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 محاضرات في تحلیل الخطاب النقدي

 الد�تور: ع�سى طیبي 

 المق�اس: تحلیل الخطاب النقدي

 السنة: أولى ماستر

 )1تخصص: نقد حديث ومعاصر (الفوج 

 

 المحاضرة الخامسة : وجهة النظر (المنظور السردي)

 

 - مفهوم وجهة النظر وارت�اطه �السارد:01

 العشر�ن في بدا�ات القرن  ) هنري ج�مس  ال�حوث التي قام بها ( إلى مفهوم الرؤ�ة�عود

، وعرضها ال إلى قولها وسردها، ألّنه الحظ أّن السارد ينظر إلى » مسرحة األحداث «الداعي إلى 

(العالم الحكائي من عٍل، و�دل أن تحكي القصة ذاتها �حكیها المؤلف
0F

، �ما أّنه َوَسَم الشخص�ات )1

(التي ال ُتْدِرك فقط، بل ُتْدَرك أ�ًضا بـ" المرا�ا العاكسة
1F

 ما حدا بتودوروف - بناًء على ذلك - إلى )2

 فإذا �انت الشخص�ات األخرى أوال وقبل �ل شيء صورا منعكسة على وعي معّین، فإّن «القول:

ًما مثاًال �شرح من خالله هذا االستنتا)2F3(»المرآة العاكسة هي هذا الوعي عینه.  ، ومفاده أّن ج ُمَقدِّ

أخ�ار شخص�ة من الشخص�ات قد ال نظفر بها من أفعال الشخص�ة ذاتها، ولكن من خالل إدراك 

(هذه الشخص�ة ألفعال اآلخر�ن وتقو�مها
3F

4(. 

                                                           
المر�ز الثقافي العر�ي، للط�اعة والنشر والتوز�ع،  ينظر: سعید �قطین، تحلیل الخطاب الروائي ( الزمن- السرد- التبئیر )، - 1

 .285، ص1993 ،2بیروت، لبنان، الدار الب�ضاء، المغرب، ط
، 2 ينظر: تزف�طان طودوروف، الشعر�ة، ترجمة شكري الم�خوت ورجاء بن سالمة، دار تو�قال للنشر، الدار الب�ضاء، المغرب، ط- 2

 .52، ص1990
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 3
  ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 4
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نات الخطاب السردي، يتعلق األمر   و�تصل موضوع دراسة وجهة النظر �أحد أهم مكوِّ

�السارد، إذ ت�قى " وجهة النظر" خاضعة إلرادته، ولموقفه الفكري بوجه عام. فوجهة النظر والسارد 

منهما ينهض على اآلخر، فال رؤ�ة بدون راو، وال راو بدون  متداخالن ومترا�طان، و�ل «عنصران 

د إلى درجة �برى رؤ�ة. و�نعكس هذا التداخل �صورة م�اشرة على  بناء المادة القصص�ة فالرؤ�ة تحدِّ

نوع البناء، ونمط العالقات بین العناصر الفن�ة، لسبب أساسي وهو أّنها تمتلك ه�منة ش�ه مطلقة 

 (»على تلك العناصر.
4F

1( .

 

 - تطور مفهوم وجهة النظر:02

هنري "  بدًءا بـ"،وجهة النظر"  تعاقبت �التحلیل والتصن�ف لمصطلح قداآلراء إن �ثیرا من  

 إلى ، في األر�عینات"جان بو�ون "  إلى  "،فر�دمان "  إلى "،بیرسي لو�وك" انتقاال إلى "، ج�مس

 الذي قام بتصح�ح الكثیر منها مستفیدا من  "تيجیرار جین"تودوروف في الس�عینات، ثّم أعمال 

 السرد والتبئیر"  في مقالتها حول " م�ك �ال" الدراسات التي س�قته، والنقد الذي وجه إل�ه، وطروحات 

 النظري، وسعت إلى إقامة نموذج جديد لنظر�ة "نیتيج" قراءة لمشروع من خاللها التي قدمت " 

م م�ك �ال مصطلح " التبئیر" �مفهوم " العالقة بین الرؤ�ة وما ُيرى، أو ُيدرك "، أو التبئیرات،  إذ ُتَقدِّ

(بتعبیر أدق " العالقة بین " الرؤ�ة "، الفاعل الذي يرى، والشيء المرئي"
5F

 دون أن ننسى أسماء ؛ )2

�احثین آخر�ن أسهموا في هذا الموضوع على غرار األمر�كي س�مور شاتمان واأللمانیین ستنز�ل 

 .و�ايزر والروس �اختین وفولوز�نوف وأوسبنسكي

 و�لورته  مفهوم الرؤ�ةبتعمیق �عد هنري ج�مس  Percy Lubbock »بیرسي لو�وك قام «و

( الذي �عتبره تودوروف الدارسة المنهج�ة األولى لمسألة الرؤ�ة) حیلة التخیل (هفي �تاب
6F

إذ بّین ، )3

                                                           
، لبنان، الدار ت السردي - مقار�ات نقد�ة في التناص والرؤى والداللة -، المر�ز الثقافي العر�ي، بیرول عبد هللا إبراه�م، المتخي- 1

 . 62، ص1990، حز�ران 1الب�ضاء، المغرب، ط
، ص 2009ينظر: م�ك �ال، التبئیر، ترجمة: السید إمام، الروا�ة ( قضا�ا وآفاق )، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، العدد الرا�ع،  )2(

271 ،273. 
 .51، 50 ينظر: المرجع نفسه، ص- 3
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الفرق بین السارد العالم �كّل شيء الذي �فرض وجوده في �ل شيء، و�ین عرض األحداث و�أّنها 

(تجري أمام المتلقي ُمَتَحیِّزا لتصور سا�قه رغ�ًة في مسرحة أحداث القصة
7F

1(. 

 فقدم تصورا أكثر تنظ�ما لكنه طو�ل �عض  Norman Fredman أّما الناقد نورمان فر�دمان

(الشيء
8F

في ثالث "رؤ�ات" هي: الرؤ�ة من الخلف  Jean Pouillon ، ل�ختصره الحقا جان بو�ون )2

)vision par derrière  ) الرؤ�ة مع -( avec  vision(–) الرؤ�ة من الخارج du dehors 

(vision)
9F

3(. 

(و�جيء تودوروف و�حافظ على التقس�م ذاته المشار إل�ه سا�قا
10F

4( :

وتستخدم في الراو�ات التقلید�ة، و�تمیز السارد الرؤ�ة من الخلف ( السارد < الشخص�ة ):  -

فیها �معرفته الك�ة للشخص�ات، فهو �عرف أكثر مما تعرف هي عن نفسها، حیث �ستط�ع أن �كشف 

كل أسرارها، و�ظهر رغ�اتها الكامنة، دون أن يبین ��ف اكتسب هذه المعرفة." إنه يرى ما �جري 

 (خلف الجدران �ما يرى ما �جري في دماغ �طله."
11F

5(      

 العصر الحديث." وفي هذه أدب  هذا النوع شائع في الرؤ�ة مع ( السارد = الشخص�ة ): -

الحالة �عرف السارد �قدر ما تعرفه الشخص�ة الروائ�ة، وال �ستط�ع أن �مدها بتفسیر لألحداث قبل أن 

 ( وهنا أ�ضا �مكن الق�ام بتمییزات �ثیرة."تتوصل إل�ه الشخص�ات الروائ�ة، 
12F

 إذ �مكن أن تسرد )6

القصة �ضمیر المتكلم المفرد أو �ضمیر الغائب مع المحافظة على الرؤ�ة اتل تقدمه الشخص�ة 

                                                           
 . 286، 285 ينظر: سعید �قطین، تحلیل الخطاب الروائي ( الزمن- السرد- التبئیر )، ص- 1
 نظر�ات وتصورات نقد�ة-، نظر�ة السرد من وجهة النظر – ينظر: فرانسواز فان. رسوم غیون،  وجهة النظر أو المنظور السردي - 2

 .15- 13ترجمة: ناجي مصطفى، ص إلى التبئیر،
 .290- 287 ينظر: سعید �قطین، تحلیل الخطاب الروائي ( الزمن- السرد- التبئیر )، ص- 3
،  1992 ينظر: تزف�طان تودوروف، مقوالت السرد األدبي، ترجمة سح�ان وفؤاد صفا، طرائق تحلیل السرد األدبي- دراسات-،- 4

، ص 1988، 9- 8. والترجمة ذاتها موجودة في مجلة آفاق، ينظر: آفاق، اتحاد �تاب المغرب، الر�اط، المغرب، العدد59، 58ص
30 -53. 
 .45 ينظر: تزف�طان تودوروف، مقوالت السرد األدبي، ترجمة سح�ان وفؤاد صفا، ص- 5
   المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 6
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نفسها عن األحداث، �ما �مكن أن �قدم الراوي قصته من منظور عدد من الشخص�ات، وذلك 

�االنتقال من شخص�ة إلى أخرى . 

و�ان ظهورها في �تا�ات القرن العشر�ن. وفي  لرؤ�ة من الخارج ( السارد > الشخص�ة ):- ا

هذه الحالة �عرف السارد أقل مما تعرف أي شخص�ة من شخص�ات الروا�ة، فهو ال �عرف عن وعیها 

شیئا، ول�س بوسعه النفاذ إلى عمقها ومعرفة نمط تفكیرها، لكن ي�قى هذا مجرد تواضع، وضرب من 

ضروب الكتا�ة فقط." إن السارد هو الفاعل في �ل عمل�ة البناء التي فحصناها ، وت�عا لذلك تدلنا 

كل مقومات هذه العل�ة، �صورة غیر م�اشرة على ذلك الفاعل ، فالسارد هو الذي �جسد الم�ادئ التي 

ينطلق منها إطالق األحكام التقو�م�ة ، وهو الذي �خفي أفكار الشخص�ات أو �جلوها ، و�جعلنا بذلك 

(نقاسمه تصوره " للنفس�ة"، (...)، "
13F

1( 

 - وظ�فة وجهة النظر:03

ا�ات؛ �ونها ُتْسهم في التأثیر على المتلقي َتْسَتِمد " وجهة النظر" ِق�مَتها مّما تحمله من غ 

�اعت�اره ال يتلقى المتن الحكائي �صورة م�اشرة، و�ّنما َ�ْسِ�قه إدراك السارد الذي يتخذ لنفسه موضًعا ما 

من زوا�ا الحكا�ة، و�نسج عالقات مختلفة مع شخص�اتها ُمْبِرًزا سماتها، وأفكاَرها، وعالقاِتها أ�ضا، أو 

ُمْخف�ا إ�اها لدواٍع أو ألخرى، �ما يتوّلى تقد�م عالمه الحكائي من أحداث، وزمان ومكان حسب أفكاره 

الوقائع  تقد�م ورؤ�ته هي أساس  بتعبیر تودوروف.)14F2(» فال وجود لقصة �ال سارد «ومواقفه 

 التي يتألف منها العالم التخییلي ال تقدم لنا أبدا في " ذاتها "، بل من ع فالوقائ«  �شكل عامواألحداث

، �ما أن القصة ال تسرد نفسها، بل البد لها من )15F3(»منظور معّین وانطالقا من وجهة نظر معّینة. 

راو�ة �عرِّف اآلخر�ن بها، و�التالي سیترك تأثیره على تفاصلیها ت�عا لمفاه�مه، وت�عا لطب�عة رؤ�ته 

للح�اة، من جهة، ومن جهة ثان�ة، فإّن شخص�ات القصة تكّون هي األخرى وجهات نظر تجاه 

�عضها ال�عض، ما �جعل المسرود له يتأثر �طب�عة هذا الحكي رغم تفاوت درجة حضور السارد ألّنه 
                                                           

 .56 ص ترجمة شكري الم�خوت ورجاء بن سالمة،   تزف�طان تودوروف، الشعر�ة،- 1
 .56- تزف�طان طودوروف، الشعر�ة، ترجمة شكري الم�خوت ورجاء بن سالمة، ص  2

 .50المرجع نفسه، ص -  3
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 وحتى في حالة محكي يتكون حرف�ا من حوارات بین الشخص�ات، ودون ص�غة لإلسناد ( من نوع: «

كرست�ان  �ما يذهب إل�ه )16F1(». تقال )، �جب أن نقبل بوجود تلفظ أعلى ينقل إلینا هذه الحوارا

(أنجل�ه
17F

2(Christian Angelet . 

 - إسهامات جیرار جینیت ومصطلح التبئیر:04

 استحالة وجود محكي «وقد سارت السرد�ات الفرنس�ة في االتجاه نفسه؛ إذ يؤ�د جیرار جینیت 

، فال وجود لملفوظ دون ذات ُمتلِفظة ُتنِتُجه حّتى و�ن حاولت العمل�ة السرد�ة االختفاء )18F3(»دون سارد 

إلى أقصى حّد ممكن لصالح الحكا�ة، فهذا ال �جعلنا ننكر دور الوس�ط ( السارد )، حتَّى و�ْن تنحَّى 

جان�ا، فاسًحا المجال للشخص�ات، ِلُتَعبِّر م�اشرة عن أفكارها، وتصوراتها، ل�جد القارئ نفسه وجها 

لوجه معها، و�شفاف�ة مطلقة، و�أّن األحداث المعروضة واقع�ة، خاصة إذا ما تعلق األمر �سرد 

 الذي �قابله في focalisationتار�خي �حیل على وقائع �عینها. وقد وضع جیرار جینیت مصطلح 

حاوال - بناء على تصوره لهذا المفهوم- أن يتجنب الخلط الحاصل بین  م " التبئیر "العر��ة مصطلح

" الصوت " و"المنظور "، فضال على �ون هذا المصطلح �جعل مفهوم اإلدراك أوسع �عدما �ان 

واختصارا لما سبق نقول ؛ أن مصطلج التبئیر مصطلح " الرؤ�ة " �حیل على داللة �صر�ة فقط. 

الذي وضعه جیرار جینیت جاء لُ�َخلِّص المفهوم من ال�عد ال�صري الذي توحي �ه مصطلحاته 

(الشائعة من قبیل " الرؤ�ة "و" وجهة النظر"؛ ومؤداه هو: " تضییق في حقل الرؤ�ة"
19F

، و بتعبیر أدق )4

                                                           
ترجمة: ناجي مصطفى، منشورات الحوار األكاد�مي   �رست�ان أنجل�ه، السرد�ات، نظر�ة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر،- 1

 .98، ص1989، 1والجامعي، دار الخطابي للط�اعة والنشر، الدار الب�ضاء، ط
  الملفوظ.بوت�ًعا لذلك َتَتَشّكل رؤ�ة المسرود له للوقائع �اعت�اره َمْن يوجه إل�ه الخطا-  2
 . 98ترجمة: ناجي مصطفى، ص   �رست�ان أنجل�ه، السرد�ات، نظر�ة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر،- 3
. و�نظر 77- 57ترجمة: ناجي مصطفى، ص  ينظر: جیرار جینیت، المنظور، نظر�ة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر،: ) ينظر4(

أ�ًضا: مجموعة من المؤلفین، إشراف دمحم القاضي، معجم السرد�ات، الرا�طة الدول�ة للناشر�ن المستقلین ( دار دمحم علي للنشر- تونس، 
، 2010، 1دار الفار�ي - لبنان، مؤسسة االنتشار العر�ي- لبنان، دار تالة- الجزائر، دار العین -  مصر، دار الملتقى- المغرب)، ط

 . 67- 65ص 
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 . )20F1(» أو المفهومي الذي تقدم من خالله المواقف واألحداث ي الوضع اإلدراك«فالمقصود �التبئیر 

ر التصن�فات المذ�ورة سا�قا، �مكن االستعانة �الجدو ( التَّوض�حي التاليلوتسه�ال لتصوُّ
21F

2(: 

 "   III صور جینیت "

 Seuil 1972 

  تودوروف " األدب والداللة "

Larousse 1967 

الزمن والرواية " " بو�ون            

Gallimard 1946  

السارد �عرف أكثر مما تعرف  التبئیر في درجة الصفر

 الشخص�ة

 الرؤ�ة من الخلف

 السارد �عرف نفس ما تعرفه  التبئیر الداخلي             

 الشخص�ة

 الرؤ�ة مع ( المصاح�ة )

السارد �عرف أقل مما تعرفه   التبئیر الخارجي       

 الشخص�ة

 الرؤ�ة من الخارج

 المراجع

 .1988، 9- 8- آفاق، اتحاد �تاب المغرب، الر�اط، المغرب، العدد01

 .2000  دط، الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس،-02

 تزف�طان تودوروف، مقوالت السرد األدبي، ترجمة سح�ان وفؤاد صفا، طرائق تحلیل السرد -03

 . 1992األدبي- دراسات-، 

- تزف�طان طودوروف، الشعر�ة، ترجمة شكري الم�خوت ورجاء بن سالمة، دار تو�قال للنشر، 04

 .1990، 2الدار الب�ضاء، المغرب، ط

، 1 جیرالد برنس، قاموس السرد�ات، ترجمة: السید إمام، میر�ت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط-05

2003. 

                                                           
. و�نظر 71، 70، ص2003، 1 جیرالد برنس، قاموس السرد�ات، ترجمة: السید إمام، میر�ت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط)1(

     .Gérard Genette, Figures III , p : 203 -224أ�ًضا:
 .160 ، ص2000  دط،الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس،  ينظر: - 2
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  سعید �قطین، تحلیل الخطاب الروائي ( الزمن- السرد- التبئیر -06

، 2، المر�ز الثقافي العر�ي، للط�اعة والنشر والتوز�ع، بیروت، لبنان، الدار الب�ضاء، المغرب، ط

1993. 

 السردي - مقار�ات نقد�ة في التناص والرؤى والداللة -، المر�ز ل عبد هللا إبراه�م، المتخي-07

 .1990، حز�ران 1، لبنان، الدار الب�ضاء، المغرب، طتالثقافي العر�ي، بیرو

- مجموعة من المؤلفین، إشراف دمحم القاضي، معجم السرد�ات، الرا�طة الدول�ة للناشر�ن 08

المستقلین ( دار دمحم علي للنشر- تونس، دار الفار�ي - لبنان، مؤسسة االنتشار العر�ي- لبنان، دار 

 .2010، 1تالة- الجزائر، دار العین -  مصر، دار الملتقى- المغرب)، ط

- م�ك �ال، التبئیر، ترجمة: السید إمام، الروا�ة ( قضا�ا وآفاق )، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، 09

 .2009العدد الرا�ع، 

ترجمة: ناجي مصطفى، منشورات الحوار األكاد�مي   نظر�ة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر،10-

 .1989، 1والجامعي، دار الخطابي للط�اعة والنشر، الدار الب�ضاء، ط

11-Gérard Genette , Figures III ,Edition du Seuil , Paris ,1972   .  
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 المحاضرة السادسة:

 التحلیل الس�م�ائي للخطاب السردي   

 أوال: البن�ة السطح�ة:

 - المكون السردي: الحالة والتحول، النموذج العاملي، البرامج السرد�ة.01

على أيدي  Claude Levi Straussتطور علم السرد الذي ظهر مع �لود ل�في ستراوس 

وصفه ( actant ) �احثین آخر�ن، ومنهم قر�ماس" و�ان من منطلقات قر�ماس األساس�ة مفهوم الفاعل

 (وحدة بنیو�ة."
22F

 إذ يرى أن للقصة مسار�ن سرديین، و�تعلق هذان المساران �الذات (التي تتحدد في )1

عالقتها �الموضوع ) والذات الضديدة المتصارعتین، وتتم المواجهة بینهما في لحظة ما" والمواجهة 

، فهي إّما  (transactionnelle )ذاتها �مكن أن تتم على شكل سجالي أو على شكل تصالحي

 (." (échange) متجل�ة في معر�ة أو متجل�ة في ت�ادل
23F

 و�ؤدي هذا الصراع إلى انفصال إحدى )2

 الذاتین عن موضوع الق�مة، الذي �ص�ح هدفا للذوات في حین �كون خصمها في اتصال معه.

و�مّیز غر�ماس بین ذاتین مختلفتین: ذات الحالة " وهذه الذات إما أن تكون في حالة 

، فإذا �انت في حالة اتصال، فإنها ترغب في 0 عن الموضوع  V، أو في حالة انفصال^اتصال

 (االنفصال، و�ذا �انت في حالة االنفصال فإنها ترغب في االتصال."
24F

 وتقوم ذات الفعل التي ت�قى )3

(ذات فاعلة �عمیلة االتصال أو االنفصال التي تخص ذوات الحالة.
25F

4(  

يرتكز النموذج العاملي من حیث هو نظام ثابت على ثالثة أزواج من العوامل هي: 

المؤتي/المؤتي إل�ه(المرسل/المرسل إل�ه) والفاعل/الموضوع(والذات/ الموضوع)  والمساعد/المعارض، 

وتنتظم بین هذه العوامل جم�عا عالقات. و�تحقق البرنامج السردي بتوفر الذات المؤهلة على مجموعة 
                                                           

. 104) م�جان الرو�لي، سعد ال�ازغي، دلیل الناقد األدبي، ص1(
، 1988/ 9-8ق، اتحاد �تاب ، المغرب، العدد ا) أ. ج. غر�ماس، الس�م�ائ�ات السرد�ة  المكاسب والمشار�ع، تر: سعید بنكراد، آف2(

. 128ص
 .34حميد لحمداني ، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ص) 3(
 .130، 129 صأ. ج. غر�ماس، الس�م�ائ�ات السرد�ة  المكاسب والمشار�ع، تر: سعید بنكراد، ينظر: )4(
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(من الموجهات
26F

1(    (modalités)   هي:- وجوب الفعل  devoir faireرغ�ة الفعل - vouloir 

faire  .معرفة الفعل -   savoir  faire قدرة الفعل -       pouvoir  faire   

  �شكل النظام العاملي جملة على نحو ما يوضحه الرسم الب�اني التالي:

 

 

 

 

وتجسیدا لهذا المثال التجر�دي نسوق الملفوظ التالي: " أنفذ ملك األرانب فیروز السترجاع 

(العین من الفیلة"
27F

. فالمرسل هو الملك، والذات هو فیروز، والموضوع �قوم على استرجاع العین، )2

والمرسل إل�ه هو مجموعة األرانب، والمعارض (أو الفاعل النق�ض في هذا الس�اق) هو الفیلة، أما 

 المساعد فس�كون، وفق ما تفیده مال�سات الفعل ف�ما �عد، ضوء القمر وتسلق الجبل.

�النس�ة إلى الخطاب اإلصالحي الديني في نها�ة القرن التاسع عشر، والمجسد في �تا�ات 

 عبد الرحمن الكواكبي، واألفغاني، �دمحم عبده، وغیرهم، يتلخص في األنموذج التجر�دي التالي:

 

 

 

 

                                                           
. 129، ص1988 المغرب، 9-8) غر�ماس، تر: سعید بنكراد، السم�ائ�ات السرد�ة، آفاق اتحاد �تاب المغرب، العدد1(
) المثال مأخوذ من �تاب: دمحم ناصر العج�مي، في الخطاب السردي، ينظر: دمحم ناصر العج�مي، في الخطاب السردي، نظر�ة  2(

 .39، ص1993، الدار العر��ة للكتاب، تونس، ) Greimas( قر�ماس

 الملك
 المرسل (المؤتي)

 العين
 الموضوع

 فيروز
 (الفاعل)
 الظهير (أو المساعد) الذات

 ضوء القمر وتسلق الجبل
 المعارض

 الفيلة

المرسل إليه (األرانب 
 المؤتي إليه)
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 مالحظات:

استفاد قر�ماس في تحديده لمفهوم العامل من الدراسات المیثیولوج�ة، �ما استفاد في بناء تصوره - 

التي ش�ه فیها ( Tesnière)  للنموذج العاملي من مفهوم العوامل في اللسان�ات �ما بینها تسنیر

الملفوظ ال�س�ط �المشهد، والمشهد عنده �عادل الجملة، �ما استفاد من قر�ماس من أ�حاث الشكالنیین 

(( خاصة أ�حاث فالد�میر بروب المتعلقة �المثال الوظائفي )، ومن أ�حاث " سور�و" في المسرح
28F

1(  . 

- نشیر إلى وجود برامج سرد�ة ثانو�ة في النص السردي إلى جانب البرامج السرد�ة الرئ�سة. كما 

 (�مكن أن تتعدد البرامج السرد�ة في النص الواحد.
29F

2(  

- ُ�مكن لعامل واحد أن �كون ُمَمثًَّال في الحكي ِ�ُمَمثَِّلْین أو أكثر، �ما أن ُمَمّثًال واحًدا �مكن أن �قوم 

َدة.  �أدوار عامل�َّة ُمتعدِّ

- �مكن أن تكون ذات اإلنجاز هي ذات الحالة، وفي هذه الحال نعثر على ستة عوامل، أّما إذا 

اختلف األمر وقامت �الفعل ذات أخرى نسمیها " ذات اإلنجاز"، فإن الحديث س�ص�ح يتعلق �س�عة 

 عوامل، وهي التي �طلق علیها قر�ماس- أي العوامل-" النموذج العاملي".

 

                                                           
 .33- 31)، صمن منظور النقد األدبي بن�ة الّنّص السردي (ينظر: حمید لحمداني،  )1(
 .37- 33)، صمن منظور النقد األدبي بن�ة الّنّص السردي (ينظر: حمید لحمداني،  لمزيد من االطالع في هذا الموضوع؛  )2(

 المرسل المؤتي (اإلله)

 الفاعل (المسلمون)
 الذات

 المرسل إليه
 المؤتي إليه (المسلمون)

 الموضوع: التقدم وعزة المسلمين)

المساعد: (العمل بمقتضى ما يمليع 
القرآن والرسول والسلف الصالح 

 من أحكام وتشريعات)
 )المعارض: (الجهل واالستعمار
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 المحاضرة السا�عة:

(- المكون الخطابي02
30F

 : الصور، المسارات الصور�ة، التشك�الت الخطاب�ة:)1

 يهدف التحلیل الس�م�ائي إلى بناء الشكل الس�م�ائي للمفهوم، في هذا المستوى الذي ينتظم 

 السطح هناك نوعان من أشكال التنظ�م:

 أ- األشكال السرد�ة التي تشكل المكّون السردي.

 ب- األشكال الخطاب�ة التي تشكل المكّون الخطابي.

 �مكننا أن نقدم هذه األمور �الطر�قة اآلت�ة:

    

 

 

 

 

 

 يبدأ عادة تحلیل النصوص من قصص المكّون السردي بهدف وصف نظام وشكل المضامین.

 :Les figures- الصور 02-01

تحیل الصور على وحدات مضمون�ة ثابتة نسب�ة قد تدخل في س�اقات متنوعة لتحقق إمكان�ة 

 من إمكان�اتها المختلفة.

 :Figures l’exématiques-الصور الل�كس�م�ة 01--02-01

                                                           
 Groupe d entrevernes , Analyse sémiotique des textes, éd تّم االعتماد في هذا الموضوع على ما جاء في كتاب؛ )1(

TOUBKAL , 1987. والترجمة لـ: نبیلة زو�ش( مطبوعة ) و�نظر أ�ضا: جوز�ف �ورت�س، مدخل إلى الس�م�ائ�ة السرد�ة .
لإلشارة ، 2007ه- 1428، 1والخطاب�ة، تر: جمال حضري، منشورات االختالف ، الدار العر��ة للعلوم والناشرون، الجزائر، ط

 دمحم ناصر العج�مي، في الخطاب  ينظر: عن المكون الخطابي �مصطلح" المكون الّتصو�ري :"، دمحم ناصر العج�مييتحدث ناصر 
 .84- 75) ص  Greimas( السردي نظر�ة قر�ماس

 صعید المضمون 
 الشكل الس�م�ائي للمضمون 

 أشكاال خطاب�ة أشكال سرد�ة

 المكّون الخطابي المكّون السردي
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 لكي نفهم �شكل أفضل سیر الصورة داخل النص �مكننا أوال أن نقوم �مالحظة العناصر 

 ال�س�طة �الل�كس�مات، أي الكلمات التي �عطیها معجم لغوي ما و�حّددها.

 تستلزم الصورة مفهوما ثابتا وقا�ال للتحلیل على وحدات، انطالقا من نواة المضمون هذه، فإن 

 قابلة ألن تتطور في الوظائف التي وضعت لها هذه Réalisationأنواعا متعددة من التحق�قات 

  هذه اإلمكان�ات المختلفة لتحقیق الصور.Parcours sémémiquesالصور، نسمي مسارا س�م�م�ا 

  :Définition de la figureتعر�ف الصورة  -

الصورة هي وحدة مضمون ثابتة محددة بنواة مستقرة قد تدخل في س�اقات متنوعة وأن تحقق 

 مسارات س�م�م�ة مختلفة.

والذي يتحقق حسب الس�اق �قودنا  Virtuelleالصورة الل�كس�م�ة هي تنظ�م للمعنى المحّین 

 هذا إلى تصور الصورة وفق مظهر مزدوج.

: فالصورة �مكن أن توصف �كل معانیها الممكنة �اعت�ارها مجموعة Le répertoire- معجمي 

 منظمة من الدالالت، وهذا ما �قوم �ه معجم الل�كس�مات في لغة ما وهي تأخذ مظهر معینا.

 فالصورة �مكن أن تستغل إحدى إمكان�اتها الدالل�ة لتحقیق مظهرا من :L’utilisation- استعمالي 

 مظاهرها وهي هنا تأخذ مظهرا محققا.

 :Les figures dans le discours-الصور في الخطاب 02-01-02

  ما العمل إذا �انت لدينا ملفوظات عديدة متتا�عة ضمن جمل تشكل خطا�ا أو نصا؟

في هذه الحالة ترى جماعة أنتروفارن أنه ين�غي وجود أعمال تتناول "الحقول الدالل�ة" و"الحقول 

 المعجم�ة".

- الحقل المعجمي هو مجموعة مشكلة من �لمات (ل�كس�مات) تجمعها لغة ما لتمّیز بین األوجه 

  للصور.Virtuelالمختلفة لتقن�ة أو لموضوع أو لفكرة، هذا له عالقة مع فحص المظهر المحّین 

- نسمي حقال دالل�ا مجموع استعماالت الكلمة في نص معطى، استعماال �عطي لهذه الكلمة حمولة 

دالل�ة معینة، ونالحظ أن هذا �مكن أن يتصل �فحص المسارات الس�م�م�ة أو المظهر المحقق 

 للصورة.
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 ترى جماعة أنتروفارن أن دراسة هذين النمطین يبین لنا أن الصور الثابتة تقوم بینها عالقات 

 تشكل ش�كة �شیر إلیها مصطلح "حقل".

 فالنص ال يتشكل من صور معزولة من �عضها و�نما من صور تقوم بینها عالقات وش�كات 

 تصو�ر�ة، هذه الش�كات من الصور المعجم�ة هي التي تؤلف الصور الحق�ق�ة للخطاب.

 Parcours figuratif- المسارات الصور�ة 02-02

 Configuration discursives    التشكالت الخطاب�ة 

 إّن صور الخطاب التي تشكل ش�كات من الصور الل�كس�م�ة والتي ترت�ط ف�ما بینها عالقات 

 هي التي تؤلف ما �سمى �المسار الصوري .

 Parcours figuratif-المسارات الصور�ة 02-02-01

  تتكتل عدة صور داخل النص أو الخطاب لتشكل مسارا صور�ا مثل "الفسق" في قصة دود�ه. 

 Figuration discursive- التجسیدات الخطاب�ة 02-02-02

 إذا أخذنا �عین االعت�ار نصوصا متعددة لتمكننا من مالحظة وجود نقاط مشتر�ة بین مختلف 

المسارات الصور�ة التي تحققها هذه النصوص، ومن هذا المنطلق �مكننا القول إّن الصور المتعددة 

 .Configuration discursiveالمحققة في النصوص �مكنها أن تتجمع في تشكل خطابي واحد 

 التشكل الخطابي إذن هو مجموعة من الدالالت المضمرة القابلة ألن تتحقق عن طر�ق 

 الخطا�ات والنصوص في مسارات صور�ة و�مكننا أن نقدم رسما توض�ح�ا لشرح الفكرة أكثر:

         

 

 

 

 

 

 التبذير

 إسراف المال بوسائل مختلفة

 ح�اة الفجور. -

 الوالئم. -

 قطار الح�اة ...الخ -

إسراف بواسطة اللعب  -

 (الملهى- القمار)...الخ.
 

 تبذير بواسطة الحب. -

 تضلیل).–إغواء ( رشوة  -

 امرأة مدللة...الخ. -

 - تشكل خطابي:

 - محقق مثل:

 - مسارات صورية

3 2 1 
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كل نص في استغالله لمسارات محققة هي نصوص معینة يوّلد مسارات جديدة تأتي لتثري 

التشكل الخطابي، ومن المؤ�د أنه في استعارته ل�عض المسارات فإنه جبل مسارات أخرى على معجم 

خطابي يلعب دور الذاكرة الثقاف�ة، وهذه المسارات الجديدة تكون بدورها جاهزة لتحین في أ�ة لحظة 

 قصد إنتاج مسارات أخرى .

 توصلت جماعة أنتروفارن في األخیر إلى استنتاج نت�جة مهمة تتمثل في �ون :

 التشكیل الخطابي �شكل المظهر المضمر. -

 المسار الصوري �شكل المظهر المحقق. -

واستطاعت �ذلك أن تقدم مقارنة بین الصور الل�كس�م�ة والصور الخطاب�ة التي تدرك وفقهما 

 صور الخطاب ولخصت تلك المقارنة في الجدول اآلتي:

 صعید الل�كس�م صعید الخطاب 

 مظهر

 مضمر

 تشكل الخطاب

 (معجم خطابي)

 صورة ل�كس�م�ة

 (معجم جملي)

 مظهر

 محقق

 مسارات صور�ة

 (محققة في الخطا�ات)

 مسارات س�م�م�ة

 (محققة في الجمل)

   

 :Les rôles thématiques- األدوار الغرض�ة 02-03

 إّن تت�ع الش�كات الصور�ة القائمة في النص �ساعدنا على تحديد وض�ط الشخص�ات نتت�ع 

برمجتها ونموها في النص، إال أن فكرة الشخص�ة ال �مكن أن نستعملها على اإلطالق و�نما ين�غي 

 أن نتت�ع مما تتكون .
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- في التحلیل السردي �مكننا تعر�ف قسم من تر�ی�ة الشخص�ات هذه، هذا إذا أمكننا تحديد "الرجل" 

، 2 وفي ب س1كمجموعة جد منظمة من األدوار الفاعل�ة: فاعل الحالة أو الفاعل المنقذ في ب س

 هذه األدوار تتعلق بوضع�ات محددة في داخل ش�كة العالقات التي تبني البرنامج السردي.

- ين�غي تحديد القسم اآلخر من تر�ی�ة الشخص�ة والذي تعط�ه صور النص، وال �مكننا ذلك إال إذا 

نسمیها أدوارا غرض�ة  Discursifsتمكنا من المرور من المسارات الصور�ة إلى األدوار الخطاب�ة 

Rôles thématique. 

- مفهوم الدور الغرضي متصل �ذلك �الدور الفاعلي الذي حدد في إطار األشكال السرد�ة، وز�ادة 

على ذلك فإن مصطلح شخص�ة �مكننا من استخدام مصطلح ممثل، و�مكننا تعر�فه �ما يلي: "إنه 

صورة تحمل في آن واحد دورا خال�ا واحدا أو عدة أدوار فاعل�ة والتي تحدد وضع�ة في البرنامج 

السردي، ودور غرضي واحد أو عدة أدوار غرض�ة تض�ط في مسار صوري واحدا وعدة مسارات 

 صور�ة".

 

 

 

 

 

 بهذه الطر�قة ين�غي إدراك تقاطع الصعیدين الخطابي والسردي، حیث �كون المثل نقطة االلتقاء 
 والتقاطع.

 

 

 

 

 

 

 الممثل

وضع�ة في برنامج سردي 

  

 تلخ�ص لمسار سردي

 دور فاعلي دور موضوعاتي (غرضي) 
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 المحاضرة الثامنة:

(ثان�ا: البن�ات العم�قة
31F

1( Les structures profondes 

 Vers les unités minimales de la signe- �اتجاه الوحدات الدن�ا للداللة 01

 تحاول جماعة أنتروفارن أن تحصر وتحدد دور البن�ة العم�قة في تحلیل النص السردي، فترى 

أنه من الضروري االنتقال من مستوى النحو السردي الذي ينتظم بن�ات السطح إلى الصعید المنطقي 

 الداللي المتمثل في البن�ة العم�قة.

 و�ذا �انت البن�ة نظام من العالقات، فإن الداللة ال �مكن أن تنشأ إال على أساس الفوارق، 

وفق المنطق الذي  Ecartsوالمعنى ال �مكن أن يتلفظ إال �إدراك هذه الفوارق وتعیین االنز�احات 

 تتطل�ه، تتحدد البن�ة العم�قة �عالقة بین مجموعة من العناصر نسمیها ق�ما دن�ا متقابلة.

 :Les sèmes- الس�ممات 01-01

 �حتوي السم�م على مجموعة من الس�مات، لهذا فإن �ل س�م�م ين�غي أن �حلل �مجموعة من 

 الحدود الدالل�ة األول�ة التي �طلق علیها اسم الس�مات.

 :La décomposition des figures- تفك�ك الصور 01-01-01

 يرمي التحلیل الس�مي إلى رّد المعاني والمدلوالت إلى الحدود الس�م�ة معناه إلى الش�كات 

 المنظمة للحدود األول�ة.

 �فضل الس�مات المشتر�ة أو المختلفة فإن صور لغة ما �مكن أن تثبت بینها عالقات تر�ط 

 وتوصل أو تقابل وتنفي.

 ثم تعرضت جماعة أنتروفارن إلى دراسة صورتین ل�كس�میتین هما "األمل" و"الخوف" وتمكنت 

من التقاط الحدود الدالل�ة من خالل المثال الذي حللته عن طر�ق الوظ�فة الخالف�ة حیث أنها قدمت 

 التر�یب الس�مي للصورتین �ما يلي:

 "األمل": /إحساس/+/مستقبلي/+/مرح/. -

                                                           
-86) ص Greimas(  دمحم ناصر العج�مي، في الخطاب السردي نظر�ة قر�ماسينظر: للتزود في هذا الموضوع ينظر أ�ضا: )1

99. 
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 "الخوف": /إحساس/+/مستقبلي/+/كئیب/. -

 وتوصلت إلى أن "األمل" �عارض "الخوف" عن طر�ق حدود /مرح/ عكس /كئیب/.

 �ل صورة ل�كس�م�ة �مكنها أن تحقق في مسارات س�م�م�ة، هذه األخیرة تتألف من مجموعة 

من الس�م�مات ين�غي تحلیلها هي األخرى إلى مجموعة من الحدود الس�م�ة و�مكن أن نوضح ذلك 

 في الرسم اآلتي:

 

    

 

 

 

هذا الرسم يوضح �ذلك ��ف�ة االنتقال من فحص المكون الخطابي إلى تقدير البن�ة العم�قة التي 

 آثار المعنى في الخطاب. Décompositionنحصل علیها بواسطة تفك�ك 

 :Au plan discursif- على الصعید الخطابي 01-01-02

 سبق القول إن الخطاب ينتظم عن طر�ق مسارات صور�ة، هذه األخیرة لها تشكل خطابي. 

النواة المستقرة للتشكل الخطابي تظهر �مجموعة من الحدود األول�ة أو الس�مات و�مكن توض�ح ذلك 

 �الرسم اآلتي:

 

 

 

 

 

 الصورة الل�كس�م�ة (الكلمة)

 2س�م�م  3س�م�م  1س�م�م 

 ..... ن 5س�م  4س�م  3س�م  2س�م  1س�م 

 (مسارات سم�م�ة)

 تشكل خطابي

 مسار صوري  مسار صوري 

 (�اعت�اره تنظ�ما خطاب�ا للس�م�مات)

 ................ ن 4 3 2 1 الس�مات
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 Sèmes nucléaires et classèmes- الس�مات النوو�ة والمصانف 01-02

  إّن عمل�ة تفك�ك الصور إلى ق�م دن�ا في حدود س�م�ة �جعلنا نمیز بین نوعین من الس�مات:

 .Sèmes nucléairesس�مات نوو�ة  -

 .Les classèmesمصانف  -

 - الس�مات النوو�ة:01-02-01

 هي مجموعة من الحدود الدن�ا التي تعّد ضرور�ة في تعر�ف ل�كس�م ما، حیث أنها تشكل نواة 

 س�م�ة مستقرة، هذه الس�مات النوو�ة هي التي تشكل ما �سمى �المستوى الس�میولوجي للداللة.

 :Les classèmes- المصانف 01-02-02

 هذه الس�مات ال تعود إلى نواة مستقرة في الصور و�نما تتحدد بواسطة الس�اق، إنها تعین 

انتماء الصور إلى صنف أعم �حدد مجموع الس�اقات الممكنة، إنها س�اقات شاملة أو عامة 

Généraux ou générique.المصانف إذن هي حدود دن�ا تتسبب في ترا�ط الصور ف�ما بینها  

 الس�مات الس�اق�ة أو المصانف هي التي تشكل ما سنسم�ه الحقا �المستوى الداللي للداللة.

 Les isotopies- النظائر: 02

 - تعر�ف:02-01

 L’homogénéité �قدم جماعة أنتروفارن تعر�فا للنظائر فنقول إنها هي التي تضمن التحام 

الرسالة أو الخطاب، وهي �مثا�ة "المستوى المشترك" الذي �جعل اتساق المضامین أمرا ممكنا عن 

طر�ق الحدود الدن�ا، فعلى مستوى الجملة �كون تداخل الس�م�مات ممكنا عن طر�ق المصنف فث�ات 

نفس الحد الذي �مكن أن يتجدد أكثر من مرة على امتداد السلسلة الجمل�ة ل�عطي نظیرا يؤدي إلى 

 التحام مجموعة من الس�م�مات التي تشكل الجملة.

 و�ذلك األمر �النس�ة لمستوى الخطاب حیث أن فحص المكون الخطابي �سمح له بتحلیله 

لمسارات صور�ة، والعالقات بین هذه المسارات تثبت عن طر�ق نفس الحد  Accrochageكتداخل 

 للصور Cohérenceالذي يتكرر على طول الخطاب منتجا نظیرا واحدا أو عدة نظائر تعطي اتساقا 

 .Redondanceالتي �ستعملها النص، وظاهرة الث�ات أو تكرار الحدود الدن�ا �سمى تكرارا 
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 هناك نوعین من النظائر:

 نظائر دالل�ة. -

 نظائر س�میولوج�ة. -

     Isotopie sémantique- النظائر الدالل�ة 02-02

، لهذا Classèmesالنظائر الدالل�ة هي التي تضمن بواسطة التكرار أو بها تصن�ف�ة معناه مصانف 

 فإنها تضمن تناسق والتحام المضمون .

 Isotopie sémiologique- النظائر الس�میولوج�ة 02-03

  النظیر الس�میولوجي هو الذي �ضمن بواسطة التكرار الث�ات للس�مات النوو�ة.

 :Bilan- نت�جة 02-04

 حاولت جماعة أنتروفارن أن تحوصل �ل النتائج التي توصلت إلیها في الجدول اآلتي:

 

 "آثار المعنى" مستوى السطح

 الس�م�مات تنتظم في مسارات صور�ة

 تفكك إلى حدود تمییز�ة المستوى العمیق

 الس�مات النوو�ة 

 تكرار الس�مات النوو�ة

= 

 نظائر دالل�ة

 

 مستوى على صعید س�میولوجي

 المصانف

 تكرار المصانف

= 

 نظائر س�میولوج�ة

 

 مستوى على صعید داللي
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( البن�ة األول�ة للداللة: المر�ع الس�م�ائي-03
32F

1( 
La structure élémentaire de la signification : le carré sémiotique 

 - البن�ة هي نظام من العالقات �مكن أن نمثلها في نموذج شكلي �عمل على تطو�ق الداللة.

 Un jeu de différence- لع�ة الخالفات 03-01

 البن�ة األول�ة تكون خالف�ة وتقابل�ة، هذا معناه أن هناك:

  - عنصر�ن �حضران معا.

 - عالقة بین العنصر�ن.

 فل�س هناك عناصر بدون عالقات، �ما أن العنصر في انفراده �كون مفرغا من الداللة.

 لع�ة الفوارق التي تتحكم في الداللة تحكمها عالقات: -

  على العالقة التي تقوم بین السمین.2 عكس س1: سL’oppositionعالقة تقابل�ة  -

  س.← 2 س، س← 1: سHiérarchieعالقة تدرج�ة  -

 �مكن أن تدخل بدورها في عالقة تقابل مع مقولة أخرى ومن ثمة 2 عكس س1المقولة الدالل�ة س

 فإنها تعتبر �س�م مقابل �س�م آخر وترت�ط مع محور داللي آخر، وهذا ينتج:

    

    

 

 

 Le carré sémiotique- المر�ع الس�م�ائي 03-02

 - تمثیل البن�ة األول�ة:

                                                           
 إنجلیزي - فرنسي، – مصطلحات التحلیل الس�م�ائي للنصوص-عر�ي – للتزود في هذا الموضوع ينظر: رشید بن مالك، قاموس )1

. و�نظر أ�ضا: رشید بن مالك ، مقدمة الس�م�ائ�ة السرد�ة، دار القص�ة للنشر، 37-23، ص2000دار الحكمة، ف�فري، الجزائر، 
 .16-10، ص2000حیدرة، الجزائر

 /امرأة /2/رجل/            عكس          س1س

 /حیواني/4/إنساني/            عكس          س3س

 /غیر حي/6/حي/            عكس          س5س

 س

 س

 س
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تمثل العالقات التقابل�ة والتدرج�ة بواسطة نموذج منطقي �ساعدنا على تجسید العالقات التي تقوم بین 

 السمات بهدف إنتاج الداللة، و�أخذ هذا النموذج الشكل التالي:
 

 

 

 

 �مكننا أن نؤطر العالقات التي تحكم المر�ع الس�م�ائي:

، 1 وس و�ین ال س2، س1: تقوم بین سHiérarchique hypomymiqueعالقة تدر�ج�ة شمول�ة  -

  والس.2ال س

، �سود بین العنصر�ن 2 والس2، وس1 والس1: تقوم بین سContradictionعالقة تناقض  -

 .Alternatifقانون التخییر 

 والعكس صح�ح تقوم بین العنصر�ن عالقة 1 مضاد لـ س2: سContrariétéعالقة التضاد  -

 Sub عالقة دخول نحن التضاد 2 والس1، وتقوم بین السDouble implicationتضمن مزدوجة 

contrariété. 

 ونسمیها أ�ضا 1 وس2 و�ذا بین الس2 وس1: تقوم بین السPrésuppositionعالقة تضمن  -

 .Implication narratifعالقة التضمین السردي 

 .Axe de complexeس �مثل المحور المر�ب  -

 .Axe de neutreال س �مثل المحور المحايد  -

 .Schémaعالقة التقا�الت هذه تدعى ترس�مة  -

 :Remarques- مالحظات 03-03 -

 - المتضادات والمتناقضات:

  وذلك بنفیهما.2 وس1  انطالقا من س2 وال س1- تتشكل ال س

  ذو طب�عة دالل�ة ألن العنصر�ن ال �أخذان ق�مة إال في تضادهما.2 وس1- االختالف بین س

 س
 2س 1س

 ال س

 2ال س 1ال س
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(- مثال توض�حي للمحلل والمحرم في شهر رمضان
33F

1(: 

  محرم).–ال محلل) (ال محرم –في هذا الرسم تشیر العالمة = إلى العالقات الضد�ة (محلل 

  محرم).– محلل) (ال محلل – إلى العالقات التضمین�ة (ال محرم >وتشیر العالمة 

  ال محلل).– محرم) (ال محرم –وتشیر العالمة --- إلى العالقات العكس�ة (محلل 

 المراجع( التحلیل الس�م�ائي للخطاب السردي):

. 1988/ 9-8- آفاق، اتحاد �تاب ، المغرب، العدد 01

 جوز�ف �ورت�س، مدخل إلى الس�م�ائ�ة السرد�ة والخطاب�ة، تر: جمال حضري، منشورات -02

 . 2007ه-1428، 1االختالف ، الدار العر��ة للعلوم والناشرون،ط

النص السردي من منظور النقد األدبي، المر�ز الثقافي العر�ي للط�اعة حمید لحمداني، - 03

.  1، ط1991والنشر، الدار الب�ضاء، 

 .2000- رشید بن مالك ، مقدمة الس�م�ائ�ة السرد�ة، دار القص�ة للنشر، حیدرة، الجزائر، 04

 إنجلیزي - – مصطلحات التحلیل الس�م�ائي للنصوص-عر�ي –- رشید بن مالك، قاموس 05

 .2000فرنسي، دار الحكمة، ف�فري، الجزائر، 

، الدار العر��ة  )Greimas ( دمحم ناصر العج�مي، مشروع قر�ماس السردي، نظر�ة قر�ماس-06

  .1993للكتاب، تونس، 

 إضاءة ألكثر من خمسین ت�ارا ومصطلحا - م�جان الرو�لي، سعد ال�ازغي، دلیل الناقد األدبي،07

 .2000، 2نقد�ا معاصرا-، المر�ز الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء، بیروت، ط

-   Groupe d entrevernes Analyse sémiotique des textes , éd 

TOUBKAL ,1987. 

 

 

 

                                                           
 .16- 15 المثال مأخوذ من �تاب: رشید بن مالك ، مقدمة الس�م�ائ�ة السرد�ة، ص)1
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(المحاضرة التاسعة: التفاعل النصي
34F

1(. 

 - التناص عند العرب :01 -

 في مفهومها وأ�عادها و�عض وظائفها، و�ن �ان أنهم لم " التناص"لقد عرف العرب فكرة 

�ستخدموا المصطلح ذاته، وجاء حديثهم عنه مرت�طا في الغالب �الحديث عن النصوص الشعر�ة دون 

النصوص النثر�ة (الخطب، الرسائل، والحكم)، من زاو�ة أن الشعر في منظورهم هو األدب الحق، 

فخاضوا في هذا الموضوع لكن �مصطلح آخر هو "السرقات الشعر�ة" فعندما �قول الجرجاني معترضا 

على الذين �انوا �سّرقون الشعراء حین يتفقون في �عض األفكار واأللفاظ، معلق على ورود لفظة في 

بیت شعر لمتأخر استعملها متقدم، �أنها "مشهورة مبتذلة، فإن �انت مسترقة، فجم�ع البیت مسروق، 

(بل جم�ع الشعر �ذلك، ألن األلفاظ منقولة متداولة."
35F

، فذلك ال �عني إال أن الجرجاني �ان �فكر في )2

التناص حین رفض السرقات الشعر�ة، واألمر �ذلك عند الجاحظ حینما �قول: " كالمعنى الذي 

(تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم"
36F

 أي أن هناك معاني يتنازعها الشعراء ف�عبر �ّل بنسج معین، وهو )3

 شكل من أشكال التناص وتجل�اته.

السرقات" الذي �عني اقت�اس خفي أو ظاهر للفظ أو جملة من األلفاظ في س�اق " إن مصطلح 

ما، و�عادة ص�اغتها في بیت واحد من الشعر غال�ا �ختلف شيء ما عن مفهوم التناص الذي �عني 

استبدال النصوص سا�قة بنص حاضر، أو إقامة نصوص على أنقاض نصوص أخرى، و�قال إن 

أول من اصطنع مصطلح "السرقات" في النقد العر�ي القد�م هو علي بن عبد العز�ز الجرجاني (ت 

                                                           
" المشار إل�ه  التفاعل النصي استخدام "فضال عن و) هناك  مصطلحات عديدة تتحدث عن ظاهرة ارت�اط النصوص ف�ما بینها ؛1(

،" فالنص في حراك دائم "التقاطع النصيو"  و"التداخل النصي"،،"التعالق النصي"مصطلح ؛ منهاهناك مصطلحات أخرى، ، أعاله

لتجاوز ذاته واالنفتاح على الظاهرة األدب�ة وال�حث عن نصوص أخرى يتفاعل معها ثم يتجاوزها لنحت وجوده النصي". لمز�د من 

 مجموعة من المؤلفین، إشراف دمحم القاضي، معجم السرد�ات، الرا�طة الدول�ة للناشر�ن المستقلین ( االطالع في هذا الموضوع ، ينظر:

دار دمحم علي للنشر- تونس، دار الفار�ي- لبنان، مؤسسة االنتشار العر�ي- لبنان، دار تالة - الجزائر، دار العین -  مصر، دار 

، 97جیرالد برنس، قاموس السرد�ات، ترجمة: السید إمام، ص و�نظر أ�ضا: .101، 100 ص،2010، 1الملتقى - المغرب )، ط

98 . 
ه- 1386، 4 علي بن عبد العز�ز، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحقیق دمحم أبو الفضل إبراه�م- عي دمحم ال�جاوي، القاهرة، ط- 2

 . 211، ص1966
 .311، ص1969،  3الجاحظ، الحیوان، درا الكتاب العر�ي، بیروت، ط-  3



24 
 

ه)، و�لور مفهومه، إذ اختصه �حیز واسع من تفكیره، لإلشارة إن الشعراء لم �كونوا �قّرون في 392

الغالب- �سرقاتهم، إنما النقاد هم الذين يتهمونهم �سرقة أفكار شعراء آخر�ن وألفاظهم، لذلك أن 

مصطلح " السرقات" كان ذ�ره دائما مرت�طا �التهجین، فكل شاعر استلهم فكرة من شاعر آخر سابق 

عل�ه أو معاصر له، عفوا، أو قصدا، �عتبر من الساطین على ملك�ة غیره دون إعالن ذلك، رغم أن 

هناك إقرار من الجم�ع �أن األلفاظ مطروحة في المعاجم،، واللغة واألفكار هي ملك مشاع بین �ل 

 الناس.

(" توارد الخواطر" مفهوما آخر وهو "السرقات"  وقد أطلق �عض النقاد على 
37F

 عبد أما )1

(" المشترك" فقال �مصطلح القاهر الجرجاني
38F

  إلنكاره السرقة األدب�ة وتفطنه إال أن " المثاقفة )2

الحافر  "وقوعالشعر�ة" هي التي �انت وراء تشا�ه أشعار الشعراء، في حین عّبر المتنبي عن ذلك بـ 

(على موضع الحافر"
39F

(" التنازع " أما الجاحظ فقد تحدث عن ذلك �مصطلح ،)3
40F

 بین الشعراء حول )4

 فكرة واحدة.

"االنتحال، اإلغارة،  و�ذ�ر طائفة من المصطلحات منها ابن رشیق ل�أتي �عدها 

(واالختالس والموازنة، والغصب"
41F

 إذا تمت �طر�قة ذ��ة من السرقة وسواها، و�ان من أنصار هذه )5

قبل األخذ مسحا تناص الشاعر مع الكاتب وتناص الكاتب مع الشاعر، و�ن �ان قد س�قه إلى هذه 

: "فالشعر رسائل معقودة، والرسائل شعر محلول، و�ذا فتشت أشعار الفكرة ابن ط�اط�ا الذي �قول

الشعراء �لها وجدتها متناس�ة إما تناس�ا قر��ا أو �عیدا وتجدها مناس�ة لكالم الخط�اء، وخطب 

(البلغاء"
42F

والذي فضال عن ذلك نصح الشعراء �أن �غیروا على معاني من س�قوهم ولكن بتحو�ل ، )6

                                                           
، 4 علي بن عبد العز�ز، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحقیق دمحم أبو الفضل إبراه�م- عي دمحم ال�جاوي، القاهرة،ط- ينظر: 1

 .186، ص1966ه-1386
 . 52 ينظر: علي بن عبد العز�ز، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحقیق دمحم أبو الفضل إبراه�م- علي دمحم ال�جاوي، ص- 2
 أبو علي الحسن ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه ونقده، تحقیق دمحم الدين عبد الحمید، المكت�ة التجار�ة الكبرى، -  3

 . 289، ص1963، 3القاهرة ،ط
 .311 ينظر: الجاحظ، الحیوان، ص- 4
  وما �عدها. 280 ينظر: أبو علي الحسن ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه ونقده، ص- 5
 أبو الحسن دمحم بن أحمد بن ط�اط�ا العلوي، ع�ار الشعر، تحقیق عبد العز�ز بن ناصر المانع،  نشر الخانجي، القاهرة، دت، - 6

 .127ص
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تلك المعاني التي وضعت فیها في أصل النسج الشعري، وهو ما �جعلنا نقول أن التناص �كون في 

 االتفاق �ما �كون في االختالف. 

(" الخطیئة والتكفیر"   أما عند العرب المحدثین، فتشیر الدراسات إلى أن �تاب 
43F

 لعبد )1

 هو أول من تحدث عن هذا المفهوم، لكن لم �ستخدم 1985 الذي صدر في عام دمحم الغذامي هللا

 ل�أتي �عده نقاد عرب آخرون تناولوا هذا " تداخل النصوص"،المصطلح نفسه، و�نما استخدم مصطلح 

" دمحم مفتاح" في �تا�ه " تحلیل الخطاب الشعري استرات�ج�ة المفهوم �ك�ف�ة منهج�ة، �ما فعل الناقد 

(التناص"
44F

، والذي ر�طه �المعارضة والسرقة والمناقضة، أو �ما تناوله آخرون منهم: �شیر القمري، )2

 سامي سو�دان، صالح فضل، صبري حافظ وسواهم.

 وقد عّدد �عضهم المفاه�م التي قار�ت مصطلح التناص في النقد العر�ي القد�م وقال أنها 

بلغت ثمان�ة وعشر�ن مصطلح عر��ا منها: التضمین، االقت�اس، والتولید، واألخذ، واالختالس، 

واالفتعال، واإلغارة، والغصب، والمحاكاة، والمرافدة، االحتذاء،االجتالب، االستلحاق، التلم�ح، 

(والتأثر
45F

3(.. 

 - التناص عند الغرب:02

 في معجم رو�یر الصغیر �فرنسا 1958  أما مصطلح التناص عند الغرب فكان ظهوره في عام 

دون أن �حدد اسم الناقد األول الذي اصطنعه، و�ن �ان جم�ع الدارسین يرجعون النشأة األولى لهذا 

 �من فیهم روالن �ارت، فقد استثمرت هذه Kristeva Julia  جول�ا �ر�ست�فاالمصطلح إلى الناقدة 

الناقدة األفكار األولى التي �انت تكتب عن السرقة األدب�ة وخصوصا �تا�ات م�خائیل �اختین 

                                                           
 .1985- 1405 عبد هللا الغذامي، الخطیئة والتكفیر، نشر نادي األدبي الثقافي، جدة، - ينظر: 1
 .1985 دمحم مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري، استرات�ج�ة التناص، دار التنو�ر، بیروت، - ينظر: 2
 عبد الرزاق �الل، جدل�ة التعالق الّنّصي بین السرقات األدب�ة والتناص- ينظر: للتزود في هذا الموضوع ينظر المراجع التال�ة؛ )3(

،. و�نظر أ�ًضا: عبد القادر �قشي، التناص في الخطاب 2009، 1مقار�ة اصطالح�ة -، دار ما �عد الحداثة، فاس، المغرب، ط
. و�نظر أ�ضا: نورالدين السد، 2007النقدي وال�الغي- دراسة نظر�ة وتطب�ق�ة -، أفر�ق�ا الشرق، الدار الب�ضاء، المغرب، دط، 

 .121، 116، ص، دار هومة، الجزائر، دط، دس2، دراسة في النقد العر�ي الحديث، جاألسلو��ة وتحلیل الخطاب،
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Mikhaïl Bakhtine "البنى الحوار�ة " Les structures dialogique و�رنفال�ة Le carnavalisque 

 (.La polyphonique des langagesوتعدد�ة أصوات اللغة 
46F

1( 

( تؤ�د �ل الكتا�ات النقد�ة الفرنس�ة أن جول�ا �ر�ست�فا 
47F

هي أس�قهم إلى معالجة هذا )2

اللذان زعما أن م�خائیل �اختین الذي Greimas   وغر�ماس courtes   الموضوع ما عدا �ورت�س 

 Rolandأنشأ هذا المصطلح- و�تا�ات من جاؤوا �عدها هي امتداد لكتا�اتها بدًءا من روالت �ارت 

Barthes ،الذي يرى أن " كل نص هو تناص، وذلك على نحو تتمثل ف�ه �ل النصوص األخرى 

الذي �قول في �تا�ه " الس�م�ائ�ة األدب�ة" "إن �ل  Michel Arriveإلى غر�ماس إلى م�شال آرفي 

 نص هو ع�ارة عن امتصاص وتحو�ل لنصوص أخرى ".

 لإلشارة تستخدم جول�ا �ر�ست�فا وهي تتحدث عن فكرة التناص جملة من المصطلحات 

 Déconstruction، والتعوض Redistribution ←و�عادة التوز�ع  Productivitéمنها: اإلنتاج�ة 

 .Permuttation، واالستبدال Antirieureوالسابق 

 ()1944-1882 و�رى �عض النقاد أن الروائي والناقد الفرنسي جان جیرودو (
48F

 قد سبق )3

الحداثیین الفرنسیین وسواهم من النقاد إلى الحديث عن فكرة التناص �قوله: "إن السرقة األدب�ة هي 

أساس �ل اآلداب، �استثناء األول منها المجهول على �ل حال"، مما �عني أن مصطلح التناص 

Intertextualité َقَدُر �ل نص،  فالتناص هو يؤ�د �ارتعّوض مصطلح السرقات األدب�ة. و�ما »

مهما �ان جنسه، ال تقتصر حتما على قض�ة المن�ع أو التأثیر:  فالتناص مجال عام للص�غ 

المجهولة التي يندر معرفة أصلها؛ استجال�ات ال شعور�ة عفو�ة مقدمة �ال مزدوجین. ومتصور 

أصول�ا، نظر�ة الّنّص جانبها االجتماعي: فالكالم �لُّه: سالفه وحاضره  التناص هو الذي �عطي،

َ�ُصبُّ في الّنّص، ولكن ل�س وفق طر�قة متدرِّجة معلومة، وال �محاكاة إراد�ة، و�ّنما وفق طر�ق 

�ة- ) 49F4(» صورة تمنح الّنّص وضع اإلنتاج�ة- ول�س إعادة اإلنتاج. متشعِّ

                                                           
 .276، ص2007- ينظر:عبد الملك مرتاض، نظر�ة النص األدبي، دار هومة للط�اعة والنشر والتوز�ع، بوزر�عة، الجزائر، دط،  1
 .283 ص المرجع نفسه،- ينظر: 2
 .191 صالمرجع نفسه،عبد  - ينظر: 3
 . 39، 38 ص،2004 ،2حلب، سور�ة، ط - دمحم خیر ال�قاعي، دراسات في النص والتناص�ة، مر�ز اإلنماء الحضاري، 4
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  جیرار جینیت مصطلح « المتعال�ات النص�ة » فتحدَّث عن خمسة أنواع من المتعال�اتواقترح

Les Transcendantes)
50F

1( 

 : و�عني عالقة حضور متزامن بین نصین أو عدة "’intertextualité L- التناص" 

نصوص. و�كون أ�ضا في حال السرقة األدب�ة؛ وهو اقتراض غیر مصّرح �ه ولكنه َحْرفي، وفي حال 

 " التلم�ح"  لّما �كون هناك اقتراض أقل حرف�ة.

" : �شمل العنوان والعناو�ن الجزئ�ة والتمهیدات واإلهداء  Paratexte - الّنّص الموازي "

والحواشي والهوامش والع�ارة التوجیه�ة ونوع الغالف والرسوم و�ل ما يوضع من إشارات  واالعترافات

 حول الّنّص . 

 التفسیر والتعلیق لنص ما بنص آخر عالقة":  Métatextualité - النص�َّة الواصفة "

 يتحدث عنه، دون االستشهاد �ه أو استدعائه.

  ": ممیزات نص ما �جزء من نوع أو أنواع. L’architextualité - النص�َّة الجامعة

 ": و�عني �ه �ل عالقة تجمع نصا الحقا بنص ’Hypertextualité  L- النص�ة المتفرعة "

 سابق، وُ�َلقَّح منه �طر�قة مغايرة �ما في االستعارة. 

وختاًما لما سبق؛ نقول: أن المسألة تتعلق في المقام األول �مصطلح " التناص"  في حد ذاته، 

 ال �مسألة الفكرة ألنها وردت في النقد العر�ي القد�م.

 المراجع :

- أبو الحسن دمحم بن أحمد بن ط�اط�ا العلوي، ع�ار الشعر، تحقیق عبد العز�ز بن ناصر المانع،  01
 نشر الخانجي، القاهرة، دت.

- أبو علي الحسن ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه ونقده، تحقیق دمحم الدين عبد 02

 .1963، 3الحمید، المكت�ة التجار�ة الكبرى، القاهرة ،ط

                                                           
 ،مجلة فكر ونقد، الر�اط، المغرب المختار حسني، : وتقد�م)، ترجمة األدب في الدرجة الثان�ة نظر: جیرار جینیت، أطراس (ي-  1

التناص و�نتاج�ة  نظر: حمید لحمداني،؛ يوردت هذه المتعال�ات النص�ة بترجمات أخرى . 136  -129ص ،1999فبراير ،16العدد
 .100- 98ص، 2001، جوان 1422، ر��ع اآلخر40النادي األدبي الثقافي، جدة، المجلد العاشر،ج المعاني، عالمات في النقد،

 . 131ص ،2008 ،29العدد نظر أ�ًضا: دانییل شاندلر، التناص، ترجمة: إدر�س الرضواني، مجلة عالمات، مكناس، المغرب،يو
 .135 ص: 
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 .1969،  3- الجاحظ، الحیوان، درا الكتاب العر�ي، بیروت، ط03
عبد الرزاق �الل، جدل�ة التعالق الّنّصي بین السرقات األدب�ة والتناص- مقار�ة اصطالح�ة -،  -04

. 2009، 1دار ما �عد الحداثة، فاس، المغرب، ط

 عبد القادر �قشي، التناص في الخطاب النقدي وال�الغي- دراسة نظر�ة وتطب�ق�ة -، أفر�ق�ا -05

 .2007الشرق، الدار الب�ضاء، المغرب، دط، 

 .1985- 1405- عبد هللا الغذامي، الخطیئة والتكفیر، نشر نادي األدبي الثقافي، جدة، 06
 بوزر�عة، عبد الملك مرتاض، نظر�ة النص األدبي، دار هومة للط�اعة والنشر والتوز�ع، -07

 .2007، دط، الجزائر
، 1422، ر��ع اآلخر40النادي األدبي الثقافي، جدة، المجلد العاشر،ج عالمات في النقد، -08

 .2001جوان 

- علي بن عبد العز�ز، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحقیق دمحم أبو الفضل إبراه�م- علي دمحم 09
 .1966ه-1386، 4ال�جاوي، القاهرة، ط

   .2008 ،29العدد  مجلة عالمات، مكناس، المغرب،-10
  .2008 ،29العدد  مجلة عالمات، مكناس، المغرب،-11

  .1999فبراير ،16 العدد،مجلة فكر ونقد، الر�اط، المغرب -12

مجموعة من المؤلفین، إشراف دمحم القاضي، معجم السرد�ات، الرا�طة الدول�ة للناشر�ن  -13

المستقلین ( دار دمحم علي للنشر- تونس، دار الفار�ي- لبنان، مؤسسة االنتشار العر�ي- لبنان، دار 

 .2010، 1تالة - الجزائر، دار العین -  مصر، دار الملتقى - المغرب )، ط

 ،2حلب، سور�ة، ط دمحم خیر ال�قاعي، دراسات في النص والتناص�ة، مر�ز اإلنماء الحضاري، -14

2004. 

 .1985- دمحم مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري، استرات�ج�ة التناص، دار التنو�ر، بیروت، 15
، دار هومة، 2، دراسة في النقد العر�ي الحديث، ج- نور الدين السد، األسلو��ة وتحلیل الخطاب16

 .الجزائر، دط، دس
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 المحاضرة العاشرة:  تحلیل الخطاب الشعري .

�حاول الدارسون لألدب ارت�اد آفاق جديدة في معاينة النصوص والوقوف على ظواهرها 

النوع�ة، وتأتي هذه المحاوالت في س�اق تطور المعرفة النقد�ة التي تجتهد لتواكب الممارسة 

اإلبداع�ة، التي هي نفسها ولیدة س�اقات مختلفة، ونتاج فكر إنساني متعدد. إذ نلحظ مثال، أن النقد 

(العر�ي في راهنه قد نبذ في عمومه طر�قة المقار�ات المضمون�ة واإليديولوج�ة
51F

، ومن هنا نقول" إن )1

الدراسة المنهج�ة للنص ال تعني التكرار الرتیب، بل إنها أول ما تنف�ه في ذلك التشكل المختلف 

 (والمتنوع الذي �سعى ف�ه والذي �ستدع�ه تعاملها الخاص مع النص المتناول."
52F

 أي، ضرورة مراعاة )2

خصوص�ة النص، ألن الممارسة اإلبداع�ة ل�ست ساكنة، إذ استطاعت عبر تار�خها أن تخرق 

(المألوف وتتجاوز الحدود
53F

. لذلك ال �مكن �أي حال من األحوال، التزام جانب التطب�قات الحرف�ة )3

للمنهج، الذي ل�س سوى أداة إجرائ�ة ين�غي التحكم فیها، في مقابل ترك الحر�ة للقارئ في االستفادة 

ب�عض أدواته اإلجرائ�ة، ومجافاة �عضها اآلخر، خضوعا لطب�عة النص، والتزاما �منطق تجر�ة القراءة 

(ذاتها
54F

�مكن االستناد إلى خلف�ة نقد�ة موائمة لطب�عة النص الشعري، إنصافا  . وعلى هذا األساس،)4

له، دون التقید التام �إجراءاته،" فالمنهج( ...) �عني تحديد الوسائل الفن�ة والفكر�ة التي �ستخدمها 

الناقد في قراءة النص اإلبداعي، ما �عني تحديد الهدف من مجمل الجهد النقدي، أي الغا�ة التي 

�عمل النقد لبلوغها وتحق�قها، وذلك ال �عني على اإلطالق الجزم القاطع في الوسائل، فن�ا وفكر�ا، 

(ألن الفكر الذي �قّید نفسه في نصوص ثابتة قطع�ة سینتهي إلى الموت ال محالة." 
55F

لذلك ين�غي   ،)5

                                                           
 .11، ص1995، 1 ينظر: صالح فضل، أسالیب الشعر�ة المعاصرة، دار اآلداب، بیروت ، ط- 1
 .15، ص1999، 2سامي سو�دان، في النص الشعري العر�ي، - مقار�ات منهج�ة-، دار اآلداب ، بیروت، ط-  2
مارس ، 1 زهرة �مون، الشعري في روا�ات أحالم مستغانمي، دار صامد للنشر والتوز�ع، صفاقس، الجمهور�ة التونس�ة، ط:نظري-  3

 .19، ص2007
 لدى دار 1، ط1995 في القاهرة 1شفرات النص-دراسة سمیولوج�ة في شعر�ة القص والقصید-،  ط  صالح فضل،نظر:ي-  4

 .29، ص1999اآلداب، 
 آذار 2، ط1980 آب 1ط1981 وفیق خنسة، دراسات في الشعر السوري الحديث، ديوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر نظر:ي-  5

  .9، ص1982
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خذ بها على أساس األ دون   فكر إنساني عام،َتَوّلدت في س�اقاالستعانة بهذه األدوات اإلجرائ�ة التي 

 ول�س في فهمها ، و�نّما بوصفها تأمالت، وق�متها تكمن في حسن استغالل مفاه�مها،أّنها �قین�ات

 .فحسب

 - المستوى المعجمي:01

و�تعلق هذا المستوى �الوقوف عند األلفاظ المستخدمة في النص الشعري، ومالحظة حسن 

 انتقائها، ومالءمتها لمعاني النص، مّما يتولد عن استخدامها شعر�ة ما.

لإلشارة  فإّن القصیدة يه�من علیها - في الغالب األعم - معجم الذات والوجدان والمشاعر؛ 

ذلك ألن الشعر في عمومه موجه نحو الذاتي االنفعالي، فلغة الشعر هي لغة الذات. ولمعرفة معجم 

القصیدة نحاول تتت�ع تواتر �لمات �عینها، وتصن�فها ضمن حقول معجم�ة مخصوصة، لتقر�ر أحكام 

 وصف�ة وق�م�ة، تصف لغة الشاعر.

إن ظاهرة التكرار عموما، مرت�طة �الشعر إذ إنها ظاهرة مستحسنة، ووظ�ف�ة، ف�اإلضافة إلى 

وظ�فتها اإل�قاع�ة، فإن تكرار الكلمة الواحدة �شّكل عنصر تأكید على مدلول الكلمة، وعلى رغ�ة 

الشاعر في أن �جعل للكلمة أهم�ة خاصة، أو أن �جعل منها محور القصیدة، �حیث تأتي األفكار 

 والخواطر في القصیدة سندا لتلك الكلمة، وهو ما �كسب الكتا�ة ( أي القصیدة) �عدا غنائ�ا.

كما �جعل تكرار �لمات �عینها انت�اه القارئ موجها إلى الكلمات ذاتها ال إلى ما تقوله تلك 

الكلمات فحسب. فمثال: مفردات من قبیل " شوق، وعشق، وحزن،..." كلها �لمات تنتهي إلى سجل 

الوجدان؛ وه�منة سجل الوجدان�ات في القصیدة �جعل لغتا لغة الوجدان والمشاعر، وهي لغة التأثیر 

: " إن الشاعر �قوله ال بتفكیره و�حساسه، إنه خالق Jean Cohenواالنفعال. �قول جون �وهین 

 (كلمات ول�س خالق أفكار وترجع ع�قر�ته �لها إلى اإلبداع اللغوي ."
56F

1 (

 

                                                           
 .40، ص1981، 1 جان �وهین، بن�ة اللغة الشعر�ة، تر: دمحم المولي �دمحم العمري، دار تو�قال، ط- 1
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 - المستوى التر�یبي:02

مّما الشك ف�ه أن اللغة العر��ة شانها شأن �ق�ة اللغات تقوم على جملة من القواعد التي تحدد 

قانون استعمالها، لكن في اإلبداع �ثیرا ما تتعرض هذه اللغة للخرق  واالنتهاك (االنز�اح)، و�صورة 

خاصة في الخطاب الشعري، إذ تخرج عن اللغة الشائعة والمألوفة، و�ذلك تتمیز لغة الشعر �عدم 

شیوعها، �ما تتمیز �جمال�ة جملها وفنیتها. و�ن اختلفت" الشعر�ة" في �ثافتها وتعقیدها من نوع أدبي 

(إلى آخر، فإنها ت�قى في النص الشعري أظهر
57F

1(.  

تتمثل االنحرافات التر�یب�ة في الشعر أساسا في - بن�ة الجملة " التقد�م والتأخیر": 02-01

ظاهرة التقد�م والتأخیر، و�ن التغییر الذي يلحق بناء الجملة وترتیبها �عد انحرافا تر�یب�ا، وهو 

سمة من سمات اللغة الشعر�ة وخص�صة من خصائص الشعر، إذ بها �كتسب جمال�ة وشعر�ة. 

وهذا االنز�اح على مستوى الجملة �قع في الجملة الفعل�ة �ما �قع في الجملة االسم�ة. و�تجلى 

ف�ه ثالث وظائف؛ نوردها �ما يلي: وظ�فة دالل�ة: تأكید المعنى. وظ�فة تأثیر�ة: التأثیر على 

 المتلقي. وظ�فة جمال�ة: إضفاء إ�قاع على القصیدة.

والمراد بها ارت�اط البیت الشعري �ما قبله، و�ما �عده. �قابلها - الوحدة العضو�ة: 02-02 -

 استقالل�ة البیت الشعري �معناه ووحدته.

 ونقصد بها معالجة موضوًعا واحًدا من بدا�ة القصیدة إلى - الوحدة الموضوع�ة:02-03

نهايتها. وهي �خالف تعدد موضوعات القصیدة الواحدة، �ما �ان الشأن �النس�ة للقصیدة 

 في بنائها على موضوعات عديدة، فهي تبدأ �الطلل،  أو –الجاهل�ة التي �انت تعتمد -عادة 

الغزل المتمازج  مع الطلل، ثم االنتقال إلى وصف الرحلة ( أو الراحلة)، ثم تخلص إلى الغرض 

 المراد، دون إغفال بث الحكمة في ثنا�اها.

                                                           
 .91ص ،2نورالدين الّسد، األسلو��ة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العر�ي الحديث، ج ينظر:  )1(
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و�مكن تعر�ف الخبر �قولنا: هو �ل �الم �حتمل - األسالیب الخبر�ة واإلنشائ�ة: 02-04

الصدق و الكذب، فهو صادق إذا طابق الواقع، و�اذب إذا خالفه، �غض النظر عن قائله. أما 

األسلوب اإلنشائي، فهو �ل �الم ال �حتمل الصدق أو الكذب. وتعتمد األسالیب الخبر�ة على 

تقر�ر الحقائق أو السرد القصصي، أما األسالیب اإلنشائ�ة فهي نوعان؛ طلب�ة، وتتمثل في 

 أسالیب األمر والنهي واالستفهام ، والنداء... ؛ وغیر طلب�ة، وهي تعتمد ص�غ المدح والذم.

و�مكن إجمال األغراض األدب�ة لألسلوب الخبري في: الفخر، والشكوى، واالستعطاف، 

والدعاء، والنصح واإلرشاد، والتحسر، والمدح والثناء، والتهديد، والحث، والتشج�ع والتحقیر، 

والتهكم. أّما األغراض األدب�ة لإلنشاء فمنها:- أغراض األمر: الدعاء، وااللتماس، والتهديد، 

والتعجیز، والتمني، والحث والتشج�ع، والنصح واإلرشاد.- أغراض التمني: التو��خ، والنصح 

واإلرشاد، والدعاء، والتمني.- أغراض االستفهام: اإلنكار، والتقر�ر، والتمني، والعتاب. أغراض 

 النداء: التعجب، والتحقیر، والتحسر، واالستغاثة، والند�ة.

" مثال: قصائد أبي القاسم الشابي". فهي تراكیب - النعوت واإلضافات والمعطوفات:02-05

 ذات نغم خاص �ط�ع شعر الرومانسیین المعتنین �جانب الموس�قى الداخل�ة.

 - المستوى الداللي:03

و�تّم في هذا المستوى تحديد معاني القصیدة ودراسة أفكارها. كما �مكن انتهاج في الحديث 

عن أفكار النص الشعري الطر�قة التال�ة: نقول بدأ الشاعر نصه بـ( الفكرة األولى)، ثم نشرحها 

في فقرة. ثم انتقل إلى الحديث عن( الفكرة الثان�ة)، ثم نشرحها في فقرة. وخلص إلى ( الفكرة 

 الثالثة )، ثم نشرحها هي األخرى في فقرة.

 و�مكن في هذا المستوى متا�عة التحلیل، �اإلشارة إلى النصوص الغائ�ة التي أثرت مالحظة:

في نص الشاعر، وأعني بذلك تت�ع آثار النصوص السا�قة في النص الحاضر، أي؛ تناول ما 

 �عرف بـ" التناص". 
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 : - المستوى ال�الغي04

إن لغة الشعر هي لغة إشار�ة إ�حائ�ة، وظ�فتها األساس�ة اإلحالة على ذاتها، وجذب انت�اه 

المتلقي إلیها، وهذا ال يتم ما لم �عمد الشاعر إلى توظ�ف جملة من الصور الب�ان�ة، واألسالیب 

المجاز�ة، يوشي بها لغته، و�جعل منها لغة الجمال واإل�حاء والتأثیر. لذا تستوجب هذه الصور 

الوقوف عندها، فالغرو من دراسة التشب�ه �أنواعه، واالستعارة �أنواعها، والكنا�ة �أنواعها، 

والمجاز المرسل �عالقاته المتعددة... وفي ذلك تب�ان للمعاني الُمشخصة، التي تعكس انفعال 

 الشاعر مع الموضوع، وتظهر الدوال وقد ُأْفرَغت من مدلوالتها المألوفة وُشِحنت �مدلوالت جديدة.

 - المستوى اإل�قاعي:05

م جوهري من مقومات الشعر، وهو غیر مشروط �الوزن، فاإل�قاع �مثل الكل ف�ما   إن اإل�قاع مقوِّ

�مثل الوزن جزء من هذا الكل، فرغم تخلص الشعر الحر وقصیدة النثر من نظام الشطر�ن 

المتساو�ین، ومن نسق القاف�ة المّوحدة، فإنهما احتفظا ببنى إ�قاع�ة تحفظهما من االلت�اس �النثر. 

و�نتج هذا اإل�قاع �اعتماد تكرار �لمة، أو �لمات �عینها، أو استخدام الالزمة ( إل�اذة: مفدى ز�ر�اء). 

أو تكرار حرف أو مجموعة حروف معینة ( قصیدة وصف إيوان �سرى لل�حتري واالستعانة �حروف 

 الصفیر: الصاد والسین والزاي). أو تكرار ص�غة صرف�ة واحدة، مثل ص�غ الم�الغة.

تحديد ال�حر �عد تقط�ع البیت األول. واإلشارة إلى مالءمته معاني القصیدة، وغرضها  -

الشعري، من مدح، أو غزل،...، وُنْتِ�ع ذلك �شرح موضوع القصیدة. كما يتطلب األمر تحديد القاف�ة، 

 والوقوف عند حرف الروي، ومدى إسهامه في إضفاء نغمة الحزن أو الفرح...إلخ.

كما يتطلب األمر دراسة المحسنات البد�ع�ة بنوعیها، اللفظ�ة( الجناس، التصر�ع)، المعنو�ة  -

 (الط�اق، المقابلة، التور�ة).
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