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 التكرار في الخطاب الصهفي
 قراءة صهتية 

 بيخؼ عادل نحيخ                    خيخالجيغ عمي اليادؼ سميسان           
 سبلميةاإللعمػم كمية اوارث االنبياء/ جامعة            جامعة الحسجانية/ كمية التخبية            

 قدع المغة العخبية        
 ( 22/8/2020وقبل للنشر في   11/5/2020قدم للنشر في  )

 ملخص البحث:

ال يستهان به من المنظومة الفكرية االسالمية, وتميَّزت بنكهتها الخاصة,  مثَّل الفكر الصوفي حي ِّزا كبيًرا       

فريدة, قائمة على القصدية في أقوالها  ومتعة جمالها, ولغتها, وطريقة تنظيمها, في تشكيل تجربة عرفانية

 ثريَّا على المستويات اللغوية المتعددة, وتميزت ببعدها ت نًصاشكَّل ةالصوفي لغةوأفعالها؛ بل وسائر حركاتها, فال

األدب العربي سيما بتلك اإليحاءات الرنَّانة التي شغلت الدارسين ثراء الداللي مما أسهم بشكل كبير في إ

ود من الزمن ليتوجهوا بالبحث فيه مستعينين بمختلف الوسائل واالجراءات التي قد تمكنهم من والباحثين لعق

وشكلت  ى الكثيرين من خارج دائرة التصوف,هضمها والسبر في أغوارها التي كانت وما زالت عاصية عل

  الت المختلفة.الصفة عند الصوفية وسيلة كبيرة في توجيه الدال

من أفضل وسائل الصوفية للوصول إلى غاياتهم الفنية والفكرية, فسمت بذلك  واحدكان التكرار و       

في صفة التكرار وإن لم تكن هي الغاية  ةد االيقاعيابعالتي لطالما تغنت بها الصوفية, واأل مشاعرهم المرهفة

 لصوفي شعًرانص امع العند الصوفية إال أنها زادت في تجاذب المريدين إلى شيوخ الصوفية وتفاعلهم الكبير 

مستوياتهم وقدراتهم التي  على اختالفالمتلقين و مشاعر الكثير من نصوصهما؛ بل لربما أثارت و نثرً كان أ

, ولذلك نرى أن التداول في النص الصوفي أدى إلى ابراز منجزاتهم الفنية تباينت بين سطحية الفهم وعمقه

 .بصورة قد ال تتناسب مع عطائهم الكبير

 ةوقد سبر عن مقدمة وتمهيد بثالثويعتمد البحث في مباحثه توظيف صفة التكرار عند الصوفية  

(, وأما أثر تكرار الحروف عند الصوفيةأما المبحث االول فقد تناول: )  ومن ثم خاتمة, مطالب, ومبحثين,

البحث من مجموعة من (, وقد أفاد أثر تكرار الكلمات والُجمل عند الصوفية)  :المبحث الثاني فقد تناول

 .المصادر الصوفية المهمة ككتاب الفتوحات المكية البن عربي, والمعجم الصوفي لسعاد الحكيم

 

 

 

 

 

 



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

406 

                     Repetition in Al-Sofi Discoune   
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 Abstract:          

The sofi thought represent a wide space in the fslawic thought .ft is 

characterized by us beauty.language and us organization where u forms a 

unigne kaowledge experiuent.it is based on the poew in its sayings and achdes 

and even au us movements.the sofi language formed anich prose lext and is 

charatenzed by us semantic implications.this feature contubates to a large 

extent in coloring Arabic literature which become the subject of interest for 

Heace ,they began a investigate Arabic literture implementing venous means 

and procedures which enable them to go into the depth of Arabic literature 

which is still for from many scholars out side Al-Sofi-school. 
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  مداليل العنهان قراءة في التمهيد:
حاولت الرػؼية التعامل مع الرفات سيسا اإلليية بالخؤية التي أرادىا  الصفة عند الصهفية:-1

هللا تعالى, فتجشبػا إشبلق صيغة )صفة أو مػصػف بحق أو وصف نفدو( عمى هللا تعالى, 
اندجاما مع الخؤية القخآنية, ألنو لع يخد في الحكخ الحكيع ما يذيخ إلى أنو سبحانو وتعالى ذكخ 

ل الثابت أن هللا تعالى نده نفدو عغ وصفيع وعغ األوصاف, إذ قال نفدو بيحه السرصمحات؛ ب
, لحلظ نجج الرػؼية قج جشحػا عغ استعسال ىحه (1)((ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا َيِصُفهنَ تعالى: ))...

المفطة, واستعسمػا ألفاظ أخخػ كالشدبة واالسع بجالا عغ الرفة, يقػل ابغ عخبي: ))فسا مغ اسع 
معشى ليذ لآلخخ, وذلظ السعشى مشدػب إلى ذات الحق وىػ السدسى : صفة عشج أىل إال ولو 

الكبلم... والسدسى ندبة عشج السحققيغ... واألولى أن تكػن اسساا والبج, الن الذخع اإلليي ما ورد 
, وبذكل عام فإن الرفات ىي (2)في حق الحق بالرفات وال بالشدب وإنسا ورد باألسساء((

يدة التي تسيد األشياء وتعّخفيا إلى الػجػد, ولحلظ نجج أن الرػؼية اىتست بالبحث العبلمات السس
عغ الرفة بذكل يشاسب ىحا السفيػم, فيحا ابغ عخبي الرػفي يعّخف الرفة ويقف عشجىا بكثيخ 

, (3)مغ التأمل, إذ ذكخ أنيا حؿيقة عقمية, معجومة العيغ, مػجػدة الحكع, كمية ال تقبل التجدئة
ابغ عخبي لفع الرفة بجالا عغ لفع الحؿيقة في نز آخخ, إذ يقػل: ))فجعل هللا الرفة وتشاول 

ا, عشج مذاىجتيا بشػع اختراص يتجمى بو تفارق األرواح أشباحيا, وترعج  العدرائيمية مغشاشيدا
إلى عالسيا...وجعل الرفة الخوحانية الجبخائيمية العمسية مػاصمة لمشفػس اإلندانية مؤثخة فييا 

, وثبت عشج الرػؼية أن كل اسع يعصي االشتقاق ويجل عمى معشى (4)اا وكذفاا وإلياماا...((وحي
, ومغ جانب آخخ فقج عّخف (5)يقػم بالسدسى فيػ وصف في الحؿيقة وىحا ما عبخوا عشو بالرفة

                                                           

 .100 االنعام (1)
 .4/294الفتػحات السكية  (2)
 .1214يشطخ: السعجع الرػفي, سعاد الحكيع  (3)
 ب.105بمغة الخػاص ق  (4)
  .14-13ألزل ا (5)
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, وقال ابغ عخبي في الرفة (6)بعس الرػؼية الرفة بقػلو: ))الرفة: ما شمب السعشى كالعالع((
, وبيحا فإن الرفة عشجىع يشبغي (7)أيزاا: ))الرفة : ما شمب السعشى الػجػدؼ كالعالع والعمع((

أن تعصي معشى في السػصػف, ال أن تعصي ماـية السػصػف, وال يسكغ تجارك ماـية 
السػصػف بسعخفة بعس صفاتو, والرفات اإلليية ىي السؤثخة في الكػن عشجىع؛ بل إن الكػن 

 ا الرفات اإلليية.مطيخ لتتجمى فيي
وال يخفى اىتسام الرػؼية بالرفات, وتػجيييا بحدب رؤيتيع الخاصة, فقج أفادوا مغ  

, وتجمت دالالت (8)مختمف الرفات التامة وصفات الجبلل والجسال والرفات الشفدية والسعشػية
 الرفات عشجىع وعطست, وكانت صفة التكخار واحجة مغ الرفات التي عسجوا إلييا لتحخيظ

االيقاع الجاخمي في أبياتيع الذعخية لئلفراح والكذف عغ نفدية الرػفي الستأزمة نتيجة شػقو 
الكبيخ لػصال معذػقو وىػ هللا تعالى, ولمػقػف عمى أىع آثار التكخار باعتباره صفة معتبخة عشج 
الرػؼية سػاء في الحخوف أو في غيخىا مغ الكمسات والجسل, نحاول استعخاض بعس السػاضع 
سيسا في األبيات الذعخية, ونحاول أن ندتفيع مغ الرػفي إفادتو وعمة استعسالو ليحه الرفة 

 وذلظ مغ خبلل التعخض إلى التكخار بذكل عام .
بجالالت متعجدة ومغ ه ػ اول: تحجث عمساء المغة في أبحاثيع ومعاجسيع عغ التكخار وتش التكرار-2

: الخجػع عميو، ): تعالى في معجسو, إذ قالحسو هللا ه( ر 170أبخز ذلظ ما ذكخه الخميل ) )والَكخُّ
ه( في الفخوق المغػية, إذ 395عغ ىحا السعشى العدكخؼ) اولع يحىب بعيجا , (9)((ومشو التَّكخار

ْيء مّخة وَعمى ِإَعاَدتو َمخَّاتل: )) إقا وأحدغ الدبيجؼ , (10)((ن الّتْكَخار َيقع عمى ِإَعاَدة الذَّ
َرُه )خار معاني ودالالت متعجدة فحكخ أن مشيا: ه( حيشسا جسع لمتك1205) َر الذيَء َأؼ َكخَّ )كخَّ

  .(11)((، وتفديُخه ِفي كتِب الَسعاني بِحْكخ الذيِء مخَّةا بعج ُأخخػ َكاَن َأو قػالا  ِفْعبلا 

                                                           

 .297االصصبلحات  (6)
 .2/129الفتػحات السكية  (7)
 .1/218يشطخ : الفتػحات السكية  (8)
 .      5/278معجع العيغ باب الكاف والخاء  (9)

 .    1/39الفخوق المغػية البي ىبلل العدكخؼ  (10)
 .                14/27تاج العخوس لمدبيجؼ  (11)
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ا مغ الستكمع أو الفاعل وألغخاض ويتزح مسا سبق أن التكخار يقع في الغالب قرجا 
ىسال أو تغافل صجوره مغ الفاعل؛ بل يدتمدم دراسة حاجتو إلى إ ال يسكغ مػضػعية, وبحلظ 

غ عمساء وباحثيغ مختمفيغ و, وعمى ىحا نجج أن التكخار صجر عالتكخار وبيان عمة استعانتو ب
ما نججه كعمساء التجػيج والمغة والببلغة ومتكمسي الرػؼية وتبايشت مػاقفيع ورؤيتيع تجاىو وىحا 

 الشحػ اآلتي: صصبلحا وعمىاجمياا في دراسة التكخار 
التكخيخ صفة عشج عمساء التجػيج, وىي مغ الرفات التي ال  :التكرار عند علماء التجهيدأوال: 

)ارتعاد شخف المدان عشج )ذ قال عشيا عبج الفتاح الذافعي: , إ(12)ضج ليا, وتختز بحخف الخاء
المدان عشج الشصق بو. الشصق بالحخف. ولو حخف واحج وىػ الخاء وسسي بحلظ الرتعاد شخف 

ومعشى َوْصف الخاء بالتكخيخ أنيا قابمة لو وليذ السخاد مشو اإلتيان بو كسا ىػ ضاىخ وإنسا السخاد 
بو التحخز مشو واجتشابو وخاصة إذا كانت الخاء مذجدة فالػاجب عمى القارغ حيشئح إخفاء ىحا 

السخففة راءيغ والتكخيخ في  التكخيخ ألنو متى أضيخه فقج جعل مغ الخاء السذجدة راءات ومغ
  (13)((السذجدة أحػج إلى اإلخفاء مغ التكخيخ في السخففة

عسج عمساء المغة عسػما والشحػ والرخف بذكل أخز إلى : ثانيا: التكرار عند علماء اللغة
, (14)لمديادة بذكل عام أو زيادة الشفي ايتكخار الحخوف والكمسات والجسل وألغخاض متعجدة ومش

أو ألمغ , (18), ولمتػكيج(17), وقج يخد لمتكثيخ(16)ا, ويخد لمتشبيو أيزا (15)إلبصال العسلوقج يكػن 
خخػ لمتكخار وىي متعجدة يسكغ لمباحث االستدادة مشيا وىشاك مقاصج أ ,(20), ولمعػض(19)المبذ

         وىي متشاثخة في كتب المغة بذكل عام. 
                                                           

. وفتح 1/37يشطخ: تشبيو الغافميغ وإرشاد الجاىميغ عسا يقع ليع مغ الخصأ حال تبلوتيع لكتاب هللا السبيغ  (12)
 .         1/44رب البخية شخح السقجمة الجدرية في عمع التجػيج 

 .             1/79جاية القارؼ إلى تجػيج كبلم البارؼ ى(13)
 .                      2/65يشطخ: شخح التدييل البغ مالظ  (14)
 .2/64يشطخ : السرجر نفدو  (15)
 .       1/443يشطخ: التبييغ عغ محاىب الشحػييغ البرخييغ والكػفييغ  (16)
                       .        1/167يشطخ: شخح شاؼية ابغ الحاجب  (17)
 .   2/297ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع , و4/311يشطخ: شخح شاؼية ابغ الحاجب  (18)
 .                                        3/52يشطخ: شخح األشسػني عمى ألؽية ابغ مالظ  (19)
 .                      3/117أللؽية ابغ مالظ  يشطخ: حاشية الربان عمى شخح األشسػنى (20)
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ضاىخة ميسة في الجراسات عامة يقاعي التشػيع اإلل : مثّ ثالثا: التكرار عند علماء البالغة واألدب
لشثخ( يقرجون التكخار ألنو دبية بذكل خاص, لحلظ نجج أن الببلغييغ وأىل األدب )الذعخ واواأل

ا يشاسب ذائقتيع الشفدية واالجتساعية, إذ  افشياا ولػنا  ا, ويديجىع بعجا يدتأندػن بو داخمياا  يػلج إيقاعا
يقاع, تدتمدمو العبارة ا مغ اإلخاصا  االتكخار: يحجث نػعا ): )يقػل الباحث دمحم حدغ شخشخ

ا في العسل ا ميسا ن التكخار يسثل جانبا حا فإ, وعمى ى(21)((ألغخاض فشية ونفدية واجتساعية
  ا في نتاجاتيع. واضحا  االببلغي والفشي عشج عمساء العخبية تػاشؤا عميو, وجعمػا لو أثخا 

مثمت ضاىخة التكخار عشج الرػؼية واحجة مغ الػسائل التعبيخية  :التكرار عند الصهفيةرابعا: 
لئلفراح عغ نفدية الرػفي الستأزمة نتيجة السحبة والذػق لػصال الحبيب, وغمب ذلظ عمى 
أبياتيع الذعخية التي شغمت مكانة كبيخة عشج عمساء وشعخاء الرػؼية, وجاء التكخار في أشعار 

أخخػ عمى مدتػػ الكمسات كػن عمى مدتػػ الحخوف و ارة يالرػؼية برػر وىيئات متعجدة , فت
لمرػفي, يقرجه  اسثل متشفدا ين التكخار , وعمى ىحا فإ(22)كذف الحالة الشفدية لمرػفيوالجسل لي

 لعمة سامية وىػ يشاجي محبػبو, ويؤكج حبل الػصال بيغ العاشق ومعذػقو. 
وقيل إن تدسيتيع بيحا الرػؼية جساعة اسبلمية اتدست شباعيا بالترػف,  مفههم الصهفية:-3

االسع ندبة إلى الرػف؛ الن الستقجميغ مغ الدمف كان لباسيع الرػف كسا االنبياء 
ن الترػف ندبة إلى رجل : إاوقيل أيزا , (23)والرالحػن, ؼيطيخ عمييع التخذغ والتقذف والتحلل

ن الرػؼية ندبة إلى)الرفة( وىع جساعة مغ الفقخاء : إ, وقيل(24)ازاىجا  ااسسو )صػفة( وكان عابجا 
الحيغ كانػا يؿيسػن في مدجج رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو, وكان صمى هللا عميو وآلو يحبيع 

, وذىب آخخون إلى أن الرػؼية ندبة إلى الرفاء الخوحي والصيارة الطاىخية (25)ويعصف عمييع
مبادغ قائع عمى  اعسػما والترػف  ,ج يكػن األقخب لسعشى الترػف, والخأؼ األول ق(26)والباششية

عيا, وااليثار بسا ان السترػف مدتعج لمتزحية بكل ممحات الجنيا ومتااليثار والتزحية, وبحلظ فإ
                                                           

 .     88البشاء الرػتي في البيان القخآني,  (21)
 .86يشطخ: التكخيخ بيغ السثيخ والتأثيخ  (22)
 .22يشطخ: الترػف الشذأة والسرادر, احدان إليي ضييخ  (23)
 .1/55يشطخ: الديخة الشبػية البغ ىذام  (24)
 .12عميو , ياسيغ رشيجؼ يشطخ: الترػف ما لو وما  (25)
 .48الترػف االسبلمي في األدب واالخبلق , زكي مبارك يشطخ:  (26)
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ىػ باق عمى ما ىػ فاٍن, أؼ أن الرػفي يزحي بالعاجل الجنيػؼ في ؾبال ما يسكغ أن يكػن 
, ويسثل الترػف ثسخة عطيسة مغ (27)ويتع ذلظ بسجاىجة الشفذ ومغالبة اليػػ  مؤجل آخخوؼ 

يسان ويقيغ وعخفان, واتدست مغ عبادة وإ سبلمؼيو حقائق اإل وقج اجتسع, فكخ االسبلميثسار ال
ندان وربو ثع انتقمت إلى ضاىخة اجتساعية ليا رجاليا ايات الترػف ببعس الطػاىخ بيغ اإلبج

 .(28)وأتباعيا
في الغالب حػل محػر واحج وإن وىي تجور الخاصة بالترػف,  خيفاتوتعجدت التع 

)الترػف ىػ األخح بالحقائق )ه(, إذ قال: 200ألفاضيا, فقج عّخفيا معخوف الكخخي) تاختمف
, فيػ مػرمو أن الرػفي لو معخفة بحقائق األ, ويفيع مغ كبل(29)((واليأس مسا في أيجؼ الخبلئق

ن الرػفي عمى درجة كبيخة مغ كعامة الخمق, ومغ جانب آخخ فإ شياءاألال يشطخ إلى ضػاىخ 
ه( 227يو الشاس رغبة في رضا هللا تعالى, وذكخ بذخ الحافي)الدىج, فيػ يتخمى عسا يترارع عم

ه(, إذ قال: 245, وزاد عمى ذلظ أبا تخاب الشخذبي )(30)() مغ صفا قمبو هلل()    أن الرػفي:
: ه(283سيل بغ عبج هللا التدتخؼ), ويخػ (31)((ويرفػ بو كل شيء)الرػفي ال يكجره شيء )

  (32)((قمة الصعام والدكػن إلى هللا والفخار مغ الشاس))أن الترػف ىػ
ه( فيػ يخػ أن الترػف يكػن بسخاؾبة األحػال ووجػب التدام 304وأما أحسج الجخيخؼ) 

)الترػف ىػ ضبط لمحػاس ومخاعاة )يقػل:  (ه334, بيشسا نجج أن أبا بكخ الذبمي)(33)األدب
عسال كبيخة مغ مخاؾبة الشفذ, وأداء األ, ويدتفاد مسا سبق أن الرػؼية عمى درجة (34)((لؤلنفاس

حدان كسا ورد عشجنا في األثخ  تعالى, ويشصبق ذلظ عمى مبجأ اإلعمى أكسل وجو بسا يخضي هللا

                                                           

 .33يشطخ: األدب في التخاث الرػفي، عبج السشعع خفاجي  (27)
 .33األدب في التخاث الرػفي يشطخ: (28) 
 . 12تأويل الذعخ وفمدفتو عشج الرػؼية, أميغ يػسف عػدة,  (29)

 .1/21الترػف التعخف لسحىب أىل (30) 
 .425/ 9سيخ أعبلم الشببلء (31)
 . 20-19يشطخ: الترػف االسبلمي, ؼيرل بجيخ  (32)

 .13يشطخ: تأويل الذعخ وفمدفتو عشج الرػؼية (33) 
 .      13السرجر نفدو  (34)



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

412 

ومسغ  ,(35)( (لع تكغ تخاه فإنو يخاك ن اإلحدان أن تعبج هللا كأنظ تخاه فإنإ)): الشبػؼ الذخيف
)الترػف جياد الشفذ في )األميخ عبج القادر الجدائخؼ الحؼ قال:  اتحجث عغ الترػف أيزا 

ذعان ألحكام واإل واالشسئشانبيل هللا, أؼ ألجل معخفة هللا, وإدخال الشفذ تحت األوامخ اإلليية س
ن الترػف يكػن بجياد الشفذ عغ شخيق فإ, وعمى ىحا (36)((شيء آخخ في سبيل هللاالخبػبية ال 

وسيمة لمبػح بسا يكشو في خمجاتو, تعالى, والرػفي يغمب عميو الذعخ بػصفو العبادة الخالرة هلل 
ن أل و نثخ,؛ بل ىػ شاعخ سػاء نطع القػل أاخا لحلظ نجج أن الرػفي ال يخمػا مغ كػنو شاع

الباشغ, مسا جعل لغتيسا مختمفة عغ لغة  ىسا يعتسجان عمى, فكبل(37)أدواتو عيشيا أدوات الذاعخ
 غيخىسا.
ومغ الػجػه الرػؼية التي تسيدت الذيخ األكبخ ابغ عخبي, والقذيخؼ, ورابعة العجوية,  

واشتيخ عمييع صشاعة الذعخ واستعسالو في تجخبتيع الرػؼية, يخىع, الحبلج, وابغ فارض وغو 
ن ما : إ, ويسكغ القػل(38)ترخيح والػضػحفالذعخ لغة الخػاص, ولغة السجاز والخمد, ال لغة ال

 يعانيو الذاعخ خبلل عسمية تجديج الذعخ يذبو ما يقػم بو الرػفي في مشاجاتو وأحػالو.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/104القجيسة(،  -روضة الستقيغ في شخح مغ ال يحزخه الفؿيو )ط (35) 
 .115مترػفا وشاعخا, فؤاد صالح الديج األميخ عبج القادر الجدائخؼ  (36)
يع دمحم كسرػر  (37)  .24يشطخ: األثخ الرػفي في الذعخ العخبي السعاصخ, ابخـا
 .137يشطخ: الخمد الرػفي في الذعخ العخبي السعاصخ, سعيج بػسقصة  (38)
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  ول: أثر تكرار الحروف عند الصهفية:األ المبحث 
التخابط  وندتذعخ مشيسكغ أن في السػسيقى المفطية,  اعطيسا  ايمعب تكخار الحخوف دورا 

ألصػات الحخوف السكخرة مجخيان يشبع  إذ إنَّ , (39)الػثيق بيغ المفع السكخر والسعشى السقرػد
ا ساسا حة ليا عمى سائخ التذكيل, ويكػن أأحجىسا مغ روّؼ القاؼية ويرب ؼيو, فشجج ـيسشة واض

حخف قػؼ  ةذلظ ـيسشلبشائو الرػتي, وأما اآلخخ ؼيكػن مغ قاع البحخ أو مغ قخاره, فشمحع عمى 
ذو صػت حمقي مجيػر كالعيغ, أو حخف ذو صػت حمقي ميسػس كالحاء, أو صػت رّنان 

ويرصبغ بربغتو التذكيل  الرفيخ وحاد الجخس كالديغ والراد عمىكالشػن, أو صػت عالي 
ال يخفى أن لتكخيخ الحخف في مغ جانب آخخ و  , (40)ا لبشائوتربح خرػصية الرػت أساسا ف

ولى تخجع إلى مػسيقاىا, والثانية إلى معشاىا, ا, مشيا سسعية ومشيا فكخية, األأيزا  الكمسة مدايا
)الرػت ىػ آلة المفع, والجػىخ الحؼ يقػم بو التقصيع, وبو يػجج )وأشار الجاحع إلى ذلظ بقػلو: 

ا إال بالتقصيع التأليف, ولغ تكػن حخكات إال بطيػر الرػت, وال تكػن الحخوف كبلما 
خبية والتي زادت ىحه المغة أيقشػا ىحه السيدات الدخية لمغة العودارسػا ىحه المغة , (41)((والتأليف

ا الكثيخ مغ الحدغ واالندجام الرػتي في الكمسات , ويشذأ عغ تكخار الحخف غالبا اورونقا  جساالا 
وقج ارتبط صػت المفع بسعشاه يقاع, عاد مشاسبة لدبلمة الجخس وصحة اإلحيشسا تكػن األب

                                                           

 .501يشطخ: أبػ فخاس الحسجاني السػقف والتذكيل الجسالي  (39)
 .502يشطخ: السرجر نفدو  (40)
 .3/77البيان والتبييغ  (41)
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, (42)يختبصان بخباط وثيق في المغة العخبية, يتشاسب مع مخارج الحخوف وصفاتيا الشصؿيةويكادان 
صػات وجعمػا لتكخارىا أىجافاا تشاسب آثار ىحه األمغ  لكذف عغ الكثيخواجتيجت الرػؼية في ا

لمجاللة عمى السعشى, فسا رق والن جعمػىا  اذوقيع العسيق وفمدفتيع الفخيجة, وجعمػا لمرػت جدءا 
وصمب مغ السعاني, وأصػات  خذغ مشيا جعمػىا لسا خذغ ا رق والن مغ السجلػالت, ومالس

, ثع يختز ىحا العسػم بسيدة اواحجا  افتعصي معشى عاما  الحخوف عشجىع وصفاتيا تتقمب مكانياا 
وضاىخة ارتباط المفع الحؼ وقع التكخار في حخوفو بالسعشى, ضاىخة عامة عشج عمساء  ,ليذ لدػاه 

ا(43)كالخميل وسيبػيو, وتسيد عشج ابغ جشيالعخبية  , فقج ذىب , وىحا ما أكجه السحجثػن أيزا
إلى حتسية العبلقة الصبيعية والػضعية بيغ المفع  الجكتػر عمي عبج الػاحج في كتابو )فقو المغة(

خذػنة السعشى وصبلبتو في قػل عمقسة بغ  , ويسكغ أن نمسذ مثبلا (44)السكخر وبيغ معشاه
 الحؼ قال:, (45)عبجة

 َكَسا َخْذَخَذْت َيْبَذ الحَراد َجُشػبُ                   َتَخْذَخُر َأْبَجاُن الَحِجْيِج َعَمْيِيُع ... 
حيث يطيخ تأثيخ خذػنة الرػت وتكخاره, ونكاد نمسذ في الخيال الرػرة السعبخة ليحه  
البيت الذعخؼ, بيشسا صػات التي تكخرت في ىحا الرمبة ونترػرىا مغ خبلل ىحه األااللفاظ 

قاع مغ خبلل تكخار بعس الحخوف يسكغ أن نمسذ اليسذ الخقيق مغ الجخس الستتابع االي
خخػ كتكخار حخف الديغ في قػلو تعالى: )ِمْغ َشخِّ اْلَػْسَػاِس اْلَخشَّاِس الَِّحؼ ُيَػْسِػُس ِفي األ

رػت الميغ الحؼ يرجره حخف دراكشا الحدي يتشاغع مع سبلسة الإذ إن إ, (46)ُصُجوِر الشَّاِس(
أما عشجه الرػؼية فقج تجمت ضاىخة التكخار في , (47)الديغ الستكخر في ىحه اآليات السباركة

, الحؼ (48)ا في أبيات ابغ الخيسيأشعارىع لتكذف الحالة الشفدية لمرػفي, فسثبل نجج ذلظ واضحا 
  يقػل:

                                                           

 .66يشطخ: التكخيخ بيغ السثيخ والتأثيخ  (42)
 .441يشطخ: الخرائز  (43)
 .170-169يشطخ: فقو المغة  (44)
 .1/190, و فتح الستعال عمى القريجة السدساة ببلمية األفعال 2/744إسفار الفريح  (45)
 .5-4الشاس  (46)

 .75يشطخ: التكخيخ بيغ السثيخ والتأثيخ (47) 
 .68ديػان ابغ الخيسي  (48)
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 جاػقَّ تَ   اػقا شَ   تَ ئْ ا  شِ وإمّ  ،تَ جْ جُ وَ  هِ خِ كْ ذِ          غ شيبِ مِ  بِ مْ القَ  دَ خْ بَ  تَ ئْ ا شِ إذَ                
 ال ىجػ ي أو ىجػ الػججُ مبِ قَ   قخَّ فبَل          وِ ؾبابِ  يسِ بِ  ي دونَ مبِ قَ  خَّ ى قَ تَ مَ  

الخغع مغ  , عمىسبع مخات (القاف)ففي ىحيغ البيتيغ نجج أن الرػفي ابغ الخيسي كخر صػت 
, إال أن الذاعخ (49)صػات الثقيمة عمى المدانثقمو, فكسا ىػ معمػم فإن صػت القاف مغ األ

الرػفي وضفو ليفرح عغ حالتو الشفدية الستأزمة الشاجع عغ شػقو الكبيخ إلى معذػقو, فجاء 
 عغ حجع السعاناة في مديخة وصال الحبيب.     اا ومعبخا مشدجسا 

الراحب بغ عباد يخكد عمى حخف )الحاء( في قريجتو ومغ جانب آخخ نجج أن  
 عمى أىل البيت عمييع الدبلم, إذ يقػل (50)الخثائية

 الدفاحِ  ممفػظَ  ـــــــــــــــي يديجَ ـــــ     ـــــــ             الجعـــــــــ وا أمخَ ْع أكجُ ىُ          
 جعَّ الجساحِ  وِ وأىمِ  ـــــــــــغِ ـــــــــــ   الحديـــــــ              ا عمى روحِ فدصَ          
 ياألضاحِ  ع نحخَ وىُ حـــــــــــــــــخُ نَ         ع           ـــــــــــػىُ مُـ تَ ػىع قَ ـــــــخعُ َص          

 ـــفاحِ ــــّي عمـــــــــى اندــــــثعَّ حـ             فاكٍ عمــــى اندـــ حــيٍّ  يا دمعَ          
 بلحِ ـــــى الفحـــــــــيَّ عمــــ وأىلِ              حــــــــيَّ عمى الربلةِ  في أىلِ         

إذ نجج في ىحه األبيات أن ابغ عباد يخكد بذكل واضح عمى روؼِّ حخف )الحاء( وىػ حخف 
 ميسػس, وكخر الحخف بشدب متفاوتة في أبياتو, فقج أورده مخة واحجة في البيت األول, وثبلث

مخة ثبلث مخات في البيت الثاني, وكخرىا ثبلث مخات في عجد البيت الثالث, وىكحا نججه يكخرىا 
, حتى تسيد صػت حخف )الحاء( في قريجتو الخامذوثبلث مخات في البيت  في البيت الخابع

مذاعخ  جإذ جدَّ وال يخفى ما أشاعو تكخار حخف )الحاء( مغ السػسيقى السعبخة والجاللة الػاضحة, 
األلع والحدن العسيق لسا وقع عمى آل البيت عمييع الدبلم, وكأن الذاعخ يرػت مغ أعساق نفدو 

ذػ والطمع والجػر, ونجج اقتخان حخف )الحاء( لسا لحق بيع عمييع الدبلم مغ األ )آح( كخد فعل
 .(51)مع حخف السجِّ )االلف( ليجلَّ عمى عسق األلع وشجتو

                                                           

 .25يشطخ: مػسيقى الذعخ  (49)
 .201ديػان الراحب بغ عباد  (50)
احب بغ عباد, د فخحان عمي القزاة. (51)  يشطخ: الؿيسة السػسيؿية لمتكخار في شعخ الرَّ
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لحؼ انصمق مغ بعجه الرػفي وحاول تخجسة الرفات ودالالتيا وىكحا نمحع ابغ الخومي ا 
أصػات الحخوف  ظ مغ خبلل التخكيد عمى مجاليل بعسمغ الػاقع الرػفي إلى الخػاص, وذل

وصفاتيا, فشججه يخكد عمى حخف )الذيغ( بجسال نقاشيا الثبلثة التي تخبعت عمى عخش الحخف 
 :(52)ابغ الخومي, إذ يقػل وكأنيا قصخات تديغ لمشاضخيغ ما يختمج في نفذ

  اذَ ي مَ يشِ ى عَ مَ ي عَ ا يسذِ ا           لػ يذَ ؼ الحذَ ػِ يذْ  وُ حبُّ  لي حبيب  
فشجج ـيسشة حخف )الذيغ( عمى ىحا البيت, ليكػن مشدجساا مع حال ابغ الخومي,   

, وحب الحبيب كان قج تفذى في قمبو, فجاءت صفة الحخف (53)فحخف )الذيغ( يفيج التفذي
 لػضعو وحالو.مشاسبة 

وأما ابغ سػار الجمذقي فشججه يخكد عمى تكخار حخف)السيع( في واحجة مغ قرائجه  
 , إذ يقػل: (54)الستسيدة

 اــييامُ خؼ خِ ــــبد يخان  غَ  ة  ــمـوحُ             ايَ امُ خَ برجرؼ ِض  ػػ نار  المِ  دعِ جَ بِ           
 ايَ امُ سَ ي غَ عيشِ  مغ أجفانِ  مػاشخَ    ا           يَ ـػمُ ــرسُ  بُ ــغيـال ت دارٍ  بللُ ـوأش
 إلى أن يقػل:

 ايَ بلمُ ا سَ ميشَ عَ  اػرا طُ حْ مَ  ا                فأصبحَ يَ الُ ا ووَص يَ قخبُ  ااحا بَ مُ  وكانَ 
 يايا وتسامُ ا جثجاثُ الغَز  بحاتِ   ا              يَ يذُ عَ  أنععَ  اء  وما مْصِفل  أدمَ              

 اأكثخ مغ مئة مخة في القريجة التي بمغت عجد أبياتيا واحجا  (السيع)حيث نججه كخر حخف 
بالرػت باعتبار  اويميو حخف )الشػن( بشدبة أقل, وىسا مغ أكثخ الحخوف ارتباشا , اوثبلثيغ بيتا 

حتى  -السيع والشػن  -بالرػت االحخوف ارتباشا  )مغ أكثخِ )الجيغ الديج:  صفاتيسا, إذ يقػل عد
, فعبخ (55)((لمغػية عمى درجة كبيخة مغ تعجيل الرػت وتمصيفونخاىسا في أكثخ السفخدات ا

 و وشػقو لػصال السحبػب.عخ مغ خبلليسا عغ معاناتالذا

                                                           

 .1/111ديػان شسذ تبخيدؼ  (52)
 .1/753يشطخ: إبخاز السعاني مغ حخز األماني,  (53)
 .112-109الجمذقي  ديػان ابغ سػار (54)
 .15التكخيخ بيغ السثيخ والتأثيخ  (55)
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حخف الشجاء )يا( في قريجتو التي تقخب بيا إلى مقام الشبي ي أبا عؽيف التمسدانكخر و  
 : (56)صمى هللا عميو وآلو, إذ قال

 باحِ الَر  وَ ـووج لِ ــالمي خةَ ــيا ش         احِ ـــا األقايَ شَ ثَ  غخِ بالثَ  مْت أخجَ                  
 الرحاحُ  غَّ الرفاتُ شيُ مِ  أعخبْت          حْ مُ  الدحخَ  ظَ عيشُ أَ  سْت واعجَ                  
 احِ ـبـــالر َس ـبي اقِ ــتُدلُّ لمعذ         ْت جَ ػد  مخاض  غَ ا سُ ـيَ ا لَ يـَ ف                 
 احَ شـَ ى فَ ــشّ غَ  ظِ ـياألَ  امَ ــرأػ حسَ          ٍم خَ غْ مُ  جٍ عَ دْ مغ مَ  ػلِ ــيا لميَ                  
 ىحا الخماحُ  يفَ ــي كشِ تْ ج عمسَ ــق          وِ ــصافِ ــبأع ْت ـالــةا مـيا بان                 
 خاحُ ـــجؤادؼ ــف وهللاِ  خشْت ــأث           وِ ــاضِ ــالح يعُ ــيا أس وأنتَ                  

غشائياا ونبخة متبلئسة  تو حخف الشجاء)الياء( ليػفخ دفقااحيث نجج الذاعخ الرػفي يكخر في أبيا
ومشدجسة مع حال الحؼ يشاجي ويرف محبػبو الحؼ بعج ويدتذعخ ىحا البعج في مجِّ حخف 
الشجاء وعسق حخف )الحاء(, فيتجدج عبق الذػق وأَلع الػجج ليخسع لػحة بخاقة معبخة عغ الذعػر 

 عميو وآلو.  وىػ الشبي صمى هللا (57)الحاتي السكشػن في قمب الذاعخ الرػفي تجاه محبػبو
التكخار مغ جػانب عجة, ففي باب  وأما الذيخ الكبيخ ابغ عخبي فقج حاول التخكيد عمى 

, ركد عمى تكخار حخوف السجِّ لسا ليا مغ األثخ في نفذ (58)ثبات محـبو في وحجة الػجػدإ
 : (59)الدامع, إذ قال

بانٍ  وديخٍ  دالنٍ غُ ى لِ خعَ فسَ          صػرةٍ   كلَّ بلا ابِ ي قَ بِ مْ قَ  ارَ َص  جْ قَ لَ   لـخ
 آنٍ خْ قُ  فِ حَ ْر ومُ  تػراةٍ  وألػاحِ             ائفٍ شَ  ةِ بِ عْ وكَ  ألوثانٍ  يتٍ وبَ 

)الػاو الياء األلف( أل ومغ السشاسب أن نحكخ أن الذيخ لجأ ن ىحه الحخوف ييب إلى حخوف السجَّ
النصبلق الدامع ؾيسة صػتية عطيسة, خاصة عشجما تدبقيا حخكات مشاسبة ليا, فيتسخس 

ت الفكخية التي , وتتسيد بدعة في مخارجيا, لتتشاسب مع الجالال(60)الرػت إلى مدافة أكبخ
, قرجىا الذيخ في إ الحؼ وسع  وامتجاد ممكوضيار محـبو, السدتشج إلى ـيسشة هللا عد وجلَّ

                                                           

 .169-1/168ديػان ابغ عؽيف التمسداني  (56)
 .86التكخيخ بيغ السثيخ والتأثيخ يشطخ:  (57)
 .1/195يشطخ : فرػص الحكع , ابغ عخبي  (58)
 .289السرجر نفدو  (59)
 .101يشطخ: شخح السمػكي في الترخيف  (60)
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بان, مختمف األ بل ئف السدمسيغ؛ وأصحاب التػراة, وأىل القخآن وشػاديان, أىل األديخة, والـخ
 قػتو.لعقيجة عشج الذيخ ومحـبو, وسعتو فحخوف السجَّ العسيقة تؤكج عسق ا وثان,وحتى عبجة األ

حخف )الياء( في بيان محبػبو الحؼ يججه في  غ جانب آخخ نجج الذيخ يكخر كثيخااوم 
لمحق  ق, لتكػن بحلظ رمداارمد ميع مغ رمػز الرػؼية وىي السخأة التي تخمد إلى الجسال السصم

 , إذ قال:(61)السصمق في مديخة وحجة الػجػد عشج الرػؼية
 ااىَ ا معشَ يَ طَ لفْ  ُس جِ قَ ات  يُ ا              ذَ يَ بكػنِ  ػدُ جُ الػُ  انَ التي كَ  إنَّ 
 اػاىَ يْ مغ يَ  ػ كلَّ ىػَ ا                مشي, وأَ يَ ا وأىػػ قخبَ اىَ ىػَ ي ألَ إنِّ 

الكبيخ تخكيده عمى حخف )الياء( والسعمػم أن بيات الذعخية لمذيخ ويتزح مغ ىحه األ
)الياء: ىػ اسع يشتيي ), إذ يقػل الذيخ نجع الجيغ الكبخػ: حخف الياء عشج الرػؼية تعشي الكثيخ

)الياء: ىػ اعتبار ), ويقػل الذيخ كسال الجيغ القاشاني: (62)((إلى حجِّ يترل باالسع االعطع
وعمى ىحا يتزح أن الذيخ ابغ عخبي لع يكغ  ,(63)((الحات بحدب الطيػر والحزػر والػجػد

العطيسة التي تذيخ إلى الحات  رفة مغ الجالالتىحه الا لسا في تكخاره لحخف الياء إال تأكيجا 
 ليية.اإل

في تختيب السػسيقى الجاخمية  ابارزا  ادورا  وبيحا يتزح بالبحث أن صفة التكخار تمعبُ 
لمشز, وىي مػائسة لمفصخة, فيي ذات شابع وضيفي مددوج ألنيا تػثق السعشى السقرػد مغ 

 بو ا لو, والػججان تعمقا جانب, وتعسل عمى دفع السداىمة في الؿيسة الرػتية التي تديج القمب قبػالا 
إنسا يؤكج اشبلعيع الكبيخ  بعس الحخوف,لتكخار صفة ال, وتخكيد الرػؼية عمى مغ جانب آخخ

بيات وف كسا مخَّ في األعمساء الرػفي عمى تكخار الحخ  ىا الػججانية والفشية, لحلظ تػاشأعمى آثار 
الذعخية لترػيخ غايات نبيمٍة اتزحت معالسيا بالبحث, وجّدجت الجانب السػضػعي لمرػفي 

       ليعبخ عغ ما يختمج في نفدو. في تكخاره السدتسخ
 

                                                           

 .6/33السكية يشطخ: الفتػحات  (61)
 .69فػائح الجسال وفػاتح الجبلل, الذيخ نجع الجيغ الكبخػ  (62)
 .45اصصبلحات الرػؼية, الذيخ كسال الجيغ القاشاني  (63)
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 عند الصهفية: ُجملالمبحث الثاني: أثر تكرار الكلمات أو ال
تكخار الكمسة أو تكخار جسمة معيشة في الدياق يكػن ذا أثخ كبيخ عمى الشز, ليذ فقط  

مغ الجانب التشطيسي لمسػسيقى الفشية ألوزان الكمسات والُجسل وؾيستيا الدسعية؛ بل لسا يؤثخ 
ووضفػىا في الفشػن  لحلظ نجج أن الببلغييغ اىتسػا بيحا الجانب ,(64)عمى السعاني والجالالت اأيزا 

 كالجشاس وغيخه.قدام البجيع السختمفة مغ أ
في كبلميع السشثػر والسشطع, لسا ؼيو  اعمى تكخار الكمسات والُجسل كثيخا  الرػؼية توركد         

حياء مجالديع إ في إليو , وكانػا يمجؤون (65)مغ القجرة عمى خمق نسط متسيِّد مغ االيقاع الجاخمي

                                                           

 .80التكخيخ بيغ السثيخ والتأثيخ  (64)
 .86السرجر نفدو  (65)
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ل ىحا الشسط شكَّ , و (67)بتخديج ىحه السقاشع (66)لحكخ واالنذاد التي يؿيسػنيا, ؼيقػم السخيجالخاصة با
 ضاىخة فخيجة في أشعار الرػؼية ومػشحاتيع وأراجيدىع.

عمى ما تقجم أن نسيَّد بيغ تكخار الكمسات وبيغ تكخار الُجسل في الذعخ الرػفي,  شاويسكش 
واقع في الذعخ الرػفي, وإن تذابيت أغخاضيسا ومقاصجىسا في الغالب,  ىساعمى اعتبار أن كبل

ذلظ بػضػح مغ خبلل عخض ىحه  ويطيخسيَّده عغ اآلخخ, يإال أنو لكل مشيسا رونقو الحؼ 
   وعمى الشحػ اآلتي:لكل مشيسا الرػر مغ التكخار 

ا مغ مػاضع تكخار الكمسات وفي مختمف نمحع في الذعخ الرػفي كثيخا  تكرار الكلمات:-1
السػضػعات, فسثبل يشقل عغ الذذتخؼ بعس السػشحات التي ركد فييا عمى تكخار لفع الحات 

 :(68)االليية)هللا( بذكل واضح, إذ قال
 ك هللِ ػرَ ع أمُ ـمِّ سَ  هللاِ               ةَ ـسَ حْ باا رَ ــالِ ـا شَ يَ          

 هللا   هللا  هللا               جٍ جْ وَ  قِ جْ ِر بِ  لْ قُ وَ                             
 هللاِ  ةِ خَ ْز في حَ  فأنتَ                 ْب أدَ ـوت وِ ــبِ  حْ ــولُ                             
 هللاِ  غَ مِ  لِ ـْز ـفَ  لُّ ـوك              دٍ شْ كَ بِ  تَ خْ فَ ضَ  جْ ــفقَ                             

 هللاِ   اءِ ـسـأس بُ ـصقـُ فَ                يوِ مَ عَ  كَ جَ يَ  دْ جُ ـواشْ                             
 باللِ    تَ ـــقْ ــصنَ  ا إذَ              ػراا بقمبِ ُز حُ  مْ لدِ وا                            

 هللاِ  خِ ــكمغ ذِ  وِ ـريجْ يُ        يٌّ          فِ كخ  خَ سُ  يوِ ؽِ فَ                             
 هللا هللا ظَ ػلِ قَ بِ  ْز وارقُ               ػنِ ع عمى الكَ مِّ سَ وَ              

التكخار فشجج في ىحه القريجة أن الرػفي لجأ إلى تكخار لفع الجبللة)هللا( في جسيع أبياتو, وىحا 
شاراتيع الخمدية وضسغ ألفاضيع وإ, وكحلظ في سخه الرػفي في مجالذ الحكخ كثيخااعادة يدتث

ثخ صفة التكخار في تعديد مخاسيع إحياء ففي ىحه األبيات نمحع أ ,(69)أجػاء روحانية خاصة
                                                           

رتبة مغ رتب الرػؼية,  السخيج: وجسعيا السخيجون وىػ الستعمع عمى شيخ الصخيقة وفق السشياج, والسخيج (66)
ولمسخيج درجات وعميو أن يقخأ أوراداا في اليػم والميمة يكمفيا بو الذيخ, يشطخ: السجارس الرػؼية ومحاىبيا, عبج 

 .126الحكيع عبج الغشي قاسع 
 .105-103يشطخ: ديػان الذذتخؼ  (67)
 .351ديػان أبا الحدغ الذذتخؼ  (68)
 .14/100يشطخ: ديػان البخعي  (69)
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 يقاع داخمي يتشاسب مع الحائقة الرػؼية السكشػنة, والتي اجتسعتالسجالذ الخاصة, وتذكيل إ
مغ الصقػس العبادية  اجدءا  اعتبارىالرػؼية في تكخارىا ليحه السقاشع بعمى مدتػػ الجساعة ا

خ بذكل ايجابي عمى الرػفي ويشَّسي الجانب الخوحاني السرخحة بيا, وال يخفى أن هللا تعالى يؤثِّ 
ثيخ , وقجمػا مغ خبلل صفة التكخار الك, ألنو غايتيعالحؼ يشساز بو الفكخ الرػفي بذكل خاص

 الستجدج في أقػاليع وأفكارىع. (70)مغ الرػر التي رسسػا بيا صػر وحجة الػجػد
ومغ باب تكخار الكمسات نخػ أن الراحب بغ عباد يخكد عمى كمستيغ في قريجتو التي  

 :(71)وصف فييا أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلم, إذ يقػل
 أشلْ  فِ تْ الحَ كَ  ارقِ السَ            ىمَ ى عَ انحَ حؼ الَّ  نتَ أَ                            
 لْ مـَ غــال ارُ ـن وُ ـتْ عَ ـيـَ شَ               غْ مَ  دُ الحؼ ُيبخُ  أنتَ                            

 َعلْ تْدجى بالذَ  خبُ والحَ                عْ ـاىُ ـحَّ ـحؼ نَ الَّ  أنتَ                            
 ولعلْ  ليتَ  خِ ـغي غْ ـم            ػ رَ اد الػَ حؼ سَ الَّ  أنتَ                            

 إلى أن يقػل:
 شلْ وَ  ػمُ والقُ  عِ مْ العِ  خِ ـــ          ـــــــْـــ حى ببَ عَ جْ حؼ يُ الَّ  أنتَ          

بيات, األصمع بتكخاره لس اا عطيسا ويبجو أن الراحب بغ عباد في ىحه القريجة حقق تصخيبا  
يل عمى مدتسعو بيحا التشاغع السػسيقي أن يتمحذ فؤاده ونفدو , فبل يكاد يشتيي البيت إال وقج  فدَّ

والتأكيج الحاصل بالتكخار يعدز  تججد ألحانيا في البيت الحؼ يميو, وىكحا إلى نياية القريجة,
ػجات الرػتية الرفة السقرػدة في نفػس السخيجيغ, ويديج في وقعو الحؼ يشسػ بتتابع الس

مغ محاىب  ألنوفي التخكيد عمى االفيام والتأكيج عميو؛  عدزكخار تولعل الة, والشغسات السػسيؿي
لحلظ نجج ابغ عخبي يعسج إلى تكخار الكمسات في أشعاره ومشثػر  ,(72)الرػؼية العسيقة والسقرػدة

مثمة التي تست فييا الػصف أو االضافة في كمسات ابغ وقج رصج البحث مجسػعة مغ األكبلمو, 
                                                           

أول السخمػقات  نطخية مغ نطخيات الرػؼية ركد عمييا ابغ عخبي تقػم عمى أن الحؿيقة السحسجية ىي (70)
ة فيي الشػر الحؼ خمقو هللا قبل كل شيء وخمق مشو كل شيء, وانيا صػرة االندان الكامل الحؼ وأنيا مبجأ الخمق

يشطخ: فرػص الحكع, ابغ عخبي, يجسع جسيع حقائق الػجػد مع كػنو مرجر العمع الباشغ وقصب االقصاب... 
317-321 . 
 .71-70ديػان الراحب بغ عباد  (71)
 .236يشطخ: تأويل مذكل القخآن  (72)
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عخبي, وضيخ مغ خبلليا تأكيجه عمى كمسات بعيشيا ولسقاصج مختمفة, ومغ ذلظ قػلو: )ابغ الخوح 
, وكحلظ قػلو: )أدب الحق, أدب (73), ابغ الدبيل, ابغ الطمسة, أبشاء الخحسة, أبشاء السجسػع(

, والتخكيد واضح عمى تكخار (74)أدب هللا, أدب الػالية(الحؿيقة, أدب الخبلفة, أدب الذخيعة, 
, والمغة الرػؼية تحتخف السسانعة واالنفبلت مغ بعس االلفاظ في كبلم ابغ عخبي, فمغتو صػؼية

عقال السعشى السألػف, لتحط في الشياية عمى ضفاف بحخ التأويل, وتكذف عغ الحبَّ والسدايخة 
وفي باب التكخار أيزا نقل , (75)ساىي الستػاصل مع الحقلسا يتجمى ويذخق مغ الحقائق عبخ الت

ومغ ذلظ نقل عشو في باب التسييد بيغ الخب  اشطع شعخا سعغ ابغ عخبي الكثيخ مغ الكبلم ال
  :(76) والسخبػب قػلو

 ىـالَ ـعَ ـأو تَ  كَ ارَ ـبَ مغ تَ  ظَ ـمُ ثْ ــومِ                عْ ـاكُ ػَ سِ  عْ كُ سَ عمَ يَ  يفَ ي كَ اليِ            
 ؟ ال ال العْ ــاكُ ػَ ـسِ  يء  ـل شـــوى              عْ ـاكُ ػَ سِ  عْ كُ فَ عخِ يِ  ي كيفَ اليِ            

 ؟الَ بَل و الَز أ الَ حَ ػ السُ أرَ  يفَ وكَ               عْ اكُ ػَ ي سِ دِ فْ ػ نَ أرَ ي ال اليِ            
الكمسات ككمسة قمت عغ ابغ عخبي نمحع أن التكخار واضح في بعس ففي ىحه االبيات التي نُ 
, وفي ىحه في بحخ هللا تعالى اا ارقوالستتبع لقرائج ابغ عخبي يججه غ )اليي( وكمسة )سػاكع(,

لى هللا تعالى وعطستو, وبيان حال ركَّد عمى ىحه الكمسات ألنو قرج إلفات الشطخ إبيات األ
 تعالى في المغة السخمػق وحقارتو وصغخ حجسو, فالتعبيخ بـ )سػػ( ومذتقاتيا إشارة إلى غيخ هللا

, وجاء في كبلمو الكثيخ مغ الفيػضات التي ركد فييا ابغ عخبي عمى هللا تعالى (77)الرػؼية
 شارة إلى أنَّ عغ ذاتو الخاصة, في إ خعبِّ يوعمى ما ىػ سػاه, فشججه يكخر لفع الزسيخ )أنا( ل

 :(78)خخػ, إذ يقػلالحات اإلليية الحقة ذات أ
 الِ ـجبـال وسِ ى رؤُ ــمـي عـمِ بَل ـــعوأَ          يسِ ـاس يغِ ي الجِ محْ  يّ نِ يبَل ا الجِ أنَ                  

 الِ ــجَ خِ ـال شقِ ــى عُ ــمــي عامِ جَ ـــقي          وأَ قامِ مَ  عُ جَ ـخـي والسَ شـِ دَ حَ ـا الأنَ                  
                                                           

 .4/180الفتػحات السكية  (73)
 .284 /4السرجر نفدو (74)
 .79ابغ عخبي أنسػذجاا , رشيج عمػان  -يشطخ: التأويل وانتاج الجاللة في الشز الرػفي (75)
 .622السعجع الرػفي  (76)
 .621يشطخ: السعجع الرػفي  (77)
 .148, 159, 78ديػان ابغ عخبي  (78)
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 يتِ مَ خْ ي وحُ ػلِ قَ  ابِ قصَ األ خِ ى سائِ عمَ           ة  يقَ ؿِ حَ  ػدِ الػجُ  ابِ قصَ أَ  بُ صُ ـا قأنَ                 
 لِ بَل ـجَ ــي ذو البـِ دْ ــي وحَ شِ فُ خُ ــْر ـيَ ؼ           جِ ـوحْ  يبِ قخِ التَ  خةِ ْز ا في حَ أنَ                 
 يالِ ثَ ي مِ صِ عْ أَ  الِ ـجَ خِ ـغ ذا في الـوم            يخٍ ــشَ  لّ ـك بُ ـيَ ـأشْ  ازؼُّ ـا البَ أنَ                 
ة, وصفة لييا ليا عغ الحات اإلمغ التكخار عبخ ابغ عخبي عغ ذاتو الخاصة, تسيدا ففي ىحا الشسط 

تكسغ في معشى قػلو  (79)فكخة داللية ضافة إلى انبثاق بػرةِ التكخار زاد في تعسيق اإليقاع الجاخمي إ
 .(80)(ِرَجاٌل اَل ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َواَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر َّللاَِّ()) تعالى:

الشسط الثاني مغ أنساط تكخار الكمسات يكػن بتكخار جسمة كاممة  الجمل عند الصهفية: تكرار-2
مشيسا, وقج لجأ الرػفي إلى ىحه الرفة مغ التكخار الخاص  كبيخٍ  أو بجدءٍ  اأو عجدا  اصجرا 

عمى السخيجيغ تخديجه  يديلبالُجسل بعج أن وججىا أكثخ مبلئسة لسجالذ االنذاد والحكخ, ألنو 
 :(82), ومسا نقل مغ ىحا الشسط قػل الشابمدي, إذ قال(81)بذكل أفزل مغ بافي أقدام التكخار

 بجني غْ ي ومِ دِ فْ نَ  غْ مِ  هللاَ  ي        استغفخُ شِ مَ ؼ ومغ عَ خِ مغ سِ  هللاَ  استغفخُ 
 غِ ىِ ي الػَ سِ دْ ا في جِ قيَ الِ خَ  خِ مْ أَ  غْ عَ       ْت خَ فَ ي نَ تِ ي الّ وحِ مغ رُ  هللاَ  استغخُ 
 يشِ صَ فَ  غْ مِ ي وَ سِ يْ فَ  غْ مِ ي وَ انِ عَ بو السَ       ْت فَ مَ ي إذا اختَ مِ قْ عَ  غْ مِ  هللاَ  استغفخُ 

خ مغ تدعيغ مخة في قريجتو زاد صع مغ الُجسل)استغفخ هللا مغ( أكثوتكخار الرػفي ليحا السق 
ا مع ما يبتػيو مغ مغ تعمق السخيجيغ بيا مغ جانب, ومغ جانب آخخ نججه أكثخ اندجاما 

وضسغ ىحا الدياق نجج أن السقاصج, فيشذجه الرػفي في مجالذ الحكخ واالستغفار ويخكد عميو, 
قاليا في حق عمي بغ أبي شالب عميو الراحب بغ عباد يكخر صجر أبيات قريجتو التي 

 :(83)الدبلم, إذ قال
 بِ بَل غِ  ػمِ يَ  لّ كُ  مَ ارِ َز الخَ  بَ مَ غَ      ؼ        حِ الّ  ػَ ىُ  يَّ ِص الػَ  نَّ ػا أَ سُ مَ عْ يَ  عْ لَ          
 ابِ ـجَ ـنْ األَ  ػَّةَ ـــخأُ  يّ ـبِ شَّـ ى الـآخَ ؼ             حِ الّ  ػَ ػا أن الػصيَّ ىُ سُ مَ عْ يَ  عْ لَ          

                                                           

 .196ديػان عبج القادر الجيبلني دراسة اسمػبية  (79)
 .37الشػر  (80)
 .103ديػان الذذتخؼ يشطخ:  (81)
 .399ديػان الحقائق ومجسػع الخقائق  (82)
 .101ديػان الراحب بغ عباد  (83)



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

424 

 ابٍ ــتَ وكِ  ةٍ شَّ دُ ـبِ  يعَ ـسِ جَ ـال قَ ـبـَ سَ              َلْع َيْعَمُسػا أن الػصيَّ ُىَػ اّلِحؼ         
 ابِ َر نْ واأل امِ صشَ باألَ  َيْخَض  عْ لَ              َلْع َيْعَمُسػا أن الػصيَّ ُىَػ اّلِحؼ         
 ابِ خَ حْ ي السِ فِ  انَ كَ وَ  اةَ كَ ى الدَ آتَ              َلْع َيْعَمُسػا أن الػصيَّ ُىَػ اّلِحؼ         
 ابِ حَ ى األْص مَ عَ  وُ لَ  يخَ جِ الغَ  عَ كَ حَ              َلْع َيْعَمُسػا أن الػصيَّ ُىَػ اّلِحؼ         
 ابِ حَ عَ  ْػمَ سَ  كِ خْ الذِ  لَ ىْ أَ  امَ سَ  جْ قَ              َلْع َيْعَمُسػا أن الػصيَّ ُىَػ اّلِحؼ         
 يـآبِ  جٍ ـيـَ ْص أَ  لّ ــكُ  رٍ جْ ـبَ ِـ ػ برَ أزْ              َلْع َيْعَمُسػا أن الػصيَّ ُىَػ اّلِحؼ         

, (84)مغ التكخار الشغسي الحؼ يديج في تقػية الجخس اججيجا  اوىحا الشسط مغ التكخار يعصي لػنا  
يل عمى السخيجيغ قخاءة السدتيل, فيتسكغ مشو أ ثخ ويدتديغو, وعمى ىحا فقج أفادت الرػؼية كويدَّ

فيام ن الجانب اآلخخ وىػ جانب اإلثع إ مغ صفة التكخار في قرائجىع وعسػم كمساتيع, اكثيخا 
ا مغ خبلل ىحا التكخار, وفي مثل ىحه وتقخيب السقرػد بالتخكيد عمى السصمػب بات واضحا 

 السخيجيغ إال تجارك الجدء اآلخخ وىػ العجد. يكمِّفجاءت بتكخار الرجر كاممة لع القريجة التي 
واشتيخت رابعة العجوية بأبياتيا الذعخية الرػؼية, وأفادت مغ صفة التكخار في بعس  

 (85):جىا, ومسا نقل عشيا في ذلظ أبيات قالتيا في حب هللا تعالىقرائ
 الِ بالبَ  -ايَّسا تَ مُ  – ؤادُ الفُـــ   حَ ـــخِ ا          مَـ يَّسا تَ مُ  الُ دَ ال يَ  ظَ بَّ حُ  اقَ ذَ  غْ مَ             
 الُ عَ تِ ا اشْ ذَ جَحَب في الحَ  ػلِ غ شُ مِ         اسا دِ بتَ ػ مُ خَ ال يَ َمْغ َذاَق ُحبََّظ             

دبي, فجسال الشز الرػفي عسل في تشسية أذواق العامة حيث تسيَّدت ىي األخخػ بيحا المػن األ
فزبل عغ الخاصة إلدراك كشو ىحا الجسال, والتخكيد عمى بعس السرصمحات بتكخارىا كسا نجج 

خبلل الجرب لمعاشقيغ لمتعخف أكثخ عمى محبػبيع, وذلظ مغ  التي أنارتذلظ في أبيات العجوية 
 والجنػ مشو. لسخيجيغ إلى استذعارهق اسساعيع بمحة اسسو وصفتو, وىحا يجفع اشخْ 

ليي في أبياتيا حبلوة الحب اإل تخجسةسمصانة الحب اإلليي, وقج  وباتت رابعة 
يانا صفة التكخار في بعس األساليب الشحػية , وقج نجج أح(86)وقرائجىا حتى ُعخفت بحلظ

                                                           

 .50/ 2العخب السخشج إلى فيع أشعار  (84)
 .141الذعخ الرػفي في ضل القخاءات الشقجية الحجيثة  (85)
 .153-152السحاىب الرػؼية ومجارسيا  (86)
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االستفيام أو غيخ ذلظ وعمى لدان الرػؼية لتعصي دالالت ذات سمػب كأسمػب الذخط أو أ
 قػلو: (87)اندجام كبيخ مع رؤية الرػؼية, ومغ ذلظ ما نقل عغ الجيبلني

 بُ صُ خْ ويَ  يبُ بِ ا المّ ييَ جؼ فِ تَ يْ ال يَ          خيسةٍ كَ  لِّ كُ لِ  اػبا صُ خْ مَ  وتُ جَ غَ                      
 يالِ ـحَ  خِّ سِ  غْ مِ  ْت فَ صَ وانْ  ْت ابَ حَ لَ           ارٍ ـنَ  طِ سَ ؼ وَ خِّ سِ  يتُ لقَ ػ أَ مَ فَ                      
 يى لِ ـعَ ى سَ لَ ػْ ـالسَ  ةِ رَ جْ قـُ بِ  امَ ــقَ لَ           ْيتٍ مَ  قَ ػْ فَ َفَمػ َألَقيُت ِسخِّؼ                      
 الِ مَ الخِ  غَ ـيبَ  ْت ــفَ تـَ واخْ  ْت ـكَّ جَ ـلَ            الٍ بَ ي جِ فِ خِّؼ ـَفَمػ َألَقيُت سِ                     
 الِ وَ ي الدَ ا فِ را ػْ غَ  لُّ الكُ  ارَ ــَر لَ            ارٍ حَ ي بِ فِ خِّؼ ـَفَمػ َألَقيُت سِ                     

يقاع رػفي في استثساره لرفة التكخار ألسمػب الذخط في ىحه األبيات زاد في تعسيق اإلوال
و بحلظ يبيِّغ لمستمقي مقام حزختو, فػضف عجد مغ نّ الجاللية فإ يجة, وأما مغ الشاحيةالجاخمي لمقر

وعشايتو بالسخيجيغ, إذ  إلى اىتسام الرػفي اسمػب أيزا , ويذيخ ىحا األأساليب الذخط ليحا الغخض
 .(88)نو مغ أىػال الذجة يذفع لو ولػ أن السيدان خفت كان الذيخ ليا بمصف مغ هللا تعالى  إ

التكخار شاركت بشدبة معيشة في بشاء الخصاب الفشي لمذعخ  ن صفة: إويسكغ أن نقػل 
الرػفي, وأسيع في تشطيع الجخس السػسيقي الجاخمي, ومغ جانب آخخ كان ليا الكثيخ مغ 

ىحا الشسط مغ  نَّ , وأالفزل في بيان وكذف ما يجور في ذىشية الرػفي مغ الجالالت والسعاني
جة أشبو ما تكػن بالفػاصل السػسيؿية الستعجدة وديبا االتكخار أحجث بجخسو الستتابع رونقا 

؛ ألنو عمى دراية أكثخ مغ غيخه بيحا الفغ السقرػد, وىػ ااستستاعا الشغسات, يديج مدتسعو الػاعي 
   بحج ذاتو دليل عمى قجرة الستكمع الرػفي وببلغتو.

 

 

 

 الخاتمة

                                                           

 .200ديػان عبج القادر الجيبلني  (87)
 .200يشطخ: ديػان عبج القادر الجيبلني دراسة اسمػبية  (88)
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وبعج ىحه الجػلة الساتعة  انتيت رحمة البحث ىحه في رحاب الرػؼية ومحاىبيا ومجارسيا,
بيشيع لمبحث عغ بعس الرفات في وسصيع السغمق الحؼ يكاد أن يكػن عاصياا عمى غيخىع, 

غيخ حياة الشاس؛ لحلظ يشبغي أن  فسقاصجىع مختمفة ومدائميع عاصية عمى العامة, وحياتيع
فقج انبثق  يسكغ رؤيتو مغ الخارج بالشدبة ليع, وعمى ىحاما عمى  حرل إالّ أشيخ أنشي لع أ

 وعمى الشحػ اآلتي: ميسة خخج بيا البحث نتائجأحدب أنيا بالبحث عجة مدائل 
سبلم مغ اإلؼيو حقائق  تسبلمي, وقج اجتسعاإليسثل الترػف ثسخة عطيسة مغ ثسار الفكخ  -1

ندان وربو ثع اإليسان ويقيغ وعخفان, واتدست بجايات الترػف ببعس الطػاىخ بيغ وإعبادة 
 ة اجتساعية ليا رجاليا وأتباعيا.انتقمت إلى ضاىخ 

التكخار صفة مغ الرفات التي تعخض ليا الرػفي واستثسخىا في بعجييا الفشي والجاللي, أما في  -2
السجال الفشي فقج سست ىحه الرفة بالشغسة والجخس والسػسيقى فاستأنذ بيا السخيج, وأما مغ 

 ل خاص.كاالفيام بذصفة التكخار لمتأكيج أو ف الرػفي الجانب الجاللي فقج وضّ 
الرفة عشج الرػؼية ىي مغايخة لسا عشج غيخىع, فيي حؿيقة عقمية, معجومة العيغ, مػجػدة  -3

 الحكع, كمية ال تقبل التجدئة, كسا وصفيا بحلظ ابغ عخبي.
لرفة التكخار في الحخوف غاية قج تختمف عشيا في الكمسات والُجسل, ففي الحخوف يكػن التكخار  -4

يتػقف القرج داللياا وفشياا, وثبت بالبحث أن القرج الجاللي مقجم عمى وعميو  بحدب الحخف
قبل غيخه لسا  االفشي, أما في صفة تكخار الكمسات والُجسل فان الجانب التشػيسي يكػن مقرػدا 

  يػفخه مغ األثخ في نفدية السخيجيغ, ؼيديل عمييع التػاصل مع الذيخ وفيسو.
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 مكتبة البحث
 القرآن الكريم

  يع إبخاز السعاني مغ حخز األماني, أبػ القاسع شياب الجيغ عبج الخحسغ بغ إسساعيل بغ إبخـا
عجد د ط, ىـ(, الشاشخ: دار الكتب العمسية, 665السقجسي الجمذقي السعخوف بأبي شامة )ت 

 1األجداء: 
  التػزيع, أبػ فخاس الحسجاني السػقف والتذكيل الجسالي , القاضي الشعسان, دار الثقافة لمشذخ و

      م.1981األزىخ,
  يع دمحم مشرػر , الشاشخ: دار االميغ لمشذخ األثخ الرػفي في الذعخ العخبي السعاصخ, ابخـا

 .1999, 1والتػزيع, القاىخة, ط
 .األدب في التخاث الرػفي, لعبج السشعع خفاجي, الشاشخ مكتبة غخيب, د ت 
  ىـ(, تح: أحسج بغ سعيج بغ دمحم 433وؼ )ت إسفار الفريح,  دمحم بغ عمي بغ دمحم، أبػ سيل اليخ

قذاش, الشاشخ: عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسبلمية، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية 
 .2ىـ, عجد األجداء: 1420، 1الدعػدية, ط

  ,يع اصصبلحات الرػؼية, الذيخ كسال الجيغ عبج الخزاق القاشاني, تح: دمحم كسال الجيغ ابخـا
 بيجار, قع السقجسة, د ت .مشذػرات 

  ,األميخ عبج القادر الجدائخؼ مترػفا وشاعخا, فؤاد صالح الديج, السؤسدة الػششية لمكتاب
 .م1985الجدائخ, د ط, 

 ػاص في االكػان إلى معجن االخبلص في معخفة االندان عمى التسام والكسال. البغ بمغة الخ
 .م1971ر الكتب العمسية, بيخوت لبشان, ه(, تح: الذيخ أحسج فخيج, دا646عخبي محي الجيغ)

  , البشاء الرػتي في البيان القخآني, دمحم حدغ شخشخ, الشاشخ: دار الصباعة السحسجية, القاىخة
 . م1988-1408, 1ط

  البيان والتبييغ: عسخو بغ بحخ بغ محبػب الكشاني بالػالء، الميثي، أبػ عثسان، الذييخ بالجاحع
 ىـ. 1423ومكتبة اليبلل، بيخوت , عام الشذخ: ىـ( ,الشاشخ: دار 255)ت

  تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، دمحم بغ دمحم بغ عبج الخزاق الحديشي، أبػ الؽيس السمقب
 (، تح: مجسػعة مغ السحققيغ، الشاشخ دار اليجاية. 1205بسختزى الدبيجؼ )ت



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

428 

  لمكتاب العالسي لمشذخ تأويل الذعخ وفمدفتو عشج الرػؼية, أميغ يػسف عػدة, الشاشخ: ججار
 والتػزيع, د ت . 

  يع شسذ 276تأويل مذكل القخآن, أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػرؼ )ت ىـ(, تح: إبخـا
 لبشان, د ت. –الجيغ, الشاشخ: دار الكتب العمسية، بيخوت 

 :يسيغ، ىـ(، تح: د عبجالخحسغ سميسان العث 616التبييغ عغ محاىب الشحػييغ، العكبخؼ )ت
 م.1986-ىـ 1406, /1الشاشخ: دار الغخب االسبلمي، ط

 ه(، تح: دمحم كامل بخكات، الشاشخ: دار 672، ابغ مالظ)تسقاصجتدييل الفػائج وتكسيل ال
 م.1967 –ه 1387الكتاب العخبي لمصباعة والشذخ، 

 د ت, د طالترػف االسبلمي في األدب واالخبلق , زكي مبارك , دار الجبل, بيخوت , لبشان , . 
  ,الترػف االسبلمي, ؼيرل بجيخ عػن, الشاشخ: مكتبة جامعة عيغ شسذ, القاىخة, مرخ

1983  . 
 1الترػف السشذأ والسرادر, احدان إليي ضييخ , ادارة تخجسان الدشة, الىػر باكدتان, ط ,

1986. 
 .الترػف ما لو وما عميو , ياسيغ رشيجؼ , االسكشجرية, مرخ, د ت 
 يع بغ يعقػب الكبلباذؼ التعخف لسحىب أىل ا لترػف, أبػ بكخ دمحم بغ أبي إسحاق بغ إبخـا

 1بيخوت, عجد األجداء:  –ىـ(, دار الكتب العمسية 380البخارؼ الحشفي )ت
 م1978, 1التكخيخ بيغ السثيخ والتأثيخ , عدالجيغ عمي الديج, الشاشخ: عالع الكتب, ط. 
  الخصأ حال تبلوتيع لكتاب هللا السبيغ, عمي بغ تشبيو الغافميغ وإرشاد الجاىميغ عسا يقع ليع مغ

ىـ(, تح: دمحم الذاذلي, الشاشخ: مؤسدات عبج الكخيع بغ عبج 1118دمحم بغ سالع، الرفاقدي )ت 
 .1هللا, عجد األجداء:

 ه(، الشاشخ دار الكتب 1206حاشية الربان عمى شخح األشسػني أللؽية ابغ مالظ، الربان )ت
 م.1997 –ه 1417, 1لبشان، ط –العمسية بيخوت 

 ه(، الييئة السرخية العامة لمكتاب، 392الخرائز، أبػ الفتح عثسان بغ جشي السػصمي )ت
 . 4ط
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 (تقجيع: د دمحم العجلػني التجريدي, واالستاذ سعيج أبػ 668ديػان أبا الحدغ الذذتخؼ ,)ه
 الفيػضي, السكتبة الرػؼية الذاممة, القاىخة, د ت .

  ه(, تح: ميدع عجنان الرػاف, 642الجيغ أبي شالب دمحم بغ عمي)تديػان ابغ الخيسي ميحب
  .الشاشخ: مجسع المغة العخبية بجمذق, د ت

 (يع الكيَّالي, دار الكتب 803ديػان البخعي, عبج الخحيع أحسج البخعي ه(, اعتشى بو: عاصع ابخـا
 .م1971العمسية, بيخوت لبشان, 

  ه(, تعميق: دمحم عبج الخالق الدناتي, 1143الشابمدي)ديػان الحقائق ومجسػع الخقائق , عبج الغشي
 دار الكتب العمسية, د ت.

 ( ,تح: الذيخ دمحم حدغ آل ياسيغ, 385ديػان الراحب بغ عّباد , الراحب بغ عباد ,)ه
 م.1974, 2الشاشخ: مكتبة الشيزة, بيخوت لبشان, ط

 ل الجيغ, الشاشخ: مكتبة ديػان شسذ تبخيدؼ , جبلل الجيغ الخومي, تخجسة: دمحم الدعيج جسا
 الذخوق الجولية, د ت.

  ديػان عبج القادر الجيبلني دراسة اسمػبية , عبجهللا خزخ أحسج, دار القمع لمصباعة والشذخ
 والتػزيع, العخاق, أربيل, د ت.

 .ديػان عؽيف الجيغ التمسداني, يػسف زيجان, الشاشخ: دار الذخوق, د ت 
  ه(, تحقيق: مجسج أديب الجابخ, مصبػعات مجسع 677الجمذقي)ديػان نجع الجيغ ابغ سػار

 م.2009المغة العخبية بجمذق, 
  ,الخمد الرػفي في الذعخ العخبي السعاصخ, سعيج بػسقصة , مشذػرات بػنة لمبحػث والجراسات

 .م2008-1405, 2ط
 ه(,الشاشخ:1070)ت قجيسة( السجمدي،  -روضة الستقيغ في شخح مغ ال يحزخه الفؿيو) ط 

 ه.1406, 2مؤسدة كػشانبػر لمثقافة اإلسبلمية,قع,ط
  :سيخ أعبلم الشببلء, شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثسان بغ َقاْيساز الحىبي )ت

 18م, عجد األجداء: 2006-ىـ1427القاىخة, الصبعة:  -ىـ(, دار الحجيث748
 لحدغ الخثعسي الدييمي عبج السمظ بغ الديخة الشبػية البغ ىذام , عبج الخحسغ بغ عبجهللا أبي ا

 ىذام, الشاشخ: دار الرحابة لمتخاث, ششصا, د ت.
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 (، الشاشخ دار الكتب العمسية 900شخح األشسػني عمى ألؽية ابغ مالظ، نػر الجيغ االشسػني )ت
 م. 1998 -ه1419، 1لبشان، ط –بيخوت 

 (تح: فخخ الجيغ ؾباوة, 643شخح السمػكي في الترخيف, ابغ يعير مػفق الجيغ أبػ البقاء ,)ه
 م.1973, 1السكتبة العخبية , حمب, ط

  :ىـ( تح: دمحم نػر الحدغ ، دمحم الدفداف 686شخح شاؼية ابغ الحاجب، الخضي االستخاباذؼ، )ت
ىـ / 1395لبشان عام الشذخ:  –، دمحم محي الجيغ عبجالحسيج ، الشاشخ دار الكتب العمسية بيخوت 

 م.1975
  القريجة السدساة ببلمية األفعال, حسج بغ ُمَحسَّج الخائقي الرعيجؼ اْلَساِلِكي فتح الستعال عمى

يع بغ سميسان البعيسي, الشاشخ: مجمة الجامعة اإلسبلمية بالسجيشة السشػرة, 1250)ت ىـ(, تح: إبخـا
 ىـ.1418 -ىـ 1417الصبعة: 

 لع, الشاشخ: دار نػر فتح رب البخية شخح السقجمة الجدرية في عمع التجػيج,: صفػت محسػد سا
 . 1م, عجد األجداء:  2003 -ىـ  1424، 2السسمكة العخبية الدعػدية, ط -السكتبات، ججة 

  ,الفتػحات السكية, محي الجيغ ابغ عخبي, ضبصو أحسج شسذ الجيغ, مشذػرات دمحم عمي بيزػن
 .م1999, 1دار الكتب العمسية, بيخوت, ط

  يع سميع, الشاشخ: دار العمع والثقافة 395الفخوق المغػية, أبػ ىبلل العدكخؼ )ت ىـ(, تح: دمحم إبخـا
  1مرخ, عجد األجداء:  –لمشذخ والتػزيع، القاىخة 

 م1946, تح: أبػ العبلء عؽيفي, شبعة القاىخة, فرػص الحكع , ابغ عخبي. 
 ار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع, بيخوت فقو المغة وخرائز العخبية, دمحم السبارك, الشاشخ: د

 م . 1981, 7لبشان, ط
 (تح: 615فػائح الجسال وفػاتح الجبلل, الذيخ نجع الجيغ الكبخػ أحسج بغ دمحم الخػارزمي ,)ه

يع الكيَّالي, بيخوت لبشان, د ت.  عاصع ابخـا
 ,احب بغ عباد, د فخحان عمي القزاة مجمة مجسع المغة  الؿيسة السػسيؿية لمتكخار في شعخ الرَّ

 .2000, الدشة الخابعة والعذخون, 58العخبية االردنية, العجد 
 (يع الكيَّالي, الشاشخ: دار الكتب 765كتاب األزل, دمحم وفا الكبيخ ه(, ضبصو: الذيخ عاصع ابخـا

 .م1971العمسية, بيخوت لبشان, 
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 1كتبة مجبػلي, القاىخة, طالسحاىب الرػؼية ومجارسيا, عبج الحكيع عبج الغشي قاسع, الشاشخ : م ,
 .م1999

  السخشج إلى فيع أشعار العخب, عبج هللا الصيب السجحوب, الشاشخ: شخكة مكتبة ومصبعة مرصفى
 م.1955, 1البابي الحمبي وأوالده, مرخ, ط

 م1981, 1السعجع الرػفي, سعاد الحكيع , الشاشخ: مصبعة دنجرة لمصباعة والشذخ, بيخوت, ط. 
 يع الدامخائي, 170ل الفخاىيجؼ )ت معجع العيغ, الخمي ىـ(,السحقق: د ميجؼ السخدومي، د إبخـا

 .  8الشاشخ: دار ومكتبة اليبلل عجد األجداء: 
 يع أنيذ, الشاشخ: دار القمع لمصباعة والشذخ, بيخوت, لبشان, ط  م.1972, 4مػسيقى الذعخ , ابخـا
 ىـ(, الشاشخ : 1409ذافعي )ت ىجاية القارؼ إلى تجػيج كبلم البارؼ, عبج الفتاح السرخؼ ال

 . 2, عجد األجداء : 2مكتبة شيبة، السجيشة السشػرة, ط
 (، تحقيق: عبج الحسيج ه911ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع، جبلل الجيغ الديػشي )ت

 مرخ.  -ىشجاوؼ، الشاشخ السكتبة الػقؽية
 الرسائل الجامعية

 ابغ عخبي أنسػذجاا , رشيج عمػان , اشخوحة دكتػراه,  -التأويل وانتاج الجاللة في الشز الرػفي
 .م2017جامعة بانتة , الجدائخ, 

 ابغ فارض أنسػذجاا, بػلعذار مخسمي, اشخوحة  -الذعخ الرػفي في ضل القخاءات الشقجية الحجيثة
 م.2015دكتػراه, جامعة وىخان, 

 

  

  


