
1 
 

1جامعة وهران   

 كلية األداب والفنون 

 قسم اللعة العربية وآدابها 

 إعداد: األستاذ /  سطمبول ناصر.

1لطلبة ماستر  ملزمة الدروس  

لسانيات عربية/ لسانيات النص/ تحليل النصوص /تحليل الخطاب السردي   

 

 .األدبيلسانيات النص  -1

 

 لسانيات الشــــعر.  -أ
 لسانيات الّســرد.  -ب

 

 دوسوسير الذي انتهى إليه العلمي الرائد و الفاعل تعد اللغة إثر المأخذ 
رف ، مسلكا علميا بوصفه ل  ، انتهى إلى ُمحّصلة التشّكل الصِّّ وفي الحاصِّ

انتهى   ،الالعقالنية المغلقة التأمالت القأع  من  علم اللغة القديم تجّردفإّن 
وري والمعايير اإلجرائية  بالضرورة كي ة  إلى دقّ يّتجه صوب المأخذ الصُّ

ذلك أن ُمَكَن ) اللغات الصورية  تستخدم   ،وصرامة حيازة الوضع التحّدد
قد ُيصطلُح عليها لفة  تكأبنية اصطناعية  ألغراٍض علمّية أو تقنية مخ 
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باللسانيات  بشكٍل  تحّوالت اللغة الطبيعية ...إن المنطق هو فرٌع  مرتبٌِّط 
د هذا التعاون  المتبادل  اللسانيين على تحديد نوعية    محكمٍ  ويساعِّ

يتأّتى حضورها فإّنه ومن ثم  1اللغات الطبيعية  بدّقٍة ووضوح كبيرين .(
بنيتها  أل بوصفة  أكثر تمثُّال لفاعلية تراكيبها وأداء   النسق التكويني عبر 

لسياق الثقافي عبر فاعليات ، فاللغة يؤسسها امن أي اصطالح آخر
دد مسالك اإلبالغ التي  التواصل، إذ يعمل دوما على ترسيخها عبر تعّ 

 تتأتى من جهة قنوات التواصل . 
مأخدا يعّزُز  بوصفها قة التواصل وعلى هذا األساس يمكن النظر إلى أسيِّ  

د األنساق اللغوية إلى رحابة من التكّون البنوي المتعّدد ، ألن  توّسع تعدّ 
ظل يتمّتع بكلية تكوينية من غير اإلبانة   دوسوسيراألدب قبل لسانيات 

، ولهذا الداعي العلمي  خرج أو الكشف عن تكوينه الملتبس والمتداخل 
ة  والسع والضاللة الالمنهجية  ة اإلسمية األدب من الحضور المثقل بالتعميّ 

ة عبر تضّلع من المكونات النصّية والتي جعلته يتأرجح في صلته  لَ الحامِّ 
مع كثير من األسيقة األنثريولوجية غير اللغوية و النفسية واالجتماعية 

وفق المبدأ   األدبيةواالنطباعية لذوات النقاد والقراء، حتى صدر اصطالح 
في) أن موضوع  علم األدب  ليس هو األدب    ياكبسون طرحه  الذي

،  وهو يؤدي ملمح بارقة االفتراع العلمي ألنساق األدب  2(  وإنما األدبية 
،  فاألدب هو الجامع لألنساق النصية عبر متعدد األجناس وتفّرع األنواع 

إليه فأصبح قضية   المنهج الشكليهو الذي جذب  فالعلم األدبي ) ،وعليه 
 

 .48، ص/ 2019، 02ياكبسون ) رومان(،االتجاهات األساسية في علم اللغة تر/ حسن ناظم/ علي حاكم صالح، دار الرافدين، بيروت، ط/ - 1 

تر/ إبراهيم الخطيب ، مؤسسة األبحاث العربية ،  بيروت،  –نصوص الشكالنيين الروس  –ر. جاكبسون وآخرون، نظرية المنهج الشكلي  - 2 

 . 10، ص/1982الشركة العربية للناشرين المتحدين ، الرباط / المغرب، ط/ 
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 ا بوصفه ،انتهوا إلى اللسانياتص إلى أن الشكالنيين ، مما خلُ 3 ( ةـــــــراهن
  ، نظام الخطاب الشعري ب  ) التجريبي(قيي بير  األم  توافقه علما يستوجب 

فإن نظام النص   ،وعلى هذا األساس ،كونه أصلح لممارسة اإلجراء
إلى استغالل مبانيه في الممارسة  الشكالنيين الروسالشعري مّكن 

وعلى   ،كّونه الصوتي انطالقا من مُ  ،ة نظامهاإلجرائية قصد تأكيد علميّ 
بدورهم بالمنهج الشكلي  في حدود أن    انيون س  اللّ  )اهتم  ،هذا األساس

وقائع اللغة الشعرية  تستطيع ، كوقائع  لغة ، أن تعتبر  كما لو كانت   
رف المجاالت اللسا تنتمي إلى  عطي  لمشكلة  ... لقد أُ  .. نية الصِّّ

األصوات  في العمل الشعري أهمية خاصة ... إعادة تقييم  قضية  
األصوات  من أجل وضع منظومة  من المالحظات الدقيقة  في مواجهة 

....ألن األصوات  توجد في البيت الشعري   الت  الفلسفية والجمالية .الميوُ 
وفي هذا    ،لها وظيفة  لفظية مستقلةخارج كل ارتباط بالصورة ، وأن 

  ى تصلح كقاعدة  لسانية للتأكيد  عل  كي وبينس  مقاالت ياك  الصدد  كانت 
بها التي ُينظر  الطريقة تكنالقيمة المستقلة  لألصوات في الشعر...مهما 

أن األصوات   ينبغي تجاهلفإنه ال  الصورة والصوتالعالقات بين  إلى
يمي محض، بل نتيجة تصميم  وتخطيط .... هي ليست مجرد ملحق ترخ 

شعري مستقل . إن الصفة الصوتية  للغة الشعرية ال تستهلك  في 
، ولكنها تمثل نتاجا معّقدا  لتفاعل   *األنساق الخارجية  للهرمونية

 
 32المرجع نفسه، ص/   –3 

ونظريات  كي هو علم موسيقي ينبني  ويتأسس على نظام تركيب األصوات  كما  يتصف هذا العلم بمقوالت    / Harmony الهرمونية /  - * 

بدالتها يرسخ دليال للساللم الصوتية والمصفوقات الفونولوجية المتآِلفة ، إذ هو علم إجرائي ونظري في الوقت نفسه، يدرس التآلفات الصوتية  وت
  النظام الهارمونيوعملية معرفة االختالف بينها، وفق هذا الحذو من التصور يتم لمتلقي الخطاب الشعر معرفة النسق الصوتي للشعر، فيتدارك 

 من جهة تآلف االتساق الصوتي لنظام التوزيع الصوتي.
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ل مع  ـــــ، من هنا خلصت اللسانيات كي تتعام4(  القوانين العامة لها
بنظام وحدة لغوية كبرى دون أن تظل رهن   تظفركي  النص / الخطاب

األداء التعليمي عبر مكّون الجملة ومن ثم يبقى رهانها العلمي قيد حيازة 
هذا األساس انفتحت اللسانيات على األدب بوصفة إشكالية ل ،لغوية ضّيقة

صدرت اللسانيات البنوية ، وعلى الرغم من ذلك    وإزاءهالغوية مجردة 
شوبه الكثير من االغموض من حيث االستخدام  تفإن اصطالح البنية 

كونه اقترن مع كثير من العلوم  ،وبدعوى تلبسه باإلبهام والضبابية
والعلوم االجتماعية إضافة إلى كونه  ليفي ستراشاألنثروبولوجية منذ 

ة التي كانت دوما تضع نصب اشتغالها أضحى موضوعا للعلوم المجّرد
علوم الرياضيات و  في نحو ما اشتغلت عليه العلمي اصطالح البنية 

واألحياء فهذه كانت تشتغل على اصطالح البنية قبل  المنطق والفيزياء 
ظهور المعالم التصورية   وعلى الرغم من فتور ليفي ستراوشظهور 

ى حد اإلغراق المتداخل في توسع دائرة مفهومه إل الفارقة للمصطلح إثر
فعوضا من  ،وإزاء هذا التصورات تدافعمما نتج عنه  ،ضبط محّدداته

س له الُمحّددات التي تباشر إشكالية األدب عبر الطرح تحاشيه، فإننا نلتمّ 
حين عّرف البنوية بوصفها   R.Barthes روالن بارتالذي يؤديه 

أنموذجا لتحليل األعمال  الفنية  كونه نشأ في مناهج علم اللغة 
، ولعل اقتراب اللسانيات البنوية من األدب أنها مكنت نظرية  5ر ــــالمعاص

 
 .39، 37، 36ينظر، المرجع نفسه، ص/  - 4 

 .21، ص/ 200، 01كلر) جوناثان(، الشعرية البنيويةتر/ السيد إمام، دار شرقيات للنشر والتوزيع ، القاهرة ،ط/  - 5 
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األدب كي تراجع نفسها عبر تشظي الكليات األجناسية واالحتكام إلى 
 كيبها . ُخصوصات النصوص عبر مبانيها وفي ضوء ترا

 
وفق هذا، خرج النص عن سلطة األجناس كي يستقل بذاته فيتمظهر    

تكوينه المجّرد من غير أن ُيذعن إلى أصله األبوي فينحّل عن  
، )ألن اللغة  ة أو مصدره التشفيري نيّ نَ الخصوصية الجاهزة لمرجعياته السّ 

وهذا وهم ألن األمر   –مباشرا  القوانين تدميرا  تدمير  " والهدف  " نظاٌم ..
  القداسة عن  نزع هالةغير أن هذا أسهم في  –يعود إلى مواربة القانون 

قّدمت أداة  تحليلية نفيسة  لتدمير المؤّلف .   اللسانياتالمؤلِّف.....إن 
غة . تعمل  ر فقد  أوضحت أن التعبير  في جملته  إّنما هو سيرورة فا

ي ُتمأل  بشخص المتخاطبين بشكل كامٍِّل  دون أن تكون ثّمة ضرورة  لك
كما أن  ُيكتب،  ذلك الذي من  قط أكثر. لم يكن ف لسانيافالمؤلّ  . 

الضمير أنا  ليس شيئا آخر  غير ذاك الذي يقول أنا . فاللغة تعرف  
  التعبير الذي إذ يظل فارِّغا خارج  الفاعل، الشخص وهذا الفاعل وليس 

ده ، يكفي لكي تنهض اللغة.( هذا انتهى مسلك األدب إلى  إثر .6يحدِّّ
فالبنوية تأسست ، نويةاللسانيات الب  االشتغال اللغوي عبر ما قدمته 

عبر  الشكالنيين  وهنا تناهى إلى وترعرعت ضمن حقل اللسانيات، 
 مسالك التحليل في ضوء عتبة اللسانيات.اللسانيات  فاعلية 

 

 
 .79، 78، ص1999، 01يُنظر، بارت )روالن(، هسهسة اللغة ،تر/ منذر عياشي ، مركز اإلنماء الحضاري ،حلب دمشق، ط/  - 6 
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ي ساهم في إبراز التشعّ إن  ب النسقي لألبنية، مما مّكن التعّدد النصِّّ
ٍي منهم في تنميط إشكالية   الشكالنيين كي يباشروا معرفة عبر سع 

على الرغم   ،األنموذج النسقي  الذي يسهم في ُمطاولة التشعب النسقي
ن التقّصي من اللسانيات ، ولذلك فإّنه إثر معرفة كَ مما استعارته من مُ 

عدم كفاية االختزال، ذلك  ) للشكالنيين، فقد بدا سق في مقابل البنية الن
، إذ لم تع د األدبية  شلوفسكيوفق مذهب أن انبساط المادة هو اللغة 

وعلى  ، الوصف األوحد المحّدد لألدب، وال بوصفها واحدا من مكّوناته 
إزاء إشكالية النسق، أنه ال يعني تعايش    تينيانوف ينتهي  ،األساس اهذ

هذا النظر   ولعل. 7بعض المكّونات  على قدم المساواة ضمن نسق ما( 
طّوحت بمشروع نظرية األدب عبر مقوالت   قداللسانيات  أن  إلىيلفتنا 

حال الخطاب النقدي كي   َص لُ النسق  وبخاصة ما بعد البنوية ، مما خَ 
للنصوص والّصورنة المعيارية ألسنن   الم حايثة األنواعية يخرج عن 

من  ،  ردحا من الزمن النصوص و التي كّرستها مشاريع نظرية األدب
مما   أخرى، فقد أخصبت اللسانيات البنوية الخطاب النقدي  بُمكن  هنا، 

عته من موالج إجراءات استحدثته من األدوات والطرائق وكذا فيما وسّ 
 التحليل النصي . 

، وبخاصة ما كثير من المقوالت النسقية  عبرولقد تأّتى جلُّ ذالك  
وفي  في توسيع ح دوس اللشكالنيين الروس ،  حلقة براغأسهمت به 

 
 .50،51، ص/ 2000، 01تر/ الولي محمد، المركز الثقافي العربي ، بيروت، الدار البيضاء، ط/  إيرليخ ) فكتور(، الشكالنية الروسية،  - 7 
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، أن الّلسان هو الذي  مفادها قد رّسخ مقولة  دوسوسيرالحاصل فإن 
 إذ  انــــــــــاللس / الكالم مّكننا من فهم االتساق وحقيقة التجانس عبر ثنائية 

و يوجد  بين  ح على ن  الرسالة/الشفرة ) يمكن أن تّتخذ  مع الطبيعة لـ 
 بارتأكملها   ،نتيجةل. وتلك  الكالم والرسالةاللغة والشفرة  وبين 

Barthes  البنية المزدوجة  هو مفهوم ياكبسون بمفهوم آخر من 
اللسانية، كونها ، عبر هذا نتجت اعتباطية العالمة 8للكلمات في الكتابة (

مستقّلة  ال تتعالق أو تتصل مع األسيِّقة الخارجية  كونها ال تعقد تمثيال  
 مع العالم الخارجي بما يتضمنه. 

تنصب على خصوصية اللغة كونها مجردة   ،حّصلة األمرفمُ  ،وعليه 
انتهى مأخذ الخطاب  ذلكوفي ضوء تنفلت عن حيثيات التمثيل السياقي 

كونها تنزع إلى   ،لى ما تنهض عليه اللسانيات البنويةإ ،النقدي كي يتجّرد
رفة " إيبستيمية " معرفية ،  تتصل باإلشكالية المعرفية اللسانية ،  علمية صِّ

ولعل هذا المنزع الذي أدى باللسانيات كي ال تظل مغلقة في مقابل 
النص   أضحى النص في مقابل سكونهاإشكالية المستعصية على الفهم، 

وعليه فالتوّسع النسقي   ،يمارس توسعه عبر تحّول السياق الثقافي
في كون أن مشكلة    دي سوسير  المأخذ الذي أثاره نا إلى فعُ دللنصوص ي 

  في أن ، بول فاليري اللغة ترتهن دوما إلى مشكلة التحّول، ولعل ما أثاره  
يعد بمثابة قاعة  األدب ي عدُّ امتدادا  وتوسيعا لخصائص معّينة في اللغة ـ 

وهذا   وإثر هذه السيرورة من التحّول ،تصورية ألشكالية التحول النسقي
 

، 1985كيرزويل ) إديث(، عصر البنوية من ليفي شتراوس إلى فوكو، تر/ جابر عصفور، دار أفاق عربية للصحافة والنشر، بغداد،  - 8 

 .184ص/
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الذي يغير من مركزية األدب تجعلنا ال نهتدي إلى  النشاط من التفاعل 
تعريف النص األدبي وفق ضابط تصوري، مما انتهى لدى الّدارسين  

تضبط محددات  يظفروا بحيازة تصورية  البنويين أو اللسانيين كي ال
حلقة  ) الشكالنيين الروس وجماليي أن يتضح من هذا،النص األدبي ، 

الذي تعد مقوالته  ياكبسون وصل بينهم والبنويين  المعاصرين قد   براغ
النظرية  وتحليالته العملية للنصوص عبر التنوع البنيوي  الذي يسعى   

، لهذا السبب يمكن  9لتطبيق تقنيات علم  اللغة البنيوي على لغة القصائد(
ات المتعّددة وكذا التداوليات على تنوعها  نويّ التساؤل في أن البِّ 

من الُمكن المعرفية كي تطاول أنساق   أنىوالسيميائيات على تشّعبها 
 النص المنحّولة كي تثبته إلى التحّدد النسقي القار؟.

 
للنص األدبي عبر  إن إجراء االتصال وفق  هذا الحال من االعتياص،ف

يقته الثقافية هي التي جعلته ال يراهن إلى التحدد ومن ثم  تعدد أس  مُ 
وتتمّدد دون أن تنزع إلى  فالفاعلية لشعرية الخطابات ظلت تتوسع  

اإلقرار بحيازة التمكن ، فالنصوص تقّر على نمط من األنساق وفق 
حضورها التاريخي والسياق الثقافي ، فانساق النصوص مرشحة دوما إلى 

ا ترد دعاوى بعض المطارحات التصورية، وهي تذهب  ىالتجاوز ، من ه
صوص، إلى أنه ) يجب على علم النص ، أن يزيل على وجه الخُ 

التعارض عند تحديد المفاهيم، وأن يجلي الغموض باستنباط المعايير 

 
 .79تر/ السيد إمام ، ص/  كلر) جوناثان(، الشعرية البنيوية ، -ينظر،  - 9 
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نواع  هو نص وما هو غير نص بل تحدد بها أيضا األ التي يتحّدد بها ما
(.، غير أن فاعلية المكون الداخلي ألنساق 10المختلفة من النصوص.

ات إذ هي تنبني على قابلي ،النصوص تظل مشرعة على تحول األنساق
تواء لقرائن أنساق أخرى تستوجب التجديد على تراكيب مستحدثة ،  االح 

ي عليه أسيقة النصوص ، إذ إن  نلى طواعية التحول الذي تنب إضافة إ
 األنساق هي  شفرات تمدلل ألسيقة متحّولة.

 
إن الخصوصية البِّنوية لخصائص النص هي التي تمكن الكثير من  

أداء التعريفات للنصوص بمواربة   علماء النص كي يخلصوا إلى فرضيات 
تصورية منفلتة، فأنساق النصوص لها وسم بدايات ونهايات ، غير أن  
هذا التأطير ال يعّول عليه في تحديد نسق النص ، ألن تحديد أي نسق  

ق أخرى ، إن عملية التحديد  ايتضمن بالضرورة استبعاد خصوصيات أنس 
البنوي ألنساق النصوص  ، كما أن التحديد هي فاعلية حيوية مفتوحة 

بالنسق   يوري لوتمانيظل مرتهنا لفاعلية اإلبانة عن ما يسمى لدى 
 . 11 الثقافي الثانوي 

 
يتأسس كل نسق نصي على تعاقب أفقية من الوحدات اللغوية ، فهو      

دمج له نحويته المستقلة وطرائق تخصه من التشكل  على  تكوين لغوي مُ 

 
 .5، ص/ 1999هاينه من ) فولفغانغ( ، باإلشتراك،  مدخل إلى علم اللغة النصي،  تر/ فالح بن شبيب العجمي، مطتبع جامعة الملك سعود،   -10 

11  –Iouri Lotman ;  La stucture du texte, P,93. 
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يقدم تأدية وظيفته  كونه ،نحو من االتساق في أداء نظامه الخاص
 د. التواصلية  كي يتقصد عبر مكونه النسقي مرامى التبليغ المتعدّ 

 
إن أنساق النصوص هي فاعليات مرّكبة تسهم  وفق طبيعة أبنيتها     

االفتراض من اإلرجاء للتعّدي وُمكن  وعبر مكّونها كي تؤدي ذلك
ي كي يتحول إلى التخطي، فالنسق النصي مكّرٌس عبر القراءة والتلقّ 

خطاب، كما أنه  وفي الوقت ذاته وعبر إشارته وشفراته الداّلة ) ال يحيلنا  
تضطّرنا لتأسيس  موقف تلفظي  تخييلي،   إلى  سياق  خارجي ، وإنما 

قوة نتوجه  إليها بالخطاب ويقتضينا ذلك   ونستحضر إلى الوجود  صوتا  و 
تأمل العالقة التي تستمد منها خواص الصوت والقوة ، وأن نمنح هذه  

 12العالقة  مكانا مركزيا داخل  القصيدة(
 

هيء موضعا آخر عبر فاعليات إن انساق النصوص عبر ما تقدم، تُ 
هم الدالالت  مة لو الهادِّ  ساءالتآخر من أداء المُ  اعيد مسلكالتلقي كي  تُ 

 مقتضى  متجاوزا ،رجأ المعنى الواعدوالبانية لمُ  ،وايات المعاني المضمرةوغِّ 
 اللسان عبر حضور النسق. 

 
، فالفاعلية منغلقة على ذاتها فإن األنساق ال تظل ثابتة النحو،وعلى هذا 

  حيث  الفتراع االمجهول، تكون بمثابة التحفير الرئيس التي تتأسس إزاءها

 
 .99سيد إمام ، ص/كلر) جوناثان(، الشعرية البنيوية ، تر/ ال -ينظر،  - 12 
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إحداثه عبر من الواصف الكاشف   لها علم اللغة يؤديه ما هترد من
المتلقي عبر  همن جهة ومن جهة أخرى ما يمنح  نهج األنساق لمستشرف

  بسهولة  ال يتقبلهايظل عصّيا كونه  حتى وإن كانعلم اللغة أنماط مكّونه 
هي التي   ، المتزايدة التلقيمسالك ة األداء المفتوح عبر توّسع فإن فاعليّ 

التفاعل الّناتج يمكن   ) أن أي، نة اإلخصاب التصوري لعلم اللغةكتمنح مُ 
أن يمنح البنى الّنحوية  وظيفة  تختلف كلّية عن الوظيفة التي كان 

إسهاما  له أهميته في مجال    جاكبسون وقد قّدم  يتوّقعها عالم اللغة .. 
الّدراسات األدبية  يلفت االنتباه نحو تنويعات الصيغ  النحوية  ووظائفها 

تقّدم إجراء   الكامنة . إال أن تحليالته  يبطلها االعتقاد  بأن اللسانيات 
 . 13كشفيا أوتوماتيكيا لألنساق الشعرية (

 
واإلسهامات التحليلية التي   راسات اللسانيةالدّ يتضح من هذا أن   

تمكنت كي تستحدث اكتشافات مضافة ألنساق   ،صدرت عن علم اللغة
في مباشرة   ياكبسون الخطاب الشعري بخاصة وبخاصة ما أسهم به 

، مما أفرز تنويعا للصيغ  المتعّدد المختلف لصيغ الخطاب الشعري 
 لها علم اللغة بعد. قِّ النحوية الشعرية عبر وظائفها  الالمعروفة والتي لم يع  

 
مسلكا قويا لألداء   كونه ، يمكن النظر للخطاب الشعري كّله هذا  في ضوء

اإلجرائي الذي مّكن باحثي اللغة من افتراع الكثير من المستحدثات  

 
 .99المرجع نسه، ص/  –13 
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عبر مؤدى حاصل  وفي الوقت ذاته انتهت  ،الكشفية في علم الصوتيات
والتي   تيةالتح  كي تعلن عن المضمر من الوظائف بحوثها اللسانية

تستوجب تنظيرا  مستحدثا في علم الصوتيات ـ وبخاصة لما نتج عن  
الوظيفة الشعرية للغة، ألن الصيغ الشعرية تنخرط أساسا عبر توّسع  
أدائها اللغوي في توليد الكثير من األنساق غير الّنحوية ، ولعل هذا  

ائق  بالضرورة يمنح علم اللغة توسيعا من الالمتوقع من األبنية والطر 
الصوغية ألنساق الشعر ومن ثم يقع التحّول،ها هنا من جهة ما ال  

  واإلرجاء الالمحامل من االفتراضات  عن فضاء الوق  ع مما يصدر حتمليُ 
لدى علماء اللغة، فيتسع التحليل اللساني لفاعليات األنساق الشعرية  

ولعل  ،بكيفيات أخرى تلغي وتنسف ما كان مّتبعا في عرف اللغويين
الجوهري الحاصل من هذا كّله أن كيفيات التحليل لوظائف األنساق  

  ع حلقات مبانيها ترد إزاء البنى الشعرية ة عبر تقّلب أبنيتها وتوسّ دثالمستح 
 نتيجة تكوثر بنى الصيغ الكامنة. 

 
 

 بع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت                    
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