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 يا رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت.

 و ال أصاب باليأس إذا فشلت بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح.

 يا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، و أن حب االنتق ام هو أول مظاهر الضعف.

 ني من المال أترك لي األمل.يا رب إذا جردت

و إذا جردتني من النجاح أترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل، و إذا جردتني من  
 نعمة الصحة أترك لي نعمة اإليمان.

يا رب إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة االعتذار و إذا أساء لي الناس أعطني شجاعة  
 العفو.  

 



 

 

 

 

 كوفً احود لألستاذ الوشسف العسفاى خالص و االهتٌاى وعوٍق الشكس بجصٌل ًتقّدم

 دعوه الوعٌوي وكرا و إخالصه، تفاًٍه وعلى العول، لھرا الدائوة هتابعته على

 .ھرا العول إعداد هي ش طٍلة القٍّوة توجٍھاته ًٌسى أى دوى لٌا والوعسفً

 .استثٌاء دوى العسبً واألدب اللّغة قسن أساترة إلى و

  بكلوة ولو الدزاسً، هشوازًا طٍلة ساعدًا هي إلى و

 هسوزا اإلكوالٍة إلى االبتدائٍة هي أٌدھن على تكوًٌا الرٌي األساترة كل إلى و

 ..الجاهعً الطوز أساترة إلى وصوال بالثاًوٌة

 

 



 

 

إلى من ٌسرت لً طرٌق النجاح و شجعتنً على مواصلة المشوار الدراسً و 

فرست فً نفسً حب التعلم و الصبر و الوفاء أمً العزٌزة حفظها هللا إلى من 

رعانً االهتمام و منحنً األخالق من تواضع و التعامل بالطٌبة و سّخر لً ما 

عبد اإلله إلى أستاذي  أحتاجه فً الحٌاة أبً إلى إخوتً األحباء عبد الصمد و

فله جزٌل الشكر إلى كل من كانت لهم ذرة مساعدة و اهتمام إلى  "كوفً"المشرف 

 .كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 

 

 



 

 

إلى من ٌسرت لً طرٌق النجاح و شجعتنً على مواصلة المشوار الدراسً و 

ا هللا إلى من فرست فً نفسً حب التعلم و الصبر و الوفاء أمً العزٌزة حفظه

رعانً االهتمام و منحنً األخالق من تواضع و التعامل بالطٌبة و سّخر لً ما 

أحتاجه فً الحٌاة أبً إلى إخوتً األحباء إلى أستاذي المشرف "كوفً" فله جزٌل 

الشكر إلى كل من كانت لهم ذرة مساعدة و اهتمام إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي 

 المتواضع .

 



 مقدمة

 

 أ
 

عميو الصالة و السالم و الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم عمى سيدنا محمد 
 عمى الو و صحبو أجمعين و بعد:

فإن المغة أداة اتصال بين البشر تحقق غرض التبميغ و التواصل و لذلك كانت محل 
دراسة و عناية و تحميل من أجل كشف أسرارىا و  سير أغوارىا ، و معرفة مكنونيا 
فحظيت باالشالة بنصيب وافر من االىتمام من قبل المتخصصين في ىذا المجال منذ 

االىتمام و مركز الدوران و ا الدرس المساني بؤرة القدم ، فقد كانت الجممة في بداية ىذ
اعتبرت الوحدة األساسية لمدراسة، خصوصا عند أصحاب النظريات المسانية لكن االىتمام 
الشديد بالمغة و التطور الحاصل في جميع العموم ،أحدث قفزة نوعية في ىذا الجانب و 

أربعة عقود من  خصوصا قبلنقل محورية البحث المساني إلى درجة أعمى مما كان عميو 
الجممة في الدراسة لما شممتو ىذه األخيرة من نقائص إذ  الزمن تقريبا ، فتجاوز محورية 

ال يمكن دراسة المعنى منفصال عن سياقو المساني المتمثل في البنية المغوية الكبرى 
 )النص(.

ما يعرف اليوم  و من ىذا المنطمق نشأ عمم جديد ييتم بدراسة النصوص و تحميميا و ىذا
و تعمقيا حتى يكون وحدة كمية تؤدي ىذا ما يبحث في تماسك النص بمسانيات النص 

أغراض معينة في مقامات تبميغية محددة ، و قد تميز ىذا العمم بحداثتو، و تنوع 
موضوعاتو فتعددت المدارس المسانية النصية ، و ظيرت العديد من المصطمحات 

"االتساق ىيم التي عنيت بيا لسانيات النص مفيوما  الخاصة بو، و من أىم المفا
المذان يحتالن موقعا مركزيا في األبحاث و الدراسات التي تندرج في مجال واالنسجام" 

 ىذا العمم.



 مقدمة

 

 ب
 

فاالتساق و االنسجام من أىم المسائل التي تطرحيا لسانيات ما بعد الجممة و من أىم 
العرب و المسممين في دراستيم النص القرآني  القضايا التي لقيت اىتماما كبيرا من عمماء

 أو النصوص األدبية.

و ىي رغبتي الممحة في التعرف أكثر عمى فجاءت بذلك أسباب اختيار ىذا الموضوع 
نص أدبي ليذا اخترت الحث  ىذا العمم الجديد و أممي أكثر في أن أطبق ما جاء بو عمى

 النص األدبي دراسة بنيوية".  العنوان التالي " مظاىر االتساق و االنسجام في

 و قد انطمقت من إشكالية تتمثل في عدة تساؤالت مفادىا:

 ماذا نعني بالنص؟

 ما مفيوم االتساق؟ و ما ىي أدواتو؟

 ما مفيوم االنسجام؟ و ما ىي مبادئو؟

 ما ىية البنيوية و ما ىي مستوياتيا؟

ىذه المقدمة فقد تضمن مما سبق ذكره اقتضت اإلجابة قطع ثالثة فصول و خاتمة بعد 
، أما في المبحث الثاني مبحثين المبحث األول تطرقنا إلى تعريف النصالفصل األول 

 عرفنا االتساق و االنسجام و أدواتيما و دورىما في الترابط النصي

أما الفصل الثاني تضمن مبحث واحد وىو بعنوان البنيوية و فيو يتم تحديد مفيوم البنيوية 
مستوياتيا المتمثمة في: المستوى الصوتي،المستوى النحوي،المستوى الصرفي، نشأتيا و 

 المستوى الداللي.

لقصة المزرعة الجانب التطبيقي و ىو بعنوان دراسة بنيوية  فتناولنا فيوالفصل الثالث  أما
 لمكاتب الجزائري عبد الحميد بن ىدوقة مأخوذة من مجموعة قصصية موسومة 



 مقدمة

 

 ج
 

جولة البحث في ىذا الموضوع قدمت أىم النتائج التي تمكنت من  و في األخير ، و بعد
 الوصول إلييا في خاتمة ىذا البحث.
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 :توطئة

 يعتمد التي العاممة المفاىيم و فيو، يدور الذي المجال ضبط من بحث لكل بد ال

 بحيث المتداخمة، و المتنوعة االختصاصات و الدراسات من موقعو بذلك فيتعين عمييا،

 وىي البحث، في بالولوج لو تسمح التي المفاتيح ضبط من  ذلك جراء المتمقي يتمكن

 معروفة، إبستيمولوجية ضرورة ىذه و .الحال بطبيعة المفاىيم، تمك عمى قائمة مفاتيح

 بالموضوع يمس رأيناه ما حصر سنحاول حيث البحث، مضامين كل عبر منيجنا وىو

 .بعيد أو قريب من

 :النص مفهوم 

 النص؟ ىو ما لكن و أساسا، النص عمى النصي المساني عمل يرتكز

 الشيء عن مسألتو استقصى أي نص فالن و أظيره، و رفعو الشيء نص المغة في يقال

 1 منتياه  شيء كل نص و رفعو، إذا نصا؛ ينصو الحديث نص و عنده، ما استخرج حتى

 ىو و 2،الظيو و الرفع أو غايتو عمى الدال الشيء أقصى أصمو و مصدر النص و

 األصمية نصوص .ج) )، « بعض فوق بعضو جعل :المتاع نص و » ( الكالم صيغة

 .المؤلف من وردت التي

                                                           
 ، األساتذة 3 ط ، بيروت ،1414/ 7 ، ج 1994مجموعة صادر تحقيق العرب ، دار لسان من، منظور ،  ابن1

  44-42ص
 472، ص5، ج1960، 1380لبنان بيروت، الحياة، مكتبة دار منشورات المغة، متن رضا، معجم أحمد 2
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 كان التي و من جية أو طرفا باعتباره كبيرا اىتماما المصطمح ىذا لقي األصوليين وعند

 – فنجدىم عندىم، معادلة جيات « بالمعنى المفظ عالقة »االىتمام، من األسد حظ ليا

 فييا المعنى ظيور لدرجات تبعا عديدة مصطمحات األلفاظ بعض عمى أطمقوا ذلك جراء

 .المحكم و المفسر و والنص الظاىر ىو فذلك المعنى، بوضوح يرتبط الذي أما وخفائو،

 و المشكل « نجد الذي النص و الخفي ىو فذلك المعنى بغموض يرتبط الذي وأما

 فيو »( ى ل إ بيانو رفع ما أي ،2ىو المقام ىذا في حديثنا مدار و .1والمتشابو المجمل

 التعريف ىذا في و .درجة أقصى الظاىر من يفيم لم معنى منو يفيم إذ وضوح؛ زيادة
 نص » عميو لفظيا ظاىر دل ما وأي اإلظيار يفيد الذي لمنص المغوي لممعنى عودة3

 إذن إنو األحكام، من « ازداد منيما و .الرفع و البيان « القرآني النص » و « السنة

 المتكمم، في لمعنى الظاىر، عمى وضوحا فالنص غيره؛ يحتمل ال معنى عمى الدال المفظ

 قيل و واحدا، معنى إال يحتمل ال ما النص » 4و .. المعنى ذلك ألجل الكالم سوق ىو و

 و :« التأويل تحتمل داللة ألجمو الكالم سيق معنى عمى دل ما ىو التأويل يحتمل ال ما

 التخصيص أو » ( عميو بناء و المساقات، و القرائن تستقيو ما بحسب .5آخر تعريف في

                                                           
 ( 144 ص األصوليين، عند المغوي التصور الغفار، عبد أحمد السيد1
  251 ص ، 1991 .1 ط القاىرة، / بيروت المصري، / المبناني الكتاب دار التعريفات، الجرجاني،2
  367 ص األصوليين، عند األلفاظ داللة سعد، محمد توفيق محمود3
،  1981/1401، 1ط اإلسكندرية، لمنشر، عكاظ مكتبات األصوليين، عند المغوي التصور الغفار، عبد أحمد السيد4

 145-144 ص
، 360 ص1987 -،1 ط القاىرة، مصر، األمانة، مطبعة األصوليين، عند األلفاظ داللة سعد، محمد توفيق محمد5

374 
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 لمظاىر، مرادف النص من نوع ىو و التأويل يقبل أحدىما :قسمان النص النسخ أو

 :والثاني

 عند النص » عن النص و كمفظ الصريح، النص ىو و التأويل يقبل ال  » خمس  « 1

 محاور حول األصوليين، سبق ما كل في يدور المعنى أن المالحظ من و « المغويين

 :ىي

 . الرفع .1

 .اإلظيار .2

 .الشيء ضم .3

 .منتياه و الشيء أقصى .4

 الكاتب أو المتحدث أن يعنيان اإلظيار و الرفع أن المالحظة ىذه عمى قولو يمكن ما و

 فيي الشيء إلى الشيء ضم أما .المتمقي يفيمو حتى إظياره و نصو رفع من لو بد ال

 أن في تشترك النص تعاريف كل إذ الجمل؛ بين الحاصل الترابط و االتساق إلى إشارة

 .تتسق حتى الروابط من بكثير بعض إلى بعضيا الجمل ضم النص

 الوصول يمكن لغوية وحدة أكبر لكونو تمثيل فذلك منتياه، و الشيء أقصى«النص وكون 

 سيرد ما مع رفيع بحبل لو و تشترك لمنص المعجمية المغوية التعريفات فكأن وبيذا، .إلييا

 .االصطالحية التعريفات في ذكره

                                                           
 46 ص ، 1994 االسكندرية، المعارف منشأة النص، بالغة إلى مدخل السعدني، مصطفى 1
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 المنيجية و النظرية و المعرفية التوجيات بتعدد النص مفاىيم تعددت االصطالح، في و

 التصور، اختالف في أساسا يكمن النص ماىية حول االختالف فإن وعميو المختمفة،

 المنطمقات تمك وفق يتبمور و يتجسد مفيومو و ونظريتو، النص فحدود دراسة؛ من والغاية

 .العديدة

 فقد األصوليين، عند النص من حظا أوفر يكن لم المساني، االصطالح في – النص و

 فثمة مصطمح يكن لم حيث النظر؛ وجيات بتعدد تعريفاتو تعددت « نص » و حاال أسعد

 إلى مصطمح من حظا « جممة »، النص تعريف في االتجاىات ىذه بين شديد اختالف

 .أخرى أحيانا اإلبيام و أحيانا، التناقض حد

 مطمق، بشكل النص لسانيات اتجاىات في الباحثين من عدد بو يعترف تعريفا لو نجد فال

 عمى يركز عمما اعتبرت كما .جية من االختصاصات، متداخل عمميا فرعا اعتبرت ألنيا

 جية من المتباينة تأثيراتيا و وظائفيا و قواعدىا و أشكاليا عمى و ذاتيا في النصوص

 بين التماثل و والتشاكل النظام من منسجمة حالة خمق إلى كميا تميل تعريفات إنيا .أخرى

 الموضوع فيو ،1لنص الداللية و الصوتية و الصرفية و التكوينية المستويات مختمف

 تمييزه و تعريفو العمماء بعض حاول عميو بناء و .المغوي الوصف و التحميل في الرئيس

 منيا يتألف « برنكر » (Brinker) التي العناصر و المكونات عمى معتمدين غيره عن

 من يستنتج و الجمل، من مترابط تتابع فنجد ترابطو؛ و تراكيبو و مفيومو خالل من أي

                                                           
 ( المركز ،( العربي النقدي الخطاب في المصطمح و النظرية و المنيج إشكالية في) الثانية المغة ثامر، فاضل 1

 1 ط المغرب، العربي، الثقافي ، 45 ص ، 1994 .
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 تحديد يمكن و النص، إلى ترمز صغيرا النص من يجعل « جزءا بوصفو الجممة أن ذلك

 وصفيا ذلك بعد يمكن ثم تعجب عالمة أو ). استفيام عالمة أو نقطة بوضع الجزء ىذا

  1نسبيا مستقمة وحدة أنيا عمى

 عمق و « شبمنر »(Chepilnner) بالجممة، النص يوضح دائري، بأنو التعريف ىذا عمى

 ،لغموض العممية؛ الناحية من منيجي غير تعريف أنو و النص، خالل من الجممة و

 أن ىو 2تطبيقو يمكن ال ثم من و الوصف، اتساع و يتضمنيا، التي العالقات و لرموز

 ييم ما لعل و « شبمنر » معقدة بنية فالنص منو، جزء الجممة أن و تتابع، النص

 : «... منطوقة فقرة أي.(النص) الكل و (الجممة) الجزء بين عالقة ثمة و متشابكة،

 طالت ميما سواء حد عمى مكتوبة أو يقوالن حسن و ىاليداي الباحثين جعل الذي األمر

 النص و ..بحجم محددا ليس و المستعممة، المغة وحدة النص و ..نص ىي..امتدت أو

 أنو شك ال اعتباره النص، و ..بالعبارة الجممة بيا ترتبط التي بالطريقة بالجممة يرتبط

 ىذه و .داللية وحدة اعتباره النص إلى نظرة أفضل و .النوع في الجممة عن يختمف

 أو بالعبارة الممثل النص فإن لذلك معنى، ألنيا ، شكال اعتبارىا يمكن ال الوحدة

 الفيم،) باإلدراك يتصل الجممة،إنما

                                                           
 128ص ط،. د الرياض، سعود الممك جامعة الرب، جاد محمود ترجمة األدبية، الدراسات و المغة عمم شبمنر، برند 1
 188 ص نفسو، المرجع شبمر، برند- اإلتجاىات و المفاىيم النص عمم البحيري، حسن سعيد 2
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 واحدة بالحجم ال .. » ( جممة يكون أن يمكن كما واحدة، كممة النص يكون أن فيمكن ،1

 العالقات ىذه وتتم عالقات، بينيا الجمل من متتالية كل ىو فالنص .الجمل من امتداد أو

 برمتيا متتالية وبين عنصر بين أو الحقة، أو سابقة جممة في وارد آخر و عنصر بين

 الطول درجات و الحجوم، لقياسات يخضع ال النص ألن الحقة، أو سابقة كانت سواء

 و .2عمال تشكل تراكيب مجموعة أو مصغرا تركيبا يكون قد و كممة، يكون فقد والعرض،

 Robert De) اھل وخص تجسدت التي و النص، و الجممة بين المقابمة إلى يحيمنا ىذا

Beaugrande) والخطاب النص) كتابو في عرضيا التي المقارنة في « بوقراند دي 

 أغنى إنو الجممة، ليس . فصال « الجممة مقابل في النص » النص ألن ؛( 13 )(واإلجراء

 مصطمح نطمق أننا المسانيات، مصطمحات معجم في جاء و  » النص « 3منيا عناصر

 ىو فالنص لمتحميل؛ تخضع التي المسانية (العبارات أو) الممفوظات مجموعة عمى

 جد بمعنى« مكتوبا أو منطوقا كان سواء لساني سموك نموذج »، أطمق قد و « ىيمسميف

 سواء  قف » ىي(Louis Hjelmslev) مصطمح « نص » كان، ميما ممفوظ إنو واسع؛

 مثل مثميا أيضا، نص فالكممة جديدا، أو قديما قصيرا، أو طويال مكتوبا، أو منطوقا كان

                                                           
1 Halliday M.A.K and Ruquaya Hassan, cohesion English , longman, London , 1976 , 

p: 1-2 
  142 ص البالغية، الدوائر ثالثية و األسموبية الجميل، عبد القادر عبد 2
 بيروت، . القومي، االنماء دار المعاصر، العربي الفكر ( الروائية الوحدات )الروائي المضمون تركيب ممك، آغا عزة 3

 77 ص ، 1986 األول، كانون الثاني، تشرين ، 42 العدد
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 - بذلك – النص و ؛1 مدروسة لسانية مادة كل [ بساطة بكل ألنو ] ..الطويمة الرواية

 الالحق الخطاب تكون المكتوبة، نصا بالتساوي تشكل » ( العبارات من منتيية مجموعة

 تخضع يجعميا الذي األمر إنتاجيتيا، لموقف باستمرار المطابق و النوعي،

 تركيبية، صوتية،) « المنغمق مستويات عدة عبر إلييا ينظر كمية، بنية لمتحميل،باعتبارىا

 ىو و بذاتو، المكتفي أي ( 16 صيغة يضيفون البعض جعل ما ىذا و .(تداولية داللية،

 عن حدودىا ترسم التي الكبرى نفسو عمى »( بالوحدة يبدأ التحميل من يجعل الذي الشيء

 نضحي أن عمينا أنو ذلك ومعنى التصاليا، الممموسة القواطع و الفواصل تعيين طريق

 في قائمو قصدية يحقق الذي المكتمل المستدير النص إلى الوصول سبيل في الطول بفكرة

 ىذا لتحديد كمحور فكرة المجال 2ىذا في تستخدم قد أنو كما المغوية، التواصل عممية

 المغوي القول » 3.« نفسو عمى انغالقو » لتأويالت قبولو عدم بمعنى ال االكتمال،

 النص إن ذلك، ووفق ىو النص ألن مختمفة، « داللتو في المكتمل و بذاتو، المكتفي

 تنظيم و الجذور متباين نسيج ضمن المدلوالت و الدوال من مجموعة يضم لغوي إنجاز

  سياقات في يجري و القرائنية، التعددية خاصية لو عضوي

                                                           
  89ص اإلجراء، و الخطاب و النص بوقراند، دي روبرت 1

2  Duboit et autres , Dictionnaire de linguistique (discoure –texte).larousse, paris, 

1973.p.446. 
3
 galissan et & coste ,dictionnaire de didactique des langues ,librairie hachatte, France, 

paris,1976, p:560. 
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 النص أن إلى اإلشارة تجدر كما1 المغة و الفكر بين التعالق من درجات تحمل بيانية 

 التي السميولوجية الممارسات من لعديد موضوع إنو إذ قول؛ أو خطاب مجرد من أكثر

 قابمة غير ظاىرة إنو بالمغة، مكونة ألنيا لغوية؛ عبر ظاىرة أنو أساس عمى بيا يعتد

 يكشف و المسان نظام توزيع يعيد ،"لغوي عبر جياز" أنو باعتبار مقوالتيا، في لالنحصار

 من مختمفة بأنماط تربطيا مباشرة بيانات إلى مشيرا التواصمية الكممات بين العالقة عن

 يرسم تصور إنو إنتاجية؛ ىو إنما لذلك، والنص . معيا والمتزامنة السابقة األقوال

النص  النظير في والمحولة والمنتجة الموجودة ) مدلوالتو طريق عن العمميات من مجموعة

 عمى يعتمد لوتمان يقتنع لم و ( L.Lotman) النص وجد حيث السابقة؛ التعاريف لك

 :2مكونات عدة

 النص، خارج القائمة األبنية عن تختمف محددة، عالقات في النص يتمثل :التعبير 1-

 - الطبيعية، المغة عالمات خالل من أوال فيو يتم التعبير فإن أدبيا، النص ىذا كان فإذا

 3.لو ماديا وتجسيدا تحقيقا النص نعتبر أن عمى يجبرنا الالتعبير مقابل في - التعبير

 أن " أو"قصة يكون أن " مثل لمتجزئة قابمة غير داللة عمى النص يحتوي :التحديد 2-

 .4 محددة ثقافية وظيفة يحقق أنو يعني مما " قصيدة يكون أن " أو " وثيقة يكون

                                                           
 ( 164 العدد الكويت، اآلداب، و الفنون و لمثقافة الوطني المجمس النص، عمم و الخطاب بالغة فضل، صالح 1
 232 ص ، 1992 أغسطس/ھ 1413 صفر .
 ( 164 العدد الكويت، اآلداب، و الفنون و لمثقافة الوطني المجمس النص، عمم و الخطاب بالغة فضل، صالح 2
 232 ص ، 1992 أغسطس/ھ 1413 صفر .
 ( 232 ص نفسو، فضل،المرجع صالح 3
 ( 144 ص البالغية، الدوائر ثالثية و األسموبية الجميل، عبد القادر عبد 4
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 من بمجموعة النصوص ىذه من واحد كل عرف القارئ و .الكاممة داللتيا ينتقل و

 لتكوين جوىرية وسيمة 1ىو إنما آخر نص إلى ما سمة نقل فإن السبب بيذا و .السمات

 قيام إلى مركبة فرعية نظم إلى نظامو انقسام و النص تراتيب يؤدي و ...جديدة دالالت

 لنظم واضحة كحدود بالبروز – الداخمية بنيتو إلى تنتمي التي – العناصر من مجموعة

 األبيات و األشطار و2 المقاطع و الفصول حدود مثل ذلك و مختمفة، أنماط من فرعية

 .والفقرات

 مجموعة متوالية مجرد يمثل ال النص إن :البنيوية الخاصة 3- (Séquence) من

 أفقيا متراكب توى مس إلى يحيمو الذي الداخمي فالتنظيم فاصمين؛ حدين بين تقع عالمات

 النص ألن ).النص لتكوين أساسي شرط البنية فبروز لمنص، الزم موحد بنيوي كل في

 .متماسكة مركبة بنية

Dieter wolfgang & viehweger ) » فيجدان الباحثان أما و» فولفاقانج و ديتر 

 يفيمhei nemann) ناحية فمن مختمف؛ بشكل يستخدم يزال ال مفيوم النص مفيوم

 قاعدة من ذلك يناسب بما شمولي لحدث لغوي تحقيق أنو عمى المنتج زاوية من النص

 خطوة النص إنتاج عممية في لغويا يتحقق ذىني، وجود أنو عمى النص فيفيم قضوية،

 المفسر؛ زاوية من النص عمى الضوء ألقيا أخرى، ناحية من و .الخارج إلى يبعد و خطوة

 من وأخيرا .المفسر وعي في وظيفتو أو لمعناه تمثيل ، أخرى مرة  النص من ينشأ أين

                                                           
1 Galissan & Coste ,dictionnaire de didactique des langues , p: 562. 

 112 ص النص، لغة عمم بحيري، حسن سعيد 2
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 عمى أي المغوي »1. النشاط محصمة عمى يعتمد لمنص مفيوما لنا قدما فقد ثالثة، ناحية

 األقوال عمى يعود فيو ذلك جراء لممالحظة القابل و شفييا، أو كتابيا الممثل الحضور

 .الوجود النمطينمن ىذين أحد تنظيم أو الصيغتين ىاتين بإحدى تمثل التي

 إطار في النص يفيم حيث لمنص؛ األخير التعريف عمى - كتابيما في - اعتمدا قد و

 المصاحبة الوجو تعبيرات و الحركات باستدعاء إال تحقيقو يمكن فال التواصل، عممية

 يرتكز تعريف أنو أي ،2بأنو لمنص الخطاب تحميل عمماء تعريف إلى يحيمنا وىذا لتكوينو،

 يبدو و التواصمية، الوظيفة« التواصمي لمحدث الكالمي التسجيل » ( عمى مضمونو في

 ىو فالنص تواصمي؛ كفعل الخطاب خالل من إال تتجسد ال مجردة وحدة  ىنا  النص

 ىو الخطاب إن آخر، بتعبير .تستوعبو و الخطاب تتضمن التي النسقية البيانات مجموع

 الموضوع فيو النص أما » ( باعتباره ؛3كفعل أمامنا المجسد و اإلمبريقي الموضوع

 في - يتشكل و الكالم، لعممية مباشرا إنتاجا العممية لمغتنا نتاج إنو والمفترض، المجرد

 و المفاىيم من محدد نظام عن ناجمة رسالة إنو.المدلوالت و الدوال من - جممتو

 .مستقمة لغوية وحدة ىو أو الشفرات،

 من يحدث حتى العالقات من العديد بينو تجمع محبكا، لغويا نسيجا النص نعتبر وعندما

 االنسجام و المستمر التشابك لعممية منتج النص أن ىذا فيعني اإلفيام، و الفيم خاللو

                                                           
  116ص النص، لغة بحيري،عمم حسن سعيد 1
  169 ص النصي، المغة عمم إلى مدخل فولفجانج، & ديتر 2

 
3  
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 في  تعطينا التي المعاني و الجمل و لمكممات (الكاتب ) الناص يقيميا التي والتماسك

 في العنكبوت يوازي أو يعادل فالناص ذاتو؛ من شبكة العنكبوت يعطي كما نصا،  النياية

 تؤلف التي المعاني و . الجمل و الكممات تعادل أو توازي الشبكة و المعرفية الوجية ىذه

 تعريف أما (Fowler) - كتابو في « الرواية و المسانيات » - يعطي فنجده 1النص

 الوجية من النص تعريف عمى سيكون تركيزنا لكن و مختمفة، اتجاىات لمنص فاولر

 نجده حيث : « عند و ..معاينة و إدراكا األكثر النصية البنية يعني النص إن المسانية

 2، استمرارا فتشكل بينيا، فيما المترابطة الجمل من متوالية ىي البينة ىذه المساني يقول

 الشكمية المتوالية تمك صعيد عمى انسجاما و » ( البنية في النص التعريف ىذا فحصر

 :فاولر أن كما أعيننا، بأم نشاىده خارجي كمظير الكتابة في المتمثمة الخارجية

 البياض لعبة) التقسيم مثل النص تشكيل في الفيزيولوجية الجوانب النص ضمن أدخل

 في االنسجام و الترابط يحكميا الجمل من متوالية ىي البنية ىذه و ،(..الزمن و ولسواد،

 إليو ذىب ما ىو و بينيا، الحاصل « ديك فان » (Teun Van dijk) لمنص تعريفو

 إلى دعا عميو و أدبية، نظرية يقتضي لمنص تحديد أي أن مفاده، افتراض عمى المبني

 ،3النص ىي و أكبر، وحدة شكل عمى إنما و جمل، شكل عمى ليس األقواس بناء إعادة

                                                           
 /ه 1418الرياض، سعود، الممك جامعة التريكي، منير و الزليطي لطفي محمد :ترجمة الخطاب، تحميل ويول، براون 1

 227 ص ، 1997
 ( 2 ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،(السياق و النص ) الروائي النص انفتاح يقطين، سعيد 2

 116 ص نفسو، المرجع بحيري، سعيد حسن :ينظر و. 12 ص ، 2001 .
3 www. Google. Com / search ? / www.nizwa.com/ volume 11/p66-73. 

html . القراءات تعدد و األدبي النص برير، بشيرا 
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 سيحدث خطابا عادة يسمى لما المجرد التحتي النظري البناء ىي التي و » ( ما ىذا و .

 ومن النص ىي مجردة لوحدة عممي كتجل الخطاب، إلى الجممة تجاوز التجاوز، من نوعا

 « عبارة بين و النص بين النسقية العالقات تفسير ىي و ،1أعم غاية تحقيق إلى ثم

 صورة عن أنو كما .سواء حد عمى المنطوق و المكتوب ىو النص و التداولي؛ السياق

 لعمم األساسي الموضوع ىي الطبيعية المغة نصوص و ..المغوية األقوال من خاصة

 و الصورة، و الموسيقى، نظم مثل أخرى سيميائية نظم إلى المنتمية ليس و النص،

 من أشكال عمى النص وصف يطمق أن أحيانا الممكن من و إلخ، ..الرقص و السينما،

 اآلالت لغة و ). المنطق لغة و الرياضات، لغة مثل اصطناعية بمغة المكتوب التواصل
 عميو و ،3بقولو ذلك يستدرك ديك، فان لكن و : « الكممات من المتواليات جميع ليست2

 األقوال بين التفرقة لمنص الحدسي مفيومنا في داخمة الجمل أو »  عمى ممزما نفسو يرى

 النص إعتبار عمى القائم لمنص الحدسي مفيومو وفق النصية غير األقوال و النصية،

 .المنسجمة و المنتظمة الجمل من متوالية

 يحاوالن فوقيا تحرك التي األرضية عمى و « ديك فان » رقية و ىاليداي من كل نجد

 خالل من حسن (Halliday Michael & Ruqaiya Hasan) أيضا، منيا االنطالق

                                                           
 16ص نفسو، المرجع 1
 29 ص .1ط المغرب، العربي، الثقافي المركز ،( الخطاب إنسجام إلى مدخل) النص لسانيات خطابي، محمد 2
 ص ، 1996 الشرق إفريقيا  العمري محمد :ترجمة النص، عمم إلى أولي ، مدخل ووظائفو بناتو النص ديك، فان 3

 1 ط المغرب،  49
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 أوسع، نطاق 1عمى بالنص االىتمام إلى تسعى لسانية نظرية إقامة ضرورة عمى وقوفيما

 اإلشارة سبقت قد تركيبتو،و في اإلنسجام عنصر إبراز مع النص، حول تصورا لنا فقدما

 في لغوية وحدة ) » ( النص فربط2آخرا جانبا فنقدم اآلن أما .التعريف ىذا من جانب إلى

 نص" مقولة إلى يحيمنا و بالمقام ىنا النص اعتبار ىو و : « اإلنجاز) االستعمال طور

 و (Situation)، وجيين النص مصطمح و فضل صالح بيا قال التي "موقف في

 ىو فالنص الواحدة؛ العممة كوجيي متداخمين الموقف مصطمح عد كما.( 30 ) كثيرون

 يتمثل و الظاىر، لمنص المصاحب الخفي النص ىو السياق و المكتوب، الظاىر النص

 ظيفيا و ىدفا لتخدم جاءت لغة ألنو النص، بإنتاج المحيطة الظروف و األحوال في ذلك

 .اجتماعي لتفاعل لساني شكل إنو معين، سياق و معين موقف في وجد

 فيقوالن وحدة أساسا ىو بل الجممة شبو أو الجممة مثل نحوية وحدة ليس -ىنا-النص و

 أن لمنص يمكن بعنوان الكتاب من موضع في ذلك عن تحدثا و داللية « النص طول »

  » ...النحوية الوحدة من قياسية سمسمة ليس ألنو طول أي لو يكون

 واحدة جممة من أقل تكون أن يمكن أنيا حيث من الحقيقة في تتشابو النصوص بعض و

 اإلعالنات العناوين، التحذيرات، مثل النحوي التركيب في ... » ( ىذا قبل بينا قد و.31

 يختمف فيو ؛3قوليما في ذلك تجمي و داللية وحدة النص أن الموضع :« وحدة النص إن

 كونو رغم نوعيا النص بيا يتحقق التي الوسيمة إال الجمل ليست و ..داللية »( عنيا
                                                           

 ( 51 ص نفسو، المرجع :ديك فان 1
  51 ص نفسو، المرجع :ديك فان 2

3 Halliday M.A.K and Ruqaiya Hassan, cohesion in English , p. 12 
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 الذي األمر 1. فييا مشفر و بواسطتيا، يتحقق إنما بالجمل، يتعمق ال فالنص منيا؛ يتألف

 وحدة النص اعتبر الذي تصور من يقترب التعريف من الجانب ىذا أن نؤكد يجعمنا

 عمى ركزت تعريفات ديك فان" " (Vandijk)، إنيا .داللية وحدة لكونو عميا، مجردة

 بمعناه فالنص إلنتاج ضروريان عنصران ىما و االنسجام، و الوحدة عنصري

 من نستنتج أجزائو »3 أبعادىا بمختمف الداللة « بين انسجام وجود 2يقتضي االصطالحي

 نص لسانيات ميدان في لمباحثين الشاغل الشغل ىو النص أن السابقة التعاريف ىذه كل

 : رئيسية جوىرية نقاط في تشترك تعريفات ىي أخرى، جية من و .جية من

 .سواء حد عمى كتب ما و نطق ما ىو النص 1-

 صمة مراعاة أي الوظيفي، السياقي و التداولي، و الداللي الجانب التعريفات راعت لقد 2-

 .اإلتصال قناة و المستقبل و المرسل يتضمن الذي بالموقف، النص

 لعل و نصا النص ليكون ضرورتو و االتساق عمى ركزت تعريفات ىي 3-

 و « آالن الرؤى،روبرت لتبعد المتعددة بزواياىا و المختمفة، بجوانبيا ىذىالتعريفات،

 & R.de BEAUGRANDE لنا قدمو الذي التعريف في جوانبيا لم و جمعيا نستطيع

Woelfgang ) « أغمب طياتو في يجمع تعريف ىو و ديبقراند » و « داليسمر الفجانج 

 لمرسل( المستقبل و ،(المرسل) المتحدث يراعيDressler )، إنو إذ السابقة، النص مفاىيم

                                                           
  98ص النص، عمم و الخطاب بالغة فضل، صالح 1

2 Halliday M.A.K and Ruqaiya Hassan, cohesion in English , p. 2 
3 Halliday M.A.K and Ruqaiya Hassan, cohesion English , p. 294 
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 الشكمية النواحي . « 1لكونو يمزم تواصمي حدث ىو النص إن يراعى كما السياق و .(إليو

 ىذا عنو يزول و مجتمعو، لمنصية معايير سبعة لو يتوافر أن لمرسالةنصا الداللية و

 من المعايير ىذه من واحد تخمف إذا 2» ( كل طبيعة عمى تركز معايير ىي و الوصف،

 المعايير ىذه و بالنص، المحيط السياق و ،( المتمقي و المتحدث) مستعمميو و النص

 ىي و.والتناص الموقفية، و 3اإلخبارية، المقبولية، القصدية، االنسجام، االتساق، :ىي

 .التالي المبحث في حديثنا مدار

 :واصطالحا لغة واالنسجام االتساق تعريف

 :واصطالحا لغة االتساق تعريف 1-

 - :لغة أ

 اغمقت عمى الماء رحميا فيي واسق و   ،وسقا و وسوقا: حممت  )تسق  ( -الدابة  )وسقت  (

يقال وسق لميل االشياء :  ،و الشيء : ضمو و جمعو ،و النخمة : حممت ،)ج( وساق

و  ،وسيقا: طرده ،يقال وسقت العين الماء : حممتو و االنسان و الحيوان ،و حممو ،حمميا

 البعير: حممو الوسق.

                                                           
 17 ص الروائي، النص إنفتاح يقطين، سعيد 1
  1990 ن، حزيرا ،2 ط المغرب، العربي، الثقافي المركز ، إنجاز و تنظير) النص ديناميكية مفتاح، محمد 2
 162 ص .
 الجزء، المكية السور عمى تطبيقية دراسة- التطبيق و النظرية بين النصي المغة عمم الفقي، أبراىيم صبحي 3

 1431 األولى، الطبعة القاىرة، النشر، و لمطباعة قباء دار األول، / يري، بح حسن سعيد : ينظر و ،. 2000
 146 ص النص، لغة عمم .
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 و البعير: حممو حممو. ،)أوسقت( النخمة: كثر حمميا

و  ،و ناىضو في الحرب ،لم يكن دونوفكان مثمو و  و وساقا:عارضو: ،)واسقو( مواسقة

 1يقال ىوال يواسق فالنا: ال يعادلو.

 )وسق( الحب: جعمو وسقا وسقا.

انتظم و يقال استوسق  ،يقال: استوسقت االبل و األمر ،)اتسق( الشيء: اجتمع و انضم

 .1لو األمر: أمكنو

و من الحمام: الوافر الجناح )ج( مياسق و  ،)الميساق(: الطائر يصفق بجناحيو اذا طار

 ماسيق.

 ،)الوسيق(: المطر  

 و من النوق و نحوىا: الحامل. ،)الوسيقة(: من االبل و نحوىا: القطيع يطرده العدو

سق: مكيمة معمومة و قيل: ىو حمل بعير و ىو ستون صاعا بصاع  ،وسق: الَوسق و الو 

فالوسق عمى ىذا الحساب  ،أرطال و ثمثو ىو خمسة  ،صمى اهلل عميو و سمم ،النبي

 ،مائة و ستون منا

 ،قال: و ىو قفيزنا الذي يسمى المعدل ،أوسق ىي خمسة عشر قفيزاقال الزجاج: خمسة 

قال: و ستون صاعا أربعة و عشرون مكوكا بالممجم و  ،و كل وسق بالممجم ثالثة أقفزة

 ذلك ثالثة أقفز.
                                                           

 2301 ص ، الوسيط المعجم معو، آخرون و مصطفى إبراىيم 1
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قال: ليس فيما دون خمسة أو سق من  ،أنو ،صمى اهلل عميو و سمم ،و روي عن النبي

 التيذيب. ،التمر صدقة

و أربعمائة  ،ستون صاعا و ىو ثالثمائة و عشرون رطال عند أىل الحجاز ،الوسق بالفتح

و األصل في الوسق:  ،و ثمانون عند أىل العراق عمى اختالفيم في مقدار الصاع و المد

و الوقر  ،الخميل الوسق ىو حمل البعيرو قال  ،وسقتو فقد حممتو 1شيءو كل  ،الحمل

و في الغريب المصنف في باب طمع النخل  ،و قال ابن بري ،حمل البغل أو الحمار

و كذلك  ،و قيل الوسق: العدل و قيل العدالن ،بفتح الواو ال غير ،حممت وسقا أي وقرا

 ،الوساق و المواسقة بمعنى المناىدة ،الجمع أوسق و وسوق و ،ىو الحمل عامة

فالصاع تختمف في لغة أىل الحجاز عن العراق أي اختالفيم في  ،واالتساق: االنتظام

فاالتساق يعني  ،لكون األصل في الوسق ىو الحمل ،المقدار و ىذا يشمل صعوبة كبيرة

و بذلك مثل الوسق بالصاع  ،ضم شيئ الى شيئ بمعنى جمعو وعدولو ،الضم و الجمع

 نى األساسي لكممة االتساق ىي االنتظام ال غير.فالمع ،الذي ىو الكيل في الميزان

فعل اتسق يتسق اتساقا )وسق(: رحب وامتد: اتسعت الساحة بعد ىدم الدور  مصدر

فكل ما تتسع لو الكممة من معنى فاالتساق ىو  ،المختمفة لآلراءالمحيطة بيا اتسع صدره 

 االتساع.

                                                           
 121 ص العرب، لسان منظور، ابن 1
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و اتسق القمر:  ،ق أي ينضمو الطريق يأتسق و يتس ،يقال وسق اليل و اتسق أي انضم

و ذكر قدامو  ،، و اتساق القمر: امتالؤه و استوائو ثالث عشرة و أربع عشرةاستوي

 فاالتساق يتضمن معنى االقتران و االنضمام. ،)اتساق البناء( و قارنو بالسجع

 ،: ىو ذلك التماسك الحاصل بيت المفردات و الجمل المشكمة لمنصاصطالحا - أ

 ،وىذا األخير )التماسك( يأتي من خالل وسائل لغوية تصل بين العناصر المؤتمفة لمنص

 و قد نال ىذا المصطمح  ،وىذه األدوات حققت االتساق التركيبي و الداللي بين أجزائو

 ،عواممو و شروطو إبرازاىتماما من عمماء النص و ذلك بتوضيح مفيومو و معاييره، و  1

 إلىكل سابق يؤدي  ،منظمة تركيبيا و دالليا 1بناءفجمل النص تخضع ال محالة لعممية 

 .2بما يضمن تماسك النص و تميزه عن النص ،الحق

 :واصطالحا لغة االنسجام تعريف/2

 لغة: - أ

وعن األمر:  ،وتسجاما: سأل قميال أو كثيرا ،و سجاما ،: سجوما 3)سجم( الدمع و المطر

 ويقال: سجمت السحابة الماء. ،وسجوما: أسالتو ،والعين الدمع سجما ،أبطأ و انقبض

و يقال أسجمت السحابة  ،و العين الدمع: سجمتو ،دام مطرىا ،)أسجمت( السحابة -

 الماء.

                                                           
 32 العربية،ص المغة معجم المحيط معو، آخرون و المجمي أديب 1
 29/30 ص تطورىا، و البالغية المصطمحات معجم مطموب، أحمد 2
 92 ص الخطب، تحميل و النص لسانيات في األساسية المصطمحات معجم بوقرة، نعمان 3
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 )أنسجم(: انصب. -

 )السجم(: الماء و الدمع. -

 ،لدرالكثيرة ا ،و من النوق و نحوىا ،و يقال عين سجوم ،)السجوم(: وصف من سجم -

 ،النص و ىذا الذي يساىم في تماسك الجمل بين أعضاء ،فيو يحمل معنى االنصباب

 الفيم الجيد. إلىأي تسمسل بين الفقرات و ترابطيا الذي يؤدي 

سجم: سجمت العين الدمع و السحابة الماء تسجمو و تسجمو سجما و سجوما و  -

و العرب تقول دمع  ،لمطرو ذلك الساجم من ا ،و ىو قطرات الدمع و سيالنو ،سجمانا

و السجم: الدمع و أعين  ،و قد أسجمو و سجمو ،و مسجوم: سجمتو العين سجما ،ساجم

و سجمت  ،انسجم أي انصب إذاو انسجم الماء و الدمع فيو منسجم:  ،سجوم، سواجم

و أرض  ،و اسجمت السحابة: دام مطرىا ،صبتو إذاالسحابة مطرىا تسجيما و تسجاما: 

 و بعير ،و األسجم: الجمل الذي ال يرغو ،مسجومة أي ممطورة

 و السجم: شجر لو ورق طويل مؤلل األطراف ذو عرض تشبو المعابل ،أسجم: ال يرغو

و  ،فمن خالل ىذا التقصي لممعاني المتعمقة بمادة )سجم( نجد أنيا تدور حول القطران -

الي و التتابع و االنتظام و عدم االنقطاع و ىذه المفردات توحي بالتت ،الصب و السيالن

ربطنا ىذه المعاني بالكالم نجد االنسجام ىو أن "يأتي الكالم  1ما إذاو  ،في االنحدار

 الماء المنسجم" متحدرا كتحدر

                                                           
1
 100ص النص، عمم و الخطاب بالغة فضل، صالح 
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و قد اختمفوا في  ،اصطالحا: يعد أحد المصطمحات التي أولت اىتمام الدارسين -ب

أما تمام حسان ترجمو  ،تسميتو فمثال محمد خطابي نجده اختار مصطمح االنسجام

و محمد مفتاح بالتشاكل فاالنسجام أو الحبك كانت لو أىمية خاصة في عمم  ،بااللتحام

في  ا المغة النصي فيو: " الطريقة التي يتم ربط األفكار داخل النص " أي انو بمثابة 

،بخالف االتساق الذي يكشف عن الروابط الشكمية المتجسدة في ظاىر عالم النص 

النص. وىذه العالقات تحتاج من القارئ جيدا في التفسير و التأويل و توظيف ما في 

 فإذامخزونو من معمومات لمكشف عنيا و تحقيق عممية التواصل و التفاعل االجتماعي 

بأنو منسجم فؤلنو عثر عمى تأويل يتقارب مع نظرتو لمعالم ،ألن حكم قارئ عمى نص ما 

 االنسجام غير موجود في النص فقط ... 

ىذه المعرفة الخمفية تمكننا من تنظيم أفكار  إننتيجة ذالك التفاعل مع مستقبل محتمل 

الخاص حسب األىمية فالنص دراسة أدبية نقدية تيتم بتاريخ األدب  إلىالنص من العام 

االتساق ذلك التماسك الحاصل بين و  عالقة النص بالقارئ إطارربي،كل ذلك في الع

المفردات والجمل المشكمة لمنّص، وىذا التماسك يتأّتى من خالل وسائل لغوّية تصل بين 

العناصر المشكمة لمنص، وىذه الوسائل المغوية حققت االتساق التركيبي والداللي بين 

 .1عناصر النص

                                                           
 418ابراىيم مصطفى و اخرون المعجم الوسيط، ص 1
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 ـ االتساق الداللي والتركيبي

ويتحقق بوسائل لغوية كالوصل الذي يكون بأدوات الربط )و ـ أو ـ ف ـ  االتساق التركيبي:

ثم...( واألسماء الموصولة)الذي ـ التي ـ الذين...( وحروف التفسير )أي ـ أعني ـ 

 . أقصد...( وتحقق الربط عبر عممية الوصل بين متواليات النص

لي: ويتحقق باإلحالة وىي عالقة داللية بين عنصر محيل وعنصر محال االتساق الدال

حالة بعدية عندما تحيل إلى إليو وبيذا تكون إحالة قبمية عندما تحيل إلى ما سبق ، وا 

حالة  العنصر الالحق، كما تكون اإلحالة مقامية عندما تحيل إلى عنصر خارج النص وا 

 .النص مقالية أو نصية عندما تحيل إلى عنصر داخل

  . ومن الوسائل المغوية المعتمدة في اإلحالة نجد الضمائر وأسماء اإلشارة

 ـ االتساق المعجمي: التكرار ـ التضام

االتساق المعجمي مظير من مظاىر اتساق النص يربط بين جممو بدون وصل أو إحالة، 

نما عبر العالقات المعجمية القائمة بين مفردات النص ووحدات من جممو، و  يحققيا وا 

  1.التكرار والتضام

أو  ،ـ االتساق المعجمي بواسطة عالقة التكرار: ويتم بتكرار عنصر معجمي بعينو

 .، أو عنصر مطمق أو عام شامل لوبمرادفو

                                                           
1
 29/30 ص تطورىا،و  البالغية المصطمحات معجم مطموب، أحمد 
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ـ االتساق المعجمي بواسطة عالقة التضام: ويتم عبر توارد زوج من الكممات ترتبط بعالقة 

والكمية، والعموم، والخصوص، والترتيب،  معجمية غير التكرار كالطباق، والجزئية،

 .وغيرىا من العالقات الممكنة بين مفردات النص ووحداتو والمجاورة،

 :وىناك عناصر يمكن اعتمادىا كأدوات التّساق النص منيا

وىي أىم عنصر من عناصر االتساق داخل النص وتعني إرجاع المفظ لمفظ قبمو  اإلحالة

اإلحالة، اإلحالة النصية )الداخمية(إما اإلحالة المقامية  أو بعده داخل النص وتسمى ىذه

فيي تساىم في جعل النص منفتحا عمى مستويات التأويل والقراءة المتعددة اعتمادا عمى 

الخمفية المعرفية لمقارئ وانفتاحو عمى العنصر الثقافي،األسطوري، التاريخي،الخرافة، الدين 

ضاء مشترك يخّزن المعمومات ويستخرجيا في لنظم السموكية المعيارية وغيرىا كفو 

 .المواضع التي يحتاجيا لمتفاعل مع النص وتفسيره

الضمائر ىي البني الرئيسية في عنصر اإلحالة باإلضافة إلى أسماء اإلشارة وأدوات 

غير إن ىذه البني تخمو من أي محتوى داللي يقود إلى الكشف عن مكنونات  المقارنة

ى مرجعياتيا التي ىي الوحدات الداللية القبمية أو البعدية داخل النص بدون إحالتيا إل

تسيم في فتح النص عمى  النص أو المرجعيات التي ىي خارج النص والتي سوف

مستويات من التأويل واتّساقو وأيضا في عدم تفككو الذي يؤدي إلى اإلشكال في القراءة 

كبير لمكشف عن مقاصد النص  1تسيم بشكل التواصمية كما إن ىذه العناصر االحالية

الذي ىو أساس نّصيتو وتجعل منو بنية قابمة لمفيم والقراءة من خالل عناصر اإلحالة 
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النصّية والمقامية وحضورىما واشتراكيما معا سوف يقودان النص إلى تحقيق وحدتو 

 .الداللية الكبرى

ماء اإلشارة و بنى التشبيو و إن االستعارات والتشبيو والكناية والمجاز والضمائر أس

المقارنة وأدوات الوصل والحذف ىي عناصر تعمل كّميا من اجل المحافظة عمى نص 

 لغايتوحقق ذاتو شكال ومعنى وتعمل عمى تماسكو وتجنح إلى تفسيره وفيمو والوصول 

 .النصية

خل ومن اجل تفكيك النص الذي يكون بين أيدينا البّد لنا من رصد حركة اإلحاالت دا

النص ومدى توفيقيا في الحفاظ عمى جسد النص من الترىل والتفكك الذي يجعل منو 

 .غير قابال لتوريط القارئ بالدخول إلى فضاءه المغمق

كما أننا نرصد تأثير وفاعمية عناصر اإلحالة عمى تفسير جسد النص مع اعتماد النظر 

حا لة عناصر االتساق ليذه إلى عتبات النص أو العنوان بالتحديد إضافة لميوامش وا 

المرجعية التي تتجمى أىميتيا في كونيا مفيوما يعتمد عمى رفع االبيام باعتباره أي 

العنوان نّصا مكثفا وىو بؤرة لجسد النص األصمي ومفتاح الولوج إلى عوالمو ومعانيو التي 

 1تتجمى من خالل تفكيك وحداتو واتساقو و دراستيا

النّص الن المفظ ىو الوحدة األساسية في البناء  كما أنو يجب أن نستعين بمعجم 

المغوي وىو المشّكل لكل طبقات النّص التي فوقو ونقصد المتواليات الجممية ومن خالل 

تفكيك وحدات المعجم تتيح لنا اكتشاف الحقول الداللية وتحديد بنياتيا التي سوف تعّري 
                                                           

1
 40 ص تطورىا،و  البالغية المصطمحات معجم مطموب، أحمد 
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نو يجب التصدى لمنّص من خالل من خالل طاقاتيا اإليحائية غاية النص الداللية كما أ

يحاءىا الداللي داخل جسد النص باإلضافة  المستوى التركيبي لمجمل الفعمية واالسمية وا 

إلى محاولة رصد األسموبية بما يخص المستوى البالغي واستخدام أدوات المقارنة والتشبيو 

ة النحوية واإليجاز وغيرىا وكذلك يمكن المرور وبشكل سريع عمى أشكال تخمخل الرتب

  داخل المتواليات وحركة االنزياحات داخل النّص 

مبدأ السياق: ويتشكل من عالقة النص بالقارئ مما يمكنو من تحديد  مبادئ االنسجام

  روف القضية وزمانيا ومكانيا

موضوع  : ويرتبط بقرائن النص التي يؤول بعضيا بعضا ،فنعرفمبدأ التأويل المحمي

  ن التي تربط بين عناصرهالنص والعالقات والقرائ

 .مبدأ التشابو: ويتم ذلك عبر تشابو النص مع نصوص أخرى في القضية التي يقاربيا

مبدأ التغريض: ويقصد بو الموضوع الرئيسي/ ]النواة الرئيسية[ الذي يتمحور حولو 

 .الخطاب المدروس

 :منياوىذه المبادئ ساىمت في تحققيا عمميات أساسية تساىم في بناء االنسجام 

 1ـ عمميات بناء االنسجام

ـ الخمفية المعرفية :وىي ما يحممو المتمقي من معمومات ومعارف تمكنو من التأويل 

  والتفسير والتحميل

                                                           
1
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: وىي ما نستحضره من تمثالت حول النص مرتبة بانتظام كتحديد ـ الخمفية التنظيمية

م النص واالنسجام مع مجال النص وجنسو ونمطو وخمفيتو النظرية، مما يساعد عمى في

 .معطياتو

موسيقية ومعنوية تقتضي اإلتيان بمفظ متعمق بمعنى ، ثم إعادة المفظ مع  التكرار ظاىرة

 .معنى آخر في نفس الكالم

 :يتحقق التكرار عبر عدة أنواع التكرار:أنواع 

 ـ تكرار الحرف : وىو يقتضي تكرار حروف بعينيا في الكالم ، مما يعطي األلفاظ التي1

 .ترد فييا تمك الحروف أبعادا تكشف عن حالة الشاعر النفسية

ـ تكرار المفظة: وىو تكرار يعيد نفس المفظة الواردة في الكالم إلغناء داللة األلفاظ ، 2

كسابيا قوة تأثيرية  وا 

ـ تكرار العبارة أو الجممة: وىو تكرار يعكس األىمية التي يولييا المتكمم لمضمون تمك 3

ة باعتبارىا مفتاحا لفيم المضمون العام الذي يتوخاه المتكمم.إضافة إلى ما الجمل المكرر 

 :تحققو من توازن ىندسي وعاطفي بين الكالم ومعناه. أغراض التكرار ووظائفو

ـ الوظيفة التأكيدية: ويراد بيا إثارة التوقع لدى التمقي ، وتأكيد المعاني وترسيخيا في 1

.ذىنو 1 

 .خاصالتكرار يساىم في بناء إيقاع داخمي يحقق انسجاما موسيقيا ـ الوظيفة اإليقاعية: فا2

                                                           
1
 102 ص الخطب، تحميل و النص لسانيات في األساسية المصطمحات معجم بوقرة، نعمان 
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فة في المعنى ومتفقة في البنية النص  ـ الوظيفة التزينية: وتكون بتكرار ألفاظ مختل3

 الصوتية،مما يضفي تموينا جماليا عمى الكالم

 :النصي الترابط في واالنسجام االتساق دور

 :النصي الترابط في ودوره االتساق-1

يدخل االتساق ضمن إطار أوسع يطمق عميو بشكل عام "الترابط النصي" ، فيو 

العناصر التي تحقق نصية النص،و يؤكد ديفيد كريستال أىمية عوامل االتساق  أىممن 

: تعالق الجمل في النص ، إال أن ذلك وحده ، ال يكفي فقد تكون درجة في توضيح كيفيو

كون منسجما ،بمعنى أن الترابط بين أعضاء النص االتساق في النص عالية جدا و ال ي

براز مكانة عوامل االتساق في معالقة الجمل في النص ، و ىذا كمو ال يكفي فالبد من  ،وا 

إبراز كذلك مظاىر االنسجام في اي شكل من األشكال ، بغية أن يكون النص متسق و 

 منسجم بين أطرافو ـ

" surface texte" االستمرارية في ظاىر النصويختص السبك بالوسائل التي تحقق بيا 

المسموعة، و كل ذلك يكون وفقا  أوالمنطوقة  األحداثفالترتيب الزمني ضروري في 

 أدواتو أىممبينا  االتساقدي بوجراند يشرح لممباني نحوية المتحكم في زمام االمور ، و 

  surfaceسطحية دو بيا العناصر التب إجراءاتيترتب عمى  cohésionبقولو "السبك 

بحيث  Progressive  occurrenceالسابق إلى الالحق  1عمى صورة وقائع يؤدي منيا

و بحيث يمكن استعادة ىذا الترابط ، ووسائل التضام تشتمل  ،يتحقق ليا الترابط الوصفي
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و الجمل، و عمى أمور  clauses، و التراكيب  phrasesعمى ىيئة نحوية لممركبات 

-coو األدوات و اإلحالة المشتركة   pro-formsلفاظ الكنائية مثل التكرار و األ

reference    و الحذف، و الروابط jonctions  "تيدف اال بتتابع السابق  فالوقائع ال

بالالحق ، الذي يسيم في ترابط النص بين الجمل و التراكيب ، وذلك من خالل التكرار و 

 . غيره من المظاىر التي تساىم في نماء النص

الترابط النصي ىو ناتج عن الترابط بين جمل النص، و قد تعددت تعريفاتو  أنىذا يعني 

و ذلك نظرا النتشار ه و أىميتو ، فيو كالنسيج من خالل الكممات المترابطة فيما بينيا ، 

وقد أكد عمى دوره جار لسون باعتباره ىو العممية التفاعمية ، فالسابق نتاجو الالحق، و 

ح ، و بيذا نجد لدينا نص كل تترابط أجزائو، ليؤدي في النياية إلى تماسك العكس صحي

 العام لمنص

    : الترابط النصي في دوره و االنسجام-2

و و الم ف ي باالستمرارية ا لمتحققة ي ختص م عيار ِ   ب يا ون عني، textual world ا لنص   ع 

 ولعالقات    Concepts ا لمفاىيم   م نظومة ف ي ت تجمى ا لتي االستمرارية ا لداللية

Relations لك ي وضح و   ا لمفاىيم، ى ذه ب ين الرابطة  خ الل م ن ِدريسمرودي بوجراند  ذ 

القة ى ي و   ا لعالقات، أ نماط إحدى ع رض  م فيومين ب ين الرابطة causalityا لسببية   ع 

دثين أ و ن ن اتج أ حدىما ح  لك و   ا ألخر، ع   : 1م ثل ذ 
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قط اك   س   ب ين الرابطة ا لعالقاتالتحطيم(  (ح دث ببس (السقوط (ف حدث رأسو  فتحطم ج 

ذه   ير ت كون ق د و   ا لسابق، ا لمثال ف ي ك ما و اضحة ت كون ق د المصطمحات، ى  و اضحة،   غ 

 وتعتمد المسانيات النصية في الكشف عنيا عمى انجازات عمم النفس المعرفي و المنطق.

فيو بذلك ركز عمى العالقات الداللية التي تساىم في نماء النص ، و تماسكو من خالل 

، و لكن قبل ىذا كمو البد أن تكون مؤولة من طرف القارئ ووجوب تفسيرىا ، فال السببية 

حدث دون سبب و العكس صحيح، وذلك بغية الكشف عن الحبك فيما بين الجمل و 

لم يسقط جاك لما تحطم رأسو ، فكل سبب لو نتيجة و ال  الفقرات الداخمة في النص ، فمو

 . 1سبب في غياب الحدث ، وىذا ألجل إبراز دور الحبك في التحميل النصي

 

 

                                                           
1
 130 ص ،المرجع السابق بوقرة، نعمان 
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 8تمهيد

تعد البنيوية ذلك المنيج الذي أثار ضجة كبيرة في مختمف األوساط الغربية 

بظيوره في القرن العشرين خاصة عندما تطور في نياية األربعينات و نجده أيضا بالغ 

ذروتو حتى في الساحة األدبية بمختمف أشكالو ففرض سيطرتو في مجاالت عدة منيا8 

 و كافة العموم اإلنسانية.عمم الفمسفة، األنتروبولوجيا و النقد 
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 :تحديد مصطمح البنيوية

 غوية:م  الداللة ال -1

مشتقة من كممة بنية وىي بدورىا مشتقة من الفعل  Structuralisme بنيويةكممة 

أي بني بمعنى التأسيس والبناء والتشييد، كما أّن الفعل الالتيني  Struereالالتيني 

بمعنى8 المد و النشر  Sterينحدر من الصيغة اليند و أروبية  Struالمتكئ عمى القاعدة 

وثيقا بالبناء، و الذي يشمل تمك  ارتباطاوالبسط و التوسع. وعميو فإن مفيوم البنية ارتبط 

 العناصر المتماسكة فيما بينيا.

أما في المغة العربية و كما جاء في لسان العرب "يقال بنية و ىي مثل رشوة و 

نية الييئة التي يبنى عمييا مثل المشية و الركبة، و يقال فالن صحيح البنية رشا، كأن الب

في معجم الوسيط دلت الكممة عمى ىيئة البناء و منو بنية الكممة أي  وال 1أي الفطرة".

 2صيغتيا، و فالن صحيح البنية.

 المناىجمن خالل ىذه التعاريف توصمنا إلى فكرة مفادىا أن كممة بنية تعددت في 

العربية من عالم لغوي إلى آخر، فمنيم من ربطيا بالييئة و المشية و الجزية و البعض 

 اآلخر جعميا بمعنى البناء و التشييد.

                                                           
 .34ص 3771، 2عمر ميبيل، البنيوية في الفكر الفمسفي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ط 1
يوسف  غميسي إشكالية المصطمح8 في الخطاب النقدي العربي الحديث مطابع الدار العربية لمعموم، 2

 .323م، ص2006-ه3227بيروت،ط
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و في ىذا الصدد يقول جورج مونان عن البنية8 > إن كممة بنية ليست ليا رواسب و 

 1أعماق ميتافيزيقية، فيي تدل عمى البناء بمعناىا العادي<.

 :االصطالحيةالداللة -2

لقد اختمف الدارسون و النقاد الغرب و العرب في تبيان مفيوم البنيوية، أنفسيم 

نجدىم يوردون ليا تعريفات مختمفة. ففي معناىا الواسع و كما يرى رومان جاكسون تعنى 

بدراسة ظواىر مختمفة كالمجتمعات و العقول و المغات و اآلداب و األساطير يوصف كل 

أي بوصفيا بنيات، فتتم بدراستيا من حيث أنساق  تترابطاا، أو كال منيا نظاما تاى

ىي  لمبنية فيقول8 > تعريفوترابطيا الداخمية. و ىذا ما ذىب إليو جان بياجيو من خالل 

مجموعة تحويالت تحتوي عمى قوانين كمجموعة )تقابل خصائص العناصر( تبقى أو 

تعتني بمغة التحوالت نفسيا، دون أن تتعدى حدودىا أو تستعين بعناصر خارجية<. إذن 

فإن تصور البنية عنده يرتكز عمى ثالثة أفكار أساسية و ىي فكرة الكمية،  فكرة التحويل 

معنى ىذا أن المثل األعمى لمبنيوية عنده ىو السعي إلى بداية  2وفكرة التنظيم الذاتي.

 عناصر خارجية.

أن البنية ال تتألف من  وتعني  Totalitéفالبنية عند جان تنطمق أوال من فكرة الكمية 

عناصر خارجية تراكمية مستقمة عن "الكل" بل ىي تتكون من عناصر داخمية خاضعة 

فيو أن  transformationلمقوانين المميزة لمنسق. أما الفكرة الثانية فيي فكرة التحوالت 
                                                           

1
-ه3،3224ابن منظور األنصاري، لسان العرب، الجزء الثامن، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط 

 .67م،ص2003

2
 .52م،ص2003ه،2،3224كتبة الشروق الدولية،طمجمع المغة العربية، المعجم الوسيط، م 
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حدث "المجاميع الكمية" تنطوي عمى ديناميكية ذاتية، تتألف من سمسمة من التغيرات التي ت

داخل "النسق" خاضعة لموقت نفسو لقوانين "البنية" الداخمية دون التوقف عمى أي عوامل 

معنى ىذا أن البنيات تنظم نفسيا  Autoréglageخارجية.الو أخيرا فكرة التنظيم الذاتي 

بنفسيا، مما يحفظ ليا وحدتيا و يكفل ليا المحافظة عمى بقائيا، و يحقق ليا ضرب من 

تي" معنى ىذا أن البنية أنسقو مترابطة فيما بينيا، تنظم ذاتيا، سائرة عمى "االنغالق الذا

 1منيج محدود وفقا لقواعد معينة ليذه البنية.

نستنتج مما سبق انبياجية اعتبر البنية كيان عضوي متسق مع نفسو منغمق عمييا مكتف 

د كمود ليفي ىذه المفاىيم نج إلى إضافة بيا، فيي كل متماسك لو قوانينو الخاصة بو

طابع النسق و و قبل كل شيء  أوالشتراوس يعرف البنية عمى النحو التالي "البنية تحمل 

يحدث  أيتحول يعرض لمواحد منيا،  أيمن عناصر يكون من شأن  تتألفالنظام .فيي 

البنية عنده تتسم  أن.من خالل ىذا التعريف تبين لنا 2" األخرىتحوال في باقي العناصر 

فان تغير احدىا من عناصر متشابكة فيما بينيا  تتألف أنيابطابع المنظومة ، اي 

كميا وفي ىذه الحالة يتغير  األخرى)عناصر البنية( طرأ تغير جوىري عمى العناصر 

ىيكميا العام و عميو فإن البنيوية منيج لغوي تحميمي يعتمد عمى الجانب الشكمي لمغة ،او 

في حد ذاتو بغض النظر عن  النصعمى عمى الجانب الشكمي لمغة ، او يعتمد يعتمد 

تبعا الختالف  مختمفةوقد طبق ىذا المنيج بكيفيات  إنتاجوالعوامل  التي ساىمت في 
                                                           

 05م ص 2033 3ناصر ابراىيم محمد المصاورة ،البنيوية في النقد العربي الحديث ،دار جميس الزمان،عمان ط 1
 21م ص2032عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث و دراسات في المسانيات العربية ،الجزء الثاني،الجزائر، 2
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 1مثل8 المدرسة الوجودية، المدرسة التوزيعية....الخ األزمنةواختالف المدارس و  األشخاص

و دراسة النص من حيث ىو مجموعة من العناصر فاليدف من المنيج البنيوي ى إذن

 فيما بينيا دراسة شكمية و تحديد العالقات التي تربطو المتآلفة

 :نشأة المنهج البنيوي)األصول و الروافد و التطور(212

 ىذا تطور و ،ظيرت البنيوية في فرنسا في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين

 وكبنية ليا وجود دراسة المغة كنظام يدعو إلى فيو.األربعيناتفي نياية   بمغ أشده المنيج

 كما ذكرنا في التعريفات السابقة.  2سابق لوجود أجزائيا و مكوناتيا

 روافد ، الرافد األول ألسنيو سوسير 8 يعد العالم السويسري  ثالثة النشأة ىذه في  وساىم

 راسة البالغة من خالل كتابو فرديناند دي سوسير المؤسس األول لمتوجو البنيوي في د

 . فوصفيا المغة بمثابة منظومة  2 "محاضرات في المسانيات العامة" التي نشرت بعد وفاتو

من خالل  األخرتنطوي عمى سمسمة من العناصر، التي يؤثر بعضيا في البعض 

تجزئتو ، وعزل عناصره  كيان مستقل، اليمكن أنيا أساسالمغة عمى  إلىعمميا.انو نظر 

فالمغة عنده تدرس لذاتيا و من اجل ذاتيا فكل  إذن3ومن ثم البحث في ىذه العناصر

مرة استعمل فييا ىذا المصطمح "البنية" كانت في البيان  وأولعنصر مرتبط مع غيره 

. فقد فيو مصطمح البنية بمضمونو 3727السالف سنة  لمغويين األولالمؤتمر  أعمنوالذي 

                                                           
 343م ص 2003ه 3223، 3ستيتية،المسانيات ، عمم الكتب الحديث ، االردن،طسمير شريف  1
 07فرديناند دي سوسير ، عمم المغة العام ،ت8 بؤيل بيوسف عزيز، دار افاق عربية ، بغداد ص  2
 05م ص 2033 3ناصر إبراىيم محمد المصاورة ،البنيوية في النقد العربي الحديث ،دار جميس الزمان،عمان ط 3
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بني منيج جديد في دراسة المغة سموه المعروف حتى اليوم،حيث دعا ىذا المؤتمر الى ت

.وتعد المدرسة الشكمية الروسية الرافد الثاني من روافد البنائية الكبرى بعد 1المنيج البنيوي

ىذه المدرسة بسبب تجميعيين ىما8  نشأت.وقد 2وضع " سوسير" حجرىا االساسي أن

عناصرىا البارزة " رومان  أىمومن  3733التي تكونت سنة حمقة موسكو المسانية 

الثاني فيو  التجمع أما، الفونولوجيةالصوتية و  بأبحاثوجاكبسون" الذي اثر في المسانيات 

جماعة ابوياز و قد ظيرت الجماعة كرد فعل عمى انتشار الماركسية في روسيا في روسيا 

ولدت المدرسة  إذن.1ن طمبة الجامعةم أعضاءىا، و كان األدبخاصة في مجال الفن و 

تود عن ترجمة  نشأت إنماالبنيوية  إنالشكمية في ىذين المركزين معا ويرى بعض النقاد 

الشكالنيين الروس حيث ان ىذه المدرسة و منذ ظيورىا تقوم بالبحث في  ألعمال ورف

سائط اشارية نظاما السنيا ذا و  األدب، و اعتبرت  األدبيالداخمية لمنص تمك العالقات 

الروافد الثالثة نجد ان  إلىالنظر  أمعنا إذا 3سيميولوجية  لممواقع و ليس انعكاسا لمواقع 

.و ىنالك من النقاد  األولىالمعيار البنيوي اي ىذه خاصيتو  لنشأة األولالمغة ىي الرحم 

 ، فعبد القاىر الجرجاني ىو  4البنيوية ليا جذور عند نقادنا القدامى أنالعرب من يرى 

                                                           
 21م ص2032عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث و دراسات في المسانيات العربية ،الجزء الثاني،الجزائر، 1
 343م ص 2003ه 3223، 3سمير شريف ستيتية،المسانيات ، عمم الكتب الحديث ، األردن،ط 2
 07فرديناند دي سوسير ، عمم المغة العام ،ت8 بؤيل بيوسف عزيز، دار افاق عربية ، بغداد ص  3
 .w.w.w.annbaa.org/rbahews/62/152/.htmالرابعة3 4
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.ال في جرسيا وال في داللتيا بين 1ليس لمفظة في ذاتيا أنصاحب نظرية النظم.وىو يرى 

 أن.و في األخير نستنتج 2األلفاظ و المعاني ىي المقصودة في إحداث النظم و التأليف 

ة المغة في األصول األساسية لمبنيوية ىي ما جاء بو العالم المغوي سوسير في مجال دراس

3حد ذاتيا الذي ىو األساس الوحيد و الصحيح لمدراسة.
 

الستينات و بداية  أواخراستقباليا في الساحة العربية فجاء في  إلىبالنسبة  أما

، و اروياالسبعينات وذلك عبر الثقافة والترجمة و التبادل الثقافي و التعمم في جامعات 

تعريفية البنيوية في عالمنا العربي في شكل كتب مترجمة ومؤلفات  تمظيركانت بداية 

.و قد عرف ىذا التيار في مصر مع الناقد صالح فضل من خالل كتابو " نظرية 4لمبنيوية

مع كمال ابو ديب من خالل كتابو  األردن في، و 3755عام  األدبيالبنائية في النقد 

الشعر الجاىمي" و في تونس عبد السالم "جدلية الخفاء و التجمي، دراسة بنيوية في 

في المغرب نجد محمد برادة في كتابو  أما األسموبيةو  األسموبالمسدي من خالل " 

 في لبنان فتمثل ىذا التيار النافذتان يمنى العيد وكتابيا  أما"محمد مندور" و "تنظير النقد" 

 

 

 
                                                           

  22ثامر ابراىيم المصاورة،الرجع نفسو ص2 1

 343سمير صالح استيتية،المسانيات ص3 2
 23ص3772-صالح فضل، نظرية البنائية في النقد األدبي ،مؤسسة مختار )دار المعرفة(القاىرة 3
  2032-06-03الثالثاء  2673الروسية ،صحيفة المثقف،العدد8، جميل حمداوي،التعريف بالشكالنية 4
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  .1" في معرفة النص" و خالدة سعيد

 :البنيويمستويات التحميل 

التي اصطمحت عمييا الجماعة  األصواتتعد المغة تمك المنظومة من الرموز و 

عن نظام 2المغوية عبارة  الظاىرةمما يعني ان  ، والتخاطب فيما بينيم،التواصلبغرض 

دارس في تحميمو البنيوي  أي أن، ومن ىذا المنطمق نجد معينة أسسيخضع الى قواعد و 

ىو الصوتي الحسي  األولاو  األدنىمستويات "فالمستوى  أربعةيعتمد عمى  األدبيلمعمل 

محددة تقوم بدور حاسم في تشكيل المستوى التالي لو، وىو  أدبيةالمغوي، وىو يحمل قيم 

يكون  ألنو، األدبيالعمل  أساسالخاص بالداللة المغوية ويد ىذا المستوى الثاني 

حداثو  أشخاصموضوعاتو وما يتمثل فيو من   األدبيالن داللة الجمل في العمل  أشياءو  ا 

صورية ألشياء متخيمة مقصودة ىي التي تكون الموضوع ، وىناك قد تبعث حاالت 

مستوى  ثالث  وسيط يقوم بين الداللة، والموضع ىو المظير او المنظر أي مجموع 

إمكانات و أشكال حسية لمموضوعات المقدمة ووجودىا و مظاىرىا المختمفة و ينجم عن 

 .3المستوى من تحقق مستويات اخرىىذا 

                                                           
"مخطوط ماجستر" -قراءة في المنيج–شارف فضيل، مستويات في النقد األدبي الحديث عند عبد المالك مرتاض  1

    72م ص2032-م2031
  23ثامر إبراىيم المصاورة،البنيوية في النقد العربي الحديث،ص 2
 م2002ماي31السنة،  3122جريدة الوطن،العدد، 3
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طبيعة المغة ألنيا نظام مركب  إلى 1وربما يعود تقسيم ىذه المستويات و تعددىا

الذي  نعرج إلى مفيوم التحميل، أنمضمون ىده المستويات البد  إلىومعقد، وقبل التطرق 

حّمل األمر و أحمو، أّي أباحو و أزال حرمتو،  ىو قريب من الداللة المغوية األصمية قولك،

من ىذا أيضا ،ألنو مراد بو االستثناء الذي يزيل االلتزام الجازم او الكفارة وتحميل اليمين 

و بذلك صار لفظ المعنى اصطالحي متميز في الشرع و التي تزيل اإلثم و لزوم العقاب، 

مفاىيم  إنجابالمغوية من القدرة عمى  ىكذا استقر في الذىان ما يمكن ّن تعممو ىذه المادة

عمماء األصول تحميل القضايا إلى عناصرىا  2فكان لدى اصطالحية لمختمف العموم

ىذا يدل عمى أّن المعنى االصطالحي أصبح لو مكانة من خالل ما جاء بو .3المكونة

ذا عناصر مختمفةو  أجزاء إلىالذين قاموا بتحميل القضايا  األصولعمماء  كان ، " وا 

في جذره الّمغوي واالصطالحي يعني رد المركب إلى عناصره، فإن تحميل  التحميل،

تمك  3النصوص األدبية ينطوي عمى إجراء مماثل، لكنو يتجاوز إلى إعادة تركيب

العناصر إعادة ال تتطابق تماما مع قصد المؤلف او تكتشف المعنى المباشر الذي يتجو 

 . ولى"السطح النصي المدرك بالقراءة األ

                                                           
 231صالح فضل،نظرية البنائية في النقد األدبي ص  1
 32م،ص2002 3فخر الدين قباوة، التحميل النحوي أصولو و أدلتو،الشركة المصرية،لونجمان ط 2
 25،ص3776حاتم الصكر،ترويض النص،دراسة لمتحميل النصي في النقد العاصر، الييئة المصرية لمكتاب، 3
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ثم يعيد  أجزاءاألدبي فانو يقوم بتفكيكو إلى يل العمل مالمحمل حينما يقوم بتح أن أي

تركيبيا لكن لكن ليس بنفس الصورة األصمية التي يوجد عمييا، بعد إيراد مفيوم التحميل 

 نقوم بعرض أىم المستويات التي ندرجيا كاألتي8 

 أ و ال: المستوى الصوتي

الصوت ظاىرة ميمة من ظواىر الّمغة و عنصر فّعال من عناصر.لذالك فيو  يعد

ضروري في الحياة و تكمن ضرورتو في كونو يمثل الجانب العممي لّمغة و يقدم طريق 

 االتصال المشترك بين اإلنسان و أخيو ميما قل عممو في تعميم الثقافة.

 تعريف الصوت:

مصدر صات الشيء يصوت صوتا فيو صائت و -لغة8 الصوت كما يقول ابن جني

صوت تصويتا ،الو ىو عام غير مختص يقال8 سمعت صوت الرجل و صوت الحمار 

.يقال رجل صات اي شد يد 37" لقمان إن أنكر األصوات لصوت الحمير".قال اهلل تعالى

 .1الصوت، و حمار صات

ر عن جسم مصوت فتنتقل ىذه التذبذبات عبر اصطالحا8الصوت حركة تذبذبية تصد

وسط سائل أو غازي أو صمب ليصل إلى الجياز السمعي فيتم تحميمو لتصل االستجابة 

                                                           
عبد الغفار حامد ىالل،الصوتيات المغوية،) دراسة تطبيقية عمى أصوات المغة العربية(، دار الكتاب الحديث، القاىرة  1

 55م،ص2007ه 3210
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بعد ذلك.و يعتبر الصوت عند ابن سينا " من بين المحسوسات يختص بحالوة من حيث 

 1ىو الصوت عن نوع تمتذه الحاسة و نوع تكرىو

 النحوي: ا)لتركيبي( ثانيا: المستوى

يعد المستوى النحوي من أىم العناصر التي تساىم في تفسير و تحميل العمل أو الخطاب 

الشعري، كما يرتبط النحو بمفيوم التركيب او الجماعة و التي ال يمكن أن تؤلف إال 

 بقواعد نحوية تحدد بناءىا و تضبطيا ضبطا صحيحا.

 تعريف النحو: 

 2الطريق، الجية، المقدار، النوع. لغة8 ىو القصد، المثل،

في األخير  2اصطالحا8 ىو عمم يبحث في عن أصول تكوين الجممة و قواعد اإلعراب.

نستنتج أّن المستوى النحوي ىو المستوى الذي يدرس تراكيب الجمل و ما يتصل بيا من 

 3خواص ناتجة عن ىذه التراكيب و نظام الجممة العربية.... الخ.

 الصرفي ثالثا: المستوى

يدرس ىذا المستوى عمم الصرف أو عمم تركيب الكممة من حيث بناؤىا و ما يطرأ عمييا 

من تغييرات تؤدي إلى تغيير معاني الكممة، فيذا العمم يعني بدراسة الوحدات الصرفية، و 

                                                           
، 3عبد الحميد زاىيد، عمم األصوات و عمم الموسيقى )دراسة الصوتية مقارنة( ، دار يافا العممية، األردن ، عمان، ط 1

 23ص 2030
  22،32م 2034فبراير5كفاية العبادي، تعريف النحو لغة و اصطالحا، 2

 03م،ص3760-ه5،3200عبد اليادي الفضمي، مختصر النحو، دار الشروق، جدة، المممكة السعودية،ط 3
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يدرس أيضا األنماط الصرفية الخاصة بالّمغة موضوع التحميل،إذ لّكل لغة أنماطيا 

 بيا. الصرفية الخاصة

 8تعريف الصرف

لغة8 رد الشيء عن وجيو، و صّرف الشيء أعممو في غير وجو كأّنو يصرفو من وجو 

 1إلى وجو و الصرف8 التقمب و صرف الحديث8 تزيينو و الزيادة فيو.

اصطالحا8ىو عمم بأصول تعرف بيا صياغة أبنية الكالم و أحواليا و أما يعرف ألخرىا 

 2مما ليس بإعراب و ألبناء.

 رابعا: المستوى الداللي

يعد عمم الداللة من بين فروع المسانيات و الذي كان محل اىتمام المسانيين و ىو ييتم 

 بدراسة المعنى.

 تعريف الداللة:

 لغة8 الّداللة والّداللة8 اسم مصدر من ّدل...... الّدال والدليل والمرشد والكاشف.....

المعنى و يبحث في الداللة الّمغوية أّي8 العالقات دراسة  3اصطالحا8 ىو عمم يدرس

الّمغوية والمعنى ىو الموضوع ع األساسي ليذا العمم، و ال ينكر أحد قيمة المعنى بالنسبة 

                                                           
،ط  فارس محمد عيسى ، عمم الصرفي )مننيج في التعميم الذاتي(، دار الفكر لمطبع و النشر و التزويع،األردن 1

 .20م ص2000ه 3223
 .30حسان بن عبد اهلل ، الواضح في الصرف ، جامعة الممك سعود، ص 2
 .21،ص3،3773نور اليدى لوشن، عمم الداللة )دراسة و تطبيق( جامعة فاريونس، بنغازي، ط 3
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من خالل ىذه  2ان تكون ىناك لغة. 1لّمغة حتى قال بعضيم8 "انو بدون معنى ال يمكن

م بالمعنى و ىو فرع من فروع التعاريف نستنتج أن عمم الداللة ىو العمم الذي ييت

 المسانيات.

 

 

 

 

 

                                                           
 .02فايزة عباس حميدي اإلدريسي، أساسيات )عمم الداللة( كمية اآلداب بجامعة تكريت ص  1
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دراستيا، مأخوذة من مجموعة قصصية  إلىإن قصة )الرجل المزرعة( التي نسعى 

 موسومة: 

الكاتب وقصص أخرى، لمكاتب الجزائري عبد الحميد بن ىدوقة. وتضم ىذه المجموعة 

 عشر 

 .1671الى  1663فترات متباعدة، ممتدة من سنة  قصص، متفاوتة األحجام، كتبت في

 ومن الواضح أن معاينة ىذه المجموعة تقودنا الى استجالء مجموعة من المالحظات 

 ندرجيا عمى النحو التالي:

تحيل ىذه القصص عمى مضامين اجتماعية، كاليجرة، الزواج، الطالق، الحب، 

 االنتحار. 

 بأبعاد جمالية فنية، كالكتابة واإلبداع.في حين نجد البعض اآلخر منيا متسما 

 أن بعض القصص تتعدد فييا مضامين تتماىى مع  إلىينبغي أن نشير في ىذا السياق 

 القديمة(. األغنيةدالالت محورية، كقصة )

 ، نالحظ أن بعض القصص التي اإلبداعالكفاءة السردية لمكاتب في عممية  إلىإذا نظرنا 

 أرقى فنيا، من تمك التي كتبت في مراحل متقدمة. وذا شيء  كتبت في مرحمة متأخرة تعد

 طبيعي ألن كفاءة الكاتب بحكم القراءة المتنوعة.
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يمكن أن نقدم مالحظة عامة، تتمثل في كون القصص التي كتبيا الكاتب، تعبر عن 

 الذاتية وتجاربو في الحياة.سيرتو 

 أخيرا ينبغي أن نشير الى أننا لم نمتزم في ىذه الدراسة المتواضعة بمنظور منيجي محدد، 

 ولكننا حاولنا بقدر اإلمكان أن يرتكز ىذا البحث عمى بعض القواعد االساسية في التحميل 

الى االستعانة ببعض الدراسات  –كل ما دعت الضرورة المنيجية  –السيميائي بالجنوح 

نعتبرىا امتدادا لممنظور السيميائي. من ىنا جاء اعتمادنا عمى القواعد النظرية التي 

 السيميولوجي لمشخصيات لـ "فميب ىامون".لمنظام 

 يمكن أن نسجل في البداية أن القصة التي ىي قيد الدراسة والتحميل، تحيل عمى وضعية 

 ي مزرعة يممكيا معمر (، يشتغمون فactant collectifُعّمال بوصفيم عامال جماعيا )

 أجنبي يدعى "ليونارد". تممك ىذه الشخصية البارزة في النص سمطة مطمقة نممس تجمياتيا 

 عمى فضاء المزرعة أوال، والعامل الجماعي ثانيا. وىذا ما يتجمى لنا من خالل الممفوظات 

 السردية اآلتية:

 العريضة. كان العمال يرونو من خالل المزرعة، ويرونيا من خالل قبعتو

 ينتظرون رجوعتو عندما يسافر.

 ويقظتو عندما ينام.

 وصحوه عندما يسكر.

 ينتظرون أوامره لتنفيذىا.
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 باختصار كان يحيا وىم ينتظرون.

 وتجيء الثورة...

 ومعيا يتغير سموك )ليونارد( تجاه العمال، فيجمعيم ويمقي عمييم خطابا، يعمن فيو أنو 

من يستطيع تسييرىا، ويخيرىم بين )الفالقة(  مستعد لوضع أمر المزرعة بين يد

 ألن المزرعة في نظره ال ترضى أن يعيش فييا الفالق والفالح.و)الفالحة(، 

 فك األب رموز الخطاب، فقرر أن يغادر المزرعة خفية ودون إخبار أحد. ولكن األب لم 

 الفخ الذي نصبو  يكن يعمم أن االبن كان قد أفشى خبر الخروج، فيقع كل أفراد العائمة في

ليم )ليونارد(. حاول األب استعطافو، ولكن ىذا االخير لم يأبو بتضرعو، وأثناء قيادة 

ألفراد العائمة، ومرورىم بالدار خطرت بذىن الطفل فكرة اغتيالو...يل الخنجر من ليونارد 

الى وغرسو في صدره، لم يبد )ليونارد( أية محاولة لمدفاع عن نفسو، بل استحال غمده 

عمى األرض، والزفرات المتقطعة تخرج بصعوبة من حمقو. اعتقد الطفل أن أباه جثة ممقاة 

خالصا لعمال المزرعة من سيطرة وقبضة )ليونارد( فيثني عميو. ولكنو شعر سيرىفي فعمو 

تدب في جسمو، خاصة عندما رأى األب ينحني عمى )ليونارد( مساعدا ببرودة قاسية 

 جرحو.ومحاوال تضميد 

 وقف الطفل حائرا مبيوتا. ىل ينجو بنفسو كما أشارت عميو أمو؟

 أم يساعده أباه؟

 ولكن يساعده عمى ماذا؟؟
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  عمى الموت أم الحياة؟ 

 وفي خضم ىذه االسئمة قرر الطفل الذىاب في طريق غير التي سمكيا أبواه..

 :دراسة العنوان

 نالحظ في بداية ىذه الدراسة أنو ال يمكن أن نخضع ىذه القصة لمدرس والتحميل، بصرف 

 النظر عن النص السردي الذي يعد سناده األساسي، وذلك لالعتبارات اآلتية:

 أوال: العنوان يتصدر النص ويتعالق معو بالمسارات الداللية التي يحمميا، فيو من ىذه 

 ييئة القارئ الحتماالتو الداللية الممكنة.الناحية يحتويو، ويعمل عمى ت

 ثانيا: ينضوي ىذا العنوان تحت التوجيات الداللية لمنص.

كان يجدر بنا أن نشير الى أننا ال نولي أىمية ال من قريب وال من بعيد، لمبحث فيما إذا 

عن إطار  العنوان قد وضع قبل الشروع في الكتابة أو بعدىا. نعتب ىذه المسألة خارجة

 اىتماماتنا البحثية، التي ترمي الى النظر في السياقات النصية التي أفرزت العنوان.

 داللية،  إيحاءاتتأسيسا عمى ىذا سنرصد في البداية المقاطع السردية التي تقدم         

 تمس من قريب أو من بعيد الدالالت الحافة بالعنوان.

 القيام بعممو في المزرعة من الغد وترك زوجتو  "وخشي عمي أحمد أن ال يستطيع        

 (.20النفساء وحدىا فأمرني بإخبار ليونارد بذلك" )ص 

 (.22أن ال يستطيع الذىاب الى عممو غدا، ألن حالة زوجتو سيئة" )ص  ي"خش
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"في الواقع كنا جميعا بشر وحيوانات وتراب نشكل المزرعة وكانت المزرعة ىي ألم 

 (.23)ص ليونارد" 

 (.25"إنكم عندي جزء من المزرعة" )ص 

"في الفالحة إن لم تدر لمن تعمل، فأنت وأي ثور سواء، إاّل أن الثور لو قرون وأنت ال 

 (.27قرون لك" )ص 

 (.31"خشيت عمى أوالدي...لم أخن عممي" )ص 

 فيذه السياقات النصية تتضمن دالالت يمكن أن تتوزع عمى النحو التالي:

 الخوف. الطاعة. االنضباط. المواضبة. التضحية. التبعية. وما يمفت االنتباه ىو أن ىذا 

الرجل ىو معرف في العنوان، ولكن ىذه االوصاف ال تخص رجال معينا بذاتو في 

 بل يمكن القول أنيا تنطبق عمى جل عّمال المزرعة.القصة، 

نمخص من كل ما سبق أن الكاتب اعتمد صياغة العنوان بتمك الطريقة، ليدل من ورائو 

خالصو في عممو واستسالمو عمى  أن ىذا الرجل أو )الرجال( من شدة ارتباطو بالمزرعة وا 

 ليونارد، أسندت المزرعة إليو.لسيطرة 

 الحدث:

 جزئيا يخدم الحدث مبدئيا يمكن تقسيم النص الى وحدات كبرى، تضم كل وحدة حدثا 

 الرئيسي )مجيء الثورة(.
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.االجتماع: بعد مجيء الثورة تغير كل شيء في ليونارد، لونو، ىيأتو، سموكو. فصار 1

الى العّمال، الحظ عمال المزرعة ذلك عندما جمعيم ألول مرة، وألقى عمييم خطابا أقرب 

 فيو عن مصير المزرعة.تحدث 

 تطاع األب فك رموز الخطاب، فقرر أن يغادر ىو وأفراد .الرحيل أو مغادرة المزرعة: اس2

 عائمتو المزرعة الخفية، وذلك قبل طموع النيار.

 .فشل الخطة: كان الطفل ىو الذي تسبب في إلقاء القبض عمى أفراد العائمة من قبل 3

 ليونارد، ألنو لم يمتثل ألمر أبيو والمتمثل في عدم إخبار أحد بالرحيل.

ال: اقترب الطفل من ليونارد، وعندما تيقن أنو ال يستطيع استعمال .محاولة االغتي4

سل السكين من غمده وغرسو في صدره. في الحقيقة لم يكن الطفل يفكر في بندقيتو، 

نما نبع في نفسو عندما مر ىو وأفراد عائمتو بالقرب من دارىم، االقدام عمى  ىذا الفعل، وا 

 من العودة إلييا.ومنعيم ليونارد 

 .االفتراق: كان الطفل يعتقد أن أباه في فعمة ]االغتيال[ خالصا ليم من قبضة ليونارد، 5

 فيثني عميو، ولكن الطفل شعر ببرودة قاسية تدب في جسمو عندما سمع األب يقول:

 سددت أمامنا طريق الحياة. -

 انج بنفسك إن استطعت النجاة. -

 . ويمكن توضيح ذلك من ومما جعمو يقرر الذىاب في طريق أخرى غير التي سمكيا أبوي

 خالل المخطط التالي:
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البرنامج السردي: ينجم البرنامج السردي عن حاالت وتحوالت "تترابط عمى أساس  

(. وىذه العالقة تكون في جميع 1الموجودة بين الفاعل والموضوع وتحوليا" )العالقة 

 وصمية أو فصمية.الحاالت إما 

يمكن أن نقيد في النص الذي نحن بصدد دراستو، حاالت عديدة من ىذه العالقات، 

 في ىذا المقام بفحص البعض منيا.ي سنكتف

 /البرنامج السردي األول: ويتمثل في محاولة اغتيال الطفل لميونارد.1

 اتسمت حالة ليونارد بوضعيتين:

 الوضعية األولى: كان فييا وصمة مع الحياة. -

 الوضعية الثانية: كان فييا فصمة مع الحياة. -

 .وتحول الطفل في ىذا البرنامج الى فاعل منفذ

 /البرنامج السردي الثاني: ويظير في استعداد األب وأفراد العائمة لمرحيل.2

 واتسمت حالة األب كذلك بوضعيتين:

 الوضعية األولى: كان فييا في وصمة مع ليونارد )العمل بالمزرعة(. -

 الوضعية الثانية: كان فييا في فصمة مع ليونارد )االستعداد لمرحيل ومغادرة المزرعة(. -

1 2 3 4 5 

 مجيء الثورة: االجتماع

 الحدث الرئيسي
 االفتراق محاولة االغتيال فشل الخطة مغادرة المزرعة
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وفي ىذه الحالة تحول االي الة فاعل منفذ، واحتل موقع المقدم لمنجدة والخالص         

 من سيطرة ليونارد.

 ولنجاح البرنامج السردي يشترط وجود موضوع وتحريك وكفاءة، ويتحقق البرنامج         

 السردي، بتحقق أو توفر شروط الكفاءة في الفاعل المنفذ أي امتالكو لمجموعة من 

 les modalités (2.)ات ))الموجي

 وجوب الفعل

 رغبة الفعل

 معرفة الفعل

 قدرة الفعل

 ولتوضيح ذلك نستعين دائما بحادثة رحيل العائمة.

 الفاعل المؤىل ىو األب

 معرفة الفعل ]فك رموز الخطاب[

 قدرة الفعل ]االستعداد لمرحيل[

 وجوب الفعل ]تصميم االب عمى مغادرة المزرعة[

 ]التخمص من سيطرة واستبداد ليونارد[رغبة الفعل 

ويشتمل البرنامج السردي العام ألي نص عمى برنامج ممحقة عديدة، ولتحميل ىذه         

 (:3البرامج نعتمد ثالثة عوامل )



 (المزرعة الرجل) لقصة بنيوية دراسة     الثالث الفصل
 

53 
 

 (: وىي التي يسعى الفاعل المنفذ الى تحقيقيا.le désirالرغبة ) -

 ىا الفاعل لتحقيق الرغبة.(: وىي الوسيمة التي يتخذactualisationالتحيين ) -

(: وىي النتيجة التي توصل إلييا الفاعل، سواء أكانت إيجابية إذا finalitéالغائية ) -

 حقق رغبتو، أم سمبية إذا لم تتحقق الرغبة.

وسنقتصر ىنا عمى دراسة برنامج سردي واحد من خالل فعل الطفل، فالرغبة         

ارد، وتخميص عمال المزرعة من ظممو واستبداده. في محاولة اغتيال الطفل لميونتمثمت 

فتمثل في السكين الذي سمو من غمده، وغرسو في صدر ليونارد، بينما جاءت أما التحيين 

ألن الطفل لم يقتل فعال ليونارد، مما اضطره الى الفرار عمال بنصيحة الغائية سمبية، 

 األبوين.

      

 

 

1 2 3 
 الموضوع المضمر

Sujet virtuel 
 قبل تنفيذ الفعل

 الموضوع الحالي
Sujet actuel 

 تحيين الفعل

 الموضوع المحقق
Sujet réalisé 

 تنفيذ الفعل
 افتعال العثور. -
 السير خمف ليونارد. -
 قصر المسافة الفاصمة بينيما. -
التيقن من أنو ال يستطيع استعمال  -

 بندقيتو.

سل الموس من غمده وغرسو  -
 في صدر ليونارد

تعثر ليونارد، خطوات  -
الى الخمف وسقوطو عمى 

 االرض.
خروج زفرات متقطعة من  -

 حمقو.
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 بطريقة أخرىويمكن أن ندرس ىذا البرنامج السردي    

إذا كانت الشخصية تحتل مكانة خاصة في النص السردي، فإنيا تعد من  الشخصيات:  

عناصره. وىي في العالم الروائي "ليست وجودا واقعيا بقدر ما ىي مفيوم تحميمي أىم 

التعابير المستعممة في الرواية لمداللة عمى الشخوص ذوي الكينونة المحسوسة تشير إليو 

 (.4نعانييا اليوم" )الفاعمة التي 

 وعمة  [ كائن ورقيPierre Louis Reyوىي عمى حد تعبير ]بيار لويس راي         

 (.5وجودىا مشروطة بالكممات المبثوثة في صفحات الكتاب )

وىي ال يمكن أن تشتغل إال باألفعال التي تسند ليا "ال توجد شخصية خارج         

(. ولئن كانت تشكل وحدة تبميغية، فإنيا في 6وال فعل مستقل عن الشخصية" )الفعل، 

 (.7مدلول قابل لمتحميل والوصف )ذات الوقت 

 التنظيرية لمشخصية يمكن أن نتبنى التقسيم اآلتي: تاألطروحاانطالقا من ىذه         

: وىي التي ال تتغير صفاتيا ومواقفيا من بداية statiquesالشخصيات السكونية  -

في شخصية أحمد أبو  –في النص السردي  –نيايتو. ويتجسد ىذا النموذج  إلىالنص 

 صفاتو، ممتزما بمواقفو تجاه ليونارد.ظل محافظا عمى رقية، الذي 

 (20"وخشي عمي أحمد أن ال يستطيع القيام بعممو.." )ص

ينعم بيقظتو، ويحمم بجزاء ليونارد"  اآلنإذن ىو الذي أوشى بنا وىا ىو         

 (. 31)ص
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خالص أحمد لميونارد.  فيذه المقاطع السردية وغيرىا تثبت مدى والء وا 

 : وىي التي تشتغل في االتجاه المعاكس تماما dynamiques ةالدينامكيالشخصيات  -

 لمشخصية السكونية ولمتدليل عمى ىذه المسألة الجوىرية، نكتفي بذكر موقف الطفل من 

 ليونارد.

 "ولماذا ليونارد ىو صاحب كل شيء ىنا؟ ألسنا نحن الذين نعمل كل شيء ىنا؟ وحده ال 

 (.32يستطيع أن يرعى حتى البقر" )ص 

ن كان مواليا لميونارد شأنو شأن أغمبية عمال المزرعة، فإنو في فالط وقف  األخيرفل وا 

 موقف عداء منو.

ذا دققنا النظر في المسألة المتعمقة بتشخيص الشخوص، فإنو يمكن أن نالحظ أنيا  وا 

 طريقين ممكنين:تنيج 

التشخيص المباشر: إن السارد في ىذه الحالة ىو الذي يري لنا وقائع لشخصيات -1

لمالمح، وىذا السارد قد يكون شخصية من شخصيات النص، أو البطل ويمكن أن حاممة 

 (.personnage narrateurشخصية راوية )نعتبره 

 ف التشخيص غير المباشر: وىنا يتوجب عمى القارئ استخالص النتائج ووص-2

 الخاصيات، وذلك وفق منظورين:

 أوليما: من خالل أفعال الشخصيات.

 ثانييما: من خالل موقع نظرة الشخصية لآلخرين.
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في  األولوتأسيسا عمى ىذا يمكن القول أن عبد الحميد بن ىدوقة قد سخر المنظور 

 لمالمح الشخصيات، باالعتماد عمى نظرة الطفل.رصده 

 (.21يعيش وحده" )ص  "لم يكن ليونارد متزوجا كان

"شاىدت أول ما شاىدت رجمين فوق المنضدة، بينيما زجاجة خمر..جثة ممقاة في مقعد 

 (.21عريض" )ص 

 (.22"كان فقط بطنو ييتز" )ص  

 مالمح شخصية  –من خالل ىذه المقاطع السردية  –فالطفل ىو الذي سرد لنا         

القول بأن الكاتب يضع القارئ وجيا  إلىليونارد ]أعزب، سكير، بدين...[ وىذا يقودنا 

أمام عالمات يكون مضطرا لفك تجمياتيا الداللية، وقد تكون ىذه العالمة حرفا أو  لوجو

واألقوال والصفات الخارجية والداخمية واألحوال  األفعالعبارة أو جممة، ثم إن  كممة أو

 (.6عمى مفيوم الشخصية" )ىي ما يحيل 

التوجو النظري، فإن الشخصية تقوم من خالل دال متواصل أي  تأكيدا ليذا        

ال متناثرة من االمتيازات نسمييا بطاقة، وىي تخضع بصفة عامة لالختيارات مجموعة 

 (.10لمكاتب )الجمالية 

 سأحاول اآلن ضبط البطاقة الداللية لبعض الشخصيات، معتمدا في ذلك عمى         

 الحقول المعجمية.
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مواقفيا،  متباينة فيإن المتأمل في الجدول يالحظ أن شخصيات النص السردي كانت 

 فمنيم من كان مواليا لميونارد ومنيم من كان متمردا عميو.

 البطاقة الداللية المقاطع السردية لشخصية

 

 

 أحمد

 (20"وخشي عمي أحمد أن ال يستطيع القيام بعممو" )ص

 (27"أنت خرفت أال تدري أن ىذه المزرعة ممكو" )ص

"وأمام دار عمي أحمد رأيت نورا، إذن ىو الذي أوشى بنا وىا 

 (30ىو اآلن يتنعم بيقظتو ويحمم بجزاء ليونارد" )ص 

 الذل

 الخوف

 االخالص

 الوفاء

 الوشاية

 

 األب

 (31"خشيت عمى أوالدي..لم أخن عممي" )ص 

"حمل أبي ليونارد بمساعدة أمي وأركباه عمى الحمارة بعد أن 

 (33أنزال أخوي أحمد وسموى" )ص 

 الخوف

 الوفاء

  

 الطفل    

 (32"لماذا ىو صاحب كل شيء ىنا" )ص 

 (32فأغمدتو في صدره" )ص "سممت الموس من غمده والتفت 

 الوعي

 التمرد

 العداء

 الشجاعة

  

 الشيخ موسى

 (27"سرقني أنا وسرقك أنت..سرق من ىذه األرض" )ص 

 (27"ممكو أجاء بيذا التراب من فرنسا ووضعو ىنا" )ص 

 الوعي

 التمرد

 العداء
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: يقوم الفضاء داخل نسيج أي نص إبداعي بوظيفة ال تقل أىمية عن الوظائف الفضاء

تؤدييا العناصر النصية األخرى، وغالبا ما يستعمل لمداللة عمى المجال الطبيعي التي 

 ، وتتحرك فيو شخوصيا.فيو وقائع القصةالذي تجري 

 ويعد الفضاء عنصرا من العناصر البنائية بمعنى أن حمولتو الداللية مرىونة في وجودىا 

 .األخرىبدالالت العناصر النصية 

 (11أربعة أصناف: ) إلىوقد قسم "يوري لوتمان" الفضاء 

 وأليفا.العندية: وىو المكان الذي أمارس فيو سمطتي، ويكون بالنسبة لي حميما  -

عند اآلخرين: وىو المكان الذي أخضع فيو لوطأة سمطة الغير،مع ضرورة االعتراف  -

 السمطة.بيذه 

 األماكن العامة: وىذه األماكن ليست ممكا ألحد معين، ولكنيا ممك لمسمطة العامة  -

 ]الدولة[.

التي  رضاألالمكان الالمتناىي: ويكون ىذا المكان بصفة عامة خاليا من الناس، فيو  -

 تخضع لسمطة أحد مثل الصحراء.ال 

 أما "حميد الحميداني" فقد استخمص ثالثة أنواع بارزة لمفيوم الفضاء.        

 (: وفيو يقدم لنا الراوي حدا ؟أدنى من l’espace géographiqueالفضاء الجغرافي ) -

يال القارئ، أو الجغرافية، التي تكون فيو مجرد نقطة انطالق من أجل تحريك خ اإلشارات

 أجل تحقيق استكشافات منيجية لؤلماكن.من 
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 (: ويقصد بو الطريقة التي تشتغل بيا الكتابة l’espace textuelالفضاء النصي ) -

 باعتبارىا أحرفا طباعية، مساحة الورق، ويدخل في ىذا المجال تشكيل الغالف، ووضع 

 العبارات االفتتاحية.

 (: ىناك فضاء داللي يتأسس بين المدلول l’espace sémantiqueالفضاء الداللي ) -

 المجازي والمدلول الحقيقي.

 النظرية نالحظ أو وقائع القصة تجري في فضاء  تاألطروحاانطالقا من ىذه         

 المتعمقة  اإلشاراتجغرافي محدد ]المزرعة[ والسارد/الطفل ىو الذي قدم لنا حدا أدنى من 

 من خالليا تحقيق استكشافات منيجية ليذا الفضاء. بالمزرعة، يستطيع القارئ

يممكيا ليونارد، وبيا القرية والمزرعة والمرعى والعمال  األرض"لرقعة من         

 (.20والحيوانات" )ص 

 "السنون التي مضت أثرت عمى سكان المزرعة..ونمت أشجار جديدة وحيوانات         

 (.23صغيرة" )ص 

 ذا الفضاء، بتقسيم يوري لوتمان، فضاء ]عند اآلخرين[ بمعنى أن ويمكن اعتبار ى        

 عمال المزرعة يخضعون فيو لسمطة ليونارد، وىم يعترفون بالرغم منيم بيذه السمطة التي 

 تشكل وضع حال قائم في النص.
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ال فسوف يكون عدد          "ولكن غدا سأضع قانونا يحدد الوالدات في المزرعة، وا 

 (.22فييا أكثر من عدد الدجاج" )ص  األطفال

والدجاج، عمى النساء والبقر،  األطفال، عمى المزرعة"أنا المسؤول الوحيد عمى         

 (.23الرجال والبغال عمى المزرعة" )ص عمى 

"في الواقع كنا جميعا بشر وحيوانات وتراب نشكل "المزرعة" وكانت المزرعة ىي         

 .(23ليونارد" )ص ألم 

"وزعم أحد من الحاضرين أن ليس في المزرعة من يستطيع تسييرىا مثل ليونارد"         

 (.26)ص 

ذا دققنا النظر في ىذه الممفوظات السردية نالحظ أن الفاعل "ليونارد" يممك          وا 

تتجمى عناصرىا في القدرة، الرغبة، الوجوب، المعرفة. وأن ىذه الكفاءة ىي مسخرة كفاءة 

 برنامج سردي أساسي يمكن توضيحو عمى الشكل االتي:يذ لتنف

 : وفيو كان العمال ىم الذين يممكون االرض.Etat initialالوضع االول 

 : وفيو تحول المالك االصمي الى ممموك، والفاعل المحول ىو Etat final الوضع الثاني 

 لسيطرتو.المعمر ليونارد الذي استحوذ عمى المزرعة، وأخضع عماليا 
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 :خالصة الفصل

 يمكن في نياية ىذا التحميل أن نستخمص مجموعة من النتائج، وىي نتائج غير        

 نيائية، ألنيا مربوطة بالمنظور المنيجي الذي تبنيناه في قراءتنا ليذا النص السردي. 

عرفنا السارد في بداية القصة بأغمبية شخوصيا، وذلك من خالل بطاقات شخصية 

 داللية.

مّيد لمقصة بخبر ظريف ومشوق تمثل في نقل الطفل لخبر الوالدة ]زوجة         

 العم/البقرة[ 

ولمعرفة فحوى ىذا الخبر، ركز الكاتب عمى الحوار الساخر والمتناقض الذي دار بين 

 الطفل وليونارد.

 صور المماثمة الساخرة، البقرة/المرأة. الجسم النحيف ]الطفل[ إلىلجأ الكاتب         

 الجسم البدين ]ليونارد[.

في صيرورة الحكاية، وىذا ما  اإلسراعنياية القصة دون  إلىال يمكن الوصول         

 الكاتب يحدد زمن القصة في ليمة واحدة.جعل 

 إن القصة تقتضي انعدام الصدفة، ولذلك حضر الكاتب القارئ لقبول فعل الطفل         

بمعنى أن الطفل لم يخطط لعممية االغتيال، ولكن الحافز أو المحرك الذي جعمو يقبل 

 ىذا الفعل، ىو عدم السماح لو بااللتحاق بمنزليم، وشعوره بالظمم والذل.عمى 
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لكل بداية نياية و نياية بحثنا تتمثل في مجموعة من النتائج و التي سنذكر منيا 

 ما يأتي:

و النظريات و  االتجاىاتعّرف مفيوم النص عدة مفاىيم و ذلك نتيجة تعدد  -1

 المدارس المسانية ما جعل الباحثين متباينين في وضع مفيوم النص.

النص باعتباره مجموعة  أصبح يقوم عمى دراسة الجممةتجاوز لسانيات النص  -2

 الجمل المترابطة ظاىريا و ضمنيا.

و اإلنسجام مفيومان خاصان بالنص يحضيان بأىمية بالغة في لسانيات  االتساق -3

كن تجاىميما و ما يتصل بيما من مفاىيم أخرى كالترابط و التعالق و النص و ال يم

 التشاكل عند التعامل من النص.

اإلتساق من بين اآلليات الميمة في تماسك النصوص و تعالقيا و ىي آلية  -4

متحكمة و مساىمة في دراسة بنية النص و مواطن التماسك فيو، و ىو يتحقق في النص 

مية و الروابط النصية التي تساىم في تعالق األجزاء و الوحدات بالنظر إلى األوقات الشك

 المختمفة لمنص.

اإلتساق من منطمق أنو يتجاوز  يعتبر مفيوم اإلنسجام أعمق و أوسع من مفيوم -5

 مستوى الترابط الشكمي ليبحث عن التعالق الداللي العميق بين عناصر النص.
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مختمفة و ميمتيا تكمن في أنيا إن أدوات اإلتساق و آليات اإلنسجام كثيرة و  -6

 تساىم في تحديد البنية الكمية لمنص.

اإلحالة النصية ىي اإلحالة التي يتم التركيز عمييا و ذلك لكونيا تضفي صفة  -7

الترابط و اإلتساق في النص ألن اإلحالة المقامية ال تساىم في إتساق النص بشكل 

 مباشر.

ية في الوطن العربي فيناك من يطمق استنتجنا أّن ىناك تعّدد في مصطمح البنيو  -8

 عمييا البنيوية ، البنوية، الييكمية ، البنائية......

مستويات التحميل البنيوي، الصوتية ، الصرفية، النحوية، الّداللية ال  استنتجنا أنّ  -9

فصل بعضيم عن بعض، فكّل ىذه العناصر مكّممة لبعضيا ، فالمغة كيان متناسق ال 

 يمكن التخمي عن ّاحد عناصره.
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 ملخص:

 

استنتجنا أّن هناك تعّدد في مصطمح البنيوية في الوطن العربي فهناك من يطمق 

 عميها البنيوية ، البنوية، الهيكمية ، البنائية......

استنتجنا أّن مستويات التحميل البنيوي، الصوتية ، الصرفية، النحوية، الّداللية ال 

لبعضها ، فالمغة كيان متناسق فصل بعضهم عن بعض، فكّل هذه العناصر مكّممة 

 ال يمكن التخمي عن ّاحد عناصره.

    .، النحويةالتحليل البنوي، الصوتية :الكلمات المفتاحية
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