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ل الصوجًجماليات   الشعرييسً ل  فً منجز خليفة الح الحشكُّ

 وإبداع المعنى حكراربين جرس ال
 

 إسماعيل حسين فحاجيث
  / جامعة مصراتة كلية التربية

 ــ المقدمة:5

الحمد هلل رب العالمٌن، حمد العارفٌن الشاكرٌن، والصالة والسالم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن، 

 أجمعٌن. وبعد،، وعلى آله وصحبه

إذا كان القدماء من علماء العربٌة قد جعلوا الوزن والقافٌة من أهم عناصر الشعر التً ٌمتاز بها عن 

ٌّة أخرى ال ٌمكن للكالم المنظوم أن ٌكون شعرا  النثر؛ فإنَّهم ــ أٌضا ــ ال ٌنكرون أنَّ للشعر عناصر فن

ٌِّن فً ذاكرة المتلقًِّ إال إذا تو افرت فٌه، وهً قوة العاطفة، وسعة الخٌال، وطرافة الصورة، له األثر الب

وكذلك بنٌة اإلٌقاع الداخلً المتمثلة فً جرس األصوات وانسجامها، وتناسق الكلمات، وتوازي 

التراكٌب، فالشعر "إنما هو المنطقة التً تتحول فٌها العالقة بٌن الصوت والمعنى من عالقة خفٌة إلى 

، وهو ما ٌتحقق عبر التفاعل الوجدانً (1)لطرٌقة الملموسة جدا واألكثر قوة"عالقة جلٌة، وتتمظهر با

بٌن جرس الحروؾ وبٌن المتلقً، "فلٌس الشعر فً الحقٌقة إال كالما موسٌقٌا تنفعل لموسٌقاه النفوس 

 . (2)وتتأثر به القلوب"

ٌّة بالؽة فً خلق اإلٌقاع،جرس ذلك فإنَّ للل  ، وهو ما نستشعره عبرهء باإلٌحاالمعنى و إبداعفً و أهم

ــ  المعاجم فقد أشارت .حوله قدٌما وحدٌثاالتً قامت من الدراسات الصوتٌة والبالؼٌة والنقدٌة  عدٌدال

إذا  ؛س الطٌررْ سمعت جَ  3ٌقالجاء فً الصحاح3 ، الخفً بالصوت (الجرس)تحدٌد لفظة  بداٌة ــ إلى

فٌسمعون َجْرَس طٌر الجنَّة(. وأجرس وفً الحدٌث3 )سمعت صوت مناقٌرها على شًء تأكله، 

ًُ وأجرس الحَ  الحادي، إذا حدا لإلبل،  ه، قال الراجز3 سرْ ؛ إذا سمعت صوت جَ ْل

  (3)َتْسمُع للَحْلًِ إذا ما وسوسا  **  وارتجَّ فً أجٌادها وأجرسا

زمخشري3 القال  تجاوزوا المعنى اللؽوي للجرس إلى المعنى االصطالحً وهو النؽم، بالؼٌٌنإال أن ال

م به" وهو ما  إلى معناه المجازي.انتقل وباقتران مصطلح الجرس بالنؽم ٌكون قد ، (4)"وجّرس الكالم نؽِّ

"وللشعر نواح عدة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فٌه من جرس  حٌن قال3 بعض النقاد أشار إلٌه

كل هذا هو ما نسمٌه بموسٌقى األلفاظ، وانسجام فً توالً المقاطع وتردد بعضها بعد قدر معٌن منها، و

إلى مجهورة  )الحروؾ(ى اهتمام الدراسات الصوتٌة بالجرس إلى تقسٌم األصوات أدَّ  . وقد(5)الشعر"

ا  ،(6)، وشدٌدة ورخوةومهموسة  ،الجرس باسم الفصاحة والسالسة فهوممفقد تناولوا علماء البالؼة أمَّ

 وتالؤم الحروؾ وتنافرها داخل الكلمة والتركٌب.

                                                           
 .45م، ص1811 1ٌاكبسون، رومان، قضاٌا الشعرٌة، تر: محمد الولً، مبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البٌضاء، ط (1)

 .17م، ص1876 5موسٌقى الشعر، مكتبة األنجلو المصرٌة، طأنٌس، إبراهٌم،  (2)

ينظر الجوهري ، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وِصحاح العربية، ت أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت  (3)
   م، مادة : جرس.1211 4لبنان، ط

 . 111م، ص1886 1صادر بيروت، ط الزمخشري، جار اهلل محمود بن عمر، أساس البالغة، دار( 4)

 .1أنٌس، إبراهٌم ، موسٌقى الشعر، ص (5)

 .26ٌنظر: أنٌس، إبراهٌم، موسٌقى الشعر، ص (6)
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تنحصر فً السمع عن طرٌق األذن،  ه، فإن ضوابطحرؾبما أن الجرس هو النؽم الصادر عن الو

دت حاسة )السمع( كوسٌلة للمفاضلة بٌن مِ اعتُ  مثلما ٌنحصر اللون فً البصر عن طرٌق العٌن، لذلك

وإنما  فقط، حرؾالكلمة المفردة أو ال علىوال ٌقتصر هذا األمر . شتركان فً المعنىمختلفتٌن ٌٌن تلفظ

فنرى ها وتوافقها، انسجام الجرس أٌضا فً تراكٌب الجمل، فتتفاوت بذلك هذه التراكٌب حسب أثرٌبرز 

آخر، وإنما ٌظهر ذلك عبر تجانس الحروؾ أو تركٌب  دونمن الكلمات  بعٌنهتركٌب ترتاح إلى  النَّفس

بك،  ٌِّد السَّ والذوق السلٌم هو العمدة فً عدمه، فالكالم الفصٌح ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، ج

. ومن ثمَّ، اهتمَّ (1)معرفة حسن الكلمات وسالستها، وتمٌٌز ما فٌها من وجوه البشاعة ومظاهر االستكراه

، جانسا وإٌحاءها تكرارا وتجرس، وحرصوا على العناٌة بلحروؾموسٌقى ابالشعراء قدٌما وحدٌثا 

 .المثٌرة أفضل تعبٌر هم الشعرٌةمعبرة عن تجاربوافقة ألذواقهم الراقٌة، ومبذلك فجاءت موسٌقاهم 

سً( من أبرز الشعراء المعاصرٌن عناٌة بإٌقاع القصٌدة،  (2)وٌعد الشاعر اللٌبً )خلٌفة محمد التلٌِّ

واهتماما بتراكٌب عباراتها وتناسق كلماتها وتناؼم حروفها، وهو ما شجع الباحث على تتبُّع كل ذلك 

 لتً احتوى علٌها منجزه الشعري. ومالحظته فً جمٌع القصابد ا

وبما أنَّ تتّبع حركة اإلٌقاع الداخلً بمستوٌاته المتعددة ٌقتضً اإلطالة التً قد تتعارض مع نظام البحث 

ل الصوتً القابم  وحجمه وظروفه؛ فقد تمحورت دراسة اإلٌقاع فً هذا المنجز حول جمالٌات التشكُّ

مع اإلطار الموسٌقً  والمتناؼمة، سٌاقها التً ُوضعت لهالمتكررة والمتجانسة فً  الحروؾ على جرس

. وهذا ٌقتضً من الباحث قراءة متأنٌة لجمٌع قصابد المنجز؛ بؽٌة التعرؾ على جمالٌات العام للقصٌدة

التشّكل الصوتً فٌها إٌجابا أو سلبا، من خالل مالحظة ألفاظها وتراكٌبها، وكٌؾ تشكلت الحروؾ فٌها، 

إلٌحاء بالمعنى المراد، وكٌؾ استطاع مبدع هذا الدٌوان تروٌض الحرؾ وصقله وكٌؾ تم توظٌفها ل

ٌّنة طٌعة ٌشّكلها كٌؾ شاء، وأنَّى شاء، ومتى شاء، مستعٌنا بذوقه المتكّون من ثقافاته  لٌكون أداة ل

والنقد،  فً حضن بٌبة أدبٌة لها اهتماماتها الكبٌرة بالشعرالمتعددة وقراءاته المتنوعة، فقد نشأ التلٌسً 

الشعراء مثل )طاؼور( كبار  فتعرؾ على أصقاع األرض، أؼلب فًأتاحت له مخالطة األدباء والنقاد 

، وؼٌرهما، فـ"لٌس من شك أنَّ األذواق تتباٌن تبعا لتباٌن الحواس فً الطبٌعة البشرٌة (3)و )ٌوركا(

ت هذه الطبٌعة، سواء أكانت زمانٌة أم مكانٌة" . وهو ما سندركه عبر دراسة (4)والمؤثرات التً ؼذَّ

 تكرار الحروؾ وتشكلها الجمالً فً هذا المنجز الشعري. 

 ـ مالمح تشكل التكرار الصوتً فً شعر التلٌسً:0

دت الدراسة مجموعة من األسالٌب المتعلقة بتشّكل الحرؾ فً دٌوان التلٌسً؛ بؽٌة تنظٌم العمل  حدَّ

، وتكراره فً نطاق فً نطاق الكلمة المفردةر الحرؾ أهمها3 تكرااإلجرابً والخروج بنتابج مرضٌة، 

الكلمتٌن المتجاورتٌن، وتكراره بشكل متالحق فً نطاق الشطر من البٌت، وتكراره بشكل متناثر على 
                                                                                                                                                                      

 

ان، ط (1)  .22م،  ص6116 1ٌنظر: عتٌق، عمر عبد الهادي، علم البالغة بٌن األصالة والمعاصرة، دار أسامة للنشر عمَّ

سً، ولد عام  (2) م بطرابلس، وبها درس مراحله التعلٌمٌة األولى، عمل فً بداٌة حٌاته فً مجال التدرٌس، 1821خلٌفة محمد التلٌِّ

م أمٌنا عاما لالتحاد العام للناشرٌن العرب، 1811م، اُختٌر عام 1827م حتى 1825تولى وزارة اإلعالم والثقافة بلٌبٌا من عام 

ٌة والعالمٌة التً ٌصعب حصرها. من مؤلفاته: الشابً نشر نتاجه األدبً فً عدد من الصحف والمجالت المحلٌة والعرب

م، هكذا 1812م. مختارات من روائع الشعر العربً 1872م، رحلة عبر الكلمات 1824م، رفٌق شاعر الوطن 1847وجبران 

، 1ة والنشر، طم. ٌنظر: ملٌطان، عبد هللا سالم، معجم األدباء والكتَّاب اللٌبٌٌن المعاصرٌن، دار مداد للطباع1881غنى طاغور 

م، 6111طرابلس،  1. وأٌضا معجم الشعراء اللٌبٌٌن )شعراء صدرت لهم دواوٌن(، دار مداد، ط42م، ص6111طرابلس، 

 .     121ص

 .24م، ص1882 1ٌنظر: قاسم، محمود، خلٌفة التلٌسً اإلبداع والمعرفة، توزٌع الدار العربٌة للكتاب، ط (3)

 .68م، ص1811وداللتها فً البحث البالغً والنقدي عند العرب، دار الحرٌة للطباعة بغداد  هالل، ماهر مهدي، جرس األلفاظ (4)
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مستوى البٌت، وتكرار حرفٌن فأكثر أفقٌا وعمودٌا، وتكرار الحرؾ على مستوى القصٌدة بأكملها، أو 

 جزء منها. 

 الكلمة المفردة:اق فً نطمالً لتكرار الحرف ــ التشكل الج5ــ0

، فقد استطاع التلٌسًعند وفق أشكال متعددة ومتنوعة  لمحالم االمعزول  فً هذ حرؾجاء تكرار ال

من جهة أن "لبعض األصوات قدرة معنى، ال توظٌفه عبر المحاكاة فً تقوٌة الجانب اإلٌقاعً وفً تأكٌد

، ومن جهة أخرى أن اإلٌحاء بالمعنى ال (1)ر فً أدق حاالتها"على التكٌؾ والتوافق مع ظالل المشاع

. ولعل أهم (2)ذاته، وإنما من صٌؽته ومن تكراره فً هذه الصٌؽة التً احتوته حرؾٌنبثق من ال

ؾ/ الزاي/ القا/ الحاء/ الجٌمعٌن/ الراء/ ال) 3التلٌسً هً فً منجزاألصوات التً تقوم بوظٌفة المحاكاة 

للكلمة؛ عبر تكرار مثل هذه الحروؾ فٌها، وما تتحلَّى به من أثر ى القٌمة اإلٌقاعٌة الدال(. حٌث تتجل

 بارز فً اإلٌحاء بالمعنى المراد.

 حرؾوقد استعمل التلٌسً هذا النوع من التكرار عبر صورتٌن، صورة مفردة تحققت عبر تكرار 

ما ن أمثلة الصورة األولى ٌن بشكل متبادل. فمحرفواحد مرتٌن. وصورة مركبة تحققت عبر تكرار 

 3(3)هقولجاء فً 

 براِبِق األشعارِ  الحِرٌــرِ وإذا كسوُت الُحْسَن ُحلََّة ناِسٍج  **  َنْسَج 

 ونظمُت أحالمً ووْقَدَة خاِفقً  **  وتسْرَبَلْت منها ِبخٌـــــِر إزارِ 

لَِك عن ُدنا الشُّ  ٌْ ْت ِبخ ارِ قالْت َرِكْبَت من الخٌاِل مراِكباً  **  َشطَّ  طَّ

 والُحبُّ َوْمَضُة باِرٍق ال ِمْنَحــــٌة  **  من واِهٍب أو قاِهٍر ؼالّبِ 

 خاِطفاً  **  فترى الَمِنٌَع ٌكوُن فً األسالبِ ُشعاعاً العٌُن ُتْرِسلُُه 

 األسبـــابِ ولُِكلِّ َنْفٍس هالٌَة َتْؽُزو بــها  **  نْفًسا َتُمـــــتُّ بأْقَرِب 

ُع تتعانُق األرواُح فً  ِؽٌــــــُب فٌه تمنُّ ٌَ  األربــــابِ ُذَرَواِتِه  **  و

العٌن حرؾ  الراء فً المقطع األول عبر كلمة )الحرٌر(، وفً المقطع الثانً تكررحرؾ  حٌث تكرر

 صوتًال شكلأحدث هذا الت . وقد)األسباب/األرباب( القافٌتٌنالباء عبر حرؾ  عبر كلمة )شعاعا(، ثم

 وقدفٌها. الحروؾ لها بفعل تعدد تكرار مكبأبٌا ما لبث أن امتّد لٌشمل القصٌدة داخل الكلمة إٌقاعا جز

المكرر، فتكرار الراء فً كلمة )الحرٌر( نستشعر فٌه  حرؾحدد سٌاق القطعتٌن نوعٌة اإلٌحاء فً ال

عت فٌه هذه السٌاق الذي وضالموجودٌن فً أقمشة الحرٌر، والذي أشعرنا بذلك هو  سالسةاللٌن وال

ٌُحّول اللؽة من المستوى ها، وهو التعبٌر عن الحسن بأبهى العبارات وأرقِّ  فظةالل فـ"السٌاق هو الذي 

ٌّة ال تحمل بذاتها قٌمة  ٌّة أو موسٌق ٌّة أو فن ، فكل ظاهرة لؽو ًّ ًّ إبداع المعجمً المألوؾ إلى مستوى فن

ٌّة؛ ألنَّ السٌاق هو ال ٌَّة ما لم تتم دراستها فً بٌبتها السٌاق ٌُضفً قٌمة تعبٌرٌة وإٌحاءات جمال ذي 

ٌّة التً ٌستخدمها الشاعر" . وأسهم أٌضا فً تكّون القٌمة اإلٌقاعٌة (4)وجدانٌة على المثٌرات األسلوب

 ؛المكرر بحرؾ المد )الٌاء( التً توحً بالرقة واالنكسار صوتالتصاق ال داخل هذه الكلمة )الحرٌر(؛

وهذا بعكس تكرار العٌن ة. تناؼمه مع روي القصٌدال عن ، فضمرتٌن متتالٌتٌن حرؾثم تكرار هذا ال

ي ذاألرباب(، فً القطعة الثانٌة، فالسٌاق أٌضا هو ال فً كلمة )شعاعا( أو الباء فً كلمتً )األسباب/

                                                           
 .15م، ص1811 1العبد، محمد، إبداع الداللة فً الشعر الجاهلً، )مدخل لغوي أسلوبً(، دار المعارف، ط (1)

 .185م، ص6112 1الوطنٌة بنغازي، طٌنظر: ابن ادرٌس، عمر خلٌفة ، البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر البحتري، دار الكتب  (2)

سً، الدار العربٌة للكتاب،  (3)  .648، 641م، ص1818دٌوان خلٌفة محمد التلٌِّ

 .265عتٌق، عمر عبد الهادي، علم البالغة بٌن األصالة والمعاصرة، ص (4)
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ب عندما ٌأتً أوانه ٌخترق كل شًء دون حأوحى بما تحتوٌه هذه األلفاظ من شدة وخشونة وعنؾ، فال

هذا المعنى اقتران الصوت تأكٌد أسهم فً  وقدقول واأللباب بال استبذان، ٌخطؾ الع بل ،سابق إنذار

 أراده الشاعر المعنى الذيالمكرر بحرؾ المد )األلؾ( الذي ٌوحً باالندفاع والتدفق واالختراق، وهو 

 . وحرص على تكوٌنه

 ادل، قولٌن بشكل متبحرفومن أمثلة ورود الصورة الثانٌة، وهً الصورة التً تتحقق عبر تكرار 

 3(1)هالكالمت جبروتهمتحدثا عن ؼرامه الزابل و التلٌسً

 ـِه  **  وبهمِسِه والحلـــِو مْن ألواِنــــهِ ـرحــَل الؽراُم بصمِتــــــِه وبٌاِنـــــ

اِدِر المهموِس مْن ألحاِنــــهِ  اِبــــِع المْعُســــوِل مـْن آماِلــــــِه  **  والنَّ  بالرَّ

 **  مْن صْرِحِه وأتـْت على أركاِنهِ   فزعزعتْ الُخطوِب  عَصَفْت به ُهوجُ 

متكررة لٌوحً فضال عن نواحٌه اإلٌقاعٌة المتمثلة فً  حروؾمن علٌه ي توإن الفعل )زعزع( وما ٌح

مختلفٌن فً المخرج؛ بمدى قوة هذا الؽرام الكامن فً أعماق الشاعر وكأّنه الصوتٌن الهذا التناوب بٌن 

وأتى علٌه، فقوة الشاعر الؽرامٌة أٌام شبابه بشق األنفس فأدناه عن مكانه  ثابرجبل زعزعه زلزال 

وفتّوته تقابل ذلك الجبل األشم المستقر فً مكانه، وهذه الخطوب الهوجاء والسنون المتتالٌة التً أصابته 

حزن بمدى  لحروؾهذه ا أوحى تكراروأضعفته هً تلك الزالزل العنٌفة التً نسفت جبل شبابه. كما 

ذلك تلك الكلمات المكسورة المتتابعة قبل وبعد هذا الفعل،  دعموٌ ه وتالشٌه،شباب زوال الشاعر على

ٌّة كبرى فً اإلٌحاء بجو التً تشعرنا بانكسار الشاعر وتحسره ، فللكسرة ــ كما ٌرى الباحثون ــ أهم

 .(2)الحزن ومعنى االنكسار والحسرة

 3(3) نحو المرأة للتعبٌر عن عنفوانه وأشواقه المتدفقةوقد ٌستخدم الشاعر مثل هذه األفعال 

اَر فً ُعمِقـً ِبمعنـــاها  لكنَّ نظَرَتها، ٌا وٌــَح نظرِتــــها  **  إْذ تزرُع النَّ

ٍة  **  وصادرْت مْن ُكنوِز الِحْصِن أؼالها َزْلَزَلتْ قْد  ٌَ  مْن ِقالِعً ُكلَّ راِس

 ي**  َشمخْت وَتْذرو للرٌاح صمودِ ال َتْلَبث األهواُء تعِصُؾ بالَّتـً  

مِجٌــدِ   سأُزٌُحه ذاك الِقناَع وأْمَتِطـــً  **  َجهِلــــً وأْطَرُح ِرقََّة التَّ

ِبً َزْحفً إذا ما ماَء رعوِدي وجْلجلَتِ **  َخٌلً   َمتْ ـَحْمحَ  فتجنَّ  السَّ

، والجٌم/ الالم فً المٌم فً )حمحمت(/الحاءالزاي/الالم، فً )زلزلت(، وٌن حرففجاء تكرار ال

عن احتجاج الشاعر الشدٌد على ما أبدته هذه المحبوبة  اومعبر ،بالقوة واالندفاع اموحٌ الدا )جلجلت(؛

ولم ٌقؾ أثر  .ة الفحولة عندهؼرٌزً فً إظهار حرفاستؽل الشاعر هذا التكرار الكما من تكبر وشموخ، 

ر إٌقاعً أٌضا ٌتمثل فً هذه النؽمة العالٌة التً أث التكرار عند الجانب اإلٌحابً فقط ، وإنما كان له اهذ

، فهذه المحاكاة الصوتٌة أضحْت "أحد المؤشِّرات التً تتجه لتأكٌد فاعلٌة وسلوكه موقؾ الشاعر حاكًت

هِن من تداعٌات، بٌن معانً بعض الكلمات وأجراس حروفها"  . (4)اإلٌقاع، من خالل ما ٌِرْد على الذِّ

                                                           
 .111، 157الدٌوان:  (1)

 .68ٌنظر: العبد، محمد، إبداع الداللة فً الشعر الجاهلً، ص (2)

 .111الدٌوان:  (3)

 .111ابن ادرٌس، عمر خلٌفة، البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر البحتري، ص (4)
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ه الصورة على األفعال فقط، ولكن قد ٌستعملها الشاعر فً األسماء أٌضا، كما وال ٌتوقؾ ورود هذ  

 3(1)ه بعض النساءتطباخمفً قوله واصفا طبٌعته المتقلبة التً تظهر ما ال تبطن فً 

 أنا إْن أرْدِت الحقَّ بحٌر ساكـٌن  **  أعماقُـــــــُه بحـــــٌر وراء بحـــارِ 

 ٌر  **  فُخِدْعِت عن َجمري وُحْرقِة ناِريولربَّما أؼراِك لطٌؾ ظاهـــــ

ٌُوُب وخلَفـها  **  ما ِشْبــــِت مْن ُعْنٍؾ ومْن إْصرارِ  بْت عنِك الُؽ  وَتحجَّ

اِكنات  ــــــــارِ  وزالِزل  **    َزعاِزع  خْلَؾ الِبحاِر السَّ ٌَّ  موصـــولــــــُة الت

فه، فإّن وراء ذلك بركانا هادرا من المشاعر فالشاعر ٌحذر محبوبته بأن ال تنخدع بسكونه وهدأته ولط

الجٌاشة واالنفعاالت المتوقدة التً توشك أن تنفجر لتزعزع هذا السكون الخارجً وتزلزله، وهذا 

المتكررة استعان بها الشاعر فً إظهار أحاسٌسه وعواطفه التً  حروؾالمعنى تحاكٌه مجموعة من ال

احتاج إلى أربعة من مشاعر مكبوتة؛ ما بداخله  التلٌسً نفثوحتى ٌ .قد ٌعجز اللسان عن التعبٌر عنها

أبٌات ابتدأها بذكر البحار الساكنة التً توحً بشكله الظاهر، وما تخفٌه من عنؾ وحرقة وإصرار، إلى 

أن ٌصل إلى قّمة التوقد العاطفً واالنفعالً فٌصرخ بقوة وتحسر واحتجاج عبر هاتٌن اللفظتٌن 

متكررة. فالشاعر لم ٌكتؾ بلفظة )زعازع( فً نهاٌة الشطر الحروؾ الن على تٌقابم)زعازع/زالزل( ال

حتى والتشكل وإنما احتاج أٌضا إلى لفظة تماثلها فً التكوٌن والوزن  ،الشعورٌة تهاألول إلظهار دفق

 .ومنتهاها ذروتها ٌصل بهذه الدفقة إلى

 (2)ة3جتها بمظاهر الطبٌعهْ مة إحدى الفتٌات وبَ سْ ها بَ وكقوله مشبِّ 

ٌَْسِري فً َحناٌاها وَح  ٌُخالُِط الرُّ  شًٌء ببسمتها شًٌء ببهجتها  **  

ُمدُّ ُوعودا نحو ساِقٌة  **   ٌَ  فً ِظالل النخل َمجراها َرقراَقة  شًٌء 

ى تكرار الحرفٌن القاؾ/الراء فً لفظة واحدة )رقراقة( إلى شًء من اإلٌقاع زاد من قّوته  فقد أدَّ

الحروؾ المذكورة فً البٌتٌن، فضال عن ما توحً به هذه الحروؾ المتكررة  تناؼمهما مع ؼٌرهما من

فً أذهاننا من إٌحاء ٌشً بمكنون الشاعر وما ٌخالط كٌانه من أحاسٌس منسابة تجاه هذه المرأة. 

ً ٌعد قٌمة صوتٌة وجوهرٌة فً األلفاظ وبنابها اللؽوي، وهو أٌضا أداة التأثٌر الحسً حرفالجرس الف

  .(3)ه من داللة معنوٌة فً ذهن السامعبما ٌوحٌ

 المتجاورتٌن: فً نطاق الكلمتٌنالتشكل الجمالً لتكرار الحرف ـ 0ــ 0

 حرؾما بشكل ما فً كلمتٌن متجاورتٌن، واشتراك الكلمتٌن فً هذا ال حرفا تلٌسًكثٌرا ما ٌكرر ال

ٌَّة،ة إٌحابٌوأخرى إٌقاعٌة الواحد من شأنه أْن ٌحقق قٌمتٌن، قٌمة تنؽٌمٌة   وهو ما من شأنه أنْ  دالل

ٌُضاؾ إلى القصٌدة بحٌث بالمضمون الشعري طارٌعزز من ربط اإل ، "فالتكرار فً ذاته، لٌس جماال 

ٌُحسن الشاعر صنعا بمجّرد استعماله، وإنَّما هو كسابر األسالٌب فً كونه ٌحتاج إلى أن ٌجًء فً 

ٌّة التً تبعث الحٌاة فً الكلمات"مكانه من القصٌدة، وأن تلمسه ٌد الشاعر تلك اللمس وٌأتً . (4)ة السحر

فً بداٌة الكلمة الثانٌة، وقد ٌقع فً األولى األخٌر من الكلمة  حرؾهذا النوع وفق حاالت، فقد ٌتكرر ال

 وقد ٌقع فً آخرهما. ، بداٌة الكلمتٌن

                                                           
 . 55، 52الدٌوان:  (1)

 .112الدٌوان:  (2)

 .7ٌنظر: هالل، ماهر مهدي، جرس األلفاظ وداللتها، ص (3)

 .681م، ص1871 4المالئكة، نازك، قضاٌا الشعر المعاصر، دار العلم للمالٌٌن بٌروت، ط (4)



 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 276-296        0202, 55مجلة البحوث األكادٌمٌة, العدد 

611 
 

 3(1)التلٌسً ما ورد فً أبٌات، تالصق الحرفٌن فً الكلمتٌن المتجاورتٌنفمن أمثلة 

ارِ  الَحـــقِّ قُـــــّوةُ لكنَّها فً  مَّ  خاِفٍق  **  فاضت سجاٌاهُ علــى السُّ

ــــــاِق َتْحَت نواِفـذي  **  ُســوُد  ٌُوِن َنواِضـــرُ أْلٌؾ مَن الُعشَّ  األْجسادِ  الُع

 وبثِّ ِشؽاؾِ  وْصِف فاتنة  ما ِقٌمُة الفنِّ الجمٌِل إذا خال  **  من 

مَ  ٌْ  خراِبَبا َصْرَح الحاقِدٌنعن جنباِتِه  **  ونُردُّ  أبًدا نذود الضَّ

 ا رَجوناهاوأمطارً تماوجْت هً واأللوان واحدة  **  مّداً وجزراً 

امًة من أعاصٌٍر ومـن نؽٍم  **  ومن ِعنــاٍق   وأخطار  رِكبناهادوَّ

ٌَّ فً الشاعر الجرس الصوتً  استؽلفقد          ات متشابكة تنطق األمثلة السابقة لٌخلق من نظمه ثناب

 القوة والكبرٌاء مختلفة تشكلت حسب السٌاق، حول ما ٌرٌده من معانب ككلمة واحدة؛ لٌوحً من خاللها

واإلصرار والتحدي، فضال عن ما ٌحدثه تالحم الحرفٌن من جرس إٌقاعً زاد من إثرابه وجود 

موضع ال ٌثقلها وال ٌمٌل أصوات مماثلة فً بقٌة البٌت، فـ"التكرار ٌجب أن ٌجًء من العبارة فً 

وقد أّدى هذا النوع من التشكل الحرفً القابم على التكرار إلى إحداث جرس  .(2)بوزنها إلى جهة ما"

ٌّز ٌلُفُت إلٌه األسماع واألذواق كما تلتفت األبصار إلى ومٌض البرق فً ظالم اللٌل ثم ما  إٌقاعً متم

وفكره، وكذلك التحام الحرفٌن المتماثلٌن فً البٌت  ٌلبث أن ٌختفً بعد أن ٌترك أثرا فً قلب الرابً

ٌُحدثا أثرا نؽمٌا ٌتردد فً ذهن المتلقً إلى أن ٌصله ما أراده مبدع  الواحد تذهل عنهما األسماع بعد أن 

النص من معنى، كما فً تكرار القاؾ فً قوله )الحقِّ قوة(، حٌث أحدث نؽما مرتفعا بسبب وقوعه 

األولى، كما أسهم تكرار النون والفاء بشكل متالصق فً قوله3 )العٌوِن  مضّعفا فً نهاٌة الكلمة

ن نؽم إٌقاعً هادئ ٌتماهى مع الؽزل والفن والجمال، بسبب هذا  َنواضرا/ وصِؾ فاتنة(؛ فً تكوُّ

التجانس الحاصل بٌن حركتً الحرفٌن المكررٌن، ثم ما اعترى اللفظة الثانٌة من مدٍّ باأللؾ أعطى 

، فـ"السٌاق هو البٌبة لسٌاققاعً فرصة أخرى لالرتفاع الناعم الموحً بالمعنى الذي أبدعه اللجانب اإلٌ

. وأحٌانا (3)المناسبة التً ٌتولَّد فٌها المعنى، وال ٌكون للكلمة المفردة قٌمة داللٌة إال بعد ربطها بالسٌاق"

قد ت من إٌقاعها قلٌال، فٌتم امتصاص صدمة التصادم بٌن الحرفٌن عبر وقوع فاصل بٌنهما، مما ٌخف

(، أو لحاقدٌن/احكما فً )صر كأل التعرٌؾبسٌط، فاصل المتالحقٌن بالمتماثلٌن  حرفٌنٌفصل بٌن ال

وهذا الفاصل ٌوّفر فرصة التنوع فً اإلٌقاع ما  ،(ركبناها /رٍ ، وأخطا/رجوناهااً رفً )وأمطاالتنوٌن ك

ر أن ٌتمدد أكثر ملتحما مع الحروؾ الواقعة بعده، بٌن الكبت واالنفتاح، مما أعطى مجاال للحرؾ المكرَّ 

لذلك فإن مٌزة الجرس هنا تكمن فً كونه "عامل إثراء وتنوٌع ومتماهٌا مع حالة الشاعر االنفعالٌة. 

للنؽم فً إٌقاع الكالم بحسب ابتالؾ أجراس الحروؾ فً اختالفها أو تجانسها، وفً تركٌبها بعضها مع 

 .(4)"بعض، أو مقابلة بعضها لبعض

 3(5)األبٌات اآلتٌةفً ما جاء  تٌن،فً أول الكلم تشكل الحرؾ عبر تكراره ومن أمثلةــ 

ٌَح ال َتْعنو لِراعٌها جاجً فِ فِ كُمهرٍة   األرض ساِبحٍة  **  ُتسابُق الرِّ

 وقد وصفوا  **  ما راق من حسنها أو من سجاٌاها قد قالواكلُّ المجانٌن 

ٌم ٌِجُد  ٌَّ بابَة صُ وُمت رتْ ـــــــــالصَّ  ُد فً اإللطاؾــــــــــ**  من وجده فٌزٌ  وِّ

                                                           
 .118، 111، 68، 152، 116، 78الدٌوان:  (1)

 .671المالئكة، نازك، قضاٌا الشعر المعاصر، ص (2)

 .265عتٌق، عمر عبد الهادي، علم البالغة بٌن األصالة والمعاصرة، ص (3)

 .111، تونس، صالمسعدي ، محمود ، اإلٌقاع فً السجع العربً )محاولة تحلٌل وتحدٌد(، نشر مؤسسة عبد الكرٌم بن عبد هللا (4)

 .154، 112، 72الدٌوان:  (5)
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ففً األمثلة السابقة ٌتكرر الحرؾ الواحد فً بداٌة الكلمتٌن بصور مختلفة حسب ضبطه،  

فأحٌانا تتكرر نفس الحركة مع وجود مد ملتصق بأحدهما كما فً )ِفً ِفجاج/ َقد َقالوا(، وهو أشد 

تفاق الحرفٌن أوال، ثم حرؾ )المد( الذي تلبَّس بأحدهما فزاده قّوة. وأحٌانا األنواع إٌقاعا وداللة بسبب ا

بابة/ ُصّورت(، فقد جاءت حركة )الضم( فً  تختلؾ حركة الحرؾ المتكرر كما فً المثال الثالث الـ)صَّ

عا بداٌة الكلمة الثانٌة لتتماهى مع ؼٌرها من الحركات المضمومة فً أؼلب كلمات البٌت، مما خلق إٌقا

مؽاٌرا سرى فً جمٌع أجزاء البٌت، نتٌجة لتكرار حرؾ الصاد المهموس، وحركة الضم، محاكٌا بذلك 

حٌاة الحب والصبابة، فـ"المرء ٌتوّقع فً موسٌقى ألفاظ الشعر الؽزلً شٌبا ؼٌر الذي ٌتوّقعه فً وصؾ 

 .(1)معركة أو فً هجاء أو فً موضوع سٌاسً حماسً"

ة فً األبٌات الثالثة الماضٌة؛ نجد أنَّ إٌقاع الحروؾ ذات الطابع وعلى مستوى الحروؾ المتكرر

، كما فً )قد/ قالوا( التً ربما تحمل (2)الرخوي أجمل وقعا على األذن من األصوات المتسمة بالشّدة

ي بٌن تكرار الحروؾ فً البٌت الواحد، فتكرار القاؾ  بعض اإلزعاج ألُذن المتلقً، لهذا ٌجب "أال نسوِّ

رار السٌن مثال، وذلك ألنَّ تكرار حرؾ من الحروؾ قد ٌكون مقبوال سهل النطق به، ال ٌحتاج ؼٌر تك

ًٍّ كبٌر، فً حٌن أنَّ تكرر حرؾ آخر ٌكون مجهدا ٌشّق على اللسان وٌنبو على  إلى جهد عضل

الثقٌلة نرى التلٌسً هنا قد تدارك هذا اإلجهاد وأتى بعبارة أخؾ بعد عبارته األولى  ، لذلك(3)اآلذان"

)قد قالوا(، وهو قوله )وقد وصفوا( تحمل أصواتا هادبة رقراقة، لٌخفؾ من وطأة القاؾ المتكررة. 

ومن جهة أخرى، فإن الحروؾ الرخوة المتكررة فً البٌت األول والثالث ٌطلبها المعنى، فالحدٌث عن 

، بعكس حدٌث فجاج األرض والسباحة ومسابقة الرٌح ووصؾ الصبابة، ٌحتاج لمثل هذه الحروؾ

المجانٌن فً البٌت الثانً الذي قد ٌعترٌه التخلٌط واالنفعال والقلق، فهو ٌحتاج إلى حروؾ شدٌدة تعبر 

فـ"لٌست الكلمات إشارات مجردة واصطالحٌة فحسب، بل بوسعها أن تنشا بجرسها عن هذه المعانً، 

 .     (4)ورنتها وإٌقاعها لحنا مستقال عن مدلولها الخاص"

 3(5)ما جاء فً هذه األبٌاتفً نهاٌة الكلمتٌن،  هراتكرعبر  حرؾال تشكلأمثلة ومن ــ 

ٌَّت فوقَ  فلتبقَ   وهُ مْن آمالًِــً  **  لُِبلوِغ ما أرجُ ــالعرش فهو َمط

لِ ــأّما هواِك فما رأٌ ٌْ ٌُنٌرُ ِه  **  ــــــــُت بل  عُ ـوال نجوما تسط بدراً 

ِحدُّ أُترى  ٌَ ٌُوِري اللَّظى فً ناِري  راري  **ـمن إص الِعناُد  ُه   أْم أنَّ

ٌُعّده "مقّوما مماثال للقافٌة، فهو ٌستفٌد  وهذا النوع من التكرار ٌصفه )جان كوهن( بالجناس الحرفً، و

ٌّة، مع فارق كون الجناس  ٌّة للحصول على أثر قواُمه المماثلة الصوت مثل القافٌة من اإلمكانٌات اللؽو

ٌّر الشاعر كلمات ، (6)لبٌت"مة لكلمة ما تحققه القافٌة من بٌت ٌعمل داخل البٌت وٌحقق من كل فمثلما ٌتخ

 كلمات القافٌة المنتهٌة بذات الحرؾ، أٌضا ٌتخٌر مثلها فً حشو البٌت لؽرض التجانس والتوابم.

فً هذا النوع ٌعتمد على جرس الحرؾ األخٌر، وهو ٌعلوا وٌنخفض حسب نسبة توافق  اإلٌقاعف

أٌضا حسب توافق الحرفٌن المتكررٌن ضبطا ومكانا؛ إذ كلما كان االتفاق الحروؾ بٌن الكلمتٌن، و

أكثر؛ كلما كان إٌقاعهما أجمل وأقوى وداللتهما أبٌن وأرقى، فعلى الرؼم من تساوي حركة الحرؾ 

                                                           
 .56أنٌس، إبراهٌم، موسٌقى الشعر، ص (1)

األصوات الرخوة فً اللغة العربٌة هً: )س ز ص ش ذ ث ظ ف هـ ح خ ع(. واألصوات الشدٌدة هً: )ب ت د ط ض ك ق(.  (2)

 .67، 62م، ص6117ٌنظر: أنٌس، إبراهٌم، األصوات اللغوٌة، مكتبة األنجلو المصرٌة 

 .21أنٌس، إبراهٌم، موسٌقى الشعر، ص (3)

 .22هورتٌك، لوٌس، الفن واألدب، تر: بدر الدٌن قاسم الرفاعً، وزارة الثقافة واإلرشاد القومً، مدٌرٌة التألٌف والترجمة، ص (4)

 .641، 112، 628الدٌوان:  (5)

 .16م، ص1812 1دار توبقال للنشر، الدار البٌضاء، طكوهن، جان، بنٌة اللغة الشعرٌة، تر: محمد الولً، محمد العمري،  (6)
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(، إال أننا نستشعر أن الع بارة المتكرر بٌن اللفظتٌن فً البٌتٌن األول والثالث )فلَتْبَق َفْوَق/ العناُد ٌحدُّ

األولى أكثر إٌقاعا وجماال بسبب توافق الحركة والسكون فً ثالثة حروؾ متكررة كما ٌظهر فً 

العبارتٌن فً  نا إلىنظراللفظتٌن )َتْبَق/ َفْوَق(، وهذا أشبه ما ٌكون باتفاق الضرب فً القافٌة. ثم إذا 

شتملة على تكرار حرؾ الراء أشد ؛ لوجدنا أن العبارة األولى المنجوما تسطع(/ )بدرا ٌنٌرالبٌت الثانً 

إٌقاعا وداللة من العبارة الثانٌة الخالٌة من هذا التكرار. وبمقارنة هذا المثال بالمثال الثالث نجد أن إٌقاع 

 ،) الكلمتٌن فً البٌت الثالث أجمل وأقوى بسبب اتفاق حركة حرؾ الدال المتكرر فٌهما، )العناُد/ٌِحدُّ

(، مما جعله ٌتكرر ثالث مرات. فعلى الرؼم من وأٌضا وجود التضعٌؾ فً نهاٌ ة الكلمة الثانٌة )ٌحدُّ

تكرر حرؾ الراء فً هذا البٌت خمس مرات؛ إال أنَّ اإلٌقاع ٌّتجه صوب حرؾ الدال المتكرر مرتٌن 

فقط، لكونه جاء فً صورة منظمة تحاكً نظام القافٌة وحالة الشاعر الوجدانٌة، إذ ٌمكن لحرؾ ال 

ٌّز، فً خلفٌة متباٌنة؛ أن ٌتخذ بروزا داال ٌظهر إال مّرة  .(1)واحدة، لكن فً كلمة ربٌسٌة وفً موقع مم

بٌت الكامل لل ٌقاعاإلومع أنَّ أنواع التكرار على اختالفها مرتبط ارتباطا وثٌقا بالموسٌقى؛ إال أنَّ 

مع صابص خوإنما عبر تماهً هذه ال؛ فقط صوتٌة مجردة ما ٌحمله من خصابصب ال ٌتحقق يشعرال

إلى داعم الشاعر المبدع  المكرر على ٌدي حرؾٌتحول الٌة، وبذلك عاطفالمثٌرات المعانً والظالل 

 قٌمته اإلٌقاعٌة.   جرسه النؽمً وفضال عن ومصّورا لالنفعال للمعنى 

 ــ التشكل الجمالً لتكرار أكثر من حرف فً الكلمتٌن المتجاورتٌن أفقٌا وعمودٌا:3ــ 0

مما ٌحدث بٌنهما ما فً الشطر الواحد، الكلمتٌن المتجاورتٌن  فً حرؾأكثر من لتلٌسً ا كررأحٌانا ٌ

 3(2)ومن أمثلته ما جاء فً أبٌاته اآلتٌةس، جناٌشبه ال

ٌُغاِدُرك مع واألبصار وغًدا  ُه  **  ما كان ِمْلء السَّ بٌُع كأنَّ  الرَّ

ارِ وكم منحنا  ار نهواهاٍل  **  ُكْرمى لِساكِ ــمن قُبَ  ِجداَر الدَّ  نٍة فً الدَّ

 ما تْطوي جوانُحنا  **  من ُحبِّه لتخلَّى عن تعالٌه درى الوردولو 

س َخوُض الِخَضمِّ  ٌْ َسُر َمْرَكباً  **  عندي من اإلخالِد للَم ٌْ ْعِب أ  ورِ ـالصَّ

فقد شكلت الحروؾ المتماثلة بٌن الكلمتٌن المتالحقتٌن ثنابٌات متناؼمة متجانسة، أسهمت فً جمال 

لبٌت إٌقاعٌا وداللٌا، وذلك وفق أشكال مختلفة، فصٌاؼة الكلمتٌن المتجاورتٌن أحٌانا تأخذ طابع ا

التفاوت من حٌث الحجم، بحٌث تكون اللفظة األولى أقل حجما من اللفظة الثانٌة، كما فً )ؼدا/ 

ٌُعطً المجال للفظة الثانٌة فً أن ٌتنّفس الشاعر من خاللها  الّصعداء، بحٌث ٌؽادرك(، وهذا اإلٌقاع 

رة،  ا ٌجٌش فً فؤاده من انفعاالت مكبوتة، "فاإلٌقاع ما هو إال أصوات مكرَّ تتٌح له فرصة التعبٌر عمَّ

. وأحٌانا تتعادل اللفظتان فً الحجم دون الوزن، (3)وهذه األصوات المكررة تثٌر فً النفس انفعال ما"

ار(، وال ٌخفى ما بٌن هاتٌن اللفظتٌن فً كل كما فً قوله3 )درى/ الورد ــ خوض/ الخضم ــ جدار/ الد

بٌت من التعالق والترابط بسبب هذا التجاور الحاصل بٌنهما "إذ إنَّ التجاور أو التقارب بٌن األلفاظ 

؛ فمن طبٌعة الؽد أن تحدث فٌه (4)ٌستدعً اختٌار كلمة دون ؼٌرها بسبب التجاذب الداللً بٌن األلفاظ"

ل منزلة العاقل الذي ٌدري وال  فٌه المؽادرة، وأن تقوم الدٌار ٌُنزَّ على الجدار، ولجمال الورد ورونقه 

ٌدري، والخوض ٌتناسب مع مصارعة الخضم، فكال اللفظتٌن تشكل مع أختها لحمة إٌقاعٌة لها أثرها 

ٌِّنا بما ٌختلج فً صدر الشاعر من أحاسٌس ومشاعر قد  الحمٌد فً جمٌع أجزاء البٌت، وكذلك إٌحاء ب

                                                           
 .  44ٌاكبسون، رومان، قضاٌا الشعرٌة، ص (1)

 .  17، 147، 117، 52الدٌوان:  (2)

 .  14م ، ص6111 1ربابعة، موسى، قراءات أسلوبٌة فً الشعر الجاهلً، دار جرٌر للنشر والتوزٌع، ط (3)

 .  267ٌن األصالة والمعاصرة، صعتٌق، عمر عبد الهادي، علم البالغة ب (4)



ل الصوتًجمالٌات   وإبداع المعنى تكراربٌن جرس ال الشعريٌسً لِّ فً منجز خلٌفة الت التشكُّ

615 

مات عن تفسٌرها. وقد زاد من جمال هذا التجانس اإلٌقاعً؛ وروده بدون تكلّؾ، فاللفظة تعجز الكل

األولى تطلب الثانٌة والثانٌة تحتضن األولى، وكالهما فً خدمة المعنى وتحت تصرفه. وبهذا ٌكون 

  .(1)على نحو فنً"اإلٌقاع قد قام بوظٌفته خٌر قٌام، وهً "توصٌل المعنى 

من صوت بٌن الكلمتٌن )عمودٌا(، وذلك فً القوافً المتالحقة، وهذا النوع ٌتحقق ــ وقد ٌتكرر أكثر 

بكثرة عند التلٌسً فً القوافً المردفة والمؤسسة بأشكال متنوعة، كما جاء فً هذه النماذج المختارة 

 3(2)من قصابده المتعددة

 الِجنانِ وكم َجَمَعْت من زهور ٌدي  **  وكم عصرْت من كروم 

نــانِ قد خمدْت ِجْذَوِتــً  **  ولْم تبَق من فْضَلـٍة فً وِجْبِت و  الدِّ

اُم ٌا لَِصـــــــــراِعهــــــا  **  فً القلب بٌن عنٌدٍة و ٌَّ  عنٌدِ تتالحُق األ

رى أعالُمها  **  وأنا أُرٌد النَّجَم بٌن   عبٌديهً فً الشُّموِخ وفً الذُّ

ــــــها  **  ألوطـارِ ِجْسُر الُوصوِل لِراِبعـــــِ ا  اصرْؾ هواَك إلى الحقاِبِق إنَّ

 أوتاِريوحسمُت أمري وفَق ما نصحْت بِه  **  وعزفت عن ِشعري وعن 

 َمْشدوديلبْن َتخلَّى فؤاِدي عن َمقــاِوِدِه  **  وأطلَق الشَّوُق َمْعقوِدي و

تً رسمً و  منشوديفما فقدُت ثباتً عند نازلٍة  **  أو ضاع من ِخطَّ

 واقِدِ ِهْجراَن كأساً عْلقماً  **  وأضْفُت للنٌِّراِن وْقدَة وأذْقُتَك ال

 فاقِدِ أدنو إلٌَك إذا المواِقُد أُخِمدْت  **  ِبحنٌِن مْلهوٍؾ ولوعِة 

 ألوانهرحَل الؽراُم بصمِتِه وبٌاِنِه  **  وبهمسه والحلـــو من 

 ألحانهبالّراِبِع المعسول من آمالِِه  **  والنادر المهموس من 

 أواِمَرالُّ نمنحها الوفاَء ونبتــــــؽً  **  مهراً لها ما ترتِضٌـــــِه سنظ

 أواِصَراهذي الدٌار على رحابة ساحـــها  **  هً أُسرةٌ ُصؽرى َتُشدُّ 

 ٌواِتٌهاتبدو لراِكِبها َسْمحاَء واِدَعُة  **  رِهٌفًة قد ُتواِتً من 

 تٌِها وتعالْت فوقهُ  حتى إذا ما تراءْت تمَّ َمهلكٌة  **  أْلقْت بهِ 

ًة  **  وٌاله ٌحسبـنا القرٌب  ٌَّ  أجانباوالٌوم؟ ٌسألنا )القرٌـــــــُب( ُهِو

 جانباخمسون من عمر الّزمــان وهبُتها  **  للفكـــــر أرفع كل ٌوٍم 

 وإذا نظرنا إلى التشكل الحرفً بٌن كل قافٌتٌن من قوافً األبٌات السابقة؛ نجده متباٌنا، فقد تتوافق

جمٌع الحروؾ بٌن القافٌتٌن فٌما عدا الحرؾ األول، كما فً )الجنان/ الدنان(، وقد ٌكون االختالؾ فً 

الحرؾ الثانً مثل )عنٌد/عبٌد( وقد ٌكون فً الحرؾ الذي ٌسبق الردؾ كما فً )أوطاري/ أوتاري(، 

االختالؾ فً وقد ٌقع االختالؾ فً حرفٌن مختلفٌن مكانٌا مثل )مشدودي/ منشودي(،  وقد ٌكون 

الحرؾ الذي ٌسبق ألؾ التأسٌس، مثل )واقد/ فاقد( )ألوانه/ ألحانه(، أو فً الذي ٌلٌه، مثل )أوامر/ 

ٌُسّمى بـ)لزوم ما  أواصر(. وعلى الرؼم من هذا االختالؾ فقد اتفقت جمٌع هذه القوافً على اعتماد ما 

                                                           
 .26العبد، محمد، إبداع الداللة فً الشعر الجاهلً، ص (1)

 .22، 26، 72، 62، 157، 42، 41، 646، 118، 81الدٌوان:  (2)
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ذلك بتكرار حرؾ أخر أو أكثر مع ال ٌلزم(، حتى صارت كّل قافٌة ثانٌة تكاد تكون هً األولى، و

الروي المتكرر أصال، وهذا النوع من اللزوم ٌبقى "مرهونا بقدرة الشاعر على تطوٌع ألفاظه لٌجعلها 

، وإذا ما أجاد الشاعر استخدامه ٌكون قد حقق من خالله  ثالث فوابد "الهروب من (1)موحٌة بقصده"

عمودٌة واضحة، واالنجذاب لقانون القافٌة فً الوقوع فً عٌب اإلٌطاء، وتوقٌع تشاكالت صوتٌة 

 .(2)تساوق مع الجو العام للقصٌدة"

 3ولعل أجمل قافٌتٌن من بٌن القوافً السابقة هما ما اتفق فٌهما الحرؾ األول كما فً قوله

اُم ٌا لَِصـــــــــراِعهــــــا  **  فً القلب بٌن عنٌدٍة و ٌَّ  عنٌدِ تتالحُق األ

رى أعالُمها  **  وأنا أُرٌد النَّجَم بٌن هً فً الشُّموِخ وف  عبٌديً الذُّ

ٌّد /  وإنما ٌكمن جمالهما فً هذا التجانس اإلٌقاعً بٌن الحروؾ القابم علً المطابقة )العنٌد = الس

جمٌع الحروؾ ووقوع االختالؾ فً ؼٌر الحرؾ األول؛ أكسبهما جمال التناسق وروعة  فاتِّفاقالعبد(، 

اع بٌنهما التناؼم، وكذلك صدم ة المفاجأة حٌن ٌكتشؾ المتلقً أن الكلمتٌن مختلفتان، فهذا االتفاق الخدَّ

ٌجعلنا نتوّهم أنَّ الكلمة ذاتها ستتكرر، ثم بعد أن نكمل قراءة البٌت الثانً ونعمل الذهن؛ نحصل على 

ٌُخالطك لذة المفاجأة المتمثلة فً االختالؾ بأن الثانٌة ؼٌر األولى، وفً ذلك "طلوع الفابدة  بعد أن 

، وذلك باكتمال المعنى فً (3)المال"الٌأس منها، وحصول الربح بعد أن ُتؽالط فٌه حتى ترى أنَّه رأس 

نفوسنا، فبعد أن وصؾ الشاعر تلك المرأة بالعنٌدة وبالشموخ والعلو؛ ارتحنا لمراده فً قافٌة البٌت 

 . الثانً عندما جعلها من ضمن عبٌده

ؾ بٌن القوافً المتجاورة بنوعٌها )المردفة/المؤسسة(، مع مالحظة وجود زٌادة وأحٌانا تتشابه الحرو

فً مطلع القافٌة األولى، فتتحول بذلك أصوات القافٌة الثانٌة إلى شبه صدى للقافٌة األولى، كما فً هذه 

 القوافً )ٌواتٌها/تٌها( )أجانبا/جانبا(، وهو من أروع التشكالت وأجملها، بسبب تحقق نوعٌن من

ًٍّ ؼٌر متكلّؾ.    الجناس فٌهما التام/الناقص، بشكل فن

 :الواحد فً نطاق الشطرشكل الجمالً لتكرار الحرف تالــ 4ــ 0

ما على مستوى الشطر الواحد، وٌأتً هذا التكرار بشكل ا حرف تلٌسًكثٌرا ما ٌكرر ال 

 (4)األول، قوله3النوع ومن أمثلة متالصق وفق ثالث كلمات متجاورة، وأحٌانا أربع كلمات. 

رةٌ  **  ُتساِبلُنً  ٌْ  عن عمٌق المعانًكفانً من سحره َح

 **  ُكِتبْت مــــن اآلالم واألتعاب  تْحنو وتمحو صفحـــةورأٌتها 

 أرُجو جمٌل جوابِ وٌبْسُت حَتى ما أُخاِطُب ناِبضا  **  منها وال 

ْبِل و وترى الفقٌَر ٌسٌر  األحرارِ فً أسمالِِه  **  وعلٌِه ِسٌما النُّ

ِزٌُدها  ٌَ ا واِهَباتتقلَُّب األرواُح فً َوَقداِتِه  **  ف ًٌ  وْهًجا ووْح

ا فزالَْت وهو باٍق ُمورقُ  ٌُد األحداِث ُعوَدكَ َعَجَمْت   ُموِرًقا  **  َؼّضً

َر ــــــــَفَعِجْبُت مْن أقوالِها وسأْلتُ  ٌَّ ْوُق الَقِدٌها  **  أَتَؽ  ُم اْلُمْعِرقُ ـــالذَّ

الشاعر أن ٌتأنَّق فً رصؾ بعض الحروؾ التً رأى فً تكررها بشكل متالحق تحقٌق  فقد أراد

فضٌلة على المستوٌٌن اإلٌقاعً والداللً، موظفا جرسها النؽمً فً خلق اإلٌقاع وإبداع المعنى، إذ 

                                                           
 .  627مهدي هالل، ماهر، جرس األلفاظ وداللتها، ص (1)

م، 6115 1لتكوٌن، كنوز المعرفة، عمان األردن، طالعوادي، سعٌد، حركٌة البدٌع فً الخطاب الشعري من التحسٌن إلى ا (2)

 .  167ص

 .  11م ، ص1881 1الجرجانً، عبد القاهر، أسرار البالغة، تح محمود محمد شاكر، دار المدنً جدة، ط (3)

 .172، 176، 21، 11، 142، 88الدٌوان:  (4)
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"لٌس هناك شك فً كون األصوات ذات عالقة حمٌمة بالمعنى، إذ كل تألٌؾ صوتً تنتج عنه داللة 

ٌّنة  كونه أحد الحروؾ المجهورة؛ة وصالبة شدّ وما ٌحتوي علٌه من مثال العٌن حرؾ فتكرار ، (1)"مع

لذي أراده الشاعر، وهو مكانة هذا المحبوب الراسخة فً قلبه، وكذلك تكرار الحاء أوحى بالمعنى ا

المتعالٌة وجرسه الذي ٌوحً بالتحّول والتلّون، أعطى انطباعا ما عن نفسٌة الشاعر وعالقته بالمرأة 

ومنسجم مع قافٌة بشكل منظم  الشطر الثانًفً  جٌمر الاكرالتً رضخت له أخٌرا واعترفت بحبه. ثم ت

ة األحداث شدّ ببحسرة الشاعر وتألمه، وكما أوحى  ،أعطى هذا التكرار زخما إٌقاعٌاقد ، فالبٌت

ر الراء فً مطلع البٌت ونالحظ أنَّ هذا التناؼم بٌن الكلمات حصل أٌضا عبر تكرا. ٌهالمتعاقبة عل

الرابع وتوافقه مع روي القافٌة، ومع أحد أصواتها )أحرار( مما ٌعطً إٌقاعا متواصال ٌشمل البٌت 

بجمٌع أجزابه. أما البٌت الخامس فإنه ٌنتهً بثالث كلمات مبتدبة بحرؾ الواو، مما ٌؤكد أصالة اإلبداع 

ً نهاٌة البٌت ٌزٌد من موسٌقى القافٌة. وفً عند الشاعر، فضال عن ما أحدثه هذا التشكل من نؽم ف

البٌتٌن األخٌرٌن ٌحرص الشاعر على إحداث التكافؤ فٌهما عبر تشكل حرؾ الدال المتكرر فً ثالث 

كلمات متالحمة فً الشطر األول من البٌت األول، ثم تكرار حرؾ القاؾ عبر ثالث كلمات متتالٌة فً 

فً مما أسهم فً تنامً اإلٌقاع وتدفق النؽم. وقد كان لتكرار القاؾ نهاٌة الشطر الثانً من البٌت الثانً، 

ذات األلفاظ التً تحمل مع  وتجاوبه، )الروي( نهاٌة الكلمة األولى ثم فً بداٌة الثانٌة ثم فً نهاٌة الثالثة

ضا، بٌتٌن؛ كان لذلك أثره فً إبداع المعنى أٌشطر الأأقوالها( فً مورقاــ باٍق مورق ــ )مثل3  الصوت

فقد أوحى هذا التكرار بقوة الشاعر وصالبته وتحمله ألحداث الدهر، إذ مهما ؼٌر الدهر من شكله فإّن 

. ومن كل ذلك ٌّتضح "أنَّ األصوات ترتبط ها أٌام شبابهٌباطنه الزال ٌحمل ذات الصفات التً كان عل

، وبالتالً، ٌتحّول هذا (2)فً النص الشعري بالمواقؾ الشعورٌة التً تؽتنً فً ظل سٌاق شعري دال"

آخر ٌعجز اللفظ عن التصرٌح ٌوحً بمعنى ى إٌقاع هادؾ إلالتناؼم بٌن الحروؾ داخل البٌت الشعري 

 .به أو التعبٌر عنه

الحق، فتزداد بذلك وثٌرة التوتر لتصل إلى ذروتها مع تكرار أربع مرات بشكل مت حرؾٌتكرر ال قدوــ 

 (3)3فتخرا بالوطن وقاطنٌهالحرؾ لِرابع مّرة، كقول التلٌسً م

 **  كـــالَّ وال النَّجُم الَوِلٌـــُد َكواِكــَبا  ٌُنِكُر الشَّجُر الَعِرٌُق ُجـــُذوَرهُ ال 

 األْرِض َتْرَتفُِع الفُُروُع َمراِتَباوِبَقْدِر أَْعماِق الُجُذوِر وَؼْوِصـها  **  فً 

ٌة، بداٌة فً الشطر األول من البٌت األول، ثم ن عبر أربع كلمات متتالموقعٌالراء فً حرؾ  فقد تكرر

كما تحوال بهذا التكرار إلى  متناؼما، توازناحدث فً البٌتٌن أ، مما ًفً الشطر الثانً من البٌت الثان

لنهاٌة، فتعمق الجذور فً ً سبب افالبداٌة ه وحدة منؽلقة ٌتصاعد فً محٌطها المعنى وٌتضاعؾ،

ة مدى إعجاب الشاعر وتفاعله مع إرادٌوحً بوهذا اء، لسمارتفاع الفروع فً ااألرض ٌكون نتٌجته 

تتمثل أوال فً  موسٌقى الحرؾ، وهذا ٌؤكد أنَّ بأوطانهموتمّسكهم سكهم اوشدة تموصالبتهم،  الرجال

بالتٌار الشعوري والنفسً فً مسار النص  جرسعالقة هذا الثم فً الصوتً الذي ٌحدثه،  جرسال

 .(4)الشعري

 (5)3ومن أمثلة هذا النوع أٌضا ما ذكره من أسماء متتالٌة ٌتكرر فً بداٌتها حرؾ العٌن

 واسترجع الفكُر من ماضٌه كوكبًة  **  من الِحسان تهادت بٌن أسراها

                                                           
ٌّة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر، أفرٌقٌا الش (1)  .  158م، ص6111رق، الدار البٌضاء المغرب الغرفً، حسن، حرك

ٌّة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر، ص (2)  .  27الغرفً، حسن، حرك

 .27الدٌوان:  (3)

 .61م، ص 1882 2ٌنظر: عبد الداٌم ، صابر ، موسٌقى الشعر العربً )بٌن الثبات والتطور(، مكتبة الخانجً القاهرة، ط (4)

 .112الدٌوان:  (5)
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ا ثــــم لٌـــالها  ُنعــــم  وَعـــزُّ وعفــراء  وعاِئشــة   ٌَّ َر  **  وزٌــنٌب والثُّ

بهذه الكٌفٌة المنتظمة؛ أثر كبٌر فً إحداث اإلٌقاع فً هذا الشطر، إذ وقع فقد كان لحرؾ العٌن وتشكله 

ال فً بقٌة األسماء )عز/ عفراء/ عابشة(، فتوافق المّد اإلٌقاعً  ثانٌا فً االسم األول )ُنعم(، ثم حّل أوَّ

ت )زٌب/ مع التنامً الوجدانً االنفعالً، وهو ما لم ٌحصل مع باقً األسماء فً الشطر الثانً من البٌ

الثرٌا/ لٌلى(، لعدم تشكل الحرؾ المتكرر بشكل ٌوافق انفعال الشاعر، "فلٌس تكرار الحروؾ قبٌحا إال 

ٌُبالػ فٌه وحٌن ٌقع فً مواضع من الكلمات ٌجعل النطق بها عسٌرا. فالمهارة هنا تكون فً حسن  حٌن 

ع الموسٌقى الماهر النَّؽمات فً نو تته. ولٌس ٌتأَتى هذا لكل شاعر، توزٌع الحرؾ حٌن ٌتكرر كما ٌزِّ

 .  (1)كما ال ٌكون مع كلِّ الحروؾ"

 ــ التشكل الجمالً لتكرار الحرف فً نطاق البٌت الواحد:5ــ 0

 (2)3كما جاء فً قوله ،الذي ٌؽري الشاعر بتكراره زباروهو ما ٌمكن تسمٌته بالصوت ال

ماِء َسحائَِباالمن  ٌْستْمِطرونبها إْذ أهلُها  **   أْسَعَدناما كان   سَّ

 للكاللْ  لْن تْنثنــــً**  إرادتـــــً   أْن تْنِزلــــــً عْنَدهامكتوبٌة 

ل، ٌتؽزل الشاعر ببالده التً عاش أهله فً ربوعها، وأكلوا من خٌراتها، ووطبوا  ففً البٌت األوَّ

لذٌن ٌعشقون أرضها، واستجدوا سماءها، وكٌؾ كانت هذه البالد تمثل سحابة أمن وأمان ألهلها ا

هواءها وٌقّدسون ترابها. فالشاعر ٌصّور فً هذا البٌت مشهدا من مشاهد الحٌاة المتعددة المتحققة فً 

لٌن إلى  بالده، مشهدا ٌتَّسم بالبساطة والحب واإلٌمان، وهو اجتماع الناس على قلب رجل واحد متوسِّ

فٌه. وال شك أن هذا المشهد ٌحمل من هللا الخالق الرزاق؛ أن ٌنّزل علٌهم من السماء ماء مباركاً 

المشاعر اإلنسانٌة والوجدانٌة الشًء الكثٌر، وهو مشهد ٌؽلب علٌه أٌضا االنسٌابٌة والتلقابٌة. وتكرار 

حرؾ السٌن هنا بهذه السالسة والنعومة؛ جاء متماهٌا ومتطابقا مع هذا المشهد، فتكراره ٌوحً بمدى 

ه، واإللحاح فٌه، فضال عن قٌمته اإلٌقاعٌة المتصفة بالخفوت حاجة هؤالء الناس للدعاء، وتمسكهم ب

والهمس، وهو ما ٌرٌح العقول واألسماع، وٌتماهى مع سؤال الناس المتكرر لرب العالمٌن فً خشوع 

ورهبة، فـ"تردد بعض الحروؾ أو الكلمات قد ٌكسب الشطر لونا من الموسٌقً تسترٌح إلٌه اآلذان 

 . (3)وتقبل علٌه"

البٌت الثانً فالشاعر ٌرّد على تلك المرأة اللعوب المتمردة التً تعتقد أن جمٌع الرجال فً أما فً 

قبضتها وتحت حذابها وطوع بنانها، فبعد أن ذكر على لسانها فً مطلع قصٌدته العدٌد من االعترافات 

طرته الجابرة علٌه وعلى معشر الرجال؛ كشَّر عن أنٌابه وأعلن عن سطوته وجبروته، وأظهر سٌ

ٌّة  الكاملة على هذه المرأة وجنس النساء، فعّبر عن هذا اإلحساس بشًء من الحّدة ظهرت واضحة جل

)....... أْن تْنزلً ...... ** ....... عبر تكراره لحرؾ النون الساكنة بشكل منتظم فً كال الشطرٌن3 

اته العنؾ والشلْن تْنثنً .......(,  ٌَّ ّدة والكبرٌاء واإلصرار، فضال عن فهذا التكرار الحرفً ٌحمل فً ط

القٌمة اإلٌقاعٌة المتباٌنة ما بٌن الحركة والسكون والمد والقبض، مما ٌشعرنا بحالة الشاعر االنفعالٌة 

ة  المضطربة بسبب سلوك تلك المرأة المشٌن المتعالً، فـ"إٌقاع الحروؾ ال ٌقتصر على إحداث رنَّ

ٌّة، بل ٌتؽلؽل إلى أعماق النَّص ف ٌمتزج بالمعنى، وال تبرز العالقة الحمٌمة بٌن الصوت والمعنى موسٌق

، فالشاعر ابتدأ شطري بٌته بكلمتٌن ٌحتوٌان على مد، وهو مما ترتاح إلٌه (4)إال بعد اإلحساس باإلٌقاع"

                                                           
 .51ٌس، إبراهٌم، موسٌقى الشعر صأن (1)

 .151، 21الدٌوان:  (2)

 .51أنٌس، إبراهٌم، موسٌقى الشعر، ص (3)

 .254عتٌق، عمر عبد الهادي، علم البالغة بٌن األصالة والمعاصرة، ص (4)
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، ثم جاء بعبارتٌن حازمتٌن اعتمد فٌهما على الحركة والسكون (1)األسماع فــ"كلُّ مدٍّ تقبله األذن"

ٌن مع تفعٌلة السرٌع )مستفعلن(، وكأنَّ الشاعر من خالل هذا الصنٌع أراد أْن ٌوازن بٌن المتفقت

 الشطرٌن إٌقاعٌا وداللٌا.                  

وفً قصٌدة أخرى جاءت تحت عنوان3 )المجانٌن(، ٌتعّرض فٌها التلٌسً لبعض النساء الالتً اشُتِهرن 

 (2)3ٌقول فٌهابقصص ؼرامٌة عاشها معهنَّ كبار الشعراء، 

دة  خلَّدتــــــها  مْؽزاها األجٌالُ من رواِبعـــــنا  **  قصٌدةٌ تحفـــظ  والَّ

ًُّ ٌا لَُشموٍخ ظــــلَّ ٌسُكُنـــها  **  زهًوا بما  وعبلُ   ؼنَّاها عنــتُر الَعبِس

ــــه**   لشاعــرها ما أنجزْت وعدا  وهندُ   أغناهابجمٌل الوصِؾ  لكنَّ

ل بها ففً كل بٌت من هذ ه األبٌات ٌتكرر حرؾ بعٌنه ٌتماها مع أبرز حرؾ فً اسم المرأة المتؽزَّ

المذكور فً مطلع البٌت، وقد تم توّظٌؾ التكرار فً إبداع المعنى المراد تحقٌقه، وهو إظهار صورة 

ل بها قدٌما ومكانتها فً قلب حبٌبها، من خالل التلذذ بذكر اسمها الذي هو مالد  الشاعر المرأة الُمتَؽزَّ

القدٌم، وعلٌه تقوم أشعاره، "وال عجب فالعاشق ٌحلو له ذكر اسم محبوبته وتطرب نفسه لذكره، وهو 

. كما تم توظٌؾ هذا التكرار فً إحداث جرس نؽمً ٌثري (3)أبدا ٌوّد سماعه من لسانه أو من ؼٌره"

على مستوى القصٌدة الجانب اإلٌقاعً على مستوى البٌت أوال بتكرار الحرؾ األشهر عدة مرات، ثم 

ل "نسقا تعبٌرٌا فً بنٌة الشعر التً  عبر التنوع الحرفً الحاصل على مستوى األبٌات، فالتكرار ٌشكِّ

تقوم على تكرٌر السمات الشعرٌة ومعاودتها فً النص بشكل تأنس إلٌه النفس التً تتلّهؾ إلى اقتناص 

ٌدة بٌن الشدة واللٌن والجهر والهمس والمد ، وبذلك ٌتفاوت إٌقاع القص(4)ما وراءه من دالالت مثٌرة"

 والسكون، وكل ذلك ٌمثل طاقة تعبٌرٌة.   

ــ ومن جمالٌات التشكل فً هذا النوع من التكرار الحرفً؛ أن ٌقع الحرؾ المتكرر موقعا حسنا فً  

 3(5)محٌط البٌت، كأن ٌتكرر بشكل ثنابً فً نطاق الشطرٌن منه، كما فً قوله

ها  **  إمَّ  تتوحد األرواح  رابع اآلثار حبٌّ ٌحققا مسَّ

هُ إالَّ هواِك وقد  ٌَّ  مجهودي أعٌا على**  وجموَحُه   عرفُت عِص

فقد تكرر الحرؾ المراد مرتٌن فً البٌت الواحد، مرة فً الشطر األول وأخرى فً الشطر الثانً، 

وكأّنه بذلك ٌضع المعنى  محدثا نؽما إٌقاعٌا منتظما ٌؤكد المعنى الذي أراده الشاعر، وٌوحً بمقصده،

الذي ٌرٌده بٌن قوسٌن لٌلفت انتباهنا لما ٌرٌد قوله، ولٌشعرنا بأحاسٌسه وانفعاالته التً ٌعٌشها، ولعل 

امع ٌتلقَّى المعنى بطرٌقة مباشرة." ٌُظهر "اإلحساس، وٌجعل السَّ  (6)تكرار الحرؾ بهذه الطرٌقة 

 (7)3رر فً نهاٌة الشطرٌن، نحو قولهمن جمالٌات التشكل فٌه، تموقع الحرؾ المتكوــ 

 اء دلٌالــى الوفــــعلتأخذٌه  ال**  وال ــــــمعسوإن بدا  لُ ــَقْولًِ الجمٌ

ا وِ مَنَحْتُه   َتمِجٌَداِخصالَُه  َتِزٌدُ **  وَمَضْت   الُوُجـــوِد َفرٌــــًدافً ّدً
                                                           

 .62المالئكة، نازك، قضاٌا الشعر المعاصر، ص (1)

 .161الدٌوان:  (2)

 .  651هالل، ماهر مهدي، جرس اللفاظ، ص (3)

 .  11الغرفً، سعٌد، حركٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر، ص (4)

 .117، 151الدٌوان:  (5)

 .62ربابعة، موسى، قراءات أسلوبٌة فً الشعر الجاهلً،  (6)

 .121، 21الدٌوان:  (7)
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ٌدة، وهً عادة جرى علٌها الشعراء فقد أراد التلٌسً من وراء هذا التكرار دعم الجانب اإلٌقاعً للقص

قدٌما فً مطالع قصابدهم، فقد كانوا ٌوّحدون بٌن نهاٌة الشطرٌن لؽرض مضاعفة إٌقاع الروي بذكره 

ٌُسمَّى عند البالؼٌٌن بالتصرٌع. إال أن الشاعر فً البٌتٌن السابقٌن  ال فً نهاٌة الشطر األول، وهو ما  أوَّ

من مّرة داخل البٌت، فزاد بذلك من تعالق أجزابه، ومن داللته على زاد من إٌقاع الروي بتكراره أكثر 

المعنى المراد حسب سٌاق كل بٌت. فهو فً البٌت األول ٌؤكد من خالل تكراره لحرؾ الالم على 

صفة الوفاء التً ال ٌمكن أن تتحقق بمجرد الكلمات المعسولة. وفً البٌت الثانً ٌوحً عبر تكرار 

من ألم وحسرة بسبب عناد المرأة التً ٌهواها، ورْفِضها تحقٌق رؼبته فً  حرؾ الدال بما ٌعانٌه

وصالها، واكتفابها بالمجامالت فقط من خالل عباراتها العذبة. ومثل هذا التكرار الحرفً "ٌضع فً 

ٌَّة التً ٌسلِّطها الشعر  أٌدٌنا مفتاحا للفكرة المتسلّطة على الشاعر، وهو بذلك أحد األضواء الالشعور

ٌَّة للعبارة ٌحاول ع لع علٌها. أو لنقل إنَّه جزء من الهندسة العاطف لى أعماق الشاعر فٌضٌبها بحٌث نطَّ

ٌّا من نوع ما"  .(1)الشاعر فٌه أن ٌنظم كلماته بحٌث ٌقٌم أساسا عاطف

         ـ التشكل الجمالً لتكرار الحرف فً نطاق جزء من القصٌدة:6ـ 0ــ 

شكل عبر مجموعة من األبٌات المتتالٌة التً ٌتكرر فٌها حرؾ بعٌنه فً كل ــ وٌحدث هذا النوع من الت

 3(2)بٌت من أبٌاتها، كقوله على لسان امرأة تعاتبه وتذّكره بعمره الضابع

 األخبارمن  خٌــــــــالُؤهُ خبــــر  ومجــُدُه  **   الشموخُ وتمّر بً أٌن 

 األوتارللْحُن فً **  نضبْت وماَت ا  وصغٌُرها تلك الكؤوس كبٌُرها

ْلَت  أْتلْفتَ   الفَُجاروال ُمنى  فٌـــــهِ ُعمَرَك ال مثوبَة عابـــــد  **  حصَّ

 األشعـــارأو فً هٌكل  للفكـــــربٌن معابٍد  **   وصرفَت خٌر العمر

 األقدار فــــــًالحٌاة أجّل  نبض**   وإّنـما  الّنفوسقد ٌثري  والفنّ 

 عالٌـــة عن األنظار شّمــــــــاء**    ــــــةبقّمة ممنوعــلك أن تتٌه 

 وذات سوار غانٌـــــــــةكّل  منطّراقه  **   وتُسدَّ درب القلــب عن

 التٌــــار تحمٌَك من متعاظـــــــمعلّها  **   بالقمم المنٌــــــــعةوتلوَذ 

فوُق وتنتهً  **   سٌنالك السٌل  األسرارِ و األغوار أسطـــــورةُ الدَّ

فقد تنوعت الحروؾ المتكررة فً القطعة السابقة وتشكلت طرابق شتى، بحٌث أضحى فً كل بٌت 

حرؾ امتاز بفضل وروده عن ؼٌره، فتنوعت بذلك أبٌاتها من حٌث اإلٌقاع والداللة حسب سٌاق كل 

فها الشاعر العربً ٌّة التً وظَّ ٌُعدُّ "من بٌن أبرز التقنٌات األسلوب المعاصر فً  بٌت، فالتنوع اإلٌقاعً 

حٌث استهل الشاعر هذه القطعة  .(3)التعبٌر"سعٌه الدابم إلى تحقٌق أكبر قدر من الدرامٌة على مستوى 

القطعة بتكرار حرؾ الخاء، وانتهت بتكرار حرؾ السٌن، وكال الصوتٌن ٌهمسان فً األذن بشًء من 

له، وهو أن صاحبها قد  اإلصرار والتأكٌد بما ال ترؼب األذن فً تصدٌقه أو االعتراؾ به أو اإلذعان

ت علٌه عوامل الزمن التً ال تبقً وال تذر. وكذلك فإن كال الصوتٌن ٌتكرر  أصابه الكبر والوهن، ومرَّ

فً قافٌة البٌت مما ٌخلق فً جسد البٌت بأجمعه جرسا متناؼما ٌشد بعضه بعضا. فالشاعر فً هذا 

ٌّته الفذة من خالل م لنا ٌكشؾالنوع من التكرار  بعٌنها تتكرر فً قدرته على تكرار حروؾ عن شاعر

                                                           
 .677، 672المالئكة، نازك، قضاٌا الشعر المعاصر، ص (1)

 ..51، 57الدٌوان:  (2)

 .  48سعٌد، حركٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر، ص الغرفً، (3)
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بحٌث ٌحدث تكرارها إٌقاعات مختلفة ومتنوعة، "من أجل طبع القصٌدة بضرب من كل بٌت على حدة، 

 .(1)اإلٌقاع الذي ٌنحو باللؽة نحو الكثافة واالنسجام"

للفظة ــ وقد ٌتشّكل هذا النوع عبر تكرار الحرؾ فً مجموعة من األبٌات، وأٌضا تكراره داخل ا

   (2)التً تحمل عنوان3 )النخلة الكرٌمة(3 تهقصٌدمطلع فً  الواحدة، كقول التلٌسً

ٌُناِزُعِنًِجْبُت َرْوَضِك  ما  ُمجتاًحا 

 

 جانٌَِهاَزْهَرٍة قْد َعزَّ  إلىَشْوٌق  **

 

 َخالِقِِه ُصْنَع  أَتَملَّىَبْل ِجْبُتُه 

 

ْفُس  ** ْقنُِعهاوالنَّ  إْعجاُز باِرٌها ٌُ

 

 ماَلْت بِقاَمتِهانَّ َنْخَلَتُه لكِ 

 

 أعالٌهامْن  ثِماًراوأْطَعَمْتنً  **

 

 حتَّى أُدانٌهاٌدي  وال مددتُ  ** ما َهززُت بِها حتَّى ُتساقَِطهاو

 

الممتدة  بٌن شكل النخلة اّتكأ الشاعر فً هذه األبٌات على تكرار حرؾ المد )األلؾ(، الذي واءم فٌهفقد 

كل األبٌات، نتٌجة النفعاله المتدفق وإحساسه  فً ةوالمنتشر ةلمتكررلممدودة اااأللؾ  ، وبٌنالطول

التعبٌر ٌظلُّ "عاجزا عن ف المرهؾ بهذه الحدٌقة المزهرة، وهذه النخلة المثقلة بالثمار الواقعة فٌها،

ى استٌعاب جمٌع مكِونات الرؤٌا، وٌظل عاجزا عن مجاراة كل ما فٌها من ثراء، فٌضطّر الشاعر إل

وفً . (3)االستعانة بكل ما ٌستطٌع االستعانة به من أجل أن ٌنقل إلٌنا ولو قدرا ضبٌال من إحساساته"

البٌت األخٌر نراه ٌركن إلى التكرار الحرفً داخل اللفظة الواحدة كما فً )هززت/ مددت(، نتٌجة 

ى ذلك أٌضا إلى انزٌاح فً اإلٌقاع من البطء إ ، ٌظهر لنا بذلكولى السرعة، لتؽٌر المعنى وانزٌاحه، فأدَّ

 ت؛ كلما كانتكررت المدودالتً تحتوي على حروؾ المد وؼٌرها، إذ كلما  عباراتالفرق جلٌا بٌن ال

ل االنفعال؛ كلما إٌقاعا وأمكن داللة وأبٌن  بطأأالعبارة  انفعاال، وكلما اختفى هذا التكرار نتٌجة لتبدَّ

ؾ المد تكسب القصٌدة بطبا موسٌقٌا، وقلّتها تكسبها أسرع اإلٌقاع، "فمن المعروؾ أنَّ كثرة حرو

فالشاعر طاب له المقام فً هذه الحدٌقة الؽناء المزدحمة بروابع األشجار . (4)السرعة والحركة"

المثمرة، وقد شدَّ انتباهه تلك النخلة الباسقة الطول، المنحٌة القوام، ذات العراجٌن المثقلة بالرطب 

لشاعر أن ٌطٌل أمد مقامه فٌه، وأن ٌمعن النظر فً حواشٌه، فحاكاه بأبٌات الجنً. وهذا مشهد ٌطٌب ل

تكتسب أهمٌتها عبر تكرارها، وعبر  التً بطٌبة اإلٌقاع ظاهرة االنفعال، من خالل األلؾ الممدودة

انسجامها فً السٌاق التً وضعت فٌه، فهذا هو الذي ٌكسبها مع تناساقها وتالؤمها مع بعضها البعض، 

ومظهرا انفعالٌا داخل العبارة. حتى إذا ما وصل الشاعر إلى نهاٌة هذه الصورة األدبٌة  انؽمٌ توافقا

عبر آخر أبٌاتها؛ نرى شعوره ٌزاد كثافة وتنّوعا، وأحاسٌسه تزداد عمقا وتداخال، لٌنعكس هذا الشعور 

فٌضفً إلى تكرار  المتنوع وهذه األحاسٌس المتداخلة على عباراته، فتتنوع بذلك أسالٌبه الجمالٌة،

 المدود داخل البٌت؛ تكرارا آخر تمثل فً تكرار حرؾ داخل اللفظة الواحدة، فنراه ٌقول3

 ٌدي/ حتى أدانٌها مددتبها /حتى ُتساِقَطها  **  وال  هززتوما 

                                                           
 .  51الغرفً، سعٌد، حركٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر، ص (1)

 .21( الدٌوان: 2)

 . 156، ص 6( الدروبً ، سامً ، علم النفس واألدب ، دار المعارف ، ط3)

ٌّة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر،( ال4)  .82ص غرفً، حسن، حرك
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ٌن الزاي/الدال مرتٌن عبر الفعلٌن )هززت/مددت( مع مطلع كل شطر بشكل حرففقد أدى تكرار ال

ٌّة داخل الكلمة، واث متناسق إلى إحد بعٌنه  حرؾقٌمة إٌقاعٌة جزبٌة تمثلت فً تكرار كثافة انفعال

مددت(، ثم توسعت هذه القٌمة لتشمل البٌت بأكمله عبر هذا التوازي الحاصل بٌن الشطرٌن،  )هززت/

عبر هذه التجزبة العروضٌة وكذلك المكرر بتاء الفاعل المضمومة فً كلٌهما،  حرؾوعبر التصاق ال

 متوازٌٌن3حٌث قّسم كل شطر إلى قسمٌن  ،متوافقةال

 (........  ....... لنمتفعلن َفعِ  ....... ...... **  )متفعلن َفِعلن

فً كل كلمة من الشطرٌن إحداث زحاؾ )الخبن( الذي ٌستوجب إسقاط  حرؾفقد أوجب تكرار ال

وهذا ٌؤدي أٌضا لى )متفعلن(، الحرؾ الثانً الساكن )السٌن( من الوحدة الوزنٌة )مستفعلن( لتتحول إ

إلى اختفاء األلؾ الممدودة، ألنَّ "حروؾ المد تتناسب عكسٌا مع الزحاؾ، فإذا ما زاد الزحاؾ قلَّْت 

. وهذا التنوع ما بٌن تكرار (1)حروؾ المد، وذلك تفرضه التجربة الشعرٌة والموقؾ النفسً للشاعر"

ومن ناحٌة أخرى  .واالنخفاض وت بٌن االرتفاعجعل إٌقاع البٌت ٌتفا الحرؾ الصحٌح وحرؾ المد؛

فً هاتٌن الكلمتٌن بما ٌضمره الشاعر من اعتزاز بذاته وشخصٌته  حرفً الزاي/الدالفقد أوحى تكرار 

هنا ؤتى إلٌه وال ٌأتً، متَّكًبا على النص القرآنً فً إظهار ذلك، فالتكرار فهو المهاب المجاب الذي ٌُ 

ْخلَِة ]]ل بشأن )مرٌم علٌها السالم(3 له تعالى المنزّ فً الشطر األول مع قوٌتناص  ِك ِبِجْذِع النَّ ٌْ ي إِلَ َوُهزِّ

ا اَقطْ َتسَّ  ًٌّ ِك ُرَطًبا َجِن ٌْ ، وكأنَّ الشاعر أراد أن ٌشٌر إلى طبٌعة األشٌاء عبر تحققها عن طرٌق (2)[[َعَل

جعل المخلوقات ٌء كبرٌاٌمتلكه من هذه القاعدة، فما  انتجاوزوحالة النخلة ٌاألخذ باألسباب، لكن حالته 

ٌها، ومن ثم هو ال ٌحتاج إلى تسخٌر الوسابل واألسباب إلتنحنً له وتتسابق إلى إرضابه دون حاجة له 

ٌُجنى إلى تحقٌقها . وأٌضا أراد أن ٌظهر صورة النخلة وإنتاجها الؽزٌر الذي أجبرها على االنحناء ل

ها، وه  ر الزاي فً قوله )وما هززت بها(.تكرا كشفه لنا ما ومنها أطٌب الرطب دون حاجة إلى هزِّ

 قصٌدة:ال نطاقفً حرف تكرار الالتشكل الجمالً ل ــ7ــ0

التً أطلق علٌها التلٌسً اسم قصٌدة الالتاء فً حرؾ  تكرارومن أمثلة هذا النوع من التشكل الحرفً؛ 

 (3)ٌقول3 فٌهاو ،)ؼرٌق(

فٌِنةُ بنا  ** َرَحلَتْ عندما  نجاتًَِطْوَق  نسٌتُ   العاتًنحو الشاطِا  السَّ

 

 مْرحلَة  مْن رِحٌلً ؼٌُر  َمَضتْ فما 

 

 منجاتًِطرًٌقا نحو  حتَّى اْلتَمْستُ  **

 

تُ  ٌْ ًَ  أْلَق  ضاِحكة  فً البْحِر َنْفِسً وْه

 

 ألْزماتًِفً البحِر إنهاٌء  وقُْلتُ  **

 

ْبلَُعِنً ٌَ مِّ  ٌَّ  وِحٌن أْوَشَك ُعْنُؾ ال

 

ًَّ ِحباَل األْمِس  أْلَقتْ  **  واآلتًِإلَ

 

 وُتْطلِقُهُ مْن َحْبلِها ِحًٌنا  َتُشدُّ 

 

باتًِمْن ُنْجِحها ِحًٌنا و َتِزٌدُ  ** ٌْ  َخ

 

بْت ذاتًِبعًٌدا  رأتنًوإْن  ** َرَسِنً باَعَدتْ َقِرًٌبا  رأْتنًِفإْن   قرَّ

 

تْ  ٌُواِفقُها حتى استقرَّ  على رأيٍ 

 

 َمْرساتًِْحَو ِحبالًِ نَ  َتُجرَّ ِبأَْن  **

 

 َبً ِفً َمراِكِبها َرَحلَتْ ال  أْقَسْمتُ 

 

ًَ منها َظْهُر  **  َمْوجاتًِوال َحواِن

 

ْجُذُبِنً ٌَ  وِفً َؼٍد َوَهِدٌُر الَبْحِر 

 

 َرَحْلُت ُمنَتِظًرا َتْجِدٌَد َمأَْساتًِ **

 

                                                           
ٌّة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر، ص( ال1)  .84غرفً، حسن، حرك

 .65( سورة: مرٌم، اآلٌة: 2)

 .114الدٌوان:  (3)
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صٌدة البالػ عدد أبٌاتها فقد ورد ذكر التاء بصورها المختلفة أكثر من خمس وثالثٌن مرة فً هذه الق

تسعة أبٌات، توزعت ما بٌن تاء الفاعل )ُت( وتاء التأنٌث الساكنة )ْت( والمتحركة )ـة( وتاء 

المضارعة )تـ( وروي القصٌدة )تــًِ(، وهذا التكرار سواء كان بوعً أو بدون وعً، ال ٌخلو من فابدة 

حرؾ ما على مستوى القصٌدة بكاملها، فإّنه ٌجد  ٌتم تحقٌقها، فإنَّ المرء إذا أراد "أن ٌنظر إلى تكرار

فعال أنَّ هنالك حرفا ٌتردد أكثر من ؼٌره من الحروؾ فً القصٌدة، ولذلك ال ٌمكن أن ٌكون تكرار هذا 

. وإذ تأتً هذه التاءات بمختلؾ حركاتها (1)الحرؾ دون وظٌفة تنسجم مع السٌاق العام للقصٌدة"

تشرة فً كل أجزاء القصٌدة؛ فإن ذلك سٌتٌح مجاال أوسع لفرص )الرفع/الفتح/ السكون/الكسر( من

اإلٌقاع فٌها، بحٌث نستشعر ورود هذا الحرؾ )التاء( بكٌفٌات مختلفة هبوطا وارتفاعا وانطالقا 

وانحسارا، كل ذلك حسب أحاسٌس الشاعر وانفعاالته، "ولذلك فإنَّ وظٌفة هذا التكرار تكمن فً قدرته 

ال ٌمكن أن ٌلؽى انسجامها مع الموقؾ الذي عاشه الشاعر، ولذلك ال ٌمكن أْن  على خلق نؽمة موسٌقٌة

، كما فً هذا البٌت الذي ٌصل فٌه تكرار (2)ٌكون هذا التكرار هامشٌا، وإنما ال بد أن ٌكون فاعال"

 حرؾ التاء إلى ست مرات، وهو قوله3

 َمنجاتًِ حوطرٌقا نحتَّى التَمْسُت **    مرحلَة   من رحٌلً ؼٌرُ مضْت  فما

فعلى الرؼم من أن بعض الحروؾ فً هذا البٌت قد تكررت بكثافة كـ)المٌم والحاء والراء(؛ إال أَن 

حرؾ التاء ٌظل األبرز واألقوى بسبب داللته على المعنى، وبسبب وروده بكٌفٌات مختلفة، وبسبب 

ه ما جاءت إال دعما له تمكنه فً نهاٌة البٌت حٌن وقع روٌا له، وكأنَّ الحروؾ التً وردت بصحبت

واعترافا بقدراته الصوتٌة واإلٌحابٌة. ولعل السر فً سالسة هذا البٌت ورشاقته ٌتمثل فً هذا التشكل 

الجمالً لهذا الحرؾ الذي تكرر فً جمٌع أجزاء البٌت، ثم فً هذا التنوع لمجموعة من الحروؾ 

ت إٌقاعا وداللة، فقد تسبب هذا فً وجود األخرى التً بعضها لم ٌذكر إال مّرة واحدة، مما أثرى البٌ

جرس صوتً سرى فً جسد البٌت بأجمعه بشكل انسٌابً ممتع، تتلذذ بسماعه اآلذان وٌنصت لوقعه 

السامعون، فـ"كما تستجٌب حواس اإلنسان األخرى لمؤّثراتها تستجٌب األذن للصوت الحسن وتنبو عن 

ٌِّز أجراس الحروؾ والكلمات" ٌِّبه ، وم(3)القبٌح، وتم ن ثم، تظل لؽة التكرار فً الشعر "باعثا نفسٌا ٌه

، فكل حرؾ من هذه الحروؾ المتكررة فً هذا البٌت له (4)الشاعر بنؽمة تأخذ السامعٌن بموسٌقاها"

قٌمته فً تحقٌق اإلٌقاع وتنوع الموسٌقى؛ لكن ٌبقى الدور األبرز واألظهر فً إحداث اإلٌقاع واإلٌحاء 

 التاء. بالمعنى المراد، لحرؾ

وقد كان لتاء الفاعل وتاء التأنٌث الساكنة أثر بارز فً هذا التشكل الجمالً داخل أبٌات القصٌدة، فهما 

فٌها بمثابة جناحً الطابر، فضال عن الروي )التاء( المكسورة فً القافٌة المردفة باأللؾ، المتكررة فً 

لن عماد القصٌدة التً علٌهن قامت وحلّقت نهاٌة كل بٌت بمثابة ذٌل الطابر، فهذه التاءات الثالث ٌمثِّ 

بت. ثم تأتً بقٌة التاءات الالتً هنَّ بمثابة الرٌش الذي ٌكسو الطابر  قت وؼرَّ وارتفعت وهبطت وشرَّ

وٌزٌده جماال، وورودها ٌكّثؾ من جمال القصٌدة وٌعّمق األلفة بٌن أبٌاتها. فالشاعر عندما بدأ التحلٌق 

هذٌن التاءٌن )ُت/ ْت( مّتكأ ٌعبِّر من خالله عما ٌجول فً خاطره من فً سماء القصٌدة، أخذ من 

انفعاالت ومشاعر كان سببها )هو/ هً(، لذلك، دار الحوار بٌنه وبٌن المرأة لٌرتفع إلى درجة قصوى 

من االنفعال ٌؤججه فً القصٌدة ذلك التقابل الحاصل بٌن )تاء( الفاعل و)تاء( التأنٌث الساكنة. وعبر 

ٌّة العالقة التً تربطه  تشكُّل ٌّبة التً ٌمّر بها الشاعر، ونوع هذا الحرؾ بهذه الكٌفٌة، نستشعر الحالة الس

، (5)باألخرى، فالتكرار كونه أحد مكونات اإلٌقاع "ٌثٌر استجابتنا للمعنى الذي ٌرٌد الشاعر توصٌله"

                                                           
 .  61ربابعة، موسى، قراءات أسلوبٌة فً الشعر الجاهلً، ص (1)

 .  66ربابعة، موسى، قراءات أسلوبٌة فً الشعر الجاهلً، ص (2)

 .67لفاظ وداللتها، صهالل، ماهر مهدي، جرس األ (3)

 .651هالل، ماهر مهدي، جرس األلفاظ وداللتها، ص (4)

 .  22العبد، محمد، إبداع الداللة فً الشعر الجاهلً، ص (5)
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مادامت على الٌابسة، أما كما أوحت بذلك هذه األبٌات، فالمرأة فً هذه القصٌدة كابن جمٌل ولطٌؾ 

اإلبحار معها نحو أعماق البحار فهو الهالك بعٌنه، إال أّنه ال مفر من المؽامرة، فبعد النجاة من كٌدها، 

ٌتعاود الحنٌن مجددا إلى اإلبحار معها. وهو إذ ٌرسم لنا صورة هذه المؽامرة مع األنثى عبر التاءٌن 

رة الموصولة، الواقعة فً نهاٌة القافٌة المردفة باأللؾ المرفوعة والساكنة، فضال عن التاء المكسو

الموحٌة بحالة الشاعر المتألّمة، إنما ٌفعل ذلك؛ لٌخبرنا بأنَّ عالقته مع األخرى نتٌجتها العذاب 

 واالنكسار3

 )ُت/ ْت = تًِ(    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    )هو/هً = األلم(

حى الشاعر بحركة التاء األولى )الضمة( بحالة الشموخ والكبرٌاء المتجدرة فً الرجل عند فقد أو

مواجهة األنثى، وبسكون التاء الثانٌة أوحى بقوة األنثى وبإرادتها القاطعة وانهزامه أمامها داخلٌا، 

 وبحركة التاء الثالثة )الكسرة( أوحى بما ٌعتصره من ألم وحسرة بسبب ذلك. 
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 صة البحث ونتائجه:ــ خال3

بعد إعمال النظر فً منجز خلٌفة التلٌسً الشعري فٌما ٌتعلق بجمالٌات تشكل الحرؾ، نصل إلى خاتمة 

 فً اآلت3ً تما أسفرت علٌه من نتابج تمثلرصد الدراسة و

ند حاسة السمع ٌلعبان جانبا مهما فً بناء اإلٌقاع وإبداع المعنى عكذلك ــ أثبتت الدراسة أنَّ الذوق و 

التلٌسً، فقد أنزلهما منزال عظٌما فً تحسس مواطن الجمال وتشكلها، مما جعله ٌهتم كثٌرا بجرس 

عت المعرفة مداركه،  تصّبػ عقله بالدّقة وحسن وأصواته، ووقعها الموسٌقً وإٌحاءاتها، بعد أْن وسَّ

إنما ٌرجع إلى ذوقه اختٌار األصوات، فؽدا تكرار الحروؾ من أهم أركان التشكل الجمالً عنده، وهذا 

ٌّة.   الرفٌع، ورهافة سمعه التً انعكست على اختٌاراته الصوت

بقٌمة إٌقاعٌة بلؽت درجة عالٌة من حٌث الجودة  ــ كما أوضحت أن النص الشعري عند التلٌسً ٌمتاز

ه على مستوى اللفظة الواحدة، وعلى مستوى البٌت والشطر منه،  ،اإلٌقاع مّثلوالتشكل فً ت ونموِّ

كذلك على مستوى القصٌدة. فتكرار حرؾ بعٌنه داخل الكلمة أو التركٌب، قد ٌزٌده إٌقاعا وجماال و

 .  عند صاحب الذوق الرفٌع سمعالوإٌحاء، أو ٌعرضه للتكلُّؾ والقبح والتعقٌد، حسب وقعه على حاسة 

لَّة لها أثرها أنَّ الحروؾ عند التلٌسً لٌست مجرد أصوات محضة، وإنما هً أصوات دا ظهرتأــ كما 

ٌِّن فً استدعاء المعنى، أو اإلٌحاء به، فقٌمة الجرس فً شعره تكمن فً إفادته اللفظٌة أوال، ثم فٌما  الب

نتٌجة لما ٌجده فً نفسه من ثورة جاءت ٌثٌره من تصور ذهنً عند المتلقً عبر ما ٌكرره من حروؾ 

سع بحٌث ٌتم من خالله تحصٌل أكثر عارمة أو انفعال حاد. فالحرؾ عنده ٌكشؾ عن ثراء داللً وا

عندما ٌكرر الحرؾ داخل الكلمة أو التركٌب، إنما ٌؤكد  هومن ؼرض واحد وأداء أكثر من معنى. ف

حقٌقة مفادها أن العدٌد من المعانً ال ٌمكن أن تتحقق إال من خالل هذا التكرار الموافق للموقؾ 

 الشعري والسٌاق الذي ُوضع فٌه.

ل تناول تجربة التلٌسً الشعرٌة أنَّ المرأة تمثل عنده ُبعدا جوهرٌا فً مكونات ــ كذلك ظهر من خال

نظامه النفسً، فهً الشخصٌة المحورٌة فً أؼلب شعره، وهً التً أشعلت جذوة الحب والفن فً 

كٌانه، فتطّرق إلى وصؾ جمالها الخارجً والداخلً، واستوقفته بجمٌع أحوالها، فصّورها امرأة 

دة، وحانٌة، وعابرة، ووصؾ ؼرامها، وتحّدث بلسانها. فأهمٌتها ظاهرة فً أؼلب عاشقة، وعنٌ

نصوصه الشعرٌة، حتى ما كان موضوعه الوطن أو الطبٌعة، فقد وصؾ الوطن بلؽة المحبٌِّن، وأنزل 

     )النخلة( منزلة المرأة الحسناء الشامخة التً رضخت له ومّكنته من نفسها.   
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 جع:ــ المصادر والمرا4

 القرآن الكرٌم برواٌة قالون عن نافع.ــ 

************* 

 ــ ابن إدرٌس, عمر خلٌفة

ٌَّة بنؽازي، ط  م.6112 1ــ البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر البحتري، دار الكتب الوطن

 ــ أنٌس, إبراهٌم

 م.1876، 5ــ موسٌقى الشعر، مكتبة األنجلو المصرٌة، ط 

 م.6117لو المصرٌة، ــ األصوات اللؽوٌة، مكتبة األنج 

 ــ التلٌسً, خلٌفة محمد

 م.1818ــ دٌوان خلٌفة محمد التلٌسً، الدار العربٌة للكتاب، 

 ــ الجرجانً, عبد القاهر

 م.1881 1ــ أسرار البالؼة، تح3 محمود محمد شاكر، دار المدنً، جدة، ط

 ــ الجواهري, إسماعٌل بن حماد

تح3 أحمد عبد الؽفور عطار، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت ــ الصحاح )تاج اللؽة وصحاح العربٌة(، 

 م.1817 5لبنان، ط

 الدروبً, سامً

  . 6ــ علم النفس واألدب، دار المعارؾ، ط

 ــ ربابعة, موسى

 م.6111 1ــ قراءات أسلوبٌة فً الشعر الجاهلً، دار جرٌر للنشر والتوزٌع، ط

 ــ الزمخشري, جار هللا محمود بن عمر

 م.1886 1الؼة، دار صادر بٌروت، طــ أساس الب

 ــ السعدي, محمود

 ــ اإلٌقاع فً السجع العربً)محاولة تحلٌل وتحدٌد(مؤسسة عبد الكرٌم بن عبد هللا، تونس.

 ــ عبد الداٌم, صابر

 م.1882 2ــ موسٌقى الشعر العربً )بٌن الثبات والتطور(، مكتبة الخانجً القاهرة، ط

 ــ العبد, محمد

 م.1811 1داللة فً الشعر الجاهلً)مدخل لؽوي أسلوبً(، دار المعارؾ، طــ إبداع ال

 ــ عتٌق, عمر عبد الهادي

 م. 6116 1ــ علم البالؼة بٌن األصالة والمعاصرة، دار أسامة للنشر، عمان ط
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 ــ العوادي, سعٌد

 1دن، طــ حركة البدٌع فً الخطاب الشعري من التحسٌن إلى التكوٌن، كنوز المعرفة، عمان األر

  م. 6115

 ــ الغرفً, حسن

 م.6111ــ حركٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر، أفرٌقٌا الشرق، الدار البٌضاء، 

 قاسم, محمود

 م. 1882 1خلٌفة التلٌسً )اإلبداع والمعرفة(، توزٌع الدار العربٌة للكتاب، ط

 ــ كوهن, جان

 م.1812 1د العمري، دار توبقال للنشر، الدار البٌضاء، طــ بنٌة اللؽة الشعرٌة، تر3 محمد الولً، محم

 ــ المالئكة, نازك

 م.1871 4قضاٌا الشعر المعاصر، دار المالٌٌن بٌروت، ط

 ــ ملٌطان, عبد هللا سالم

 م.6111 1ــ معجم األدباء والكتاب اللٌبٌٌن المعاصرٌن، دار مداد طرابلس، ط

  م.6111 1هم دواوٌن(، دار مداد طرابلس، طــ معجم الشعراء اللٌبٌٌن )شعراء صدرت ل

 ــ هالل, ماهر مهدي

 م.1811ــ جرس األلفاظ وداللتها فً البحث البالؼً والنقدي عند العرب، دار الحرٌة للطباعة، بؽداد 

 ــ هورتٌك, لوٌس

ٌرٌة التألٌؾ ــ الفن واألدب، تر3 بدر الدٌن قاسم الرفاعً، وزارة الثقافة واإلرشاد القومً، مد

 والترجمة.

 ٌاكبسون, رومان

 .1811 1ــ قضاٌا الشعرٌة، تر3 محمد الولً، مبارك حنون، دار توبقال للنشر الدار البٌضاء، ط


