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�اللسانية �الدراسات ��� ��برزت �يجعل �بحيث �اللغو�ة، �الدراسة ��� �مختلف�ن �من�جيل�ن �ول

��ونھ� �للتحليل �الك��ى �الوحدة �النص �من �الثا�ي �ا��يل �يجعل �فيما �التحليل، �الك��ى �الوحدة ا��ملة

 .والتواصل�باعتباره�واقعية�اتصاليةغرض�التبليغ�يؤدي�

� �النصوص �بدراسة ���تم �جديد �علم ��شأ �و�و�نظر�ل�ذا ��عر وتحليل�ا، �النص،��فما بلسانيات

� �ال�دف ��الرئ����ف�ان �و�الدراسة �التحليل ��و�الوصف، �العلم �ل�ذا �وتحليل��لألب�يةاللغو�ة النصية

يدخل�ناء�لغو�ا�فحسب،�وانما��و�بناء�املظا�ر�املتنوعة�الشمال�التواصل�الن����باعتبار�النص�ل�س�ب

 .ومخاطب�مخاطب���السياق�التفاع���ب�ن��ل�

� �وتنوع �موضوعاتھ، �و�عدد �بحداثتھ، �العلم ��ذا �فتم�� �أبرز�املدارس �من �ف�انت اللسانية،

��ا�لسانيات�النص،�عمليات�ف�م�النص�واس�يعابھ�يوصل�ا�عمليات�ادراكية�وذلك�القضايا�ال���ا�تمت�

النصية����الذاكرة،�و�كيفية�واخ��ال�املعلومات��وتأو�لھمن�خالل�الطرق�إ���دراسة�كيفية�ف�م�النص�

 .والثقافية�والتار�خية����النص�واس�يعابھ�الوضعية��جتماعية�وتأث�� ر�ط�املتلقي�لقضايا�النص�

النص�من�ت�عمليات�ف�م�النص�واس�يعابھ�من�أ�م�ا��وانب�ال���ارتكزت�عل��ا�لسانيات��ان

� ����ف�م�النصوص�الطرائقية��لألسسخالل�تناول�ا �ما�جعلناا���تحديد�أطراف�ا��ديث�واملوقف��نا

���ضوء�لسانيات��اوصياغا��النص�واس�يعا��ا�و�التا���تطو�ر�ا�ف�م�مسألة�تفعيل�عمليات�نبحث����

 .النص�وتحليل�ا��طاب

� ��و �املوضوع �ل�ذا �الختيارنا �الرئ���� �الس�ب ��ان �ميدان�حيث ��� �نفسھ �املوضوع طبيعة

معرفيا،�وواقعة�اتصالية�ب�ن��فراد����مجاالت�ا��ياة،�الدراسات�اللغو�ة،�وذلك�باعتبار�النص�ناقال�

� �ومقاصده �وا�دافھ ���سان �مع��ف �تمثال �ومتطلباتھوال�� �لسانيات �وان ،� �ا��طابالنص �وتحليل

ع���وجھ�الصورة�ب�ية�لغو�ة،�تتصل���ا�مع�عناصر�التواصل�داخل�الشعري،��ذا��خ���رسالة�ت�اثف�

�بنا�ا���طرح�اش�اليةمما�أدى�. تؤدي�وظيفة�شعر�ة��و�ا��طاب�ب�ية�ايقاعية��شق��ا�الداخ���وا��ار��



 قدمةم

 

 
2 

القضايا����تحليل�ا��طاب����لسانيات�وا�داف�ا؟�وما���ا�م�ما�ية�لسانيات�النص�:فيما�ب���تتمثل

 النص؟�وما�ا�م�املنا���ال���تناول�ا�أحمد�مداسفي�لسانيات�النص؟

�إ��� �رئ�سيا �النص����اختيار��ذا�الكتاب�املرسوم�غ���ذلك�من��سئلة�ال����شمل�دافعا �لسانيات ��

 .الشعري لتحليل�ا��طاب�نحو�من���

� ��� �اعتمدنا �وقد �ع�� ��ذه ��املن��دراس�نا � �املدينة�الوصفي �طبيعة �فرضتھ �والذي التحلي��

املختلفة�وتحليل�ا�و�يان�نوع�ا،�حيث��ووسائل�امن�خالل�وصل�املظا�ر�اللغو�ة�وطبيعة�املوضوع،�وتلك�

� �خالل �من �الوصفي �املن�� �من �املدينة �تحليل ��� �النص��اس�ثمار استفدنا �للسانيات �املعطيات �عض

 .وا��طاب�الشعري 

�إ�و  �البحث �قسمنا �قد �و�عرضنا �فصول، �وثالثة �مقدمة �البحث�� �اش�الية �إ�� �املقدمة ��

��ول  �للفصل ��عرضنا �ثم ��وا�دافھ، �للكتاب �الظا�ر�ة �الدراسة ��عنوان ��ان �الذاتية�الذي والس��ة

 .ال�اتب

من�الكتاب،�وا�م�املنا������تحليل��للفصل��ول �ةتحليلي�ان��عنوان�دراسة�اما�الفصل�الثا�ي�

 .انا�الفصل�الثالث�يتمثل����النقد�والتقييم�للكتابالشعري،�ا��طاب�

 .النتائج�خ��،�توصلنا�إ���ا��اتمة�ال���تطرقنا�ف��ا�إ���ا�م�و���
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� �مصط�� �النص �يلسانيات �جديد �اتجاه �ع�� �من�دل �التوحيد �يثق �لم �اللسا�ي، �البحث ��

� �عند �ال �ا��انب�ن � ��ستخدم ��ارفج �نجد �حيث � textologieمنظر�ھ �و�و�� ��تجاه ��ذا �ع�� الداللة

� ��اك�� مصط�� �استخدم �ح�ن ��� �بح��ي، �حسن �سعيد �نحو�قبوال�عند �وعلم �النص، �داللة درسلو�علم

�والتداولية�النصية����ح�ن� �النص ���سب�والذي��عت��ه�جامعا ل�ل�أخذ�يرى�سو�ش�ي�ان�املصط��

� �و�و�مصط�� �اللغة، �علم �داخل �النص �ونموذج �بالنص �املتعلقة �عند��"النص�لسانيات"البحث وال

�لسنة�النصية،�ب��جمات�عدة،�علم�اللغة�الن���،�نحو�النص،�نجده�مصط���قو�ل��ألنناامل��جم�ن�

 .لسانيات�النصعلم�النص،�لسانيات�ا��طاب،�لكن�ا�س��ا�

���النصف�الثا�ي�من�الست�نات�والنصف��عت���لسانيات�النص�فرع�معر���جديد�ت�ون�بالتدرج�

� ���تم �السبعينات، �من �الوح�ول �باعتباره �النص �بدراسة �بدراسة �وذلك �الك��ى، �اللغو�ة جوانب�دة

املرسل�( دور�املشارك�ن����النص�ا�م�ا�ال��ابط�والتماسك�وأنواعھ�و�حالة�وانواع�ا�والسباق�الن����

شامل�وال�ع���أنھ�ايضا�علم�النص�بمف�وم�،�و�عليھ�توجب�ع���اللسا�ي�الن����انھ�علم�)واملستقبل�

النصوص�وصياغ��ا�مع�ان�يبقى�يحثا�محصورا����اب�ية�علم�اللغة�الن�����يجببل�) 1980(فان�ديك�

 .احاطتھ�بالعالقات��تصالية�و�جتماعية�والنفسية�العامة

 :النص�عند�التأس�سلسانيات�ل�ا�املراحل�ال���مرت�

 .الغالببحلول�الست�نات�ولم�تكن�ذلك�أثر�يذكر�ع���تيار�ألسنة�ا��ملة����ال���ان��ت��:01املرحلة�

� �: 02املرحلة �عام �التحديد �وجھ �ع�� �الست�نات ���اية ��1968� �بدا �ح�ن �رقية،�، �مثل �العلماء �من ع�د

 .وغ���مو�اليدايجيت�
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،�و���كز�ع���محاولة�ايجاد�نظر�ة�بديلة�تحل�محل�النظر�ات��لس�ية�1972عام�قد�بدأت�: 03املرحلة�

��السائدة �وال�� �وجھ ��� �الصمود �ع�� �قدر��ا �عدم �الدراسات�ت�ث ��ستوج��ا �ال�� ��ساسية ال�ساؤالت

 .ال�املةاللغو�ة�

 ���النص�وا�مي��ا؟ما���لسانيات�

 :مف�وم�لسانيات�النص -1

� �البحث ��� �جديد �اتجاه �ع�� �يدل �منظر�ھ�مصط�� �ال�عند �ا��انب�ن �من �التوحيد �يلق �لم اللسا�ي

و�و�مصط���اك���قبوال�الداللة�ع����ذا��تجاه��� �Textologieستخدم�  Harvageحيث�نجد��ارفج���

جامعا�املصط�����سب�والذي��عت��ه����ح�ن�استخدم�درسلو�سو�شك����ان�عند�نحو�النص�بح��ي�

�علم�اللغة،�و�و�مصط��� �ل�ل�البحوث�املتعلقة�بالنص�ونموذج�النص�داخل  Texteلسانيات�النص

linguistique 

من�الست�نات�والنصف��ول�جديد�ت�ون�بالتدرج����النص�الثا�ي��عت���لسانيات�النص�فرع�معر���

 :السبعينات،���تم�بدراسة�النص�باعتباره�الوحدة�اللغو�ة�الك��ى�وذلك�بدراسة�جوانب�ا�م�امن�

 .وانواع�اوانواعھ�و�حالة��ووسائلھال��ابط�والتماسك� -

 ).املرسل�واملستقبل(السياق�الن����دور�املشارك�ن����النص� -

ايضا�علم�النص�بمف�وم�فان�ديك�توجب�ع���اللسا�ي����النص�انھ�علم�شامل�وال�ع���أنھ�و�عليھ�

����أب�ية�النصوص�وصياغ��ا�)1980( �محصورا مع�،�بل�يجب�ع���عالم�اللغة�الن����ا�ي�يبقى�بحثھ

 .احاطتھ�بالعالقات��تصالية�و�جتماعية�والنفسية�العامة

��إذا �مم��ات �بدراسة �و�ع�� �جديد، �معر�� �وحقل � �نا��� �علم ��� �النص �حيث�لسانيات �من النص

 .التواص��البالغيحده�وتماسكھ�ومحتواه�
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� �النص �فلسانيات �اس�ثمر�جميع �وإن �ف�و�ح�� �عليھ �السابقة، �النظر�ات �يقوم ��عم �ع����� �غلب

� �انھ �النص �لسانيات ��� �ملمح �وا�م �التداو�� �التحليل �مأساس �محور�غ�� ��ش�ل ��ختصاصات تداخل

بالدوافع�ووج�ات�النظر�واملنا���و�دوات�واملقوالت�ال���تقوم�عل��ا�دون�شك��و�تأثر علوم،�ارتكز�عدة�

 .�ذه�العلوم

� �و�نا �او�ما �اللسانيات �لتغي����محدوديتا�اظ�ر�مازق �اش�الية �معا��ة ��� �أل��ا�ا�� ا��طاب،

عدم�قدر��ا�ع���معا��ة�قضايا�اك����ذا�ال�يق������ز�اللسانيات�����حضرتھ����نطاق�ا��ملة�غ���ان

�تتوفر� �جمل �مجموعة �فا��طاب �ا��طاب، �تحليل �عن ���ز�ا �عدم �و�التا�� �ا��ملة، �شرط�من ع��

� �و�ذا �مستقبلة، �بدراسة �ا��طاب �اللسانيات �فندت �وقد �فسالنظام، �النص��ر ما ���ز�لسانيات عدم

 .أوسع�من�ا��ملة�من�ا��طاب�إ���النص�و ما��ع���دراسة�

�ست�تج�مما�سبق،�ان�لسانيات�النص�وتحليل�ا��طاب�من�احدث�املنا���اللسانية�وال����س���إ���

� �تقديم �والوقوف �الداخلية �بن�تھ �واستكشاف �النص �تحليل ��� �وا���ام�ا��ديد �تماسكھ �عالقة ع��

 .عناصره

 :قضايا�لسانيات�النص -2

1( � ��:��ساقخاصية ��� �تتحكم �ال�� �الروابط �لغو�ا�مجموعة �وترابط�ا �وتماسك�ا �ا��ملة تحديد

 .وتركي�يا

 .خاصية�����ام )2

 :ا�مية�لسانيات�النص�وتحليل�ا��طاب -3

 .معرفة�كيفية�بناء�النص�وانتاجھ�م�ما��انت�طبيعتھ -

- � �ف�م �ع�� �وساعدنا �ال�� �اللسانية �واملفا�يم �و�ليات ��دوات �مختلف �ووصفھاستجالء �النص

 .وتأو�لھ�باستكشاف�مبادئ���ساق�اللغو�ة



 : مدخل
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 .����اممف�وم�التعرف�ع���مختلف�العمالت�ال����ستع�ن���ا� -

 .الشت�مما�يجعل�النص�نصا�او�خطابا -

وتنمي��ا�وتنو�ع�ا�التمكن�من�مختلف��ليات�اللسانيات����عملية�تص�يف�وا��طابات�وتجن�س�ا� -

 .املتغ��ةوتحدي�سما��ا�وت�يان�م�وناتھ�الثابتة�

 .ارتكز�لسانيات�النص�ع���وصف�املوضوعات�املتناولة -

 .وا���ام�ب�ن�جمل�النصدي�إليھ�من�ا�ساقتؤ �والداللية�املوجودة�ومابيان�الروابط�اللغو�ة� -

- � �النص �اشتات �ستان ��� �م�ما �دورا �يؤدي �الذي �بالسياق ���تمام �تظ�ر� فتصبح��متفتتھال��

 .متناسقة

- � �املستوى ��� �املتمثلة �النص �ب�ية �ع�� �املستوى�الوقوف �إ�� �إضافة �والداللية، �وال��كي�� املعر��

 .�س��اتي��

�موضوعات� - ��ش�ل �وا���امھ �النص �ا�ساق �ودراسة �النصية �أ�م �من �النص �أجزاء �ب�ن ال��ابط

 .وتجعل�ش�ل�النص�م�سلسالاللسانيات�النصية�ال���ندرس�
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 الكتاب ظا�ر�ة دراسة:  �ول  الفصل

 الوصف�ا��ار���للكتاب. 

 الس��ة�الذاتية�ألحمد�مدارس�وانما�انجازاتھ. 
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 للكتاب وصفية دراسة

 ا��طاب�الشعر�ةلسانيات�النص�نحو�من���تحليل�: عنوان�الكتاب. 

 أحمد�مداس: تأليف. 

 صفحة�332: عدد�الصفحات. 

 2رقم�: رقم�الطبعة. 

 عر�ية: اللغة. 

 ورق�غال���عادي،�غال���كرتو�ي: نوع�الغالف. 

 20٫379: ال��ت�ب. 

 9789957446860:ردمك. 

 17×14: ��م. 

 عالم�الكتب�ا��ديث: الناشر. 
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 الذاتية الس��ة

 أحمد�مداس: �سم�و�اللقب. 

 14/01/2018استاذ�التعليم�العا���منذ�: الرتبة. 

 دار�ة�الوظائف�: 

 .مساعد�رئ�س�قسم�ال��جمة�للتعليم�والتدر�س� -1

 .2012إ����2010من���جن�يةبقسم��داب�واللغات�مسؤول�متخصص�ال��جمة� -2

 .اللبيداغوجيرئ�س�قسم��داب�واللغات� -3

 املطبوعات: 

 2007(طلسانيات�النص�نحو�من���لتحليل�ا��طاب�الشعري�.( 

 ردن�1�،2017السيمياء�والتأو�ل�ط�. 

 ردن�1�،2008السرد�الشعري�ط�سيمياء�. 

 �،ردن�2021معالم����منا���تحليل�ا��طاب�. 

 ردن�1ج���1�،20املنظومات�املعرفية�املش��كة�ط�التأو�ل� 
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 ا��طاب التحليل من�� نحو النص لسانيات �� ا��طاب تحليل ومنا�� قضايا: الثا�ي الفصل

  الشعري 

 النص�و�ا��طاب�و�ما��النصية  

  ة����ا��طاب�الشعري نالعنو.  

 املن��  

 صل�التوا  
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  : مف�وم�لسانيات�النص  

�و� �وحدة �حيث �من �النص �مم��ات �بدراسة ��ع�� �اللسانيات �فروع �من �فرع �النصية، اللسانيات

  .تماسكھ�ومحتواه�البال���التواص��

  و�املف�وم�و�املحتوى�التواص���و�التماسك�و���ساق�دا��

�أور�كشيو�ي �استعان �ولقد �� �يقول �ال���" حيث �العالقات �وصف �إ�� �التلفظ �لسانيات ��دف

  .ت����ف��ا�بي��ما�امللفوظ�ومختلف�العناصر�امل�ونة�إلطار�التلفظ�بصورة�عامة

ولقد�رأى�احمد�مداس�أن��دف�اللسانيات�النصية�عند�آدم��س���بلورة�عدم�إ���ام�النصوص� -

�من ��سيط �النصية �اللسانيات ��دف �إن �لقولھ �إطار��ا��طابات �خارج �النف��� �التحليل �متا�عة اجل

  .ا��ملة�ونوع�ا��ملة

كما�تبدو�جد�صعبة�يجب�قبول�التموقع�ع���حدود�اللسانيات���دف�بلوروة�عدم�تجا�س��ل�تركيب�و �-

  .ن���

  : مف�وم�ا��طاب

�عد�ا��طاب�من�املصط��ات�املث��ة�ل��دل����لسانيات�النص�حيث��عددت�الرؤى�و�اختلفت�

  .مھ�و�ذلك�لتداخلھ�مع�مصط���النص�إ���حد�يصعب�التفر�ق�بي��ما���تحديد�مف�و 

�وعالقتھ� �لغوي �كفعل �و�املكتوب �امللفوظ �ب�ن �مف�ومھ �تحديد ��� �يقع �ا��طاب �أن �مداس �أحمد و�رى

  1.بالنص�شمولية�و�ا���ام

                                                           
1
 - � �الشعري، �ا��طاب �لتحليل �نحو�من�� �النص �لسانيات ��� ،� �مداس �ا��زائر،�أحمد �خيضر��سكرة �محمد جامعة

  ،�02�،2009دارالكتب�ا��ديث�الردن،�ط
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�مرادفا� �بذلك �لي�ون �إستعمال �حالة ��� �املت�لم ��سطر�عل��ا �ال�� �اللغة �بأنھ �ا��طاب و�حدد

  .للكالم

�قبل� �من �إقباال�واسعا �ولقيت �اللغو�ة �الدراسات �حقل ��� �شاعت �ال�� ��لفاظ و�و��عت���من

الدارس�ن�و�الباحث�ن�فا��طاب�ل�س�باملصط���ا��ديد�و�لكنھ�كيان�متجدد�يولد�����ل�زمن�و�و�والدة�

جديدة�ت���م�وخصوصية�املرحلة�،�و�و�كمف�وم�لسا�ي�يمتد�حضوره�إ���النصوص�من�شعر�جا����

  1.االود�سا�و��لياذةوقرآن�كر�م�و�كذا����الدراسات��جن�ية��

�خاطبھ��جاء: لغة �خطبة �عل��م �ألقى �وخطبة �خطابة �وعل��م �ف��م �الناس �خطب �الوسيط �م��م ��

�و�عا�� �هللا �بقول �الكالم �و�ا��طاب ��شأنھ �وحادثھ ��لمھ �ا��طاب: " مخاطبة ��� �وعز�ي و�" أكفلن��ا

  2.ا��طابة�عند�املنطق�ن�قياس�مؤلف�من�املظنونيات�أو�املقبوالت

�ص  �خطابة �الرجل �خطاب �ال�ستان ��� �الكالم�وجاء �و�راجعھ ��املھ �مخاطبة �خاطبة ار�خطيبا

  3.تخاطبا،�تراجعا�للكالم�وت�املا�املخاطب�إسم�فاعل�ما�ي�لم�بھ�الرجل�صاحبھ�خطبة�الكالم

�خاطبھ� �وقد �بالكالم �خاطبھ �وقد �الكالم �مراجعية �و�املخاطبة �ا��طاب �العرب �لسان ��� وجاء

  4.مخاطبة�وخطابا�و�ما�يتخاطبان�يراجعان�الكالم

ا��طاب�الرسالة�نص�مكتوب�ينقل�من�مرسل�إ���مرسل�غليھ�يتضمن�عادة�أنباء�ال�تخص��:حاإصطال 

  .سوا�ا،�ولكن�قد�أخذت�تكتب�ألغراض�أدبية،�و�انت�مدارس�البالغة����العالم�اليونا�ي�و�الروما�ي

                                                           

.48،�ص�1�،1997جابر�عصفور،�أفاق�العصر،�دار�ال�دى�للطباعة�و�ال�شر�و�التوز�ع،�ط  1  

،�مادة�خطب�2بول�تركيا،�طم��م�اللغة�العر�ية،�الوسيط�املكتبة��سالمية،�اسطن� 2  

.313،�مادة�خطب،�ص�1996،�لبنان�1عبد�هللا�ال�ستا�ي،�ال�ستان،�مكتبة�لبنان،�ط� 3  

،�مادة�خطب3�،1982إبن�منظور،�لسان�العرب،�دار�صادر�لبنان،�ط� 4
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�وعالقتھ� �لغوي �كفعل �و�املكتوب �امللفوظ �ب�ن �مف�ومھ �تحديد ��� �يقع �ا��طاب �أن �مداس �احمد يرى

                                                                                                                             .     منتھبالنص�شمولية�و�إ���ام�وتحقيقا�للنصية�غاية�لذلك�تواله�اللسانيون�بالدراسة��غية�عل

�مرادفا� �بذلك �لي�ون �استعمال �حالة ��� �املت�لم ��سيطر�عل��ا �ال�� �اللغة �بأنھ �ا��طاب يحدد

  .��ايةللكالم،�و�و�أيضا�وحدة��ساوي�أو�تفوق�ا��ملة�م�ون�من�متتالية��ش�ل�رسالة�ذات�بداية�و 

حيث�يؤكد�أن�ا��طاب�نص��غلبت�فيھ�الوظيفة�الشعر�ة�للكالم،�وحاصل�قولھ�قيام�ال�سو�ة�

��عناصر� �ترتبط �أخرى، �لغو�ة �وظائف �مع �ضرورة �و�امل��امن �أحد�ا، ��� �الشعري �توفر�املد �ع�� بي��ما

  .التواصل�بما��سبغ�عليھ�الصفة�اللسانية�

،�و�أن�ا��طاب�عنده��و�امللفوظ�من�وج�ة�و�رى�أحمد�مداس�أن�ا��طاب�يبقى�كالما�مجسدا

 إشتغالھ����التواصل�وما�يتطلبھ�السايق�ا��طا�ي،�من�مخاِط 
َ
ب�و�رسالة�ووضع�ومقام�و�قناة�ب�و�مخاط

  1.تواصلية

�أن� �ع�� �و�أكد �ال�يتجزأ ��ل �أنھ �الكالم �نظر�ع�� �فقد �ا��رجا�ي �عند �اصطالحا �ا��طاب أما

�م �خالل �إال�من �ال�يتأ�ى �الكالمي �ال���السياق ��� �ا��طاب �فبن�تھ �ال��اكيب ��� ��عراب �عالمات عرفة

�ساعد�ع���ف�م�محتوى�ا��طاب����العملية�التواصلية�من�خالل�ال��كيب�فا��مولة�الداللية�ل��طاب�

  2.تتوقف�ع���قصد�املت�لم�فقد�ركز�ع���وجود�ع���املخاطب�بمحتوى�ا��طاب�ح���ت�ون�القائدة

ستما�ي�ون�الطرف��ول����الـاث���لفظ�يف��ض�متحدثا�ومو�ا��طاب�عند�بنفند�ست��و��ل�ت

�و�تضمن�رغبة��ول���� �مت�لما�ومخاطب �وا�سط��عر�فھ�عنده��و��ل�قول�يف��ض ���الطرف�الثا�ي

  .الـثأث���بالثا�ي��ش�ل�من��ش�ال

                                                           

11أحمد�مداس،�لسان�ت�النص�نحو�املن���تحلي���ل��طاب�الشعري،�ص�  1  

.108،�ص�2001،�ب��وت����3از،�طعبد�القادر�جرجا�ي�دالئل�  2  
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�من� �يمكن �منغلقة �مجموعة �ت�ون �جمل �أو�متتالية �طو�ل �ملفوظ �بأنھ �عرفھ �فقد ��ار�س أما

  معاينة�ب�ية�سلسلة�العناصر�بواسطة�املن��ية�التوز�عية�خاللھ�ما

و�سط�أحمد�مداس����ا��طاب�ما�يتھ�و�م�وناتھ�وعالقتھ�بالعنوان�عند��عض�الدارس�ن�تمت�

مناقشة�آرا��م�لي�ون�املن���املق��ح�موافقا�ل��طاب�����دارتھ�النقدية�ا��املة�للمع���املراد�تحصيلھ�

لغائبة�ا��اضرة،�كسرا�لألفق�التوقع�السائد�و�عديال�للرؤ�ة�املك�سبة�من�أوال،�ثم��عديلھ�إ���الصور�ا

  .خالل�قراءات�الغ��،�و�و�التحول�الدال���الذي�ال�يحصل�إال�بت�بع��ل�م�ونات�النص

�و�الرصيد�/ النص �ا��طاب �عل��ا �ب�� �ال�� �غ���اللغة �ذلك ��ل ��� �وال�وسيلة �ا��ديد �و��فق ا��طاب

ھ�أن�ينطلق�من�الشاعر�أو�من�ختيار�ثال�ي����قراءاتھ،�ف�ان�لواما�عليإقف�أمام�املعر���للقاريء�الذي�ي

صوره�شعره�أو�من�القصيدة�ذا��ا،�ومن�أ�داف��ذه�الدراسة��ان�البدء�من�ا��طاب�ليجيب�املن���

  1.املختار�ع���ال�سؤالت�املشروعة�املرتبطة�بكيفية�التحليل

  : املع���اللغوي�للنص

جاء����اللسان�النص�رفعك�ال���ء،�ونص�ا��ديث�ينصھ�نصا�رفعھ�و�ل�ما�اظ�ر�فقد�نص�و�

ما�ٍايت�رجال�أنص�ل��ديث�من�الز�ري،�أي�أرفع�لھ�وأسند،�يقال�نص�ا��ديث�إ���: قال�عمرو�بن�دينار

  2.فالن�رفعھ�و�كذلك�نصصتھ�غليھ�و�نصت�الظبية�جيد�ا�رفعتھ

  : و�عرفھ�صب���إبرا�يم�الفقي

� �الظبية�النص �و�نصت �نص �أظ�ر�فقد �ما �و�ل �دفعھ �نصا، �ينص �ا��ديث �نص �ال���ء رفعك

جيد�ا�رفعتھ،�ووضع�ع���املنصة�أي�ع���غاية�الفضيحة�و�الش�رة�و�الظ�ور،�و�املنصة�ما�تظ�ر�عليھ�

                                                           

63ص��املرجع�السابق،�ت�النص�نحو�املن���تحلي���ل��طاب�الشعري،ياأحمد�مداس،�لسان 1
  

،�2000،�دار�قباء�للطباعة�و�ال�شر،�القا�رة،�1،�ج1صب���إبرا�يم�الفقي،�علم�اللغة�ب�ن�النظر�ة�و�التطبيق،�ط  2

   38ص
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العروس�ل��ى�ونصصت�املتاع�إذا�جعلت�جعلھ��عضھ�ع����عض�و�أصل�النص�أق����ال���ء�وغايتھ�

و�النص�أصلھ�منت����شياء،�ومبلع�أقصا�ا�ونص�ا��قائق�منت���بلوغ�العقل�و�ونص��ل����ء�من��اه�

  .النص��و�صيغة�الكالم��ثلية�ال���وردت�من�املؤلف�

  : و�ست�تج�من��ذا�املف�وم�أن�املع���يدور�حول�محاور���

 الدفع  

 ظ�ار�  

 ضم�ال���ء�إ���ال���ء  

 1.هأق����ال���ء�ومن��ا 

النص��لمة��ستخدم����علم�اللغة�لإلشارة�إ���أي�فقرة�منطوقة�أو�مكتو�ة�م�ما�طالت�أو�إمتدت�و� -

النص��و�وحدة�اللغة�املستعملة�ول�س�محددا�ب��مھ�و�النص�يرتبط�با��ملة�بالطر�قة�ال���ترتبط�

  .��ا�ا��ملة�بالعبارة�و�النص�ال�شك�أنھ�يختلف�عن�ا��ملة����النوع�

�للنص - �نظرة �نص��وأفضل �أي �فإنھ �لذا �مع�� �شكال�لك��ا �ل�س �الوحدة �و�ذه �داللية �وحدة �أنھ �و�

  2.يتصل�بالعبارة�أو�ا��ملة�باإلدراك�إال�با���م

والنص�أساسا�وحدة�داللية،�النص�إنتاج�وعمليات�و�النص�دل�املع���ب�ن�املشارك�ن����ا��ديث�مثل� -

  .ا��وار

                                                           

24،�ص�2004ط،�عالك�الكتب�ا��ديثة��ردن،�.حزمة،�نحو�النص�نقد�النظر�ة�و�ناء�أخرى،�د�عمر�محمد�أبو   1  

.40صب���إبرا�يم�الفقي،�علم�اللغة�ب�ن�النظر�ة�و�التطبيق،�املرجع�السابق،�ص� 2
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السياق�أذان�يؤدي�دورا�بارزا����تفس���حيث�اضاف�����عر�ف�أخر�إرتباط�النص�بالسياق�ف

النص،�و�النص�ال�ي�ب���أن�ي�ون�بالضرورة�مكتو�ا�أو�منطوقا�فقط،�بل�بالفعل�باي�وسيلة�أخرى�من�

  .وسائل�التعب��

فالنص�إذن�يمكن�أن�ي�ون��لمة�واحدة�يمكن�أن�ي�ون�ايضا�جملة�واحدة�و�يمكن�ان�ي�ون�إمتدادا�

النوع�الثالث�روابط�ش�لية�داللية�ب�ن��ذه�التتا�عات�من�ا��مل،��من�جمل�كث��ة�وتؤكد�أنھ�يجب���

  و�ون�النص��لمة�واحدة

  :مف�وم�النص�عند�أحمد�مداس

يرى�محمد�مفتاح����النص��مدونة�كالمية�وحدثا�زمانيا�م�انيا�تواصليا�تفاعليا�مغلقا����نفس�الكتابية�

مدونة�حدث�كالمي�ذي�: " و�قول�����عر�ف�ما�للنص��إذ��و�توالديا����إن�ثاقھ�و�تناسلھ�ليوافق�بداون 

  .وظائف�متعددة�و�و�جمع�صر�ح�ب�ن�النص�و�ا��طاب�و�كالم�ا�يرتكز�ع���الوظائف�و�التواصل

�السيميا�ي� �التحليل �كتابة �إمتداد �ع�� �تمي���بي��ما �دون �ا��طاب �مأخذ �النص �فيأخذ �مرتاض و�أما

  1"ل��طاب�الشعري 

�الن �دو�وجراد �و�وجھ�و�حدد �نصا �ي�تج �أن ���ص �بھ �ينوي �إ�سا�ي �لعمل �تجل �بأنھ ص

��شمل� �واقعيا �تحليال �ا��طاب �لتحليل �املن��ية �انواع �من �عالقات �عليھ �ي�نوا �أن �إ�� �بھ السامع�ن

التواصل�و�عناصره،�كما��و�املذ�ب�نفسھ�����لياتھ�عند�كر�س�يف�حيث�تؤكد�توسيع�النص�ل�شمل�

يتاخر�بفعل�التدو�ن�ل�شمل�الول�و�نؤكد�بذلك�املساواة�بي��ما�من�امللفوظ�من�حيث��و�النص�و�إنما�

�معرفية� �سياقات ��� �و�التواصل �النصية �ف��ا �و�ش��ط �أخرى �ج�ة �منم �و�املنطوق �املكتوب �و�ب�ن ج�ة

  .وتداولية�وسوسيو�ثقافية�و�تار�خية
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�أم� �مطبوعا �مكتوب �ا�ان �سواء �م���مة �وحدة �النص �ا��طاب �عد �ع�� �ا��د��� ومف�ومھ

�متتالية�شف � �النص ��ون ��� �و�الرواية �إبداعا �و�فوق�ا �وم��ا �ف��ا �ي�شأ �ال�� �اللغة �قواعد �تحصره و�ا

منظمة�من�ا��مل�فالنص�ذو�قيمة�تداولية��شؤ�ا�متتالية�من�أفعال�الطب�و��خبار�و�حقق�����ام�

  .و�ال��ابط

� ��جما�� �سياق�ا ��ستدل �ثقافية �ظا�رة �الزوايا ��ذه �مجمل �من �النص �أثناء�و�صبح ل�س�ل

لسعيد�يقط���ع���توجھ�فان�ديك����تحديداتھ�املن��ية��عقيب�م�م�التحليل��سيل�الف�م�و��دراك�و�

�تفر�ق� �إ�� �فانديك �مع �خلص �و�����ام �التواصل �بال��ك���ع�� �نص��و�خطاب ��ل �بأن �ا��زم فبعد

،�ب�نما�"سموعة�و�املرئية���أن�واحد�فعل��نتاج�اللفظي�و�ن�يجتھ�ملموسة�و�امل" دقيق�إذ�خطاب��و�

  ".�و�مجموعة�الب�يات�ال�سقية�ال���تتضمن�ا��طاب�و�ستوعبھ�" النص�

�ذاتھ� �كنموذج �مقدما �املجسد ��و�املوضوع �و�ا��طاب �و�املف��ض �املجرد ��و�املوضوع فالنص

�الذي�قدمھ�غ��ه�ممن�سبق�ذكره����مجال�اللفظ�و�الكتابة�و�التواصل�و�النصية�و���رؤ�ة�ف��ا�كث�� 

  .من�ال�شابھ�مع�زاو�ة�جون�م�شال�أدم�

النص��و�ب�ية�من�درجة�معقدة��ستمل�من�املقلطع�الناقصة�أو�التامة�من�نفس�النوع�أو�من�

،��عر�ف�املقطع�ذاتھ�و�و�عقدة�الوحدة�امل�ونة�للنعت�تت�ون�من�مجموعة�من�القضايا�"أنواع�مختلفة�

بذلك�سلسلة�من�املقاطھ�ت�و��ا�لسلسلة�من�و���نفس�ا�تت�ون�من�القضايا�ال�سيطة،�و��ون�النص�

ت��افق����ب�ي��ا�الوحدات�اللغو�ة�لتؤدي�) ا��مل( القضايا�الفكر�ة�تؤسس�ا�سلسلة�أخرى�من�القضايا�

�بتوا��� �ا�تم �كما �ن��� �تركيب �ل�ل �املقطعية �الب�ية �ع�� ��نا �إ�تمامھ �انصب �وقد �و�الدالالت املعا�ي

  1.ا��مل�داخل��ل�مقطع�ليبلور�فكرة�
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  : املن��

�متأملة� �قراءة ��بداع ��ذا �قراءة �فإن �املعاناة �الكث���من �ف��ا �شاقة �تجر�ة ��بداع ��ان إذا

فاحصة�تجر�ة�ومعاناة�كذلك�بنفس�الدرجة�و�إذا��انت�القراءة�محاورة�مع�النص،�فإ��ا�تتعدد�لت�ون�

سم،����أو���القراءات�ذات�طا�ع�تلذذي�ي��ت����القراءات�التالية�و�ذا�حسب�قول�عدنان�حس�ن�قا

�تجاه��سلو�ي�الب�يوي�����ذا�الشعر�العر�ي،�و�و�إقرار�ملزم�يق����بإفتتان�املطلع�ن�بقراءة�القاريء�

  .إفتتا��م�بالقصيدى�ذا��ا

ولقد�درس�أحمد�مداس�الرأي�ن�حيث�قال��ذا�التجا�س����الرأي�ب�ن�عدنان�حس�ن�قاسم�و�

فاألول�يجزم�بأن�عملية�القراءة��شكيل�جديد��شفيع�السيد�بما�ية�القراءة�فقط�بل����نوعي��ا�أيضا

لعمل�مش�ل�ع���يد�املبدع،�و�و�توجھ�يقار�ھ�فيھ�الثا�ي�ح�ن�يؤكد�بأن�القراءة�ل�ست�املع���ال�سيط�

  .......املتداول�و�إنما����العملية�

  : ���مف�وم�املن���

م�مالمح�ا��ساسية�فاملن���تث����لمة�من���الكث���من�الل�س�اللغوي�إال�أن��ذا�ال�يمنعنا�من�حصر�ا�

�ون��ت� �و�و��تھ �أب�تھ �الطرق �ون��ت �الوا�� �الطر�ق �املن�� �يقال �الب�ن �الوا�� ��و�الطر�ق لغة

  1.الطر�ق�سلكتھ�و�الن���الطر�ق�املستقيم

�أج �من �أما �أألف�ار�العديدة، �من �لسلسلة �ال��يح ��و�التنظيم �ح�ن�املن�� �ا��قيقة، �عن �الكشف ل

  .آلخر�ن،�حيث�ن�ون���ا�عارف�نلل�ال���نة�عل��ا�ت�ون�جا�ل�ن�أو�من�أج
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  : العنونة����ا��طاب�الشعري 

لم��عد�" لقد�درس�أحمد�مداس�أوال�مف�وما�العنوان�و�ا��طاب�حيث�استعان�بمحمد�بن�س�

العنوان�مجرد��سمية�ملكتوب��عرف�بھ�و�يحيل�إليھ،�لقد�أصبح�حلقة�أساسية�ضمن�حلقات�البناء�

  "�س��اتي����للنص

� �فيھ �قال �حيث �يحياوي �برشيد �صفوف�" واستعان �ب�ل �املعبأ �وك���ا �التجر�ة �مفتاح ألنھ

�"الوجدان �الب�ئة�، �إلك�شاف �عنھ �يبحث �أن �القاريء �ع�� �النص ��� �امر�غائب �إ�� �ف�و�يو�� ولذلك

املولدة�للداللة�و�ا��ديرة�بأولية�التحليل�عند�عدنان�حس�ن�قاسم،�و�إستعان�أيضا�ب�شرى�ال�ستا�ي�

كتا��ا�قرءان����النص�الشعري�ا��ديث�و�العنوان�حاضر����صورتھ�املكتو�ة�و�املسموعة�و�يرسم����

  .فضاء�من�املخيلة�ملواج�ة�النص��ش�ل�يختلف�عن�مواج�ة�النصوص��خرى 

ب�القاريء�>ف�و�رسالة�لغو�ة��عرف�بتلك�ال�و�ة�و�تحدد�مضمو��ا�و�تج" وأيضا�إستعان�رشيد�يحياوي�

  "قراء��ا�و�و�الظا�ر�الذي�يدل�ع���باطن�النص�ومحتواهإل��ا�و��غر�ھ�ب

�خ��ال����العنوان�لع���عن�املوضوع�و�جعلھ�" واستعان�أيضا�عدنان�حس�ن�قاسم�حيث�درس�فيھ�

  ".ا�من�جملة�إحتماالت�وقع�عليھ�إختيار�املبدع�و�و�بذلك��عب���ممكن�واحد�عن�ذلك�املوضوعواحد

حيث�اختار�موضوع�أ�مية�العنوان�حيث�اختار�جيليان�براون�جورج�إن�البحث����أ�ميتھ�يذ�ب�إ���

ال�ساؤل�الذي�صار�مشرو�ا�يحدد�أفقا�للتقعات،�و�ع�ن�ع���دخول�عالم�النص�و�عد�التأو�لية�غاية����

  .ذا��ا،�تحيل�ع���ا��لفيات�الفكر�ة�و�املنطلقات�الفلسفية�للمبدع�و�القاريء

�أ �و�و�لقد �العنوان �ب�ن �املت�نة �العالقة �إ�� �راجع �ذلك �ولعل �ا��ديث �الشعر�العر�ي ��� �قراءات خذنا

  .ا��طاب،�ف�و�أداة�إبراز�ل�ا�قوة�خاصة
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  :العنونة�عند�ع���جعفر�العمالق�أن�العنوان 

  .مدخل�إ���عمارة�النص�و�إضاءة�بارعة�وغامضة�إلب��ائھ�ومراتھ�امل�شابكة -

  .و�و�طرح��ش�يھ�ومماثل�ملا�طرحھ�السابقون�بفعل�إرتباط�العنوان�با��طاب -

  �ذا��ل�طرحھ�أحمد�مداس����ما�أ�مية�العنوان؟� -

  وانتقل�إ���كيف�يتم�إختيار�العنوان؟� -

حيث�يخضع�إختيار�العنوان�ملؤثرات�تركي�ية�نحو�ة�و�اخرى�عالئقية�داللية�فأما�ال��كيب�النحوي�

  .من�ار�عة�للعنوان�ف�و�واحد

 أن�يكون�جملة�إسمية�تامة� -1

 أن�يكون�جملة�إسمية�حذف�أحد�طرفي��ا -2

 أن�يكون�جملة�فعلية�فعل�ا�مضارع -3

 أن�يكون�جملة�إ�شائية�قائمة�ع���النداء -4

 إن��ذه�ألش�ال�ال���أجمل�ا��شرى�ال�ستا�ي�قائمة�ع���دراسة�إحصائية�ولذلك�تبدو�ب�سبة�ا��زم

  : ���عالقة�ل�ا����ثالثة�اش�ال�و�أخذ�من�رشيد�يحياوي 

 )عالقة�عنواين�اخرى�داخل�ديوان�واحد( تجاوز�العناو�ن� -1

 )الوقوف�ع���صياغة�العنوان�وكيفي��ا( نصية�العنوان� -2

 )طرف�ن�من�حيث�املوضوع�الواحد�أو�من�حيث�الصفة�اللغو�ة��عالق�ال( العنوان�و�النص� -3

��توجھ�لسا�ي�سواء��علق�املر�بال��كيب�النحوي�ولقد�اجمع�أحمد�مداس�تب�ن�ان��ختيار�مب���ع�

�القوي  �وجوده �وكال�ما �الدال��، �مع�ا� أو�بالتعالق �تر�سم �عميقة �ب�ية ��ول �نتائج �التحليل، �عملية ��
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( دالالت�أفق�التوقع،�الذي�يوافق�أو��عاكس�مضمون�النص�وحاصل�الثا�ي��عالق�العناو�ن�و�نصوص�ا

  ).و���العالق�ن�عنصر�الداللة�ملا�ر

  كيف�تتم�دراسة�العنوان�؟

أن�دراسة�العنوان�دراسة�سيميائية�تطبيقية�من�حيث�) رشيد�يحياوي ( إستعان�أحمد�مداس�بـ�

  .ال��كيب�و�الداللة�و��حاالت�املرجعية�و�التداول�

و�و�ال�يختلف��نا�مع�كالمھ����موقع�آخر��سبقھ،�فيحدد�دراسة�الصيغ�ال��كيبة�النحو�ة�و�الدالالت�

  .املتولدة�ال���تخلق��يحاءات

�الدارس�ن� �من �غ��ه �مع ��تفاق �و�ت�� �العنوان �دراسة �تتم �كيف �قضية �مداس �أحمد ���ص ولقد

يجعل�العنوان�أول�محطات�الدراسة،�إذ�ي��ظ�ذلك�عند��شرى�ال�ستا�ي�وعند�عبد�هللا�الغدامي����

و��ينفق�محمد�مفتاح�مع��ذا�الطرح�ا��طيئة�و�التفك���و�عند�شكري�عياد�و�عند�غ���م�من�املحدث�ن�و 

  .القاعمة�و�القمعدة: يق��ح�إصطالح�ن

�ا��طاب، �مدخالت �مدخال�من �يمثل �إذ �فعال �تأو��� �دور �الرؤ�ا��1فالعنوان �تحديد ��� و�تحكم

لنھ�وسيلة�خاصة�قو�ة،�لتحقيق�الغرض�كما�انھ�وسيلة�إلثارة�توقعات�القاريء�ما�... حسب�رأي�بروان�

  2.ونھ�موضوع�ا��طاب�نظرا�لتحكمھ����تأو�ل�التلقيحول�ما�يمكن�أن�ي�

�إذ� ��ك���قيمة، �النص �و�منح �و��يحاء �التحديد ��� �وظائف �للعنوان ��عض�م �جعل �ح�ن ��

�جسد� �عن �مستقال �أيضا �العنوان �يجعل �من �نجد �أننا �إال �املدروس، �النص ��و�ة �تحديد ��� �س�م
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�و  الذي� ا��طاب �بھ �عالقتھ �ينفي �ال �إستقالال �أحادية��عنوانھ �وظيفة ��� �العالقة �إخ��ال �ينفي لكنھ

  1.���العملإ�تجاه�من�العنوان�

  : التواصل

لقد�إستعان�أحمد�مداس�بأور�كشيو�ي�نموذج�التواصل�التا����عد�أن�اعادت��شكيل�نموذج�

���تناقضات��ون�ا��طاب��بظروف�إنتاج�امل��وظات�حيث�يمكن�أن�ي�ون�لسانا��جاكسون�حيث�غ�تم

�بالكفاءات� �مزودين �التخاطب �طرف �ي�بادلھ �الذي �املع�� ��� �الرمز�بحث �غ�� �يتحول �وقد محصنا

  .اللسانية�وشبھ�اللسانية،�و��يديولوجية�الثقافية�إضافة�إ���الوضع�النف���

و�الشك�ان�تفس��ه�يخرج�عن�املراد�اصال،�إذ�لم�يكن�قادرا�ع����ش�ال�ع���القاريء�خارج�ا��طابإو�و�

  .تصور�عالم�ا��طاب

  .و�املعينات�بحث�كذلك����أسماء��شارة�و�الظروف�زمان��ا�وم�ان��ا -

  )و�املعينات����أسماء��شارة�و�الظروف(  -

�ال �و�املنطلقات �الفكر�ة �املرجعيات �يحدد �فكال�ما �بھ، �إرتباطا �لھ �الزمان �لإلنفعال�فإن نفسية

  .الشعري�و�ل�ذلك�يحقق�خاصية�التواصل

وعلق��ذا��ساس�يجب�ع���القاريء�التموضع����م�ان�املخاطب�و�املخاطب�معا،�للتمكن�من�

  .تفس���دوما�خاضعا�للكفاءات�العلمية�ل�ل�قاريء�وذات�تھ�أيضاولوج�عالم�ا��طاب�السليم،�و�يبقى�ال

ذلك� سلو�ات�املتلقي،�فإن�أو ذا��ان��ل�نص�يمتلك��دفا�صر�حا�أو�مكنيا���شتغل�ع���معتقدات�إو�

  .�ع���بالضرورة�قيام�فعل�التواصل

                                                           

58ت�النص�نحو�املن���تحلي���ل��طاب�الشعري،�ص�ياأحمد�مداس،�لسان 1
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����تحديد�مرجعيات� وحي�ئذ��ع���الت�لم�وضع�العالمات�و��شارة،�و�نا�نؤدي�املعينات�دورا�أساسيا

  .ا��طاب،�و�ستلزم�توظيف�ا�الدال���املرج��

  :عتبار�و�للمعرفة����وضع��عض�العناصر�امل�ونة�لوظيفة�التواصل����� 

  الدور�الذي�تؤديھ�عوامل�امللفوظ����محضر�التلفظ -

 .الوظيفة�امل�انية�للمتخاطب�ن -

 :مف�وم�النصية

��و�مرادف�للمظ�ر�الن����ا��طاب�الشعري،�حيث�ي�ت����رأى�أحمد�مداس�ان التماسك�الن���

التفاعل�بقياس�التماسك�الن����ل��طابي�ن،�فيعوضان�ع���القواعد�النصية�عند�جون�م�شال�أدم�

� �وضع �إ�� �بكرا�س �مداس �أحمد �استعان �بحيث �أر�عة �با��ا �نجاح�مبادئشارول �مدى �خالل�ا �من يل�س

 :ملحادثة�وحصر�ا����خمسة�مبادئالكالم�فيما�يدعوه�بقواعد�ا

يقصد�بھ�تجنب�ال��ثرة�و�قتصار�ع���مفيد�القول�و�مر�عنده�مقصور�ع����بالغ�: مبدأ�الكمية -1

 .1باقل�عدد�من�ا��مل

�الكيفية -2 �مقام�: مبدأ ��� �فاألول �املستقبل �من �واجابة �املرسل �من �طرحا �الصدق �بجانب �فيھ ��تم

 .�جابة�و��ون�الطرفان�ع���نحو�من�التفا�م�و��سان�يفرض�عليھ��مام�يصدق�ليقابل�صديق

�ال��ابط -3 �التعارض�: مبدأ �عدم �ع�� �يحمل�ا �دالليا �تفاوقا �الواحد �ا��طاب �أجزاء �تحقق �ان وغرضھ

 2 .وحقيقة��ذا�املبدأ�صالحھ��للن���أك���من�صالحھ�الشعر

املتلقي�قصد�املرسل��وخالصتھ�ان�ي�ون�ا��ديث��عيدا�عن��ل�غموض�وا��ام�ليف�م: مبدأ�ال�يئة -4

 .فيعت���بأن�الشعر�من�خصائصھ����ام،�ف�و�رسالة�مشفرة�ل�ا�صورة�كتابية

                                                           
 . 76أحمد�مداس،�لسانيات�النص،�نحو�من���لتحليل�ا��طاب�الشعري،�ص� -  1

2
 .77املرجع�نفسھ،�ص� - 



 قضايا�ومنا���تحليل�ا��طاب����لسانيات�النص�نحو�من���التحليل�ا��طاب�الشعري : الفصل�الثا�ي

 

 
24 

  :و�ستع�ن�أحمد�مداس��شارلول����قواعده�املعينة�من�النص�و��

   :التكر�ر

�شعري،�لوتقوم�ع���تكرار�� �وقع �من �ذلك �من فاظ�و�معان��ا�ع���إمتداد�ا��طاب�ومايحدثھ

قبل�ا�و�عد��ا،�بما�يضع�من�ا��طاب�ملحة�واحد�لتعدد�الصيغ�ألن�الكالم�يقت�����يتحول�إ���أفحاالت

�ومغايرة� �نحو�ا �مماثلة �يصنع �بل �الصيغ، �بذات �أسما��م �ال�تتكرر �عناصر�ا��طاب �ب�ن �حركة وجود

  .ش�ليا

  :  التعالق�و�ال��ابط

��كأطر�ومدارات�و�التعالق�عنده��ع����عالق�ب�ية�ا��طاب�و�املقاطع�الشعر�ة����سياق�ا�الن��

ذ�نية�مما��ساوي��تصاق�عند�بداون�و�ول�الذين�يجمعان����فصل�واحد�ب�ن�تحليل�وظيفة�املعرفية�

  و�املدارات�و�املخططات�و�النماذج�الذ�نية،�

  .و�ذا�الطرح�عند�ما��ساوي�����ام�داخل�ا��طاب�و�حقق�التماسك�املعنوي�فيھ

  :عدم�التعارض

�ي�ون�اولھ�متعارضا�مع�آخره�و�إن��ان�شعرا�وكث���من�يرى����الشعر�حيث�يف��ض����ا��طاب�أن�يال 

  1.خصيصة�التعارض�غ���أن�التعارض�منھ�كر�ا�املنام�ل���يقوم���ا�التعب���السليم

التطور�حصل�ا��ديد�����ل�جملة�أو�مقطع�شعري�حيث�يمثل�فصال�ت�ونھ�ا��ملة�مشا�د�: التطور 

� �يطال �وقد �ل��طاب ��سقا �لتعطي �الشعر�تت�امل �غموض �من �تقلل �ال�� �ا��اصية ��ذه �عن �جزء أي

 2.وتحقق�ا�املتعة�و�الرسالة
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  : عناصر��النصية

  : يرى�دو�رجواند�أن�النصية�ال�تخرج�عن�سبعة�عناصر�

�حيث�: ����ام -1 �السطحية �البعيد �ب�ية �النحو��� �ع�� �القائم �الوصفي �بال��ابط يدعو�الباحث

�و�التكرار�و  �و�ال��اكيب �ل��مل �و�ا���املساحة �ع���ذ�حاالت ��شمل �بذلك �و�و �و�الروابط ف

  ..التحديد

�الفكري  -2 �ع���: ال��ابط ��عمل �و�� �ل��طاب �العميقة �الب�ية �تحققھ �الذي �املف�ومي �ال��ابط و�قوم

تنظيم��حداث�و�ألعمال�داخل�ب�ية��ذا�ا��طاب�وع����ذا�ي�ون�ال��ابط�قد�شمل�مبدأ�ال��ابط�

 1.نوي�عند�براون�و�ول�و�التعاليق�عند�شارولعند�كرا�س�ومضمون�التماسك�املع

و�ضم�ف��ا��عناصر��تصال�و�الوظائف�اللغو�ة�مراعيا�موقف�املرسل�يتحدد�بذلك�حق�: القصدية -3

  .املخاطب�الذي�ير�طھ�ا��طاب

أي�قبول�القول�ا��امل�للرسالة�و�الرسالة�ذا��ا�ومنھ�ينطلق�إ���رعاية�املقام�الذي�: �ستحسان -4

 يخص��ير�ط�بالنص�ما

وتقت�����عالمية��خبار�و�و�ما�يخص�الرسالة�اللغو�ة�ال���تأمل�فيھ�ش�ل�تحيل�ع���: �خبار�ة� -5

 نصوص�سابقة�تحمل�نقض�املؤشرات�اللغو�ة�مما�يحرك�الذاكرة�نحو�التناص

يحفظ�منھ��عي�ن�قيمة�ا��طاب��ذى�بالنظر�إ���غ��ه�من�النصوص،�شأنھ����ذلك�شأن� : التناص -6

  .لقبول�و�رعاية�املقام��خبار�ةالقصد�و�ا

�عض�القواعد�شارول�مع�الس�وت�ما��عتماد�ما�أورده�دو�وجراند�إلشمال�ا�ع��إا��الصة�تدعو�إ���

�إعتماد� ��� �إفراط �فال �ذكر�ا، �إ�� �ا��اجة �ت�� �ال �ال�� �ف��ا �املدر�جة �و�الشروط �املباديء �عن أمكن

  .املشار�إليھ�سابقا�القواعد�وال�تفر�ط����غ���ا�بفعل��حتواء

                                                           

85ا��طاب�الشعري،�ص�أحمد�مداس،�لسانيات�نحو�من���لتحليل� - 1  
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��برا�ي��� �خولة �وصف��ا �نظر�ة �و�قدم �سابقا �املشار�غليھ ��حتواء �بفعل �أدام �يقدمھ �الذي و�الطرح

في�ون�" يمكن��عر�ف�الوحدة�النصية�ال���أجب��ا�بمف�وم�املقطع�ب�ية�: " باملت�املة�املقطع�ليؤكد�قائال

  1.النص�ال��شمل�إال�مقطعا�واحدا�ل�نص�ب�ية�و�يمكن�أن�ي�ون�املقطع�م���ما�إذا��ان�

و�ست�تج�من��ذا�أن�النصية�إنما��و�بناء�م�ي�ل�منفرد�ب�ية�خاصة�تقوم�بإقامة�عالقات�داخلية�ب�ن�

م�وناتھ�و�الر�ط�ا��اصل�ي�ون�داخل�ا��ملة�الواحدة�و��ن�عدة�جمل�ف�ل�نص�يحتوي�ع���خاصية�

ا،�فل�ي�ي�ون����نص�سمة�التماسك�ي�ب����ونھ�نصا�يطلق�عل��ا�النصية�،��ذا�مايم��ه�عما�ل�س�نص

���� �اللغو�ة �الوسائل ��شا�ده �بحيث �النصية �تخلق �ال�� �اللغو�ة �الوسائل �من �مجموعة �ع�� ��عتمد أن

  .ت�و�ن�وحدتھ�شاملة

  : معاي���النصية

�و� �محاوالت��ار�س �أن انطلق�من�ديبو�جراند�ودرسلو�إ���تحديد�معاي���النصية�و�لقد��ان�رأ��ما

�تحدد��التجو�لي�ن �أن ��ستطع �لم �أل��ما �الفشل �إ�� �جميع�ا �آلت �النصوص ���شاء �قواعد �غيحاد ��

موقفا�وا��ا�من�النصوص�ع���النحو�ة�ومن�إختالف��ساليب����داخل�النصوص�فل�ي�ت�ون�ل�ل�

���� ��سا�م �بحيث �النصية �تخلق �ال�� �اللغو�ة �الوسائل �من �مجموعة �ع�� ��عتمد �أن �ي�ب�� �لعينة نص

ة�و�ل�ذا�اق��حا��عض�ملباديء�العامة�ال���تص���أساسا�للنصية�دون�أن�تك�سب��ذه�وحدتھ�الشامل

  : املباديء�صفة�القوان�ن�الصارمة����مجرد�مؤشرات�م�مة����إ�شاء�النصوص�و�ذه�املباديء���

 ساق�او�السبك�أو�التناسق��  

 ام�أو�ا��بك�أو�ال��ابط�الدال������  

 القصد�أو�املقصدية  

 املقامة  
                                                           

86المرجع السابق، ص  
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 صالتنا  

 خبار�ة�أو��عالمية�  

 املقبولية�أو��ستحسان.  

 : التناص -1

  : املع���اللغوي�للتناص

  .رفعھ،�و�ل�ما�أظ�ر�قد�نص: النص�رفعك�الش��،�نص�ا��ديث�ينص�نصا

و�قال�عمرو�بن�دينار�ما�رأيت�رجال�أنص�ل��ديث�من�الز�ري�أي�أرفع�لھ�و�اسند�يقال�نص�ا��ديث�إ���

نصعتھ�إليھ،�ونصت�الظبية�جيد�ا�رفعتھ،�و�ل����ء�أظ�رتھ�قد�نصعتّھ،�و�خالف�أي�رفعھ�و�كذلك��

�النص� �و�أصل ��عض، �ع�� ��عضھ �جعل �نصا، �املتاع �ونص �املوطأة �و�الفرش �املرفعة �الثياب املنصة

  1.أق����ال���ء�و�غايتھ�ثم�س���بھ�ضرب�من�الس���السر�ع�و�نص��ل����ء�من��اه

  : املع����صطال���للتناص

حدوث�تفاعل�او��شارك�ب�ن�نص�ن��ستفيد�أحد�ما�من��خر،�و�مع���أو����و�تداخل�التناص��ع���

نصوص�أدبية�مختارة�قديمة�أو�حديثة�شعرا�أو�ن��ا�منح�نص�القصيدة��ص���بحيث�ت�ون�مشتقة�و�

  2.���إطار�الفكرة�ال���يطرح�ا�الشاعر

�الت �مف�وم �إقتطاعوجاء �عالقة �عن �عبارة �أنھ �ز����عبا��� �عند �إعتماد��ناص ��ع�� �فاإلنقطاع و�تحو�ل

�بثقافات� �املمزوجة ��قتباسات �من ��سيجا ��ع�� �فالتناص �سابقة، �أخرى �نصوص �ع�� �ا��ديد النص

                                                           
،�دار�العلم�و��يمان�للشرح�و�التوز�ع،�ص�1متو��،�التناص�اللغوي��شأتھ�وأصولھ�وأنواعھ�ط��عمان�عبد�السميع1
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عديدة�و�العالقات�ا��ماعية�و�ما�نظرة�أدبية�حديثة��ترى�ان�رؤ�ة�للنص��عتمد�ع���إس�يعابھ�لھ����

  .ذاتھ�

املصط���و��عن�تأث���رح��ساؤالت�من�ضم��م�البحث�وجاء����مف�وم�عبد�امللك�مرتاض�للتناص�قإنھ�يط

و�نا�ال�بد��شارة�إ���التناص��1ت�يان�عالقة�املحور�ة�مع�الذات�و�الكتابة�ال���تنطلق�من��ذه�الذات،

�س�يل�املناقشة�أو��س�ش�اد�دون� �و�قصده�ع�� �عن�و���ال�اتب �ان�يحدث ب�ن�جملة�النصوص�إما

من�تداخل��عض��ف�ار�و�تالحم�أجزاء�النص�مع�نصوص��خرى،��قتباس�أو�مايحدث�عن�غ���قصد�

و�ذا�ما�يؤكده�عبد�هللا�الغدامي�ح�ن�يقول�أن�ل�ل�نص�أدى��و�حالة�إن�ثاق�عما�سبقتھ�من�نصوص�

 2.حسھ��ديتماثلھ����

�و�التناص�لدى�احمد�مداس�مردود�ل��انب�النف����للذات�املبدعة�ال���تتأثر�بخ��ات��سالف�و�اثار�م

  .�ذه�ا����ات�املش��كة����مصدر�الفت�العظيم�عند�املبدع�و�س�ب�تذوقھ�عند�املتلقي

حيث�ر�ط�جان�ستارو�ب�س�ي�التناص�بالتأو�ل����التلقي�عند�ياوس�بحثا�عن�الذوق�الف���و�ا��ما���

  .الذي�يجمع�ا�إنطالقا�من�تجارب�القراء�العادي�ن�الذين�يقرؤون�ما�كتب�ل�م

وقع��و�الذي�يصنع�التناص�و�ذلك��س�ب��عداد�القراءات�و�تول��ما�إذ�عندما�يقرأ�و�الواقع�أن�أفق�الت

  3.النص�ا��طاب�تلوح�بوادر�معرفة�قديمة�تجددت����نص�خطاب�جديد

�يجعل�ا� �و�كال�ما �خطاب�ن �ب�ن �التناص �مالمح �تحدد �العناصر�ال�� �ع�� �بن�س �ومحمد �الغدامي و�تفق

�ت �ال�� �الغموض �مفا�يم �رغم �ظا�رة �العناصر���مرئية �و�ذه �النص �النص: لف �النص،�/ القص بناء

  .العاطفة�الراوي،�امل��م�الشعري 

                                                           

.21،�ص�1990العرب�املوقف��د�ي،�دمشق،�إتحاد�وكتاب��3عبد�املالك�مرتاض،�الكتابة�أم�حوار�النصوص،�ج  1  

عبد�هللا�العدامي،�ا��طيئة�و�التفك���من�الب�يو�ة�إ���الشر�عة� 2  
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  :و�باملقارنة�ماتوصل�إليھ�الغدامي�فالتناص�يمر��ست�حماالت���  

  يتحرك�الشاعر�وفدا�احتلھ�سلطان�شاعر�آخر�بي��ما�:�ختيار

  1.الذي�يجعل�ما�يقبالن�الرؤ�ة�الشعر�ة�نفس�ا�ليتم�بي��ما�:امليثاق

  .حيث�يختار�الشاعر�مصدر�إل�ام�معادل�للسابق�فيقع�:التناص

�و�تحرره�: ا��لول  �أصيلة �شاعر�ة �للتحقيق �قصيدتھ �وروح �بالشاعر��ول �الشاعر�بروح �ير�ط أين

  .الظا�ري�ال�ينفي�ذلك��رتباط�رغم�قيام�العنصر

  اين�يقوم�الشاعر��بتقييم��ول�و�خرج�إ���الوجود: التفس��

  .ال���يبدع�ف��ا�سالفة�جديدة�و�ب�نكر�ملمحا�جديدا��:ا��ديدةالرؤ�ة�

و�ستع�ن�أحمد�مداس��ستاروسي�ي����ب�يانھ�لطرح�رأي�باوس�وليث�ت�إختالف����زاو�ة�الرؤ�ة�فاألول�

�إختيار� ��� �الشاعر�نفسھ ��عمد �و�الثا�ي �و�مستو�اتھ �و�أر�انھ �التناص ��عي�ن ��� �ا��ق �للقراءة �عطي

���غ���أن�التعليق����حد�ذاتھ�قراءة����رؤ�ة�التناص�و�القاريء�يجد�ما�من�ج�ة�التنظالكتابة�و�علق�عل��

  .نفسھ�مج��ا�ع���تحديد�تلك�ا��االت�و�املراتب�ليث�ت�ما�ب�ن�الشاعر�ن�و�النص�ن�من�التعاليق

أن�التناص��ان�مدار�للباحث�فإنھ�ال�شك����عملية�كشف�فعالة�فقد�ي�ون�ا��طاب�مشفرا�: �ست�تج

و����ذه�ا��الة�ال��عتقد�بحال�ان�ي�ون�التناص�ظا�را�من�خالل�املؤشرات�) عا�أو�مرموزا�للداللةمقن(

القضاء�او�ح���القافية�و�املفروض�أن�يبذل�القاريء�وسعة�ليصل�ع���مايقوم�دليال�) امل��م( اللفظية�

  .ع���ذلك
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  :مف�وم�املعينات

و�بتغي���آخر�) �ن-�نا-أنا( من�زمان�وم�ان��ما�يحيل�ع����يئة�املقام�وما�يتصل�بھنقصد���ا�

���الضمائر�و�الظروف�و�اسماء��شارة�و�تمنح��ذه�املعينات�مرجعية�ل��طاب�تضع�ا�ل�ا�ع���ان�حياة�

�تقدم� �املقال �ف�يأة �وعدمھ، �املقال �إس�ثمار��يأة �ب�ن ��غ�����اية �و�تتأر�� �ج�ت�ن �ع�� �تحتوي ا��طاب

�ا�تتع�ن�أيضا،�أي�أن�حياة�ا��طاب����تمثيل�للذاتية�و�املوضوعية����نفس�ا�بإس��اتيجية�معينة�ولك�

�إندماج�ا� �عدم �ولكن �موضوعية �ا��ا �ع�� �نفس�ا �تقدم �ا��طاب ��� �ال�تندمج �حي��ا �فالذات �واحد، آن

  1.ل�س�إال�و�ما�يخدع�املتلقي�ليقع��تحت�طائلة�وحينما�تندكج�تز�ل�عن�انفعاال��ا��ل�قناع�و��ندماج

  : �ندماج�يتعلقانو�

  .إندماج�أنا����املقال�أوال�إندماجھ�ليحل�محل�غ��ه�من�الضمائر��خرى : العامل

  إندماج��ن����مقال�اوال�إندماج�ا�ليحل�محل�ا�ظروف�زمانية�اخرى : الزمان

  .إندماج��نا����املقال�اوالد�إندماج�ا�ليحل�محل�ا�غ���ا�من�الظروف�امل�انية: امل�ان

وما�" أنا�" بحث����شبكة�الضمائر�املجبلة�ع���الوظائف�اللغو�ة�و���" عند�احمد�مداس���� و�املعينات

�ف�و� � �ذاتھ �خوا�� �و�و��ع���عن �اف�سان �إنفعال �ع�� �تحل �و�من�شرة �الضمائر�ظا�رة �من �موقع�ا وقع

  .املخاطب�وتتولد�عل��ا�الوظيفة��نفعالية

Faunction Emotiveتحيل�"أنت"و��� �مقام�ا �قام ���تمام��ومن �موضع �وجعلھ �املخاطب، �إس�نارة ع��

�و� �النص ��� ��نطباعية �الوظيفية �ذلك �عن ��عد�" �و�"لتتولد �ل�ا �وتث�ية �و�جمعا �تأن�ثا �محل�ا ماحل
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�و� �و��عالم ��سماء �ع�� �الضمائر�ينطبق �ع�� �ينطبق �وما ،� �املرجعية �الوظيفة �عل��ا �و��شا مرج��،

  .�ماكن�ا��اصة�و�العامة

ن�املعينات�بحث�أيضا����اسماء��شارة�و�الظروف�زمان��ا�وم�ان��ا،�و�إذا��ان�امل�ان�قد�سبق�ف�ست�تج�أ

�النفسية� �و�املنطلقات �الفكر�ة �املرجعيات �يحدد �فكال�ما �لھ، �إرتباط �لھ �الزمان �فإن �عنھ ا��ديث

من�لإلنفعال�الشعري،�و�ل�ذلك�يحقق�خاصية�التواصل�وما�تقتضيھ�من�قصدية�لدى�املخاطب�وف�م�

  1.لدن�املخاطب

ف�ست�تج�أن�فكرة�املعينات����الضمائر�و�الظروف�و�اسماء��شارة،�و�امل�ان�و�الزمان،�و�ل�ذلك�يحقق�

  .خاصة�التواصل

�فكرة� �اساس �ف�� �منطلق�ا، ��� �سيميائية �ل�ست �املعينات �وضع �مسألة �أن �مداس �أحمد �يرى حيث

من�باب�التداول�و��فعال�القولية،�و�املعينات�تمنح��التوليد�ب�ن�الذين�يحققون�من�ورا��ا�املقصدية

ا��طاب�مرجعيتھ��و��ا�اداة�وعالمات�لغو�ة�متعلقة�سرد�بالعوامل،�فإما�يندمج��نا����املقال�أو�ي��ك�

�عالقة� ��� �و�املتلقي �فاملرسل �املعينات �ع�� �قائم �عالقاتھ ��� �السرد �أن �ع�� �للضمائر��خرى محلھ

�و��نفعال،�ف�ل�ا�التواصل�و�املساعد�و� املاض����عالقات�املصراع،�و���عالقة�الرغبة�فعل�افتصال

  .عوامل�يب���عل��ا�نموذج�عز�ماس�للتحليل�السردي،�تحدد�ا�الضمائر����أغلب��حيان

وتنع�����ا�منطق�ا���ات،�و��ناولھ�املناطقة�و�اللسانيون�و�السميوطيفيون�و�و�ي�ون�إحدى�: املوج�ات

  :ة�و�التطبيقية�ال���تقوم�عل��ا�سيمو�طبقا�كر�ما�و�ا���ات��ر�عةالدعائم�النظر�

 ج�ة�الضرورة�و��م�ان  

 ج�ة�املعرفة  
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 ج�ة�الفعل  

  1.ج�ة�الكبوتة�و�الظ�ور 

  :الثنائيات

�املوصلة��استعان �الضدية �الثنائيات �قاعدة �من �انطلق �ح�ن �ديب �أبو �كمال �مداس أحمد

مھ�ع���الشعر�ا��ا���،�ومن�ثم�بقي�من�الثنائيات�العالقات�ال���للنموذج�الفكري�أو�املعر���معمما�حك

� �ظا�رة، �الثنائيات �ع�� �القائمة �لبيد �قصيدة �ومقاطع �اجزاء �ب�ن �وحرام�ا( تر�ط جود�ا�( و�) حالل�ا

  ).�ام�او أ

يصل�) التغطية�،��خفاء) ( الظالم،�النور ) ( الس�ون،�ا��ركة( ثم�است�بط�ثنائيات�شبھ�حفية�

) املوت،�ا��ياة' ئيات�ا��فية�ال���تب���القصيدة�حق�و���عي��ا�املنطلقات�الفكر�ة�و�املعرفية،�غ���الثنا

  ).الس�ون،�ا��ركة(

ألنا،�( و�عد�ذلك�يقرر�أ��ا�القصيدة�النموذج�كما�قرر�قيام�قصيدة�أمريء�الق�س�ع���ثايئة�

  .وتدور�ب�ن�عناصر�رئ�����آخر) �خر�

� �طر�قتھ �ع�� �ي�يح �الغدامي �و�التفك���وراح �ا��طيئة �( خيوط �البطا �،�( و�ال) الرجل املرأة

  ).املثال�ا��لم( و�) الوسيلة

�بالتصورات� �الشعر�القديم �سيمياء �و�� �الشعري �ا��طاب �تحليل �مفتاح �محمد �مثال حيث

الثنائية�ال����ست�بط�ا�من��ل�فكرة�و��شكيل�لغوي،�و�لشفيع�السيد����قراءة�الشعر�و�ناء�الداللة�و�

  .الثنائيات�معنمد�ع���تقنية�املقابلة����بائية�املث���وجعل�الع�ن�ب�ن�الذات�و��خرقفة�مع�
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ف�ذا�التناقض�و�التضاد��و�الذي�يضيع�التباين�����ستخدام�اللغوي،�و��تكرار�مف�ن�لوحدات�

�وقد�مرت�مدار��ا�مع �التعب��ي�ع���املستوى�املعنوي،�ممتدة �و�العالمات����مستوا�ا �الدال��صوات

  .�صوات�و�امل��م�ب�نما�تحمل�ال��اكيب�صورا�يتم�تحليل�ا�ع���اساس�املقومات�و�النظرة�العالئقية

بل�صار��مر�أ�عد�من�ذلك�ملا�أصبح�ال��كيب�يحلل��ندسيا�كما�ب�نھ�محمد�مفتاح،�الذي�قدم�

  .سالبنموذجا�عمليا�ل�ذا�النوع�من�التحليل�القائم�ع���وجود�وضع�ن��ول�موجب�و�الثا�ي�

وا��قيقة�أن��ذا�النموذج��عطي�لل��كيب�قيمة�ر�اضية�تكسبھ�نك�ة�ثانية�تر�ط�ب�ن�املعرفت�ن�

  1. �دبية�و�العلمية

  :�ست�تج

ا��دث،���صيات،�م�ان،�( فإذا��ان�ب�ن�الب�ية�اللغو�ة�و�الب�ية�السردية�تقاطع����العوامل�

� �) زمان �ال�شاكالت ��� �تقاطع ��يقاعية �الب�ية �املو�ي��ما �فإن �مع�الصوتية �السمياء �تتقاطع عينات

�الب�سلو� �تتقاطع �الثنائيات �و�� �الوظيفية، �و��سلو�ية �الب�يو�ة �و�����ية �التداولية، �السمياء �مع يو�ة

تحليل�ال��كيب�تتقاطع��سلو�ية�و�التفكيك�و�السمياء،�و�ذلك�ي�ون�من���التحليل�اللسا�ي��نا�ت�اثف�

  .���تحليل�ا��طاب��عض�مناح��ا�بما��سمح�بإ���ام�اجملة�املنا���املعاصرة����

�و�الب�يو�ة� �و�السمياء ��سلو�ية �ا��ديثة �اللسانية �املنا�� ��ذه �ب�ن �ال��كيب ��ذا �أن ف�ست�تج

  .عن�العرب،�لن�ال��كيب�يحقق�ا��طاب�من�جو�ره�ثالسردية����التجر�ة�النقدية�العر�ية�مور 

�ال��كيب����قولھ��ونجد�أحمد�مداس��ستع�ن��عبد�امللك�مرتاض فإذا�" أيضا�و�و�يحدد��ذا

��رض،� ��ذه �ع�� �مستحيل �كمال �و�ل �كمال، �إ�� �يفتقد �ناقص �و�ل �ناقص، �من�� ��ل �بأن سلمنا
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�تضافر�م �بضرورة �مقارنة�اقتنعت �إيجاد �ملحاولة �التنظ��ية �و�العبقر�ات �النقدية �الكفاءات ��ل سا��

  1".من��ية��عيد�ما�امكن�من�النقص�و�ا��لل

ميا�ي�و�التداو���و�اللغوي�داخل�لك�مرتاض�أن��ول�يجمع�ب�ن�الس�تج�من�قول�عبد�املتف�س

قالب�ب�يوي�كما��و�ا��ال����تحليل�ا��طاب�الشعري�و�الثا�ي�يجمع�ب�ن�السمياء�و�التفكيك�و�الب�يو�ة�

� �الب�يو�ة �ب�ن �جمع �حيث �النقدية �ممارسة ��عض ��� �الغدامي �مافعل �فنفس �املنا��، �بت���ن و�مقرا

�و� �و��يقون �العالمة �الثالث �عناصر�ا �الثانية �و�من �العالقات �فكرة �أألو�� �من �فأخذ �و، السميائية

  2.�شارة
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  ا��طابو�النص�:  الفصل�الثالث

 ّص��ّل�ال�يتجّزأ
ّ
 الن

 ا��طاب 

 ّص�وا��طاب
ّ
  ب�ن�الن
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 ّص��ّل�ال�يتجّزأ
ّ
 الن

�ال�يتجّزأ
ً
سانيات�الّنصّية�ع���أساس�أّن�الّنّص��د�ي�كال

ّ
��وتمثل. وقد�قامت�الل

ً
جا�ا

ّ
����ونھ�ات

ھ�يبدأ�من�الّنّص�و��ت���بھ
ّ
سا�ي،�ألن

ّ
�للتحليل�الل

ً
�محورا ھ�حديث�. اتخذ�من�الّنّص

ّ
ف�الّنّص�أن وقد�عّر

ف�واحد�من��ذه�املعاي��
ّ
ة�إذا�تخل ل�عنھ�الّنّصّي ،�يلزم�سبعة�معاي���مجتمعة،�وتزو  .تواص�ّ�

�املعاي����� �: و�ذه ��–��ساق ��–����ام �القب�–القصدّية ��–ولّية ��–�عالمّية �أو�املقام �–املوقف

 .الّتناص

ضام) Cohesion(��ساق��-1
ّ
ماسك�أو�الّسبك�أو�الت

ّ
 أو�الت

�النص� �أجزاء ���عل غة
ّ
�الل ��� �املتاحة ات ��م�انّي �و�و�مجموع �الّن��ّ� �أو�ال��ابط �النحوي �ط و�و�الّر

 .و��ساق�ال��كي��ّ ���ساق�الدال�� :متماسكة��عض�ا�ببعض،�و��ساق�ع���نوع�ن��ما

ف�التفس��� ��ساق�ال��كي�� و�تحقق �ط،�و�سماء�املوصولة،�وحرو ع���الوصل�ب�ن�ا��مل�بأدوات�الّر

 …والتعليل

مائر� ��ساق�الّدال�� أما ف�ال�اتب�الّض
ّ
���تحيل�) …�م�–�و��–ال�اء�(فيتحقق�ع����حالة،�حيث�يوظ

ّ
ال

��إحالة�قبلّية ���م��ا�ما�يحيل�ع���ما��سبق�و�سّ����كما. ع���ما��سبق�و�سّ�
ّ
رة�ال ف�أسماء��شا

ّ
يوظ

 1…إحالة�قبلّية

���
ّ
�ال ��جزاء �ب�ن ��و�التماسك ؛

ً
�إذا �فاال�ساق ، �الّنّص �ا�ساق �تحقق ة ر ��شا مائر�وأدوات فالّض

�م��ابط �لوقا�عھ نة �العناصر�امل�ّو �تجعل ��
ّ
�ال �أو�الّروابط، ة، غوّ�

ّ
�الل �الوسائل �خالل �من �الّنّص ة��ش�ل

                                                           
1

�الّنص� - غة
ّ
�ل �علم �حسن، �سعيد ، �لل�شر،��–بح��ي ة �العاملّي ة �الشركة�املصرّ� �القا�رة، جا�ات،

ّ
�و�ت  ط،.د.املفا�يم

1997   
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�كينونة� �الّنّص �تجعل ��
ّ
�ال �و�لتحام �التماسك �إال�بتوف���وسائل �التماسك �وال�يتحقق �ببعض، �عض�ا

ة�ومن�أ�ّم�الوسائل رّ� �ط�والتكرار: واحدة�ذات�استمرا  …�حالة،��س�بدال،�ا��ذف،�الّر

 حالة�  -أ

ى  �: ير ��� ��حالة �أّن �بوجراند �دي �رت �وما”رو �ج�ة، �من ات ر �العبا �ب�ن �من��العالقة �ش���إليھ

�� ر  .“�شياء�واملواقف����العالم�ا��ا

�العناصر ة��حالة،�وأ�م��ذه غة�طبيعية�عناصر�تملك�خاّص
ّ
الضمائر�وأسماء�: تتوفر�����ل�ل

رنة �املقا �وأدوات �املوصولة، �و�سماء ة، ر �أو�… �شا �سابقة �أو�مواقف �أشياء، �العناصر��ش���إ�� ف�ذه

ى الحقة،�عن�طر�ق�ألفاظ�أو�متتالي ،�تحيل�ع���ما�سبق����)إل�اء،��و،��م: (فالضمائر�للغائب. ات�أخر

�ا�إحالة�قبلية رة. الّنّص،�أي�أّ� قد�تحيل�ع���ما�سبق����الّنّص،�أي�أّ��ا�) �ذا،��ذه،��نا: (وأسماء��شا

 ).إحالة��عدية(إحالة�قبلية،�وقد�تحيل�ع���ما��و�الحق�

��ما رئ�س�ن � �نوع�ن �إ�� ��حالة ��حالة��ح: وتنقسم �وتتفرع ة، �الّنصّي �و�حالة �املقامية، الة

ة�إ���إحالة�قبلية،�وإحالة��عدّية ة�ف���إحالة�إ���خارج�الّنّص��ش�ل�نمطي�. النصّي ا��حالة�املقامّي أّم

�ا��ش���إ���املقام�  ).املخاطب�ن/ املت�لم�ن،�املخاطب/ املت�لم(ألّ�

رات�وا��مل�املتتالية،�وال�تك�سب�الضمائر�أ�مية�: الضمائر�املقارنة -ب بصف��ا�نائبة�عن��سماء�والعبا

�وداللة
ً
�املختلفة�شكال ،�بل�تتعداه�إ����و��ا�تر�ط�ب�ن�أجزاء�الّنّص  .تقف����أ�مي��ا�عند��ذا�ا��ّد

��س�بدال�: �س�بدال -ج َعّد �وُ� ��عنصر�آخر، �الّنّص �عنصر��� ��عو�ض ھ
ّ
�إن �الّنص، �داخل �تتّم عملّية

ة�من�صور� �النحوي�صور ى م����املستو ���تّت
ّ
ات�ع���أن�معظم��–التماسك�ال ر امل�����ب�ن��لمات�أو�عبا

أي�ال�عالقة�ب�ن�عناصر�متأخره�وعنصر�متأخر،�ول�ذا��عد��س�بدال�“ قبلية”حاالت��س�بدال�الّن����
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� ��حالة �شأن �شأنھ �و�س�بدال �الّنّص �مصادر�تماسك �من
ً
را ��ونھ–مصد �إال��-�� �ا�ساق، ھ�عالقة

ّ
أن

ات،�ب�نما��حالة�عالقة�معنو�ة�تقع���� ر �امل�����ب�ن��لمات�أو�عبا ى يختلف�ع��ا�����ونھ�يتم����املستو

ال���و�ستحيل�ف�م�ما��عنيھ�عناصر�مس�بدلة� ى�الّد ��–املستو
ً
�–إال�بالعودة�إ���ما����متعلقة�بھ�قبليا

ل�ال�–و�ذا�مع����س�بدال� ��ذه�الثغرة،�و�ذه�ا��قيقة�البحث�عن��سم،�أو�الفعل،�أو�القو ذي��سّد

ن�ن�من�م�ونات� رتباط�ب�ن�م�ّو ،�فاالس�بدال����أساسھ�أي�ا تؤكد�مسا�مة��س�بدال����تماسك�الّنّص

ل  ��ّو �و��ن �ب�نھ �املش��كة �املعلومات ��ي�ل �ي�شط �أن �لثان��ما ��سمح �الّنّص �أو�عالم ���أ�. الّنّص وقد

� ��س�بدال �طر�ق �عن ��س�بدال �إ�� فج ر �وشرط��ا �ا��مل، �ب�ن �الرابطة �إل�شاء ��امة ��وسيلة البديلة

ة��ش�ل�آخر��ش��ك�معھ����الداللة،�حيث�ي�ب���أن� غوّ�
ّ
�أن�يتم�اس�بدال�وحدة�ل �س�بدال����الّنّص

 
ً
غوي�نفسھ�مثال

ّ
غو��ن�ع���ال���ء�غ���الل

ّ
ل�كال�الش�ل�ن�الل ھ�”: يّد

ّ
�إن استلقى�القط�مي���ع���الكنبة،

ف�لمة�ا��يوان�ال�يمكن�ف�م�ا�إ���بالرجوع�إ���مذ�ور�“ ��يوان�املنتفش�غمز��عينھ�شعر�براحة،��ذا�ا

� �. “القط”سابق �) دو�ر�ز(و�عرف ھ
ّ
�بأن ��س�بدال �م�شا��ة�”من�� �متنوعات �إقامة �من �يت�ون من��

غة،�و���الوقت�نفسھ�تتضمن��ل�عنصر�من�الّنّص 
ّ
 2.“ومتطابقة����الل

�من ئ �القار ن
ّ

�تمك ��
ّ
�ال �الّنّص��فاملعلومات �آخر��� �م�ان ��� �توجد �العنصر��س�بدا�� تأو�ل

��س�بدال �عناصر �أحد �وجود ��و �أثره ،
ً
�أثرا �ت��ك �ا��ذف �عن �تختلف �ال�� ��س�بدال … فعالقة

�للبحث�عن�العنصر�املف��ض،�مما�يمكنھ�من�ملء�الفراغ� ئ ��س��شد�بھ�القار
ً
فاملس�بدل�يبقى�مؤشرا

ذي�يخلقھ��س�بدال،�و�نقسم�� 
ّ
 :س�بدال�إ���ثالثة�أنواعال

غوّ�ة�أسمّية�: اس�بدال�اس���-1
ّ
ن،�نفس(يتم�باستخدام�عناصر�ل  ).آخر،�آخرو

 .“يفعل”يتم�باستخدام�الفعل�: اس�بدال�فع���-2

                                                           
2 غة�الّنص� -  

ّ
،�سعيد�حسن،�علم�ل   بح��ي
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  ).ذلك،�ال(يتم�باستخدامك�: اس�بدال�قو���-3

 ا��ذف -د

�أو�مقالية �معنو�ة �قرائن ��ناك �ت�ون �عندما �ا��ذف �����تؤمئ يتّم �و��ون �عليھ، �وتدل إليھ،

�السياق� ة�واملقامية،�ألّن �يجب�أن�ترا���القرائن�املعنوّ� حذفھ�مع���ال�يوجد����ذكره،�و���نحو�الّنّص

�من�خالل� �للر�ط�ب�ن�أجزاء�الّنّص
ً
�ا��مل�املحذوفة�أساسا واملقام�من�أساسيات�ا��ذف،�حيث�ت�ون

ال��،�وت�نوع�أنواع�ا��ذف�عنھ��الي ى�الّد ة�حسناملحتو  3:داي�ورقّي

 .حذف�اسم�داخل�املركب��س��: ا��ذف��س���-أ

؟��ذا��و��فضل؟�أي��ذا�القميص: مثال  .أي�قميص�س�ش��ي

ا: ا��ذف�الفعل�-ب ا�فعلي� �عنصًر  .املحذوف�ي�ون

ذي�يمتعنا�برؤ�تھ: مثال
ّ
�السفر/ السفر�ال  .أنوي

 :ا��ذف�داخل�ما��شبھ�ا��ملة�-ج

 .ص؟�خمسة�جن��اتكم�ثمن��ذا�القمي: مثال

�م��ابطة�: الر�ط -�ـ �متماسكة، �وحدة �الّنّص �يجعل ھ
ّ
�ألن ، �الّنّص �ا�ساق ��� �امل�مة ��مور �من و�و

��و�ن”ومتعاضدة،�وقد�سم�  :الر�ط�إ���قسم�ن“ جون

ف�العطف�: و�و�استعمال�وسائل�تركي�ّية�قوّ�ة: الر�ط�الوا�� – ف�) …الواو،�لكن(حرو مع�(أو�ظرو

 …أو�غ���ما) …أن

                                                           

ة،�ب��وت،�دار�العلم�للمالي�ن،�ال�ط،�   غوّ�
ّ
�،�م��م�املصط��ات�الل رمزي �1990علب�ي،� .3
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 .و�و�استعمال�التجاوز�ال�سيط: الر�ط�التضمي�� –

��و�ن”و�س�ش�د�  :باملثال�ع����ذين�القسم�ن“ جون

 قاء�والشمس�تتألأل  .الشمس�زر

 قاء�الشمس�تتألأل  .الشمس�زر

ى  ة��و������املع���ف�� ر �ا،�مع�ذلك�مأساو�ة�للعبا ة�الثانية�خالية�من�حرف�العطف،�ولكّ� ر �العبا . أّن

ال���واحد ذي�جعل�ما�ي�تميان�إ���حقل�ّد
ّ
 .فالر�ط�ب�ن�الشمس�والسماء��و�التجاوز�ال

�ب�ن�املفردات،�و�تحقق�بوسيلت�ن��ما: السبك�امل��مي -و  :و��ون

�املرجع�ف��ما�واحد،�مثل�عودة�الضم���ع���متقدم����مثل�و�قصد�بھ�تكرار�لفظ�  :التكرار .1 ن�ي�ون

�عود�إ���متقدم�وال�يمكن�تفس��ه�إ���ما�يحيل�إليھ،�) �ا(فالضم���) السماء�نجوم�ا�مض�ئة: (قولنا

 .و�عد��ذا�التكرار�من�قبيل��حالة�إ���سابق). �و��(بال�لمة�) الثانية(ومن�ثم�ترتبط�ال�لمة�

غة�مثل�املصاحب :التضام .2
ّ
�الل ��� �العالقات�القائمة�ب�ن��لفاظ ة�و�راد���ا ) الب�ت/الولد(ة�امل��مّي

غة�
ّ
عالقة�التضاد،�وعالقة�التقابل،�وعالقة�ا��زء�بال�ل،�وعالقة�ا��زء�با��زء،�مما��شيع����الل

اللة�خاصة  4.عامة�و���علم�الّد

تلك����أ�م�مناطق�. وسائل�التضامو�تحقق�بالعطف�و�حالة�والوصف،�وغ���ا�من� :السبك�النحوي 

سانيات�الّنصّية) ��ساق(عمل�مف�وم�
ّ
 .���الل

 (Coherence(����ام��-2

رّ�ة�الّداللة� ص،�أي�استمرا ة�املتحّققة�للّن رّ� �باالستمرا ذي�يختّص
ّ
قصد�باال���ام�ذلك�املعيار�ال   وُ�

                                                           

اب�العرب،�ال�ط،� ات�اتحاد�الكّت ة،�ال�م،�م�شور 63،�ص�1990منذر�عيا���،�مقاالت�����سلو�ّي .4   
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�الّنّص  �داخل �امل�ش�لة �العالقات �عن دة
ّ
�. املتول �من�) ����ام(و�قوم �العديد �التحقق �طر�ق عن

 :العالقات�الّداللية�ب�ن�أجزاء�الّنّص�مثل

 الوصل�والفصل،�و�اإلضافة،�والعطف(عالقات�الر�ط�.( 

 التبعية� �والعموم�: (عالقات �و�جزاء، �والشرط �والسب�ية، �والظرفية، �والتفصيل، �جمال

 ).وا��صوص

 وغ�� �ذاتھ، ��� �م���م �نّص ��ناك �ل�س ھ
ّ
�أن �خطا�ي �محمد ى �عن�و�ر �باستقالل �بذاتھ ��م���م

ھ�غ���م���م
ّ
�م���م،�وع���آخر�بأن ذي�يحكم�ع���نّص

ّ
تلك����أ�م�. املتلقي،�بل�أن�املتلقي��و�ال

 .بل�و�حتو�ھ) ��ساق(و�و�كمصط���أعم�من�) ����ام(مالمح�مصط���

�وج�ان �و����ام ساق
ّ
�النّص��و�� �م�ّونات ر�ط � �بكيفّية ع�� �ُ� ل �فاألّو ، �النّص ��� �واحدة لعملة

ط��� ر�ط�تصّوراتھ�ومفا�يمھ)ال�لمات(الّس ا�ي��ع���بكيفّية�
ّ
�ي�ب���. ،�والث

ْ
ع���الّنّص����مجملھ�أن�”إذ

�ابط
ّ
سم��سمات�الّتماسك�وال�

ّ
16])“ي� ])5. 

 (Intentionali(القصدية��-3

،�ومؤثر�����شكيل�ا�وتركي��ا،� غة�الّنّص
ّ
�منتج�الّنّص�فاعل����ل �ألّن   و�ختص�القصد�بمنتج�الّنّص

،�أو�إيصال� ئ �إ���غاية�ير�د�ال�اتب�إيصال�ا�إ���القار ل �وسيلة�من�الوسائل،�للوصو ع���أساس�أّن�الّنّص

ئ�إل��ا �. القار ل �الّصدد���“ جون�أوست�ن”و�قو غة��شاط�وعمل�ينجز”: �ذا
ّ
�الل ب�ية�وقصد�ير�د�… إّن

�من��قوال ل ظھ�بقو م�تحقيقھ،�جّراء�تلّف
ّ
6“املت�ل .  

                                                           
�ترجمة5 �والسياق، �واملع�� غة

ّ
�الل �ال�ي��، �ط. د: جون �العاّمة، ة قافّي

ّ
�الث �دار�الشؤون �العراق، �و�اب، �صادق ،�1عباس

   .221،�ص�1987
6 سانيات،�ال�م،�ال�ن،�ال�ط،�ال�ت،�ص��-  

ّ
 .246خولة�طالب��برا�ي��،�مبادئ����الل
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،�من�: القبولية�–4 �باملتلقي،�من�خالل�إظ�ار�موقف�املستقبل�للّنّص ى�عالقة�الّنّص يتحقق�ع���مستو

 .حيث�تماسك�الّنّص�وتماسكھ

�املؤثر��: �عالمية�-5 �بالعامل �الّنصّيةتختص �الوقا�ع �خالل �من ئ �القار �معلومات�. � �يحمل فالّنّص

،�أو�يرفضھ �تجعلھ�يقبل�الّنّص ئ دة�إ���القار  .محّد

�املقا�-6 �أو �ساند: ماملوقف �بموقف
ً
�مرتبطا �ما

ً
�نصا �تجعل ��

ّ
�ال �بالعوامل �الّنّص�. يختّص فمع��

�من�خالل�املوقف
ً
د�أصال  .واستخدامھ�يتحّد

�بالعالقات: التناص�-7 �والسبك��يختّص �التجر�ة �حث �من �لھ، �سابقة ى �أخر �نصوص �مع �تر�ط ��
ّ
ال

 .والقصد

�والسياق�-5 ص
ّ
�تتصل�: الن �ومقياس ة، غوّ�

ّ
�الل حداتھ �وو �عناصر�الّنّص، �ف��ا �ت�تظم �إطار�عام السياق

ة�وتداولية�تر���مجموع�العناصر�املعرفية�ال���يقدم�ا� غوّ�
ّ
بواسطتھ�ا��مل����ما�بي��ا�وت��ابط،�و��ئة�ل

ئ  �للقار �أو�جم. الّنّص ��لمة �مع�� ف�م �فال�ُي �عناصر�الّنّص، �ب�ن ��حالة �حر�ات ياق �الّس �و�ضبط
ّ
�إال لة

ياق ����عد�ا�داخل�إطار�الّس
ّ
���قبل�ا،�أو�بال

ّ
 .بوصل�ا�بال

���تم���بي��ا،�وال��ستطيع�تمي���تلك�
ّ
ق�ال ات�مع��عض�الفوار ر �ما�يرد�الشبھ�ب�ن�ا��مل�والعبا

ً
وكث��ا

�الدقيقة�ال���طرأت�ب�ن�ا��مل،�ف�ل�سياق� ق ،�و��ظ�الفوار غوي
ّ
�الل �إال�بالرجوع�إ���السياق ق الفوار

�وتفاصيلھلأللفا �بجزئياتھ �املع�� �من
ً
�ضر�ا �يجّر �الصور�. ظ �ف��ا �ت�تظم ��

ّ
�ال �ال�لّية �الصورة ياق، والّس

 :للسياق�أنواع�كث��ة�م��ا. “ال�ل”ا��زئية،�وال�يف�م��ل�جزء،�إال����موقعھ�من�

 امل�ا�ي� �الّنّص� :السياق ��� �ا��ديث �حصرنا �أو�إن ، �الّنّص �داخل �أو�ا��ملة �ال�لمة �سياق و�ع��

�من� �السابق �ب�ن �وموقع�ا ة �السور �داخل �أو��يات ��ية �وسياق �امل�ا�ي �السياق �إّن ل �نقو القرآ�ي
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ة،�وسياق�ا��ملة����موقع�ا�من��ية،� �يات�والالحق،�أي�مراعاة�سياق��ية����موقع�ا�من�السور

دت�فيھ،�وال�تقطع�عما�قبل�ا�وما��عد�افيجب�أ ذي�ور
ّ
 .ن�تر�ط��ية�بالسياق�ال

 ياق�الزم���لآليات،�أو�سياق� :السياق�الزم���ل��مل�أو�ال�لمات �القرآ�ي��و�الّس بال�سبة�إ���الّنّص

 .الت��يل،�و�ع���سياق��ية�ب�ن��يات�بحسب�ترت�ب�ال��ول

 راسة�ال�لمات�أو : السياق�املوضو�� ذي�يجمع�ا،��ومعناه�د
ّ
�بحسب�املوضوع�ال ا��مل�ال������الّنّص

��القصص�القرآ�ي،�
ً
���يجمع�ا�موضوع�واحد،�سواء�أ�ان�املوضوع�عاما

ّ
راسة��ية�أو��يات�ال أو�د

�من� �أو�حكم ��ن�ياء، �من �بن�ّ� �املخصوصة ��القصة
ً
�خاصا ��ان �أم �الفق�ية، �أو�ا��كم أو��مثال

 .�ح�ام�أو�غ���ذلك

 ل  :قاصديالسياق�امل ات�و�واعث�القو  7.ومعناه�النظر�إ���ا��ملة�أو�ا��مل�بحسب�النّي

�القرآ�ي� �والنص �عامة، غوي
ّ
�الل �الّنّص راسة �د �عند �السياق �من ��نواع ��ذه ��ل �تحكيم و��ب��

�وال� �الّنّص، ل �حو �سيحوم ��� ر �التا �السياق �ع�� ��قتصاد �فإّن
ّ
�وإال �مت�امل، �سياق �بمن�� خاصة

ه،�وأما��قتص �خية�املحيطة�يجاوز ر ��لتفات�إ����حداث�التا �من�دون ياق�الداخ���وحده ار�ع���الّس

�ب�ية�لغو�ة�مغلقة�تقتصر�ع���ما�تفيده��لفاظ�من�معان� بھ،�أو�املصاحبة�ل��ولھ،�فسيجعل�الّنّص

  .ودالالت

ص�-6
ّ
 أ�ّم�مصط��ات�الن

 املوضوع�–ال�لمة� -أ

ر�ا(و�مكننا�أن��ستدل�عل��ا�بتواتر�ا�املوضوع�ل�ا�موقع�خاص����الّنّص،��–ال�لمة� سع�)�سبة�تكرا ،�وو

،�و����عت���أ�م�ثوابتھ ���ترد�ف��ا،����الّنّص
ّ
�ا،�واملواقع�الالفتة�ال ر  .ان�شا

                                                           

24،�ص�مرجع�سابقخولة�طالب��برا�ي��،��- 7 .7  
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 املفتاح�–ال�لمة� -ب

ّص 
ّ
ياق��لھ. ���ال�لمة��ساسية����جملة�أو�ب�ت�أو�ن ��شع����الّس

ً
 .ت���ء�مع���ال�ل،�وت�تج�تأث��ا

 -مرجع،�تفتح�نوافذ�التفس������النص�–فكرة�������جو�ر�ا�. 

 ح�إ���املس�وت�عنھ ،�وتمنحھ�خاصية�معينة،�وتلّم  .تتواتر����الّنّص

 ���
ّ
�ال �ال�لمات �من �و�� �لتوصيل�ا، ��لھ ص �الّن �يوظف ��

ّ
�ال �املعلومة �من

ً
�أساسيا

ً
�عنصرا تمثل

 .يتوجب��حتفاظ���ا�عند�الت��يص

 عدد�من�ال�لمات��  .املفاتيحيتوافر����الّنّص

 ا��قل�الّدال���–ج

ال���ل�لمة�معينة��و�مجموع�دالال��ا�امل��مية��ساسية�املباشرة،�والسياقية�املستفادة�من� ا��قل�الّد

 .استخدام�ا����ا��طاب�أو�الّنّص 

1-� 
ً
�لل�لمة،�مثاال

ً
 :قد�يذكر�امل��م�مع���واحدا

ة�ال���نحن�عل��ا: �رض ر  .الكرة�السيا

�يم �فقد �السياق، �الستخدام�ا،أما
ً
�وفقا �مختلفة، �دالالت �أو� نح�ا ��ثم، �م�ان �دالالت �تحمل �قد إذ

�رومنطيقي�أو�دي�� اسة�املتكررات����الّنّص،�. املنفى،�أو�العدم،�أو�املو�ى،�من�منظور ر �د
ً
فمن�املفيد�جدا

 .ل�س�ل�و��ا�من��لماتھ��ساسية،�إنما�لكشف�تطور�ا�الّدال���فيھ

 قد�يذكر�امل��م�مجموعة�-2
ً
 رحل :من�املعا�ي�لل�لمة�الواحدة،�حي�ئذ�نت�لم�ع����عددّية�دالال��ا،�مثاال

حل�عن�امل�ان� حل�عن�الوطن�   /تركھ=   ر حل�إ���امل�ان�     /�اجر= ر  انتقل= ر
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حل�البع�� �عليھ�الرحل�= ر
ّ
حل�البالد��     /   )مركب�للبع��(= حط  طاف�ا،�وتنقل�ف��ا= ر

حل��سيفھ�  .رفع�سيفھ�عليھ= ر

حل”ما�السياق�فقد�يكسب�ال�لمة�أ  “ر
ً
ة،�دالالت�مختلفة،�مثاال : ،�عن�طر�ق�عالقات�املماثلة،�أو�املجاور

حل�فالن ق�ا��ياة،�مات: ر  …فار

 ا��قل�امل��مي -د

 
ً
،�أو�حدثا

ً
�موحدا

ً
�موضوعا ل ���تتعلق�بفكرة�واحدة،�أو�ت�ناو

ّ
 …�و�مجموعة��لفاظ�والتعاب���ال

ز�ار: ا��قل�امل�����للطبيعة: نحو �يع،�خضرة،�عصاف��،�ينابيع،�أ  …ر

 :يتضمن�ا��قل�امل����

 .�لفاظ�املرتبطة�باملوضوع�-1

 …علم،�عالم،�عليم،�معلوم،�معلم،��عليم: اشتقاقات�ال�لمة�املتصلة�باملوضوع�-2

،��عاسة،�قنوط: م��ادفات�ال�لمة�-3  …سعادة،�غبطة،�فرح�أو�حزن

 .قبيح≠ جميل�: �ضداد�-4

 …أن�نصنف�عناصر�ا��قل�امل�����بالتدرج،�من��سماء�إ���الصفات،�فاألفعال�و�مكن

 .حقل�القضاء: نحو
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 8.املحكمة�-الدعوة�–املحامي��–ا��كم��–القضاء��–القا����: �سماء

 …�م�ن–املستقيم�–ال��يھ�–العدل�–الصائب��–ال��يح�–املحّق�–املنصف��-العادل: الصفات

ل�عقو�ة�تأدي�ية�–ش�د�–دافع�–ا��م�–اّد����–اشت�ى�–حكم�–ق����: �فعال اع��ف��–أدان�–ال�أنز

 …بذنبھ

��عض�الباحث�ن�ب�ن ق �املف�ومي يفر �وا��قل �امل��مي، �ل�م،�ا��قل�امل�����ا��قل
ً
�إذ�يت�ون،�وفقا ،

�باملف �ف�ستخدمان �بي��ما، ��ساوي �ا��ا�� ��ستخدام �أّن
ّ
�إال �مدلوال��ا، �من �واملف�ومي ، �الدواّل �وم�من

 .نفسھ

 الب�ّية�والب�يوّ�ة -�ـ

ة����املوضوع�املب��،�والعالقات�البانية�لھ> �ع���. الب�ّي
ً
�مدر�ا ى ،�أو����املحتو ى �ا�تنظيم�دقيق�للمحتو إّ�

�كخاصية�ملا��و�واق�� ���ت�ت���. تنظيم�متصور
ّ
�الباحث�بواسط��ا�املعطيات�ال ل ة�طر�قة�ي�ناو فالب�يوّ�

�ن�إ���حقل�معر���مع�ن،�و�خضع�ا�
ّ

��ا�الذ ة،�غاي��ا�كشف�قوان�ن�العمليات�ال���يجّر إ���معاي���عقلّي

ه� �التفك���وتطور �أو�قوان�ن �النفس، ���ا ��عمل �ال�� �أو�القوان�ن ة، �ال�لّي �نية
ّ

�الذ �الب�ية اك ر �إلد ال�شرّي

ة�الظا�ر. ضمن�مجتمع�مع�ن ة�نظر�ة�وصفية��عتمد�املراقبة�والتص�يف�واعتبار�ب�ّي  9.والب�يوّ�

 �ّية�الداللّية�ال�لّيةالب -و

م�ن،��عد��ن��اء�من�مراقبة� د�يمكن��ستدالل�عليھ�با��واب�ع���سؤال�ن�متالز ���مف�وم�حد����مجّر

 :ا��طاب/ الّنّص�

                                                           
ة،�املرجع�السابق�علب�ي،� -  8 غوّ�

ّ
�،�م��م�املصط��ات�الل    رمزي

را�ي،�ط ،�ب��وت،�دار�الفا ا�ي����ضوء�املن���الب�يوي 189،�ص�2�،1994يم���العيد،�تقنيات�السرد�الرو .9  
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 الكالم؟�أي�املوضوع�املحوري� ى  .عالم�جر

 الكالم�ع���ذلك�املوضوع؟�أي� ى �جر  .القصدية�والغائبة: لّم

طة�بتع ة�مضمونية،�ومشرو  .اضد�الّنّص�الوظيفيو�ذه�الب�ّي

 ا��طاب 

�وإذا�ما�خرج�ليندرج�تحت� غة�وقواني��ا�ف�و�نّص
ّ
�ملفوظ�يندرج�تحت�نظام�الل فا��طاب��و��ّل

سالة�ومن�ثّم�ف�و�مغمور���� ة�توصل�الّر �يضطلع�بم�ّم
ً
،�فا��طاب�إذا

ً
الّسياقات��جتماعّية�سّ���خطابا

�عن�املراجع�يديولوجيا
ً
ظام�بحثا ق�الّن   10. إ���ا��طاب“ يم���العيد”و�كذا�تنظر�. ،�ومبالغ����خر

 
ً
ى�خطابا ��د�ي��و�خطاب،�ول�س�سو �من�قول�ا��ذا،�صدر�حكم�مقتضاه�أّن�الّنّص

ً
  . وانطالقا

ص��د�ي����أ�سط�مظا�ره� �) كالم(فإن�الّن
ً
ة�باألفراد�طر�قا ھ�كذلك،�وجدت�العلوم�امل�تّم

ّ
وألن

�علم� �تناولھ �لذلك اء، �القّر �مجموع �إ�� �بھ �و�تجھ �ا��ماعة، ��� �منغرس �فرد �يبدعھ ��د�ّي �والّنّص لھ،

�طر� �م��ا �ل�ّل ،
ً
�علما

ً
�علما ���سانّية �آخر�العلوم �إ�� �و�كذا س ر �بالّد ا�رة��جتماع

ّ
�الظ �إ�� ��سلكھ قة

ة�فتمتحن�منا���ا�عل��ا ا�احتوتھ�علوم�. �دبّي �كالمي�
ً
�مظ�را �من��ون�الّنّص��د�ّي ينطلق�صاحب�الّنّص

غة،�
ّ
�لل

ً
را �مصد ل

ّ
�و�ش� �والتحّرر، �الفو��� �بطا�ع صف �و�ّت �يومي �لفظي �سلوك �أنھ �منطلق �من سان

ّ
الل

�واختي رادة، �وإ �عن�و��
ً
را �صاد ا �فردي�

ً
�للتعب���ل�ونھ�نتاجا

ً
�أ�ساقا ذي��ستخدم

ّ
�قبل�الناطق�ال �من ار�حّر

����إبراز�ذلك�بآلّيات�نفسّية�وف��يائّية
ً
�مستعينا   . عن�فكره�ال����ّ�

دة،�كعلم�النفس� ع��م�علوم�متعّد ز ات�وحد�ا�ع���الّنّص��د�ّي�بل�تنا سانّي
ّ
ولم�يقتصر�دور�الل

�ا� ��� �منغرس �فرد �ابتداعھ ��د�ي �الّنّص �ل�ون ��سقھ�و�جتماع �وراء �تختفي ؤ�ة �ور �عمق �ولھ �ماعة

                                                           
10   - � �والّنّص �ا��طاب ، �ا��م��ي �الواسع �”عبد ��–املف�وم �ا��امعّية�“الّسلطة�–العالقة سة �املؤّس �مجد �ب��وت، ،

راسات� �ع،�طللّد    .107م،�ص�2008/�ـ1�،1499وال�شر�والتوز
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�مجموع� �إ�� �بھ �التوّجھ ى �سو �ل�س ��د�ّي �الّنّص �إبداع �من �والغرض ات، سانّي
ّ
�الل

ّ
��و�خط ذي

ّ
�ال املر�ّي

سالة�م��ونة�ببالغ،�باإلضافة�إ���… القّراء �ور �ومتلق� ٍ
ّ

ة�مش�لة�من�باث و�ذلك�تكتمل�ا��لقة�التواصلّي

�ال �لفّك �عل��ا ف ر �املتعا �فما�الشيفرة ���ص�ن �ب�ن
ّ
�إال �ال�يتّم �الّنّص �ألّن �ذلك �ل��طاب، ة �البيانّي ّرموز

ار�إ��� �بوجوده،�وقد�أشار�القا����عبد�ا��ّب
ّ
�التواصل�ال�يتحقق�إال �بھ،�وإّن

ّ
�الكالم�ال�يتّم�إال ،�ألّن ق فو

�و�جيب�صا �م��ما�أن�يخاطب�ابتداًء �ل�ّل �ب�ن�نفس�ن�ي�ّ�
ّ
�املخاطبة�مفاعلة،�وال��ستعمل�إال حبھ�أّن

ھ�. عن�خطابھ
ّ
ف�ا��طاب�بأن �عّر الكالم�املقصود�منھ�إف�ام�من��و�مت���للف�م،�”و�در�الدين�الزرك��ّ�

ة،�أّي� ظّي ة،�أو�التلّف فظّي
ّ
ة،�و�و�يقت����الل ما��و�كالًما�لھ�مقصدّي

ّ
ا،�وإن ا�كالًما�سائًب

ً
فل�س�ا��طاب�إذ

واضع�والتعاق رف�ن،�و�قت����الّت
ّ
رً�ا�ب�ن�الط  .)“د�بي��ماأن�ي�ون�كالًما�جا

غة�والكالم�
ّ
�وجوده�من�ثنائّية�الل سانّيات�ل�ونھ��ستمّد

ّ
�ل��طاب�جذور����الل ل�إّن ولذلك�يمكن�القو

���قال���ا�
ّ
���ة�ل��طاب ”De Saussure”ال

ّ
 11.���محاضراتھ�الش

 ّص�وا��طاب
ّ
 ب�ن�الن

�سعيد�يقط�ن�إّن� ل �ا�متعّددة�”يقو �وا��طاب�وأّ� �من�الرأي�العالقة�قائمة�ب�ن�الّنّص
ً
�وجھ�انطالقا

ى� ��ا��طاب،�و�ناك�من�ير �ما�واحد،�أي��ما�وج�ان�لعملة�واحدة��سّ���الّنّص�كما��سّ� ى�أّ� ذي�ير
ّ
ال

�من�ا��طاب�و�و�أقرب�إ���املنطق [22])“أّن�الّنّص�أ�ّم )���
ّ
�عكس�ذلك،�ومن��سس�ال ى ،�و�ناك�من�ير

�وا��طاب“ سعيد�يقط�ن”ب���عل��ا�  :نظرّ�تھ�للّنّص

 ردّيات� �الّس ��� �يحصر�عملھ ھ
ّ
�أن �مع ��د�ّي �ل��طاب �عامة ة �نظرّ� �ا ر �باعتبا عرّ�ة

ّ
�الش �من انطالقھ

ظرّ�ة �من�تلك�الّن
ً
 .بصف��ا�فرعا

                                                           
�تحليل��-  11 ات �م�شور �و�دب، غة

ّ
�الل ��� �العلمّية �والبحوث اسات ر �بالّد ��ع�� �محكمة، ة �أ�اديمّي �دور�ة ا��طاب،

   168ا��طاب،�ص�
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 � ��دبّيات ��� ت
ّ
�تجل �كما �الب�يوّ�ة �بالّروح عھ ���قبة��شّب

ً
�تمثيال ��و��ا زاتھ، �إنجا �مع �و�عاملھ ة الغر�ّي

نظ��  .جديدة�من�التفك���والّت

 ه����مؤلفھ� �باملظ�ر�“ تحليل�ا��طاب�وانفتاح�الّنّص ”��وؤ حوّي�والّنّص �ط�ا��طاب�باملظ�ر�الّن ر إ���

وقف�عند�حدود�الوصف� �التحليل�ال�يمكنھ�الّت �وقد�جاء�ذلك�من�قناعة،�أّن وإن�) ا��طاب(الّدال�ّ�

اه�إ���التفس��� �لھ�للتواصل�إ���التفاعل�الّن���ّ ) الّنّص (يتعّد
ً
�مساعدا

ً
 .و�ان�انفتاح�الّنّص�عامال

 خصاص�ا��طاب�-

د�مان�ونو�خصائص�ا��طاب����مجموعة�من�السمات��ساسية�ن��ص�ا�كما�ي��  :يحّد

 ا�وحدات�عابرة�ل��مل�للقواعد�التن”: سمة�املجتمعّية� ر ل���ا�تخضع�ا��طابات�باعتبا ظيمية�املعمو

 12.“داخل�مجتمع�محدد

 التوج��ية� �ولكن�” :سمة �نظر�املت�لم، �لوج�ة
ً
�تبعا �مش�ل ھ

ّ
�ألن �فقط �ل�س ،

ً
�موج�ا �ا��طاب ي�ون

ھ�يتطور��ش�ل�خطي����الزمان
ّ
�ألن

ً
 .“أيضا

 للعالم”: سمة�الفعل�والتأث���
ً
 .“فعل�الكالم��و�ش�ل�من�أش�ال�التأث������الغ���ول�س�فقط�تمثال

 ا� ����” :لتفاعليةسمة �ي��زان �بحيث �شر�ك�ن ��شرك �بي�� ��شاط ،
ً
�لفظيا

ً
��شاطا ه ر �باعتبا ا��طاب،

ج�أنا�  .“أنت�–امللفوظ�من�خالل�الزو

 ال�وجود���طاب�إ���داخل�سياق�مع�ن”: سمة�السياقية“. 

 جع�إ���ذات؛�إ���”: سمة�الذاتية ر �إذا�أ
ّ
�إال

ً
والزمانّية�تحّدد�ال��صّية�“ أنا”ال��عت���ا��طاب�خطابا

اء�مقول�ا�ومخاط��ا ز ة،�وكذا�تحديد�موقف�ا�إ  .“وامل�انّي

 ى��–يخضع�ا��طاب�”: سمة�الت��ير�ة  .“لعدة�معاي���–شأنھ����ذلك�شأن�با���السلو�ات��خر

                                                           

غة�و�دب،��-
ّ
اسات�والبحوث�العلمّية����الل ر ة�محكمة،��ع���بالّد 16،�ص�مرجع�سابقا��طاب،�دور�ة�أ�اديمّي 9 12   
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 ره�ا��اص”: سمة�التبعّية ى��شق�ع���ا�مسا �إذا�داخل�عالم�خطابات�أخر
ّ
 .“ال�مع���ل��طاب�إال

ّص�وا��طاب
ّ
 13الفرق�ب�ن�الن

�
�

دة�املعا�ي�يصدر�عن�باث ة�متعّد ة�ابالغّي سالة�تواصلّي ر �ا��طاب� �عن�ا��طاب�حيث��عدُّ يختلف�الّنّص

�لھ���ظة�) املخاطب(
ً
�سامعا د�و�و�يف��ض�من�متلقيھ�أن�ي�ون ن�ع���سياق�محّد �معّ� ھ�إ���متلق� موجَّ

س�ضمن�لسان ر �سامعھ�إ���غ��ه،�يتمّ���بالشفوّ�ة�و�د �أّن�الّنّص�إنتاجھ�و�و�ال�يتجاوز
ّ
ات�ا��طاب،�إال ّي

�غائب�و�ث�ت� ،�ولكّنھ�يتوّجھ�إ���متلق� ذي���دف�إ���عرض�تواص�ّ�
ّ
تا�ع�ا��م�ّ��ال �و�تلك�الّرسالة�أو�الّت

ظر�فيھ د�قّرائھ�ووج�ات�الّن د�بتعّد د�القراءات����الّنّص�وتتجّد يمومة�ول�ذا��عّد . بالكتابة،�كما�يتمّ���بالّد

� �النّ  ”Todorf”أما �ف�و�يتحّدد�فعنده �بأكملھ �كتاب �مع �يلتقي �مثلما �ا��ملة، �مع �يلتقي �أن �يمكن ّص

�وا�غالقھ �استقاللّيتھ �آخر�للّداللة. بواسطة �نظام اء ز �إ �ثان ھ
ّ
�ألن �إيحا�ّي �نظام �الّنّص �نظرّ�ة�. إّن �عدُّ

�تنجز�داخل�سياق�محّدد����الّزمان�وامل�ان�قصد�التب“ا��طاب”التواصل� رسالة�ب�ن�مرَسل�ومتلق� ادل�،�

ياغة�لفكرة�مقصودة،����تتا�ع�لغوّي�وفق�ما�تقتضيھ� والتبليغ�والتأث���و�التا���فا��طاب��و�تلك�الّص

،�ألّن�سوء� غوّي
ّ
أليف�الل ��نا�ضبط�الّ�ّ�ة�والّسالمة����الّت رّي رو نة�ومن�الّض غة�معّي

ّ
ة،�لل غوّ�

ّ
القواعد�الل

� ة، ة��بالغّي ����العملّي ي�إ����ضطراب �قد�يؤّد أليف �الّت سال ر ��عد�ذلك�إ ���ال�واء�إ���) ا��طاب(ليتّم

����املدّونة�الكتابّية  .املتلقي�إذا��انت�الّرسالة�منطوقة�أو�تدّون

ذي�يحمل�ب�ن�
ّ
غوّي�ال

ّ
�ذلك�ال�سيج�الل �ا��طاب��ان�الّنّص ل�إنھ�قبل�أن�ي�ون ول�ذا�يمكن�القو

 .طياتھ�داللة�ما

� �ج�از�غ��  ”Julia Krestiva”أما ، �الّنّص �أّن ى �طر�ق��ف�� �عن سان
ّ
�الل �نظام �ع �توز ��عود ، لسا�ّي

ابقة�واملعاصرة� �بذلك�إ����خبار�املباشر�مع�مختلف�أنماط�امللفوظات�الّس
ً
راميا �طھ�بالكالم�التواص�ّ�� ر

                                                           
غة�و�دب،� -13

ّ
اسات�والبحوث�العلمّية����الل ر ة�محكمة،��ع���بالّد    169مرجع�سابق،�ص�ا��طاب،�دور�ة�أ�اديمّي
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� �إقامة�نحو� ”vandijk”أّما �من�خالل �وا��طاب �ب�ن�الّنّص ق �تو���الفر �نظرّ�ة����الّنّص��د�ّي م فقّد

�يأخذ�با��سب سانّي�ن�عام�للّنّص
ّ
ة�ومنطلقھ����ذلك��و�أّن�الل قافّي

ّ
���عاد�الب�يوّ�ة�والّسياقّية�والث ان��ّل

�امللفوظات�لن��عاد�بناؤ�ا����وحدة�واحدة� �أّن
ً
،�معّدا سا�ّي

ّ
وا�ا��ملة�أع���وحدة�قابلة�للوصف�الل عدُّ

�من�خالل�ا��طاب�كفعالّية�تو ) الّنّص (���
ّ
�وحدة�مجّردة�ال�تتجّسد�إال ذي��عّد

ّ
ة�و���إطار��ذه�ال اصلّي

�مجّرد�و��ن�سياقھ�التداو��ّ  �كإعادة�بناء�نظرّي �الّر�ط�ب�ن�النّص  .العالقة�يتّم

ّص �
ّ
 الفرق�ب�ن�ا��طاب�والن

 الشفوّ�ة� غة
ّ
�الل �ع�� �يقوم �تواص�� ��شاط �ا��طاب �ألّن �يتلقاه؛ �سامع �إ�� �ا��طاب ب�نما�. يتوجھ

�إ���متلق�غائب،�يتلقاه�قراءة�عن�طر�ق  .الع�ن؛�الّن�الّنّص�مدونة�مكتو�ة�يتوجھ�الّنّص

 إنتاجھ� �ب��ظة �مرتبط ھ
ّ
�ألن �غ��ه؛ �إ�� �سامعھ �يتجاوز �ال �ديمومة�. ا��طاب �يحمل �الّنّص ب�نما

زمان�وم�ان ة؛�ألنھ�مكتوب،�و�مكن�قراءتھ�����ل� رّ�  14.واستمرا

 

 

 

                                                           
14 �الروا�ي� -   �والسياق(سعيد�يقط�ن،�انفتاح�الّنّص قا���العر�ي،�املغرب،�الدار�البيضاء،�ط)الّنّص

ّ
،�2،2001،�املركز�الث

   .12ص�



 :ا��اتمة
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� ��ذا�من �صالحية �إثبات �إ�� ��ذه �دراستھ ��� ���دف � �مداس �أحمد �أنا ��ستخلص ��ذا �بحثنا خالل

�
ً
التحليل����معا��ة�ا��طاب�الشعري�من�خالل�النموذج�ن�املختار�ن،����قراءة�يجمع�ف��ا�املتفرق،�ومفصال

�املطول،�فأجمع�املتفرق،�فقد�تمثل����حملة�املراجع�ال���عاد�إل��ا����دراستھ��ذه،�وا��امعة�املجمل،�
ً
وم�ذبا

�بما�يوافق�ب�ية�
ً
،�ليصل�إليھ�تركيبا

ً
ب�ن�النظري�واملحض،�واملصروف�إ���الشعر�أو�إ���السرد�أو��يقاع�تطبيقا

   .النص،�و��ناسب�مع�من���الدراسة

�ف�و�ع� �املجعل، �تفصيل �وأما �كتاب �تضمنھ �نحو�ما �الشعري "� �ا��طاب �و"تحليل �الشعر�"، سيمياء

،�للمؤلف�"التحليل�السيميا�ي�ل��طاب�الشعري "للمؤلف�محمد�مفتاح،�كما�وكتاب�" القديم�ودينامية�النص

����نموذج�
ً
�ب�ن�اللغة�و�يقاع�وعوامل�غر�ماس�السردية،�فجاء�ال�ل�مجمال

ً
عبد�امللك�مرتاض،�واللذين�جمعا

   .تطبيقي�و�من���مركبنظري�و 

� �كتاب ��� �ديراون �يول �أورده �نحو�ما �فع�� �املطول، ���ذيب �ا��طاب"وأما ،�" تحليل
ً
�كث��ا �فيھ ووسّعا

الذي�مّد�فيھ�بحثھ�إ���" النص�وا��طاب�و�جراء"وفّصال�ب�ن�املتالزم�ن،�ونحوه�ما�أورده�دو�و�جراند����كتابھ�

�عال  �القضايا �وعالج �النصوص، �وتص�يف �دون�التعليمية �املتعدد، �التنظ���والتطبيق �حيث �من ،
ً
�وافيا

ً
جا

�بذاتھ    .التطبيق�ع���نّصٍ

�إجمال� �ب�ن ��و�متوسط �بما �العناصر، �ب�ن �املزج �و�� ��نتقائية، ��ذه �سياق ��� �الباحث �وجد فقد

�آخر�يجمع�ب�ن�آراء�ا��ميع���
ً
�محمد�مفتاح�وعبد�امللك�مرتاض،�و�شر�يول�و�راون�ودو�و�جراند،�وجد�تصورا

�يجمع�ب�ن��ل�
ً
�لسانيا

ً
�من��ا

ً
،�مستخدما

ً
����ا��سبان�ا��انب�النظري�والتطبيقي�معا

ً
إخ��ال�غ���مخّل،�آخذا

،�و��ناول�بالدراسة�جميع�ب�يات�ا��طاب�الشعري 
ً
 .�س��اتيجيات�تركيبا
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  امل��ص�

�ل�ل�العناصر�واملحطات��ا�ع���أن�ي�ون��ختيار إعتمد�أحمد�مداس�
ً
النقدي����دراستھ��ذه،�جامعا

�سالمة�املن���من�خالل�النموذج�ن�املساء،�وقارئة�الفنجان،����
ً
لة�ل��طاب����ب�ياتھ�املختلفة،�مخت��ا

ّ
املش�

�عنوان �تحت �جاءت �ال�� �الدراسة �الشعري : "�ذه �ا��طاب �لتحليل �نحو�من�� �النص، �ب�ن�" لسانيات
ً
متوخيا

�املخت �عناصر�التواصل�النص�ن �ف��ما
ً
�مت�بعا �الرمز�والقناع، �ف��ما

ً
�ومقدرا �التناص، �فعل �كنموذج�ن ار�ن

�النص،� �م�ونات �مع �يتوافق �بما �نصي��ما، �ومدى �تماسك�ما، �وقياس �شمو��، �لتحليل �رؤ�ة ��� والنصية،

  .و�تما����مع�حدوده�اللغو�ة�ومم��اتھ�ال��كي�ية

 النص�–التحليل��–�طاب�ا��–اللسانيات�النصية� :ال�لمات�املفتاحية

Résumé 

Ahmed Madas s'est appuyé sur le choix critique dans son étude, incluant 

tous les éléments et stations qui constituent le discours dans ses différentes 

structures, testant l'intégrité du programme à travers les modèles du soir, et 

le lecteur de tasse, dans cette étude, qui relevait le titre : « Linguistique du 

texte, vers un curriculum pour l'analyse du discours. une vision d'analyse 

globale, mesurant leur cohérence et l'étendue de leur textualité, en 

adéquation avec les composantes du texte, et en adéquation avec ses 

limites linguistiques et ses caractéristiques structurelles. 

Mots-clés : linguistique textuelle - discours - analyse – texte 

 

 

 



Abstract 

Ahmed Madasa relied on the critical choice in his study, inclusive of 

all the elements and stations that constitute the discourse in its various 

structures, testing the integrity of the curriculum through the evening 

models, and the cup reader, in this study, which came under the title: 

“Linguistics of the text, towards a curriculum for discourse analysis.” The 

poetic” envisaged between the two selected texts as two models of the act 

of intertextuality, appreciating the symbol and mask, tracing the elements 

of communication and textuality, in a vision for a comprehensive analysis, 

measuring their coherence, and the extent of their textuality, in line with 

the components of the text, and in line with its linguistic limits and 

structural features. 

Keywords: textual linguistics - discourse - analysis - text 
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