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  بالغة التكرار 
  في مراثي الخنساء

  مليكة بوراوي / أ                                                                
  قسم اللغة العربية وآدابها          

  عنابة -جامعة باجي مختار            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملخص الملخص 
التكرار مفيد إذا جيء به في مكانه   
وهو ثمرة من اختيار المتكلم ، من القصيدة

وطاقة كبرى في توليد المعنى ) الشاعر(
. وتكثيفه ووسيلة هامة في التعبير والتصوير 

" الخنساء " ومن هذا المنطلق كان اهتمام 
وكان أحد الوسائل الهامة ، مراثيها بالتكرار في

في إشراك المتقبل فيما تكابده من أحزان 
الخروج من خالله من مستوى .وأشجان 

كخروج (العالمة المجردة إلى مستوى الرمز 
 ) .صخر إلى عالم المثل والقيم الخالدة 

التالحم بين مجموعة من المستويات اللغوية 
" تظم وقد ان) . الصوت والتركيب والداللة(

أو تكريرها الصوت والكلمة " تكرارها 
: وكانت له وظيفتان أساسيتان ، والتركيب

 صوتية إيقاعية تطريبية وداللية 

     في مراثيها إحدى " التكرار " وبالتالي عد
األدوات الجمالية التي ساعدت على تصوير 

  مشاعرها واإللحاح على جوهر تجربتها
 

RRééssuumméé  ::  
La "répétition" (ou redondance) peut jouer un rôle 
important dans le texte poétique si elle est utilisée 
de façon efficiente. Elle est le fruit du choix 
effectué par le poète, et renferme une grande 
énergie qui participe dans l'engendrement et la 
concentration du sens. Elle est aussi un important 
outil d'expression et d'illustration Tout ceci a 
motivé l'intérêt porté par la poétesse " Al-Khansa" 
à la répétition dans ses élégies. Cette technique 
avait pour but chez elle :De faire participer le 
récepteur aux malheurs et supplices qu'elle endure. 

- De s'élever du simple niveau du signe au 
niveau du symbole (élever son défunt frère au 
monde des grands principes et valeurs immortelles). 

- De faire la confluence entre plusieurs 
niveaux linguistiques (phonétique, grammatical, 
sémantique). 
La répétition, chez elle, a concerné tout les 
constituants linguistiques : le phonème, le mot, et la 
phrase, et elle avait deux fonctions essentielles : 
une fonction phonétique rythmique, et une fonction 
sémantique. 
Donc, on peut considérer que la répétition a 
constitué, chez Al-Khansa un des outils esthétiques 
qui ont participé à exprimer ses sensations et à 
insister sur l'essence de son expérience, ce qui l'a 
conduit à l'utiliser dans ses poèmes de façon très 
dense et variée, dans le but de décharger ce qui 
brûle en elle, ce qui nous entraîne à affirmer que la 
répétition a été la meilleure façon d'exprimer 
l'esthétique d'un texte à travers le martyre d'une 
âme. 
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  : مقدمة

ها ذلك التغيير اللغـوي  ويرى في، يحاول مفهوم الصورة المعاصر توسيع مجالها  
الذي يتخذ نسقا معينا يستثير في النفس مدركات حسية، مستخدما في ذلـك كـل وسـائل    
التأثير الكائنة في اللغة من عبارات حقيقية وتشبيهات ومجازات، وكلمـات ذات جـرس   

  .) 1( خاص وإيقاع البيت كله، وربط الجمل، وفصل بينها وتضاد وتجانس وما إلى ذلك
الكلمة تصويرا من دون التوسل بالمجاز، فيعبر الشاعر عـن تجربتـه   قد تحمل   

الذاتية بلغة تفاعلت فيها األلفاظ وأعطت من اإليحاء أبعادا فنية، وظالال خاصة نبعت مـن  
تركيب األلفاظ وترتيبها واستخدامها، وتفاعل بعضها مع بعض فيبرز ما فيها من جمـال  

تقلة، بل بتفاعلهما معا، وبقدرة المتلقـي علـى   تبدو في شكلها وحدات مس وقيم خاصة، ال
تخيل المعنى وصور وراء الكلمات التي توسل بها الشاعر فـي التعبيـر عـن تجربتـه     

   )2(. المعاشة
يكون بما فيها من المجاز وإنما ينبع مـن   إن مصدر جمال الصورة بهذا الفهم ال  

ا علينا نوعا من االنتبـاه  كونها صورة فحسب وتتمثل أهميتها في الطريقة التي تفرض به
  . )3(فاعل مع ذلك المعنى ونتأثر به نتللمعنى الذي تعرضه، وفي الطريقة التي تجعلنا 

يعد التكرار من الصور الجميلة في الشـعر العربـي، فهـو يشـمل الحـروف        
يتجلى أوضح ما يكون فـي أبنيـة القصـائد    وواألصوات والصيغ الصرفية والتراكيب، 

من  -)5(لفت تسميته عند بعضهمتوإن اخ –وقد عد عند أغلب الدارسين ، )4(العربية القديمة
يعتبر التكـرار أو التـوازي أو   : "أهم مقومات الشعر، يقول محمد العمري في هذا الشأن
الشعرية اللسانية، والشعرية اللسانية (الرجوع مبدأ أساسيا في الشعر عند االتجاهات الثالثة 

  .)6( " برغم اختالف العبارة) ائية البالغية البالغية، والشعرية السيمي
بهذه الظاهرة وتجلياتها فـي نصـوص مـن الشـعر     " نازك المالئكة"واهتمت   

تكـرار  : إلى أنواع من التكرار" قضايا في الشعر المعاصر"المعاصر وأشارت في كتابها 
رت إلى أن وأشا، الكلمة الواحدة، وتكرار العبارة، وتكرار المقطع كامال، وتكرار الحرف

أسلوب التكرار يحتوي على كل ما يتضمنه أسلوب آخر من إمكانية تعبيريـة إنـه فـي    "
الشعر مثله في لغة الكالم يستطيع أن يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة األصـالة ذلـك إن   

  .) 7( "استطاع الشاعر أن يسيطر عليه سيطرة كاملة ويستخدمه في موضعه 
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هذه الشاعرة " بالغة التكرار في مراثي الخنساء"ا آثرنا أن يكون موضوع دراستن  
من خالل صـور  " صخر"التي تعبر بصدق عن لواعج ذات تتأجج حرقة على فقدان أخيها 

  ؟ أي نوع من التكرار نالحظه في شعرها. تكرارية جميلة ومؤثرة 
له يأتي في الكالم تأكيدا " فيد وغير مفيد والمفيد من التكرار مينقسم التكرار إلى   

إما ، الذي كررت فيه كالمك يءمره، وإنما يفعل ذلك للداللة على العناية بالشأوتشييدا من 
  . )8( "أو في ذمه أو غير ذلك، مبالغة في مدحه

إن التكرار الذي توظفه شاعرتنا مفيد ينتظم الصوت والكلمة والتركيب وعد في   
كما يعـد   ل موقفها وتصويره،مقطوعاتها إحدى األدوات الجمالية التي ساعدتها على تشكي

صوتية وداللية : وله وظيفتان، له ياطاقة كبرى لديها مؤكدا المعنى ومقو.  
  
  :التكرار الصوتي -

" لشعرها نغمة متميزة ناتجة عن تماثل األصوات وتجانسها وتكرارها ذلـك ان    
لتخرج في ها في قصائدها ومقطوعاتها قد أهال) الفقد والتفجع(وحدة الموضوع واالنفعال 

  .)9( "تناغم صوتي إذ تكاد بعض المقطوعات تتميز بجرسها أكثر من تميزها بدالالتها
  ):البسيط(تقول الخنساء   
  رمسعا وع روب غداة الرحللو  عرو لحيــا كاملما لد جميلج  
  راـم جبـعظلله ـتلفاش جما  ـته       لمقا لوته فصالــو حلح  
  رارـش جـجيلل هاد أندية ش  وية هبــاط أودية      لأ لحمــا  
  راـي ونيدـه       معاتب وحده يسـل س يل رأيت الدهرا لمت لفق  
  راـأخب  لقب م عنه جركانت ت  ةـثقي لناهيك أخا  قد نعى ابنل  
  رالنجم أستا رحتى أتى دون غو  ه ـقبرأ م ـنجللة رـفبت ساه  
  )10(راـلجا ه ـي بيتليبة حين يخلر  اـساحته  يـة يمشره جارلم ت  
وفيمـا يلـي جـدول    . ) الالم والراء(وهما ، توظف الشاعرة صوتين متميزين  

 : يوضح عدد تواترها في المقطوعة
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  التواتر  األبيات  الصوت  التواتر  األبيات  الصوت
  
  الالم

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

6  
7  
4  
4  
3  
1  
4  

  
  الراء

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

4  
1  
2  
4  
2  
4  
4  

  21  المجموع  29  المجموع
  

ن توزيعا هندسيا محكما إذا بدا استخدام صوت الالم مكثفـا فـي   توزع الصوتا  
مما أحـدث إيقاعـا   ، )مرة 14(وصوت الراء في الشطر الثاني ) مرة 18(األول الشطر 
الذي يفضـي   باالنصهار الكلي في النظام التأليفي" وبالتالي فقد الصوتان حرفيتهما نغميا، 

  .  )11(" إلى الديمومة  النغمية 
والراء بنسبة بنسـبة   % 58الالم بنسبة : ارت الشاعرة هذين الصوتين تلقد اخ  

هو قرب المخرج واالشتراك في نسـبة  " و، لوجه شبه بينهما كما يراه المحدثون % 42
فقـد أحـدثا   ، ولكونهما من أوضح األصوات الساكنة في السمع، )12(" الوضوح الصوتي 

  .، فكان لهما وقع مميز في النفس قرعا صوتيا
اعتماد الشاعرة على ظـاهرة التصـريع   ، ومما زاد في تناغم الجرس الموسيقي  

  ) :الطويل(لمطالع كثيرة كقولها 
     )13(وفيضي عبرة من غير نزر   أال يا عين فانهمري بغزر   

  ) :البسيط(وقولها أيضا 
  )14(يا عين جودي بدمع منك مغزار     وابكي لصخر بدمع منك مدرار  

أي التصـريع   -وإنما اتخذته ، مدرار/ ومغزار، نزر/ غزر  بالتصريعلم تكتف   
، )ابكي  -دمع  -عبرة  -فيضي  -انهمري  -عين ( بؤرة لتفريع كلمات من لوازمه  -

  .فولد طاقة صوتية وإيقاعا مؤثرا في سامعيها 
  : التكرار الصرفي

ويمكـن أن نمثـل لعـدد    ، صيغ المبالغة من الصيغ المكررة في ديوان الشاعرة  
  :تواترها في الديوان بالجدول اآلتي 
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  التواتر  صيغ المبالغة

  فعيل
  فعال
  مفعال
  فعل
  فعول

120  
66  
26  
24  
20  

  
  ) :البسيط(بقول الشاعرة " فعال " ونمثل لصيغة   
  )15(إن هاب مفظعة أتى لها بابا   خطّاب مفصلة فراّج مظلمة     

  لّاباقطّاع أودية للوتـر  ط  حمال ألوية شهـاد أنجيـة    
   )16(وراد مشربة قطّاع أقران   بة منّاع مغلقـةمرقاع طلّ  ) :البسيط(قولها 

وبنية تركيبية واحدة تنتمي إلـى قطـاع   ، إنها صيغة ذات جرس موسيقي واحد  
ـ  ، اللغويةداللي واحد مما أدى إلى التالحم بين المستويات  ف ويالحظ أن الشـاعرة توظ

كنايـة  ) حمال ألوية ( ففي قولها ، بهة في المدلولمركبات إضافية مختلفة في الدال متشا
ذلك أن حامل اللواء ال يكون إال أمام المجموعة وهو الذي توكل إليه " عن اإلقدام والقيادة 

كنايـة أيضـا   ) قطّاع أودية(وقولها في التركيب اإلضافي ، المهمة في تمثيلها ألنه األقوى
فالمبالغة في القيام بالفعـل  ، إال خبير متمرس ألنه ال يقطع األودية، عن الخبرة والشجاعة

" رمز لتمرس الفاعل به وداللة على خبرته وقدرته على إيجاد الحل للمعضـالت  ) قطّاع(
)17( .  

وفيها ، )الكناية(والبالغية ) المبالغة(لقد اشتركت المركبات في الظاهرة الصرفية   
وهـي ذات  ، والغائبـة بغيابـه   خصائص النموذج الرجولي المفتقـدة " إشارة دائمة إلى 

واشتركت أيضا في التركيب النحـوي  ، )18(" الخصائص التي دفعتها إلى الوقوع في حبه 
أي هذه المركبات  -وكذلك انقسامها ، )الموسيقى الداخلية(واألصوات الداخلية ) اإلضافة(
تي في الصدور واألعجاز بتساوٍ مما شكّل صورا جميلة قائمة علـى التـوازن الصـو    -
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" ويمكن التعبير عن هذه الصفات في المركبات بــ  ، والبالغي والتركيبي وحسن التقسيم
 19(" التطريز الخفي(.  
  : التكرار الداللي

وأقل ما يقال عنها ، بالثراءويمكن تناوله من خالل القوافي المختارة التي تتصف   
. ووظيفة داللية، التطريب /صوتية لها وظيفتان وظيفة  catégorielleإنها قافية نوعية : 

فإن التشابه ، Saussureوإذا كانت العالقة بين الدال والمدلول اعتباطية كما يرى سوسير 
  ) :الطويل(تقول . الصوتي أدى إلى التقارب الداللي 

  تولت  ه قد ـن معروفـم نوافل   لهفي على صخر فإني  أرى  لـه   
  تـبمواله  زلّ ل ـنع إذ  لمواله   لهفي على صخر لقد كان عصمة  
  ن  أخيها  تخلتـإذا ما الموالي م  يعود على  مواله  منـه  برأفـة  
  ن نوالك  بلّـتـترجي نواال م  وكنت إذا كفّ أتتـك عديمـة  
  تفتجلـ  وغمته مـن وجهـه  هابن عمرو  خناقومختنق راهـى   
  استقلتما غداة غدت من أهلها   عطـاؤه وظاعنة في الحـي لوال  
  )20(ت ـبالنوال  استهل إذا نحن شئنا   ا غيثـا وظـل ربابـة كنت لنو  

 –تولّـت  (ندرك من خالل القافية العمودية تشابها وتكرارا على مستوى المقاطع   
يتبعه تشابه داللـي يضـم هـذه    ، )استهلّت  –استقلّت  –تجلّت  –بلّت  –تخلّت  –زلّت 

  :وال وهو الذهاب والز، المقاطع في حقل داللي واحد تقريبا
  .ذهبت وابتعدت: تولت  - 1
  .كناية عن ذهاب النعمة وزوالها : زلّت  - 2
  .ابتعدت وذهبت : تخلّت  - 3
  .نالت عطاءك وذهبت : بلّت  - 4
  ) .ذهبت(انقشعت الغمة : تجلّت  - 5
  .لوال كرم صخر) دون جهاز(ذهبت : استقلت  - 6
  ) .بادر في النزول(ذهب شح المطر : استهلّت  - 7
ل (بدو التشابه غالبا أيضا على مستوى الحرف الثاني والثالث من جذر الكلمـة  ي  

باإلضافة إلى التشابه اللحني على مستوى الحركات التي جـاءت منتظمـة ومتتاليـة    ) ل
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ويظهر التماسك الطولي للمقطوعة من خالل استخدام الشاعرة لصـيغة  ، فقرعت األسماع
  ) .ت(المتصل بالضمير ) المفرد(الفعل 

ثراء وتكرار صوتي وداللي وتكاثف في اإليقاع وتوازن صـرفي  : مجمل القول   
هذه العناصر جميعها كانت سر جمال الصـورة عنـد   ، وعروضي وتجانس في المفردات

  .الخنساء 
االسـم  (وهو أنواع منه تكرار ، ومن مظاهر التكرار الداللي ندرج تكرار الكلمة  

وله وظيفة دالليـة  ، ثر من خمسين مرة في الديوانإذ تكرر اسم المرثي صخر أك، )العلم
  :وهذه نماذج من هذا النوع من التكرار ، عظمى داخل نصها الشعري

  ) :البسيط ( تقول   
  )21(صخر بدمع منك مدرار دي بدمع منك مغزار     وابكي ليا عين جو  

  ) :الوافر ( وقولها   
  )22(نزر  بدمع حثيث ال بكي وال    أعيني هال تبكيان على صخر   

  ) :الوافر ( وقولها أيضا   
  بيوم كريهة  وطعان  خلس     على صخر وأي  فتى  كصخر  
   )23( وأذكره لكل غروب شمس    ع الشمس صخرا يذكرني طلو  
علـى جهـة التشـوق    إال ال يجب للشاعر أن يكرر اسما " ذكر ابن رشيق أنه   

يه به واإلشارة بذكر إن كـان  أو على سبيل التنو، واالستعذاب إذا كان في تغزل أو نسيب
 )24(" ن كان رثاء أو تأبينا أو على وجه التوجع إ، يخفي مدح أو على سبيل التقريع والتوب

.  
وى لها وتعظيما لـه وتنويهـا   تجد سل" صخر " وفي تكرار ، تألمةإن الشاعرة م  

ن غيابه وفي ترديد اسمه مبالغة في االستعاضة ع، وتفخيما له في القلوب واألسماعبشأنه 
مما جعله يتجاوز وظيفة التعيين ويتخـرج مـن   ، في الواقع بحضوره المكثف في النص

يسـاهم  ومن االستقالل بالنفس في الداللة إلـى دالالت  ، مجال االعتباط إلى مجال التبرير
  . )25(السياق والتركيب في بلورتها 

سـمه فـي   وقد وظفت الشـاعرة ا ، وإنما ذكر لصفاته، إن صخرا لم يذكر لذاته  
فوصفها له بالكرم ال يعكـس قيامـه   " من قيم خالدة ) اسمه(نصها الشعري لما يوحي به 
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كما ال يدل ، ألن في ذلك تقييدا للزمان يظهر في صيغة الفعل ثم ينقضي بانقضائه، بالفعل
إن المعنـى  . بالفعل بغية االتصاف به وترسيخه في ذاته وسـلوكه  صخر على كثرة قيام 

. مختلف األبنية اللغوية والظواهر الفنية هو نسبة الفعـل إلـى صـخر    الذي عبرت عنه 
وبذلك تصبح الـذات قيمـة أو   ، إنما هو الكرم نفسه، فالمرثي ليس كريما أو كثير الكرم

  .  )26(" وموت صخر إنما هو موت الفعل نفسه ، مجموعة من القيم
، الذي كـان ملتصـقا بـه   ، العالم/ حدود العالمة " صخر"فقد تجاوز ، وبالتالي  

فأصبح صالحا لكل مسمى تصدق عليـه صـفات العالمـة    ، وارتقى إلى مستوى الرمز
ألن المسمى بصفاته وسلوكه ومواقفـه قـد   ، كما وظف اسمه توظيفا جماليا. )27( األصلية

فكأنه هو الذي يسحب الجمال على االسـم  ، فيحبونه ويحبون اسمه، يعطف عليه المحبين
، الذي بات يحمل داللة مكثفة وقيما هامة في المجتمع وقدرة على إثارة )28(ه الذي هو اسم

علـى  كما ينم هذا التكرار عن إلحاح من الشاعرة ، االنفعال والتعاطف في نفوس المتلقين
  .خالدة ) لتي هي عبارة عن مجموعة من القيم ا( إبقاء هذا الذات 

ومـن نماذجـه قولهـا    . لي وندرك أيضا تكرار المطالع ضمن التكرار الـدال   
  ) :المتقارب(

  )29(دى ـر النـصخان لـأال تبكي  دا ـ تجمودا والـني جـأعي  
  ) :البسيط(وقولها   
   )30(وابكي لصخر بدمع منك مدرار   يا عين جودي بدمع منك مغزار  
  ) :السريع(وقولها   
  )31(وابكي لصخر بالدموع الهجول   يا عين جودي بالدموع الهمول  

  ) :البسيط(أيضا  وقولها  
  )32(كلؤلؤ جال في األسماط مثقوب   يا عين جودي بدمع منك مسكوب  

اسـم البنـاء المركـزي     –أي هذه المطالع المتكررة  –ويمكن أن نطلق عليها   
. بنفس الشاعرة ومواقفهـا   وفيه تتكرر صورة البكاء ألهميتها وعالقتها الوطيدة، المتكرر

اره صورا وتشكيالت جمالية مختلفة يدفع القصيدة نحو التقدم إن هذا البناء الذي يولّد بتكر
فيولد تراكم الصور ما يسـمى بالبنـاء   ، )33(كلما أحست الشاعرة بفتور أو ضعف نفس 

وهو بناء يسمح بتدفق الصور في تدرج محكم لتشكيل ما يسمى بالصورة أو ، )34(النامي 
  .تها البنية الكلية التي تعبر عن موقف الشاعرة وتجرب
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  ) :البسيط(نذكر منها قولها ، ويتسع التكرار عند الشاعرة إلى تراكيب متعددة  
  وابكي أخاك إذا جاورت أجنابا   فابكي أخـاك أليتـام  وأرملـة   
  فقدن لما ثـوى سيبـا وأنهابـا  وابكي أخاك لخيل كالقطا عصب  
  )35(وللضريك إذا ما جـاء منتابـا   وابكيه للفارس  الحامي  حقيقتـه  

مع المالحظة ، في سياق األمر عموديا وأفقيا) ابكي أخاك(تكررت الجملة الفعلية   
بعد أن ) ـه ( بالضمير الغائب ) أخاك(أن الشاعرة استعاضت في البيت الثالث عن لفظة 

  . يئست من عودته 
ويومئ تكرار الجملة الفعلية بالتشابه في المعنى إال أنه في كل مرة يحمل معنى   

من فاعلية الفعل وبخاصة لما ورد فـي البيـت األول فـي    ) ابكي(وقد زاد الفعل ، جديدا
وقد تغيأت الشاعرة هذا الفعل بمقصـدية  ، سياقين متقابلين منح البيت توازنا نغميا إضافيا

ألن مثـل هـذا   " في االعتبارات النفسـية  يشترك معها الذي ، التأكيد والتأثير في المتلقي
  . )36(... " تسلطة على الشاعر ا مفتاحا للفكرة الميضع في أيدينالتكرار 

كقولهـا فـي تكـرار    ، وتلجأ الشاعرة أيضا إلى تكرار تراكيب إسنادية متعددة  
  ) :المتقارب(تقول . التركيب اإلسنادي الطلبي 

  أال تبكيان لصخر الندى   أعيني جودا  وال  تجمـدا  
   )37(لسيدا أال تبكيان الفتى  ا  أال تبكيان الجريء الجميل   
  ) :الوافر(وفي تكرار األسلوب االستفهامي الذي يفيد النفي المطلق قولها   
  )38(داد ثغر ليوم كريهة وس  صخر وأي فتى كصخر  على  
  ) :الوافر(وقولها أيضا   
  ) 39(ليوم كريهة وطعان خلس   على صخر وأي فتى كصخر   
بأسـماء  ) تقريـب (يها ونشير إلى أن الشاعرة استعانت في كل ما ينسب إلى أخ  

وليس ذلك إال من أجل الصعود بصخر مـن الزمانيـة والحـدوث إلـى     " وجمل اسمية 
فال تحاصر بما فـي صـيغ   ، ومن أجل أن تدوم أعماله وتصير مطلقة، الديمومة والخلود

  . )40(" األفعال من عرضية وجزئية تجعلها تنقضي بانقضاء زمانه المحدود 
بصدق عن آالم النفس من خـالل جمـال نـص،    استطاعت الشاعرة أن تعبر   

الـذي انـتظم الصـوت والكلمـة     ، )تكرار الدال والمـدلول (باستخدامها أسلوب التكرار 
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، وظيفة صوتية مولـدة لإليقـاع  : فكانت لهذا التكرار في نصوصها وظيفتان ، والتركيب
  . ووظيفة داللية مؤكدة للمعنى ومبالغة فيه 

التكرارية، ذلك التالحم بين المستويات اللسـانية  ومما زاد في جماليات الصورة   
ففسحت ، وأثّرت في سامعيها، فوقعت انفعاالتها، )الصوت والصرف والتركيب والمعجم(

  .ثم الرسوخ واالسترسال في الزمان ، المجال أمام خطابها الشعري للتجلي واالرتقاء
  : الهوامش واإلحاالت

، 3ط ، بيـروت ، دار الفكر العربي، )بالغية نقدية رؤية(التعبير البياني ، شفيع السيد - 1
  . 177ص ، 1988

ي، مجلة دراسـات  ، الصورة وموضوعاتها في شعر ابن شهيد األندلسيونس شنوان - 2
  . 15ص ، 1977جوان ، 18عدد أندلسية 

  . 363ص ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي، جابر عصفور - 3
   79، ص 1991تونس ، دار الجنوب للنشر، شعر المتنبيمدخل إلى ، حسين الواد - 4
مثال يسـتعمل فـي    (Cohen)" كوهين " وتختلف التسمية أيضا عند الفرنسيين فـ - 5

  : انظر .  répétition et redondanceدراسته مصطلحي 
 Poésie et redondance, in poétique n° 28, 1976. 

الـدار  ، الدار العالمية للكتـاب ، ية في الشعرالبنية الصوت: تحليل الخطاب الشعري  - 6
  . 21ص ، 1990البيضاء 

ص  ،1978، بيـروت  ، دار العلـم للماليـين  ، قضايا الشعر المعاصرنازك المالئكة -7
263– 264 .  

، المكتبـة العصـرية  ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ، المثل السائرابن األثير - 8
  . 146ص  2ج ، 1995

   171،ص  2001المغرب ، دار إفريقيا الشرق، الموازنات الصوتية،عمريمحمد ال - 9
، دار الكتاب العربـي ، قدم له وشرحه فائز محمد، شرح أبي العباس ثعلب، الديوان - 10
  . 56ص ، 1998، 3ط 
دار أبي رقـراق للطباعـة   ، عبد الرحيم كنوان، من جماليات إيقاع الشعر العربي - 11

  . 324ص ، 2002، 1ط ، والنشر، المغرب
، 1981، 6القاهرة، ط ، مكتبة األنجلو المصرية، األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس - 12

  . 63ص 
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  . 92ص ، الديوان - 13
  . 165ص ، المرجع نفسه - 14
  . 78ص ، المرجع نفسه - 15
  . 79ص ، المرجع نفسه - 16
، ص اللغوية واألسلوبيةالخصائ: صيغ المبالغة في ديوان الخنساء ، عبد اهللا بهلول - 17

، )منوبة(كلية اآلداب ، إشراف محمد الهادي طرابلسي، )مرقون(شهادة الكفاءة في البحث 
  . 85ص ، 1994تونس 

منشورات وزارة الثقافـة واإلرشـاد   ، مقاالت في الشعر الجاهلي، يوسف اليوسف - 18
  . 339ص ، 1975دمشق ، القومي

، الية من القصيدة كلمات متسـاوية فـي الـوزن   التطريز هو أن يقع في أبيات متو - 19
وأحسن ما جاء فيه قـول  ، وهذا قليل في الشعر، فيكون التطريز فيها كالطراز في الثوب

  :أحمد بن أبي طاهر 
  ر ـالبحر والمط: لم يحمد األجودان   ـده ي لنا  إذا أبو القاسم جادت   
  رـوالقمالشمس : تضاءل األنوران   ـوار  غرتـهلنا أن إن أضاءت   
  والقـدر ف ـالسي: تأخر الماضيان   ـهأوحد  عزمت رأيه  وإن مضى   
  الخوف والحذر: لم يدر ما المزعجان   من لم يكن حذرا من حد صولته  

  . 443ص ، الصناعتين، انظر أبو هالل العسكري
  . 249ص ، الديوان - 20
  . 165ص ، المرجع نفسه - 21
  . 60ص ، المرجع نفسه - 22
  . 191 – 190ص ، ع نفسهالمرج - 23
 2ج، بيـروت ، دار الجيل، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، العمدة، ابن رشيق - 24

  . 76 – 73ص 
الهادي الطرابلسي، توظيف االسم العلم في النص الشـعري، حوليـات الجامعـة     - 25

  . 27 – 26ص ، 2001سنة ، 45التونسية،  عدد 
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الخصائص اللغوية واألسـلوبية،  : ة في ديوان الخنساءعبد اهللا بهلول، صيغ المبالغ - 26
  .106ص
  . 31الهادي الطرابلسي، توظيف االسم العلم في النص الشعري، ص  - 27
  . 31ص ، المرجع نفسه - 28
  . 70ص ، الديوان - 29
  . 165ص ، المرجع نفسه - 30
  . 176ص ، المرجع نفسه - 31
  . 183ص ، المرجع نفسه - 32
دراسة الصورة في ضـوء  : الصورة والبناء في المراثي الجاهلية ، يوبسعيد األي - 33

  . 259ص ، مكناس، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، النقد الحديث
، 2، ط دار المعـارف ، أبي القاسم الشـابي ، الصورة الشعرية عند مدحت الجيار - 34

  . 257، ص 1995
  .76ص ، الديوان - 35
  . 277 – 276ص ، قضايا الشعر المعاصر، نازك المالئكة - 36
  . 70ص ، الديوان - 37
  . 93ص ، المرجع نفسه - 38
  . 191ص ، المرجع نفسه - 39
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21 ،1989.  


