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 ادللخص

يف يصػادد دوػناف يليػ   اتسػاييةن  كسيلةن بعدًٌه الدراسة مقاربة نصية الستجبلء دكر التكرار ىذه تناكؿ ت        
يف إحداث االتساؽ  يياس اذباه تنظيف التكرار كاف االختيارك  من التعرم للشاعر اللييب لطفي عبداللطيف،

لػ  خي ذمالنصي  _ؿبنرى الدراسًة_ لنجنده ظاىرة بارزة يف الدوناف؛ كألنػو ححػد حدكات االتسػاؽ اؼبعجاػي الػ
ا دالليِّا بنی عناصر النص  .بعدن

تنػػاكؿ اؼبهػػاد التعروػػف باػػاىرة االتسػػاؽ وكثبلثػػة مطالػػ ؛  تعروفػػي مهػػاد تقػػدديي كتقػػـن الدراسػػة علػػ         
وتنػػاكؿ ، ك يف الػػدوناف التكػػرار الشػػكليحمنػػاط تنػػاكؿ اؼبطلػػ  األكؿ واؼبعجاػػي كمكانتهػػا بػػنی معػػاوو الػػنص، ك 

يف  تكػػرار البنيػػة والتػػنازم حمنػػاط الينالػػ  اؼبطلػػ  وتنػػاكؿ ، ك  يف الػػدوناف التكػػرار الػػداليحمنػػاط اؼبطلػػ  الينػػا  
عنػد الشػاعر، حبلحاػن حف النصػنص اسػتنعبن يف بنػاء الػنص ىػذه التكػرارات  حثػرتتتبػ  الدراسػة ك  الدوناف،

حغلػػ  حنػػناع التكػػرار، كحف  رادقػػو كانػػن منتنعػػة، كاػػا حف كيناحػػة التكػػرار سبركػػأت يف التكػػرار الكلػػي ب نناعػػو: 
حك لفاة، وليو التكرار اعبأدي واالشػتقايي ،   التكػرار الػدالي ب نناعػو: الػ ادؼ تكرار صبلة تامة، حك عبارة، 

كشبو الػ ادؼ، كاالسػا اؼبشػ ؾ، كاغبقػ  الػدالي، كحخػونا تكػرار ال اكيػ ، كيػد حسػها صبيػ  ىػذا يف سباسػ  
 كشد ح راحو، ككصلها بنسيج النص الكلي. وكترابط وانسجامالنص كربقي  
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Consistency script by redundancy in hair lotfi Abdullatif 

 (office few striptease) model. 

 

Summary: 

        This study deals with a textual approach to elucidating the role of 

repetition thereafter as a coherent way in the poems of a small diary of the 

Libyan poet Lutfi Abdullatif. Between text elements. 

        The study is based on introductory presentation and three demands; The 

study traces the effect of these iterations on the text structure of the poet. And 

then repeating the semantic types: synonyms and quasi-synonyms, common 

name, and the semantic field, and finally repeat compositions, has 

contributed to all this in the coherence of the text and to achieve harmony and 

coherence and tight limbs, and connecting them to the fabric of the overall 

text. 

 ادلقدمة
كسػػيلة اتسػػايية يف يصػػادد دوػػناف يليػػ  مػػن بعػػدًٌه الدراسػػة مقاربػػة نصػػية السػػتجبلء دكر التكػػرار ىػػذه كؿ تتنػػا

إذ وهػػػتا دبػػػا وتناحػػػ  مػػػ  مػػػنهج كبػػػن الػػػنص يف دراسػػػة النصػػػنص، التعػػػرم للشػػػاعر الليػػػيب لطفػػػي عبػػػداللطيف، 
ر الػػػر تػػػرب  بػػػنی د ؾبانعػػػة مػػػن اؼباػػػاىوػػػحدتاالتسػػػاؽ النصػػػي بالعبليػػػات اؼبنجػػػندة بػػػنی حيسػػػاـ اػبطػػػاب، ل

و يياس اذباه تنظيفحقامن الدراسة عل  ، من بينها التكرار داخ  النص حك عدد من العناصر عنصرون لغنونی
كجنده ظاىرة بارزة يف الػدوناف؛ كألنػو ححػد حدكات خاصة حف يف إحداث االتساؽ النصي  _ؿبنرى الدراسًة_ 

ا دالليِّػػا بػػػنی خي ذماالتسػػاؽ اؼبعجاػػي الػػػ  ، الرسػػػالة -اؼبرسػػػ  إليػػو  -واؼبرسػػ   ةعناصػػر الػػنص الينبلثػػػلػػ  بعػػػدن
يف البنػاء االنسػجاـ كالػ اب   _كىػن األىػا يف الدراسػة النصػية_ حيق كاا كوسها يف تشكي  بنيتو اعباالية،  

 النصي كشد ح راحو كربطها بنسيج النص الكلي.
 كعليو حإف الدراسة ذبي  عن عدد من التساؤالت من حبرزىا:

   االتساؽ التكرارم يف دوناف يلي  من التعرم للشاعر لطفي عبداللطيف؟ما  راد 
 النص؟اتساؽ عبلية التكرار دبنضنع  ما 
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 كيف وسها التكرار يف منن النص األديب كاتسايو يف نصنص الدوناف ؟ 
 كثبلثػة مطالػػ ؛ وتنػاكؿ اؼبهػػاد التعروػف باػاىرة االتسػػاؽ اؼبعجاػي كمكانتهػػا تعروفػي كذلػ  يف مهػاد تقػػدديي

حمنػػاط ، كاؼبطلػػ  الينػػا  وتنػػاكؿ يف الػػدوناف  التكػرار الشػػكليحمنػػاط بػنی معػػاوو الػػنص، كوتنػػاكؿ اؼبطلػػ  األكؿ 
ىػػػذه  ، كحثػػػريف الػػػدوناف تكػػػرار البنيػػػة والتػػػنازم حمنػػػاط ، كاؼبطلػػػ  الينالػػػ  وتنػػػاكؿ يف الػػػدونافالتكػػػرار الػػػدالي 

 .نتادج الدراسة، ولي ذل  خاسبة تضانن يف بناء النص يف الدونافالتكرارات 
 مهاد تعريفي:)االتساق ادلعجمي مفهومو وآلياتو(

، كيػد كىسىػ ى الليػ ي االتَِّساُق يف اللغة ـي كاالٍسًتنىاءي كاعبىٍا ي؛ كالنىٍس ي: ضىاُّ ى الشٍَّيءى بعضىػو إ  بعػ،و : االٍنًضاا
ػػػ ، كالطروػػػ  و تىًسػػػ ي كوػىتًَّسػػػ ػػػ ى ككػػػ  مػػػا انضػػػا حقػػػد اتَّسى وابػػػن مناػػػنر،  حكػػػاه الكسػػػادي ؛ حىم ونضػػػا كاتَّسى

سباسيػ ه بػنی عناصػر الػنص وىسػا   الػذم ىػنكىذا وتفػ  كاؼبعػا االصػطبلحي؛ ، ق_ مادة ك.س.ؽ 1414
قًٌػ  نصػية الػنص،  ضػاحة إ  سبيُّػأه إبتلقًٌي النص كحٍهاو، كذل  مػن خػبلؿ العدوػد مػن العناصػر اللغنوػة الػر ربي

قػػػ  كىحدتػػػو النصػػػية الكليػػػة؛ با اػػػ  بػػػنی عناصػػػرىا حبيػػػ  عتبػػػاره حكىحػػػدةن لغنوػػػة ميهيكلػػػةن، بداللػػػة جامعػػػة ربي ذبى
كيف الػنص سبيًٍسػ  األلفػاظ بريػاب بعػ، ، فبػا خيلػ   ، 80_ص2008ح والصػبيحي،معينػة عبليات كركابػ 

كحدة لغنوة كنااما م ابطا، وصفو ؿباد خطػايب ب نػو: حذلػ  التااسػ  الشػدود بػنی األجػأاء اؼبشػكلة لػنص 
الر تص  بنی العناصر اؼبكننػة عبػأء مػن خطػاب حك  _الشكلية_بالنساد  اللغنوة حك خطاب ما، كوهتا حيو 

 . 5، ص1991وخطايب،خطاب بريمَّتوح
معاعبػة عنػد كالببلغػي خاصػة، كذلػ  عامػة دت اإلشارة إ  ال اب  الشكلي يف تراثنا العريب جً كيد كي         

 ،ىػػػػػ 1423،اعبػػػػاح اعبػػػػاح  والعلاػػػػاء لػػػػبع، النصػػػػنص، حتكػػػػرر مصػػػػطل  السػػػػب  كالتنػػػػاحر يف حػػػػدو  
 ، كالػػناا عنػػد اعبرجػػا  مػػاىن 169ق، ص1419رم،العسػػكالعسػػكرم و، كحيب ىػػبلؿ  3/259، 1/75

اا النص إال ناو للنسج كالصياغة كالبناء كما حشبو فبا ونج  اعتبار األجأاء بعضها م  بع، كصنال إ  ن
انطلػ  يف ناروتػو وناروػة الػناا  يف تراكيبو الصنتية كالداللية كالنحنوة كالببلغية كاألسػلنبية كغوىػا، كاػا حنػو 

كيًجػػدىت ، الػػذون  264، 49، ص  مػػن ؾبانعػػة مػػن القناعػػد كالقيػػند النحنوػػة الػػر بلنرىػػا النحػػاة واعبرجػػا 
نيهػا، كحدكات الشػرط، كاعبالػة االع اضػية الػر إشارات عدودة لل اب  يف حدوينها عن حركؼ العطف كمعا
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كعليػػػو حػػػإف مصػػػطل  االتسػػػاؽ مصػػػطل  حصػػػي  يف  ؛ 3/63،64، 1/421وسػػػيبنوو،  ال تتعلػػػ  دبػػػا يبلهػػػا
  ال اث العريب، كإف مل وتا تناكلو ربن مسا  كاحد.

،  11، ص1991وخطػػايب،  حمػا يف الدراسػػات النصػػية اغبدوينػػة حػػإف مصػػطل  االتسػػاؽ حك االنسػػجاـ       
وػيعىػػدُّ مرادحنػػػا ؼبصػػػطل  التااسػػ 
حك  ، 145، ص1991ومصػػػلنح،  ، حك السػػػب  15، ص1993والأنػػػاد،  

  كالػػذم جػػاء عننانػػا  cohesionحسػػ  ترصبػػة العلاػػاء ؼبصػػطل  و  ، 120، ص1997وحبػػوم،  الػػرب 
 ـ 1976در بلنػدف سػنة ا  الصػ  cohesion in Englishلكتػاب ـ.ح.م ىاليػدام كرييػة حسػن و

 بدار لننكااف .
كتتقػػػػارب ال صبػػػػات للاصػػػػطل  يف بيػػػػاف تعاضػػػػد اؼبكننػػػػات األساسػػػػية للػػػػنص عبعلػػػػو كحػػػػدة متصػػػػلة        

عػػن  روػػ  حسػػن اؼبكننػػة للػػنص متجانسػػة األ ػػراؼ؛ لتحقيػػ  رسػػالة اؼببػػدع ، حهػػن إحكػػاـ عبليػػات األجػػأاء 
 رتػػ  النحنوػػة مػػن جهػػة حخػػرلاسػػتاداـ اؼبناسػػبة اؼبعجايػػة مػػن جهػػة، كيرونػػة الػػرب  النحػػنم كاستصػػحاب ال

كىػػن: حالكيفيػػة الػػر سبكػػن القػػارئ مػػن إدراؾ تػػدح  اؼبعػػا النػػاتج عػػن تناػػيا  ، 789، ص1990وحسػػاف، 
كاػػا ديكػػن حف وتحقػػ   ،184ـ، ص2007وشػػب ، ح كمعهػػا وصػػب  الػػنص كحػػدة اتصػػالية متجانسػػة ،الػػنص

  .147، ص 1997وحبوم، االتساؽ عل  اؼبستنل التداكي حوضنا
كونقسا االتساؽ إ : اتساؽ كبنم وشا  اإلحالة كاالستبداؿ كاغبذؼ كالنص ، كاتساؽ معجاي           

 وشا  التكرار كاؼبصاحبة اؼبعجاية.
 مفهوم االتساق ادلعجمي:

، ألنو عل  مستنل اؼبعجاوعترب االتساؽ اؼبعجاي من حىا مااىر الرب  الااىرة عل  سط  النص         
، حي  تتحرؾ العناصر اؼبعجاية عل  اعبامعة بنی كلاتنی حك حكينر داخ  اؼبتتاليات النصيةوتاين  يف العبلية 

وشػػب ،  كبػػن منػػتاا يف اذبػػاه بنػػاء الفكػػرة األساسػػية للػػنص كاسػػتاراروة اؼبعػػا فبػػا وعطػػي الػػنص صػػفة النصػػية
   .105، ص2007
عػػػػن تليػػػػات يػػػػدا كشػػػػحنها بع ةعػػػػادة  تشػػػػكي  العناصػػػػر اؼبعجايػػػػة اؼبكننػػػػة للنحػػػػدات اؼبعجايػػػػكوػػػتا إ        

كاالرتقاء هبػا إ  اؼبسػتنل الببلغػي؛ حػ م نػص مػاىن إال حتيػار دالي لػذب الكلاػات  ،استعااؽبا االعتيادم
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كػ  كلاػة يف يػنؿ مػا تبقػ  .معناىػاك اي حػحارمنا إواىا مػن جػأء مػن اسػتقبلؽبا اإل، اؼبفردة إ  تدحقو اؼبستار
حف األلفاظ حكعية اؼبعا  يف ، حبل ش   264، ص1991وخطايب، ؿحمفتنحة دالليِّا حىت غباة انتهاء القن 

تابعػػة ؽبػػا، كناػػا األلفػػػاظ كتناليهػػا يف النطػػ  لػػو حثػػػر بػػالق يف تناسػػ  داللتهػػا كتبليػػػي معانيهػػا كحسػػن الػػػناا 
  .45،50واعبرجا ، ص  كتفاض  مرات  الببلغة كاالستحساف

مػػاىي إال بنيػػات فبهػػدة؛ حيػػ  إبػػا سبهػػد غببػػ   كوؤكػػد علاػػاء الػػنص حف كسػػاد  االتسػػاؽ اؼبعجاػػي       
داللػػة النحػػدة النصػػية تنشػػ  مػػن  ؛ ح109، ص1998اعباػػ  كاؼبفػػاىيا، كمػػن   الػػنص بتاامػػو وعبدا يػػد،

تفاع  معا  مكنناهتا، كمن العبليات اؼبنطقية الر ترب  بنی معا  األلفاظ ، كلكن ىذا ال وعين حف البح  
ب  ىي امتػداد الذباىػات حخػرل تسػاند ىػذا  ؛شيء يف دراسة نصية حم نص يف صيق النص اللغنوة ىي ك 

 مػن صبػ  كتعػابومكننػة نی ببنيػة الػنص ال ترجػ  إ  اعتبػاره كحػدة نييػ، حنصية النص عند معاا اللغنونی اؼبع
، ب  ترج  إ  اعتباره كحدة اتصالية حك كحدة منضنعية تت لف من ؾبانعة صبػ  تػؤدم كظيفػة إخباروػة حق 
 ؛ كىن ما وعرؼ باعبان  التداكي للنص.عالية االتصاؿ يف

 آليات االتساق ادلعجمي:
تاهر يدرة اؼبرس  يف تنظيف اؼبعجا عبع  النص كبلن م ابطنا عل  اؼبستنل السطحي  من خبلؿ           

 والتضاـ . عجايةكاؼبصاحبة اؼب ،تليتنی مها: التكرار
 ( )التضامعجمية : ادلصاحبة ادلأواًل 

كوقصد هبا حتنارد زكج من الكلاات بالفع  حك بالقنة نارنا الرتبا هاا حبكػا ىػذه العبليػة حك تلػ ح         
حػػػػالعربة يف االرتبػػػػاط متجػػػػاكرون حك متباعػػػػدون، اف لفاػػػػ ، كديكػػػػن حف وكػػػػنف ال25، ص 1991و خطػػػػايب، 
 . حيو خراآلالنص من خبلؿ ذكر  حك استدعاء ححدمها يفحبي  ديكن تني  بينهاا؛ 

 كللاصاحبة عدد من العبليات من حمهها: 
من حمهها: التضاد اغباد كىن ما كاف التضاد حيو كامبلن مين  :ذكر  ،عدةحك درجات حنناع  اعبلية التباون؛ كؽب

كحنين ، كالتضاد اؼبتػدرج كىػن مػا كػاف حيػو التضػاد نسػبيان مينػ :  نوػ  كيصػو، كالتضػاد العكسػي كىػن مػا كػاف 
اذبػػػاىنی  يف بػػػاآلخر مينػػػ : حػػػارغ كفبتلػػػتا، كالتضػػػاد االذبػػػاىي كىػػػن اػباضػػػ  غبركػػػة لفػػػ  ححػػػدمها ال وفهػػػا إال
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متضػػادون بالنسػػبة ؼبكػػاف مػػا مينػػ : حعلػػ  كحسػػف ، كالتضػػاد العاػػندم كوسػػا  امتػػدادم مينػػ   ػػاؿ كجنػػنب، 
 عبدا يػد،و كالتضاد اؼبتعدد األبعاد كىن ما تعند البشر صبعو بشػيء مػن التجػاكز مينػ  : اليػـن كاألمػد كالغػد

   108، ص1998
سلسػػلة مرتبػػة كػػ ف تتصػػاح   يفعبليػػة التػػدرج التسلسػػلي، كوقصػػد هبػػا الػػدخنؿ  :كمػػن عبليػػات اؼبصػػاحبة 

 يففبػا خيلػ  سباسػػكان  ، حك حوػاـ األسػبنع؛حلفػاظ النهػار كالشػركؽ كالبكػنرة كالغػدكة كالضػح  كالاهػوة كالعصػر
، كعبليػػػة اعبػػػأء بالكػػػ ، كعبليػػػة اعبػػػأء  108، ص 1998و عبدا يػػػد، بنيػػػة الػػػنص نتيجػػػة ىػػػذه اؼبصػػػاحبة

انتاادهػػا إ  صػػنف عػػاـ لاعهػػا، كعبليػػة الػػتبلـز  يفبػػاعبأء، كعبليػػة الصػػنف العػػاـ كىػػ  كلاػػات تتصػػاح  
 روػػػػر كحيلسػػػػنؼ نقػػػػرودكباالسػػػػتعااؿ مينػػػػ  حف تقػػػػنؿ : عػػػػامل  يفالػػػػذكرم كحيهػػػػا وقػػػػ ف كػػػػ  لفػػػػ  دبػػػػا وقارنػػػػو 

اؼبصاحبات اؼبعجاية يد ربدث ينة سػابكة للػنص الػذم تػربز   ، حجاي  ىذه108، ص1998وعبدا يد،
حيػو يف صبػػ  متجػػاكرة؛ ذلػ  حبػػا مصػػدر للػرب  بػػنی الكلاػػات اؼبتصػاحبة الػػر تاهػػر مػ  بعضػػها يف عبليػػات 

  . 238، ص1991داللية مدركة؛ بإحالة ححدمها لآلخر وخطايب،
 : التكرار ثانيا

عل  رحم_ للفع  كٌرر بتضػعيف العػنی ، كيياسػي _علػ  رحم التكرار يف اللغة مصدر غو يياسي _        
تخػػر_، كؼبػػادة كػػٌر يف اللغػػة معػػافو متعػػددة ، مػػن حمههػػا الرجػػنع ، كاإلعػػادة مػػرة بعػػد مػػرة ، كالبعػػ  ك ذبدوػػد 

  ق،ص مادة كرر .1414وابن منانر، اػبل  بعد الفناء ، كالكرَّة: ما ضا ظلفر الرح  كصب  بينهاا
كدكره يف عنػػد علاػػاء كبػػن الػػنص  اللغػػنم مػػرتب  ارتبا نػػا كاضػػحنا دبعػػا التكػػرار اصػػطبلحنا كىػػذا اؼبعػػا        

جػاء يف تعروػف ىاليػدال كرييػة حسػن حف التكػرار ىػن ح التااسػ  النػاتج مػن حي   إحداث ال اب  النصي،
سػناء ،  105، ص2007وشػب ، الطروقة الر حيلًٌفىن هبا اؼبفردات عػن  روػ  إحالػة عنصػر إ  عنصػر تخػرح

حكانن ىذه اإلعادة باللف  ذاتو حك بشبو لفاو، حك دبرادحو، حك بأنتو، حك دبدلنلو، حك ببع، منو، حك باالسػا 
كوضػػ  الػػدكتنر صػػبحي  ، 48، ص 2007العػػاـ لػػو، فبػػا وػػؤدم إ  سباسػػ  الػػنص كسػػبكو ودم بنجرانػػد،

دة ذكػر لفػ  حك عبػارة حك صبلػة حك :ح التكػرار ىػن إعػابػ ف  الفقي تعروفان لػو وضػان كظيفػة النصػية حػنی وقػنؿ
كذلػػ  لتحقيػػ  حغػػراض كينػػوة حمههػػا ربقيػػ  التااسػػ  النصػػي بػػنی  ،كذلػػ  بػػاللف  نفسػػو حك بػػال ادؼ ،حقػػرة
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 حالة التكراروةيو حسن حبوم مصطل  اإلل، كيد ح ل  ع 2/20، 2000والفقي،  عناصر النص اؼبتباعدةح

 إحالة ؼبا سب ، كاإلحالة القبلية مػاىي إال تكػرار ؼبػا ىن إال ؛ ذل  حف التكرار ما 2/19، 2000والفقي، 
 .للاعا  الر وكاد اؼبستا  نسيابا اسب  ذكره ، كاا حف يف اتساع مدل الرب  يف اعبالة غو اؼبتجاكرة بعين

باونن كوػيعىدُّ التكرار ظاىرة حسلنبية عرحتها العربية يف حغل  عصنرىا، كتناكؽبا العلااء يدديا كحدوينا كت         
حس  اذباىو، سناء حكاف التكرار يف العا  الناحد، حك بنی حكينر من عا ، ككضعنا  ناراهتا يف تناكؽبا ك ّّ 

اؼبناضػ  الػػر وقػػب  حيهػا كوصػػب  ضػػربا مػػن  هذىػػ نانيػػيػَّ شػرك ا ذبنبنػػا ؼبػػا وعػرؼ بالسػػريات األدبيػػة يف التكػرار، كبػى 
وابػػػػن حػػػػارس،  رادة الػػػػببلغ حبسػػػػ  الغاوػػػػة بػػػػاألمرحاإلعػػػػادة ال غػػػػو؛ حاػػػػن حسػػػػنن العػػػػرب التكروػػػػر كاإلعػػػػادة إ

حهن عند العريب تليػة تناصػ  مهاػة بػنی اؼبػتكلا كاؼبتلقػي، ال حػد لداللتػو ح كإمنػا ذلػ   ، 207، ص1997
 ، كاػا مل وػيٍغًفػ  علاػاء العربيػة مػا 1/105واعبػاح ، عل  يدر اؼبستاعنی كمػن حيضػره مػن العػناـ كاػبػناصح

ب  الكػػػبلـ كجندتػػػو، ككظيفتػػػو الدالليػػػة يف حهػػػا الػػػنص حػػػنی وقػػػرركف حف حبػػػرز لاػػػاىرة التكػػػرار مػػػن حثػػػر يف سػػػ
جدكل من التكرار ىي التنكيد للاؤكَّد كما عل  بو يف نفػد اؼبتلقػي كإزالػة حم شػبهة يػد زباعبػو والأـبشػرم، 

  . 112_111ص 
 الوظيفة االتساقية للتكرار

ػا مػػن كجػنه اإلحالػػة إ  سػػابورجػ  دكر التكػػرار يف إحػداث االتسػػاؽ إ  كننػػو           ؛ بػ  وػيعىػػد ننعنػػا كجهن
حي   ، 119، ص 1993من حنناع اإلحالة القبلية عند األزىر الأناد الذم ظباه باإلحالة التكراروة والأناد،

كشد التفات اؼبتلقي باإلغباح عل  جان  التاي إ  األكؿ فبا وسها يف االستاراروة يف تتب  النص، حيو حيي  
كإلػػاد نػػنع مػػن االٌتسػػاؽ بػػنی العناصػػر اإلشػػاروة حيػػو، شػػرطى حف وعػػند اؼبكػػٌرراف إ  فػػ  حك اؼبعػػا مهػػا مػػن الل
  .303ودم بنجراند، ص " ألٌف اختبلؼ اؼبدلنالت حيد وؤٌدم إ  تضارب يف النصٌ ؛ مرج  كاحد
حثػػرنا بػػالق األمهيػػة عنػػد الكاتػػ  يف إحػػداث التكػػرار؛ باعػػ  النفسػػيلكاػا حف ل        

 اداللػػة كلاػػة مػػ إذ تلػػ  
 .بتسلس  النص كانسجامو كترابطو ليحدكيلاو لتتكرر داخ  النص ؿبدثة ت ثوان بالغان يف اؼبتلقي ه عل  حكر 
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كوش ط لتحقي  النظيفة االتسػايية للتكػرار داخػ  الػنص حف تكػنف نسػبة كركده عاليػة سبيػأه عػن غػوه         
صػػػػر الػػػنص مػػػػ  مسػػػػاعدة عنامػػػ  االتسػػػػاؽ األخػػػػرل مػػػن الكػػػػبلـ، كىػػػػذا االمتػػػداد ىػػػػن الػػػػذم وػػػرب  بػػػػنی عنا

  .107، ص2007وحرج،
 عدة حمناط ديكن بيابا يف األنناع اآلتية:إ  تكرار ال ديكن تصنيف: أمناط التكرار

 ح/ التكرار الكلي؛ سناء حكاف بالتكرار التاـ حك اعبأدي لكلاة حك عبارة. 
 .حك الكلاات العامة حكاالسا اعبام ، باالسا الشام ؛ بال ادؼ حك شبو ال ادؼ حك ب/ التكرار الدالي

   .التنازمتكرار ال اكي  وجػ/ 
 الديوان وأمناطو يفادلطلب األول: التكرار الشكلي الكلي 

التطػاب   لكلػيكال وعػين التكػرار ا، تكػرار العنصػر اؼبعجاػي تكػرارنا كليِّػا حك جأديِّػا التكرار الكلػياؼبراد ب        
كيػػد وكػػنف التكػػرار ، عػػا، كإمنػػا يػػد وأوػػد ححػػدمها عػػن اآلخػر حبسػػ  السػػياؽ اللغػػنم الػػنارد حيػػوبػنی اللفػػ  كاؼب

حبيػػػ  وفصػػػ  بينهاػػػا  اف؛حك بعيػػػدذاهتػػا العبػػػارة  يروبنػػػا دبعػػػا حف وكػػػنف اللفاػػاف اؼبكػػػرراف متجػػػاكرون يفا تكػػرارن 
 حاص .   
صػنر اشػتقايية ـبتلفػة، كبالتػاي حإنػو  حما التكرار اعبأدي، حهن تكرار عنصر سب  استادامو كلكن ىف        

 . يد وكتس  داللة جدودة، كوسها يف خل  صنر لغنوة مننعة
ين  التكػرار الشػكلي يف الػدوناف ظػاىرة عاليػة الكيناحػة فبػا وعيننػا علػ  استكشػاؼ درجػة اتسػاؽ كيد م        

العنصػر اؼبعجاػي تكػرارنا  النص عند الشاعر لطفي عبػداللطيف، كوػدحعنا لػتلاد دالالتػو، كيػد تصػدر تكػرار 
  :كليِّا مباشرنا حنناع التكرارات، بصنره اؼبتعددة؛ لفاةن مفردةن، حك صبلةن، حك عبارةن، كمن حمينلتو

عبارة ومنا نی حىػبلن  سػن مػرات يف بداوػة كػ  مقطػ  يف يصػيدة مػنا نی، كىػذا الناػنذج مػن التكػرار  تكرار
 ص كميٍاًهرنا منضنعو، وقنؿ:فبينبلن بؤرة الن شاد  يف شعرنا العريب اؼبعاصر

 مواطني أىالً 
 دبا يف تراب  من سكر النا ...

 مواطني أىالً 
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 حىذه حنن؟ كال تعجيب من سؤاي...
 مواطني أىاًل 

 حاا عادت العادوات كال الصاحنات اعبياد..
 مواطني أىالً 

 بتكسو بايب كرمي القصادد من عقر بير...
 مواطني أىال 

 د ...حنا ليد عندم إال القصي
 مواطني أىالً 

  73، ص1999وعبداللطيف،  سكنن.
ما نی اسا منطقة يف مدونة مصراتة، كتكراره يف بداوة ك  مطلػ  جعػ  منػو حداة تناسػ ، كمنطنػا حكمنا نی حك 

ا وتناغا كاؼبعجػا الػدالي اػي  بػو. كفبػا ال شػ  حيػو حف تكػرار اللفػ  ديػد الػنص بفاعليػة حداديػة  تركيبيِّا منحدن
صنتيِّا كدالليِّا ترجيعنا لصنت الكلاة كمعناىا ، فبا وتي  ؽبا التعبو عن حغراضو كمعافو عدودة يف النص عالية 

دث كيعنا كت ثونا ولنناف السياؽ كونص  حكرتو للاتلقي.  الذم ترد حيو، كىذا حيي
دحقػةن شػعنروةن حضػنرنا ديينػ  اؼبتنػامي داخػ  الػنص  العبارة كىذا التكرار إصرار من الكات  عل  حضنر       

 لتف حنؽبا بايي حجأاء القصيدة.تمتجددةن ، فبا لعلو دعامة حساسية 
وابػػن جػػين،  وقػػنؿ ابػػن جػػين: حكاعلػػا حف العػػرب إذا حرادت اؼبعػػا مكنتػػو كاحتا ػػن لػػو، حاػػن ذلػػ  التنكيػػدح

اسػتاراروتو بقػنة . كاا حف اإلشارة إ  كيػاف اللفػ   يلػة الػنص دليػ  علػ  ثبػات الػنص ك  3/101، 1956
تػداكؽبا؛ خاصػة كحنػػو عنػناف للػػنص، كالعنػناف عتبػػة مػن عتبػات الػػنص الػر ؽبػػا دكر حاعػ  يف شػػد اؼبتلقػي حػػىت 

 باوتو. 
 إذ كردت حرب  مرات حنی وقنؿ:  ا،كنن حراى  :نلح  التكرار الكلي لعبارة حـ باختيار النلد: كيف يصيدة
 كنت أراىا 

 تبح  عن مرتة حارس ...
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 كنت أراىا 
 حمة ذبرم حران ذبرم ...

 كنت أراىا
 كن  ححب  ي عن حـ ...

 كنت أراىا 
  .33، ص 1999وعبداللطيف، من عيننی ؿبالقتنی ..

كنبلح  جليِّا دكر التكرار يف تصاعد الداللة اعبدودة من خبلؿ السياؽ اعبدود لك  استاداـ، خاصة كحنو 
؛ إذ القصػػيدة حياػػا وبػػدك حالػػة مػػن الػػرح، اؼباتػػأج باليػػ س ببحينػػو عػػن صىػػدَّر لنػػا الفكػػرة األسػػاس، كحصػػرِّعليها

حلا ناحر، كيد عضد ىذا تكرار عبارة كنن حراىا، فبا لعػ  ىػذه الكينننػة ىػي مفتػاح الػنص كؿبػنر يضػيتو، 
 .  كمن  ىَّ وتحق  سباس  النص مضانننا كشكبلن

 ثبلث مرات، وقنؿ: ،عة اآلف؟كا السا: ، تكرر االستفهاـ  يراءة يف ساعة الربج: كيف يصيدة
 ليـن كالشهر ...ا ، ماكم الساعة اآلن
 ...رض عن الشاد غابن حيف حل كم الساعة اآلن 
  .27، ص1999وعبداللطيف، كاليـن كالشهر ... كم الساعة اآلن

عبارة عن تساؤؿ كبو حرضو الصا  الذم ديؤل الكنف كاؼبتنايضات الر تتجاذب _ كاا وبدك _حالقصيدة 
،  لكنػو يف النيػن البشػر،  حهػذا التكػرار مل وػ ت اعتبا نػا؛ إنػو كحػ  الاػاىر وػدؿ علػ  حمنيػة يػد تكػنف ؿبػاالن

اإلحػػداثات، كػػا  نفسػػو وكشػػف عػػن عبليػػات معقػػدة وػػدلنا عليهػػا االمتػػداد الػػأمين الناسػػ  اؼبنتشػػر بػػنی ىػػذه
د ذىػػػن اؼبتلقػػػي بتػػػناي ىػػػذا السػػػاعة اآلف؛ إف ىػػػذه الكتلػػػة التكراروػػػة تضػػػرب ب كتادىػػػا يف حناوػػػا الػػػنص لتشػػػ

 فت  باب الدالالت اؼبننعة كاألحكار اؼبتنالدة يف ذىنو.تالتساؤؿ، ك 
 ، حيقنؿ:نیمرت ،غدان كالصباح: وتكرر لف  مناىج كيف يصيدة

 كحلا بشيء غداً والصباح
 خ  ...   س عرب ما ربتو
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 ، كؿبنة االمتحاف غداً والصباح
  .45وعبداللطيف، ص كمنهجنا الدمنم ...

إف تكرار ىذا اؼبرك  الذم اي ف حيو الغد بالصباح حكس  الفكرة ينة؛ إذ ساره الكات  لت كيدىا كتفجو 
الداؿ العاي  حيها؛ ؼبا حيالو الغد كالصباح مػن حمػ  يف الػتالص مػن عيػنب حم مػنهج تقليػدم، كربنلػو مػن 

 خانة انة إ  خانة اؼبنحة.
كعنػناف القصػيدة وػنحي بػ ف العشػ  للكلاػة،  نی،حػبلف حنػا مػرت: شفو، تكػررت عبػارة ليل  بنن :كيف يصيدة

كحف البؤرة يف الفكرة ىي اغ اب ىذه الكلاة كصاحبها، حنی وكرر عرب مقا عها عبارة حبلف حنا كاحبيننا عن 
 وقنؿ:مرتنی حنی  صفة

 ، كاحبيننا عن صفوفالن أنا
 وطنعين ح  حف تعرحن  ترل؟

 رحة؟ ...حـ تطنعين اؼبع
 كاحبيننا عن صفة ... فالن أنا
  57، ص 1999وعبداللطيف، كححب  ي عن زماف ... فالن

سػػقا ية إحياػ  ىػذا التكػػرار حوضنػا إصػػرارنا مػن الكاتػ  علػػ  اغبضػنر اؼبكينػػف ؽبػذا ال كيػ ، ؼبػػا لػو مػػن داللػة 
 كرب  كركدىا الينا  بنركدىا األكؿ. ،ديكن للقارمء حف وسها يف ت كولها

ا: و، قبد تكرارنا للف  مناىج يصيدةكيف   سن مرات منفردنا، كمرتنی مق ننا بلف  الصباح، وقنؿ:   غدن
 كحلا بشيء غداً والصباح

 س عرب ما ربتو   خ  ...
 ، كؿبنة االمتحاف غداً والصباح

 كمنهجنا الدمنم ...
 ، حوها األلف ماض ب ندلسي  كاألمنم ...غداً 
 حوها اؼبستعاد ...غداً 
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 حـ ترل حمد حـ علة اآلف ... غداً 
  45، ص1999وعبداللطيف، كالصباح ت ب  شعران ...غداً 

 حعد  تتكرر طبد مرات إذ وقنؿ: : قبد حف عبارة كيف يصيدة حزمنة اغبضنر كالغيبة
 حضريتإ   أعدين

 غيبر ىذه حكجعتين 
 ألعرؼ ما ضاع مين  أعدين

 كما يد تبقي 
 بقنسي كيايب

 أاحا حيها من  رو  ال تأعدين 
 إ  حضريت  أعدين

 حسكرتين حنا ظا يت للصناب
  .5، ص 1999وعبداللطيف،ىن الشعر كا حاض يب يف اؽبنل أعدين 

حال كىػػي العػػندة الػػر تقابػػ  الغيػػاب  ،كىػػذا التكػػرار حسػػها يف إبػػراز الطػػرؼ األكؿ للقضػػية البػػؤرة يف القصػػيدة
حيها، كيد ححاد تكراره ىذا استاراروة حرضن عليو كحدة كاتصاالن يف اؼبرج ، كيف حع  األمر إشارة إ  يصدوة 

 ب. حال كىي اإلغباح كالرغبة الشدودة يف العندة كالتالص من ك  ة االغ ا ،مهاة
ا  ذلػ كبالتػاي حػإف  ،مػن غوىػا هبا الشاعر حكينر كالتكرار إغباح عل  جهة مهاة يف العبارة وػيٍعاى  وكسػبو بعػدن

نفسػػػيِّا، ككػػػ ف التكػػػرار الكلػػػي للطػػػرؼ األكؿ مػػػن القضػػػية إشػػػارة إ  سباسػػػ  العػػػندة ككليتهػػػا، يف حػػػنی جػػػاء 
   كاا سي يت.حن،  ؾبأ الطرؼ الينا  من القضية 

 وقنؿ:  ،ثبلث مرات ىايت تكرر اسا حع  األمر غباة للتبلشي كخرب كيف يصيدة:
 ىذا الطنی األملد ... ىايت
 حظب  لغة الطب  ...ىايت 
  .15، ص 1999وعبداللطيف، حوت  اإلصبلح ... فهايت
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كتكػػرار اسػػا الفعػػ  ىنػػا وػيعىػػدِّ تػػدعيانا لتفاصػػي  القضػػية البػػؤرة، كبػػ  ؽبػػا عػػرب ثناوػػا الػػنص فبػػا تكسػػبو تنامينػػا 
 كاتساينا كشدِّا أل راحو.

 حنی وتكرر اسا حع  األمر تعالنا سن مرات،  وقنؿ:، يدة يلي  من التعرمكذات الداللة قبدىا يف يص
 تعالوا

 ألعرض نفسي يليبلن ...
 كعندكا معي باغبدو  عين ...تعالوا 
 ...حاا ضر حف قبع  النض  حصب  تعالوا 
 لع  التس  وعا التعرم ... تعالوا
 ...لكي نتبلع  بالقدسي تعالوا 
  .111، ص 1999وعبداللطيف، ...حقد حعجأتين حنا اؼبعجأات تعالوا 

ا كىػذا التكػػرار ححػدث امتػػدادنا ؼبنضػػنع الػنص، كتػػ ، كاػا حنػػو حكسػبو انسػػجامنا صػػنتيِّا  ولرغبػة الكاتػػ  حيػػػكيدن
كدالليِّػػا كاضػػحنا، كيػػد اتضػػ  اؼبػػدل القصػػو للػػرب  مػػن خػػبلؿ القصػػيدة كذلػػ  بارتفػػاع مػػرات التكػػرار اػػ، 

كالنيػنؼ  ،للرغبة الشػدودة لبلجتاػاع كاالتفػاؽا تعالنا ػ كيف األمر اشن بااللتااس حك الدعاء إظهارن : للعبارة
للحاة صدؽ وقتبسها الشاعر مػن مصػطل  التعػرم عنػد الصػنحية اؼبنبينػ  مػن الرغبػة يف الػتالص مػن عيػنب 

و يت استادامو ؽبذه اؼبصطلحات كإمنا  ؛ ف كاف الشاعر وشو يف لقاء معو حنو ليد صنحيان إالنفد كحدرابا، ك 
 .ايتباس ؼبا حينوو بعضها من ارتقاء كربرر كصفاء

 وقنؿ: ، قبد تكرار عبارة كاف وا ما كاف كيف يصيدة ربن
 حف اػببأ كاؼبصباح وبتأاف زوتنا ... كان ياما كان

 كاف يف صف الريي  
 كاف ؾببنال عل  ش  الطرو 
 كاف زرعنا يف حصاد ...

 تنا   نعتنا ...كاف لنننا كاف ظب
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 كمابعدىا . 69، ص 1999وعبداللطيف، .كان يا ما كان
 نبلح  تكرار لف  سب  ثبلث مرات حنی وقنؿ: كيف يصيدة إ  جننی 

 السر األل  سبح
 اعبذر اؼبغط  كالنرؽ سبح
 الدم  اؼبعا سبح

 كتكرار حداة النداء حوها حنی وقنؿ:
 اانؿ كرىا أيها
 اؼبنضنع كرىا ... أيها
 السر األل ...أيها 
 اانؿ كرىا أيها
 كمابعدىا  93، ص 1999وعبداللطيف، اؼبنضنع كرىا... أيها

 وقنؿ: ،قبد تكرار عبارة حنا كاآلف كيف يصيدة حنا كاآلف
 من منا ىن العنناف؟ أنا واآلن
 ثنافامعنا  أنا واآلن

 حنا كحدم كحما اآلف حهن معي ...
 اآلف تساكم بيننا الت جي  ...

 ... األنا واآلنكمازلنا 
 كمابعدىا  97، ص 1999وعبداللطيف، تناحرنا ذباذبنا . أنا واآلن

 ، وقنؿ:قبده وكرر عبارة ليد من حيتاج حف كيف يصيدة بقية غناء أل فاؿ اغبجارة
 حف تكت  شعرنا ليس من حيتاج 

 حف تلعن عهرنا... ليس من حيتاج
 حف تعأؼ واعند ... ليس من حيتاج
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 حف تكت  شعرنا حيتاجليس من 
 حف تعش  شربنا... ليس من حيتاج
 كمابعدىا  117، ص 1999وعبداللطيف، للكر... ليس من حيتاج

 وقنؿ: ،قبده وكرر لف  مرتيت كيف يصيدة حوتها السركلة
 التشكيلية  مرآيتيف 

 حنن السركلة اغبنروة
 ك  صباؿ الغيد ت  ر  مرآيتيف 
 ال حرشاة كال ح راؼ مرآيتيف 
 عصر تخر للانجات كلئلكسو... آيتمريف 

 ...مرآيتعلًٌي حخرج من 
 ككذل  تكرر لف  ىايت حنی وقنؿ:

 إصبع  اؼبصقنؿىايت 
 شفة االستنأاؼ ... ىايتك

 كمابعدىا . 129، ص 1999وعبداللطيف، ... ىايت، ىايت
 ، وقنؿ:قبد تكرارنا لعبارة ال حنؿ ي حف حجازؼ كيف يصيدة كوك ف

 ك   ححب    
 باعبـأ  يل أن أجازف ال حول

 ك   ححب  
 باالختيار  ال حول يل أن أجازف
 ك   ححب  حك كوك   
 بالقط   ال حول يل أن أجازف

 ك   ححب   حك كوك   
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 حك حف حغامر ال حول يل أن أجازف
 ك   ححب    

 لتأاـباال ال حول يل أن أجازف
 لذا كوك    

 كمابعدىا  139، ص 1999وعبداللطيف،باعبـأ  ال حول يل أن أجازفححب  
 ، ثبلث مرات، حنی وقنؿ:قبد تكرار عبارة حأب هللا ىا األ فاؿ كيف يصيدة إ  بشارة اػبنرم

 حه   عدك ورحا؟ حزب هللا ىم األطفال 
 كلكن ال يف الأمن اؼبالا حزب هللا ىم األطفال
 كشيخ ؿبـر حزب هللا ىم األطفال

 :وقنؿ ،د تكرار لف  الكهفكيف يصيدة يف نقنش الكهف قب
 ككا سيا  يروبنا ... لكهفظ  ا
 ككاف لو باب كاثناف ... لكهفسب  ا
 كان وتني  ...  الكهفكاف 
 ككاف لو باب كاثناف .... الكهفسب  
 ... كعب  الفتية ؼبا اح ينا... الكهفكاف 
 كمابعدىا  147، ص 1999وعبداللطيف، مرحينا حىت تخر جرعة... الكهفكاف 
   التكرار اعبأدي و التكرار االشتقايي   . و ب

كىػػػن تكػػػرار عنصػػػر سػػػب  اسػػػتادامو كلكػػػن يف حشػػػكاؿ ـبتلفػػػة كػػػ ف تسػػػتادـ اؼبكننػػػات األساسػػػية         
كبالتػػاي زبتلػػف داللتهػػا، كتكػػرار اؼبػػادة اللغنوػػة نفسػػها وسػػها يف  ،للكلاػػة بعػػد نقلهػػا مػػن تصػػرؼ إ  تخػػر
كسػبو عػن امتػداد تنليػد اعبػذر اللغػنم كصبيػ  ىػذا وي  ارسنا صنتيِّا ناذبنػاتساؽ النص كترابطو، كاا وب  عربه ج

 ترابطان بنی ح راحو، كاا حف اش اؾ األلفاظ يف جأء من الداللة الناحدة حيق  للنص خصنصية. 
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وسػػتادـ الشػػاعر التكػػرار اعبأدػػي يف يصػػادده بكيناحػػة كإف جػػاء اسػػتادامو حيػػ  مػػن التكػػرار الكلػػي؛          
عػن البػؤرة يف القصػيدة مػا وػربز يف حك  يصػادد الػدوناف: حزمنػة اغبضػنر كالغيبػة إذ وكشػف العنػناف  كوربز حكؿ

من خبلؿ إبراز  ريف القضػية، االرربػاؿ كالعػندة، يضػية تشػتن يلػ  البشػر كتسػتحنذ علػ  جػ  مشػاعرىا، 
  :وقنؿحي   حيها شاعرنا ندب

 أغيب أغيب 
 غيايب كعين 

 حنا اؼبتبقي لعندة بعضي ...
 ىذه حكجعتين غيبيت

  غيبيتحعد  إ  
 ككادت تشككين يف انتسايب ...

 وـن انسحايب ... غبتكمن حي  يد 
 كمابعدىا .5، ص 1999وعبداللطيف، إال ألج  اإلواب ... غبتكما 
حاأللفػاظ: حغيػػ  ػ غيػايب ػ غيبػر ػ غبػن مشػػتقات لاعهػا جػػذر كاحػد كتكتسػػ  منػو ظبػػة صػػنتية        

علػػ   منحػدة علػ  امتػداد حكػرة الغيػاب الػػر سبينػ  الطػرؼ األكؿ مػن القضػية اللػػ  الػر تسػيطر علػ  الشػاعر
ع غبن ػ حغي  تعبػو ، كلع  ال اكح بنی اؼباضي كاؼبضار امتداد القصيدة لتان  النص سباسكنا كاتساينا كاضحنا

 عن حضاء الغياب الذم وعيشو الشاعر كالذم سينقضي بعندة كانفراج، كما غبن إال ألج  اإلواب.
علػػ  اؼبقطػػ  األكؿ مػػن القصػػيدة كذلػػ  مػػن خػػبلؿ تكػػرار  ة اؼبعرحػػةتسػػيطر حكػػر كيف يصػػيدة ليلػػ  بنػػن شػػفو 

 وقنؿ:، تعرحن  ػ اؼبعرحة ػ وعرؼ ػ وعرحو  ؛عرؼومشتقات 
 تعرفوين   حف وطنعين ح

 ترل؟
 ؟ادلعرفةحـ تطنعين 

 اؼبرء باألصغرون  يعرفكيد 
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 ، كىػذا وسػها يف شػد ذىػن اؼبتلقػي لػوب  بػنی 57، ص 1999وعبػداللطيف، يعرفهوكوطرب ذا اغبجر حف 
 اؼبعا  اؼبطركحة بإغباح من الشاعر.

 ، تنتشر بنی حناوا القصيدة، وقنؿ: كت وقبد مشتقات  كيف يصيدة يلا النجد
 ؟ ححقنا يلا؟كبتتاذا دب

 حو  ... كتابك
 ؟كتبتدباذا 

 ال كرؽ ال مداد... كتابك
 كمابعدىا  87، ص 1999وعبداللطيف، ىكذا دادانا... أتكتبين

يف عػدة بػنی: األكزاف/ اؼبيػأاف، الاا م/الااػ ف، النجد/النجػداف،  قبػد التكػرار اعبأدػي  كيف يصيدة حنا كاآلف
 ينلو:من حقرات 

 األوزان حىت حت  من حرؾ 
 ادليزانهتيبنا من 
 ... الظمأىبنی األعنی 

 ... ظمآنتشاربنا كؤكسنا كلها 
 يف الفقداف  الوجدكحف 

 كمابعدىا 99، ص 1999وعبداللطيف، للوجدانمن اإلبداء للاافي عن عيننی 
  بنی حلفاظ: اعبذبة/ا ذكب/اعبذاب، حنی وقنؿ: يف يصيدة: بروشة كحاكاا ورد التكرار اعبأدي 

 يف الطيف القنس سراب... 
 كمابعدىا 39، ص1999وعبداللطيف،اجلذاب كيف  اجملذوب، يف اجلذبةصنت 

قبػػػد عػػػددنا مػػػن االشػػػتقايات اؼبشػػػ كة تتكػػػرر عػػػرب حجػػػأاء القصػػػيدة منهػػػا بعػػػ،  كيف يصػػػيدة يليػػػ  مػػػن التعػػػرم
 :   حنی وقنؿكذبواشتقايات 

 بعضنا من الشيء  أكذبتعالنا ألعرض نفسي يليبلن ك
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 من بيننا ياؿ ييبلن  يكذب
 كمابعدىا 111، ص 1999وعبداللطيف، أكذبوحالشعر حصديو 

حالشػػاعر وطلػػ  غباػػة مػػن التعػػرم النفسػػي لنبػػذ الكػػذب كالأوػػف كاػبػػداع، وػػدعا ىػػذه الفكػػرة تكػػرار        
التكػرار اعبأدػي سباسػ  الػنص مػن خػبلؿ تن يػد  ، حكػذب ػ وكػذب ػ حكذبػو، حػدعا ىػذا كػذبومشػتقات 

 الفكرة كإمنادها عرب القصيدة، حالتكرار وؤكد تصاعد التكينيف يف النص.
 :  يف ينلوعجأواشتقايات يف القصيدة نفسها قبد ك 

  ادلعجزات حنا أعجزتينحقد 
 الر ال حراىا ككيف ترل

  115، ص 1999وعبداللطيف،؟ادلعجزاتواترل 
 وقنؿ:حنی اللنی تنتشر اشتقايات  ؾ كف كيف يصيدة حركؼ 

 عند حركؼ اغبل  مرارة خنؼ كوين
 ذاؾ اغبنی بكاء كوين
 الطادي كرمنا يف نأكات الصيف كان
 كمابعدىا .159، ص 1999وعبداللطيف،ظبانا يف ححبلـ القصر ن  كُ سب  
يف صبيػػػ  الشػػػناىد السػػػابقة كػػػاف للتكػػػرار اعبأدػػػي دكر يف سباسػػػ  النصػػػنص كاتسػػػايها بالػػػدعا الػػػدالي        

حػػاؼبتلقي ال ديكنػػو حف لتػػاز ىػػذه األلفػػاظ دكف حف ؼبفػػردات ؿبػػددة يف الػػنص، كإبقادػػو عليهػػا يف بػػؤرة التعبػػو، 
 .اآلخرورب  بينها كوعيد ك  عنصر معجاي _ كإف تغوت صيغتو الصرحية_ إ  

كونااز التكرار اعبأدي بإعبلء درجة اإلعبلميػة الػر يػد وقلصػها التكػرار التػاـ، فبػا وػدح  الكاتػ  إ           
حسالي  مننعة تعكد التفنؽ األسلنيب، كتعكد خصنصية ننع النص الذم وتا تداكلو بنی الكتاب وحرج، 

  .108، ص2007
 ء نص الديوان: ادلطلب الثاين: التكرار الداليل وأثره يف بنا
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كوسػا  حوضنػا بػالتكرار غػو الصػرو ، وكنف التكرار الدالي بتكرار العبليات الداللية للبا اؼبعجايػة،        
، حك كذلػػ  باسػػتاداـ الػػ ادؼ، حكشػػبو الػػ ادؼ، حكاالسػػا اعبػػام ، حك الكلاػػة الشػػاملة، حك الكلاػػات العامػػة

لػػػ ادؼ عػػػن  روػػػ  اسػػػتاداـ كلاػػػات ؽبػػػا معػػػا مشػػػ ؾ، ؛ كوكػػػنف الػػػ ادؼ حك شػػػبو ااغبقػػػ  الػػػدالي الناحػػػد
كوقػر علاػاء  ، 404، ص 2007متفقاف يف اؼبشار إليو؛ كؽبذا ح ل  عليو ال ادؼ اإلشارم وونند علي، 

ا  الداللة حف ال ادؼ التػاـ ال وقػ  إال يف حػاالت نػادرة ذلػ  حف الكلاػة يف سػيايها ال ربتاػ  إال معػا كاحػدن
  .306ودم بنجراند، ص 

هن االسا الذم حيا  حساسػان مشػ كان بػنی ؾبانعػة مػن األظبػاء؛ ححما االسا اعبام  حك الكلاة الشاملة       
نساف إذ وشا : ناس، شاص، رجػ ، امػرحة ... كلػذل  ظبػ  حوضػان باالسػا إحيكنف شامبلن ؽبا، مين : لف  

لكلاػػات الشػػاملة مػػن يبػػ  ، كتشػػو د. عػػأة شػػب  إ  حنػػو ديكػػن اعتبػػار ا 306ودم بنجرانػػد، ص  الشػػام 
، 2007وشػػب ، الػػ ادؼ ححػػادم اعبانػػ  حك التضػػانی ححػػادم اعبانػػ  دبعػػا حنػػو تػػرادؼ غػػو يابػػ  للعكػػد

  .108ص
حما الكلاات العامة حهي الكلاات الىت تتسا بالعاـن كالشانؿ سناء حكاف ىذا العاـن وشا  إجراء         

  .108، ص2007وشب ، يء تخركمفردات مندرجة ربتو حـ كاف حيتنم إشارة إ  ش
 : ما و يت كمن حىا ىذه العبليات اؼبنجندة يف نصنص الدوناف

كال وق  ال ادؼ التاـ إال نادرنا  ،مش ؾ كاحد عن  رو  استاداـ كلاات ؽبا معاالرتادف وشبو الرتادف: 
الدالليػة زبتلػف بػنی  ؛ ذلػ  حف الشػحنةبسب  ت ثو السياؽ يف تنجيو الداللة، إمنػا الشػاد  ىػن شػبو الػ ادؼ

الػػرب  اؼبتلقػي، كبالتػاي شػد ذىػن اسػتارار اؼبعػا، ك سػها يف اللفاػنی اؼب ادحػنی، كىػذا االخػتبلؼ ىػن الػذم و
 .االتسايي بنی األلفاظ اؼب ادحة

وناػػاز ىػػذا النػػنع حوضػػا بإسػػهامو يف إعػػبلء درجػػة اإلعبلميػػة حاػػن حصػػناب  رادػػ  الصػػياغة حف  كاػػا         
  .306، ص2007العبارات بتقلبها بنسا ة اؼب ادحاتح ودم بنجراند، زبالف ما بنی 

كتعػد كحػدة اؼبنضػنع كالتجربػة االنفعاليػة الناحػدة مػن حىػا الفضػاءات الػر ربتػنم الػ ادؼ حك شػبهو         
 ليعلي من ش با كورب  بنی ح راحها.
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 منػػة اغبضػػنر كالغيبػػةز يف يصػػيدة حده مػػا قبػػيصػػادد الػػدوناف كمػػن حمينلػػة التكػػرار الػػدالي عػػن  روػػ  الػػ ادؼ يف 
  وقنؿ: حنی
  التمين ىذه يف تشتهى كا

  .8، ص1999وعبداللطيف، كتصع  يف االكتساب
، كإف كػاف التاػين حعػا مػن االشػتهاء حاالشتهاء مرادؼ للتاين حيػ  حياػبلف معػين اغبػ  كالرغبػة يف الشػيء

ػػًهيى الشػػيءى جػػاء يف لسػػاف العػػرب: ح . 9/518ح والربكسػػنم، حألنػػو وكػػنف يف اؼباتنعػػات دكف االشػػتهاء كشى
بَّو كرىًغ  حيو ياؿ ابن  كح  ،ش.ق.امادة  ،ق1414وابن منانر،  حكشىهاهي وىٍشهاهي شىٍهنىةن كاٍشتىهاهي كتىشىٌهاهي حىحى

ٍرغنب حيو
ى
 . ـ.ف.ممادة  ،ق1414وابن منانر، ح األىثو التَّاىينًٌ تىشىهًٌي حيصينًؿ األىمر اؼب

 :يف القصيدة نفسها كوقنؿ
 حسبطر وا منسا الند 
 السحابحـ حنن يف غو ىذا 

 معصراتك ثقاالن حرل 
 يف حلا ىذم الركايب

 كما حكم، الربؽ ونحي 
 بداحتا مغتسلي 

  .10، ص 1999وعبداللطيف، يب  بارد ذاؾ الشراب
از : اؼبعصػػػرات : كمػػػن ا ػػػ كالػػػ ادؼ بػػػنی لفاػػػر اؼبعصػػػرات كالسػػػحاب علػػػ  خػػػبلؼ بػػػنی اغبقيقػػػة ا ػػػاز ح

السحاد  حيها اؼبطر . كيي  : اؼبعصرات : السحاد  تعتصر باؼبطر . كيف التنأو  : ﴿كىحىنٍػأىٍلنىا ًمنى اٍلايٍعًصرىاًت 
ػػػػا مىػػػػ ح والأبيػػػػدم، . كيػػػػاؿ حبػػػػن إسػػػػحاؽ : اؼبعصػػػػرات : السػػػػحاد  ، ألبػػػػا تعصػػػػر اؼبػػػػاء14النبػػػػ   ﴾ءن ثىجَّاجن

صػػػػفة للسػػػػح  اؼباطػػػػرة إال حف اؼببلزمػػػػة حنلتػػػػو إ  مػػػػرادؼ حاؼبعصػػػػرات كإف كانػػػػن يف األصػػػػ    ؛13/64
للسػػح ، بػػ  إف الفػػػركؽ الطفيفػػة بينهاػػا حكسػػػبن اؼبعػػا تلنننػػا يف بػػػا ن الػػنص كتننعنػػا يف ظػػػاىره فبػػا يػػػنَّل 

 االتساؽ كرح  درجة التااس . 
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 :يف القصيدة نفسها حوضنا كوقنؿ
 حك للحساب للرتكال كين 

 ذبيء اؼبدادن حمضي إليها
  .6، ص1999وعبداللطيف، الجتنايببة مرة كيب رغ

 حبنی ال ؾ كالجتناب شبو ترادؼ ؼبا يف االجتناب من استاراروة وفتقدىا معا ال ؾ. 
كحسػها كجػػند ىػػذه الينناديػػات اللفايػػة يف ربػػ  حجػػأاء الػػنص بعضػػها بػػبع،، كانتشػػار التنػػنع الصػػنيت كالػػدالي 

يف تنػػنع اؼبعجػػا عنػػد الكاتػػ  داخػػ  الػػنص فبػػا وبعػػد علػػ  مسػػتنل الػػنص، كاػػا حف انتشػػار الػػ ادؼ كشػػبهو 
يػة مهإحساس القارمء باؼبل  حك الضجر نتيجػة التكػرار الكلػي، كاػا حف حالتكػرار بػال ادؼ وشػد االنتبػاه إ  ح

  .244وحسننی، ص ىذا الشيء اؼبكرر يف عامل النص إذ وعتربكنو ننعنا من حنناع االلتفاتح
اػػػ  حساسػػان مشػػ كان بػػػنی ؾبانعػػة مػػن األظبػػػاء األخػػرل كوسػػا  حوضػػػان كىػػػن االسػػا الػػذم حياالسههم اجلههام : 
، كوػيعىدُّ كركده يف النص من عناصر اتسايو، كتشو د. عأة شب  إ  حنو  244وحسننی، صالكلاة الشاملة 

ديكػػػن اعتبػػػار الكلاػػػات الشػػػاملة مػػػن يبػػػ  الػػػ ادؼ ححػػػادم اعبانػػػ  حك التضػػػانی ححػػػادم اعبانػػػ  دبعػػػا حنػػػو 
التصنيفنی حهن كسيلة مهاة لبلتساؽ كال اب ، من  ، كعل  ك  108وشب ، ص  ياب  للعكدترادؼ غو 

 حنی وقنؿ: كىذا ما ظهر يف يصيدة حزمنة اغبضنر كالغيبة
 حنا اؼبررب  يف االغ اب

 ىنا حك ىناؾ 
 الواقعية ال حرؽ يف 

 يف وقاة اغبلا 
 حك يف السراب 

 حك يف غد  األمسكيف 
  5، ص1999وعبداللطيف، اآلنحك ىن 
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حالناي  ىن االسا اعبام  كحيا  حساسان مش كان بنی األلفاظ األمػد ػ اآلف ، كذلػ  يف حكػا التكػرار حيػ  
 تكنف اإلحالة للكلاة اعبامعة نفسها.

 نفسها: كوقنؿ يف القصيدة
 وا منسا الند  أمتطر

 السحابحـ حنن يف غو ىذا 
 معصراتك ثقاالن حرل 

 ايبيف حلا ىذم الرك 
 ونحي  الربقكما حكم، 

 بداحتا مغتسلي 
  10، ص1999وعبداللطيف، يب  بارد ذاؾ الشراب

ح لفاظ السحاب ػ معصرات  ػ الربؽ حلفاظ لاعها حساس كاحد حال كىن حالة اؼبطر حك عالية اإلمطار، كيد 
 القل  الر وعيشها الشاعر.جاء االسا اعبام  ػ حسبطر ػ عل  صيغة حع  تسبقو حداة استفهاـو إشارةن إ  حالة 

 كدين  االسا اعبام  النص استارارنا كا رادنا كاضحنا.
 :يف يصيدة حـ باختيار النلد وقنؿ

 كنن حراىا   
  فارستبح  عن مرتة 

 خيطف   خيالتبح  عن 
 وكنف عليها اغبارس
  الداحسمنذ حركب األمد 

 كحىت حندلد كحيادس الغرباءك
 حنؽ اغبصر  ىزائمخضن 

 الد خضن مدارس ...كخضن ؾب
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 ؼبن وتناحد النصرتند خنيف يهر 
 ناـ الطرؼ السحر الناعد 

 األرض  جيادك    صهلت
 كمابعدىا 33، ص 1999و عبداللطيف، الفارسكسكن 

ح لفػاظ الػداحد ػ الغػرباء ػ الفػارس ػ اػبيػاؿ ػ جيػاد ػ ىػأادا ػ النصػر، صبيعػان لاعهػا حسػاس كاحػد كىػن لفػ  
 اغبركب .

الدكر االتسايي أللفاظ االسا اعبام  داخ  النص كاضحنا، كتتض  يدرتو عل  رب  اؼبتناليات كىكذا واهر 
 النصية حيو فبا ورح  كفاءة النص كسباسكو.

عبلية معننوة ها طب، تر امعينن  امنضنعن تناكؿ : ىن عبارة عن ؾبانعة حلفاظ يف النص تادلفهومي احلقل الداليل
وسها اغبق  الدالي يف معرحة األحكار الرديسة كانر اؼبعننم اغبقيقي حك ا ازم للكلاة، ك   حياا بينها،

ها كبنی دكرىا يف السياؽ. كتينبين سباس  النص نللنص كاؼبنضنعات األساسية حيو، كتعينی الركاب  بي
دد من يصادد ؛ كىذا ما نلحاو يف عكذل  عن  رو  الرب  الذىين كاؼبفهنمي أللفاظ اغبق  كاتسايو
ادية اغبضنر كالغيبة الر تتصدر يصيدة حزمنة اغبضنر كالغيبة الدوناف كوكشف لنا العنناف عن ثنالدوناف ح

حلفاظ: اؼبتبقي، النايعية، وقاة، اآلف، ىنا، االكتساب، حضريت،  تتااى  يف حبيات القصيدة، إذ قبد
كاا تندرج األحعاؿ اؼبضارعة ضان التجا ، النصنؿ، اإلواب،الصطحايب تندرج ضان حق  اغبضنر،  

حق  اغبضنر حوضا بداللتها عل  اغباضر: ذبيء، ، تبق ، تأاحا، تنش ، وهنم، ونحي، وؤكد، وعلاين، 
 حرل، لرح، وينًج .

يف حػػػنی قبػػػد حقػػػ  الغيبػػػة وتاينػػػ  يف حلفػػػاظ: حغيػػػ ، غيػػػايب، اؼبرربػػػ ، االغػػػ اب، ىنػػػاؾ، اغبلػػػا، السػػػراب، 
اؼبستحيبلت، انسػحاب، االرتقػاب   كاألحعػاؿ اؼباضية:حمضػي إليهػا، مل حكحػره،  األمد، ال ؾ، تل ، غيبر،

  .13، 5، ص1999مض ، حعد ، حكجعتين، ضاع مين، ناء، حبعد ،   وعبداللطيف،
كيف يصيدة حـ باختيار النلد قبد عامل اػبي  كما وتعل  بو إذ قبد حلفػاظ: حػارس، خيَّػاؿ، حػركب، الػداحد، 

  .33،37، ص1999لسادد، ىأادا، النصر، صهلن، جيادوعبداللطيف،الغرباء، ذبرم،  ا
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كيف يصيدة مناىج قبد عػامل األدب كمػا وتعلػ  بػو؛ إذ قبػد حلفػاظ: التقفػي، شػعر اغبااسػة، خطػ ، سػامر، 
يصاصػػػة شػػػهرزاد، شػػػاعرة، خنسػػػاء، مػػػي، كسػػػرل، حنػػػدلد، األمػػػنم، اػبليفػػػة، الػػػنزور، القهرمػػػاف، صػػػاح  

ضػػػػػي القضػػػػػاة، حاشػػػػػية النػػػػػدماء، حىػػػػػ  اؽبػػػػػراكات، حىػػػػػ  العصػػػػػي، تػػػػػ ب  شػػػػػرا. الشػػػػػر ة، ذم الصػػػػػنعباف، يا
  . 50،45، ص1999وعبداللطيف،

  تبلحػػا اعبانػ  الػػدالي ؽبػػا ، حكػ  كلاػػة ككػػ  إشػػارة إكمػن اؼبعػػركؼ حف تػػ لف الكلاػات يف الػػنص وػػؤدم 
لنؿ ، كالصػنت داخ  النص ىي كياف منفت  متننع ، وستدعي جنانبو بعضها بعضا ، حالداؿ وسػتدعي اؼبػد

وستدعي اؼبعا ، حإذا يفأ اؼبدلنؿ اؼبت ص  يف الداؿ كرشػحو الػذىن للػدخنؿ يف السػياؽ كمل وبلداػو  رحػو ، 
 كحيػٌر اؼبػػدلنؿ الػػذم وبلدػػا السػػياؽ ، كتتناصػػ  ىػػذه العاليػة حيػػ يت الػػنص مسػػتقياا متجانسػػا متسػػقا منسػػجاا

  .159، ص1993والأناد،

  التوازي(ادلطلب الثالث: تكرار الرتاكيب )

حكلكنػو ونصػرؼ إ  تكػرار اؼببػا  مػ  اخػتبلؼ العناصػر الػر وػيعىدُّ التػنازم صػنرة مػن صػنر التكػرار،          
تكػػرار ال اكيػػ  اللغنوػػة الػػر وقػػـن الكاتػػ   ؛ حيػػ  وػػتا 159، ص1991وتحقػػ  حيهػػا اؼببػػاح ومصػػلنح، 

، سػناء مػ  اخػتبلؼ النحػدات اؼبعجايػة اينػا تامنػابتقطيعها تقطيعنا متساكوِّا، حبي  تتف  يف البناء النحنم اتف
 .ىن التطاب  التاـ يف البناء النحنم للجا  اؼبتنازوة إذ اؼبقياس؛ حتفقن ىذه اعبا  يف الداللة حـ مل تتف 

كوعػد التػػنازم كسػػيلة اتسػاؽ للػػنص؛ ذلػػ  حنػػو مركػ  ثنػػادي التكػػنون الوكتاػ  إال بنجػػند  رحيػػو معنػػا؛        
ما يف تركي  كبنم معنی   ورد ؿبتنل تخر يف ؿبتنل وطابقو حإف ذىن اؼبتلقي ورب  بينهاا ححنی ورد ؿبتنل 

 تلقاديِّا.
كاضػحنا،  فبػا حعطػي القصػيدة سباسػكان نصػيان يف الػدوناف  عػدد مػن القصػاددكيد كاف للتنازم دكر بارز يف بنػاء 

 كمن حمينلة ىذا ما جاء يف يصيدة: غباة للتبلشي كخرب حنی وقنؿ:
 أمل التسليم آه من

  16، ص1999وعبداللطيف،  آه من أمل الالأخذ
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 كيد اعتاد ال كي  اؼبكرر عل : اسا حع / حرؼ جر/ اسا ؾبركر مضاؼ/مضاؼ إليو.
 كذب الشوق وكذب العشق  وقنؿ: 

 ، كاألساس ال كيػيب لػو: حع /حاعػ ، تكػرر 17، ص1999وعبداللطيف،  صدق اخلوف وصدق الشوف
 حرب  مرات.
 ال كي  اؼبعتاد عل  حع / مفعنؿ مضاؼ/ مضاؼ إليو مرتنی يف ينلو:   وكرر

 ، حهػذه التكػرارات اليناػا  يف يف يصػيدة كاحػدة ؽبػي  18، 1999وعبػداللطيف،  خيدع دلسي خيدع نظهري
 كفبلة خبل  سباس  لفاي ؽبا كشد ح راؼ البناء السطحي للنص.

ار ال كيػيب؛ إذ تصػ  التكػرارات حيهػا إ  كاحػد كعشػرون كتعد يصيدة حـ باختيار النلد األعل  كيناحة يف التكر 
 تكرارنا، وقنؿ يف بداوة القصيدة:

 فارس تبحث عن مرآة  
 حقد تكرر ال كي : حع / 33، ص1999وعبداللطيف، تبحث عن خي ال  خيطف مث يكون عليها احلارس

حػرؼ جػػر/ اسػػا ؾبػػركر مػػرتنی، كمػػن الناضػػ  تشػػكُّ  نسػ  التػػنازم مػػن خػػبلؿ تركيػػ  الفعػػ  اؼبتعػػدم حبػػرؼ 
 اعبر ذاتو ليجتا  حيو التكرار الكلي م  التكرار ال كييب.

 حنی وقنؿ:  وقابلنا تركي  تخر مكنف من: اسا منصنب / صبلة حعلية حاعلها مست ، 
  .33، ص1999وعبداللطيف،جتري اجتري  ه حرً  أمةً 

، 1999وعبػداللطيف،كهي أجتسهم ه كهي أسهتأنسكتركي  مكنف من: حرؼ نص / حع  مضارع يف ينلػو: 
  34ص

كتركي   نو  إ  حد ما  رح عليو بع، التغيو مكنف من: حرؼ جر/ اسا ؾبركر منصنؼ/ صفة/ حرؼ 
 يف ينلو: جر/اسا ؾبركر مضاؼ/ مضاؼ إليو 

 ، كنلح  34، ص1999وعبداللطيف،من عينني زلملقتني ألشهى دلاح ه من عينني تعلقتا باحلس األول
 التغيو يف األساس ال كييب األخو كىن ا ركر اؼبنعنت كوليو النعن.

   وليو مباشرة التنازم اؼبكرر ألرب  مرات كاؼبعتاد عل : حع / حاع  حنی وقنؿ: 
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 . 35.34، ص 1999وعبداللطيف،كان اإلخصاب ادلتجانسو كان العرس و  دلاء اوكان  كان الطني
  قبػد ال كيػ  36، ص1999وعبػداللطيف، خضهت رلهالس ه خضهت مهدارسخضت ىهزائم .كيف ينلو: 

 اؼبكرر ثبلث مرات كاؼبكنف من: حع / حاع  ضاو متص / مفعنؿ بو.
 ، حهػػػن معتاػػػد علػػػ : حعػػػ / 36، ص1999وعبػػػداللطيف، آنهههس عجهههزي ... آنهههس خهههويفحمػػا ال كيػػػ : 

 مفعنؿ بو مضاؼ/ مضاؼ إليو ضاو.
كوقنؿ يف تخر القصيدة معتادا عل  تركي  مكنف من: ححع  تفضي / اسا منصنؿ/ حع  مضػارع/ مفعػنؿ 

 بو مقدـ/ حاع  مؤخر، حنی وقنؿ:
  36، ص1999وعبداللطيف،لى ما يعطيو ادلوسر ه أصدق ما يؤتيو البائسغأ

 كي : حع  / حاع  مرتنی يف ينلو:  خيتا بتكرار ال  
  .37،ص1999وعبداللطيف،كان الطني وكان ادلاء

جا  لل اىذا التكرار تكرارن حكاف ، بارزنا وبدك سباس  النص من خبلؿ التنازم يف يصيدة ليل  بنن شفوك   
اؼبسيطر عل  الشاعر كاؼبيناين  يف ثبات اغبالة االظبية اؼبكننة من مبتدح كخرب ، كىن مناس  للانيف 

 حنی وقنؿ:االنفعالية 
 فالن أنا واحبثوا عن صفة

 فآدم أول 
 حواء ثان 

 وقابيل جان 
 وىابيل أوغل يف العاطفة.

 وحامت جود 
 . 58، ص1999وعبداللطيف،وزرياب عود 

 كيف يصيدة يراءات يف اغبرماف وربن  وقنؿ:
 صار ذاك احلي ميتا
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 ، حينظػف التػنازم اؼبعتاػد علػ  األسػاس ال كييب:حعػ  69، ص1999عبػداللطيف،) العش بيتهاكان ذاك 
 نايص/ اظبو/ بدؿ من االسا / خرب الفع  النايص .

 كيف القصيدة نفسها وقنؿ مستادمنا تكرار ال كي : حع  نايص/اظبو مست / خربه: 
 كان لونا
  .71، ص1999عبداللطيف،) كان مستا

 لق  وقنؿ:كيف يصيدة كدت ح
 يف الزمن احللم يكون ادلد

 يغيب القبل
 ، حيكرر األساس ال كييب اؼبكنف من: حع /حاع  ثبلث مرات، 83، ص1999عبداللطيف،يضي  البعد )

   ال ولب  حف وكرره من جدود حنی وقنؿ:
 يف الزمن اليقظة

 يأيت العد
 سباسكنا كترابطا ظاىرون. ، كصبي  ىذا حكس  النص 84.83، ص1999عبداللطيف،يقوم احلد )

 كيف يصيدة بقية غناء أل فاؿ اغبجارة وقنؿ:
 ليس من حيتاج أن تكتب شعرا
 ليس من حيتاج أن تلعن عهرا

 ، حيكػػػػرر اؼبركػػػػ : حعػػػػ  نايص/اسػػػػا 117، ص1999عبػػػػداللطيف،) لههههيس مههههن حيتههههاج أن تعههههزف سههههرا
ث مرات،   ال ولب  حف منصنؿ/ حع  مضارع/ حرؼ نص / حع  مضارع حاعلو مست / اسا منصنب ثبل

 وكرره من جدود يف ينلو:
 ، كال ش  يف حف اؼبعا الدالي وت ثر بننع 119، ص1999عبداللطيف،) ليس من حيتاج أن تعشق شربا

 البنية الشكلية كورتب  هبا، كىذا من حينل دكاعي االتصاؿ الذم وسها يف سب  النص كترابطو.
 كيف يصيدة يراءة يف األنا وقنؿ:
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 ويت نصا أخفت أمس  ص
  مكػػػررنا اعبػػػار كا ػػػركر ثػػػبلث 123، ص1999عبػػػداللطيف،) يف التصهههريح ويف التلمهههيح ويف التصهههحيح

 مرات. 
 كيف يصيدة كوك ف وقنؿ:

 ال حول يل أن أجازف باجلزم
 ال حول يل أن أجازف باالختيار
 ال حول يل أن أجازف بالقط 

 ال حول يل أن أجازف بااللتزام 
  مكررنا ال كيػ  اؼبكػنف مػن: حػرؼ نفػي/ 141، ص 1999عبداللطيف،أجازف باجلزم )ال حول يل أن 

اسا/ حرؼ جر/ اسا ؾبركر/ حرؼ نص / حع  مضارع/ حرؼ جر/ اسا ؾبركر حرب  مػرات، كببلحػ  حف 
اؼبكننػػات يف جلهػػا كاحػػدة، حيػػ  خػػالف ا ػػركر األخػػو حقػػ  يف ال كيبػػات صبيعهػػا، كيػػد حضػػف  ىػػذا علػػ  

تكرار اؼبػادة كاا حف سباس  النص كاكتسابو ترابطان بنی حجأادو،  بارزنا كجرسنا منسيقيِّا حسهاا يف ا إوقاعن النص 
ػا علػػ  الفكػػرة  مػػن الداللػة الناحػػدة حيقػػ  للػنص خصنصػػيةكبػو ىف جػػأء   هاشػػ اكا نفسػػها مػ اللغنوػة  كإغباحن
 .البؤرة

 كيف يصيدة إ  بشارة اػبنرم وقنؿ:
 شجر األرز 
 وجبل الدرز

 اذلدموتل 
  حيكرر اؼبقط  اؼبكنف من: مضاؼ / مضاؼ إليو حرب  مػرات؛ 148، ص1999عبداللطيف،وتل الردم )

 حشك  النص متناليات ؽبا النااـ النحنم نفسو عل  شك  رباعيات كبنوة.
كيف يصػػيدة غيػػاب الػػأمن اغبػػي وكػػرر اؼبركػػ : اسػػا مضػػاؼ/ مضػػاؼ إليػػو مضػػاؼ/ مضػػاؼ إليػػو منصػػنؼ/ 

 صفة حنی وقنؿ:
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 إناء الزىر اخلايلحذو 
 قرب الرف الشبو البايل

   وكرر اؼبرك : حع / حاع / مفعنؿ/ صفة، حنی وقنؿ:
 فقَد الباُب الطرَق اخلافت 

  171، ص1999عبداللطيف،) فقَد اجلرُس النطق اآليل
وػػػؤدم كظيفتػػػنی مهاتػػػنی داخػػػ  الػػػنص إضػػػاحة التسػػػاؽ  تكػػػرار ال اكيػػػ  علػػػ  مسػػػاحات منتااػػػةإف         
وغار النص عل  صػعيد الصػنت بػدحقات منسػيقية منااػة حشػبو بنيػ   تتاين  النظيفة األك  يف كننوالنص؛ 

الػػنفد حميػػ  إ  ترجيػػ  الػػنغا ذلػػ  حف ، عػػوإليػػو ظب حيصػػغي وكتنيػػػ  ذىنػػ حذف اؼبتلقػػيحجػػراس متتابعػػة، تقػػرع 
الػػنص ؼبسػػات عا فيػػة شػػي  يف كاػػا حف اإلوقػػاع اؼبتناسػػ  يف الفقػػرات كالػػذم وي ،الطنوػػ  ذم التسػػاكم الػػأمين 

كجدانية وفرغها إوقاع اؼبفردات اؼبكػررة بشػك  تصػحبو الدىشػة كاؼبفاجػ ة ، فبػا لعػ  حاسػة الت مػ  كالت كوػ  
 تتصاعد يف نفد اؼبتلقي. 

ورغبػػو منشػػيء الػػنص، كوروػػد حمػػا علػػ  صػػعيد الداللػػة حهػػن وفيػػد الت كيػػد كاإلغبػػاح علػػ  حمػػر ؿبػػدد          
النص دحقات شعنروة تنساؽ مت ثرة بتكرار اؼبعا عل  ىذا النحن اؼبنسجا، كىػذا  وعطيإوصالو للاتلقي فبا 

كفبػا وقػنم ربقػ  التااسػ  النصػي هبػذا التػنازم حف اؼبرجعيػة الداخليػة ، صبيعو واهر سباس  النص كانسػجامو
 التااس .يف اعبا  الفعلية منها ىي ضاادر تعند إ  شاص كاحد، حما االظبية منها حالينبات حيها ودعا 

 اخلامتة:
مىينَّػ  التكػػرار الشػكلي يف دوػػناف يليػػ  مػن التعػػرم للارحػـن الشػػاعر: لطفػػي عبػداللطيف ظػػاىرة عاليػػة         

الكيناحة؛ فبا جعلو كسيلة كاضحة التساؽ النص، كترابطو السطحي، كص  ؾبانعو ما وقارب من مادة كستَّةو 
التكرار؛ حتننعن  رادقو؛ تكرارنا كليِّا، كجأديِّا، كداللينا، كسبعنی تكرارنا، كيد استنعبن النصنص حغل  حنناع 

 كتكرار تراكي .
كيػػد سبركػػأت كيناحػػة التكػػرار يف التكػػرار الكلػػي ب نناعػػو: تكػػرار صبلػػة تامػػة، حك عبػػارة، حك لفاػػة، الػػذم        

يف حربعةو كثبلثنی منضعنا كص  إ  ما وقارب ستَّةن كشباننی تكرارنا، وليو التكرار اعبأدي واالشتقايي  الذم جاء 
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تقروبنا،   التكرار الدالي ب نناعو: ال ادؼ كشبو ال ادؼ، كاالسا اؼبش ؾ، كاغبق  الدالي الذم تكرر حربعةن 
 كعشرون مرة، كحخونا تكرار ال اكي  الذم جاء منو ثبلثةي كعشركف تكرارنا تقروبنا.

ي بنی العناصر اؼبتكررة كالبا النصية الػنارد حيهػا التكػرار، كال كيد حسها التكرار يف تعأوأ ال اب  اإلحا      
شػػػ  يف حف الكلاػػػة األكينػػػر تكػػػرارنا سبينػػػ  إشػػػارة إ  القضػػػية الكػػػربل يف الػػػنص، كرغبػػػة الكاتػػػ  يف إوصػػػاؽبا 
للاتلقي، كىذا ما لػنح  يف عػدد مػن القصػادد يف الػدوناف، كاػا لاػ  التكػرار اعبأدػي بػنی اؼبناحقػة يف اعبػذر 

ؼباالفػػة يف الصػػيغة اعبدوػػدة فبػػا وينػػرم الػػنص، كوػيعىػػدُّ التكػػرار بػػال ادؼ تننوعنػػا اسػػتبداليِّا مػػ  التكػػرار الكلػػي كا
 خركجنا باؼبتلقي من م زؽ اؼبل  ك الرتابة. 
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