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 األستاذة رشیدة عابد

 املقار�ة البنيو�ة للشعر: 1ا�حاضرة 

  تمهيد:

لقد �عرفنا �� ا�حاضرات السابقة ع�� أهمية الطرح�ن: األلس�ي /والتجر��ي العل�ي �� بلورة التصور البنيوي �� النقد         

بدأ ال�لية البنيو�ة و�� ماألد�ي، حيث �س�� املقار�ة البنيو�ة للنصوص األدبية إ�� مراعاة املبادئ األساسية للنظر�ة 

�� هذا ، وعواالنتظام الذا�ي وا�حايثة، إذ �عمل هذه املبادئ مجتمعة ع�� كشف العالقات ال�امنة ب�ن عناصر البنية

�جزئية هذا التصور الك�� لألبنية واعتبار الب�ى ا« األساس ت�ون األولو�ة للعالقة وليس لألجزاء امل�ونة للبنية ال�لية، و 

األجزاء املادية ا�حسوسة هو جوهر النظر�ة البنيو�ة، فالقصيدة ال تصبح مجرد مجموعة من األبيات، �عاملها ليست من 

�� الظاهر ع�� أ��ا محصلة لهذه األبيات �ع�ي ذلك أن القصيدة ال تب�ى من ابيات كما تو�� النظرة السطحية املت�جلة بل 

، وانطالقا 1»تخ��ق هذه األجزاء وتتغلغل ف��ا و�شتبك معها  -د�ي إل��او�� ال�ي يمكن تقسيم العمل األ –تب�ى من مستو�ات 

 من ذلك يمكن اق��اح مجموعة من املداخل واإلجراءات ال�ي يمكن أن �ساعد الباحث ع�� مقار�ة النصوص الشعر�ة.

 أوال: إجراءات التحليل البنيوي 

�ستند املقار�ة البنيو�ة للنصوص األدبية ع�� من�ج تجر��ي، قائم ع�� االستنباط، وهو ما قرره رواد البنيو�ة عندما وقفوا 

أما هذا الكم الهائل من النصوص ومحاولة إيجاد نموذج عام يجمعها، فقد أشار روالن بارت �� عملھ املوسوم بالتحليل 

ھ إذن و�الضرورة، اتباع إجراء استنباطي؛ وهو مضطر بادئ ذي بدء لتصور نموذج  مح�وم علي« ا�حلل البنيوي للسرد أن 

اف��ا��ي للوصف ، ثم الن�ول �عد ذلك شيئا فشيئا انطالقا من هذا النموذج باتجاه األنوع ال�ي �شارك فيھ وتن�اح عنھ �� 

 ، ومنھ تتمثل تلك اإلجراءات ��:2»نفس الوقت 

نطلق �� تحليلھ من مالحظة الظواهر النصية، ووصف وقائعها دون االستناد إ�� يجب ع�� الدارس أن ي املالحظة: -1

إن جميع الوقائع يجب مالحظ��ا ووصفها، مالحظة ووصفا « س��اوس:  مسبق، كما أشار إ�� ذلك �لود ليفيحكم 

 3»دقيق�ن بحيث نفوت الفرصة ع�� األح�ام املسبقة

أو  ر�ق املالحظة،ط و�� ع�� نوع�ن؛ تجر�ب ع�� الوقائع بالتأكد من املعلومات ال�ي تم جمعها عن التجر�ة: -2

تجر�ب ع�� النماذج و��ون ذلك ببناء النماذج والتجر�ب عل��ا، باكتشاف البنية األساسية للنصوص األدبية ال

 كما رأينا سابقا مع نموذج الوظائف عند فالديم�� بروب.

وذلك بوضع قواعد مجردة وصياغ��ا نظر�ا �ش�ل �سمح بفهم الظواهر النصية  للنماذج: الصياغة النظر�ة -3

 والتعب�� ع��ا دون �عقيد.

 �عد صياغة النموذج يمكن الوصول إ�� البنية، بنية العمل األد�ي. الوصول إ�� البنية: -4

                                                             
 .97. ص 2002، القاھرة، 1میریت للنشر، طصالح فضل، مناھج النقد المعاصر،  -1 
ضمن كتاب طرائق تحلیل السرد األدبي، منشورات اتحاد كتاب  روالن بارت، التحلیل البنیوي للسرد، تر: حسن بحراوي وآخرون، دراسة -2 

 .10. ص 1992، الرباط، 1المغرب، ط
 .307. ص 1997واإلرشاد القومي، سوریة،  شورات وزارة الثقافةكلود لیفي ستراوس، األنثوبولوجیة البنیویة، تر: مصطفى صالح، من -3 
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بتة إ�� حد ما، فإن النص نماذج وا�حة و�نيات ثال�ن �ان التعامل مع النصوص الن��ية السردية قد أسفر عن 

الشعري لم يكن كذلك، فليس ثمة نماذج شعر�ة جاهزة، وهو ما جعل املداخل التحليلية للشعر تختلف وتتعدد، 

 رغم وحدة الهدف وهو اإلمساك بالبنية.

  ثانيا: مداخل التحليل البنيوي:

 كما ي�� : لقد �عددت مداخل التحليل البنيوي للنص الشعري، و�مكن اإلشارة إ�� أهمها

فكرة املستو�ات السوس��ية؛ فكما أن اللغة يمكن أن تخضع للتحليل املستو�ا�ي، فكذلك النص االنطالق من  -1

الشعري يتش�ل من مستو�ات عدة (املستوى الصو�ي وامل�ج�ي والصر�� وال��كي�ي والدال��...) تلتحم لتش�ل 

 البنية ال�لية للنص.

أهم الثنائيات املهيمنة: ا�حياة/ املوت، ا�حركة/ الس�ون، ا�خ��/الشر، الثنائيات املهيمنة ع�� النص؛ ومن  -2

 ا�حق/الباطل، الدي�ي/ الدنيوي...

صيغ العبارات؛ أي األساليب اإل�شائية ودورها �� ت�و�ن العالقات ب�ن عناصر النص الشعري �النداء  -3

 واالستفهام...

 فية أو إسنادية أو عروضية...الظواهر التكرار�ة؛ يتعلق األمر بتكرار صوت أو بنية صر  -4

محور ال�� كيب ومحور االستبدال ع�� مستوى الصورة؛ فقد قرر ياكبسون أن االستعارة تنتج عالقات  -5

 استبدالية، بينما تنتج العالقات ال��كيبية عن الكناية.

النحرافات ا االنز�اح؛ قصد الكشف عن مواطن االختالف ال�ي تصنع فرادة النص الشعري �عمد ا�حلل إ�� تق��ي -6

 ال�ي تمارسها األلفاظ أو ال��اكيب لتش�ل نمطا بنائيا جديدا.

 4ثالثا: نموذج تطبيقي:

 واسع.. �ل هذا الضيققصيدة: 

 تضيق البالد الفسيحة �ي

 ح�ن يتسع القلب

 واألرض ت�حو

 �عيدا عن الشمس

 ح�ن أباغ��ا بالعراء...

 فاجع وجھ هذا الطر�ق

 فهل أشت�ي العمر

                                                             
،مخبر وحدة التكوین والبحث في 2014، السنة 6العدد محمد عروس، قراءة النص الشعري بنیویا مقاربة نظریة وتطبیقیة، مجلة قراءات،  -4 

 .219نظریات القراءة ومناھجھا، جامعة بسكرة. ص 
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 �� ك��يا....؟ أم أد�� املوت

 ها أنا ب�ن ما ال أشاءُ 

 وما ال أشاء...

 أرابض �� الصمت

 أحنو قليال ع�� الذكر�ات...

 ع�� قدمي تنام ا�جسور 

 وال أستطيع العبور إ�� العطر

 يا وردة االنتماء...

 مفرد �� زحام ا�جهات...

 أفتش عن أي صوت

 يدل ع��...

 التحليل: 

بناء ع�� منطق الثنائيات، أما العنوان فيمثل بدوره بنية ك��ى تندرج ضم��ا �ل  يمكن تقسيم هذا النص إ�� ستة مقاطع

وتجعلھ يصاب  ،وق استند الشاعر ع�� ثنائية ضدية �ستو�� ع�� البنية الذهنية للمتلقيالبنيات الصغرى امل�ونة للنص. 

الضيق) تجعل التناقض حاصال ب�ن  بنوع من الصدمة وهو يحاول إعادة إنتاج العالقات امل�ونة للنص. (واسع..�ل هذا

هذا الذي تم تحديده و�عيينھ بالتعر�ف واإلشارة، وتحديده بال�ل، وهذا اال�ساع الذي يحمل صفة التنك��، و�ذلك 

حولھ إ�� ب�ن ما يبدو للوهلة األو�� متناقضا و� فالتعارض الظاهر �� الثنائية الضدية اال�ساع/الضيق ين��ئ عالقة جوهر�ة

 كة تحكم العالقة املش�لة للعنوان.بنية متماس

 يتضمن السطر�ن الشعر��ن األول والثا�ي املقطع األول:

 تضيق البالد الفسيحة �ي

 ح�ن يتسع القلب..

يتأسس هذا املقطع ع�� الثنائية الضدية السابقة، مع قل��ا، ور�طها بفعل املضارع، لتتأكد فاعلية العالقة ب�ن عناصر هذه 

بالد والقلب)، وضيق ال اال�ساع. وهذه الثنائية لها عالقة ب�ن ما هو مادي (البالد) وما هو معنوي (األناالثنائية الضيق/ 

وا�ساع القلب يحيل إ�� ثنائية ذات عالقة بالثنائية السابقة و�� االستبداد/ ا�حر�ة، و�مكن تحو�ل العالقات الضدية إ�� 

 عالقة تالزمية: الضيق           االستبداد

 اال�ساع           ا�حر�ة                           
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 و�ت�ون من األسطر الشعر�ة الثالث والرا�ع وا�خامس املقطع الثا�ي:

 واألرض ت�حو

 �عيدا عن الشمس

 ح�ن أباغ��ا بالعراء...

ن ألنھ �ع�� عإن �حوة األرض ال �عدو إال أن ت�ون �عب��ا عن �حوة أهلها، ولكن فعل ال�حوة دائما غ�� مرغوب فيھ، 

اليقظة وال��وض، ولذلك يجب أن ي�ون �عيدا عن أع�ن الرقباء، �� ظل ثنائية الضيق واال�ساع، وهو ما يؤسس ثنائية 

 جديدة االستسالم/ ال�حوة، التكتم/ ا�جهر.

 و�حتوي ع�� األسطر الشعر�ة السادس والسا�ع والثامن املقطع الثالث:

 فاجع وجھ هذا الطر�ق

 العمرفهل أشت�ي 

 أم أد�� املوت �� ك��يا...؟

 ء املوت.ادعاالقة ضدية ب�ن ثنائية حب ا�حياة/هذه األرض ال�ي باغتت القارئ بالعراء، جعلتھ �� أحد خيار�ن ينشآن ع

 من السطر التاسع إ�� السطر الثا�ي عشراملقطع الرا�ع: 

 ها أنا ب�ن ما ال أشاء

 وما ال أشاء...

 أرابض �� الصمت

 ع�� الذكر�ات...أحنو قليال 

يتعلق املقطع الرا�ع بثنائية ذات عالقة باال�ساع والضيق، إ��ا الوحدة/ التشتت، ف�ل االختيارات غ�� مرغوب ف��ا، وال 

 سبيل إ�� التوحد مع الصمت والذكر�ات.

 و�تمثل �� السطر�ن الثالث عشر والرا�ع عشر  املقطع ا�خامس:

 ع�� قدمّي تنام ا�جسور 

 العبور ع�� العطروال أستطيع 

ما يم�� املوقف هو الس�ون وال سبيل ل�حركة، ع�� الرغم من توفر أسبا��ا. وهو ما ين��ئ العالقة ب�ن ثنائية ضدية جديدة: 

 الس�ون/ ا�حركة.

 و�تمثل �� األسطر الشعر�ة من ا�خامس عشر إ�� الثامن عشر املقطع السادس:
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 يا وردة االنتماء ..

 مفرد �� زحام ا�جهات ..

 أفتش عن أي صوت

 يدل ع�� ..

يمثل هذا املقطع فضاء لثنائية جديدة ب�ن الذات املفردة ال�ي تبحث عن أي ��يء يدل عل��ا وأي طر�ق يوصل ع�� املبت��، 

 فال تجد إال اآلخر�ن، فت�ون ثنائية الذات/ اآلخرون لصيقة بالضيق/ اال�ساع.

 وذلك ما يمكن حوصلتھ �� ا�جدول اآل�ي:

 اال�ساع الضيق العنوان

 ا�حر�ة االستبداد 1املقطع 

 ال�حوة االستسالم 2املقطع 

 حب ا�حياة ادعاء املوت 3املقطع 

 التشتت الوحدة  4املقطع 

 ا�حركة الس�ون  5املقطع 

 اآلخرون الذات 6املقطع 

 األمل املنشود الواقع املتأزم الثنائية الضدية العامة

نموذج تصوري للنص يتمثل �� بنية  الثنائيات النصية، وتحيل تلك العالقات إ�� رسمتحكم النص عالقة ضدية ب�ن  

 . الصراع ب�ن واقع متأزم وأمل منشود

 خالصة:

نصل �� ال��اية من خالل ما قدم من إجراءات من�جية ومداخل تحليلية، والنموذج التطبيقي ع�� هذا النص الشعري إ�� 

الشعري تتسم بال��اء و تتيح إم�انية الكشف عن �ل م�ونات النص وعالقاتھ مهما �انت القول أن املقار�ة البنيو�ة للنص 

صغ��ة أو ثانو�ة بالنسبة للبنية ال�لية، كما أ��ا تؤسس لو�� نقدي قرائي �عتمد ع�� ا�حلل وأدواتھ �عيدا عن املؤلف 

 وسياقھ.

 ص نقد ومنا�جتخص 2، الفوج عامة تخصص لسانيات  3، 2، 1األفواج  أعمال موجهة:

 إليك النص الشعري التا��:

ل أنا عر�ي  للشاعر محمود درويش قصيدة : �ّجِ

 �جل

 أنا عر�ي
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 ورقم بطاق�ي خمسون ألف

 وأطفا�� ثمانية

 وتاسعهم سيأ�ي �عد صيف

 فهل �غضب؟

 �جل

 أنا عر�ي

 وأعمل مع رفاق الكدح �� محجر

 وأطفا�� ثمانية

 أسل لهم رغيف ا�خ��

 واألثواب والدف��

 ال�خر من

 أتوسل الصدقات من بابكوال 

 وال أصغر

 أمام بالط أعتابك

 فهل �غضب؟

 �جل

 أنا عر�ي 

 أنا اسم بال لقب

 ف��ا صبور �� بالد �ل ما

 �عيش بفورة الغضب

 جذوري

 قبل ميالد الزمان رست

 وقبل تفتح ا�حقب

 وقبل السرو والز�تون 
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 وقبل ترعرع العشب

 أ�ي من أسرة ا�حراث

 ال من سادة نجب

 وجدي �ان فالحا

 بال حسب وال �سب

 �علم�ي شموخ الشمس قبل قراءة الكتب

 و�ي�ي �وخ ناطور 

 من األعواد والقصب

 فهل ترضيك من�ل�ي

 أنا اسم بال لقب

 حلل النص الشعري وفق املداخل البنيو�ة ال�ي تراها مالئمة حسبما أخذت �� ا�حاضرة املطلوب:

 r.abed@univ-bouira.dz: التا�� ترسل اإلجابات إ�� العنوان االلك��و�ي


