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منهج تحليل النص الشعري
تقوم اخلطة املنهجية املقرتحة لتحليل النص الشعري على حتديد اختيار من بني االختيارات الكثرية املتاحة
لذلك ،يتمثل يف اعتماد الدراسة البالغية املنفتحة على األبعاد السياقية والتداولية للنص .وهذا يعين أن الدراسة
ستهتم مبكوانت النص البالغية مع حتليلها يف ضوء مقصد النص وغرضه ومعطيات الواقع وشخصية املؤلِّف وثقافته
والركة الشعرية اليت ميثلها...
هذا التحليل سيتوجه إىل أربع مستوايت :يهتم أوهلما بغرض النص الشعري ومقصده ،ويتوجه املستواين

اآلخران إىل جانبني بالغيني يف النص ،مها :اللغة واإليقاع ،أما املستوى الرابع ،وهو مستوى النص الغائب ،فينظر

يف عالقة النص ابلنصوص األخرى وبثقافة الشاعر.

وعلى هذا األساس تتكون هذه اخلطة املنهجية من أربعة عناصر ،تضاف إليها كل من املقدمة واخلامتة.
وميكن تقدميها على الشك التايل:

أوال :المقدمة
تتضمن تقدميا عاما حول املوضوع يتضمن طرح اإلشكال املراد معاجلته مع الوقوف على "عتبات" النص
األساسية (التعريف املوجز ابلشاعر وعالقته ابلركة الشعرية وعنوان القصيدة عند توافره) .وهكذا ميكن تلخيص أبرز
عناصرها فيما يلي:
 −تقدمي عام وموجز حول الركة الشعرية اليت ينتمي إليها النص
 −عتبات النص

 −حتديد اإلشكال الذي ستتم معاجلته مع أبرز العناصر اليت سيتم حتليلها يف العرض

1

ثانيا :الغرض – المقصد – المحتوى
حندد يف هذا املستوى حمتوى النص الشعري ومقصده األساس الذي يسمى يف القصائد القدمية والتقليدية
"غرض" النص .فالغرض يف تعريف القدماء هو املعىن األساس الذي تدور حوله معاين القصيدة وحيدد الغاية من
نظمها (كالفخر واملدح والراثء واهلجاء والغزل) .وقد مت تطوير هذا املفهوم يف الدراسات الديثة وتوسيعه ليتحول

إىل مفهوم "املقصد" الذي ينظر إىل حمتوى النص الشعري يف بعده التواصلي ،أي من خالل الرسالة ،أو الدعوى،
اليت حيملها إىل املتلقي.

وتكمن أمهية املقصد يف أنه عنصر سابق على وجود النص ذاته ،ألنه حيضر يف شكل دعوى لدى الشاعر
حتركه لكتابة النص وجعله مؤثرا يف املتلقي .وبسبب كونه كذلك فإنه يع ُّد ِّ
موجها لعناصر النص البالغية ومكوانته
َ
األخرى ،ل يتم توظيفها لغايتني :إحدامها مجالية واألخرى "إقناعية" تسعى إىل التأثري يف املتلقي وإقناعه مبحتوى الرسالة
اليت حيملها النص.
ومصَّرحا به يف القصائد القدمية والقصائد اإلحيائية ،فإنه أصبح منذ
وإذا كان الغرض الشعري يبدو واضحا َ

الرومانسية يكتسي نوعا من الغموض الذي يفرض على املتلقي مستوى ثقافيا ومعرفة ابلسياق إلدراكه .وهلذا السبب
فإن حتديد املقصد يف كثري من القصائد املعاصرة ال حيضر يف بداية التحليل إال يف شكل "افرتاض" يتم التحقق منه

أو نقضه مع استمرار عملية التحليل .وهكذا فإن حتليل املستوايت والعناصر األخرى ،كاملعجم والصور الشعرية
والتناص ،جيب أن يكون دائم االرتباط هبذا العنصر املركزي يف إنتاج النص الشعري وهو املقصد.
ومن أهم األسئلة اليت ميكن طرحها حول هذا املستوى:
 −ما املعاين اليت تعرب عنها القصيدة؟

 −ما الرسالة اليت يسعى النص إىل إبالغها للمتلقي؟

 −هل حتافظ القصيدة على مفهوم "الغرض" القدمي؟ (كما يف القصائد اإلحيائية) أم تتحرر من هذه
األغراض لتحمل مقاصد أخرى؟
 −ما عالقة الغرض أو املقصد ابلركة الشعرية اليت متثلها القصيدة؟

ثالثا :اللغة الشعرية
تتم دراستها من خالل عناصر متعددة نكتفي منها ابثنني مها :املعجم والصورة.
 -1املعجم :من أهم املداخل املعتمدة لدراسة معجم النص مدخالن مها :تصنيفه إىل حقول داللية ورصد

طبيعة األلفاظ املوظفة.
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يف املدخل األول يتم االعتماد على نظرية القول الداللية اليت ترى أن كل معجم ميكن تصنيفه إىل

جمموعات صغرى من الكلمات الدالة ،يضم كل منها عددا من األلفاظ املتقاربة الداللة أو املنتمية إىل جمال داليل
واحد يطلق عليه القل الداليل كالقل الداليل للمرض (مرض – سقم – هزال – شحوب – أمل )...والقل
الداليل للفرح (فرح – سرور – حبور – ضحك .)...وأتيت بعد عملية التصنيف عملية أخرى تتمثل يف حتليل هذه
القول ضمن سياقها يف النص وربطها ابلداللة العامة للنص وابلركة الشعرية اليت ينتمي إليها.
ويف املدخل الثاين يتم حتديد طبيعة املعجم املوظف :أهو معجم قدمي يعتمد على اللغة اجلزلة املستعملة

لدى القدماء أم معجم حديث ميتاز ابلبساطة وأيخذ مادته من الياة اليومية لإلنسان؟ وترتبط طبيعة املعجم بعناصر
أمهها :االختيار اإلبداعي للشاعر وثقافته (مثال :البارودي كان خيتار يف الغالب لغة تقليدية حتاكي لغة القدماء،
وينطلق يف ذلك من ثقافته التقليدية احملافظة) ،والركة الشعرية اليت ميثلها النص (الشعر الرومانسي مثال كان مييل
على العموم إىل توظيف اللغة البسيطة املعربة عن الذات) ،ووظيفة النص والرسالة اليت حيملها إىل القارئ...
مالحظة:
عندما ال يسمح الوقت بتحليل هذين المدخلي معا يمكن التكت عىل أحدهما فقط
ر
الن تمت اإلشارة إليها.
بشط دراسته من جوانبه المختلفة ي
 -2الصورة الشعرية
تتعدد تعريفات الصورة الشعرية .لكن الطابع التبسيطي الذي تسعى إليه هذه اخلطة يفرض تقدمي تعريف
بسيط هلا حدده البالغي املغريب حممد الويل يف كتاب "الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي" حيصرها يف
الصورة القائمة على املشاهبة (التشبيه واالستعارة) ويستبعد بقية االستعماالت اجملازية للغة .يقول الويل" :ال حنتفظ
من كل االستعماالت املتقدمة ملصطلح الصورة إال ابالستعمال الذي يقصرها على صور املشاهبة ،أي التشبيه
واالستعارة ،من بهني إىل أن التمثيل والرمز ليسا إال نوعني ميكن إدراجهما إما يف التشبيه أو يف االستعارة .هذا الفهم
يتفق مع ما مساه البالغيون املتقدمون :التشبيه واالستعارة".
وهذا يعين أن التشبيه واالستعارة مها أساسا الصورة الشعرية .ويعد الرمز نوعا من أنواع االستعارة اليت حتل
فيها لفظة حمل لفظة أخرى لوجود تشابه بينهما.
لكن أمهية الرمز يف الشعر الديث ،ويف الشعر املعاصر بشكل خاص ،جيعلنا نعيد تصنيف أنواع الصورة
يف نوعني رئيسن مها :الصورة البيانية والصورة الرمزية.
 −الصورة البيانية :تضم التشبيه واالستعارة
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 −والصورة الرمزية :تشمل الرموز املختلفة اليت تستعمل يف الشعر املعاصر بشكل خاص ،ومنها:
الرموز الطبيعية والرموز التارخيية والرموز الدينية والرموز األسطورية...

وما مييز الصورة الرمزية عن غريها هو أهنا تسعى يف الغالب إىل بناء صورة كلية شاملة خترتق القصيدة من
بدايتها إىل هنايتها .وهي من أهم مظاهر التجديد يف لغة الشعر املعاصر.
وعلى هذا األساس تتم دراسة الصورة الشعرية من خالل املراحل التالية:
 −تصنيفها إىل بيانية (تشبيه واستعارة) ورمزية

 −تصنيف الصور البيانية إىل تشبيه واستعارة مع حتليل مناذج منها (ميكن للطالب االكتفاء بنموذج
واحد أو منوذجني لكل نوع) واملقارنة بني نسبة استعمال كل منهما

 −تصنيف الرموز إىل أنواع :طبيعية – اترخيية – أسطورية ...مع حتليل مناذج منها وداللتها على
ثقافة الشاعر (اإلكثار من الرموز الدينية مثال قد يكون دليال على الثقافة الدينية احملافظة للشاعر

أو على ارتباطه برتاث أمته)...

 −تقوميها :عرب املقارنة والتحليل اللذين يتم القيام هبما يستخلص الطالب حكما نقداي حول الصورة.
مثال :تعكس التجديد أو التقليد – وظيفتها يف النص – ثقافة الشاعر اليت تعكسها...

مالحظة:
الذات ،ودراسة الصور
يمكن االكتفاء بدراسة الصور البيانية يف شعر اإلحياء والشعر
ي
الرمزية يف الشعر المعارص إن كانت القصيدة حافلة بها.

رابعا :اإليقاع
نستفيد مما قدمته كل من البالغة العربية وبعض االجتهادات البالغية اجلديدة لدراسة إيقاع الشعر من
خالل عنصرين مها :اإليقاع العروضي واملوازانت الصوتية.
 -1اإليقاع العروضي:
يضم أساسا :الوزن والقافية .لكن التطور الذي شهده الشعر العريب املعاصر مع نظام التفعيلة جعلنا نضيف
عنصرا اثلثا هو بنية البيت.
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 −الوزن :حندد فيه نوع البحر وعالقته ابألوزان املفضلة عند القدماء ،ونضيف إىل هذا وقوفنا على

تعدد األوزان يف جزء من الشعر الديث ،وخاصة يف الشعر املعاصر الذي يعد املزج بني األوزان

من أبرز عناصر التجديد فيه.
ويف شعر التفعيلة ننظر أيضا يف وفاء الشاعر ملا يسمى بتفعيالت البحور الصافية أو هنجه منهج
التجديد بكتابة الشعر التفعيلي على البحور املمزوجة.

 −القافية :حندد من خالهلا نوع القافية والروي ،مع النظر يف حفاظ الشاعر على وحدهتا ،وفاء

لتقاليد الشعر العريب ،أو هنجه منهج التجديد كما هو األمر عند بعض الشعراء الرومانسيني ومعظم

الشعراء املعاصرين.

 −بنية البيت :خيتص هذا العنصر بشعر التفعيلة الذي مييل يف كثري من األحيان إىل البيت الطويل
الذي يتكون من عدد كبري من التفعيالت .وهو ما يعد عنصرا من عناصر التجديد اليت هنجها

الشعراء املعاصرون.
 -2املوازانت الصوتية:
هي العناصر الصوتية اليت حتقق جتانسا وتوازان إيقاعيا وال تنتمي إىل عناصر اإليقاع العروضي .وهذه العناصر
رصدت البالغة العربية معظمها ضمن ما يسمى ابلبديع (احملسنات البديعية اللفظية بشكل خاص) .وقد أعاد

البالغي املغريب حممد العمري إعادة تصنيفها ضمن نوعني كبريين مها :التجنيس والرتصيع.

ويقصد ابلتجنيس تكرار الصوامت يف البيت أو القصيدة ،ويدخل ضمنها ما يعرف يف البالغة العربية

ابجلناس أبنواعه املختلفة .أما الرتصيع فهو تكرار الصوائت والصيغ الصرفية والرتكيبية والعروضية.
هذان النوعان الكبريان تتم دراستهما يف ثالثة مستوايت هي :الرتاكم واملوقع والتفاعل.

 -يف مستوى الرتاكم حندد العناصر املرتاكمة يف البيت أو القصيدة ،سواء أكانت هذه العناصر جتنيسية

(كتكرار حروف معينة يف البيت أو تكرار كلمات يف البيت أو القصيدة أو تكرار معظم حروف بعض الكلمات
فيما يعرف ابجلناس غري التام) أم ترصيعية (كتكرار الصيغ الصرفية والعروضية).
"فاعل"
عامل/كاتب :ميزاهنما الصريف
ٌ
مثال للرتصيع الصريفٌ :
كبري/يعود :وزهنما العروضي" :فعولن".
مثال للرتصيع العروضي ،أو جميء كلمتني على وزن عروضي واحد:
ُ
 -ويف مستوى الفضاء (أو املوقع) :هنتم بدراسة التوازن بني العنصرين املتقابلني من حيث املوقع الذي

حيتالنه يف الكلمة أو اجلملة أو البيت .فندرس التجنيس املوقعي (كتكرار حروف معينة يف أول أو آخر كلمتني
متجاورتني ،مثل :على /عمل) والرتصيع املوقعي املتمثل يف ترصيع املواقع العروضية (تقسيم كلمات البيت بشكل
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يوافق الوحدات العروضية) أو املواقع الرتكيبية (تكرار عناصر اجلملة) والتسجيع املوقعي املتمثل يف التصريع والتقفية
(حيث يتشابه آخر حرفني من كلمتني حتتالن موقعا عروضيا واحدا يف آخر الشطر وآخر البيت).
 -ويف مستوى التفاعل الصويت/الداليل :ندرس ما جنده من تفاعل بني اجلانبني الصويت والداليل يف بعض

الكلمات املتوازنة .ويتم ذلك من خالل ثالثة مظاهر من التوازن اليت حددهتا البالغة العربية هي :التضمني والتجنيس
االستعاري والتجنيس املطابق.
 −التضمني  :التضمني توتر بني اجلانبني الصويت والداليل ،حيث يكون البيت منتهيا عروضيا وغري

مكتمل دالليا .وقد عد القدماء التضمني عيبا من عيوب القوايف هلذا السبب .وهلذا جند الشعر
القدمي مييل عادة إىل االتساق (أو استقالل كل بيت بنفسه عروضيا ودالليا) ويقل فيه التضمني.
وق د حدد القدماء للتضمني أنواعا أقبحها عندهم" :تضمني االفتقار" الذي يكون فيه البيت مفتقرا

إىل ما بعده تركيبيا ودالليا .لكنهم ذكروا أنواعا أخرى أخف عيبا ،منها" :تضمني االقتضاء" الذي
يكون فيه البيت متعلقا معنواي مبا بعده ،لكنه مع ذلك ميكنه االستغناء عنه فتحافظ اجلملة على
عناصرها كاملة.
وما ميكن استنتاجه من هذا أن التضمني الذي حيقق توترا بني اجلانبني الصويت والداليل هو النوع
األول املسمى تضمني االفتقار ،كما أن جتنب الشاعر هلذا النوع يدل على حفاظه على منهج
القدماء يف تفضيل استقالل البيت (االتساق) .وهلذا نالحظ أن التضمني يعد من أبرز جوانب
التجديد يف شعر التفعيلة.

 −التجنيس االستعاري :هو نوع من اجلناس بني كلمتني إحدامها تستعمل مبعناها القيقي واألخرى
مبعىن جمازي (استعارة) .وهو ما جيعل بني الكلمتني عالقة مركبة قائمة على التوازن الصويت (اجلناس)
والتوتر الداليل (اختالف املعىن) .وينسجم هذا مع التعريف الذي أعطاه القدماء للجناس على
أنه احتاد اللفظ مع اختالف املعىن ،فأخرجوا منه التكرار الذي يقوم على احتاد اللفظ واملعىن.

 −التجنيس املطابق :هو نوع آخر من أنواع اجلناس الذي يعكس التفاعل بني اجلانبني الصويت
والداليل ،حبيث تكون الكلمتان متشاهبتني يف اللفظ ،متضادتني يف املعىن .ويكون هذا يف بعض
أنواع اجلناس القائم على التضاد كجناس االشتقاق (عامل/معلوم) ويف نوع من الطباق الذي يسمى
طباق السلب (أعلم/ال أعلم).
فهذه املظاهر الثالث (التضمني والتجنيس االستعاري والتجنيس املطابق) تعرب عن مفهوم التفاعل لكوهنا
جتمع بني التوازن الصويت والتوتر الداليل.
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مالحظة:
ُ
الن تمت اإلشارة إليها :التاكم
الثالث
المستويات
خالل
من
الصوتية
الموازنات
درس
ت
ي
َ
والفضاء والتفاعل.
الطالب أن يذكر مثاال واحدا لكل من التجنيس والتصيع يف
ويكف
ي
والثات (التاكم والفضاء) ويذكر مثاال واحدا لكل مظهر من مظاهر التفاعل
المستويي األول
ي
(التضمي والتجنيس االستعاري والتجنيس المطابق) يف حال وجوده يف النص.
وما ميكن قوله عن اإليقاع الشعري عامة أنه ليس جمرد عنصر مجايل ذي وظيفة جتميلية ،بل هو مرتبط
ارتباطا شديدا مبقصد النص .أي أن له وظيفة إقناعية تتمثل يف التأثري يف املتلقي إلقناعه بدعوى النص ومقصده.
أي أن كل ما يف النص من عناصر إيقاعية تؤدي وظيفتني متالزمتني مها :الوظيفة اجلمالية اليت تتمثل يف حتقيق
االنسجام الصويت وإغناء اجلانب املوسيقي ،والوظيفة اإلقناعية اليت تتمثل يف التأثري يف املتلقي وإقناعه مبقصد النص.

خامسا :النص الغائب
يعرب به عن تعلُّق نص بنصوص أخرى سابقة .فكل
النص الغائب ،أو النصوص الغائبة ،مصطلح حديث َّ

تكونه عوامل متعددة منها ثقافة الشاعر وطبيعة النصوص اليت أتثر هبا .ولذلك فإن تكوين
نص شعري تساهم يف ُّ
معرفة حول النص الشعري ال ميكن أن تتم مبعزل عن معرفة النصوص املختلفة اليت سامهت يف تكوينه .ويعد النص
الشعري نفسه وسيلة ملعرفة هذه النصوص الغائبة اليت حتضر فيه وترتك أثرها بشكل ميكن القارئ من إدراكها .وهذا
ما جيعل قارئ الشعر مطالَبا بتوسيع ثقافته واطالعه حىت يتمكن من تكوين معرفة حول النص الشعري ،ألن قراءته

له هي قراءة للنصوص اليت أتثر هبا أيضا.

ويتخذ حضور أثر النصوص السابقة داخل النص الشعري شكلني :أحدمها غري مباشر واآلخر مباشر.
الش كل األول (غري املباشر) نلمسه يف بعض العناصر البالغية كاملعجم والصورة الشعرية واألسلوب واإليقاع ...أما
الشكل الثاين (املباشر) فيحضر فيه هذا النص عن طريق استحضار نصوص أخرى استحضارا جزئيا أو كليا ،وذلك
مبحاكاة الشاعر نصا بعينه أو ابقتباس أجزاء من نصوص خمتلفة يوظفها يف قصيدته .وهذا الشكل الثاين (الضور
املباشر للنصوص األخرى داخل النص الشعري) هو املقصود مبصطلح النص الغائب.

ويدل ما سبق على أن حضور النص الغائب نفسه قد يكون حماكاة كلية لنص سابق .وهذا ما يُعرف
ابملعارضة اليت حتضر يف جزء كبري من الشعر القدمي وعند شعراء اإلحياء ،وخاصة عند أمحد شوقي .وهي دليل
واضح على ثقافة الشاعر احملافظة وعلى هنجه يف تقليد القدمي عن طريق احملاكاة الكلية لنماذجه.
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غري أن هذا الضور قد يتخذ طابع "التناص" ،وذلك ابستحضار نصوص أو أجزاء منها وتضمينها يف

القصيدة .وهذا الشكل َيعد دليال على نوع الثقافة اليت ينطلق منها الشاعر ،لكنه ليس دليال على التقليد لسببني:

 −أوهلما أن الشاعر قد يستحضر نصوصا من مرجعيات خمتلفة يف قصيدته :القرآن الكرمي – الشعر
القدمي – الشعر الديث – النصوص التارخيية...

 −واثنيهما أن استحضار الشاعر هذه النصوص يكون يف كثري من األحيان لغاايت مجالية وداللية
تنسجم مع غرض القصيدة أو مقصدها.
وهلذا السبب جند يف الشعر املعاصر ،الذي مييل إىل التجديد والتحرر من تقليد النموذج القدمي ،استغناء
عن املعارضة ،وتوظيفا كثريا للتناص الذي يؤدي وظائف مجالية وإقناعية خمتلفة.
وقد حضر التناص يف الشعر القدمي أبشكال متعددة أبرزها ما كان معروفا لدى القدماء ابلسرقات الشعرية
واالقتباس .وهلذا كان اهتمام القدماء موجها حنو الكشف عن سرقات الشعراء أو تعيني مواطن االقتباس من القرآن
الكرمي أو الديث النبوي أو غريها من األشكال .لكن البحث يف التناص قد اختذ اآلن أبعادا خمتلفة تتوجه حنو
اكتشاف وظائفه داخل النص .ذلك أن النص الغائب حينما ينتقل من سياقه األصلي إىل سياق النص الشعري
تصبح له وظائف مجالية وداللية وتواصلية جديدة تنسجم مع موضوع النص الشعري ومقصده.
ويستدعي البحث يف التناص داخل الشعر الديث إجناز عمليات متالزمة هي:
 −حتديد النصوص الغائبة اليت يتم استحضارها ،مع تصنيفها حسب املصادر اليت أخذت منها (قرآن
– شعر قدمي)...

 −حتديد وظائف هذه النصوص داخل سياق النص الشعري (ما الغاية من استحضار كل نص؟ ما
عالقة ذلك مبحتوى النص ومقصده؟)

 −استخالص املرجعيات الثقافية اليت ينطلق منها الشاعر ،وعالقتها ابلركة الشعرية اليت ينتمي إليها
النص.

سادسا :الخاتمة
هي خالصة ملا مت إجنازه يف العرض مع تقدمي حكم يتضمن إجابة عن اإلشكال الذي مت طرحه يف املقدمة.

8

