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قراءة يف شعر توبة بن احُلميرِّ 
اخلفاجي باملنهج البنيوي املعاصر 

القصيدة الثالثة من ديوانه منوذجًا

د. بهية فهد هّواري
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ملخص: 

ان�سب اهتم�م الب�حثني والنّق�د على �سعراء احلب العذرّي – يف الع�رص االأموي–، والقى 
الدار�سون،  ُين�سـفه  مل  منهم،  �س�عر  ب��ستثن�ء  وعمق،  بعن�ية  فدر�سوه  كبرياً،  رواجً�  اأدبهم 
الذي ع��ص جتربة ع�طفية، ب�ءت  االأخيلّية(  ليلى  احُلمريِّ اخلف�جي، �س�حب  اإّنه )توبة بن 

ب�لف�سل.
ومل� ك�ن ُم�سّلمً� به اأن التجربة الع�طفية من مقوم�ت االإن�س�ن ال�سوي، وبعد العودة 
مو�سوعية.  علمية  ب�سورة  �سعره  الدرا�سة  هذه  ا�ستهدفت  املطبوع،  ديوانه  يف  توبة  ل�سعر 
االإبداعّية،  القراءة  ملقولة  وفقً�  ال�ستنط�قه  منوذجً�  الديوان  من  الث�لثة  الق�سيدة  ف�تخذت 
عن  املنبثق  النقدي  االجت�ه  معطي�ت  لتطبيق  حم�ولة  يف  الق�سيدة  لهذه  بتحليل  وقمت 
املنهج  هي  الب�حثني،  بع�ص  اعتق�د  يف  الأنه�  املع��رصة،  والل�س�نية   )1( البن�ئية  النظرية 
اإنه� درا�سة يف جوهر ال�سعر،  االأف�سل الذي يو�سل اإىل الك�سف عن الغ�ية والهدف املرجو. 
تبداأ من الظ�هر لتدخل اإىل الب�طن، فكّل َمْن ُيعيد حتليل امل�دة املدرو�سة بهذا املنهج نف�سه، 

�سي�سل اإىل النتيجة نف�سه� اأو م� يق�ربه�. 
وقد در�ست �سعر توبة من خالل خم�سة م�ستوي�ت هي: م�ستوى الوزن واالإيق�ع )امل�ستوى 
ال�سوتي( ، وامل�ستوى ال�رصيف، وامل�ستوى املعجمي )اللفظي/ الداليل( ، وامل�ستوى الرتكيبي 
)النحوي( ، وامل�ستوى البالغي )البي�ين( . م�ستعينة بعدد من اجلداول االإح�س�ئية، للتو�سل 

اإىل النت�ئج املو�سوعية الدقيقة.
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Abstract: 

The researchers and critics focused their attention on Platonic love poets 
in the Umayyad Age. These poets' literature gained so much popularity that 
it was studied thoroughly and carefully. However, one of those poets was not 
dealt with fairly. This poet is Tawbah Ben Al Humayyer Al-Khafaje, Laila Al-
Akhyaliyyah's lover, who underwent a failure love affair.

As it is universally acknowledged that a romantic emotional experience 
characterizes the normal human being, this study attempts to investigate this 
poet's literature in a profound scientific and objective way.

I selected the third poem of his Diwan as a model and made a 
comprehensive analysis of it in an attempt to apply the critical trend within the 
contemporary structural and linguistic theory, as most researchers maintain 
that this is the best method to reveal the truth. It is a study in the essence of 
poetry starting from the outside and moving to the inside. 

Therefore, it is a reliable approach in the sense that each researcher 
who repeats analysis of the same material will come up with the same or 
nearly the same conclusion. I followed five levels in studying Tawba’s Diwan: 
phonetic, morphological, lexical, structural, and rhetorical level. I used some 
statistical tables to get precise results.
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هدف البحث: 
ت�ستهدف هذه الدرا�سة، اإلق�ء ال�سوء على اأ�سلوب توبة وخ�س�ئ�سه الفنية، والعن��رص 
الذين  العذريني  ال�سعراء  من  غريه  عن  يتم�يز  فتجعله  ال�سعري  منهجه  عليه�  يرتكز  التي 
على  يعتمد  الذي  ب�لتحليل  اإاّل  اإدراكه�  ميكن  ال  ل�سعره  مع�جلة  يقت�سي  وهذا  ع��رصوه. 
التفكيك والربط، الكت�س�ف العالق�ت بني مظهر واآخر من مظ�هر العمل االأدبي، اأي اكت�س�ف 

بن�ئه، للو�سول اإىل النت�ئج املرجوة. 
اخرتت ديوان توبة لدرا�سة �سعره، ال�سته�ر هذا الديوان بني علم�ء امل�رصق واملغرب 
، وات�سح يل من خالل ذلك �سي�ع كثري من �سعره، واختالطه ب�سعر   )3( )2( وحديثً�  قدميً� 

غريه. والديوان على �سغره حجمً�، قد ا�ستوفى مو�سوعه )4( . 
واخرتت الق�سيدة الث�لثة من هذا الديوان للدرا�سة، الأنه� – يف اعتق�دي – اأن�سب ق�سيدة 
من بني ق�س�ئد الديوان ومقّطع�ته، من حيث عدد االأبي�ت، ويف متثيله� معظم خ�س�ئ�ص 

�سعره الفنية، ف�تخذته� منوذجً� للقراءة االإبداعية التي ت�سرّي النقد اإن�س�ًء، والت�رصيح بن�ًء.
واالإيق�ع  الوزن  م�ستوى  هي:  خم�سة  م�ستوي�ت  على  توبة  ل�سعر  درا�ستي  اأقمت  وقد 
 ، الداليل(  )اللفظي/  املعجمي  وامل�ستوى  ال�رصيف،  وامل�ستوى   ،  )5( ال�سوتي(  )امل�ستوى 
وامل�ستوى الرتكيبي )النحوي( ، وامل�ستوى البالغي )البي�ين( ، وا�ستعنت بعدد من اجلداول 

االإح�س�ئية، واملخطط�ت ال�رصورية، للتو�سل اإىل النت�ئج املو�سوعية الدقيقة.
و�ستخدم هذه الدرا�سة – من وجهة نظري- عدداً من م�س�ق�ت تخ�س�ص اللغة العربية 

التي ُتدّر�ص يف ج�معة القد�ص املفتوحة وهي: 
. 1 من�هج النقد االأدبي احلديث. 

منهج قراءة الن�ص العربي.  2 .
 . ) ن�سو�ص �سعرية )1، 2، 3. 3

علم البالغة. 4 .

متهيد: 

�ُسهر توبة اخلفاجي بليلى االأخيلية و�سهرْت به، واأحب اأحدهما االآخر حتى ُعدا 
برزا  االأموي، ففيه  الع�رص  �سعراء  املوؤرخون من  لذا يعدهم�   .  )6( العذريني  الع�ساق  من 
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ال  �سعرهم�، وتردد ذكره،  وانت�رص  �س�عريتهم�،  و�س�ع خربهم�، وظهرت  �س�عرين عذريني، 
�سيم� يف جم�ل�ص اخللف�ء واالأمراء.

جند  بوادي  يف  �س�ع  فقد  ومنوه،  العذري  الغزل  ب�نت�س�ر  االأموي  الع�رص  متيز  وقد 
واحلج�ز، وبخ��سة بني بني عذرة، وبني ع�مر. اأحب توبة ليلى حبً� ملك عليه لّبه، فك�ن 
يع�ود زي�رته�، ويقول فيه� ال�سعر، وك�نت كم� يحدثن� املوؤرخون »جميلة، طويلة، دعج�ء 
العينيني، ح�سنة امل�سية، ح�سنة الثغر« )7( . ويبدو اأن قومهم� ك�ن� متج�ورين، يغزوان معً� 
»فغزوا يومً� فلم� رجعوا ح�نت من توبة التف�تة وقد برزت الن�س�ء ب�لب�رص واالإ�سف�ر للق�ء 
اأن  اإىل  اإليه�  فيتحدث  يع�وده�  وجعل  به�،  ف�فتنت  ليلى  توبة  فراأى  الغزو،  من  الق�دمني 

اأخذت قلبه واأط�رت لّبه« )8( . 
»فخطبه� اإىل اأبيه� ف�أبى اأن يزوجه اإي�ه�، وزوجه� رجاًل من بني االأدلع« )9( ، اإاّل اأن 
اإىل قومه  ُيعتب، و�سكوه  اأخوه� وقومه� فلم  هذا مل مينعه من مع�ودة زي�رته�، »فع�تبه 
ب�إهدار  ليلى  وعلمت   .  )10( اأت�هم«  اإن  دمه  ف�أهدر  ال�سلط�ن،  اإىل  منه  فتظلموا  ُيقلع،  فلم 
تعلمه مبجيئه  لئن مل  الن��ص، فحلف  به� عن  دمه »وج�ءه� زوجه�، وك�ن غيوراً، يعزب 
ليقتلّنه�، ولئن اأنذرته بذلك ليقتلّنه�« )11( . »وك�ن توبة يزوره� على خيفة وخفية، فلم� 
ا�ستّد التحريج عليه، جعلت بينه� وبينه اأم�رة، فق�لت اإذا مررَت فوجدتني مربقعة ف�جل�ص 
مطمئنً�، فال حرج حينئذ« )12( . »ف�س�دف اأن ج�ء يومً� لزي�رته�، فلم� علمت به خرجت 
�س�فرة حتى جل�ست يف طريقه، فلم� راآه� �س�فرة فطن مل� اأرادت، وعلم اأنه قد ُر�سد، واأنه� 
فتبعوه،  اأت�ه�،  اأنه  االأدلع  بني  وبلغ   .  )13( فنج�«  فر�سه  فرك�ص  ب�ل،  ذي  الأمر  �سفرت 

فف�تهم. ولذلك ق�ل بيته: 
فقد رابني منها الَغداَة �ُسفوُرها )14(  وكنُت اإذا ما زرُت ليلى تربقعْت   

وال تذكر املظ�ن عن اأحوال توبة �سيئً� بعد اقرتان ليلى، ولكن االأرجح اأنه تزوج، واأنه 
�ج �س�أله� بقوله: »هل ك�ن  مل ينقطع ت�سبيبه به�. وقد ج�ء هذا على ل�س�ن ليلى، وك�ن احلجَّ
بينكم� ريبة قط اأو خ�طبك يف ذلك قط؟ فق�لت: ال واهلل اأيه� االأمري، اإاّل اأنه ق�ل يل ليلة – وقد 

خلون� – قواًل فظننت اأنه قد خ�سع لبع�ص االأمر )15( فقلت له: 
فلي����س اإليها م���ا َحييَت �س���بيُل وذي حاج�ٍة ُقلنا له: ال تُبْح بها   
واأنَت الأخ���رى ف���ارٌغ وحليُل )16(  لنا �ساح�ٌب ال ينبغي اأن نخوَنُه  

فو اهلل م� �سمعت منه ريبة بعده� حتى فّرق بينن� املوت«.
ف�ل�سطر الث�ين من البيت الث�ين، يو�سح اأمر زواجه.
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�ج: اأن�سدين� ي� ليلى بع�ص م� ق�ل فيك توبة، ق�لت نعم اأيه� االأمري هو الذي  فق�ل احلجَّ
يقول )17( : 

 )18( ����فائ�ُح  و�سَ َجْن���دٌل  ودون����ي  عل���يَّ  َوَل�ْو اأنرّ ل�يل�ى االأخ�يل�يرّ�َة �َس�لرّ�م�تْ 
اإليها �س���دًى من جانِب القرِب �س���ائُح )19(  ل�س�لرّم�ُت ت�س�ليَم الب�سا�س�ِة اأو َزق�ا 
وق���ام عل���ى ق���ربي الن�س���اُء ال�س���وائ�ُح َف�َهْل تبكنَيْ ليل�ى لئْن ِم�تُّ ق�بَله�ا 
وج���اَد لها ج���اٍر م���ن الدم���ِع �س�����افُح كما لو اأ�ساَب املوُت ليلى ب�كيُتها 

واأن�سدته الق�سيدة كله�.
وتعدُّ ق�سة مقتل توبة خري مث�ل للع�سبية القبلية، والنزاع الذي ك�ن م�ستفحاًل بني 
القب�ئل – يف ع�رص بني اأمية – اآنذاك، حتى بني االأره�ط التي بينه� ن�سب، فقتلُة توبة من 

بني عوف بن ع�مر، وهوؤالء وخف�جة من بني ُعقيل.
وك�ن �سبب مقتله اأنه ك�ن بينه وبني بني عوف بن ع�مر بن عوف بن عقيل حل�ء )20(، 
وك�ن يجدد غ�راته عليهم، ويطرد اإبلهم، فهّبوا الأخذ الث�أر واالنتق�م، فك�ن لهم م� اأرادوا، 

وقد وافته املنية وهو يف ريع�ن �سب�به، كم� ق�لت عنه ليلى من خالل رث�ئه� له: 
واأق����رَض عن���ُه كلُّ ِق���ْرٍن ُيطاوُلْه اأتْت�ُه ال�منايا ح�ني ت��مَّ ت�م�اُم�ُه  

وتر�س���ى بِه اأ�س�باُلُه وحالِئلُْه )21(  وكان كَلْيِث الغاِب يحمي عريَنُه  

القصيدة الثالثة )احلائية( 
ق�ل توبة: 

)من الطويل( 
وهْل ما واأَْت ليل�ى ب�ِه لَك ناِج�ُح با اليوِم �ساِفُح   اأال هْل ُفوؤادي عن �سِ
�رَضاٌح مِلا َتْلوي الُنفو�ُس ال�َس�حاِئُح وهْل يف غ�ٍد اإْن ك�اَن يف الي�وِم ِعلرٌّة   
ُح حا�سِ كما �رَضرَّد اللوَح الِنطاُف ال�سَّ �َسقْتني ِب�رُضِب امُل�سَت�ساِف َف�س�َررَّدْت  

���َفاِئ�ُح َعل����يَّ ودون�ي َجْن�َدٌل و�سَ ول�و اأنَّ ل�ي�ل�ى االأخ�ي�ل�ي��َة �سلرّم��ْت  
اإليها �سدًى ِمْن جانِب الَقرْبِ �ساِئُح َل�سلرّم�ُت ت�سليَم الَب��س�ا�س��ِة اأْو َزق��ا  
ِبَطْريف اإىِل ليلى العيوُن الَكوا�ِس�ُح َع�دْت   ولو اأنَّ ليلى ف�ي ال�س�ماِء الأَ�سْ
َمَع الررّي�ِح ف����ي َمورّاِرها امُلَتناِوِح ول�و اأر�َس��ل�ْت َوح�ْي�اً اإل�يَّ َع��رْف�ُت�ُه  
�سمريُ الذي بي قلُت: للنا�ِس �ساِلُح اإذا النا�ُس ق�الوا: كيَف اأنَت وق�د ب�دا  
اأال ُكلُّ ما َق�ررّْت بِه العي�ُن �س���اِلُح واأُْغ��َب�ُط ِم��ْن ل�ي�ل�ى ِب�م�ا ال اأَن�اُل�ُه  
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واِئُح وقاَم على قب�ري الِن�ساُء ال�سرّ ف�ه�ْل تبكَي�ْن ل�يلى َلِئ�ْن ِمترُّّ قبَله�ا  
وج�اَد لها ج�اٍر ِمَن الدرّمِع �س���اِفُح كما لو اأ�س�اَب املوُت ليلى َبَكيُت�ها  
عل����ى َظْه�ِر ُمْغب�رِّ امَلف���اِوِز ناِزُح �ْدٍق قد و�سل�ُت َجناَحهم   وِفْتياِن �سِ
ْب��َسُب امُلتطاِوُح ُجُنوٍف، َهواها ال�سَّ �س�ا   مِباِئ�َرِة ال�َسْبَعْي�ِن َمعق�وَدِة ال�نَّ
ُح ال�َسحا�سِ الرُتَّهاُت  اإالرّ  ِبن�ج�راَن،  �اأِْي داِره�ا   وما ُذْكَرت�ي ليلى على َنَ

حتليل القصيدة: 

هذه الق�سيدة من ال�سعر الوجداين الذي يقرتب من االإف�س�ء الروم�ن�سي، الأنه� مزيج من 
من�ج�ة �س�عر حمب ي�ستلهم الطبيعة، فمداه� الت�أرجح بني الواقع واخلي�ل.

فكيف ال�سبيل اإىل فك روابط هذا الن�سيج ال�سعري من حلمته املتحولة؟ تلك هي وظيفة 
اال�ستنط�ق الن�سي وفقً� ملقولة القراءة االإبداعية.

حول القراءة األوىل: 

اأول م� ي�سرتعي االنتب�ه، عند قراءة الن�ص للوهلة االأوىل، تكرار لفظة )ليلى( ، وعلى 
م�س�حة الن�ص )ثم�ين مرات( ، ويف االأبي�ت )1، 4، 6، 9، 10، 11، 14( ، ثم كرثة االأدوات 
على اختالف اأنواعه�، ولهذا نتوقع االنعط�ف�ت الرئي�سة اأو التحوالت الداخلية يف االأبي�ت 
حيث ترد هذه اللفظة، اأو تلك االأداة التي حتدد اأ�سلوب اجلملة. ويحدث هذا التكرار يف مط�لع 

املق�طع اأو نه�ي�ته�، ويف االأق�س�م الداخلية، مما ي�سمح بالتق�سيم االآتي: 
واال�ستفه�م،  والتنبيه  اال�ستفت�ح  ب�أداة  ويبداأ   ،  ) ♦ 3  –  1( االأبي�ت  االأول:  املقطع 

وتوارد اللفظ املفت�ح )ليلى( ، )اأال هل... البيت 1( .
( ، ويبداأ ب�أداة ال�رصط )لو( وب�للفظ امللهم )ليلى  املقطع الثاين: االأبي�ت )4 – 9 ♦

االأخيلية( الذي يعود ليغلق املقطع مع اأداة اال�ستفت�ح والتنبيه )اأال كل ... البيت 9( . 
وال�رصط،  اال�ستفه�م  اأداتي  ب�متزاج  ويبداأ   ،  ) ♦ 14  -10( االأبي�ت  الثالث:  املقطع 
وبدفٍع من اللفظ املوحي )ليلى( ، )فهل ... ليلى لئن ... البيت 10( ، وينتهي اأي�سً� ب�للفظة 

نف�سه� املحركة )ليلى( ، )البيت 14( .

أ. املستوى الصريف: 

ال�سمائر:  1 .
تعتمد الق�سيدة �سيغة املتكلم )اأن�، ال�س�عر( والغ�ئب )هي، ليلى( ، فهم� القطب�ن اللذان 

تتحرك بينهم� الق�سيدة.



90

– منوذجاً ديوانه  – من  الثالثة  د. بهية هواريالقصيدة 
قراءة في شعر توبة بن احُلميِّر اخلفاجي باملنهج البنيوي املعاصر 

يك�سف تكرار �سمريي املتكلم والغ�ئب عن و�سعية االنف�س�ل م� بني ال�س�عر/ وهي؛ 
ب�سبب البعد املك�ين )البيت 14( و�سواه.

يدور الكالم بجملته على ل�س�ن املتكلم، فقد تكررت �سم�ئر املتكلم املتعلقة ب�ل�س�عر 
)17 مرة( وعلى النحو االآتي: 

( ، تكرر �سمري املتكلم مرتني. املقطع االأول: )1- 3 -
( ، تكرر �سمري املتكلم ع�رص مرات. املقطع الث�ين: )4- 9 -

( ، تكرر �سمري املتكلم خم�ص مرات. املقطع الث�لث: )10- 14 -
وتكررت �سم�ئر الغ�ئب املتعلقة بليلى )10 مرات( ، كم� ي�أتي: 

( ، تكرر �سمري الغ�ئب مرتني. املقطع االأول: )1- 3 -
( ، تكرر �سمري الغ�ئب ثالث مرات. املقطع الث�ين: )4- 9 -

( ، تكرر �سمري الغ�ئب خم�ص مرات. املقطع الث�لث: )10- 14 -
)جدول الضمائر( 

الغائب�سمري املتكلماملقطع
122
2103
355

ونالحظ الت�س�وق العددي ل�سمريي املتكلم والغ�ئب يف املقطع االأول، اإذ تكرر كل من 
ال�سمريين خم�ص مرات. ولهذا داللته  الث�لث تكرر كل من  ال�سمريين مرتني، ويف املقطع 
النف�سية، و�سعور املتكلم )ال�س�عر( ب�لتق�رب الروحي مع الغ�ئب رغم البعد املك�ين. كم� اأن 
جميء هذين ال�سمريين )مت�سلني( دليل على رغبة ال�س�عر اخلفية يف اإق�مة ات�س�ل حقيقي 

على اأر�ص الواقع.
... )البيت 8(  ... ق�لوا  الواو يف  الدال على اجلمع، �سوى مرتني.  الغ�ئب  مل يرد �سمري 
 . )فتي�ن �سدق(  والع�ئد على  )البيت 12(   ... ... جن�حهم  ، وهم يف  )الن��ص(  والع�ئد على 
وبينهم،  )ال�س�عر(  املتكلم  بني  للعالقة  ا�ستبع�د  الغ�ئبني،  ب�سيغة  اجلم�عة  عن  والكالم 
وتعبري عن انف�س�له عنهم، لذلك ال ي�سرتك )الن��ص( اأو الغ�ئبون معه يف �سمرٍي واحد، ك�سمري 

املتكلمني وال يتوجه اإليهم ب�سمري املخ�طبني.
 ، البيت 1(   ... )لك  الدال على املخ�طب املفرد مرتني فقط، مرًة مت�ساًل  ال�سمري  ورد 
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اأنه  اأي  ... البيت 8( واملق�سود ب�ل�سمريين املتكلم نف�سه )ال�س�عر( ،  واأخرى منف�ساًل )اأنت 
و�سع نف�سه مرًة اأخرى يف عزلٍة عن اجلم�عة. ف�أبي�ت الق�سيدة جتري يف ت�سور ثن�ئي. اأن�، 

املتكلم )ال�س�عر( / هي الغ�ئب )املحبوبة( .
االأ�سماء:  2 .

وردت يف الق�سيدة على النحو االآتي: 
ليلى:  ● 

كرر ال�س�عر هذا اال�سم ثم�ين مرات، ج�ءت على النحو االآتي: 
. ) املقطع االأول: )1- 3( ، واأت ليلى ... البيت )1 -

( ، ... ليلى يف ال�سم�ء ...  املقطع الث�ين: )4- 9( ، ... ليلى االأخيلية �سلمت ... البيت )4 -
اإىل ليلى العيون ... البيت )6( ، واأغبط من ليلى ... البيت )9( .

( اأ�س�ب املوت ليلى ... البيت  املقطع الث�لث: )10- 14( ، تبكني ليلى ... البيت )10 -
)11( ، وم� ذكرتي ليلى... البيت )14( .

بينم�  واالأمل،  الوعد  بفعل  مقرونً�  فقط  مرة  االأول  املقطع  يف  )ليلى(  ا�سم  ورد  فقد 
تكرر يف املقطع الث�ين اأربع مرات مقرونً� ب�ل�سالم والعلو واالرتف�ع اإىل ال�سم�ء، ثم الغبطة، 
ب�لبك�ء  ممزوجً�  مرات،  ثالث  ا�سمه�  فيرتدد  واالأخري،  الث�لث  املقطع  يف  احل�ل  وينعك�ص 

واملوت والذكرى.
وانت�س�ر ا�سم )ليلى( بوجوهه املتعددة يدفعن� اإىل االإح�س��ص ب�أن ال�س�عر يهذي ب��سم 
)ليلى( لياًل ونه�راً، اإنه اللحن الوحيد الذي يظل يعزفه على اأوت�ر �سعره دون اأن ميل اأو يي�أ�ص 
وليلى حتمل  قدر حمتوم،  اأنه  اإال  ُيف�رص  وال  ه�ئمً� ح�ملً�،  اأبداً  يظل  فيه  الوحيد  فهي حبه 

وجهي القدر، هي احلي�ة، وهي املوت، وهي مفت�ح �سعره. 
جنران: )22( ● 

ذكر هذا اال�سم مرة فقط، البيت )14( ، ويبدو اأنه� املك�ن الذي ا�ستقرت فيه ليلى بعد 
زواجه�. وقد و�سعه على �سكل جملة اعرتا�سية.

ا�سم الفاعل  3 .
تكرر يف الن�ص )13( مرة على النحو االآتي: 

مرت�ن يف املقطع االأول )1- 3( ، �س�فح، ن�جح. خم�ص مرات يف املقطع الث�ين )4- 
9( ، �س�ئح، الكوا�سح، املتن�وح، �س�لح )مرتني( . �ست مرات يف املقطع الث�لث )10- 14( ، 
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ال�سوائح، ج�ٍر، �س�فح، ن�زح، م�ئرة، املتط�وح.
ومب� اأن �سيغة ا�سم الف�عل بنية تدل على احلدث ومن ق�م به، كم� اأنه� تعمل عمل الفعل، 
فقد تعمد ال�س�عر االإكث�ر من هذه ال�سيغة، لتكون عونً� له، مع االأفع�ل ب�سيغه� املختلفة، 

لتدعيم حم�ور احلركة يف الق�سيدة؛ الأنه� تفيد االإطالق واال�ستمرار غري املقّيد بزم�ن.
�سيغة اجلمع:  4 .

وردت اأ�سم�ء ب�سيغة اجلمع )15( مرة على النحو االآتي: 
تكررت �سيغة اجلمع يف املقطع االأول )1- 3( اأربع مرات: النفو�ص، ال�سح�ئح، النط�ف، 

ال�سح��سح.
الن��ص  الكوا�سح،  العيون،  �سف�ئح،  مرات:  خم�ص   )9  -4( الث�ين  املقطع  يف  وتكررت 
)مرتني( . وردت يف املقطع الث�لث )10- 14( �ست مرات: الن�س�ء، ال�سوائح، فتي�ن، املف�وز، 
الرته�ت، ال�سح��سح. ف�إكث�ر ال�س�عر من هذه ال�سيغ ي�ستثري يف بنية الق�سيدة ح�سً� ب�لقهر 

وال�رصاع.
فقط  مرة  �سوى  الق�سيدة  يف  يرد  مل  املثنى،  ب�سيغة  اال�سم  اأن  للنظر  الالفت  ومن 
)ال�سبعني( البيت )13( ، علمً� ب�أن الق�سيدة، كم� ذكر تدور يف ثن�ئية اأن� )ال�س�عر( / هي 
)املحبوبة( ، فلو تن�ولن� املعنى اللغوي لكلمة )ال�سبعني( ، والتي وردت �سفة للن�قة، وجدن� 
بهم�،  ت�سبع  الأنه�  كذلك؛  و�سمي�  املنكبني، و�سبع�ه� ع�سداه�،  بنَي  م�  بعيدَة  تعني  اأنه� 
ال�س�عر  يوؤكد حقيقة و�سع  البعد واالمتداد، وهذا  . ف�لكلمة حتمل معنى   )23( اأي متد بهم� 

واملحبوبة، ويف�رص عدم التق�ء املثنى، ب�سورة وا�سعة، على اأر�ص الق�سيدة.
الزمان واملكانك 5 .

هذه  وردت  اإذ  الق�سيدة،  هند�سة  للم�س�همة يف  واملك�ن  الزم�ن  األف�ظ  ال�س�عر  وّظف 
االألف�ظ على النحو االآتي: 

)جدول الزمان والمكان( 

اللفظالبيتاملقطع

االأول
 )3 – 1( 

زم�ن�سب� اليوم  )1( 
زم�نيف غد  )2( 
زم�نيف اليوم  )2( 
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اللفظالبيتاملقطع

الث�ين
 )9 -4( 

مك�نودوين  )4( 
مك�نج�نب  )5( 
مك�نالقرب )5( 
مك�نيف ال�سم�ء )6( 

الث�لث
 )14 -10( 

زم�نقبله� )10( 
مك�نقربي )10( 
مك�ناملف�وز )12( 
مك�نداره� )14( 
مك�نجنران )14( 

الحظن� تكرار األف�ظ الزم�ن يف املقطع االأول، ثالث مرات، بينم� تال�سى املك�ن. ويف 
املقطع الث�ين تال�سى الزم�ن، وتكرر املك�ن اأربع مرات. وتراجع ح�سور الزم�ن يف املقطع 
الث�لث ملرة فقط، يف حني تكررت األف�ظ املك�ن اأربع مرات. كم� نالحظ اأن األف�ظ الزم�ن يف 

جميع الق�سيدة )4( مرات بينم� ج�ءت األف�ظ املك�ن �سعف هذا العدد )8( مرات.
البعد املك�ين حيث تقبع احلبيبة، وقد و�سح  ال�س�عر يركز على املك�ن ملع�ن�ته من 

ذلك ب�سورة مب��رصة بقوله. )على ن�أي داره� بنجران( البيت )14( .
اأخرياً، فقد ابتداأ ال�س�عر ق�سيدته بزم�ن، واأنه�ه� مبك�ن، وهذا توازن بني النقطة العلي� 

والنقطة اخلت�مية، ن�هيك عن التوازن اخلفي داخل املق�طع.
االأفعال:  6 .

نالحظ يف االأفع�ل م� ي�أتي: 
انعدام فعل االأمر يف جميع الق�سيدة، وهذا يوؤكد عدم وجود خم�َطبني فيه�. Ú 

( مرات فقط، وعلى النحو االآتي:  Ú 4( ورود الفعل امل�س�رع
املقطع االأول )1 – 3( تلوي، البيت )2( . واملقطع الث�ين )4- 9( واأغبط، ال اأن�له، البيت 

)9( . واملقطع الث�لث )10- 14( تبكني، البيت )10( .
ا�ستمرارية احلدث، ولكن جميء هذا  اأي  الزمن احل��رص وامل�ستقبل  ويحمل امل�س�رع 
الفعل بهذه ال�س�آلة، َيْنفي احل�سور احلقيقي، ويجعله يف ُحكم الغي�ب املتمثل يف االأفع�ل 

امل��سية.
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( مرة على النحو االآتي:  Ú 21( كث�فة الفعل امل��سي، فقد ورد
( . �سقتني، ف�رصدت، �رصد،  املقطع االأول )1- 3( واأت، البيت )1( . ك�ن، البيت )2 -

البيت )3( .
( ، اأ�سعدت، البيت  املقطع الث�ين )4–9( �سلمت، البيت )4( . �سلمت، زق�، البيت، )5 -

)6( . اأر�سلت، عرفته، البيت )7( . ق�لوا، بدا، قلت، البيت )8( . قّرت، البيت )9( .
 .) املقطع الث�لث )10- 14( مّت، ق�م، البيت )10( . اأ�س�ب، ج�د، بكيته�، البيت )11 -

و�سلت، البيت )12( . 
الق�سيدة داللة م�ستقبلية،  له، يف هذه  اأن  اإال  الفعل امل��سي،  الرغم من كث�فة  وعلى 
اأفع�ل املقطع الث�ين والث�لث لت�أكيد حتمية حدوثه، وزي�دة حدته، وقدرته على  وال �سيم� 

الت�أثري.
النف�سية،  داللته  فله   )14  ،13( البيتني  يف  املختلفة،  ب�سيغته�  االأفع�ل،  انعدام  اأم� 
ال�سكون  البيتني من احلركة، دليل على  ال�س�عر، ف�لفعل مرتبط ب�حلركة، وخلو هذين  عند 
الن�سبي املرتبط ب�لي�أ�ص الذي انت�ب ال�س�عر يف النه�ية، ويك�سف عن جو االإحب�ط، وتوايل 

اخليب�ت.

ب. املستوى املعجمي )اللفظي/ الداللي( : 

لو ا�ستعر�سن� األف�ظ املقطع االأول )1- 3( لوجدن� بع�سه� ينتمي ق�مو�سيً� اإىل )حقل 
النفو�ص،  تلوى  �رصاح،  علة،  ن�جح،  ليلى،  واأت  �س�فح،  اليوم،  �سب�  )فوؤادي،  مثل:  احلب( 

البيت�ن 1- 2( .
، مثل: )�سقتني، �رصب امل�ست�س�ف،  العط�ص(  اإىل )حقل امل�ء/  االآخر ينتمي  وبع�سه� 

�رصدت، اللوح، النط�ف ال�سح��سح، البيت 3( .
ومل� ك�نت األف�ظ حقل امل�ء جم�زية، ن�ستطيع اأن ن�سمه� اإىل األف�ظ حقل احلب لتق�رب 
واملحبوبة  ال�س�عر  و�سعية  حتدد  متن�ق�سة،  اأو  �سدية  ثن�ئي�ت  معً�  ولت�سكال  دالالتهم�، 

واملتمثلة يف االت�س�ل/ االنقط�ع، وعلى النحو االآتي: 
لالنغالق  ت�أكيد   )1( البيت  الق�سيدة،  مطلع  يف  مرتني  تكرر  الذي  )هل(  اال�ستفه�م 
)انعدام املعرفة، انغالق لطبيعة املت�س�ءل عنه( ، فوؤاد ال�س�عر )فوؤادي( وم� يحويه من �سوق 
اأي�سً� يق�بله االنفت�ح  )�سب� اليوم( ثم متنيه ترك هذا ال�سوق، واالإعرا�ص عنه، هو انغالق 
. ويجري االنغالق/ االنفت�ح يف  البيت 1(  املتمثل يف وعد ليلى له )وهل م� واأت ليلى... 

روؤية ال�س�عر يف �سي�ق الزمن، يف اليوم علة/ يف غد �رصاح، البيت )2( .
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فم�  ف�رّصدت،  �سقتني/  خالل  من   )3( البيت  يف  االنقط�ع  االت�س�ل/  ثن�ئية  وتطل 
ح�سل عليه ال�س�عر – وهو امل�ستغيث من العط�ص – من ال�سقي )املج�زي( ، هو من القلة، 

والندرة واملحدودية اأقرب اإىل احلرم�ن.
ومبالحظة مطلع املقطع االأول ونه�يته، حيث بداأه ب�ل�سوق، )�سب� اليوم( ، وهو عط�ص 
جم�زي، واأنه�ه ب�لعط�ص )كم� �رصد اللوح البيت 3( ، نتبني اأن الثن�ئي�ت املتن�ق�سة التي 
ا�ستخرجن�ه� من املقطع االأول، تتحكم ب�لو�سعية اخل�رجية لل�س�عر ومبوقعه من االآخر، فهو 

يع�ين جتربة احلرم�ن املمثلة يف حبه الع�ثر ال�سقي، وهذا هو املحور االأول يف الق�سيدة.
ويف املقطع الث�ين )4- 9( تنتمي االألف�ظ فيه اإىل احلقول االآتية: 
حقل ال�سالم والت�سليم )�سلمْت، ل�سلمُت، ت�سليم، اأر�سلْت، وحيً�( . - 

حقل ال�سع�دة )الب�س��سة، �س�لح )مرتني( ، اأغبط، قّرت( . - 

حقل ال�سوت )زق�، �سدى، �س�ئح، الريح، مواره�، املتن�وح( . - 

حقل احلزن )جندل، �سف�ئح، القرب، املتن�وح، �سمري(  - 

تقريبً�.  األف�ظ  خم�سة  من  يتكون  منه�  فكل  العددي،  ب�لت�س�وق  احلقول  هذه  وتتميز 
وميكنن� اأن ن�سم األف�ظ حقل ال�سالم اإىل حقل ال�سع�دة، مل� حتمله األف�ظ احلقلني من دالالت 
االرتي�ح والغبطة، لي�سبح� معً� حقاًل واحداً هو )حقل ال�سع�دة( . كم� اأن األف�ظ حقل ال�سوت 
حتمل يف طي�ته� مع�ين احلزن، مم� ي�سمح ب�سمه� اإىل )حقل احلزن( ، لنخرج ب�سل�سلة مت�سلة 
االنقط�ع،  االت�س�ل/  االأ�س��سية.  الت�سورات  جت�سد  التي  ال�سدية  الثن�ئي�ت  من  احللق�ت 

االنفت�ح/ االنغالق، القرب/ البعد.
)انفت�ح(  انت�س�ر   )5  ،4( البيتني  يف  ال�سدى  و�سوت  والب�س��سة  والت�سليم  ف�ل�سالم 
لالنفع�ل ب�جت�ه االآخر، فهي عوامل جت�وب وم�س�ركة، ن�هيك عن االت�س�ل املب��رص الن�جت 
يتقل�ص  م�  �رصع�ن  واالنت�س�ر،  االت�س�ل  هذا  ولكن   – بيد  يداً  ال�سالم  عملية  ك�نت  اإن   –
وينقطع ويرتد عندم� ي�سدم ب�جل�نب االآخر، ب�حليز املك�ين املغلق )القرب( واملغطى بجندل 

و�سف�ئح.
وتتكرر حم�ولة االت�س�ل يف ع�مل ال�سم�ء املنفتح، حيث اإمك�نية وجود )ليلى( والنظر 
وتخفي  ت�سمر  التي  العيون  مبراقبة  وجم�به  بعيد،  ع�مل  ولكنه   )6( البيت  بحرية،  اإليه� 
العداوة. وتعود ثن�ئية االت�س�ل )االنت�س�ر( / االنقط�ع من جديد يف البيت )7( ولو اأر�سلت 
وحي�...، ف�الإر�س�ل انفت�ح وانت�س�ر، والوحي انغالق، الأن م� اأوحت به كالمً� )�رصاً( خمفيً� 

عن الغري، واملعرفة، عرفته، انفت�ح )انت�س�ر( .
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وتوؤلف الريح يف حد ذاته� ثن�ئية �سدية، ففي حني تقوم بتو�سيل م� توحيه احلبيبة، 
تكون الوقت نف�سه قد بّددت ونرثت وبعرثت م� حملته ب�سبب متوجه� وا�سطرابه�، ولهبوبه� 

ال�رصيع يف ك�فة االجت�ه�ت ... �سم�اًل... جنوبً�... فتكون ع�مل انقط�ع.
يح�ول ال�س�عر اأن يجد قنوات ات�س�ل بينه وبني احلبيبة الغ�ئبة، يف ال�سالم وال�سدى 
وال�سم�ء والوحي والريح، ولكنه� حم�والت ف��سلة، ال تلبث اأن تنقطع؛ الأنه� جمرد متني�ت، 

لن تتحقق، فهي بعيدة عن اأر�ص الواقع، لذا �ستظل تدور يف فلك اأحالم ال�س�عر فقط.
واإذا انتقلن� اإىل البيتني )8، 9( ، نه�ية املقطع الث�ين، جند اأنهم� يقع�ن بني حركتني 
مت�س�لبتني، حركة احللم الذي حلق به ال�س�عر يف خي�له )االأبي�ت 4 – 7( ، وحركة احلقيقة 
االآتية، واملمثلة يف املوت )البيت�ن 10، 11( . وعرب ه�تني احلركتني يع�ين ال�س�عر عذاب 
هو  وهذا  ب�ملرارة،  �سعور  اإنه  التن�ق�س�ت،  يحت�سن  ذلك  اأجل  من  احل��رصة،  اللحظة  وعي 

املحور الث�ين يف الق�سيدة.
فهو  ُذكر،  كم�  ت�سورية،  ثن�ئية  واال�ستفه�م   ،  )8( البيت  اأنت؟  كيف  الن��ص،  وي�س�أل 
انغالق )لعدم املعرفة( ، لكنه ا�ستفه�م جوابه معروف وموؤكد )قلت: للن��ص �س�لح( انفت�ح.

ويلتقي ال�رصي ب�ملك�سوف يف حركة )وقد بدا �سمري الذي بي( ليتحول ال�رص امل�سمر اإىل 
وجود وا�سح، لي�سكال ثن�ئية �سدية، فم� بدا وانك�سف من ال�س�عر خالف ونقي�ص مل� اأ�سمره. 
وتت�سح جدلية اأخرى خم�لفة للمنطق يف البيت )9( واأغبط... مب� ال اأن�له...، اإذ كيف ي�سح 
)ال�س�عر( ب�ل�سع�دة وهو غري ح��سل عليه�، بل ف�قده� وحمروم منه�؟  االإن�س�ن  اأن ي�سعر 
اإنه� حدة االأمل الذي ي�ستبد ب�ل�س�عر، ومقدار اللوعة التي تتولد عن التن�ق�س�ت املتحكمة به. 
فثن�ئية االنفت�ح/ االنغالق يف البيتني )8، 9( تتوحد يف ذات مركزية، ت�سبح منبعً� لطريف 
الع��سق،  ال�س�عر  ذات  الذات، هي  كله�، هذه  الق�سيدة  انفج�رية يف  بوؤرة  وت�سكل  الثن�ئية، 

وهي مركز الثقل االنفع�يل يف الق�سيدة.
نه�ية  على  ال�س�عر  اأجراه  الذي  التذييل  بهذا   )9( البيت  من  الث�ين  ال�سطر  وي�أتي 
ب�ل�سع�دة،  �سعوره  حقيقة  ويوؤكد  ليقرر  ال�سدية،  الثن�ئي�ت  من  خال  وقد  الث�ين،  املقطع 
املقطع  لينهي  والتعميم،  ال�سمولية  معنى  حتمل  ان�سي�بية،  بعب�رة  نف�سه  ومقنعً�  معلاًل 
الث�ين ب�أداة التنبيه نف�سه� التي بداأ به� املقطع االأول )اأال كل م� قرت به العني �س�لح( . 
اإن املقطع الث�ين هو النواة التوليدية؛ الأنه ي�ستمل على الوق�ئع واجلدلي�ت التي من تفجر 

تن�ق�سه� يتولد الن�ص كله.
وي�ستمل املقطع الث�لث واالأخري )10- 14( ، على احلقول االآتية: 

حقل البك�ء )تبكني، بكيته�، الدمع، ج�د، ج�ر، �س�فح( . - 
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حقل املوت )مت، ق�م، الن�س�ء، قربي، ال�سوائح، املوت( . - 

حقل ال�سفر )و�سلت، جن�حهم، ظهر، املف�وز، ن�زح، م�ئرة ال�سبعني( . - 

�ستة  من  يت�سكل  منه�  فكل  احلقول،  هذه  بني  العددي  الت�س�وق  اأخرى،  مرة  نالحظ، 
األف�ظ. ويتبني اأن حقلي البك�ء واملوت ينتمي�ن اإىل حقل واحد هو )حقل احلزن( ، اأي احلقل 
نف�سه الذي ورد يف املقطع الث�ين، ومل� ك�ن حقال ال�سع�دة واحلزن ي�سكالن ثن�ئية �سدية يف 
املقطع الث�ين، جند ثن�ئية �سدية �سبيهة تت�سكل بني حقلي احلزن وال�سفر يف املقطع الث�لث، 

مل� يحمله ال�سفر – هن� – من تف�وؤل.
األف�ظ البيت )14( مثل: )ُذكرتي ليلى، ن�أي داره�، الرّته�ت ال�سح��سح(  ومل� ك�نت 

حتمل خيبة االأمل والي�أ�ص، فيمكن اإدراجه� حتت حقل احلزن لنخرج ب�لنتيجة االآتية: 
املقطع االأول )1- 3( وفيه حقال احلب )�سع�دة( / امل�ء، العط�ص )حرم�ن( . واملقطع 
الث�ين )4- 9( وفيه حقال ال�سع�دة )حب( / احلزن )حرم�ن( . واملقطع الث�لث )10- 14(، 
�س�ئر  يف  املعجمية  احلقول  ت�س�بهت  حب(  )تف�وؤل،  ال�سفر   / )حرم�ن(  احلزن  حقال  وفيه 

املق�طع.
ويت�سكل املحور الث�لث يف الق�سيدة من األف�ظ املقطع الث�لث على النحو االآتي: 

يف  م�س�ركة  فيهم�  الق�سيدة،  يف  امل�أ�س�وي  الدرامي  اخلط   )11  ،10( البيت�ن  يحدد 
احلدث )املوت( ، وم� يتبعه من بك�ء وحزن وانفع�ل، كم� ي�سكالن ثن�ئية �سدية، ف�ملوت 
يحمل  الذي  القرب  يف  واملحبوبة  لل�س�عر  وات�س�ل  توحد  وهو  احلي�ة،  عن  وعزلة  انف�س�ل 

وجَهّي املوت واحلي�ة.
ات�س�ل/  عالقة  وهي   )12( البيت  يف  و�سحبه  ال�س�عر  بني  العالقة  ثن�ئيُة  وتبدو 
انقط�ع، فبينم� يوؤكد ال�س�عر ح�لة التن�غم والتوا�سل ب�أ�سح�به )قد و�سلت جن�حهم( الأنهم 
ع�مل اإيج�بي بينه وبني املحبوبة، ينقطع هذا االت�س�ل عرب )مغرب املف�وز( البيئة ال�سحيحة 
التي متثل ع�مل اجلدب واجلف�ف. ويخت�ر ال�س�عر يف البيت )13( ن�قة مميزة )خفيفة، بعيدة 
م� بني املنكبني، مت�سنجة، �رصيعة، هواه� اأن جتد مت�سعً� من االأر�ص ت�سري فيه، فهي �سعلة 
من القلق والتوتر( . وحدة انفع�ل الن�قة م� هو اإال تعبري عن حدة انفع�ل ال�س�عر، وهذا احل�ص 
يزود احلنني ب�مل�س�فة، ويطلق �سفر اجل�سد والقلب واخلي�ل، واالمتداد يجد يف احللم اأق�سى 

حتقق له. وهكذا جند �س�عرن� اإن�س�ن اأحالم واأحزان.
فذكراه  وتن�ق�ص،  متزق  من  ال�س�عر  يع�نيه  عم�  ليك�سف   )14( االأخري  البيت  وي�أتي 

املتجددة امل�ستمرة للمحبوبة )ليلى( م� هي اإال من قبيل الوهم واالإحب�ط. 
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والغي�ب،  االنف�س�ل  مبع�سلة  امل�أخوذ  لل�س�عر  اجلوهرية  الو�سعية  تتحدد  وهكذا 
وح�رصة االأ�سي�ء اله�ربة. ليلى متثل االأمل، والن�قة متثل االإرادة للو�سول اإىل االأمل، وهن�ك 
�رصاٍع  يف  وال�س�عر  االجتم�عي(  الرتاث  الكوا�سح،  املوت،  الن��ص،  املك�ين  )البعد  عوائق 
اإنه�  اأبداً على �سفر،  الواقع الأنه موؤمل، فيزداد ت�سُتته وعذاُبه، ويبقى خي�ُله  عنيف، يرف�ص 

اأزمة االإن�س�ن ومع�ن�ته اإذ يواجه املع�سالت الكونية ك�حلب واحلي�ة واملوت.

ج. املستوى الرتكييب )النحوي( : 

تقوم اجلملة بوظيفة داللية حم�ص، ومتد املخ�طب بخرب اأو ب�إعالم، وتقوم ب�الإ�س�فة 
اإىل وظيفته� ال�س�بقة بحمل �سحنة نف�سية اأو ع�طفية وانفع�لية ن�سميه� اأ�سلوب اجلملة، وقد 
تظهر الوظيفة االنفع�لية حتى يف الكلم�ت املنفردة، اإ�س�فة على عن�رص �سمني خفي يحدث 
التغريات التي يتولد منه� �سكل اجلملة الق�نوين )24( . لذا يت�سكل اأ�سلوب اجلملة يف �سعر توبة 

كم� يلي: 
اجلمل اال�سمية والفعلية:  1 .

�س�همت يف هند�سة الق�سيدة، كم� ي�أتي: 
( . وينتهي  املقطع االأول: )1- 3( يبداأ بجملة ا�سمية )اأال هل فوؤادي... �س�فح البيت 1 -

بجملة فعلية )كم� �رصد...3( .
( وينتهي بجملة ا�سمية  املقطع الث�ين: )4- 9( يبداأ بجملة ا�سمية )ولو اأن ليلى ... 4 -

)اأال كل م� قرت... 9( .
( وينتهي بجملة  املقطع الث�لث: )10- 14( يبداأ بجملة فعلية )وهل تبكني ليلى... 1 -

ا�سمية )وم� ذكرتي... اإاّل الرته�ت 14( .
فقد بداأ ال�س�عر ق�سيدته بجملة ا�سمية، واأنه�ه� بجملة ا�سمية، وهذا توازن بني النقطة 
العلي�، والنقطة اخلت�مية، اإ�س�فة اإىل التوازن بني مط�لع وخوامت املق�طع. وانت�رصت اجلمل 

اال�سمية والفعلية على م�س�حة الق�سيدة على النحو االآتي:
)جدول الجمل االسمية والفعلية( 

اجلمل الفعليةاجلمل اال�سميةاالأبياتاملقطع

144- 3االأول
443- 9الث�ين
1033- 14الث�لث
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اجلمل  وبلغت   )11( اال�سمية  اجلمل  بلغت  اإذ  بينهم�،  العددي  التق�رب  ونالحظ 
. الفعلية )10( 

الفعلية  الث�بتة، بينم� ف�رصت اجلمل  اللحظة احل��رصة  اال�سمية على  وقد دلت اجلمل 
ات�س�ع احلركة يف اأجواء الق�سيدة. وقيمة الزمن لي�ست يف امتداده االأفقي – العددي بل يف 
عمقه وعموديته، ولهذا قد تكون اللحظة التي م�ست اأثمن واأغلى من الدهر كله، ال �سيم� اإن 

ك�نت ح�سوراً مع احلبيبة، بينم� تكون اأطول من ال�سهور وال�سنني، اإن ك�نت غي�بً� عنه�.
اجلمل ال�رضطية:  2 .

انت�رصت يف الق�سيدة على النحو االآتي: 
. ) املقطع االأول )1- 3( )اإن ك�ن يف اليوم علة... 2 -

( ، )ولو اأن  املقطع الث�ين )4- 9( )ولو اأن ليلى... �سلمت... ل�سلمت... البيت�ن 4- 5 -
ليلى... الأ�سعدت... 6( ، )ولو اأر�سلت... عرفته... 7( ، )اإذا الن��ص ق�لوا... قلت...8( .

بكيته�  اأ�س�ب...  لو   ...(  ،  ) - 10 وق�م...  مت...  لئن   ...(  )14  -10( الث�لث  املقطع 
وج�د... 11( .

وعدد اجلمل ال�رصطية )7( ، تركزت كث�فته� يف املقطع الث�ين )4( ، ونالحظ اأن االأداة 
االأكرث ا�ستعم�اًل هي )لو( . وهذه اجلمل ق�ئمة بقوة التمني الذي مي�سك ب�لفعل يف اإط�ر من 
احللم، لذا ك�نت حم�والت ال�س�عر من قبيل العبث لعدم حتققه� )امتن�ع اجلواب، المتن�ع 

ال�رصط( .
اجلمل املعرت�سة:  3 .

وردت اجلمل املعرت�سة على النحو االآتي: 
بني  اجلمل  هذه  وقعت  فقد   .  ) - 2 علة  اليوم  يف  ك�ن  )اإن   )3  -1( االأول  املقطع 
عن�رصي جملة ا�سمية )املبتداأ واخلرب( ، )وهل يف غٍد... �رصاح( ، يليه� جملة فعلية )مل� تلوي 

النفو�ص...( ، لت�سويق الق�رئ مل� يحمله الغد.
( ، فقد ج�ءت اجلملة االعرتا�سية  املقطع الث�ين )4- 9( )ودوين جندل و�سف�ئح 4 -
هن� بني عن�رصي جملة �رصطية، وم�سبوقة بواو احل�ل، فقد رغب ال�س�عر اأن ينبهن� اإىل احل�لة 
التي �سيكون عليه� عند عملية ال�سالم والت�سليم احل��سلة بينه وبني ليلى، اأي عندم� يكون 
يف عداد االأموات. وجملة )وقد بدا �سمري الذي بي 8( ، وقعت بني جملة ا�سمية )كيف اأنت؟( 
، وجملة فعلية )قلت( للداللة مرة اأخرى على ح�لته عندم� ي�س�أله الن��ص، وهو اإظه�ر م� ك�ن 

يخفي.
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هذه  اعرت�ست  فقد   ،  ) - 14 بنجران  داره�،  ن�أي  )على   )14  -10( الث�لث  املقطع 
على  للداللة   ، ال�سح��سح(  الرته�ت  اإال  ليلى...  ذكرتي  )وم�  اال�سمية  اجلملة  حدي  اجلملة 

البعد املك�ين بينه وبني ليلى.
االإ�سافة:  4 .

اأكرث ال�س�عر من ا�ستخدامه� يف الق�سيدة، على النحو االآتي: 
. ) املقطع االأول )1- 3( )فوؤادي، �سب� اليوم 1( . )ب�رصب امل�ست�س�ف 3 -

( ، )يف مواره�  املقطع الث�ين )4- 9( )ت�سليم الب�س��سة، ج�نب القرب 5( ، )بطريف 6 -
7( ، )كل م� قرت( .

( ، )وفتي�ن �سدق ٍ، جن�حهم، ظهر مغرب  املقطع الث�لث )10- 14( )قبله�، قربي 10 -
املف�وز 12( ، )مب�ئرة ال�سبعني، معقودة الن�س� 13( ، )ذكرتي، ن�أي داره� 14( .

»وتو�سح االإ�س�فة يف �س�ئر مق�طع الق�سيدة عالقة بني ا�سمني متميزين، اأي بني ذاتني 
خمتلفتني اأو عالقة الذات بنف�سه�« )25( . وقد وردت االإ�س�فة يف املقطع االأخري اأكرث كث�فًة 

منه� يف املقطعني االأول والث�ين )11( مرة، كم� �سملت يف هذا املقطع خم�ص ذوات هي: 
ليلى )قبله�، داره�( ، وال�س�عر )قربي، ذكرتي( ، واأ�سح�به )وفتي�ن �سدق، جن�حهم( 
، واملف�وز )ظهر مغرب املف�وز( ، والن�قة )م�ئرة ال�سبعني، معقودة الن�س�( . وال يخفى علين� 

م� لهذه الذوات من عالقة وترابط، كم� ذكر.
ال�سفات:  5 .

وال�سفة ال تربط بني ذاتني، بل تدل على خ��سة من خوا�ص ذات معينة. وقد ج�ءت 
ال�سف�ت منوعة وعلى النحو االآتي: 

)جدول الصفات( 

البيتال�سفةاملو�سوفاملقطع

االأول
 )3 -1(

2ال�سح�ئحالنفو�ص
3ال�سح��سحالنط�ف

الث�ين
 )9 -4( 

4االأخيليةليلى
5�س�ئح�سدى

6الكوا�سحالعيون
7املتن�وحمواره�
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البيتال�سفةاملو�سوفاملقطع

الث�لث
 )14 -10(

10ال�سوائحالن�س�ء
11�س�فحج�ر )الدمع( 

�س�الن�قة 13معقودٍة النَّ
ُجُنوٍفالن�قة
هواه� ال�سب�سبالن�قة

املتط�وح
املتط�وحال�سب�سب
14ال�سح��سحالرته�ت

ُتبني هذه ال�سف�ت اإم� اأ�سن�ف الن��ص الذين اهتم بهم ال�س�عر )االأبي�ت: 10،6،4،2( 
)االأبي�ت:  والدميومة  االت�س�ع  �سفة  ليعطيه�  الطبيعة  من  م�أخوذة  لعن��رص  �سف�ت  اأو   ،
13،11،7،5،3( . وقد احتل املقطع الث�لث العدد االأكرب من ال�سف�ت )7( وك�ن الرتكيز فيه 
اأجواء  القلق واال�سطراب والتوتر امل�سيطر على  اأن �س�ئر ال�سف�ت جت�سد  الن�قة. وجند  على 

الق�سيدة كله�.
تقدمي ما حقه التاأخري:  6 .

يكون ت�أكيد التقدمي ب�إخراج اأحد عن��رص اجلملة من املك�ن املخ�س�ص له وتثبيته يف 
غري مك�نه، اإذ من اأراد اأن يخ�ص �سيئً� ب�هتم�م ال�س�مع اأو الق�رئ قدمه وف�ج�أه به، ليقع 

ذلك يف نف�ص �س�معه اأو ق�رئه موقعً� ث�بتً� )26( . وقد �سمل التقدمي م� ي�أتي: 
تقدمي اخلرب على املبتداأ:  - 

كم� يف قوله )يف غٍد �رصاح، يف اليوم علة 1( ، مل� يحمله امل�ستقبل املمثل يف لفظة 
)غٍد( من اأمل جديد لهذه النفو�ص املتعط�سة للخال�ص مم� تع�نيه يف الزمن احل��رص )اليوم(. 

)ودوين جندل البيت 4( ، )للن��ص �س�لح البيت 8( .
تقدمي اجلار واملجرور:  - 

كم� يف قوله: )اأال هل فوؤادي عن �سب� اليوم �س�فح 1( . )زق� اإليه� �سدى 5( )اأ�سعدت 
بطريف اإىل ليلى العيون 6( ، )واأغبط من ليلى مب� ال اأن�له 9( ، )وق�م على قربي الن�س�ء 10(، 

)وج�د له� ج�ٍر 11( .
تقدمي اجلواب على ال�رضط:  - 

كم� يف قوله )وهل يف غٍد �رصاح اإن ك�ن يف اليوم علة 1( )فهل تبكني ليلى لئن مت.. 
اأو يف جواب ال�رصط- هو �رصب  – �سواء يف اجل�ر واملجرور،  التقدمي  . وهذا  وق�م... 10( 
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– منوذجاً ديوانه  – من  الثالثة  د. بهية هواريالقصيدة 
قراءة في شعر توبة بن احُلميِّر اخلفاجي باملنهج البنيوي املعاصر 

من التو�سعة يف الرتكيب، غ�يته اإعط�ء املعنى بدقة، والت�سويق ملعرفة املت�أخر، وم�س�وقة 
خلج�ت نف�ص ال�س�عر املت�أملة مرة، املت�س�ئمة الي�ئ�سة مرات.

التكرار:  7 .
وقد ج�ء يف الق�سيدة منوعً�، ف�لتكرار ي�سع يف اأيدين� مفت�حً� للفكرة املت�سلطة على 
ال�س�عر، وهو بذلك اأحد االأ�سواء الال�سعورية التي ي�سلطه� ال�سعر على اأعم�ق ال�س�عر في�سيئه� 

بحيث نطلع عليه� )27( ، فمنه: 
تكرار االأدوات:  - 

. ) Ú 10 ،2 ،1 :اأدوات اال�ستفه�م )هل( ، )االأبي�ت
. ) Ú 10 ،2 :اأدوات ال�رصط )اإن( ، )البيت�ن

)لو( ، )االأبي�ت: 4، 6، 7، 11( .
. ) Ú 6 ،4 اأدوات التوكيد والتحقيق )اأن( ، )البيت�ن

)قد( ، )البيت�ن 8، 12( .
. ) Ú 14 اأدوات النفي )ال( ، )البيت 9( )م�( ، )البيت

والنفي،  والتوكيد  وال�رصط  اال�ستفه�م  �سيغ  فيه�  تتكرر  �سل�سلة  بك�مله�  ف�لق�سيدة 
وجوه� يتحدد بهذه ال�سيغ، اإنه جو اللوعة واال�سطراب والقلق واحلرية.

التكرار اللفظي:  - 

تكررت لفظة )ليلى( ثم�ين مرات، )االأبي�ت: 6،4،1 مرتني 14،11،10،9( . )ف�رصدت، �رصد 
3( ، )�سلمت، ل�سلمت، ت�سليم 4، 5( ، )اإذا الن��ص ق�لوا، قلت للن��ص 8( ، )�س�لح مرتني 8، 9( .

التكرار احلريف:  - 

مثل )ال�سح�ئح 2( ، )اللوح، ال�سح��سح 3( ، )الب�س��سة 5( ، )ال�سب�سب 13( ، )ال�سح��سح 14( .
زد على ذلك تكرار حروف اجلر مثل الب�ء )8 مرات( ، الالم )4مرات( ، يف )4 مرات( 
 ، )مرت�ن(  الف�ء   ، مرات(   7( الواو  مثل  العطف  وحروف   . مرات(   3( اإىل   ، مرات(   4( على 

والو�سل مثل م� )6 مرات( ، و�سواه�.
االرتب�ط  اأ�سد  ترتبط  اإذ  الع�م،  الق�سيدة  ببن�ء  مب��رصاً  تعلقً�  التكرارات  هذه  وتتعلق 
اأكرث ات�س�اًل  ب�ل�سي�ق، وله� مالءمة كبرية بظروف ال�س�عر النف�سية، فهو يوؤدي به� مع�ين 
بخلج�ت نف�سه وحوا�سه، وت�سهم م�س�همة فع�لة يف البن�ء الهند�سي املحكم للبيت، وتخدم 

البنية املو�سيقية الداخلية واخل�رجية يف الق�سيدة )28( .
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د. املستوى البالغي )البياني( : 
ف�ل�سورة  توبة،  �سعر  ال�سورة يف  م�ستوى  على  ت�ستوقفن�  الق�سيدة حمط�ت  هذه  يف 
ابنة للخي�ل ال�سعري الذي يت�ألف – عند ال�سعراء – من قوى داخلية تفرق العن��رص وتن�رص 
املواد، ثم تعيد ترتيبه� وتركيبه�، لت�سبه� يف ق�لب خ��ص حني تريد خلق فن جديد متحد 

من�سجم )29( . 
اتخذت ال�سور يف الق�سيدة االأ�سك�ل االآتية: 

( ، ا�ستع�رة، وفيه� يجعل الفوؤاد  املقطع االأول: )1- 3( )اأال هل فوؤادي... �س�فح 1 -
اليوم علة، يف غٍد �رصاح 2(،  ا�ستع�رة. )يف  ُيعر�ص ويرتك )م� واأت... ن�جح 1(  ك�الإن�س�ن 
والزمن  االإن�س�ن،  ي�سيب  الذي  ب�العتالل  )اليوم(  احل��رص  الزمن  يربط  وفيه�  ا�ستع�رة، 

امل�ستقبل )غٍد( ب�خلروج واالنعت�ق من املر�ص.
)ف�رصدت كم� �رصد... 3( ، وفيه� ت�سبيه، اأي قطعه� لل�سقي ي�سبه امل�ء القليل )النطفة(، 

ال تروي الظم�أ.
( ، ا�ستع�رة، وفيه� يجعل الريح  املقطع الث�ين: )4- 9( )ولو اأر�سلت... مع الريح 7 -
ك�الإن�س�ن يحمل وينقل م� يكلف به. )كل م� قرت به العني... 9( ، جم�ز مر�سل، وعنى ب�لعني 
النف�ص، كم� ورد يف قوله عز وجل: »فكلي وا�رصبي وقري عينً�...( )30( ، اأي لتهداأ وتطمئن 

نف�سك.
موته�  ي�سّبه  وفيه   ،  ) لو...11،10 - تبكني...كم�  )فهل   )14  -10( الث�لث:  املقطع 

مبوته، وبك�َءه� ببك�ئه. 
)وج�د له� ج�ٍر من الدمع... 11( ، ا�ستع�رة، وفيه� ي�سبه الدمع ب�الإن�س�ن الكرمي الذي 

يجود حينً�، وب�ل�سيل اجل�ري حينً� اآخر، للداللة على الغزارة والكرثة.
على  للداللة  ب�لطيور  اأ�سح�به  ي�سبه  وفيه�  ا�ستع�رة،   ، جن�حهم...12(  و�سلت  )قد 

ال�رصعة.
ظهر  له  بحيوان  املف�وز  ي�سبه  وفيه�  ا�ستع�رة،   ، املف�وز...12(  مغرب  ظهر  )على 

مُيتطى.
لهويتني  توحيد  وهو  بليغ  ت�سبيه   ،  )14 ال�سح��سح  الرته�ت  اإال  ذكرتي...  )وم� 

متب�ينتني عن طريق االإحل�ح على نقطة االلتق�ء بينهم�، واإبط�ل م�س�فة التب�ين )31( .
جهة  من  ال�سح��سح  الرته�ت  وبني  جهة،  من  لليلى  ذكري�ته  بني  يوحد  ف�ل�س�عر 
اأخرى، كي يلغي امل�س�فة بني حدي الت�سبيه. وقد ا�ستقى ال�س�عر �سوره، يف هذه الق�سيدة، 

من �سف�ت متعلقة ب�الإن�س�ن اأو من الطبيعة، وعلى النحو االآتي: 



104

– منوذجاً ديوانه  – من  الثالثة  د. بهية هواريالقصيدة 
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)جدول مصدر الصورة( 

عدد ال�سورالبيتم�سدر ال�سورةاملقطع

االأول
3 -1

12االإن�س�ن
22االإن�س�ن
31الطبيعة

الث�ين
9 -4

71االإن�س�ن والطبيعة
91االإن�س�ن

الث�لث
14 -10

102، 11االإن�س�ن
112االإن�س�ن والطبيعة

122الطبيعة
141االإن�س�ن

اإىل  اأقرب  فالأنه   ، الوا�سعة(  )بيئِتِه  والطبيعة  االإن�س�ن  من  �سوَره  ي�ستمد  اإذ  وال�س�عر 
ال�سعراء الروم�ن�سيني الذين يركزون على االإن�س�ن الفرد وعواطفه، وعده القيمة االأوىل، والأن 
م�س�عرهم،  من  عليه�  يفي�سون  فهم  وان�سج�م،  وتالق  تع�طف  عالقة  ب�لطبيعة  عالقتهم 

فت�س�ركهم م� يح�سون من حزن اأو ك�آبة.
ولذا يغلب على �سوره ط�بع الت�س�وؤم وال�سلبية الن�جتة عن مع�ن�ة االإن�س�ن يف هذه 

البيئة اجل�فة ال�سحيحة.
هـ. مستوى الوزن واإليقاع )املستوى الصوتي( : 

»االإيق�ع ب�ملعنى العميق لغة ث�نية ال تفهمه� االأذن وحده�، واإمن� يفهمه� قبل االأذن 
واحلوا�ص، الوعي احل��رص والغ�ئب، ولهذه اللغة عالقة ثن�ئية ب�الأجواء ال�سعرية ت�ستح�رص 
االأجواء، واالأجواء تبعثه�« )32( . »هذا يعني، ب�لت�يل، اأن الكلمة داخل النظ�م الع�م للتجربة 
ت�ستدعي م� يالئمه� مو�سيقيً�، الأن املو�سيقى ع�مل ه�م يف ال�سعر، فهي �سل�سلة من االأ�سوات 

ينبعث عنه� املعنى« )33( . 
يف  تتوزع  كم�  االإيق�عية،  البنية  مكون�ت  بني  العالق�ت  ب�كتن�ه  ي�سمح  تن�ول  ثمة 

الق�سيدة، عن طريق درا�سة الوزن.
وبتمثيل  دوائر.   )4( الوزنية  دوائره�  وعدد  الطويل،  البحر  اإىل  الق�سيدة  هذه  تنتمي 
فعولن بـ )1( ، ومف�عيلن بـ )2( ، وفعول بـ )3( ، ومف�علن بـ )4( ، نح�سل على اجلدول االآتي 

الذي �سيظهر يف ال�سفحة االآتية )34( : 
ويف هذا املخطط )اجلدول( ميثل كل �سهمني يربط�ن بني �سندوقني توحد هوية بيتني، 
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املفردة  االأ�سهم  اأم�  وزنهم�.  حيث  من  والث�ين  االأول  ب�ل�سطر  الق�سيدة  اأبي�ت  من  اأكرث  اأو 
وانعدام  ب�سطريه�،  االأبي�ت  تفرد هذه  ف�إنه� متثل   )13 ،9 ،4 ،1( ال�سن�ديق  اخل�رجة من 
الق�سيدة، بينم� قد تتحد بغريه� �سمن  اأو بواحد منه� يف  اأبي�ت تتحد هويته� به�  وجود 

�سطر واحد فقط.
وب��ستقراء العالق�ت التي تن�س�أ بني االأبي�ت، نح�سل على الظواهر االآتية: 

هن�ك تن��سق يتعلق بهند�سة الق�سيدة، فنه�ية كل مقطع تنتهي ب�لرتتيب االآتي: 1 - 
2 1 4 )ال�سطر الث�ين( ، كم� اأن بداية الق�سيدة ونه�يته� تنتهي ب�لرتتيب نف�سه: 1 2 1 4 

)ال�سطر االأول( .
ثمة تن��سق يف تكرار �سور االأبي�ت، ينعك�ص يف التدرج االآتي:  - 

. )11 /10 ،12 /7 ،8 /6 /5 /3 ،14 /2(
البيتني  اأن  ، ووا�سح  املوحد: 1 2 1 4 1 2 1 4 - الرتكيب  لهم�  البيت�ن: 2/ 14، 
يرتابط�ن ب�أكرث من عن�رص م�سرتك: كالهم� يبداأ بواو العطف، ويبداأ بجملة ا�سمية، وكالهم� 
ينطوي على ثن�ئي�ت: ف�لبيت )2( فيه لفظ� زم�ن )غٍد، اليوم( ، ويف البيت )14( لفظ� مك�ن 
)داره�، بنجران( . وكالهم� تت�س�وق فيه املو�سيقى الداخلية، فتتوازى ثن�ئية حرف )احل�ء( 
يف عجز البيتني. والتن�و�ص احل��سل من تكرار )ال�سني( يف )�رصاح، النفو�ص 2( ، ويف تكرار 

)الراء( يف )ذكرتي، داره�، بنجران، الرته�ت 14( .
، ويالحظ اأن  االأبي�ت االأربعة )3، 5، 6، 8( له� الرتكيب املوحد: 1 2 3 4 1 2 1 4 -
الت�س�به يف هذه االأبي�ت ن�جت عن تكرار ثن�ئي�ت متج�ن�سة يف اللفظ داخل البيت الواحد، 
مثل )ف�رصدت، �رصد 3( ، )ل�سلمت، ت�سليم 5( ، )... ليلى اإىل ليلى... 6( ، ).. الن��ص ق�لوا... قلت 

للن��ص... 8( .
ويجمع هذه االأبي�ت اأي�سً� الثن�ئي�ت ال�سدية يف كل بيت، والتي تولد ح�سً� ب�الت�س�ل 
واالنقط�ع مثل: )�سقتني/ ف�رصدت 3( ، )ت�سليم الب�س��سة/ �سدى من القرب 5( ، )ليلى يف 

ال�سم�ء/ العيون الكوا�سح 6( ، )بدا/ �سمري 8( .
وت�سرتك هذه االأبي�ت على �سعيد املكون�ت ال�سوتية بوجود األف�ظ تنتهي بحرف املد 
)االألف( مثل: )كم� 3( ، )زق�، اإليه� �سدى 5( ، )ليلى مرتني، اإىل 6( ، )اإذا، بدا 8( ، والتكرار 
احلريف مثل: )ال�سح��سح 3( ، )الب�س��سة 5( ، )ليلى 6( ، )الن��ص ق�لوا... قلت للن��ص 8( ، 
وتن�وب حريف ال�سفري )ال�سني وال�س�د( يف كل بيت. )�سقتني، امل�ست�س�ف، ف�رصدت، �رصد 
3( ، )ل�سلمت، ت�سليم، �سدى، �س�ئح 5( ، )ال�سم�ء، الأ�سعدت 6( ، )الن��ص، للن��ص، �س�لح 8(.

يف ال�سطر  البيت�ن 7/ 12، لهم� الرتكيب املوحد 1 2 3 4 1 2 3 4. ي�سرتك البيت�ن –  -
االأول منهم� – بثن�ئية عالقة ات�س�ل اختي�ري، بني املحبوبة وال�س�عر يف البيت 7 )35( )ولو 
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اأر�سلت وحيً� اإيل( ، وبني ال�س�عر و�سحبه، يف البيت 12 )قد و�سلت جن�حهم( ، وتعود هذه 
العالقة – يف ال�سطر الث�ين منهم� – لالنقط�ع، حيث يتبدد م� اأوحت به املحبوبة لل�س�عر، 
ال�سحراوية  البيئة  املف�وز(  )مغرب  عرب  ينقطع  ب�سحبه  ال�س�عر  ات�س�ل  وكذلك  الريح،  مع 
اجل�فة، زد على ذلك ورود حرف )احل�ء( متخلاًل األف�ظ البيتني لالإيح�ء ب�ل�رصعة املتعلقة 

ب�لريح مثل: )وحيً�، مع الريح، املتن�وح 7( ، )جن�حهم، ن�زح 12( . 
، ومن اجلدير ب�لذكر اأن  البيت�ن 10/ 11، لهم� الرتتيب املوحد 1 2 1 4 3 2 1 4 -
هذين البيتني ي�سكالن معً� اخلط الدرامي امل�أ�س�وي يف الق�سيدة، فيهم� م�س�ركة يف احلدث 
املوت، كم�  التي يحمله�  ال�سدية  والثن�ئية  وانفع�ل،  بك�ء وحزن  يتبعه من  )املوت( وم� 

ذكر، اإ�س�فة اإىل تكرار األف�ظ )ال�رصط، البك�ء، ليلى، املوت( يف البيتني.
عن غريه من اأبي�ت  ويعود تفرد كل بيت من االأبي�ت: )1، 4، 9، 13( – ب�سطريه –  -

الق�سيدة، اإىل م� ي�أتي: 
( )مطلع الق�سيدة( ، وينفرد ب�لرتتيب:  Ú 1( البيت

الذي يظهر فيه وعد ليلى لل�س�عر ب�سورة  الوحيد  البيت  ، وهو   )4 3 2 1 4 1 2 1(
�رصيحة ومب��رصة )واأت ليلى( ، فك�ن هذا املطلع املفت�َح الق�دَح ل�رصارة احلركة ال�سعورية 

التي ت�سد اأوت�ر هذه الق�سيدة. 
( )مطلع املقطع الث�ين( ، وينفرد ب�لرتتيب:  Ú 4( البيت

)1 2 3 4 3 2 3 4( ، وهو البيت الوحيد يف الق�سيدة الذي يذكر ا�سم املحبوبة ك�ماًل 
)ليلى االأخيلية( ، كم� ي�سف قرب ال�س�عر و�سفً� تف�سيليً�، وهذا يف�رص تفرَده.

( )نه�ية املقطع الث�ين( ، وينفرد ب�لرتتيب:  Ú 9( البيت
)3 2 1 4 1 2 1 4( ، ويبداأ بفعل م�س�رع هو الوحيد الذي ورد يف الق�سيدة ب�سيغة 
املبني للمجهول )واأغبط( ليوؤكد ال�س�عر مدى جهلن� بعمق الغبطة التي يح�سه�، مع اأنه غري 

ح��سل عليه� مطلقً�، فهي يف حكم املجهول.
( ، وهو يخت�ص بو�سف الن�قة، كم�  Ú 4 3 2 1 4 1 2 3( وينفرد ب�لرتتيب )البيت )13

يبداأ وينتهي ب��سم الف�عل )مب�ئرة... واملتط�وح( .
دلت درا�سة البنية االإيق�عية على اأن العالق�ت التي ت�سكلت �سمن هذه البنية، مرتبطة 

بعمق وتن�غم وان�سج�م ب�لبنية الداللية للروؤية الوجودية التي ج�سدته� الق�سيدة.
جند اأن هذه الق�سيدة مبنية على اأ�س��ص من التنوع الع�م املتحد، ف�ملواقف فيه� تتغري، 
وانفع�الت ال�س�عر تتلون والعن��رص تتعدد وتتنوع، ال على اأ�س��ص من الت�س�به فقط، بل على 
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اأ�س��ص من التن�فر اأي�سً�، واملو�سيقى تتبدل وفق ذلك كله، مم� جعل الق�سيدة تتخذ ال�سكل 
الدرامي اأ�س��سً� لبن�ئه�. اإنه� تكثيف قوي لتجربة حية ع��ست يف �س�حبه�، ثم انتقلت اإلين�، 
فولدت فين� توتراً ممتعً�، دفعن� اإىل مت�بعته� من خالل رحلة عذابه التي قدمه� لن�، ب�سورة 
هذا البن�ء الفني املنوع االأ�سيل، املتالحم يف �سي�قه ومع�نيه وتركيبه و�سوره ومو�سيق�ه.

)جدول البنية اإليقاعية في القصيدة الثالثة( 

ال�سطر )2( ال�سطر )1( البيتاملقطع 

االأول 
 )3 -1( 

 

14 1 2 14 3 2 1

24 1 2 14 1 2 1

34 3 2 14 1 2 1

الث�ين 
 )9 -4( 

44 3 2 1 4 3 2 3

54 3 2 14 1 2 1
 64 3 2 14 1 2 1

74 3 2 14 3 2 1

84 3 2 14 1 2 1

الث�لث )10- 14( 

9 4 1 2 34 1 2 1

104 1 2 14 1 2 3

114 1 2 14 1 2 3

124 3 2 14 3 2 1

134 1 2 34 3 2 1

144 1 2 14 1 2 1
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اخلامتة: 

من خالل رحلتي يف اأعم�ق امل�س�در القدمية، وجتوايل بني املراجع احلديثة – اإمي�نً� 
مني ب�رصورة التك�مل العلمي بني القدمي واجلديد – وبعد العودة اإىل �سعر توبة يف ديوانه 
الث�لثة  الق�سيدة  واتخ�ذي  نت�ئج،  من  ي�سدر  م�  كل  يف  واحلكم  الق��سي  الأنه  املطبوع، 

)احل�ئية( منوذجً� ممثاًل لهذا ال�سعر تو�سلت اإىل م� ي�أتي: 
الف�علية  فو�سحت مدى  توبة،  ل�سعر  الفنية  اخل�س�ئ�ص  اأكرث  الث�لثة  الق�سيدة  ك�سفت 
الطويل املوؤلف من دوائر  البحر  الق�سيدة من  للمو�سيقى يف �سعره. فوزن هذه  التي ك�نت 
وقد  متق�ربة،  اأو  متب�عدة  اإم�  الق�سيدة  داخل  تتوزع  الدوائر  وهذه  ال�سطر،  اأ�س��سه�  وزنية 
الرتجيع  فنلم�ص  متج�وب،  ب�سكل  ونه�يته�  وو�سطه�  الق�سيدة  �سدر  يف  تختفي  اأو  تظهر 
املتن�غم املن��سب يف املك�ن املن��سب الذي يطلبه، وال فرق اأن تكون هذه االأ�سط�ر اأوىل اأو 
ث�نية. بداأ ال�س�عر ق�سيدته مبقدمة، عر�ص فيه� ملخ�سً� مل�سكلته التي ك�نت ال�سبب الرئي�ص 
مطلع  اأن  يف�رص  وهذا  املقدمة.  هذه  يف  )ليلى(  املحبوبة  ذكر  ين�َص  مل  كم�  وتوتره،  لقلقه 
ال�س�عر �سواء ق�سد  ال�س�عر، ويكون �سدى مل�س�عره وانفع�له، »واأن  الق�سيدة يحمل نف�سية 
اأم مل يق�سد، ف�إنه ي�سب م� نف�سه من م�س�عر اإزاء مو�سوع الق�سيدة ومالب�س�ته�« )36( . ثم 
�سّور ال�رصاع الذي اعتمل بداخله، حتى اإذا ج�ء للنه�ية م�ل اإىل الهدوء الن�سبي. »وهذا يوؤكد 
م� ج�ء يف االأبح�ث النقدية احلديثة التي در�ست الوزن على اأن العالقة بينه وبني االنفع�ل 
وت�سكل   .  )37( ال�س�عر  خي�ل  ويف  الواحدة  التجربة  داخل  يتحدان  الأنهم�  وث�بتة،  اأ�س��سية 
الق�فية )38( يف الق�سيدة نوعً� من االنفع�ل ممثاًل به�، اإذ تعمل كرابط يربط الوزن ب�ملعنى 
اأهميته� يف كونه� نه�ية ثالث وحدات: وحدة الوزن واملعنى  الع�م داخل ال�سي�ق، وت�أتي 

والبن�ء النحوي. 
ا�ستقرار  )39( ملن��سبته�  الق�سيدة، وجدن�ه� مطلقة  الق�فية يف هذه  واإذا تتبعن� نوع 
االأ�سوات. »ب�الإ�س�فة اإىل خ�س�ئ�ص االأحرف العربية التي تقرب االإيق�ع ال�سوتي من اجت�ه 

معني« )40( .
وقع ال�س�عر يف هذه الق�سيدة يف بع�ص عيوب الق�فية مثل: االإيط�ء )41( واالإقواء )42( 
والت�سمني )43( . وي�أتي االإيق�ع الداخلي �سمن املجموعة املو�سيقية للق�سيدة، لي�س�هم بهدوء 
يف بعث النغم املن��سب واملن�سجم مع جو الق�سيدة ومعن�ه�. وتبدو األوان االإيق�ع الداخلي 
يف هذه الق�سيدة يف التكرار )44( اللفظي واحلريف، ورد العجز على ال�سدر )45( واالعرتا�ص 
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والرتادف. ونالحظ اأن التكرار اللفظي واحلريف يف الق�سيدة يكمل اأحدهم� االآخر، ف�الأبي�ت 
بينه� وبني  ال�س�عر  اللفظي مثاًل، ورد فيه� تكرار حريف، وقد ب�عد  التكرار  التي خلت من 

الرت�بة فجعله� تتن�وب احل�سور والغي�ب ب�سكل ترت�ح له النف�ص.
واحلنني  احلب  مثل:  وتراكيبه  الروم�ن�سي  املعجم  مفردات  الق�سيدة  هذه  وغّطت 
معجمية  حقول  والدة  اإىل  اأدى  مم�  اإلخ،  ال�سوق...  ون�ر  والن�أي  واملوت  والبك�ء  وال�سكوى 
جديدة، وك�ن حقل احلب هو الذي انبثقت عنه �س�ئر احلقول االأخرى. ومن هن� ك�ن تكرار 
الق�سيدة �سكل  اتخذ يف هذه  الذي  الكث�فة، فهي مفت�ح �سعره،  )ليلى( بهذه  للفظة  ال�س�عر 
ع�ئد،  م�س�فر  ويقني،  �سك  بني  فهو  االأطراف،  بني  ال�س�عر  ت�أرجح  اأظهرت  �سدية  ثن�ئي�ت 
احللم  والبعد،  القرب  والتذكر،  الن�سي�ن  وهي  به�،  مت�سل  ليلى  عن  منف�سل  مت�أمل،  ي�ئ�ص 

والواقع، احلي�ة واملوت.
وطغى على الق�سيدة اأ�سلوب اجلمل التي ت�س�عد على خلق احلركة النف�سية ك�ال�ستفت�ح 

واال�ستفه�م وال�رصط والنداء والتنبيه والنفي والتوكيد ب�أنواعه املختلفة. 
و�سدرت ال�سور يف هذه الق�سيدة عن جتربة ال�س�عر الذاتية، وحي�ته اخل��سة والع�مة، 
»ف�لكرثة  االأعم،  هي  الب�رصية  ال�سورة  فك�نت  والطبيعة،  واحليوان  ب�الإن�س�ن  ف�رتبطت 
االألوان،  على  وت�ستمل  احلوا�ص،  اأم  ُعدت  ولذا  ب�لعني،  ُترى  الكون،  م�دي�ت  من  الك�ثرة 
واإ�رصاق املنظورات وُبعده� وقربه�« )46( ، ومل�سن� ال�سورة ال�سمعية )47( وال�سورة اللم�سية 
)48( وال�سورة الذوقية )49( وال�سورة احلركية )50( . واتخذت ال�سورة يف هذه الق�سيدة �سكل 

االإ�س�رة )51( اأو الت�سبيه )52( اأو اال�ستع�رة )53( . وال�سورة اال�ستع�رية هي االأكرث �سيوعً� من 
غريه�. »ون�ستطيع القول اأنه ال يجوز اأن نبحث يف ال�سعر عن ال�سورة بحد ذاته�، واإمن� عن 

اللون ال�سعري فيه، وعن �سلته ب�الإن�س�ن والع�مل والك�سف عنهم�« )54( .
ونلمح يف الق�سيدة الروح الق�س�سية مب� فيه� من حوار وحدث و�سخو�ص وعن�رصي 
ب�لتم��سك  الق�سيدة  هذه  متيزت  ولهذا  فيه�.  تظهر  تك�د  العقدة  حتى  واملك�ن،  الزم�ن 

وااللتح�م واالأ�س�لة والت�سكيل والرتاكم املوؤدي ب�لت�يل اإىل مت��سك البنية. 
واأخرياً، ميكن القول اإن هذا ال�سعر اإن�س�ين، ميثل ال�رصاع امل�ستدمي مع االأقدار، وهو – 
واإن ك�ن ن�بعً� من البيئة العربية البدوية االأ�سيلة، والثق�فة االإ�سالمية املح�ص – فقد حمل 
يف طي�ته ط�بعً� فكريً�، عرّب �س�حبه من خالله عن موقفه اخل��ص ك�س�عر واإن�س�ن اإزاء هذه 
اإن�س�نية ع�مة،  اإمن� ينقل جتربة  اآراءه ومع�ن�ته،  اإلين�  ينقل  اإذ  الثق�فة. وهو  البيئة، وتلك 
مت�ص فكر كل اإن�س�ن يف الوجود، وعبقريته، اأنه ا�ستط�ع اأن ينقل جتربته من احليز اخل��ص 
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املحدود، اإىل ال�س�حة الكلية الع�مة، التي ي�س�رك فيه� بنو الب�رص جميعً�. ف�لفن�ن من ا�ستط�ع 
حتويل الذات اإىل مو�سوع، كم� اتفقت على ذلك اأكرث الفل�سف�ت احلديثة يف الفن. 

وبعد، فلو اأمهلته يد املنون، ومل تقطفه يف هذه ال�سن املبكرة، الت�سعت اأ�سع�ره، ومالأت 
اأكرث من ديوان.

توصية: 

اأمتنى اأن ُتعَتمد هذه الق�سيدة- يف ج�معة القد�ص املفتوحة- منوذجً� تطبيقيً� للمنهج 
النقدي البنيوي املع��رص، خللو م�س�ق�ت اللغة العربية )النقدية وال�سعرية( يف اجل�معة من 

منوذج تطبيقي يو�سح هذا املنهج.
واهلل من وراء الق�سد،،،
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اهلوامش: 
لي�ست  حقبة  منذ  اأ�سبحت  كلمة  ي�سميه�،  اأن  للبع�ص  يحلو  كم�  البنيوية،  اأو  البن�ئية  1 .
االإن�س�نية.  واملع�رف  العلم  فروع  خمتلف  يف  الب�حثني  اأبح�ث  يف  ترتدد  ب�لق�سرية، 
العلوم  املختلفة يف  الدرا�س�ت  بل هي منهج حت�ول  ا�سطالح،  البن�ئية جمرد  ولي�ست 
نبيلة  اإ�رصار،  يف  تطبقه  اأن  والفنية  واالأدبية  واللغوية  واالنرثوبولوجية  الطبيعية 

اإبراهيم، »البنيوية من اأين واإىل اأين«، ف�سول/ 2، �ص 168.
ابن خري االأ�سبيلي، الفهر�ست، �ص 395. 2 وم� بعده�؛ الزبيدي، طبق�ت النحويني واللغويني، 
�ص 172؛ ي�قوت احلموي، معجم االأدب�ء، 7/ 27؛ الق�يل، االأم�يل، 1/ 166؛ االآمدي، 

املوؤتلف واملختلف، �ص 68.
خليل  االأ�ست�ذ  له،  والتقدمي  عليه،  والتعليق  الديوان،  بتحقيق  ق�م  احلديث  الع�رص  يف  3 .

اإبراهيم العطية. ديوان توبة بن احُلميِّري اخلف�جي، بغداد )مط االإر�س�د( ، 1968.
 / 4 .45 العربية،  اللغة  جممع  جملة  اخلف�جي«،  احُلمرّي  بن  توبة  »ديوان  اجلندي،  اأحمد 

.170
�ص  االأدبي،  النقد  يف  البن�ئية  نظرية  ف�سل،  �سالح  ورمزيته�،  احلروف  تدر�ص  حيث  5 .

250، وفيه م�ستوي�ت اأخرى.
؛ اأبو الفرج االأ�سفه�ين،  ابن قتيبه، ال�سعر وال�سعراء، 1/ 356؛ الزج�جي، االأم�يل، �ص 77. 6

االأغ�ين، 11/ 204 – 205؛ احل�رصي، زهر االآداب، �ص 934.
. ابن �س�كر الكتبي ، فوات الوفي�ت، 2/ 290. 7

. داود االأنط�كي، تزيني االأ�سواق، �ص 96. 8
، م. �ص، �ص. ن، 11/ 204. 9 ب�لدال والعني املهملتني وعنه نقل  اأبو الفرج االأ�سفه�ين 
االآخرون: ك�ملرزب�ين وابن �س�كر الكتبي وابن وا�سل احلموي. وف�ت حمققي “طبعة دار 
الكتب” حتقيقه، و�سوابه: ب�لذال والغني املعجمتني، وبنو االذلغ: قوم من بني عب�دة 
ابن عقيل، البكري، �سمط الاللئ 1/ 119؛ ويف الل�س�ن )ذلغ( : االذلغ بن �سداد من بني 
الفريوز  اأن  العرو�ص )االذلغ( 6/ 10، على  ابن بري. وينظر: ت�ج  عب�دة بن عقيل عن 

اآب�دي: ذكره ب�لدال والعني املهملتني. الق�مو�ص املحيط )دلع( .
. اأبو الفرج االأ�سفه�ين، م. �ص، 11/ 205. 10

اأبو الفرج االأ�سفه�ين، م. ن، �ص. ن. 11 .
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. اأبو الفرج االأ�سفه�ين، م. ن، 11/ 206 – 207. 12
؛ ابن  اأبو الفرج االأ�سفه�ين، االأغ�ين، 11/ 205. 13 ال�سعر وال�سعراء، 1/ 445؛  ابن قتيبه، 

�س�كر الكتبي، فوات الوفي�ت، 2/ 182.
. ) ديوان توبة، الق�سيدة )1( ، البيت )10. 14

ابن خلك�ن،  ؛  الع�س�ق، 1/ 286. 15 ال�رّصاج، م�س�رع  االآداب، �ص 1007؛  زهر  احل�رصي، 
له�:  ق�ل  وفيه   189 �ص  االأ�سواق،  تزيني   ، االأنط�كي  داود   .49  /2 االأعي�ن،  وفي�ت 

مّكنيني من تقبيل يدك، وفيه اأي�سً� عن الرو�ص الن�سري، اأنه �س�أله� قبلة.
. ديوان ليلى االأخيلية، �ص 95 – 96. 16

. ديوان توبة، الق�سيدة )3( ، االأبي�ت: 4، 5، 10، 11، �ص 48. 17
ال�سف�ئح: احلج�رة العرا�ص تكون على القرب. 18 .

زق�: �س�ح. ال�سدى: ط�ئر، زعمت العرب اأنه يخرج من راأ�ص القتيل ي�سيح ا�سقوين، اإىل  19 .
اأن يوؤخذ بث�أره. ال�رّصاج، م. �ص، 1/ 285. وهذا البيت و�س�بقه من �سواهد النحو. ومو�سع 
مغني  ه�س�م،  ابن  ج�زم.  غري  امل�ستقبل  يف  �رصط  حرف  )لو(  ا�ستعم�ل  فيهم�  ال�س�هد 
اللبيب، 1/ 261، ال�س�هد )417( ، ابن عقيل، �رصح األفية ابن م�لك، 2/ 302، ال�س�هد 

. )347(
الح�ه مالح�ة وحل�ء: ن�زعه. 20 .

. ديوان ليلى، ق�سيدة )30( ، البيت�ن: 11 – 12، �ص98. 21
. هي مدينة ب�حلج�ز من �سق اليمن. البكري، معجم م� ا�ستعجم، �ص 1298. 22

. ديوان توبة، �ص 50. 23
. طّح�ن، االأل�سنية العربية/ 2، �ص 84، 96. 24

. ُينظر كم�ل اأبو ديب ، جدلية اخلف�ء والتجلي، �ص 282. 25
. طّح�ن، م. �ص، �ص 86. 26

. ن�زك املالئكة، ق�س�ي� ال�سعر املع��رص، �ص 242، 243. 27
ُينظر امل�ستوى ال�سوتي، �ص 22. 28 من هذا البحث.

. الرّب�عي، ال�سورة الفنية، �ص 14. 29
. �سورة مرمي، اآية 26. 30
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. خ�لدة �سعيد، م. ن، �ص 111. 32

. رينيه ويليك واأو�سنت وارن، نظرية االأدب، �ص 205. 33
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. عبد احلليم حفني، مطلع الق�سيدة العربية، �ص 5. 36

. رينيه ويليك واأو�سنت وارن، نظرية االأدب، �ص 220. 37
. عبد العزيز عتيق، علم العرو�ص والق�فية، �ص 134. 38

. عبد العزيز عتيق، م. ن.، �ص 165. 39
. خ�لدة �سعيد، حركية االإبداع، �ص 112 – 113. 40
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. ) ديوان توبة، البيت�ن: 7، 13، �ص 48، 50 وُينظر اله�م�ص )2. 42

. م. ن، ق )3( ، البيت�ن: 4 – 5، �ص 48. 43
. ن�زك املالئكة، ق�س�ي� ال�سعر املع��رص، �ص 230. 44

. ن�زك املالئكة، م. ن، �ص 242. 45
. ن�رصت عبد الرحمن، يف النقد احلديث، �ص 67. 46

. ديوان توبة، ق )3( ، البيت 5، 10، �ص 48 – 49. 47
. م. ن، ق )3( ، البيت 4، 5، �ص 48. 48

. م. ن، ق )3( ، البيت 3، �ص47. 49
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. اأدوني�ص، زمن ال�سعر، �ص 155. 54
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املصادر واملراجع: 

أواًل– املصادر: 

القراآن الكرمي، كت�ب اهلل عز وجل. 1 .
االآمدي، اأبو الق��سم احل�سن بن ب�رص، املوؤتلف واملختلف. ت�سحيح وتعليق د. ف كرنكو.  2 .

الق�هرة )مكتبة املقد�سي( . 1935.
ابن خلك�ن، اأبو العب��ص �سم�ص الدين اأحمد. وفي�ت االأعي�ن. حتق حممد حمي الدين عبد  3 .

احلميد. الق�هرة )مكتبة النه�سة امل�رصية( طب 1. 1948. ج 1 – 8.
. ابن خري اال�سبيلي، اأبو بكر حممد. الفهر�ست. حتق كوديرا وطواخو. �رصق�سطة 1893. 4

ابن �س�كر الكتبي، اأبو عبد اهلل حممد. فوات الوفي�ت. حتق اإح�س�ن عب��ص. بريوت )دار  5 .
�س�در( 1973. 

ابن عقيل، به�ء الدين عبد اهلل. �رصح األفية ابن م�لك. حتق حممد حمي الدين عبد احلميد.  6 .
الق�هرة )مط. ال�سع�دة( طب 8، 1954.

ابن قتيبة، اأبو حممد عبد اهلل بن م�سلم. ال�سعر وال�سعراء. حتق اأحمد حممد �س�كر. الق�هرة  7 .
)دار املع�رف( طب 2، 1967. ج 1- 2.

ابن منظور، جم�ل الدين اأبو الف�سل حممد بن مكرم. ل�س�ن العرب. بريوت )دار �س�در،  8 .
دار بريوت( ال. ت.

الدين عبد احلميد.  اللبيب. حتق حممد حمي  الدين. مغني  اأبو حممد جم�ل  ابن ه�س�م،  9 .
بريوت )دار الكت�ب العربي( ال. ت. ج 1 – 2.

االأخيلية، ليلى بنت عبد اهلل بن الرح�ل. ديوان ليلى االأخيلية. حتق وجمع خليل اإبراهيم  10 .
العطية، وجليل العطية. بغداد )مط. دار اجلمهورية( 1967.

بريوت  الكتب.  دار  طبعة  عن  م�سور  االأغ�ين.  احل�سني.  بن  علي  الفرج  اأبو  االأ�سفه�ين،  11 .
)موؤ�س�سة جم�ل للطب�عة والن�رص( ال. ت. ج 1 – 16.

الع�س�ق. بريوت )دار حمد وحميو(  اأخب�ر  االأ�سواق يف  االنط�كي، داود بن عمر. تزيني  12 .
طب 1، 1972.
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البكري، اأبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز. �سمط الالآيل. الق�هرة )جلنة الت�أليف والرتجمة  13 .
والن�رص( 1935.

احل�رصي القريواين، اأبو ا�سحق اإبراهيم بن علي. زهر االآداب. م�سبوط بقلم زكي مب�رك،  14 .
وحممد حمي الدين عبد احلميد. بريوت )دار اجليل( طب 4، 1972.

وتعليق  حتق  اخلف�جي.  احلمرّي  بن  توبة  ديوان  حزن.  بن  احُلمريِّ  بني  توبة  اخلف�جي،  15 .
وتقدمي خليل اإبراهيم العطية. بغداد )مط. االإر�س�د( 1978.

الزبيدي، اأبو بكر حممد بن احل�سن. طبق�ت النحويني واللغويني. حتق حممد اأبو الف�سل.  16 .
الق�هرة )ال. ن( 1953.

. الزبيدي، اأبو الفي�ص حممد بن حممد. ت�ج العرو�ص. الق�هرة )مط. اخلريية( 1888. 17
الزج�جي، اأبو الق��سم عبد الرحمن بن ا�سحق. االأم�يل. حتق و�رصح عبد ال�سالم ه�رون.  18 .

بريوت )دار اجليل( ط 2، 1987.
دار �س�در(  )دار بريوت،  الع�س�ق. بريوت  اأحمد. م�س�رع  بن  اأبو حممد جعفر  ال�رّصاج،  19 .

.1958
. الفريوز اآب�دي، جمد الدين حممد. الق�مو�ص املحيط، الق�هرة. )مط. ال�سع�دة( 1913. 20

. ج  الق�يل، اأبو علي ا�سم�عيل بن الق��سم. االأم�يل. الق�هرة )مط. ال�سع�دة( طب 3، 1953. 21
.2–1

ي�قوت احلموي، اأبو عبد اهلل ي�قوت بن عبد اهلل. معجم االأدب�ء. الق�هرة )دار امل�أمون(  22 .
.1938

ثانيًا– املراجع: 

العلم  ال�سعر. بريوت )دار  اأبو ديب، كم�ل. جدلية اخلف�ء والتجلي. درا�س�ت بنيوية يف  1 .
للماليني( طب 3، 1984.

. اأدوني�ص، علي اأحمد �سعيد. زمن ال�سعر. بريوت )دار العودة( طب 2، 1978. 2
حفني، عبد احلليم. مطلع الق�سيدة العربية وداللته النف�سية. الق�هرة )الهيئة امل�رصية  3 .

الع�مة للكت�ب( 1987.
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ج�معة  من  بدعم  )ن�رص  اإربد  مت�م.  اأبي  �سعر  يف  الفنية  ال�سورة  الق�در،  عبد  الرّب�عي،  4 .
الريموك( طب 1، 1980.

�سعيد، خ�لدة. حركية االإبداع. درا�س�ت يف االأدب العربي احلديث. بريوت )دار العودة(  5 .
طب 1، 1979.

. بريوت )دار الكت�ب اللبن�ين(  طّح�ن، رميون. االأل�سنية العربية/ 2. املكتبة اجل�معية/ 3. 6
طب 1، 1972.

. عبد الرحمن، ن�رصت. يف النقد احلديث. عم�ن )مكتبة االأق�سى( طب 1، 1979. 7
. عتيق، عبد العزيز. علم العرو�ص والق�فية. بريوت )دار النه�سة العربية( طب 2، 1969. 8

امل�رصية(  االأجنلو  )مكتبة  الق�هرة  االأدبي.  النقد  يف  البن�ئية  نظرية  �سالح.  ف�سل،  9 .
.1978

. املالئكة، ن�زك. ق�س�ي� ال�سعر املع��رص. بغداد )مكتبة النه�سة( طب 2، 1965. 10
. اله��سمي، ال�سيد اأحمد. ميزان الذهب. بريوت )دار الكتب العلمية( 1979. 11

ويليك، رينيه، ووارن اأو�سنت. نظرية االأدب. ترجمة حمي الدين �سبحي. بريوت )املوؤ�س�سة  12 .
العربية للدرا�س�ت والن�رص( طب 2. 1981.

ثالثاً – املقاالت: 

االأدبي،  النقد  جملة   ، 1 .2 ف�سول/   ، ...؟«  اأين  واإىل  اأين...؟  من  »البنيوية  نبيلة.  اإبراهيم، 
املجلد االأول، العدد الث�ين، الق�هرة. 1981.

اجلندي، اأحمد. »ديوان توبة بن احُلمرّي اخلف�جي �س�حب ليلى االأخيلية« . جملة جممع  2 .
اللغة العربية. مج 45، ج 1. دم�سق. 1970.




