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Abstract:  

 Dr. Abdullah Al-Tayyib grew up in a family known for its knowledge 

and originality, when he became prominent in the early twentieth 

century through a group of publications, most notably the book (Al-

Murshid) “The Guide to Understand Arab Poetry and its Artistry”, as 

it is considered as an encyclopedia in the study of Arabic poetry. He 

studied the ancients, but with a new view, especially his position of 
the elements of harmony in Arabic poetry, which adds a sweet 

resonance to his music, most notably repetition, which relies on two 

elements, which are pure repetition and alliteration, that were 

disputed among the ancients in being one or two elements, and by 

this, Al-Tayyib resolved the dispute. 
According to him, repetition is used for a main purpose, which is 

rhetoric.  Rhetoric is achieved when the poet intends to strengthen 

composition, that is, the aspect of emotions, and it comes for three 

purposes: either to strengthen the tone by repeating a phrase or 

poetic verse; or to strengthen the formal meanings by repeating a 

proper name or a subject to strengthen a general meaning in the 
poem; or to strengthen the detailed meanings which depend on the 

repetition of a name or position, to strengthen a detailed meaning in 

the poem, such as mentioning different places in order to reveal an 

emotional aspect such as love poetry. In relation to alliteration, there 

are two types: dual alliteration, by which the writer views time 
through the words he uses such as (mujaddal and murammal); and 

rhymed alliteration, the writer views place according to the words he 

uses, by intending to use specific sounds and letters, and insists on 

repeating them, such as (dhuhliya, and dhaahil).. 
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 اإليقاع الداخلي وعالقته بالمعنن عند الدكتور
ن  التكرار بي 

ي كتابه المرشد إىل فهم أشعار العرب و صناعتها
ن
 عبد هللا الطيب ف

 

 3 ميالد عالء عبد الكريم

ن عذاب نارص  4ياسي 

 
 الملخص

ي 
 
 ف

َ
 برز

ُ
 لها بعلميتها و بعراقتها، حيث

ٌ
نشأ الدكتور عبد هللا الطيب وسط أرسة مشهود

ين من خالل مجموعة من المؤلفات أبرزها كتاب)المرشد إىل فهم بدايات  القرن العشر
، فطًل علينا من خالل  ي عر العرب 

ً
ي دراسة الش

 
 ف

ً
 موسوعة

ُ
أشعار العرب و صناعتها(، إذ ُيعد

عر 
ً
ي الش

 
كتابه بدراسات القدماء و لكن بحلة جديدة أبرزها موقفه من عنارص االنسجام ف

ي رنين
ضف 

ُ
ي ت

ي و الت   عىل موسيقاه، أبرزها التكرار و الذي يعتمد لديه عىل العرب 
ً
 عذبا

ً
ا

ي كونهما 
 
عنرصين و هما التكرار المحض و الجناس و اللذين كانا محل خالف بي   القدماء ف

  عنرص واحد أو عنرصين، و بهذا يكون الطيب قد حًل الخالف
لشاعر إىل تقوية فجاء التكرار عنده لغرض رئيسي و هو الخطابة، و الخطابة أن يعمد ا

ي لثالثة أغراض إما لتقوية النغم من خالل تكرار 
ناحية اإلنشاء أي ناحية العواطف و يأب 

ي الصورية و يكون من خالل تكرار اسم علم أو 
عبارة أو بيت شعري، أو لتقوية المعاب 

ي التفصيلية و فيها يعتمد عىل تكر 
ي القصيدة، أو لتقوية المعاب 

 
ار موضع لتقوية معت  عام ف

ي القصيدة مثل ذكر أماكن مختلفة من أجل 
 
 تفصيىلي ف

اسم أو موضع و لكن لتقوية معت 
ي ينظر صاحبه  ي مثل التشبيب، أما الجناس فعنده نوعي   جناس ازدواج 

إشاعة لون عاطف 
ي يستعملها مثل ) مجدل، و مرمل(، و الجناس 

إىل ناحية الزمان من بنية الكلمات الت 
ي يستعملها و ذلك بأن يعمد إىل السجعي ينظر صاحبه إىل نا

حية المكان من الكلمات الت 
 .أصوات وحروف بأعيانها فيعتمد تكرارها مثل )ذهلية، و ذاهل(

 .التكرار ، أشعار العرب ، عبد هللا الطيب: الكلمات المفتاحية
 

 

 : المقدمة
ي الوطن 

 
ين و مع مرحلة التنوير و التغيي  الفكري ف اب مع بدايات القرن العشر

ً
 من المفكرين و الكت

ٌ
ي برزت مجموعة العرب 

ي صياغة مرحلٍة جديدٍة بديلٍة عن مرحلِة سابقٍة اتسمت بالتقليدية و لعًل من أبرزهم الدكتور طه حسي   
 
الذين أسهموا ف

 ولعًل الدكتور عبد هللا الطيب هو أحد هؤالء ال
ً
 كانت أكير تخصصا

ٌ
هم، ثم أعقب هؤالء مجموعة ذين و المنفلوطي و غي 

ة الجديدة فهو  من رواد القرن  اث و تأصيل ما هو جديٌر به، و نقد ما هو غي  مالئم للفي 
ي الي 

 
واصلوا مرحلة البحِث ف

اث، و  ي تقوم عىل إحياء الي 
ً  بأمرين ميوله للقديم، و هذا يتضح من خالل مؤلفاته الت  ين أديب و شاعر وناقد تمي  العشر

ي كتاباته؛ و ذلك إلقبال
 
ي القديم.  السهولة ف اث العرب 

مه بعد أن رأى ابتعادهم عن الي 
ً
ة من الناس لتعل يحة كبي   رسر

))هو عبد هللا بن الشيخ الطيب بن عبد هللا بن الطيب بن محمد بن أحمد بن محمد المجذوب و أمه عائشة جالل  
 (.2(، يرجع نسبه إىل المجاذيب و هي إحدى فروع قبيلة جعلية  وأشهر أقسامها )1الدين(()

ي 
 
اب غرب الدامر ف ل موقعها ملتف  للقوافل التجارية) 1921يونيو  2ُولد بقرية التمي 

ً
( ، تعلم بمدرسة كسال و 3م، و يمث

ي سنة 
 
وفد من قبل الحكومة السودانية إىل بريطانيا  1936الدامر و بربر، و التحق ف

ُ
م بكلية غوردون بالخرطوم و بعدها أ

قية   و اإلفريقية. لاللتحاق بمعهد الدراسات الشر
ي  الخرطوم عاصمة السودان عام 

 
ي يوم الخميس ف

 
ي  19))توف

م أثر إصابته 2003يونيو  19ـه الموافق 1424ربيع الثاب 
ي إحياء 4بجلطة دماغية(()

 
ٌ ف ي فقد كان له دوٌر كبي  ل موته بحق خسارة فادحة عىل الصعيد العلمي و األدب 

ً
(، وقد مث

 . ي اث العرب 
 الي 
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 التكرار
 ُيعد من المحسنات اللفظية، و يدل عىل هو من فنو 

ً
ن القول المعروفة عند العرب و يدل عىل الفصاحة، و كان قديما
ي قول الجاحظ:)) إن الناس لو استغنوا عن التكرير 

 
التكرار و كفوا مئونة البحث و التنقي  لقل  –القدرة و التمكن كما ف

فضله، و من قل فضله كير نقصه، و من قل علمه و فضله و كير  اعتبارهم، و من قل اعتباره قل علمه، و من قل علمه قل
ٍ جناه، و لم يجد طعم العز، و ال رسور الظفر، وال روح الرجاء، و ال برد 

ٍ أتاه، و لم ُيذم عىل رسر نقصه لم ُيحمد عىل خي 
 (.5اليقي   و ال راحة األمن (()

، و كر عليه رم
ً
ي اللغة: من انهزم عنه ثم كر عليه كرورا

 
، وكر بعدما فر، و هو مكر مفر، وكرار فرار، و  و ف

ً
حه و فرسه كرا

( ي اليوم مرتي  
 
حلب ف

ُ
: ت
ُ
 مكرة

ُ
، وكرر عىل سمعه كذا، وتكرر عليه. وناقة

ً
 عليه تكرارا

ُ
، وكررت

ً
 عليه الحديث كرا

ُ
 (.6كررت

ي النفس، و لعدم
 
ي العربية، لسهولة العمل وأثره ف

 
وقوع االلتباس فيه، و يعد من  إذ ُيعد من أشهر أساليب تأكيد المعت  ف

ي عن تكراره و 
الروابط اللفظية لتكرار لفظه، و تكرار اللفظ من عنارص الربط فالضمي  الذي ينوب عن اللفظ، فيغت 

ي جزء من إيقاع الخطاب المنطوق و الشعر منطوق إذا التكرار جزء من 
ي ومعنوي و اللفظ 

اإلشارة إليه و هو نوعان لفظ 
 (.7إيقاع الشعر)

 لتكرار عند الدكتور عبد هللا الطيب: ا
عر 

ً
ي الش

 
 التكرار المحض و هو عنرٌص فاعٌل ف

ً
عر الداخلية، يعتمد عنده عىل عنرصين هما: أوال

ً
أحد عنارص موسيف  الش

عر لوجدناه عبارة عن تكرار، تكرار التفعيلة، تكرار القافية، تكرار الوزن، تكرار الح
ً
ي الش

 
، إذ لو أمعنا النظر ف ي روف، العرب 

 إليهما الوزن 
َ
ى ال تتألف من لفظة فحسب، و إنما من هذين مضافا ي الشعر الكي 

تكرار بعض الكلمات)) ولما كانت معاب 
()) فقد كان الشاعر الجاهىلي يًسع إىل تحقيقه من طريقي   8ببحوره و قوافيه، فالتكرار يتناول جميع هذه المسائل(()

، أحدهما نمظي يتصل بنظام القص ام متقابلي   يدة القديمة كما كانت قد استقرت عليه عي  تاريخها الطويل و هو االلي  
، يكشف فيه  ي إبداعي

، و الثاب 
ً
ي القصيدة جميعا

 
 ف
ً
 واحدا

ً
 صوتيا

ً
بقافية واحدة و بحٍر واحد فُيحدث بهما الشاعر إيقاعا

ي كل بيٍت عىل حدة، فتخل
 
ي إحداث أصوات بعينها تتكرر ف

 
، و الشاعر عن قدراته الخاصة ف

ً
 صوتيا

ً
ي داخله جناسا

 
ق ف

 أن نًسميه 
ُ
ه من أبيات القصيدة األخرى و قوافيها الثابتة ما يصح تختلف من بيِت إىل آخر، فتخلق بي   هذا البيت و غي ً

())
ً
 صوتيا

ً
ي البيت 9طباقا

 
ي ف

( فهو كما قال الدكتور عىلي عبد رمضان:))من أبرز وسائل تقوية النغم و تكثيف التماثل الصوب 
ي تكرار الوحدات الجزئية المكونة 10قصيدة(()و ال

 
( إذ أصبح  من أبرز عنارص اإليقاع الداخىلي فهو))االنسجام ف

ي جاء بها نستنتج أن التكرار عنده هو 11للكل(()
 التكرار و لكننا من خالل األمثلة الت 

ً
 الدكتور عبد هللا لم يبي   حد

ً
( غي  أن

 ال معت  أو تكرار معت  
ً
  فقط. تكرار الكلمة صورة

ي إلزام الشاعر بذلك بل عليه أن يلجأ إىل التكرار بحسب ما 
، ولكن ال يعت  وطه ارتباط اللفظة المكررة بالمعت  ألن من رسر

ه كما يقول الدكتور علوي الهاشمي   عىل أي منها فهو يريد :يناسب تعبي 
ُ
ح
ً
 و ُيل

ً
))فالشاعر حي   يكرر كلمة أو صيغة أو حرفا

د تكون حقيقة داخلية تتصل بتكوين تجربته الشعورية و حركته الذاتية الخاصة)...( وقد أن يؤكد عىل حقيقة ما. فق
تكون خارجية تتصل بنفاد الحركة الذاتية الداخلية و عدم قدرتها عىل االمتداد و التحول و الخلق مما يحيل ظاهرة 

ي بها: أن يعمد الشاعر إىل تقوية ناحية  ( أما الغرض منه عند المؤلف هو)) الخطابة: و 12التكرار إىل مراوحة شكلية(()
يعت 

، و االستغراب، و ما إىل ذلك(()  من 13اإلنشاء) أي ناحية العواطف، كالتعجب، و الحني  
ً
ه ُيًولد نوعا

ً
( و بالتاىلي فإن

اكيب) : 14الموسيف  و النغم عن طريق تكرار بعض الي  عِر هي
ً
ي الش

 
ي عنده لثالثة وظائف ف

 ( و يأب 
ي يستعملها الطيب فإن من األوىل لتقوية ال

نغم: يقول الدكتور ثائر العذاري :))عىل الرغم من غموض كلمة )تقوية( الت 
()) ي معرفة المعت 

 
وضع ف

ُ
 من خالل تكرار بيت 15الواضح أنه ينظر إىل التكرار عىل أنه أداة بيانية ت

ُ
( و يكون هذا النوع

ي القصيدة الواحدة و قد أكير منه الشعرا 
 
ء المعارصون، و هو عنده مأخوذ من األساليب اإلفرنجية إال أن شعري أو أكير ف

 
ُ
ي سورة الرحمن حيث

 
ي بعض آيات القران الكريم كما ف

 
ي أن العرب لم يعرفوا مثل هذا النوع بدليل وجوده ف

هذا ال يعت 

تخلو منه من أجل ( و كذلك أشعار العرب الجاهليي   ال 16)فبأي آالء ربكما تكذبان تكررت أكير من مرة قوله تعاىل: 
نم)  ( مثل قول امرئ القيس:]الطويل[17إحداث الي 

 (18و تحسُب سلم ال تزاُل كعهدنا        بذات الخزامي أو عىل رأس أوعاِل)
 ---/ ن--/ ن---/ ن--ن                       -ن-ن/ ن-/ ن---ن/ ن-ن

 
ً
 بميثاَء مِحالِل و تحسُب سلم ال تزاُل ترى طال      من الوحِش أو بيضا

 ---/ ن--/ ن---/ ن--ن                      ---ن/ ن-/ ن---ن/ ن-ن

ي األبيات السابقة ليس لمجرد تأكيد حقيقة معينة بل من أجل تقوية نغم القصيدة و أغلب هذا النوع  
 
 فالتكرار ف

ي عجز البيت السابق وصدر البيت الالحق)
 
ي ف

ي الشعر يأب 
 
 الطويل[( مثل قول الشنفرى*:]19ف

ِت)
ً
ل
ُ
 ِعشاًء وط

ْ
 ُحجَر فوقنا          بريحانة ريحت

َ
 (20فبتنا كأن البيت

 -ن-/ ن--/ ن---/ ن--ن                  -ن-ن/ -/ ن---/ ن--ن
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ُ ُمسنِت         لها أرُج ما حولها غي 
ْ
 نورت

َ
 بريحانٍة من بطِن حلية

 -ن-/ ن--/ن---ن/ ن-ن                 -ن-ن/ ن-/ ن---/ ن--ن

ي و هذا 
ي الشطر األول من البيت الثاب 

 
ي من البيت األول، ف

ي الشطر الثاب 
 
فنالحظ الشاعر قد كرر كلمة )ريحانة( الواردة ف

عِر المعارص قول عىلي محمود طه 
ً
ي عجز البيت السابق، و تأكيد نغم القافية، و أما مثاله من  الش

 
ي لتأكيد كلمة ف

النوع يأب 
 المهندس:]الرمل[

 ً ي
 (21هاتيك المجاىلي        يا عروَس البحر يا ُحلَم الخياِل) أين من عيت 

 --ن-/ --ن-/ --ن-                            --ن-/ --ن-/ --ن-
 
ً
ي نهاية كل مقطع و بالتأكيد إن

 
ي قصيدة واحدة ست مرات ابتدأ به القصيدة بعدها جعله ف

 
فقد كرر الشاعر هذا البيت ف

ي الق
 
صيدة يكون لغايات عدة منها التأكيد  عىل حقيقة معينة و زيادة نغم القصيدة إلعطائها تكرار الشاعر لبيت شعري ف

، و هذا النوع عند الدكتورة نازك المالئكة ُيعرف بتكرار  ي بها من أجل استقطاب السامعي  
موسيف  عذبة عند التغت 

 التكرار عند الشاعر الجاهىلي عنه عند المحدث، 22التقسيم)
ي ( عىل أن الفرق بي  

 
 ف
ً
 الشاعر الجاهىلي كان عفويا

ً
هو أن

 استعمال التكرار عىل خالف الشاعر المحدث الذي يلجأ إليه لغاية و هذا ما يتضح من خالل األمثلة السابقة. 
:))األوىل: تأكيد المعت  23و وظيفته عند المؤلف هي تقوية جرس القصيدة و رنينها) ه فيحقق وظيفتي   ً (، أما عند غي 

(()األساس، و الثان ي
ي السامع أو المتلف 

 
ي لتحقيق كَل هذه الوظائف 24ية التأثي  ف

(، و نحن نستطيع أن نقول بأنه قد يأب 
هم(() ي تعبي 

 
 (.25ألنه))يدُل عىل صناعة شعرية يحذقها الشعراء لتقوية جرس األلفاظ ف

  يكون المؤلف قد خالف القدماء الذين أطلقوا مصطلحات مختلفة عىل
ً
 كل نوع من أنواع  التكرار و بهذه األمثلة جميعا

ي اصطلحها قدامة و أبو هالل و ابن رشيق عىل ما 
إذ يقول:))و لعل القارئ قد تبي   مما تقدم اضطراب المصطلحات الت 

ي الدقة و اإلصابة(()
 
 عن طبيعة التكرار من حيث هو 26بينهم من التفاوت ف

ً
( و السبب عنده بأنهم قد ))أغفلوا جميعا

ن حيث هو طباق ، و الجناس من حيث هو جناس. و أكتفوا بصياغة البيت الواحد فجعلوا يحللونها تكرار، و الطباق م
. و 

ً
من حيث هي صياغة فالبيت الذي يجدون فيه قافية ترجع إىل صدر البيت أو كلمة من عجزه زعموا أن فيه تصديرا

 عىل ح
ً
ي هالل)...( و ال نفيد إال الذي يشعر أوله بمقطعه وتركيبه بقوافيه، و زعموا أن فيه توشيحا د تعبي  قدامة و أب 

تكثي  المصاعب أمام الباحث و الطالب. و الذي أراه أن التوشيح و رد األعجاز عىل الصدور كليهما داخالن فيما وسمناه 
، المراد به تقوية الجرس(()  (.27بالتكرار النغمي

ي 
ي إنشاب  ي الصورية و هذا النوع خطاب 

ي النوع األول بل ينصب عىل الثانية: لتقوية المعاب 
 
ي ليس فقط لتقوية النغم كما ف

يأب 
ي المقدمات النسيبية، و قصائد الرثاء المفجع، و الفراق و 

 
ي تصاحب جو القصيدة، و أكير ما يرد ف

ي العامة الت 
تقوية المعاب 

اب، و الهم و االبتئاس، و الذكرى و التشوق، و حت  المدح المراد به التفخيم أو إظها ر اإلعجاب المفرط و هذا النوع  االغي 
: ملفوظ و ملحوظ) ي عىل نوعي  

ي تكرار أسماء األعالم و المواضع و يأب 
 
 28يتمثل ف

ً
(، أما سبب التسمية ، فألنه يرى أن
ي عليها القصيدة، أقوى من القصد إىل تقوية معت  خاٌص 

القصد فيهما هو لـ)) تقوية المعت  العام و الصورة و البنية الت 
 (.29يرتبط ببيٍت واحد، أو فكرٍة واحدة(()تفصيىلي 

ي قصيدة النابغة)
 
عِر من خالل تكرار اسم علم أو اسم مكان كما نجده ف

ً
ي الش

 
( إذ كرر اسم 30التكرار الملفوظ: يتمثُل ف

عم( أكير من مرة وذلك لبيان شدة شوقه لمحبوبته:]البسيط[
ُ
 )ن

ح
ُ
 الداِر       ماذا ت

َ
ة
َ
من
ُ
عٍم د

ُ
ؤٍي َو أحجاِر)عوجوا فحًيوا لن

ُ
 (31ًيون من ن

 --/ -ن--/ -ن-/ -ن--              --/-ن--/ -ن-/ -ن--
ِب مًوارِ  ي الي  وُج الرياِح بهاب 

ُ
ه         ه عٍم و غي ً

ُ
َر من ن

َ
 أقوى وأقف

 --/-ن--/ -/ ن ن-ن--               -/ن ن-ن--/ -/ ن ن-ن--
هُر و 

ً
       و الد

ً
 الهيي   معا

ً
عما

ُ
 العيُش لم يهمْم بإمرارِ  و قد أكون و ن

 --/ -ن--/ -ن-/ -ن--           -/ ن ن-ن--/ -/ ن ن-ن-ن
ريحي يرى أن تكرار اسم العلم أو الموضع ال يكون لغرض تقوية النغم بقدر ما يكون 

ً
 الدكتور محمد حسي   الط

ً
إال أن

دل بذلك 
ً
ي يمثلها لالقتداء به و يست

ي قصائد رثاء الخنساء ألخيها صخر فعندما للفخر و اإلباء و الفروسية و الشيم الت 
 
ف

ي 
 
تذكر اسمه فإن الغرض منه هو الفخر به و إظهار صفاته الحميدة من أجل االقتداء به، و كذلك تكرار اسم) كليب( ف

 32قصيدة المهلهل)
ً
 لقصد األغراض المذكورة سابقا

ً
 (، و هذه تعي ً عن وجهة نظر قائلها ألن تكرار األسماء ال يكون دائما

 المؤلف قد ربط هذا النوع و النوع السابق
ً
 عىل أن

ً
نمي  -فضال  (. 33بالذوق) -الي 

التكرار الملحوظ: و هو خالف الملفوظ حيث ال يتم ترديد الكلمة ذاتها و إنما يتم من خالل))ترديد األسماء و األعالم 
ي كثي  من 

 
ي المدلول كالتكرار الذي نجده ف

 
ي اللفظ، المتفقة ف

 
( مثاله معلقة 34مقدمات القصائد الجاهلية(()المختلفة ف
 لبيد:]الكامل[

          أهل الحجاِز فأين منك مرامها)
ْ
 و جاَوَرت

َ
ْيد
َ
 ِبف

ْ
ت
ً
 َحل

ٌ
 (35ُمًرًية
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 -ن-/ ن ن-ن-/ ن ن-ن--          -ن-/ ن ن-ن--/ -ن--
 فــرخامــها

ُ
 بمشارق الجبلي   أو بمحجٍر        فتضــمنتها فــردة

 -ن-/ ن ن-ن--/ -ن-ن ن           -ن-/ ن-ن-/ ن ن-ن-ن ن

ي األبيات أعاله كان لغرض التأكيد عىل عنرص الفراق و 
 
ى  بأن تكرار أسماء المواضع فيد و مشارق و الجبلي   و محًجر ف في 

 (.36الحزن عىل النوار)
ك بينها أنها أماكن    ك فيما بينها من حيث اللفظ بل العامل المشي  كانت فيها محبوبته  وهنا يكون و هذه المواضع ال تشي 

ي من أجل ذكرى محبوبته)
(، و عنده أن ذكر اسم العلم أو اسم الموضع ليس المراد منه هو 37لغرض إشاعة لون عاطف 

ه ال يناسب مواضع االختصار بل يناسب اإلطالة)
ً
ي اتجاه الحدث، وإن

( عىل أننا نرى 38بذاته بل المراد إثارة عاطفة المتلف 
 مثل هذا 

ً
. إن ي

ي لتأكيِد معت  و ليس لتقوية الموسيف  ألنه ال يوجد فيها أي تكرار ُيحدث نغم موسيف 
 النوع فقط يأب 

ي بعد العرص الجاهىلي و لكن بذكر أسماء أعالم أو مواضع تناسب كل عرص، و  عر العرب 
ً
ي الش

 
و استمر مثل هذا النوع ف

ي نستطيع أن نقول إن مثل هذا النوع من التكرار يناسب غرض ال
رثاء و النسيب و المدح و الفخر و كذلك األشعار الت 

ي السفر. 
 
نظم ف

ُ
 ت

، ألن الشعراء أكير ما ينحون فيه منح الخطابة و هو نوعان  ي ي التفصيلية: و هو مثُل سابقه خطاب 
الثالثة: لتقوية المعاب 

 فيه الشاعر عىل استعمال كلمة بعينها، أو كلمة مقاربة ل
ً
: ملفوظ و هو ما ألح

ً
ي االشتقاق)أيضا

 
(، مثل قول الحسي   39ها ف

  بن الضحاك الخليع*:]الخفيف[
 كيف نحُن فقلنا      من هوى نجمه فكيف يكون)

ْ
 (40سألونا أن

 --/ ن ن-ن-/ ن-ن--     --/ ن ن-ن--/ --ن ن
 نحُن قوٌم أصابنا حادث الـ  دهر فظلنا لريبه نستكي   

 ن-ن-/ -ن-/ ن--ن ن  --ن-/ -ن-/ ن--ن-
م ُيجيب هنا تظهُر 

ُ
ي بيان حاله من خالل الجملة اإلنشائية فمرة ُيستفهم عن وضعه)كيف نحُن؟( ث

 
 الشاعر ف

ُ
عبقرية
جاع -بنفس األسلوب ي البيت األول،  -أسلوب االسي 

 
)) تكرار) كيف( ف

ً
الذي يتضمن معت  االستغراب) كيف يكون؟( إذ أن

 (. 41رار)نحن( فيدُل عىل رثاء النفس(()فيه إشعار بتأكيد تغي ً الحال من الحسن إىل القبح، أما تك
( ي
ادفة أو متشابهة المعاب  ستعمل فيه الشاعر كلمات مي 

ُ
:]البسيط[42أما الملحوظ: فهو ما ا ي  ( مثل قول المتنت 

يُع)
ً
ي األعقاب مهجته      إن كان أسلمها األصحاُب والش

 
 (43لم ُيسلم الكًر ف

 -ن-/ -ن--/ -/ ن ن-ن--              -/ ن ن-ن--/ -ن-/ -ن--
إذ يرى المؤلف بأن الشاعر قد أعتمد عىل التكرار التفصيىلي الملحوظ لتوضيح معت  البيت و الذي أراد من خالله إظهار 
ي األعقاب، 

 
ي الذي لم يمنعه إنخذال األعوان و تشتت األنصار، عن الكر ف

سمات الممدوح إال و هو سيف الدولة الحمداب 
ي األصحاب و الشيع)و الدفاع عن االحساب  و هو وا

 من خالل كلمت 
ٌ
  بعض علماء البالغة 44ضح

ً
(، و يستغرب من عد

، و يستشهدون بقول عدي بن زيد العبادي:]الوافر[
ً
 هذا النوع من األداء تطويال

 ومينا)
ً
ِذبا

َ
ي قولها ك

ْيِه         وألف 
َ
َمِت األديَم لراهش

ً
د
َ
 (45و ق
 --/ ن-ن ن-/ ن---ن          --/ ن-ن ن-/ ن-ن ن-ن

 عن التقوية والتأكيد 
ً
ء، و) يقول( لو لم يكن فيه إال الجرس، فضال ي

ي شر
 
إذ عنده من)) التكرار، و ليس من التطويل ف

ي العربية، و قًل من الشعراء من ال يتعاطاه(()
 
 هناك من 46للمعت  الذي يتأب  منه لكفاه، عىل أنه سبيل ال حب ف

ً
( إال أن

 مبينا()يرويه بـ)  
ً
 (.47كذبا

 العام للقصيدة بينما التفصيىلي ينصب عىل تفاصيل 
أما اختالفه عن التكرار الصوري هو أن الصوري يكون لتكرار المعت 

ي القصيدة. 
 
 معينة ف

وب اإليقاع الذي ُيشعر به من خالل التناسب الحاصل بي   األلفاظ نتيجة تكرارها إذ هو))لم   ب من رص   التكرار رص 
ً
إذا

نم به الشاعر ليقوي به جرس األلفاظ و أثرها، لذلك يكن صن وب النغم يي   من رص 
ً
با عة يتقصدها الشعراء و إنما كان رص 
()) ي الشعر الجاهىلي

 
ة 48حسن تكرار المواضع ف  المجاَل للباحثي   للكشِف عن أنواع كثي 

َ
 المؤلف قد فتح

ً
(، و فيما يبدو أن

ي 
 
ي و هذا ما نجده ف ي الشعر العرب 

 
 مؤلفات الباحثي   من بعده.  من التكرار ف

ي ذلك الدكتور إبراهيم أنيس فبعد التعريف بالجناس و 
 
ي من عنارص التكرار عنده و يتفق معه ف

 الجناس العنرص الثاب 
ً
ثانيا

ي الكالم وما يتبع 
 
ي هذه األمثلة )أمثلة الجناس التام و الناقص( نلحظ عناية موجهة إىل تردد األصوات ف

 
أنواعه يقول:))و ف

ي نظم الكالم يتطلب هذا 
 
من إيقاع موسيف  تطرُب له اآلذان و تستمتع به األسماع. و ال شك أن مثل هذا األسلوب ف

ي تذوق الموسيف  اللفظية(()
 
اعة، و قد ال يقدر عليه إال األديب الذي وهب حاسة مرهفة ف ( و الدكتور 49المهارة و الي 

 
ً
ب من  ماهر مهدي هالل يقول:))عىل أن جوهر التجنيس أساسا ، فالتجنيس إذن رص  ي

اك اللفظ  يقوم عىل هذا االشي 
وب التكرار، و نسلكه فيما يراد بالتكرار من تقوية نغمية لجرس األلفاظ(() (، و الدكتور عىلي عبد رمضان إذ)) يقوم 50رص 
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وب التكرار النغمي الذي يفيد   من رص 
ً
با د رص 

ُ
ديد لذا ع تقوية األلفاظ )...(  الجناس عىل مبدأ أساس المماثلة الصوتية و الي 

ي متعددة و مختلفة و 
ي توليد معاب 

 
ي وسيلة جيدة الستغالل جرس األلفاظ ف

 
ي الجناس خاصة االشتقاف

 
فالشاعر يجد ف

()) ي
ي عليه جراسة 51ربطها بنمط واحد و هو التشابه الصوب 

عري، و ُيضف 
ً
ي النص الش

 
( فهو)) يقوي اإليقاع و الموسيقا ف

ي سابقه و لكن من خالل أقسامه و أمثلته نعرف إنه عنده كما عند القدماء التشابه (، لم يضع له تع52صوتية(()
 
 كما ف

ً
ريفا

 :  من حيث اللفظ ال المعت  و يقًسمه إىل نوعي   رئيسيي  
ي يقوم عىل تشابه الكلمات من حيث الوزن إذ)) ينظر صاحبه إىل ناحية الزمان من بنية الكلمات  األول: الجناس أالزدواج 

ي يستع
ي فعله هذا يشبه صاحب االزدواج الذي يعتمد المقاربة بي   فقراته الت 

 
ي الزنة: و هو ف

 
ملها فيعتمد أن يقارب بينها ف

ي الزنة دون الروي(()
 
ي:]الكامل[53و جمله ف  ( مثل قول البحي 

ُب)
ً
 و مخض

ٌ
ٌج و ُمضًمخ ً             و ُمرص 

ٌ
ٌل و مرًمٌل و موًسد

ً
 (54فمجد
 -ن-/ ن ن-ن-/ ن ن-ن-ن ن         -ن-/ ن ن-ن-/ ن ن-ن-ن ن

 
ُ
ي حيث ي الشعر العرب 

 
 عن كلماته كلها عىل وزن) مفًعل( و هذا غريب ف

ً
 أعاله تفعيالته مقسمة بشكٍل متساٍو فضال

ُ
فالبيت

ي هذا النوع يخسر من تشابهه لدى القارئ مع التكرار الملحوظ فيقول :))آمل أن يفًرق 
 
 فيه، و لكن ف

ٌ
الصنعة واضحة

(()القارئ بي    ي  بالتكرار الملحوظ، و هذا الذي اصطلحنا له لقب الجناس األزدواج 
ً
( غي  أننا نرى  الفرق 55ما سميناه آنفا

ي الوزن بينما الجناس السجعي يقوم عىل 
 
ي المعت  و ليس ف

 
 بينهما؛ ألن التكرار الملحوظ يقوم عىل التشابه ف

ً
واضحا

 : ي الوزن، أما أنواعه هي
 
 التشابه ف

ي ا -1 ( مثل قول 56لمحض: و يكون فيه التجانس من الناحية الرصفية و العروضية و يسميه الجناس الكامل)أالزدواج 
 المعري:]الرجز[

ـْ      أسحاَر باألهضاِم و األشعاِف)  (57ألموقدي ناِر القرى، اآلصال وال
 ---/ -ن--/ -ن--            -ن--/ -ن--/ -ن--                  

ي  
ي كلمت 

 
)اآلصال، و األسحار( و) األهضام، و األشعاف( من الناحية الرصفية عىل وزن) أفعال( و كذلك من  وقع الجناس ف

( ي
 ( مثل قول المعري:]الطويل[58الناحية العروضية أما إذا كان التوازن فقط من الناحية العروضية سمي بالتوازن العروض 

 
 ا
ً
ها أن ً

ي 
َ
دى        ُمخ

ً
 (59ألزًمة أصالُل)ُيحاذرن من لدِغ األزًمة ال أهت

 ---ن/ ن-/ ن---ن/ ن-ن          ---ن/ ن-/ ن---/ ن--ن
ها() ) ُيحاذرن( و ) ُمخي  ي

ي وقع بي   كلمت 
ي الشعِر متوازنة 60هنا التوازن العروض 

 
ي ف

ي تأب 
( و هناك الكثي  من الكلمات الت 

 . ي  عىل الشعر العرب 
ً
 الجناس طاغيا

ُ
 عندئِذ يكون

ً
 عروضيا

2-  : ي السجعي ي األحرف) االزدواج 
 
اك فيه من حيث العروض و التشابه ف  (، مثل قول المعري:]الطويل[61يقع االشي 

 سًبل الدمِع)
ْ
سقيت

ُ
 حت  أ

َ
وى        وداَرة

ً
 بالل

َ
 داِرك

ُ
 أوتاد

ْ
 (62وما أورقت

 ---ن/ ن-/ ن---ن/ ن-ن      -ن-ن/ ن-/ ن---/ ن--ن
) دارك، و دارة ( من حيث العروض، و  ي

ي كلمت 
 
( و هذا النوع عرفه القدماء بالجناس 63تكرار بعض األحرف) وقع الجناس ف

 الناقص. 
ي العبارات مثل قول المعري:]الكامل[ -3

 
 عىل التساوي ف

ُ
ي المقًسم: يعتمد  االزدواج 

ي اإلسداِف)
 
ـْ         إجداِء، بل قمرين ف ي ال

 
َرين ف

َ
ي اإلرداِء، بل َمط

 
َرين ف

َ
د
َ
 (64ق

 ---/ -ن-/ ن ن-ن--                          -ن-/ ن ن-ن--/ -ن-ن ن
 إذ يتألف من ثالث عبارات متساوية من حيث الطوِل و يختلف عن التقسيم من 

ً
و البيت كله وفق المؤلف مقًسم سجعيا

ي عبارات و ليس كلمات مفردة. 
 
 حيث مجيئه ف

ي من  -4  المتنت 
ي الشاعر بألفاظ متوازنة مسجوعة، و يكير

ي المرًصع: وهو أن يأب  ي الكالم أالزدواج 
 
هذا النوع وأكير ما يقع ف

:]البسيط[65المقًسم) ي  (، مثل قول المتنت 
 األرِض عن ملٍك         ملِء الزماِن وملِء السهِل و الجبِل)

ُ
 و وجه

ُ
 (66ضاق الزمان

 -/ ن ن-ن--/ -/ ن ن-ن--              -/ ن ن-ن--/ -/ ن ن-ن--
ي وجـــٍل        

 
ي جذٍل، و الـــروُم ف

 
ي خجِل   فنحُن ف

 
ي شغل ، و البحًر ف

 
ُ ف  و الي 

 -/ ن ن-ن--/ -/ ن ن-ن--              -/ ن ن-ن--/ -/ ن ن-ن-ن
ي و بيان حال أعدائه من خالل التقسيم المرًصع من حيث الوزن 

ي مدح سيف الدولة الحمداب 
 
ي ف و هنا تظهُر براعة المتنت 

ي فرح يعيش العدو حا
 
ي الوقت الذي يعيش شعبه ف

لة الرعب و الخوف منه، و الي  ُمشتغل بجنوده و البحُر و الروي فف 
 خجٍل من كرمه. 

ي الشعر) -5
 
 ف
ً
ي دورانا ي المطابق: و هو أكير أنواع أالزدواج  ي:]الوافر[67االزدواج   ( مثل قول البحي 
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(  غليىليِ
ً
ي
قاُء شف 

ً
ً و ال الل ْزمي           إىلي

َ
 أفاَء ع

ُ
 ال الفراق

َ
ِشًية

َ
 (68ع
 --/ ن-ن ن-/ ن-ن ن-ن              --ن /-ن ن-/ ن-ن ن-ن  

ي )الفراق، و اللقاء()
ي لفظت 

 
( ألن أحدهما نقيض األخرى و 69و الطباق هو التضاد أي أن الجناس المطابق قد وقَع ف

 بالتاىلي فإن اإليقاع الداخىلي يتجًسد من خاللهما. 
ي كلمتي   

 
: يعتمد عىل تشابه الحروف و أماكنها ف  : الجناس السجعي

ً
أو أكير إذ هو أن  ))ينظر صاحبه إىل ناحية المكان  ثانيا

ي هذه 
 
ك ف ي يستعملها، و ذلك بأن يعمد إىل أصوات وحروف بأعيانها، فيعتمد تكرارها، بإيراد كلمات تشي 

من الكلمات الت 
ي تمام:]الطويل[70الحروف و األصوات(()  ( مثل قول أب 

ً ذاهُل          و قلبك من هلًية الحي
ُ
ة الدهِر آهل)مت  أنت عن ذ

ً
 (71ها مد

 -ن-/ ن--/ ن---ن/ ن-ن                         -ن-/ ن--/ ن---/ ن--ن
اك كُل من الذال و الهاء و الالم بي   ذهلية و ذاهل، و الهاء والالم 

ي البيت، و اشي 
 
فنالحظ تكرار الهاء أكير من مرة ف

ي آخر البيت و بالتأكيد فإن 
 
كتان بينهما و بي   آهل ف

ي القصيدة، و أطلق مشي 
 
 ف
ً
 إيقاعيا داخليا

ً
هذا التكرار قد خلق جوا

عليه هذه التسمية؛ ألن)) صاحبه يفعل كفعل صاحب السجع من اعتماد تكرار حرف الروي، و جعله فاصلة بي   كل 
()) ي  عن وجود تداخل بي   الجناس السجعي و االزدواج 

ً
: 72فقرتي   أو ثالث، فضال  ( و أصنافه عند المؤلف هي

: الس -1 ي
ن
، من دون تعمد إىل تشابه األصول(() جعي الحرف ( أي أن ال تكون الكلمة 73))و هو تكرار حرٍف واحٍد أو حرفي  

 و هو نوعان: 
ً
 من كلمٍة أخرى قصدا

ٌ
 مشتقة

عد ذات فاعلية  -أ
ُ
ة خاصة وت ي النص تكسبه مي  

 
ما أريد فيه أبراز معت  عن طريق التكرار؛))ألن الوحدة الصوتية المتكررة ف

(( )و  ي بلورة المعت 
 
:]الوافر[74تأثي  ف ي  (، مثل قول المتنت 

( ي
ي أيدي الغواب 

 
 (75و أمواٍه تِصل بها الحصا           َصليَل الحىلي ف

 --/ ن---/ ن---ن                 -/ ن-ن ن-/ ن---ن
 76يقول المؤلف:))تكرار الصاد و الالم و ألف المد تنقل صلصلة الماء إىل السامع(()

ً
ألن حرف الصاد من األصوات ( فعال

(
ً
ي ال ينحبس الهواء عند النطق بها انحباسا محكما

ي 77االحتكاكية الت 
 
( و لكن ليس صوت الماء و إنما صوت الحىص ف

 الماء ألن الماء ليس له صليل و إنما خرير. 
ريد فيه زيادة جرس البيت من غي  ما تعمٍد إىل تقوية معت  خاص، له عالقة بصوت ال –ب 

ُ
حرف المكرر، و هو كثي  ما أ

( ي ي الشعر العرب 
 
 ( مثل قول الحارث بن حلزة اليشكري*:] الخفيف[78ف

بالء)
ْ
ْ         ُبِب فالشعبتاِن فاإل  (79فرياض القطا فأدوية الشر

 ---/ -ن-/ ن--ن ن         --/ ن ن-ن-/ ن--ن ن
))تكرار حرف الراء والمد و التشديد، كله ما يالمس ال

ً
حرب من جلبة و ضجيج و الحرف الذي جعله يقول المؤلف إن

ي نفس 80الشاعر أساس التجنيس هو الراء(()
 
( بالتأكيد ذلك ألن اختيار الشاعر لأللفاظ نابع من حالته الشعورية ف

 اللحظة. 
به له اإلفرنج و درسوه و عقدوا فيه الفصول، و قد برر الدكتور عبد هللا 

َ
الطيب و هذا النوع أهمله النقاد القدماء، و تن

سبب عدم اهتمام القدماء به ألنهم)) كانوا كلفي   بتتبع العويص، و قد بدا لهم هذا النوع من التكرار سهاٍل هينٍا 
())
ً
ي أكير من حرف، وتبدو كأنها من أصل 81ميسورا

 
ي يقع التشابه بينها ف

( فلذلك تركوه و ذلك؛ و اهتًموا بالكلمات الت 
ي الحركات 

 
 ف
ً
 و السكنات وهو ما أسموه بالجناس التام و الجناس الناقص. واحد، و تتساوى أحيانا

2- : ي
 
هذا النوع هو ذاته الترصيف عند النقاد القدماء، غي  أنه عند المؤلف من))المشتقات  الجناس االشتقاف

ي تمام:]البسيط[82البعيدة(()  من الجناس مثل قول أب 
ً
ها نوعا

ً
ي حروفها فلذلك عد

 
اك قليل ف ي يقع اشي 

 ( الت 
 
ُ
ٍ من الخطِب)فتح

 (83الفتوِح تعاىل أن ُيحيط به            نظم من الشعر أو نير
 -/ ن ن-ن--/ -ن-/ -ن--          -/ ن ن-ن--/ -/ ن ن-ن--

ي ثالثة حروف، و هذا 
 
اك بينهما ف ، إذ وقع االشي 

ً
ا ي الحروف و لكن ليس كبي 

 
) فتح( و ) الفتوح( بينهما تقارب ف ي

فكلمت 
ي أن الدكتور عبد 

 هللا الطيب عنده االشتقاق يجب أن يكون بي   أربعة حروٍف أو أكير حسب عدد حروف الكلمة. يعت 
ي ذكرها القدماء ما عدا الجناس  الجناس السجعي المتشابه: -3

أطلق المؤلف هذه التسمية عىل))كل أنواع الجناس الت 
ي تمام:]البسيط[84التام(()  ( مثل قول أب 

 قصفا)    يا يوَم أرشق و الهيجاء قد رشقت  
ً
 و ابال

ً
 (85من المنية رشقا

 -/ ن ن-ن--/ -/ ن ن-ن-ن     -/ ن ن-ن--/ -/ ن ن-ن--
كة و هذا عند الدكتور عبد هللا الطيب جناس سجعي متشابه إال أنه عند  ) أرشق( و)رشقت( فيهما حروف مشي  ي

كلمت 
 القدماء جناس ناقص. 
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 الجناس الموهم:  -4
 متشابه الكلمات من الحركات و السكنات و يفيد اإليهام و التورية(()و عنده صنفان: األول ))ما كان 

ً
( و مثاله قول 86تاما

 المعري:]البسيط[
        إلَف الغزاِل مقاليتا مقاليتا)

ً
وَص المطايا إن منكرة

ُ
 (87ألفِت خ

 --/-ن--/ -/ ن ن-ن--         -/ ن ن---/ -ن-/ -ن-ن
ي )مقاليتا( مكررة

ي كلمت 
 
، و هاتان الكلمتان تختلفان من حيث المعت  فاألوىل تتألف من )مقا( بمعت  )جال( و هنا يكون  ف

ي ال يعيُش لها ولد(، و لكنهما يتشابهان من حيث الصورة. 
 و)ليت( بمعت  )صفحة العنق( و الثانية بمعت  )المرأة الت 

:))ما كان غي  تام التشابه من حيث الحركات و السكنات(() ي
 من  الجناس السجعي المتشابه ( و هو ق88أما الثاب 

ً
ريب جدا

 مثل قول المعري:]الطويل[
احوا إىل التف           فعيسهم نحو الطواِف خوادي) ٍب فاسي   رسر

ً
 (89خوى دن

 --ن/ ن-/ ن---ن/ ن-ن                         -ن-/ ن--/ ن---/ ن--ن
كتا من حيث بعض الحرو  ي )خوى دن، خوادي( فقد اشي 

ي كلمت 
 
ف مثل الخاء و الواو و األلف و اختلفتا من الجناس ف

، و بسبب النظام المتوازن بي   الكلمتي    ي السي 
 
حيث المعت  فاألوىل فعل و فاعل، و الثانية جمع من خدي البعي  يخدي ف

( ي بي   الكلمتي   و هذا التشابه ُيوهم القارئ بأن الكلمة قد تكررت مرتي  
 (.90فإنه يوجي بتشابه صوب 

 تام: الجناس ال -5
ي ي

 
ي الصورة و المعت  و لكن ف

 
ي المًوهم يتخيل إليه أن الكلمة واحدة ف

 
ي ف

 المتلف 
ً
ختلف عن الجناس التام المًوهم أن

( ي الصورة فقط ال المعت 
 
اك ف ضح له أن االشي 

ً
(، و هو من أجود أنواع الجناس و الغريب أن المؤلف 91الجناس التام يت

ي ذكرها للجن
ة الت  اس، لكنه يفضل النوع األخي  إال و هو الجناس التام عند القدماء، مثل قول رغم األنواع الكثي 

 الًصلتان*:]الكامل[
ِة إن غدت         شعواَء ُمشعلة ً كنبح النابِح)  للمغي 

َ
ة  (92فانع المغي 

 -ن--/ -ن-/ ن ن-ن--                 -ن-/ ن ن-ن-/ ن ن-ن--
ة الثانية ة األوىل تختلف عن المغي  ي القصيدة و  فالمغي 

 
ي ف

ة بن المهلب و هو المربر من حيث المعت  فاألوىل بمعت  المغي 
)) السامع و 

َ
ي و أطلق عليه هذا االسم؛ ألن

الثانية بمعت  الخيل، وهناك نوع من الجناس يسميه المؤلف بالجناس الخف 
())
ً
 نابغة:]الطويل[( مثل قول ال93القارئ ال يكادان يفطنان إليه و إنما يهجم عليهما الطرب هجوما

ٍ تهتدي بعصائِب)  (94إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم          عصائُب طي 
 -ن-ن/ ن-/ ن---ن/ ن-ن                        -ن-ن/ ن-/ ن---/ ن--ن

 ُيصاحبنهم حت  ُيغرن ُمغارهم            من الضاريات بالدماء الدوارِب 
 -ن-/ ن--/ ن---/ ن--ن                      -ن-ن/ ن-/ ن---/ ن--ن

:)) يغرن مغارهم، و الضاربات الدوارب هنا مزاوجة خفية ال تظهر أول األمر، و  ي
ي تعليقه عىل البيت الثاب 

 
يقول المؤلف ف

ي بي   الضاريات و الدوارب و 
به الوزب 

ً
ي مغار و يغرن و الش

 
عر، ال يكاد يفوته موضع الغي   ف

ً
 طويل بصناعة الش

ٌ
الذي له عهد

 ما تقول الضواري و الداربات(()ال سيما 
ً
ا عر بل 95و أنت كثي 

ً
ي أن مثل هذا النوع ال ينتبه له كل من يقرأ الش

( و هذا يعت 
عِر. 

ً
ي نظم الش

 
ة طويلة ف  فقط من له خي 

عِر أم عن قصد، يقول:)) و هذا الخفاء ليس عفوا من الشعراء و إنما 
ً
ي الش

 
 ف
ً
ي عفوا

و لكن وفق رؤيته هل هذا الخفاء يأب 
ي كالمهم عن محض المصادفة و القدر و االتفاق الخالص(()ع

 
عراء، و ال يقع ف

ً
(، و سبب 96ن تعمد و تصيد من الش

 . ي مفاج  
عر ذو طبيعة موسيقية و هذا يؤدي إىل إضفاء إيقاع موسيف 

ً
 التعمد؛ ألن الش

ي 
 بينها شبه من حيث الوزن أو من هنا يمكننا القول أن المؤلف قد جمع أنواع من المحسنات اللفظية و البديعية و الت 

الرصف أو العروض تحت مصطلح الجناس إذ عنده الجناس أما تشابه من حيث الوزن أو من حيث الحروف و األخي  كان 
 سبب ذلك هو نظرته إىل الجناس عىل أنه عنرص من عنارص 

ً
ة و متفرقة، نرى أن  لدى القدماء بمصطلحات كثي 

ً
معروفا

، و صحيح أنه جمعها تحت الجناس و لكن هو أيضا أطلق عليها مصطلحات أخرى بل الرني   و ليس مجرد محًسن  بديعي
 و كثي  ما نلمس االختالط فيما بينها. 

 
 أهم ما توصل إليه البحث: 

ي كتابه المرشد يختلف عنه عند سابقيه إذ يتألف من عنرصين من المحسنات   -1
 
التكرار عند الدكتور عبد هللا الطيب ف

 و هما ) التكرار المحض، و الجناس(.  البالغية إال 
ي الموسيف  الداخلية من خالل  -2

 
ٌ ف ي الخطاب الشعري لم تكن عنده لغرض تأكيد المعت  فقط بل له دوٌر كبي 

 
وظيفته ف

 .  تكرار حروف أو كلمات بعينها أو كلمات تدُل عىل ذات المعت 



399 Milad Alaa ABDUL-KAREEM     &   Yaseen Adhab NASIR 

 

 July 2021, Volume 3, Issue 6  
 p. 391-401 

ذات المصطلحات البالغية المختلفة عند القدماء و وضعها قام الدكتور عبد هللا الطيب بجمع أكير العنارص البالغية  -3
 عن أنواع أرتآها. 

ً
ي التكرار و الجناس فضال

 
 ف
 
 الهوامش والمصادر 
، موش سعيد 1 ي ديوان ) بانات رامة(، نرص الدين إبراهيم أحمد حسي  

 
اث ) مكانته األدبية و ظواهره اللغوية ف طه  ( عبد هللا الطيب شاعر الي 

ي ( إدريس، مجلة 
ة،  –الدراسات اللغوية و األدبية، العدد الخاص ) الثاب   .268: 2018السنة العارسر

يف قاسم، ج2 ي السودان و أشهر أسماء األعالم و األماكن، د.عون الشر
 
كة آمزوقراف ، 1996، 1، ط5( ُينظر: موسوعة القبائل و األنساب ف ، رسر

 .2094السودان:  –الخرطوم 
 ، السودان: صفحة الغالف. 1983، 1ات، د. عبد هللا الطيب، دار جامعة الخرطوم ، ط( ُينظر: من حقيبة الذكري3
 .Buraydh.com، ماجد األول ،2020( منتدى بريدة، المنتديات العربية، واحة الحرف ، 4
ي ضوء كتابات علماء العرب و كتابات علماء شبه القارة اله5

 
ي القرآن الكريم و أرساره البالغية  ف

 
ندية )دراسة تطبيقية مقارنة(، يارزمان ( التكرار ف

 .9م : 2011إسالم آباد،  –جنت كل منكل، الجامعة اإلسالمية العالمية 
وت، مادة )كرر(: 6 ، دار صادر، بي  ي

ي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريف  ، أساس البالغة، 135/ 5( ُينظر: لسان العرب، ألب 
ي  ي، دار الفكر لإلمام العالمة جار هللا أب  وت 2004القاسم محمود بن عمر الزمخشر  .539لبنان:  –م، بي 

، أ.د محمد ( ُينظر: القصيدة العربية الحديثة بي   البنية الداللية و البنية اإليقاعية حساسية األنبثاقة الشعرية األوىل جيل الرواد و الستينات7
اب العرب، 

ً
 .184م، دمشق: 2001صابر عبيد، إتحاد الكت

 .59: 1989، 3، مطبعة حكومة الكويت، ط2المرشد إىل فهم أشعار العرب و صناعتها، د. عبد هللا الطيب، ج ( 8
، دار الهدى للكتاب، ط9 ي اللغة العربية، د. سيد خرص 

 
 .8-7م، كفر الشيخ: 1998، 1( التكرار اإليقاعي ف

، د. عىلي 10 ي ي قصيدة العمود من خالل الخطاب النقدي العرب 
 
 -بغداد، لبنان -،  العراق2016، 1عبد رمضان، دار و مكتبة البصائر، ط( اإليقاع ف

وت:   . 221بي 
ي و النقدي عند العرب، ماهر مهدي هالل، دار الرشيد، 11

 
ي البحث البالع

 
 .239، العراق: 1980( جرس األلفاظ و دالالتها ف

ي قصيدة العمود، د. عىلي عبد رمضان : 12
 
 عن: اإليقاع ف

ً
 .222-221( نقال

 .59: 2( المرشد، د. عبد هللا الطيب، ج13
ي علم اإليقاع، سحواج أمحمد، كلية اللغات و اآلداب، 14

 
م، جامعة حسيبة بن بو عىلي بالشلف، رسالة 2007/2008( ُينظر: نظرية االصطالح ف

 :  .110ماجستي 
ي قصيدة التفعيلة من الريادة إىل النضج ، د. ثائر العذاري15

 
: 1،2010، ط ( التشكيالت اإليقاعية ف  .263، رند للطباعة و النشر

 .13( سورة الرحمن اآلية: 16
 .61-60: 2( ُينظر: المرشد، د. عبد هللا الطيب، ج17
ح عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ط18 وت2004، 2(  ديوان امرئ القيس، رسر  .135لبنان:  -م، بي 
 .63-61: 2( ُينظر: المرشد، د. عبد هللا الطيب، ج19
، ط (20 ي وت1996، 2ديوان الشنفرى، جمع و تحقيق، د. إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العرب   .34لبنان:  -م، بي 
 .133، مرص: 2012( ديوان عىلي محمود طه، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة، 21
 ,250م: 1967، 3( ُينظر: قضايا الشعر المعارص ، نازك المالئكة ، منشورات مكتبة النهضة ، ط22
 .66: 2( ُينظر: المرشد، د. عبد هللا الطيب، ج23
ي قصيدة العمود، د. عىلي عبد رمضان : 24

 
 .225( اإليقاع ف

 .247( جرس األلفاظ، د. ماهر مهدي هالل : 25
 .74: 1( المرشد، د. عبد هللا الطيب، ج26
 .75: 2( المرشد ، د. عبد هللا الطيب، ج 27
 .90-89: 2( ُينظر: المصدر السابق، ج28
 .93: 2( المصدر السابق، ج29
 .90:  2( ُينظر: المصدر السابق، ج30
كة الوطنية 31 كة التونسية، الشر ، جمع و تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الشر ي

 .145-144م: 1976الجزائر، –( ديوان النابغة الذبياب 
، أ 32 ، د. محمد حسي   الطريحي ي ي شعر المتنت 

 
، ط( ُينظر: البنية الموسيقية ف ي

 
 .78م، العراق: 2008، 1كاديمية الكوف

 .148: 2( ُينظر: المرشد، د. عبد هللا الطيب، ج33
 .92: 2( المصدر السابق، ج34
وت:  -( ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر35  .164بي 
 .93: 2( ُينظر: المرشد ، د. عبد هللا الطيب، ج36
ي عبد هللا 37 ح المعلقات السبع، أب 

ي ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار ( ُينظر: رسر
الحسي   بن أحمد بن الحسي   الزوزب 

 .139-138م، القاهرة : 2009الطالئع،
 .118: 2( ُينظر: المرشد، د. عبد هللا الطيب، ج38
 .137:  2( ُينظر: المصدر السابق،ج39
)ت 40 ي

ي الفرج عىلي بن الحسي   األصفهاب  ، ألب  ي
، دار صادر، طـه(، تحقيق مجموع356( األغاب  وت: 2004، 2ة محققي    .7/115م، بي 

 .137: 2( المرشد، د. عبد هللا الطيب، ج41
 .137: 2( ُينظر: المصدر السابق، ج42



Rimak Journal, Volume 3, Issue 6  400 

 

 July 2021, Volume 3, Issue 6  
p. 391-401 

43 : ي  .314( ديوان المتنت 
 .138: 2( ُينظر: المرشد، د. عبد هللا الطيب، ج44
ك45  .183م، بغداد: 1965ة دار الجمهورية، (  ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق و جمع محمد جبار المعيبد، رسر
 .139: 2( المرشد، د. عبد هللا الطيب، ج46
ي اللبيب عن كتب األعاريب، لإلمام ابن هشام األنصاري)ت47

م، 1991ـه( ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العرصية، 761( مغت 
وت:  -صيدا  . 412بي 
 .259هدي هالل : ( جرس األلفاظ و دالالتها، د. ماهر م48
 .45:  2010، 4( موسيف  الشعر، د. إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المرصية، ط49
 .270( جرس األلفاظ، د. ماهر مهدي هالل: 50
ي قصيدة العمود، د. عىلي عبد رمضان: 51

 
 .234-233( اإليقاع ف

ي العالء المعري) الجناس و الطباق 52 ي شعر أب 
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