  قولهل
 ا رثثثثثثثالعطة للك حإنما           من   حص و  باألشثرحلسي 

 ناصرثثبكر ذحي ال أب حال     من مالفو         باأل رينسي ثثثحل
   حال النا رثثفلسي بالمست             أهله إل ك  ث  الاثثترج إن
 جازرثثثحلسي ف  ال يجاء بال      ي ف  السل  بهي نا لو      ثحلس

ذلثف  وبعثامر اإلعجثابموق  الشاعر ال اج  الهاو من علقمة بمثواطاة حف   نايا تكرار ليس توشيد عل  
حمثثن االلتفاتثثار الجميلثثة هنثثا انثثه شنثث   (31)غثثرار المنثثافرة التثث  جمعت مثثا عقثثد منثثافرة معنويثثة علثث  ألنثثه

وشمثا ( داللة الكثرة الكا رة حشنايته عن عدو النفث  حالضثر فث  قوله)المسثت  حالنثا ر األفرادبالاص  عن 
   (31)معرشة ذي قار الش يرة فقالل إبانالجبن عن العرب  ( يسل)نف  ب

 علي ا درحم القوو حالطَغ  إاللسنا بعيروحبيي اهللوما رة         
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 ف  قولهل ممدححهشما ازتخدم ا لنف  البخل عن 
 حأقفال اوات  بخل ثثثيس شمن دحن ماعونهو      خثحل

مثاال حه  تعن  تمن  حصثول  أخر مردفة بمفردة  أحححدها  أماحترددر ليي ف  الشعر الجاهل  شثيرا 
غالبثثثا مثثثا تثثث ت  مقترنثثثة  إذححثثثدها حغالبثثثا مثثثا تثثثرتبة بثثثالطمن الماضثثث  حنثثثدر مجيئ ثثثا تاقيقثثثه لبعثثثدب  نيمكثثث
لكون ثا دارجثة فث  االزثتعمال  أح إيقاعيثة أحلدحام عرحضية  أمانماذج ا حذلف  أشثرف   ( ح)يا ( إال)ب
مثثن  ( شثثثر مجيئ ثا مقترنثثة ب)كثعري  اشمث  األكثثعارصثثيغة تكثررر فث   لث إالدرجثة التثث  تاولثي في ثثا  إلث 

 (  32)ذلف ماجاء ف  قول السموأل ل
 أنواح ياليي كعري حين اندب هالكا         ماذا تببنن  به 

 حقولهل
 ورة حدعييثقر            بوها منش إذاليي كعري حاكعرن 

في ثا الشثاعر عن ثا بيث س  يتسثاءلالدرجثة التث   إلث ب ريقثة تبشثد شثثرة تثداحل ا  األعشث حنجدها ف  كعر 
   (33)فيقولل

 تعارثثليي     حهل يفيئن مس حأينبل ليي كعري 
   (34)يد العبادي من ذلف قولهلشما تكرر حرحدها ف  كعر عدي بن ط 

 ع   السبال األنباءتيف بخبر         عن ال ماو حي      ليي كعري 
 الثثيَ حل  الق ميتة االقت  حتف  بكًفث             أخهر إن ليي 

 حقولهل
 أصيصاكربا حوال   أر ذح غن         مت   حأناياليي كعري 

 حقولهل
 ما         ذرَ حًر حج ف الكافور إذا أنيليي كعري شي  

فث  التعبيثر  األهث حالة من االزتنجاد بالشثعر شونثه الوزثيلة  إل  تومئ ( ياليي كعري)صيغة  إنححاضح 
 تجنب ك ء ةخر و أح ة بتمن  حصول ك ء ما حالشكو  المرتب

حهث   ( ح)لعمثرق ( الواردة الت  نلمح تكرار ازتخدام ا بين الشعراء صيغة )لعمثري األخر حمن الصي  
ازثتعمال ا الثدارج فث  لغثة  األرجثحلكثرة تكرارها تشثبه علث   ن اأحالكف ف   وصيغة قس  تعن  ححياتف

بدايثة  أح يكثون صثيغة لمزثتفتا  أنتاثوال ماايثدا اليعثدح  ت خثه إن ثاالاوار اليومية عند الجاهليين مث  
مادحثثا  القثثيس فثث  قولثثه أمثثريء قسثثما حقيقيثثا بايثثاة الممثثدح  شقثثول أحبعثثض الشثثعراء  دكثثعر عنثثلبيثثي 

   (35)لت  لعمرق حلعمري ف  ههب القصيدة  حقد حردر خمس مرار بصيغ  األياديزعد بن الضباب 
 رثحال مقصر يوما في تين  بق      بار   أهله إل   ثلعمرق ما قلب
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 كرثالمخيلة حالس إالحاقيال ا        ضرن  حزة حمير   إنلعمرق ما 
 حال ن ن  يوو الافا  حال حصر ثلة ة         ثلعمرق ما زعد بخ
 مرابة لمم ار حالعكر الد ر    في       أمسلعمري لقوو قد نر  

 منف فافرس حمر ناإلي أحب    ي  حلي ديارب    ثلعمري لسعد ح
السابقة متفرقة ف  زيا  القصيدة الواحدة بازتثناء البيتين الثثان  حالثالث   األبيارحعل  الرغ  من شون 

تنثوم الضثمير في ثا بثين شثاي  إننازب مغثط  المثديح وشمثا  إيقاعياذلف التكرار قد حقق تنازقا  إن إال
قثيس التث  قثل في ثا غثرم المثديح حزثادها ال أمثريء ألكثعارالعثاو  الخ اب حياء المثتكل  نازثب الخثة
مثث   ( حردر مثث  لعمثثرق فثث  حثثين حردر)الثثمو ( )مثثا إنحالممحثثظ  والوصثث  حالفخثثر حالت ديثثد حالغثثطل

لغويثثة وشمثثا نعثثثر علثث  الثثمو بعثثد  أحلعمثثري حقثثد التكثثون مثثن بثثاب المصثثادفة بثثل قثثد تكثثون زثثمة ل جيثثة 
   (36)ف  قول لبيدل ( )لعمري

 لقد رط ي ف  زال  الدهر جعفر    صادقا   ان المخبر ثلعمري لئن ش
 ف  قولهل ( ف  حين اقترني لعمرق م )ما

 رار ال ير ما اهلل صان ثلعمرق ما تدري الضوارب بالاص       حال طاج
   (37)نفسه ف  قول قيس بن طهيرل حاألمر

 ي ثفيمن يض أبي  ذمار    بنو طياد     ثامأضلعمرق ما 
   (38)بعد لعمري ف  قول قيس بن الخ ي ل ( ما)م   ( حتقترن )المو 

 الممدد األدي لعمري لقد حالفي ذبيان شل ا     حعبسا عل  ما ف  
  (39)حف  قول صخر بن عمرح بن الشريدل

 أذنانمن شاني له  حأزمعيمن شان نا ما      أيقنيلعمري لقد 
 ف  قول عمرح بن معد يكربل أيضاحجاءر لعمرق مقترنة بما 

 ا يري ثثا مار     عل  رب  يرعن حمث  حما م لعمرق
صثيغة متكثررة عنثد الشثثعراء   إلث عثن الثمو للتوشيثد حتتاثول فث  صثورت ا الجديثدة  ( حقثد تفصثل )لعمثري

 لشما ف  قول عامر بن ال فيل
 لعمري حما عمري عل  ب ين     لقد كان حر الوجه معنة مس ر

ا تعارفثي عليثه الشثعراء حهثو الخثرحج عمث هثها إلث ة اضث رر الشثاعر يعبثر عثن حالثة خاصث أزلوبحهو 
   (41)ما ات   به حما نقله الخصوو من حكاية عنه فيقوللالهي نجدب عند النابغة حهو ينف  بشدب  األمر

 ارمثين        لقد ن قي ب م عل  االقثلعمري حما عمري عل  ب 
 حقولهل
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 علتميما بجنب الردبوح  بن  ر     صباوا     أنبئيلعمري لنع  الا  
 حجاءر لعمرق ف  قولهل

 أتان ا ثمن الفخر المضلل م     ثيي عل  يطيد    لعمرق ما خش
 شما ف  قولهل تقترن بالمو ف  بيي الحق إن ا إالغير الكاي حالياء  إل حقد تضاي 

 حكيبان حي  ازتب لت ا السواحل    لعمر بن  البركاء قيس حذهل ا  
 ا لثثحعاته من  العرا حالوزن  حتق عي       لر ثثلقد زرها ما غال

فثثث   أ ثثثرب أكثثثعاربحقثثثد يكثثثون لسثثثيادة غثثثرم المثثثديح علثثث   عثثثدة مثثثرار األعشثثث عنثثثد ( حتتكثثثرر )لعمثثثرق
 إلثثثي  لصثثي  الخ ثثثاب المباكثثرة لممدححيثثثه الثثهين شثثثثر ترحالثثه  إيثثثثاربجانثثب  إلثثث الكثثاي  إلثثث  إزثثنادها

   (41)حمكو ه عنده و شما ف  قولهل
 ات اثثثلمختل  غدي ا حعش     شني زا م    إنالرا   إنلعمرق 

 حقولهل
 حاجة بين الاياطو جلي إذات  مثل همه          ثثلعمرق ما ك  الف

 حقولهل
 الدثثالمج أبابحعلة ف  الند            كما له وحال  أكب يلعمرق ما 

تنثثا  كثثكل   إلثث قثثد تكثثررر علثث  هثثها الناثثو متاولثثة  أزثثماءهاحصثثي   حمصثثادرها األفعثثالحان شانثثي 
يشثثكل  ثثاهرة حاضثثاة في ثثا  أنالمعثثان  المتنوعثثة شثثاد  أحثثرييثثطر بثثه القصثثيدة الجاهليثثة فثثان تكثثرار تم

مق وعثة  أحدرجة التكاد تخلو من ا أيثة قصثيدة  إل الت  تكررر  ( إالح)( ح)رب ( إذاح) ( الزيما )لقد
جثثو  إضثثفاء حتكرارهثثا عنثثد الشثثعراء يقثثول احثثد الباحثينل)حيسثثتغل الشثثعراء التكثثرار فثث  أهميت ثثاحفثث  و

حبالنسثثبة لتكثثرار  (42)( شثثاب ينحثثرفين مت أحمثثن تكثثرار حثثري معثثين  اإلشثثثارموزثثيق  خثثا  عثثن مريثثق 
 إليثهفث  الداللثة حقثد يلجث  الشثاعر  أهميةبان هها النوم من ابسة التكرارار حاقل ا )الارحي فانه ير  

زثثثنجد مثثثن خثثثمل  إننثثثا إالتية الصثثثو  اإليقثثثامبقيمثثثة  اإلقثثثرارحمثثث   (43) (  اإليقثثثامبثثثدحاف  كثثثعورية لتعطيثثثط 
لمعثثان  تلثثف الاثثرحي حح ا ف ثثا  إن ( النصثثو  التثث  حرد في ثثا تكثثرار بعثثض الاثثرحي )المعثثان  تاديثثدا

الباحثث  قثثد خلثثة الكثثمو بثثين حثثرحي المبثثان  حقيمت ثثا  إنحيبثثدح وشبيثثرة فثث  توليثثد المعنثث  نفسثثه   أهميثثة
فثث  بنثثاء النجودليلنثثا فثث  ذلثثف  ميت ثثاأه إلثث حتثث  اختل ثثي عليثثه الرجيثثة الصثثوتية حبثثين حثثرحي المعثثان  

حشمثا  اإلمثم جانب شثرة ازتخداو الشعراء ل ا حت  التكثاد تخلثو من ثا قصثيدة علث   إل نفس ا  أمثلته
 ذلفو األمثلةزتكش  
التثث  صثثدرر ب ثثا  األبيثثارشمثثا هثثو معثثرحي تفيثثد التوشيثثد حقثثد عثرنثثا علثث  عثثدد شبيثثر جثثدا مثثن ( ي)لقثثد
الكبيثثثر فثثث  ذلثثثف الزثثثيما فثثث  القصثثثا د ذار الموضثثثوعار  أ ثثثربيثثثدب ل ثثثها المعنثثث  الثثثهي تف إنحيبثثثدح 
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 األكثثعارمثثن هنثا ف ثث  قثثد الطمثي نم ثثا مثثن  وحج ثار ننثثره  ت شيثثد إلثث الاسازثة التثث  يسثثع  كثعراجها 
حامتاطر بتنوم القصد من ازتخدام ا تبعثا لمقثدرة شثل كثاعر حشمثا زيتضثح مثن خثمل النصثو  وفثامرج 

الزثيما  رالشثاعالفكثرة التث  ياكي ثا  أجثطاءف  زيا  السثرد راب ثة بثين  ترد ةازتعمال ا فتار القيس ينوم 
 إلث المبشثدة بسثبب شثثرة ت رقثه  ( رب  ثا ب)الثمو إلث حقثد الياتثاج وف  حديثه عثن تجاربثه مث  النسثاء 

 إلثث ومثثن ذلثثف قولثثه فثث  الميتثثه التثث  يصثث  في ثثا تسثثلله  أكثثعاربتلثثف المواقثث  ممثثا جعل ثثا م لوفثثة فثث  
 ( 44)لإلي ا حاألهوالاحطب الاراس رفيقاته حتج إحد 

 حقد علمي زلم  حان شان بعل ا          بان الفت  ي هي حليس بفعال
التثث  تبعثثد  ( شثثانحمنطلثثة لثثد  النسثثاء بثثدليل قولثثه)حان   جثثرأةهنثثا جثثاءر لتوشيثثد مثثا يدعيثثه مثثن  ( ي)قثثد 

التث  يعثرم في ثا  ربأكثعالل بيعثة السثردية التث  امتثاطر ب ثا  إنحالكف ف  الشكوق عن صاة مايدع  و
الجثطء المحثق من ثا  إلث القصثيدة حمقامع ثا حتسث يل االنتقثال  أجثطاءف  ازثتخدام ا لثربة  أ رهاذشرياته 

 حف  ههب القصة الت  عرض ا يقول الحقال
 يالثحال ير ف  حشنات ا        لغي  من الوزم  را دب خ أغتديحقد 

ححصثفه المسث ب لثه  الاصثانمن حديثه عثن ( ديخرج في ا ب)لق أخر نفسه يتكرر ف  قصيدة  حاألمر
د حهو يخامب قيصثر الثرحو مالبثا عونثه حذاشثرا الصثعاب التث  مثرر بثه حهثو ياشث األزاسموضوعه  إل 

 لقضيته فيقولل حالت ييدالدع  
 أنكراحالبن جريج ف  قر  حمج         ث احأهلبعلبف  أنكرتن لقد 
 رد لفكرة ما ف  قولهلف  زيا  الس أخر ف  قصيدة  ( ف  حين حردر )قد

 يرانثثثثبج حأحف ابر بميثا      به      أصفثاه حاهلل  أصباوافقد 
شثاد يمثثل  ثاهرة يشثترق في ثا مث  غيثرب مثن الشثعراء شمثا زثيرد فث    ( أغتثديتكرارها عندب مث  ) إنعل  

 واالصور الحقموض  الادي  عن تكرار 
قضثيته التث   إنالقثيس مث   أمثريءهي نثراب عنثد ش  نجدها عنثد النابغثة الثهبيان  حلكثن لثيس بالشثكل الث

حهثو مثال   حأدحاتثهشثثرة ازثتخداو التوشيثد   إلث يدحر اغلب كعرب حول ا م  النعمان تقتض  افتثرام ميلثه 
مثثن غيثثرب مثثن الموضثثوعار ممثثا يسثثتدع  السثثرد  أشثثثرارتبام ثثا بالوصثث   إلثث الثثهي يشثثير  األمثثرياصثثل 

   (45)لف  قصيدة يص  في ا المتجردة طحج النعمان الم ولويقول
 ب ا            عن   ر مرنان بس   مصردثثقلبه من ح أصابيحلقد 

 حقوله ف  مست ل دخوله مق   حص  الاصانل
 ر  موارثبنجاء مض ل  الس         حلقد ازل  ال   حين ينوبن    

 مبشدة ف  زيا  الادي  ف  قولهل حت ت 
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 عي     لرحعاته من  العرا حالوزا لثن  حتق لقد زرها ما غال
 ألننثاالشعراء قصا ده  بالتوشيد  يبدأ أننادر  أمرقصا دب الت  يفخر في ا بنفسه حهو  إحد حيفتتح ب ا 

 قلما حجدنا افتتاحا من هها النمة ويقولل
 نبثالخيل تاملن      شبداء الكنج في ا حال م ب حل لقد لاقي 

حجثثود تكملثثة مفقثثودة ل ثثا الن المتلقثث   إلثث تلمثثح  ( قثثد)لتثث  تنت ثث  ببيثثي فيثثه القصثثيدة ا إنشمثثا ين ثثر 
الشثاعر قولثه شمثا فث  هثها البيثي الثهي تنت ث  بثه  يريثد ةخثريشعر بانق ام المعن  حاحتمالية حجود شمو 

 قصا دبل إحد 
 اب  ليل ل  تكد تترف ثحقد قلبي عن لون احمر قات      از

قوي علث  ال لثل  ث  حصث  مقتضثب للناقثة  ث  حصث  لليثل لث  يكتمثل  بو  تبدأ أبيارفالقصيدة ف  زتة 
تمثنح البيثي نفسثا زثرديا حاضثاا نفتثرم معثه حجثود تكملثة  األخيثرالت  صدر ب ا البيثي  ( قد )إنشما 

 للقصيدةو
   (46)ف  السياقار نفس ا من ذلف قوله م ددا بن  جديلةل (قد)ترد  األبر حف  كعر عبيد بن 

 يفوا       تيس قعيس قعيد شالولية اعضبثثحلقد جر  ل   فل  يتع
 ر ف  زيا  السرد ف  قولهلحتتكر 

 ا   ينعبثنارا ب ا مير االك       ار لدارو ثحلقد كببنا بالجف
 اق عصبصبثيوو ل   منا هن  لعامر     ار ثحلقد تقادو بالنس

فث  القصثيدة   جديثد مق ث  إلث للثدخول  فث  زثيا  السثرد  حقد تتكرر للسثببين السثابقين نفسث ما فتثات 
 شما ف  قولهل

 من ا الغوان  حدام الصارو القان     ب فودعن    ثثحقد عم لمت  كي
 مملثشعمة القين كحقد ازل  ال   حين تاضرن        بجسرة  

حقلمثا  ( ف  حصفه للناقة ف  رحمته ال ويلة شثر ازثتخدامه ل)لقثد شاألعش حعند كاعر مول  بالوص   
لوحثثة حهثث  عنثثدب تسثثتخدو للسثثببين نفسثث ما فمثثن نمثثاذج حرحدهثثا فثث  زثثيا  السثثرد  أحخثثم من ثثا مق ثث  
 ماجاء ف  قولهل

 اب اثثثر احظ من تخب             با ثثحلقد غبني الكاع
 حقولهل

 ن  شمبهثثد النوو حتنبا   ث            حلقد مرقي الا  بعث
 لي ذ ابهثعس إذاثاضر              حت  باث أمفيحلقد 
 ف  العيش مخضرا جنابه  ث ة             ثثبغب أراب حلقد
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 هثأمان موردا كراب               ألتاجر ثحلقد ك در ال
 مق   جديد قولهل إل حمن نماذج ازتخدام ا للدخول 

 حلقد ارجل جمت  بعشية           للشرب قبل زنابف المرتاد

 ص  الناقةلراء حدخوله لمق   ح حقوله بعد فراغه من الادي  عن الصا

 نا ثثعنتريسونعابةومع    قد تجاحطت ا حتات  مرح و      

 حقولهل

 ثض حولنا ترق حشابلحلقد كربي الخمر تثر        ش
  (47)ولهلحمن نماذج ا عند كعراء االصمعيار مجيئ ا ف  زيا  السرد عند االزعر الجعف  ف  ق

 ر ث مدر القالاصون الخيل ال إن    حلقد علمي عل  تجُشم  الرد      
 ي الشمردللحقول زعد  بن

 ا ينف ثعلم أنحعلمي ذاق لو ث           بل فيما قد مضحلقد بدا ل  ق
 و (48)ة من الشعراءشما تكررر شثيرا عند ما فة شبير 

حهث  تفيثد الشثرط شمثا هثو معثرحي  األبيثارالتث  صثدرر ب ثا الكثيثر مثن ( إذافث  تكرارهثا )( حمثل )لقد
لمنازثبت ا فث   األغثراملثد  الشثعراء فث  مختلث   أ يثرةصثيغة  إلث حتث  تاولثي  حتلونثي ازثتخدامات ا
خلق نوم من التنازب المعنثوي الثهي يتضثمنه الشثرط علث    حإمكانيةالمواق   ر منداللة الشرط للكثي

حهثث  بثثهلف حزثثيلة لتوليثثد المعثثان  دللثثي شثثثرة ازثثتخدام ا  وصثثعيد البيثثي الواحثثد علثث  حجثثه الخصثثو 
عثن حالثة مثا فث  زثيا  زثردي علث   لإلخبثارفث  هثها الجانبوحقثد ح فثي  ب هميت ثا لشثعراءعل  حعث  ا

   (49)القيس ف  المعلقةل أمريءشقول   األشثر
 اءر بريا القرنفلثنسي  الصبا ج        ف من ما  قامتا تضوم المس إذا
 ينلف  موضعين متفرق أخر حقوله ف  قصيدة 

 هطيط الريح مرر ب  اب تقول     ما جر  ك حين حابتل ع فه      إذا
 ي ت  الصيد نا ب أن إل تعالوا   ثنا        أهلما رشبنا قال حلدان  إذا

نجثثدب فثث   أمثثرحهثثو  أشثثثر أحتثثراش  للصثثور مثثن خثثمل تكرارهثثا فثث  بيتثثين متتثثاليين  إحثثدا حتسثثاه  فثث  
 ناو مانجدب ف  قولهل حاالر الوص  المفصل عل 

 مش  ال يد ب  ف  دفه    فرفرا   انبيه شلي ما          طعته من ج إذا
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   االباجل ابتل ثجلعد حاهنا ارن فرانق             عل  ححقلي ر  إذا
 يرب من الشعراء ومن ذلف قولهلغشما حجاءر ف  معرم النصح عندب حعند 

 المرء ل  يخطن عليه لسانه         فليس عل  ك ء زواب بخطان إذا
نعثثر علي ثا  دحال نكثايله الشديد للوص  ف  نماذج شثيرةوب محتكرر مجيئ ا عندب ف  زيا  السرد بسب

القثيس ب ريقثة فريثدة فث  االنتقثال بثين موضثوعار القصثيدةوشما  أمثريءبين المقام  حاللوحار النفثراد 
   (51)ف  مواض  متفرقة من كعرب عل  ناو قوله مكررال النابغةعند  أيضاحترد ف  زيا  السرد 
 يدثمتايطا بمكانه ملء ال          ي اخث  جا ماثلمسي لمس حإذا
 رفا          حمرشنا ذا طرنب شالجلمدثمش أقمر رأيي رأيي حإذا
 راب  المجسة بالعبير مقرمد     معني معني ف  مست دي      حإذا

مثثثن خثثثمل  اإليقثثثاممفتثثثا  هثثثها  ( إذاشانثثثي فيثثثه)منتنمثثثا   إيقاعثثثافثثثالتكرارار الممحنثثثة هنثثثا قثثثد حققثثثي 
الصثثورة وشمثثا تكثثرار  أجثثطاء م ثثة تكثثرارار للجمثثل ل ثثا قيمثثة بنا يثثة شبيثثرة فثث  كثثد  تصثثدرها لجمثثل في ثثا

الن الشثثاعر  أزثثلوب تثثراش   إحثثدا يثثب ر فثث   أنحتكثثرار الجمثثل قثثد حرد عفثثوا حمثثن غيثثر  ( إذاالاثثري )
حهثو يتجثاحط بثهلف فث  ح يفتثه  ( إذاعلث  ) اإلبقثاءالتث  ازثتخدم ا حشررهثا مث   األفعالنوم ف  دالالر 

 و (51)ببا ف  حجودب الت  يراها احد الباحثين ز( حرة الشعرية)الضر 
 إلث تبثرط الااجثة  إذالمثديح للفرزثان و أكثعارفث   أحضثححقد تن ر قيمت ا حداللت ا عل  الشرط بصورة 

هثها النثوم مثن الاثرحي لتاقيثق التنثوم الثهي يكسثب الثنج  إلث بناء صور المديح فث  زثياقار تاتثاج 
   (52)لزعته عل  ناو قوله
 ير شاذبثقوو ب ز   غ أحلئففوق          أبصررما غطا بالجيش  إذا

 و (53)له لكرا شقو  ت بةححرد ازتخدام ا ف  كعر 
 حب ن هضام حي  إذا صبا     ي بامنت  زرار  ثثثثخَلف إذا

 حقولهل
 نجل ثزوي ت أن االكليب فول ا     شليبف حاعل   أحلتفالارب  إذا

الاكمثثة حالنصثثح  إلثث التثث  مثثال في ثثا  أكثثعاربالزثثيما فثث   األبثثر د بثثن شمثثا تكثثررر شثيثثرا فثث  كثثعر عبيثث
  (54)لهلعل  كاشلة قو 

 بتتبَ  أنيحشني  ثوقأخث أحد        أمريء حأخاترشته  أخوق حإذا
فث   ( إذاحتتميط الصورة ف  هها البيي بالتداخل حاالبتعاد عن المباكرة حتلف ميطة ف  المعن  زثاهمي)

التنثثثوم فثثث  ازثثثتخدام ا حان شثثثان معناهثثثا الشثثثرطوحمن  إمكانيثثثةالثثثهي يعكثثثس  األمثثثرتاقق ثثثا فثثث  النجو
 يا  السرد قولهلنماذج ا ف  ز
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 ا  قلي نعامة         حان طجرر يوما فليسي برعبوبثثحرشت ا الس إذا
ياسثثب للشثثاعروحقد تقتثثرن بعثثام   أمثثرجواب ثثا هنثثا حاشتملثثي جملت ثثا بنصثث  بيثثي حهثثو  أخثثهرحقثثد 

 ما ف  قولهلالصورة ش أجطاءلترتيب 
 ب حصار الغبار فو  الهحا ب     نا الار  ثثالخيل كمرر ف  ز حإذا

 ف  زيا  موضوم الارب عموماو أخر حقد ع في هنا صورة عل  
الثثهي يبشثثد قيمت ثثا المعنويثثة حالبنا يثثة حدحرهثثا  األمثثربشثثكل الفثثي حهثثو  ( إذاحعنثثد لبيثثد شثثهلف تتثثردد )

  (55) حصاي شلبيدومن ذلف قولهلالفعال ف  بناء الصور الزيما عند كاعر 
 األنيابد نواجه ثح أبدينلناورها       أكرعي األزنة حإذا

 شقولهل  ( إذات  يستخدو في ا )ال األبيارالتفصيل بعد  إل يميل باك  حلعه بالوص   حهو
 مفا من رحيق معَ بثيمج ز  ش  الوليد شعامه        أرزلي إذا

 يب االردان غير مسببث  معلفم ما نغج منه فان ضمانه       
 حقولهل

 يب الج  فارشبثما ن   من  برا  نفضته         حان يدن من  الغ إذا
 عل  خد مناوم الغرارين صَلبثئنا عهارب        رفي  اللبان م م

  (56) وةخريند كعراء حه  شثيرة عن
سثه فث  بنثاء الصثور الفنيثة الت  تفيد الجر فقد تكررر شهلف بشكل شبير حشان ل ا الدحر نف ( )رب حأما

حجثاءر بوج ينلمباكثر أي حردر بلفن ثاوحةخر غيثر مباكثر مثن خثمل  األبيثار أحا ثلحشثر مجيئ ثا فث  
 أمثلثةنماذج ثا وفمثن  أشثثرفث   إال أحباثري نثداء  تكثون مسثبوقة  أيضا إن احظ لة علي ا حيمالواح الدا

  (57)السموأللمجيئ ا مجردة قول 
 حغ  ترشته فكفيي ر                 رب كت  زمته فتصاممث

   (58)دجاد مكررا ف  بيتين متمحقينل أب ول حق
 جماال لدميرجعل الكلب           ته ف  ح ا   ثرب شلب راي
 اة تامل اال قاالثحق          ف  جار نمل    رأييرب  ور 

   (59)شاهل اليشكريل  أب حقول زويد بن 
   ل  موتا ل  ي  غينا قلبه      قد تمن أنضجيرب من 

قثول لناثو عنثد الشثعراء حمثن نماذج ثا غالبا ما تتكرر عل  هها ا إن اف  نماذج شثيرة بل  بالياءحاقترني 
   (61)دي بن طيدلع

 اليوو عمرح قالب ا أناما        ف ل ثنع أبليت  يارب قوو 
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 حقولهل
 حان قربته متباعد حمخول        فيارب من كجن يسرق صامتا 

    (61)القيسل ءأمريحقول 
 خة تمثال ش ن ا ةثبآنس ور حليلة         ثحيارب يوو قد ل

  حقولهل
 فيارب مكرحب شررر حراءب     حعان فككي الغل عنه ففدان 

 (  62)حقول المنخل اليشكريل
 يارب يوو للمنثثثثث            خل قد ل ا فيه قصير

 ( 63)بالواح قليم شقول السموألل رنةحجاءر مقت
 حر رماح ا برماح  أمف رمشعلة يشب حقودها     حلرب 

حشثر مج ء الواح الدالة علي ا ف  الشعر الجاهل  حبشكل يفثو  حرحدهثا بلفن ثا حربمثا شثان السثبب فث  
مثثن العبثثارة ذلثثف الن الشثثاعر ماكثثوو  أشثثثر اإلكثثارة إلثث حمثثيل    لإليجثثاطالعثثرب المعثثرحي  إيثثثارذلثثف 

 تهوحمن نماذج ا عند السموألل اعقدر ازت اإليجاطإل   بوحدار صوتية ف  البيي الواحد تض رب
 ولثتنادي حفي ا قلة ححم     عاديا    أزرةال ثحقا لة ماب

 ( 64)ف  قولهل األعش  حعند
 غاب عن  بغات ا إذاحش س شماء الن  باشرر حدها       بغرت او

 حقولهل
 من       علينا    ل  يصد الوعيد األنيابحقوو تصري 

 (  65)بن مقرحو الضب  عدة مرار لصمعية ربيعة أ حتكررر ف 
 ته فتل باثثثثك اب غض كبع           شان زنانه   ثثثحازمر خ 

 الديف ف  جوت من الليل مربا إذا            زمفهحفتيان صد  قد صباي 
 الرحم  وبا إل الداع   إذاحميي        بان بريقه     ثثغج الج إذاحزرب 

 لعبديلف  قول الممط  اح 
 ير زخة مفر ثحاحد من غ إل              اجدحناجية عديي من عند مس

 ( 66)كرال ت بةحف  قول 
 ابرثل ا نفه تنل في ا المس      حمعنة خلس قد معني مركة  

 إلثث  فباإلضثثافةفثث  هثثها الشثثيوم حالتنثثوم عنثثد الشثثعراء  أ رهثثا (رب)للو يفثثة التثث  تبدي ثثا  إنحالكثثف فثث  
للشثثاعر  حأتاحثثيالمعنثث   أفثثا فقثثد فتاثثي  األبيثثار الفتتثثا منازثثبة  أداةلتثث  جعلت ثثا قيمت ثثا الصثثوتية ا
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 إلث تقتضث  تقسثي  المعنث   أعثمبابتكار المعان  حترتيب ححدات ا الن جملت ثا حشمثا ين ثر مثن نماذج ثا 
ه المتلقث  بثه  ث  مثايتعلق بث إخبثارحهو االز  المجرحر المقصود بالخبر الهي يريثد الشثاعر  األحل جطأين

 اشتف  بهشر معمول ا المباكر و إذامن تفاصيل الن الجملة تبق  ناقصة 
تكثثثرر ازثثثتخدام ا عنثثثد الشثثثعراء  األكثثثعارالتثثث  تثثثبدي معنثثث  االزثثثتفتا   ثثثاهرة كثثثا عة فثثث   ( إالحتمثثثثل )

لث  حالمقثام  فث  جثطء مثن نماذج ثا  شم  حاألبيثاربشكل حاضح حه  ب ها تصلح فث  م ثال  القصثا د 
   (67)وو لمعلقة عمرح بن شلث

 حالتبق  خمور االندرينا             فاصابيناهب  بصانف  إال
 شما جاءر ف  حزة احد النصو ل

 ار الكبارثثطهير ف  الملم             أخي اتغن  شنانة عن  إال
حيمحظ اختمي معناها حفق السيا  الهي تثرد فيثه ف ث  تامثل معنث  النثداء حالتاضثيض لفعثل الشث ء 

فثث  حثثين حملثثي معنثث  االزثثتف او فثث  البيثثي  األحلشثثاعرال  جانثثب التنبيثثه  فثث  المثثثال الثثهي يرغبثثه ال
فثان الشثعراء شثانوا حاعثين ل ثها التنثثوم فث  االزثتعمال مثن هنثا تنوعثي ح ا ف ثا حالصثثور  حبالت شيثدالثان و

نوي ل ثا حهثو مثا زتكشثفه النمثاذج حعكسي ف  الوقي نفسه الخطين المع األكعارالت  حردر في ا ف  
   (68)  عدي بن طيد العبادي ف  قوله للمختل  الشعراء حمن  آلتيةا

 النصياة بالمغيب ت د مان عن               حقد ثمن مبل  النع إال
حهثثو المعنثث   للنعمثثان إيصثثال امعنثث  التنبيثثه الن الشثثاعر يباثث  عثثن مبلثث  للرزثثالة التثث  يريثثد  أدرفقثثد 

   (69)ر ف  قوله مفتتاا قصيدتهلصمعياريض احد كعراء االنفسه عند زعية بن الغ
 شما غنيي  أعودي حقد بقيي     حان  لن ثبلي إن  إال

 بن عوي ف  قولهل أرق باء بن لنفسه عند ع األمرحهو 
 من  ل  إنتلكما عرز  تصد بوج  ا      حتطع  ف  جارات ا  إال

   (71)الت ديدل حعند النابغة الهي ازتخدم ا ف 
 حطبان الهي ل  يرم ص ريخريما      عن من مبل   أال

 لأخر تمنيا ف  م ل  ه قصيدة حم
 عن الاد ان ليي  حما يغنياليتن  حالمرء ميي     أال
 لاألعش ل حجاءر مقترنة بالنداء ف  قو 
 دحما يبيياقتل قد خلق الجديد       ححبف ما يمح  أال

 لةخرب ا ف  م ل  حمستفتاا من
 أزيرهاول هل يفاد  اجد بكورهاو      حعرم بق إذح  مياو أال
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 مشددة لمزتثناء ف  قولهل( إالَ )حقد ترد 
 الجطارةهثثة زابح ن د     بدا    أحملة ثع إال

  (71)ف  الم ل  عندب شما ف  قولهل الضمن السيا   حت ت 
 ثاا حسر     زتنكا ا الرما  حمثيارب م أال

   (72)لهر  ير   ب ا النعمان بن المنقصا دب الت إحد حيفتتح ب ا لبيد 
 ؟ مل حبامل أوفيقض   أناب     يااحلتس الن المرء ماذا  أال

    صدر ب ا بيته الش يرل
 لثشل ك ء ما خم اهلل بامل    حشل نعي  الماالة طا   أال

فث  حثين حملثي معنث  التنبيثه حالتوشيثد فث  البيثي  األحلحه  تامل معن  التنبيه حاالزثتف او فث  البيثي 
شمثا جثاءر ( القثيس فث  بيثي حرد ذشثرب زثابقا فث  الاثدي  عثن )رب أمثريءنثد الثان وحاقترني بثرب ع

   (73)ف  قولهل منب ة م  التوشيد
 دحن       ه  منعوا جاراتك  ةل غدران أمسقوما شنت   إن أال

 حمنب ة ف  قولهل
 حبعد المشيب مول عمر حملبسا   بعد العدو للمرء قنوة    إن الأ
 حللقصر ف  قولهل

 تقرعل  ك ء قوي  بمسحليس      هر ليال حأعصرأال إنما الد
التنثثوم الثثهي   ثثر فثث  ازثثتخداو الاثثرحي عكثثس زثثعة العربيثثة حغطارت ثثا حضثثخامة المعجثث  الشثثعري  إن

جانثثثب الاريثثثة التثثث  تتيا ثثثا مسثثثتويار المعنثثث  حفقثثثا للسثثثيا   إلثثث الثثثهي يسثثثتمد الشثثثعراء منثثثه مثثثادت   
حالصثي  حالاثرحي التث  تكلمنثا  األفعثالشثل   إنح قاو عل  تنوم معثان  الارحيوحصثاي الهينحالترشيب 

ف  مر  تو يف ا حنسب كيوع ا كثكلي  إن ا إالمبيع   أمرعنا ه  جطء ح  من اللغة ححجودها بغطارة 
ننم ثثا حمريقثثة قا لي ثثا فثث  الثثنن  حشانثثي تلثثف  أطمثثانالمتنوعثثة فثث   األكثثعارتناصثثا ترشيبيثثا حاضثثاا بثثين 

 ف  القصيدة العربيةونماذج ممثلة لتلف الناهرة البنا ية 
بعين ثا لثد  الشثعراء  أبيثار أنصثاي أح أبيثارهنثاق تناصثا فريثدا مثن نثوم ةخثر تمثثل فث  تكثرار  إنعل  

المصثثدرة  األبيثثاردجاد االيثثادي فثث  حصثث  الاصثثان فثث   حأبثث لقثثيس  أمثثريءحمثثن نماذجثثه مثثانراب بثثين 
   (74)القيسل أمرجويقول  ( أغدحح)حقد ( أغتديب)حقد 

 هيكل األحابدد ثبمنجرد قي   ير ف  حشنات ا  حال  أغتديحقد 
 لأخر حيقول ف  قصيدة 

 حال ير ف  حشنات ا     لغي  من الوزم  را دب خال أغتديحقد 
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 لأخر حف  قصيدة 
 حال ير ف  حشنات ا    حماء الند  يجري عل  شل مهنب أغتديحقد 

   (75)دجاد ف  قولهل أب   صيغ ا عند مشاب ة نعثر عل أخر حنماذج 
 القصرار أيديداف  رشن      صنت  الخد  أغتديقد لح 

 حقولهل
 يداف  رشن       اجول  ذح ميعة اضريج أغتدي قدلح 

 حقولهل
 يداف  رشن      مثل كاة االران ن د م ار أغتديحلقد 

   (76)القيس ل أمريءاديدا شما ف  قول ت الاصانف  لوحار حص   أخر نفسه ف  صي   حاألمر
 ان حتقريب تتفلثزرح حإرخاء   امة   ثثاقا نعله اي م  ب  حز

 مكر مفر مقبل مدبر معا       شجلمود صخر ح ه السيل من عل
 حقولهل

 شفال ال جان ينتا  للعضيض    له قصريا عير حزاقا نعامة   
  (77)دجادل أب حقول 

 بثعفو حذي عق ذي ثة العهر     ةثمكر زب
 رعبثضب فوج ء بال   ا   ثله زاقا  لي  خ

 دجادل أب متكررة عند  (  أغدحترد )حقد حقد 
 ذي ميعة زكبثل       ب ري ه  أغدححقد 

   (78)تكررر عند عدي بن طيد ف  قولهلح 
 بكميي شعكا   االدو    حيغدح صابت   أغدححقد 

 حقولهل
 ري طانه    حجه منطحي حخد شالمسنثب  أغدححلقد 

شمثا   وبثاب االفتثرام فللرحايثة ح رحف ثا دحر ماتمثلحشل ثا تقث  فث   األزثبابحمرد هها التشابه متشثعب 
حالمعثان  بثين نصثو   األلفثا غوية لبيئة مثا يسثاعد علث  كثيوم نمثة متكثرر متثداحل مثن لالسمار ال إن

الشثثاعرين وحهنثثاق تسثثاجل يكمثثن حراء تشثثابه فثث  ترشيثثب صثثورة الوصثث  حمفرداتثثه يتعثثد  هثثهب النمثثاذج 
نت ثا فث  ديواني مثا حيتمثثل فث  مثد  دقثة الرحايثار التث  شثيثرة يمكثن ممح  أخثر صثور  إل الت  ذشرر 

القيس ريادة كبه متفق علي ا للشعر العرب  وذلف الن كعرب ق عثا قثد خضث  لمعثايير البيئثة  أمريءتمنح 
لسثثنا هنثثا بصثثدد درازثثة الريثثادة الشثثعرية بقثثدر  إننثثاوحمثث   أفكثثارباللغويثثة التثث  نشثث  في ثثا حازثثتمد من ثثا 
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ن تنا  البن  حالتراشيب ف  ديوان الشاعر الواحد تارة حدحاحيثن الشثعراء الثهين ممحنة ا ر هها النوم م
حزارحا جمي  عل  ما يمكثن عثدب معثايير فنيثة للقصثيدة العربيثة الجاهليثة حمثا  اآلخربعض   بالبعض  ت  ر
 هها التنا  من تساجالر تتعلق بقضايا فنية و أ ارب

  (79)قولهلالقيس نفسه حه   أمريء عندترددر  أخر حصيغة 
 قامتا تضوم المسف من ما     نسي  الصبا جاءر بريا القرنفل إذا
 حقوله ف  بيي مشابهل
 التفتي ناوي تضوم ريا ا       نسي  الصبا جاءر بريا القرنفل إذا
 قلي هات  ناحلين  تمايلي          عل  هضي  الكشح ريا المخلل إذا

 مختل  ل ةخرحف  بيي   
 ف من ما       نسي  الصبا جاءر بريح من الق رقامتا تضوم المس إذا

شثيرة تكمن حراء هها التكرار من ا الرحايثة ح رحف ثا حمن ثا زثيادة   أزبابحف  ههب الاالة يمكن افترام 
تكثون الصثثورة المتكثثررة فثث  ترشيب ثثا  أن أحخاصثثة بالشثثاعرو أزثثلوبيةيمثثثل الطمثة ترشيثثب بعينثثه  أح أزثلوب

لتكثثثوين المعرفثثث  حالصثثثور المتداحلثثثة اجتماعيثثثا يشثثثبه زثثثا ر مثثثا اتفثثثق عليثثثه حممما ثثثا البنا يثثثة جثثثطءا مثثثن ا
شثيثرة متشثاب ه مثن التراشيثب حمن ثثا   أنمثاطنعثثثر علث   ألننثاالجثاهليون مثن تشثبي ار حشنايثار حمسثميار 

 أبثثثود فثثث  ر ثثثاء حلثثثدبويقول للاثثثار  بثثثن عبثثثادجاد البيثثثي الثثثهي يثثثهشرنا بقصثثثيدة مشثثث ورة  أبثثث فثثث  كثثثعر 
  (81)دجادل

 الارب في ا تمتل حهموو          إنربة العرادة قربا م
  (81)حيقول الاار  ل

 قربا مربة النعامة من      لقاي حرب حا ل عن حيال
 ح ذيل الشمالبة النعامة من       شلما هب ريثقربا مر 

هثثها التشثثابه فلوحثثة حصثث   إحثثدا فثث   أ ثثربلوحثثدة الموضثثوم الثثهي يثثنن  فيثثه الشثثعراء  إنحالكثثف فثث  
الت  ربما شاني ل ا مرجعيثة  األفكارحححدة تميطر بوجود زمار مشترشة ف  تفاصيل الوص   الاصان

معينة يمكن عثدها متعارفثار تواضثعت ا البيئثة اللغويثة ح  ثرر  أنماطلغوية حمعنوية مشترشة بسبب كيوم 
 ل او األدب جليا ف  النتاج 

صثا بالقصثيدة الجاهليثة علث  مسثتو  خا ( )تناصثاأزمينابحمن مجمثل النمثاذج السثابقة يتضثح حجثود مثا 
حقثثد  والتثث  تتشثثكل من ثثا حاألفكثثارحعلثث  مسثثتو  الصثثور الفنيثثة  ( ححثثرحي حتراشيثثب أفعثثالالمفثثردار )

من ثا  ةخرالسابقة من ا لتمثل الناهرة الت  شنا بصدد الادي  عن ا حترشنا عددا  باألمثلةارت ينا االشتفاء 
 األمثثرل فثث  ن ايثثة بسثث ولة نسثثبة كثثيوع ا الكبيثثرة لنصثثيكتشثث   إنيمكثثن للم لثث  علثث  الشثثعر الجثثاهل  

 أحتعبيريثة  أنمامثاالدرجثة التث  حجثدنا في ثا  إلث  حاألفكثار حاألكثكالالنمثاذج حالتقاليثد ححثدة  ت شيثد إلث 
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عكسثثي فثث  تنثثوم مسثثتويار المعنثث  في ثثا  أفكثثاره قوالثثب لفنيثثة بنثث  علي ثثا الشثثعراء صثثوره  حكثثكلوا 
 العربية الت  شتب في ا هها الشعر و اللغةالميطة الت  انفردر ب ا 

 ال وامش 
 و16كعرنا القدي  حالنقد الجديد/ -1
 و93-69/دبية حننرية التنا فكرة السرقار األ -2
 و83/قدي قضايا النقد ال -3
 و84نفسه/ -4
 و281/ةالعمد -5
 و84/األعش  ديوان -6
 و55/حاألزلوب األزلوبية -7
 و76نفسه/ -8
 و89/يننر لهة النج -9

 و21/رزتيفاجوليا ش-نقم عن عل  النج 136/الننرية حالت بيق بين حاألزلوبيةالنج  -11
 و135/العرب  البديلة ف  الشعر حاإليقاعارالرديفة  اإليقاعار -11
 و221,216حيننر للمطيد/ 137,217/القيس أمريءديوان  -12
 و14,164/طيد العبادي ديوان عدي بن -13
 و245حيننر/ 242,143/بتمامهيان  ديوان النابغة الهب -14
 و141/االصمعيار -15
 و39/لقية بن يعمر االياديديوان  -16
 و37/ ( يادي)درازة صوتيةكعر لقية بن يعمر اال -17
 و2/134-العرب  األدبف  ماية  حأ رهاههيل  أكعار -18
 و33/ديوان الخنساء -19
 و119حيننر /17,79ديوانه/ -21
 و188ديوانه/ -21
 و92/أب  زلم وحيننر كر  ديوان طهير بن 119/د بن ربيعة العامرييديوان لب -22
 و25االصمعيار/ -23
 و86/لعبدديوان مرفة بن ا -24
 و114/األعش ديوان  -25
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 و23/حأخباربديوان كعر حات  بن عبد اهلل ال ا    -26
 و251و 78و 115و 215ديوانه/ -27
 و112و 86و 66/األبر ديوان عبيد بن  -28
 و78,94و 91و 215حيننر للمطيد/ 82و 56و 36/األعش  ديوان -29
 و12/ف  الشعر الجاهل  حأ رها منافرة عامر بن ال فيل حعلقمة بن عم ة العامريين -31
 و162و 112/األعش ديوان  -31
 و23و 51/ديوان السموأل -32
 و71ديوانه/ -33
 الدنو أزفلهو  حاألصيجو 86و 71و 57-56ديوانه/ -34
 و131وحيننر /125ديوانه/ -35
 و91و 73ديوانه/ -36
 و47/كعر قيس بن طهير -37
 و127/س بن الخ ي ديوان قي -38
 و61/حف  ديوان عامر بن ال فيل215و 176و 146االصمعيار/ -39
 و195و 168و حللمطيد/115و 147و 181و 48ديوانه/ -41
 و57و 215و 48و حللمطيد/43و 35و 31ديوانه/ -41
 و135مصدر زابق/-البديلة حاإليقاعاررديفة ال اإليقاعاريننر  -42
 و37نفسه/ -43
 و172و 163و 143و 141و 115/أيضاو حيننر 83و 51و 47ديوانه/ -44
 و186و 174و 116و 97و 31ديوانه/ -45
و 41,124و 116,36و 115حللمطيثثثد يننثثثر/ 157و 127و 51و 19و 18,16و 34ديوانثثثه/ -46

 حغيرها الكثيرو 127,137
 و162,218و 143و حيننر/112و 141االصمعيار/ -47
(   هثثثث 71لمامثثثد بثثثن مالثثثف)ر حديثثثوان الشثثثنفر  193و 46و 61للمطيثثثد يننثثثر كثثثعر طهيثثثر/ -48
 و117/ و حديوان عمرح بن شلثوو18و 32و حكعر المثقب العبدي/32و 31و 28/

ج  ورعتهلجهبتهوال يد ب لتبختروفرافرالحثرق اللجثاو فثو  فمثهوارنلر 115و 83و 63و 8ديوانه/ -49
 والجلعدلالغليظو االباجيللعرح  الرجلواألزدصوته بالغناءو الفرانقل

 لابيضوطرنبلضخ وأقمرمن موضعهو أشثرومتايطلي خه الممتلئواالخش لالعريض 39ديوانه/ -51
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 و143البديلة/ حاإليقاعارالرديفة  اإليقاعار -51
 و94و 61و 69و حيننر/57ديوانه/ -52
 و31و 111و 118و 117لكليب أي المكالبو حيننر للمطيد/و حا95و 21ديوان ت بة كرا/ -53
 و63و حديوان عدي بن طيد/65و 61و 49و 48و 47و 46و حللمطيد/43و 39و 33ديوانه/ -54
 و115و 114و 74حيننر للمطيد/31و 27و 18ديوانه/ -55
و 151و 151و 134و 121و 116و 96و حاالصثثمعيار/75و 63للمطيثثد يننثثر ديثثوان عثثدي/ -56

و حديثوان 111و 78,95و حديوان طهير/38و 37و 36وحديوان الشنفر /193و 175و 173و 162
 و39المثقب العبدي/

 و22كعر السموأل/ -57
 الكلبلالالقة الت  تكون ف  السي والثورلذشر النالوو 332دجاد/ أب كعر  -58
 و31/كريشاهل اليش  أب ديوان زويد بن  -59
 و 111.61و 95 و72و حيننر/97و 49ديوان عدي بن طيد/ -61
 و241و 112و حيننر/116و 43ديوانه/ -61
 و221و حديوان النابغة/61االصمعيار/ -62
 و51و 51كعر السموأل/ -63
 و87و 83و 81و 68وحيننر/65و 31ديوانه/ -64
 و116.117القيس/ أمريءو حديوان 142,152و 225و حيننر/164و 224االصمعيار/ -65
 و31ديوانه/ -66
 و116و 75ديوانه/ -67
 و41ديوانه/ -68
 و233و 221و 192وحللمطيد/157و 83االصمعيار/ -69
 و217و 151وحللمطيد/152و 85ديوانه/ -71
 و195و 87و 62,67ديوانه/ -71
 و126و 125و 98و 132و 131ديوانه/ -72
 و98ديوانه/ -73
 و61و 51و 33ف  ديوانه/ األبيار -74
 و38د ف  ديوانه/و حترد عند لبي317و 299و 289دجاد/  أب كعر  -75
 و91و 35ديوانه/ -76
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 و287و 288دجاد/ أب كعر  -77
 و173و 74ديوانه/ -78
 و127و 26و 18ديوانه/ -79
 و342دجاد/ أب كعر  -81
 و161/العرب ف  الجاهلية  أياو -81
 
 

 المصادر
 و3ط-الدار العربية للكتاب-عبد السمو المسدي-األزلوبية حاألزلوب -1

-دار البشثثير-دوإزثثماعيل داحد مامثثد النتشثثة-حأ رهثثا فثث  ماثثية األدب العربثث  أكثثعار هثثهيل -2
 و2111-عمان-1ط

تاقيقلاحمثثد -( هثثث216اختيثثار األصثثمع  أبثث  زثثعيد عبثثد الملثثف بثثن قريثثب)ر-االصثثمعيار -3
 و1964-مصر-2ط-دار المعاري-مامد كاشر حعبد السمو هارحن

 بيرحرو -بة العصريةالمكت -مامد احمد جاد المول -أياو العرب ف  الجاهلية -4

دومصثثلح عبثثد الفتثثا  النجثثار حأفنثثان -اإليقاعثار الرديفثثة حاإليقاعثثار البديلثثة فثث  الشثثعر العربث  -5
 و2117-العدد األحل-23مجلد -مجلة جامعة دمشق-عبد الفتا 

 و1994-بيرحر-دار صادر-ديوان األعش  -6

-يثثثرحرب-دار الكتثثثاب العربثثث -كثثثر  دومامثثثد ازثثثكندران  حةخثثثرحن-ديثثثوان أمثثثريء القثثثيس -7
 و2114

 و1996-بيرحر-1ط-دار صادر-ديوان ت بة كرا -8

 2114 -بيرحر -2ط-دار المعرفة-كر لحمدح معماس-ديوان الخنساء -9

م بعثة  -تاقيقلالشيخ مامثد حسثن ةل يازثين -صنعة أب  عبد اهلل نف ويه-ديوان السموأل-11
 و1955 -بغداد –المعاري 

مراجعةلمامثثد جبثثار -لعاكثثورجمثث  حتاقيقلكثثاشر ا -ديثثوان زثثويد بثثن أبثث  شاهثثل اليشثثكري-11
 و1972-بغداد-1ط -المعيبد

رحاية هشاو بثن  -صنعة ياي  بن مدرق ال ا  -ديوان كعر حات  بن عبد اهلل ال ا   حأخبارب -12
 والقاهرة-م بعة المدن -درازة حتاقيق دوعادل زليمان جمال -مامد الكلب 
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دار الكتثثثاب  -جم لدوأميثثثل يعقثثثوب -(   هثثثث 71حديثثثوان الشثثثنفر  لمامثثثد بثثثن مالثثثف)ر-13
 و1996 -2ط-العرب 

-بيثثثرحر -1ط-دار المعرفثثثة -عنايةلعبثثثد الثثثرحمن المصثثث احي -ديثثثوان مرفثثثة بثثثن العبثثثد  -14
 و2113

رحاية أب  بكر مامد بن القاز  االنباري عن أب  العبثاس احمثد بثن -ديوان عامر بن ال فيل  -15
 و 1979-بيرحر–دار صادر -ياي   علب

 بيرحرو -دار صادر-ديوان عبيد بن األبر   -16

-بغثداد-دار الجم وريثة للنشثر-تاقيثق لمامثد جبثار المعيبثد-ديوان عدي بن طيد العبثادي -17
1965 

 و1991 -دمشق -1ط-دار زعد الدين-صنعةلدوعل  أبو طيد-حديوان عمرح بن شلثوو  -18

 -بيثثثثرحر -2ط-دار صثثثثادر -تاقيقلدوناصثثثثر الثثثثدين األزثثثثد -ديثثثثوان قثثثثيس بثثثثن الخ ثثثثي  -19
1967 

 وبيرحر-دار صادر-عامريديوان لبيد بن ربيعة ال  -21

  و1971-بغداد-حطارة اإلعمو-تاقيقلخليل إبراهي  الع ية-ديوان لقية بن يعمر االيادي-21

صثثثثنعة ابثثثثن السثثثثكييلحهو اإلمثثثثاو أبثثثثو يوزثثثث  يعقثثثثوب بثثثثن -ديثثثثوان النابغثثثثة الثثثثهبيان  بتمامثثثثه-22
 ودار الفكر-تاقيقلدوككري فيصل-( هث244إزاا )ر

دار  -تقدي لدوحنا نصثر الاسثين -العباس  علب صنعة أب -كر  ديوان طهير بن أب  زلم -23
 و2114-بيرحر-الكتاب العرب 

 والنج  االكري -م بعة اآلداب-عادل جاز  البيات -كعر قيس بن طهير-24

زلسثثثلة الموزثثثوعة -دوقازثثث  راضثثث  م ثثثدي-( كثثثعر لقثثثية بثثثن يعمثثثر االيادي)درازثثثة صثثثوتية-25
 و1991-بغداد-دار الشبحن الثقافية العامة-( 376الصغيرة)

 -بغثثثداد-م بعثثثة المعثثثاري-نتاقيقلالشثثثيخ مامثثثد حسثثثن ةل يازثثثي-ر المثقثثثب العبثثثديكثثثع-26
 و1956

المجلثثثثس -( 217زلسثثثلة عثثثثال  المعرفثثثثة)-دوحهثثثثب رحميثثثثة-كثثثعرنا القثثثثدي  حالنقثثثثد الجديثثثد-27
 و1999-الكويي-الومن  للثقافة حالفنون حاآلداب

 و1991-الدار البيضاء-دار موبقال-جوليا شرزتيفا-عل  النج -28

-القثثثاهرة -3ط-م بعثثثة السثثثعادة-تاقيثثثقلما  الثثثدين عبثثثد الاميثثثد-يقابثثثن ركثثث-العمثثثدة-29
 و1963
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-األحلالعثثدد -مجلثثة عممثثار-عبثثد الملثثف مرتثثام-فكثثرة السثثرقار األدبيثثة حننريثثة التنثثا -31
 و1991أيار 

 و1991-األردن -1ط-دار األمل-مامد صايل حمدان حةخرحن-قضايا النقد القدي -31

 و1992-1ط-رشط اإلنماء الاضاريم -ترجمةلمنهر عياك -رحالن بار -لهة النج-32

دوحمثد عبثد -منافرة عامر بن ال فيثل حعلقمثة بثن عم ثة العثامريين حأ رهثا فث  الشثعر الجثاهل -33
 هثو1417-جامعة أو القر -ية حةداب ازلسلة باو  اللغة العرب-اهلل الطايدي

-بمنشثثورار اتاثاد الكتثاب العثثر -عثثدنان بثن ذريثل-الثنج حاألزثلوبية بثثين الننريثة حالت بيثق-34
-الثثثدار البيضثثثاء-دار موبقثثثال-جوليثثثا شرزثثثتيفا-نقثثثم عثثثن علثثث  الثثثنج 2111/136-دمشثثثق
 و1991


