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هي البنية؛ و  أالاملبىن، و  تضمن له صحة املعىن ة لشروطخاضع ،ية ألي نسيج لغوياألساس إن اللبنة   

ستمر ة هلذه البنية النصية من أجل الكشف املارسدوتأيت امل باعتبارها اخللية األوىل للجسد النصي،

تماد على ، وذلك باالعيمة النص األدبيةاحملددة لقو  إحاال�ا اجلمالية اجلذابة،لدالال�ا الفنية اخلفية، و 

 ا، الذي يتسىن لنا من خالهلحني تقتضي الضرورة تحليلي، مستعينا بباقي املناهج األخرىال املنهج

هي البنية كوحدة عضوية مؤسسة ما : التوصل إىل إجابات إلشكاالت عدة، تطرح نفسها كالتايل

وهل ميكن أن تكون عملية  .كيب اللغوي؟كونة للرت إىل أي مدى تتوسع دائرة البىن الفنية املو  .؟صللن

  .؟ذه البنياتهل استكشافاملمارسة النقدية األسلوبية ناجحة يف 

وقد تبنت الدراسة يف هذه الورقة البحثية، املنت الروائي كنص للتحليل والتشريح، انطالقا من ثرائه    

ن بني أهم ما اتضح لنا أن جودة هذه األخرية حيث كان م. وتنوع عناصره البنائية، وتعدد أساليبه اللغوية

 .تظهر من مصوغات لغتها الفكرية ذات الدالالت العميقة املدى

  .بنية ، نص، حتليل، أسلوب، رواية، ممارسة نقدية: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The basic building block of any linguistic tissue is subject to conditions that 
guarantee the validity of the meaning and the structure, namely the structure. 

                                                           
   لزهرة شرايب ا :alouanecherabi@gmail.com  
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As the first cell of the textual body, the study of this textual structure comes 
in order to continuously reveal its hidden artistic connotations, and its 
attractive aesthetic references, which determine the value of the literary text, 
by relying on the analytical method, using the rest of the other approaches 
when necessary, through which we can arrive at answers for several 
problems presented as follows: What is the structure as a foundational 
membership unit for the text? And to what extent expand the circle of artistic 
structures that make up the linguistic structure? And can a stylistic critical 
process be successful in exploring these structures? 
In this paper, the study adopted the narrative as a text for analysis and 
anatomy, based on its richness, the diversity of its structural elements, and 
the multiplicity of its linguistic styles. One of the most important things that 
we have become clear is that the quality of the latter is reflected in the 
formulations of its intellectual language with deep-seated connotations. 
Keywords  :  Structure, text, analysis, style, novel, critical practice.  

  
 

  :مقدمة 

العقل املبدع  الرواية من أهم الفنون األدبية اليت يتم فيها نسج اللغة األدبية وخيالتعد       

ممتع الشامل ملختلف األحداث بشكل فنية قادرة على التعبري العميق و لألديب داخل قوالب 

احملفز دائما عرب البىن الرتكيبية املشحونة بالطاقات اإلبداعية اخلاصة  ئاجلمال للقار حيدث األنس و 

وىل حضور بالدرجة األ الرابط ملختلف أقطابه بالطريقة الفنية اليت تضمنالعامل اللغوي و  ئنشمب

 امريا، حيث يلعب اخليال دور الكلنصحجز مكان له داخل سينما اعرب قانون اجلذب و  ئالقار 

، فهي تتالحم فيما املستمرة لتلك التفاصيل املشوقة املسجلة ملقاطع الصور اللغوية احململة باحلركة

دة املرتفعة إىل الذروة يف اإلثارة اللغوية احلال نظام عضوي مسرتسل يف التشويق و بينها بشك

ملفتعلة عرب اية كل تلك التقاطعات ا�و  االنفتاحالعقلي الراغب بشكل ملح للوصول إىل  االنفعال

  يربز بشكل مباشر مرتبة الروائي، هذا األخريالشخصيات احملبوبة واملكروهة داخل العمل الفين

فه مع قدراته يف حبك كل تلك األحداث درجة حتكمه يف البىن اجلمالية اإلبداعية املبتكرة من طر و 

، يف املسيطر على الرغبة الواعية لديهو  ئة و املوحية بشكل مؤثر يف القار القوي لالنفعاالتاحلاملة 

يف إشباع  اعلى حتقيق نوع من الرض هو بذلك يعملاملزيد داخل الربامج السردية، و  اكتشاف
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ملختلفة ، حتضر له الطاقات الالزمة اأخرىلب بالبحث عن فسيفساء لغوية ، املطاشغفه الفكري

واحلضور احلسي والوجداين واخليايل أثناء  االستمتاعالقراءة و  النموذجي يف ئلتجعل منه القار 

 طبقات متناغمة تتطلب جمهول البىن اللغوية املخبئة للمستويات األدبية الفكرية يف التعامل مع

، املعىن احلقيقي والصادق للمتلقي إليصالا العميقة النباهة واحلرص يف اكتشاف خمزونا�ا وأرصد�

بني املفهومني ميكن حتقيق األهداف  االلتحامبعد عملية بنية النص وأسلوبية التحليل و فمن خالل 

السردية املتواصلة فيما بينها والرابطة بني سالسل  اخلفية لتلك الشبكة املنظمة من العبارات

  .   أرقى تعابريهاصيلها وأ�ى صورها و األحداث وجزئيات النص يف أدق تفا

 : ــــ مفهوم البنية وجذورها 1

بية  إال بعد أن تتم عملية نسج األعمال الروائية ال ميكن هلا أن تتبلور على الساحة األدإن     

اإلبداع األديب يف أرقى وحياكة مكنونا�ا  وصقلها صقال جيدا،مع املمارسة الفعلية للخيال و 

ا ما جعل الروائي املتمكن يعطي أمهية كربى لبنيات النص فال ينطلق يف السرد قبل مستوياته،وهذ

 اخل احملتوى الروائي فانطالقا منالثانوية داس املتمثلة يف البىن الرئيسية و أن يضع أعمدة األس

هو يعين بذلك اهليئة أو الكيفية اليت يوجد الشيء ة املشتقة بدورها من الفعل بىن و كلمة البني"

هو أصيل فيه وجوهري وثابت ال يتبدل بتبدل ليها ، أما يف اللغة العربية فبنية الشيء تعين ما ع

يب يستحق القراءة من طرف املتلقي، فالبنية هي اخللية احلية لكل نص أد ،1"األوضاع والكيفيات

ا حيدد درجة تقدم أو ختلف  حمتواها يرسم لنا مدى التفوق اجلمايل أو عدمه  للكائن اللغوي،كمو 

هي بذلك يف تناسب طردي مع كل املؤشرات ف األديب و املبتكرة من طر  التخيليةلنا التطورات 

التيار السوسيولوجي،  ملشاركة بشكل أو بآخر يف إجيادهااألسلوبية املرتبطة بالضرورة مع التيارات ا

يتعاطاها الناس  طيعة يف يد مستعملها ربتعت من خالل اللغة اليتف، "وجياأليديولالسيكولوجي، و 

ثقافا�م يستعملها البسيط منهم استعماال أوليا يف درجة النفعية األوىل أو و على اختالف أقدارهم 

فالطريقة اليت تعرض �ا اللغة سلعها ، 2"ستوى الفضائحي بتعبري روالن بارتدرجة الصفر أو امل

احلضور فرص اجلذب و  بشكل سريع يف اقتناص، تساهم لية املنتقاة بدقة من طرف األديبالدال

هنا بالذات تربز لنا كمية املستويات امللتحمة ملتلقي  املتذوق للحس الكتايب  و الفعال يف ذهن ا

 ئللقار  املثريق اللغوي الساحر،اخلاص باألديب و اخلر ذا قيمة مميزة مع درجة  الذكاء و جلعل العمل 

"2.  
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ى مجلة من األسس الفلسفية و الفكرية و تقوم البنيوية كسواها من النزعات املذهبية عل" حيث    

 ويبقى  ،3"يف املوقع الفكري الذي يكفل هلا التفرد  ركزهامتو  ،األيديولوجية اليت متيزها عن غريها

التحكم بشكل شامل يف جزئيات مدى جود�ا هو األساس من الرتكيز على البنية و  اهلدف

تضع مغفلة و  يت يف كثري من األحيان تكونالو  ،على كامل تلك املسببات الفاعلةالسيطرة النص، و 

خاصة إذا اختلف و  ،يف فكها وفهم خمتلف تفاصيلها ئمن الصعوبات القاهرة أمام القار نوعا 

قة عفوية يترتك بصما�ا بطر  ومع كل ذلك فهي) ئالقار  البىن النصية،(اجلهتني  عنصر الزمان بني

كما ذهب "، توضيحهاصورة و ن بذلك مساعدة يف تقريب الداخل األثر اللغوي  لتكو 

إىل أنه ال ميكن تعريف األسلوب خارج اخلطاب اللغوي  ، )JACOBSON( جاكوبسون

على هذه الشاكلة يكون األسلوب هو الغية مقصودة، و إبالة أو كنص يقوم بوظيفة تواصلية كرس

طابقني يف الزمن متهو يتولد من توافق عاملني متواليني يف الوظيفة املركزية املنظمة للخطاب، و 

، مث لتعبريية من الرصيد املعجمي للغةاختيار املتكلم ألدواته ا) التوزيعو  االختيار(الوظيفة مها 

، فالرتكيب احلاصل بني البىن يضمن لنا 4"يقتضي بعض قواعد النحو وغري ذلكتركيبها تركيبا 

داخل املنت اللغوي  ية املفاجئة، أما التوقعات الرتكيبالعمل يف منحى السالمة املطلوبة اكتمال

التماسها يف ال ميكن ،  فهي غري حمسومة و )نص، املتلقيال(احملدثة للصلة الذهنية بني القطبنيو 

األحكام ها يتم تسويق األفكار احلاملة والقضايا الشائكة و ما قبل القراءة، فعرب فرتيت ما قبل النص و 

  . التجربة الشعورية للفرد املأخوذة منوز اللغوية املشحونة داخل النص و املصريية للرم

يتبع ذلك اللفظ إىل حاالت الرتكيب قصد الوقوف على تلك اجلمالية اليت جتعل من مث     

اخلطاب املاثل فيه هذا اللفظ خطابا أدبيا بعيدا عن الكالم العادي التواصلي الذي يكون لغاية 

هو ميكننا من الوقوف ديب و يف اخلطاب األ) تركيبادا و إفرا(نفعية ختتلف عن غاية توظيف اللغة 

  .األدبية يف النص على مستوى اللفظعلى حدود 

حدوث األثر الفكري اجلمايل  بطريقة شعورية واعية داخل الذهن املستقبل ليس باألمر اهلني، و 

فاظ  املولدة لألل االنفعاالتفهو يتطلب منوا حقيقيا للذائقة اللسانية  وصدقا جاحما يف تلك 

احملاكية يف كثري من داث املعاشة داخل خميلة األديب و العاكسة لألحت العميقة و املؤدية للدالال

ال أنه  حمفزة كمادمة أحيانا وأحيانا أخرى محيدة و صا/األحيان لواقعه، فهي بذلك تكون مؤذية

يرى سعيد يقطني أن "كام العشوائية على الغامض منها وا�هول،جيب التسرع يف إصدار األح
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 ،5"اجتماعية حمددةبنية نصية منتجة ويف إطار بنيات ثقافية و بنية داللية ضمن النص باعتباره 

هذا ما يسمح هلا  ،مان األسس السليمة للبناء اللغويحقق إال بعد ضتفاإلنتاجية النصية ال ت

ل خلل يصيب إحدى منظومات كمع اخلضوع بشكل طيع لألديب، و  التولد املتواصلباالستمرار و 

داخل النص وبذلك تصدعه وعجزه عن حتقيق اإلنتاجية املرغوبة تزازا عميقا اهتلك البىن حيدث 

البنية  عندفالوقوف " الفكري املوجه له عرب املستقبل، االحرتاممنه، مع إفقاده ما يناسبه من 

، بل على أنه بنية حدات لغوية معزولةطاب على أنه و الكربى الذي يعين بأن ال ينظر إىل اخل

اخلارج يف عملية دينامية نفسية لتجزئة رابطا كل ذلك مبا من شأنه أن يعرضها من مشولية ال تقبل ا

لظروف تناسل جهاز الداللة يف  ةاملهيئ ،غري احملدودةالللوقوف على طاقات اخلطاب  ،فكريةو 

هذه الوسائل  تعترب ذات أمهية   ،6" االتصالالتداولية لوسيلة طه الوثيق باألبعاد السيميائية و ارتبا

من جهة لية التواصلية املختلفة من جهة و ة يف حتقيق عملية التواصل املتزنة بني أقطاب العمكبري 

اإلبداع، هذا من شأنه أن حيدث توصيل األفكار احململة باللغة واخليال و  ثانية تكون ناجحة يف

سلس نوعا من التجانس بني الشبكات املتقاطعة للربامج السردية اخلاصة باألديب وضمان السري ال

اجلزر اللغوي احلاصل داخل ما يعرف باملد و  الرد عربات الفكرية الصامتة  بني األخذ و للمحادث

لوسيان مع ظهور اإلجتاه البنيوي و بروز "، اهلادفةاإلبالغية املنظومة اللغوية ذات الوظيفة 

لرواية من وجهة نظر سوسيولوجية بإعادة طرحه ملاهية ا) Lucien Goldmann( غولدمان

فيه أي بني الرواية كنوع  الذي منت االجتماعيبراز العالقة بني الشكل يف ذاته و بنية الوسط إو 

احلياتية املعاشة من  فهو يؤكد ضرورة وجود ذلك التأثري للتجربة ،7"ا�تمع الفرداين احلديث أديب و 

الشعوري في و ئيسية يف بناء التصور الوجداين والعاط، واليت تعترب من اخللفيات الر طرف األديب

ة من اإلرهاصات املسبب حيصى عدد البل هناك  ،، فالعمل اللغوي الفين ال ينطلق من العدموايةللر 

خمزن يف وجوده على الساحة األدبية وأمهها تلك األحداث املتناغمة واملنسوخة بشكل مكبوت و 

ة يف التعبري مع داخل شعوره الالواعي، فهي بذلك خترج بصور متفاوتة اجلمال يف الطرح واألناق

 ئيف الوصول إىل  ذهن القار  العلم أن  كلها تصب يف اجتاه واحد هو الرغبة الصادقة 

الناقد يف تعامله املتكرر  ئسمات اليت تلوح للقار الإن من أهم اخلصائص البنيوية و " وأحاسيسه،

ها األدباء يعتمد هي ظاهرة كثريا ماىل سند اجلملة الفعلية األصلية والفرعية و إ االتكاءهو شيوع 

لعل أمهها املسامهة ئص عديدة يتمتع �ا هذا املنهج و ، كما أن هناك خصا8"مبختلف توجها�م
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توظيفه داخل ، إن استخدام الرمز و وز اللغوية داخل املضامني النصيةالفعالة يف اكتشاف الرم

د فك الشفرة والتوصل النسق البنائي حيدث نوعا من الرهبة اجلمالية الصانعة  لألثر اإلبداعي فبع

، ية وتدرك حالوة اإلجناز املتعب واملمتع يف ذات الوقتلألسرار املخبأة حتدث املتعة الفكر 

فحضور الرمز يضفي نوعا من التعقيد اإلجيايب ملا له من مجالية احلضور وتشويق الغموض، فوجوده 

هو عرضي  كل ما يوي يهملإن التحليل البن" ،ألديب ملا له من لذة فكرية مميزةمتعمد من طرف ا

فلسف إذا كان من متطلبات فعل التال يهتم إال مبا هو حقيقي وجوهري وثابت و هر و من الظوا

هذه املاهية التفكري يف ماهية اإلنسان والبحث الدؤوب عن جوهره، فإن التوصل إىل هذا اجلوهر و 

، فمن خالل حتديد 9"الذاتقبلي يف هذا اإلنسان بأتى لنا إال مبعرفة ما هو أصيل وثابت و لن يت

املنطقية املوافقة للعقل، فكل خلل ميس أصل كن التوصل إىل النتائج الصحيحة و األسس الثابتة مي

املقصد، كما أن هذه اخلاصية هي اليت جعلت املنهج با�يار الوجهة و  ئاألعمدة الرئيسية فهذا ينب

يف الوصول للدالالت احلقيقية  يتوافق بشكل كبري مع املنهج األسلويب الذي له نفس اهلدف 

يصبح بذلك قوة حتليلية يعتد �ا يف عمليات حتليل لالكلي  واالندماجالتام  االلتحامليحقق 

  . النصوص اللغوية املختلفة

  :  المظاهر الفنية ألساليب البنى النصية -2  

النفسية اللغوية و  ةالنص األديب هو الوحيد القادر على اجلمع بني املقومات الفكريباعتبار       

داعية الدفينة يف أعماق األديب األحداث التجريبية يف قالب تُعكس فيه الطاقات اإلب الوجدانية مع

بتكر بأساليب خترج عن احلاملة للذوق واجلمال املول إىل املراتب الفنية احلاملة و اليت عربها يتم الوصو 

إن أول ما يتبادر إىل الذهن أن النص " هلادفة،للمعاين ا العادي يف صقل الدالالت املؤديةاملعتاد و 

ما بينها ومتشابكة وهو ما يصعب من مهمة الدارس للنص ذو عناصر مرتابطة لكنها متصلة في

جلى بوضوح ما يعرف تومن خالله ي. 10"ويدل على الرتكيز والدقة يف اختيار البىن بالنسبة للكاتب

  .بأسلوب الكاتب

راسة شاملة للنص وغربلة دقيقة حصرها يتطلب دلبىن كثرية ومتنوعة و بد من التوضيح بأن اوال"     

جناز أي قراءة نقدية بدون اعتماد اخلطة احملكمة إميكن  ،حيث ال11"وهو ما جيعل التحليل يطول

فهو ظاهرة مالزمة للعملية "سجة اللغوية احملاكة عرب األسلوبيف رصد خمتلف اجلوانب املكونة لألن

ا يتمتع به سيما النص املكتوب نظرا ملثرها يف القول الهلا أالتعابري اإلنسانية و  ، تتجذر يفاللغوية 
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يكشف عن من مستوى اجلملة و ابتداًء  هو يتجلى، و ية يف البث اللغويالقصدمن انتقاء التعابري و 

  . 12"و الكاتب حسب نظر البعضأصاحبه كونه طريقة خاصة باألديب  ميزة

  ): ي اإليقاع( البناء الصوتي  -2-1

مل به فهو يلعب بأوتار اجل االستخفافميكن  األثر الذهين الذي حيدثه الصوت الإن      

الشعورية لة عن التصورات الذهنية املتمركزة يف الذاكرة مع الدوافع و العصبية فيحرك املناطق املسؤ 

تخلص الكانت حزينة يرغب بالتنفيس عنها و الرغبات املتولدة سواء  فيحدث بذلك القبضة على 

أثر على الروح     ، فالصوت له�ا االستمتاعمعاودة يرغب يف اسرتجاعها و  من أملها أو سعيدة

ء يف إضفاء فالبىن الصوتية عرب فضاء النص تأيت لتسهم جبال"،ككل من السمع والذهن والنفس

ترغيب ذلك كله أفضى إىل طابع اجلمالية عليه ولتحدد الدم يف سطوره ولتبعث احليوية يف فقراته و 

،حيث تبقى 13"عباراته ال يكل من ترداد كثري من مجله و  جعلهو  ،املتلقي يف خطاب الباث

،من املتجددة االنفعاليةاألصوات املنتقاة يف تشكيل الكلمة املؤشر القادر على حتقيق التوازنات 

وافقة األحداث املتة والدالة، كل على حسب األفعال و خالل انتقاء جاد جلزئيات األصوات املعرب 

لداللة املرغوبة مساته اليت تتغري يف كل مرة يلتحم فيها بصوت مغاير لتأدية اصائص الصوت و مع خ

إن املستوى الصويت للفظة هو الراصد لتغريات شكلها ضمن الرتكيبات اللغوية " منه بأكمل وجه،

فها توظيو  ،تو هو ما يفتح للمبدع أفقا الستغالل التدرجات اإليقاعية الناجتة عن تلك التغريا

،حيث ميكن 14"مجاليا يف النص األديب لتصبح اللفظة يف النص األديب آخذة بعدا مجاليا دالليا و 

يلة أثرها يف خمو  ،حتديد درجات تأثرياته مبستوى الدفقات الشعورية الناجتة عنهقياس هذا البعد و 

التصورات كريات و الذ  على الرغم من صعوبة الرتدد املستمر إىل تلكاملستقبل للمادة اللغوية، و 

ا تنوعت املشحونة املمثلة عرب األصوات اللغوية فإنه حيقق اإلبداع الفين الذي تزداد قوته كلم

قد عين به د نظاما أساسيا يف تكوين اللغة ومساعها و فالصوت يع" ،املركبات الصوتية الدالة

يف أثره يف املتلقي و و  ،سهقواعد تشكله وتأسإىل أوصافه و  افأشارو النقاد اللغويون والبالغيون و 

  .15"ليت تتالقى فيها أحيانا الصنعة والطبعشروطه ا

سيما يف تلك القابلية مرونتها والركية اللغة وثرائها و الصويت يعرب عن ح"وهذا ما حييل إىل أن     

عنصر أساس من العناصر  ستبدال صوت لغوي بصوت لغوي آخر وبالتايل فإن الصويت هوعلى ا

  .16"تركيب اجلملة و الكلمة  يفية كونه غري مستقر املكونة للبن
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 واالختالفعدم الثبات الصوري لألصوات داخل البىن املتغرية يضمن التنوع اللفظي إن     

اللة مع النمو حنو مسارات أفضل، بشرط أن تكون حاملة للد املتكامل بني العناصر الصوتية

من عليها  املفروض االختياريذ، فيكون بذلك فنالتعاين الصحيحة يف أوجه اإلتقان والدقة و املو 

تعبريية لدى فصاحية و إبالصوت ترجع إىل كونه وسيلة  االهتماممسألة و "سلطة الكاتب وحده،

د فردد يف جواحنه ، إذ بفضله حتاور معها يف نغم واححبياته وطبيعته االتصالاإلنسان  شديدة 

قة الربانية املمنوحة لإلنسان ال يستطيع ، فبدون هذه الطا17"أصداءها وشدا معها يف حلن أبدي

حات اخلارجة التعبري يف أبسط صوره و بالتايل سيغيب العدد الالمتناهي من تلك اإلفصا

داخله فمن خالهلا  حيقق التوازن الطبيعي لتطوره عرب مرور اللحظات  لاملدمرة بالطاقات املكبوتة و 

حلركية إن الصوت هو أداة اإلنسان ا"ة أنفاسه،يف دورة مستمرة إىل �ايالضاغطة على كيانه احلي 

، لذلك ليس هناك لغة بدون أصوات باآلخر والعامل وما حيويه االتصالاحملورية إلثبات الوجود و 

فهو ... األداء ألخرى يف التعبري و فإن الكلمات تتألف من أصوات قياسا إىل أدوات اإليصال ا

لصوت إذن هو احللقة اجلامعة بني عناصر النص فا ،18"ميثل أحد األنظمة اللغوية املتداخلة 

مستويات متالحقة من النظام النصي مهما  رر الدالالت يف اجتاهات مربجمة و األديب، فعربه تتح

كان قالبه املوضوع فيه، لتصل إىل مستقبلها فتكسب تلك املقطورات اللفظية املتشابكة فيما بينها 

من النغمات اإليقاعية ا�هورة  عرب حلتها البهية لةسلسبىن املتللبنظام مبتدع من عند املؤلف 

  ..املفاهيم يف صورها الكاملةوسة العاملة على إحلاق املعاين و والطَرَقَاْت املهم

  :البناء المعجمي- 2- 2 

البناء السليم  ى، فالبنية هي الوحيدة القادرة علإىل أصل الشيء ومنطلقه دائما كوني رجوعال      

ست بالغموض يف معانيها املقدمة وغرابة اللفظ مهما اكتداخل خميلة األديب و  ار املرسومةلألفك

روعته الله ميكن احلكم على جودة النص و ، فهي املنبع األساس الذي من خوالعمق يف دالال�ا

فالبىن اإلفرادية مبثابة املواد األولية يف " إكسابه اخلصوصية املميزة له دون غريه من النصوص ،و 

ألنه شتان  التشبيه يكون نشازارار بأن التمثيل قد يكون ساذجا و أو بناية ما مع اإلق تشييد صرح

ره هلا يعكس درجة حسه اختيا،فانتقاء األديب للفظة و 19"البناء املاديبني اإلبداع الفكري و 

قوية الداللة لما كانت اللفظة بسيطة الرتكيب و ذوقه اجلمايل ومستواه الفكري فكاإلبداعي و 

ملعجمي إن املستوى ا"وخياله، ئالمست ذهن القار ألثر املرغوب و ن اجلمال وحققت ااقرتبت م
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على الرغم من أنه ال يشغل  االستبدالو  االختيارينطوي على كفاءة األديب وقدرته على التنويع و 

بذلك ميكن أن و ... ات اليت تضمها معاجم اللغة إال جزءا معينا من هذا الكم اهلائل من املفرد

إن املعجم هو املنهل "،20" تكونه مع أنه مبفرده ال يكون خطابا أو نصا بناء النص و  يسهم يف

و اخلطوة األوىل إلجناز منتوجه وحاجته إىل هظمأ الشاعر وحيرر معانيه وأفكاره و  يطفئالذي 

تولد اللفظ لذلك فإن الكلمة تستمر يف العطاء إذا كانت احلاجة إليها دائمة  االتصالاإلبداع و 

يزوده غوية  و ن قدرة األديب على التنويع اللفظي يفتح له مساحات شاسعة من البحور الل، إ21"

حيث يستطيع عربها أن يكرب النص  األداءالراحة يف ية حتقق له الفخامة يف التعبري و لبطاقات دال

ينمو حبسب اخللجات الفكرية املستوحاة من التجربة األدبية للكاتب، فيساعد ذلك على تطوير و 

غوي املقدم إىل املستقبل، هذا األخري الذي لكتسبات الذهنية املنغمسة يف تفاصيل النسيج الامل

  . تذوقه  للعمل األديب يف مدى تقييمه و النزيه  يلعب دور احلكم 

   :البناء الداللي -2-3  

، كريالف مستواهو  ،اليت متنحه قيمته الذوقيةو  مصطلح،اللة هي مبثابة الروح اخلفية للالد       

الوجود اللغوي، فعربها تتحقق  أساس من وهبذلك ميحشيئا فارغا و  صطلحن دو�ا يصبح املفم

صبح النص بذلك بريقه اخلاص، فيدقة املكسبة للفظ مجاله ورونقه و املعاين الصاالقيم الروحية  و 

د حمددا  احلديث مل يعفالبحث الداليل" ،م اجلزئيات املختلفة واملركبة لهحمكمتجانس الدالالت و 

إمنا اللغوية أو الكتابية أو اخلطية و إمنا اتسع ليتحول إىل فضاء داليل عريض يف سطح الظاهرة و 

الداللة من أجل اقتناص مستويات املعىن و  إىل ما بعد النصوص يف األعماق إىل ما قبل النص و يغ

قتصر على اللفظ فالداللة ال ت 22"اليت ميكن أن ينبين �ا النص بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

الناتج يف الفرتة الزمنية اآلنية، بل هو مرتبط بطريقة حمكمة مبا له من ظالل خفية يف نفسية 

املنسوخة يف ذهن املبدع ، ليأيت دور الطاقات التعبريية  تلك اخللفيات الزمنية املاضية  و األديب وب

ميكن القول أن "لفظي،علي داخل الرتكيب اليف إخراجها من بئر الالوجود إىل احلضور الف

لية وفق الوحدات الداللية يف النص أو اخلطاب تشكل حقوال خمتلفة تنتظم فيها الوحدات الدال

الدالالت املعجمية "بالتايل فإن و  ، 23"عالقات تصب يف احلياة واملوت والعمل لليوم اآلخر

  .24"عددةأحادية التفكري و اإلجتاه عرب الداللة األصلية ا�ازية برتاكيبها املت

  ):  رفولوجي و الم(البناء التركيبي -2-4  
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تركيب البنيات الصغرية فيما بينها يعطي لنا مناذج متعددة من السالسل اللغوية املتتابعة إن      

ثري منها على هذا األساس يتم تصنيف الكو   ،وظف  فيها من دالالت متكاملةعلى حسب ما 

هو أن الوحدات الصرفية بنسيجها تشكل  فيه ال شك مما"و ،عرب األنظمة البالغية والصرفية

 نوعالتبالغية من منطلق كو�ا وسائل لغوية تتمتع بقدرة عالية على  إحياءاتعميقة و دالالت 

  . 25"املدلوالتذلك التنوع الداليل بني الدوال و ، مشكلة إىل بعضها البعض باالستناد ،االنتشارو 

وتاد األلسنية اليت تؤسس للنص وتنوع باأل �تم"لبىن وميكن لنا أن نضيف أن مثل هذه ا      

 االمسيةاألفعال أو يف تراوح اخلطاب بني اجلمل ء و تتمثل على وجه اخلصوص يف  األمسافقراته و 

فال ميكن أن تبقى اجلزئيات الدالة مبعثرة حيث  ،26"؟ واجلمل الفعلية وأيهما أكثر ورودا وملاذا

ويف نفس الوقت ال ميكن كل ما هلا من حزمات داللية   إيصالى تفقد معانيها الكلية العاملة عل

" ،دون غريه املنشئهلا أن تلتحم بشكل عشوائي، لذا يشرتط  وجود النسق اخلاص النابع من 

طريقة ها لتحقيق أشكال كتابية خمصوصة و بني الكلمات يف تأليف االنسجامفالرتكيب هو نتاج 

وضه أو خطئه ورداءته لتعلقه باختيار األلفاظ وترتيبها كشف عن وضوحه أو غمتركيبية هي اليت ت

كثري   ،هذا النسق أو النظام خمتلف ومتنوع من لغة إىل أخرى، كما أنه يتعرض إىل27"تنسيقها و 

إذا مل ، حيث أنه من الصعوبة فهم قواعده األساسية املعتمدة يف الطرح من التغريات املفروضة عليه

التطبيقية اليت تسهل له املرور ميكانيزماته صا دقيقا لكل حمتوياته و يكن املتلقي دارسا جيدا ومتفح

إذا كانت اللفظة املفردة على ما تتطلبه و "اط داخل النسيج اللغوي بسالسة واحرتافية،قطع أشو و 

إمنا تستند فإ�ا ال تكتفي بذا�ا بالوصف و  من مقاييس تكفل حتقيق جانب من أدبية النص

كون حينئذ حمكومة بذلك الرتكيب وببنائها هي داخل تركيب بعينه لتو  دبيتها مما يضفي عليهاأل

بني األلفاظ ،فالرتكيب إذا مل جيمع 28"عدم اجلودة يمكنها أن تتبادل مواقع اجلودة و مع غريها ف

الصادقة مع جر الدالالت العميقة ذات احلروف الدالة واجلمل املوحية املؤدية للمعاين املبشرة و 

تاج إليه كل ما حييوفر له حالوة العيش يف أكنافه و فسه داخل كوكب متناغم ن ئالقار  حيث جيد

  . غري صاحل لالستهالك أية حال من األحوال أنه فاشل و ، سيعترب يفمن اجلمال واخلرق اجلذاب

  :البناء الزماني و المكاني  -2-5

عنها  فمن شروط  االستغناء االستحالةهذه البنية من أهم البنيات داخل النص، حيث من        

سبية هي الوحدة الكاملة ن أهم ما جاءت به النظرية النإ"،يةئالبنائي اللغوي حتقق هذه الثناالوجود 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  119 -  99: ص 

 

109 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

انتهاء وجود أي منهما مبفرده لذا ال نرى مربرا للتفرقة بينهما إال �دف دراستهما ملكان و اللزمان و 

"29.  

هذا املكان دوما  أنمبا ساسي للفضاء و كان هو املكون األامل" :من هنا ميكن القول أنو      

 األشكال فإن فضاء النص األديب هو الذي يلفها مجيعا إنه األفق الرحب الذيمتعدد األوجه و 

إنه جمموع  الواحد أمشل من املكانفضاء يف الرواية بشكل خاص أوسع و ، فالجيمع مجيع األحداث

 املكان هو احلضن املادي ،30"سريورة احلكي روائية املتمثلة يفاألمكنة اليت تقوم عليها احلركة ال

الكلي  االستقراراملركبة من طرف األديب، فمن خالهلا يتحقق اجلامع لقطع األحداث املسرودة و 

أي ركن من أركانه فهو احلامي جلدران العمل األديب، حيث ال ميكن زعزعة والثبات اإلسقاطي 

فتوظيف املكان يف "ئ،سردياته املقدمة للقار و  الكاتب، كما أن له صور متعددة ترد مبا يوافق هلا

العمل الفين ال يرد اعتباطا فكل تصور للمكان هو وليد رؤيا خاصة باإلضافة إىل أن حتديد 

،واملكان قد 31"الوساطة ن األمكنة على عالقات املوافقة واملخالفة و املكان يعتمد بارتباطه بغريه م

ذائقة لغوية عالية ، فيحكم بذلك املبدع نتقاة بدقة و رد يف ألفاظ عديدة ميأخذ مساحات واسعة ت

، كما ميكن أن مت تقدميه من مادة لغوية ملالطويل املناسب لثروته اللفظية  و نسيجه على املدى ا

ورودها يكون مشرتكا كما قد يكون ، و ئد احلدود املتصورة من طرف القار يكون ضيقا إىل أبع

حيوي للفضاء الروائي فتشخيصه مهية كمكون أساسي و أ"،  فللمكانمنفصال حبسب احلاجة إليه

شيئا حمتمل الوقوع ، فهو الذي يعطيها واقعيتها  ئمن أحداث الرواية بالنسبة للقار هو الذي جيعل 

الراسم خلريطة األحداث حملدد و ،فهو ا32"فكل فعل ال ميكن تصوره ووقوعه إال ضمن إطار مكاين 

ز ، حيث ال ميكن تصور أي عمل خارج عن احلي السليماعلة داخل البناء األديبالتحركات الفو 

احلبك والصقل واملمارسة املستوعب جيدا لتفاصيل  ئاملكاين امللموس من طرف القار 

ليه كعنصر النقاد بالنظر إل الروائي تشد اهتمام الدارسني و تبقى خاصية الزمن يف العمو "اللغوية،

ميكن فهم  بل إن بعض النقاد ذهبوا إىل أنه الضمنه األعمال الروائية حموري تدور يف إطاره و 

نسان يف إطار احرتام خاصيته ، فالوعي بالزمن هو ما جيعل اإلعمل الروائي إال يف إطار الزمن و ال

الوجودي،ويدفعه إىل  االمتالءيضعه يف جمال سليب مينع عنه حقه يف يعاين من املشاعر املقلقة و 

السليمة املوصلة  من داخل النسيج النصي هو البوصلة،الز 33"االكتمالعدم اإلحساس بالفراغ و 

ي خلل ميس تركيبا�ا يوقع أحيح ملا يوافق املنطق السليم، و ضمان تسلسلها الصلفهم الوقائع و 
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" ،إنصداقيته املعتمدة يف سرد األحداثم، مما ينقص من قيمة العمل و ئيف التناقض اخلاط ئالقار 

الزمن  اشتغال التعرف على القرائن اليت تدلنا على كيفية أمهية دراسة الزمن يف السرد ، تكمن يف

، الشيء االجتاهاتهره بؤرة زمنية متعددة احملاور و ذلك ألن النص يشكل يف جو يف العمل األديب و 

فلسفية ا ا�ال قصد إجياد أطر منهجية ومنطلقات فكرية و الذي يدعو إىل تكثيف اجلهود يف هذ

مميزاته اليت متيزه عن روائي العريب خلصوصية هذا النص و يف النص ال لدراسة الزمن من خالل اشتغاله

ويبقى الزمن اجلزء اهلالمي يف الرتكيبة اللغوية اجلمالية، فال  ،34"ية العالية ئغريه من النصوص الروا

ى الوحدة األكثر حيث يبقه والتحكم يف مساره إنه شيء حتمي،يستطيع أحد اإلمساك بعناصر 

وبة يف اإلدراك فهو يلج بسهولة بني البىن الرتكيبية ليمنحها احلركة يف فرتة صعو قوة يف البسط 

ذا حىت هك�اية لينتقل إىل بنية أخرى ويفعل معها نفس األمر و نقطة دة بني نقطة بداية و حمد

احلياة بعد من نوعها تستعمل ثنائية  املوت و ، فهو بالفعل تركيبة فريدة ينتهي النسيج النصي متاما

  . بلحظات السعادة و احلزنمزجها 

  :طه حسين " شجرة البؤس " في روايةالممارسة النقدية األسلوبية -3

  :العنوان -3-1

لإلشعاعات  االنطالقيةإن السمة البارزة ألي نص أديب هو العنوان حبيث ميثل العتبة        

ركز يف اجلانب األعلى الداللية  واليت تتلخص فيه كل تلك الطاقات التعبريية لتصبح كتلة صلبة تتم

اجلذب أو و لتحقق التأثري  ئية األوىل اليت يصطدم �ا القار من النسيج اللغوي فتكون البادرة الذهن

اليت تتمركز يف  أخطر العتبات النصية فهيتعد عتبة العنوان من أهم و "،حيث ةالالتأثري والالمباال

بد من ا دائما للمعاينة وإعادة القراءة والحمفز وظاهرا و متثل منبها أسلوبيا بارزا رأس النص عادة و 

ود التعبري النصي من عميقة ملا ينطوي عليه من شفرة ال ميكن فهم حدراءة مستفيضة و قراءته ق

ك على تأثري ذل ... ة إىل حتليل منط العالقة بينها وبني املنت النصيهي حباجة دائمدون فحصها و 

  .35"فهم إشكالية املعىن 

كنونات العنوان أن تصبح عملية التحليل مكتملة دون استنطاق صريح مل ةاالستحالومن       

يف طيا�ا الكثري من املؤشرات العميقة العاكسة بشكل صادق ملا حيمله النص من اللفظية احلاملة 

فمن خالل املنهج "،مضامني تستحق الغوص يف جنبا�ا وفك أسرارها والوصول إىل رموزها الدالة

لعل ما جتدر النص من مجيع جوانبه، و  لذي يقوم أساسا على استنطاق أسلوباللغوي األسلويب ا
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فواصل كربى بني دراسة العنوان والنص  اإلشارة  إليه يف هذا املقام هو أنه ال ينبغي أن جتعل

إن ميزة التحليل اللغوي "،36"يف حق النص  إجحافابني علوم العربية ألن ذلك يعد وحتليلها 

 متوازنا ومتكافئا يف خمتلف واملوضوعية مجعاد على اجلمع بني الذاتية األسلويب حرصه الشدي

  :يلي  اليت يتم استنطاقها كماو " شجرة البؤس" والعنوان الروائي متثل يف مجلة  37"مراحل التحليل

املاضي فيها الالزمنية دون غريها يتوحد تفيد الثبوت والدوام و  امسيةمجلة : َشَجَرُة البُـْؤِس     

التداخل يعين بأن هناك قدرا من التعقيد و مجلة احدة ، فورود العنوان املستقبل دفعة و ر و واحلاض

حيصل له على النحو الذي حيتاج إىل قراءة أعمق من النماذج األخرى فهو حيتاج إىل استظهار 

تجسد يف العنوان ليحمل معىن ف أما عنصر احلذف ،عالقا�ا بالسياق اجلمايلوال و دقيق حلركية الد

يكون تأويل هلذا الرتكيب على بساطته و ، حيث ترتفع اجتاهات اللدالليةتوسيع دائرة التوقعات ا

  .فيهتفجري الطاقات الكامنة ذف القيد لزيادة الدفع احلركي و عادة  حب

باعتبارها الكتلة اللغوية اجلامعة للكيان النصي و املوحدة : الوقوف على البنية الكبرى -3-2

مستفزة  ومن جهة مستوياته الرتكيبية ذات أبعاد خالصة ملنتج النص وحده  لصفوفه الداللية و

الولوج حملتوى الكيان اللغوي املقصود بالتحليل دون  ميكن ال حيث من جهة أخرى،  للقارئ

  :كالتايل  خمتصرة  مقاطع سردية على شكل السردي بسيط لربناجمه تقسيم القيام بعملية تفكيك و 

ال حيضرون من أمر هذا ...تفرق الشباب و *" ة هو اإلكراه على الزواج ئيسيجذر املشكلة الر -

  .*الزواج شيئا

  .*وثيقة الطالق جللنار... مضت أشهر و * توقعة من األبناء املغري ردت الفعل -

ان ويف اإلنس *الصراعات احملبوكة الناجتة عن جمموع املشاعر املسرطنة يف أعماق القلوب السوداء -

  . *اليأس مظاهر احلزن و  ...خصال بغيضة 

... وإمنا هي امرأة واحدة  *الذي مل تستطع حتمله و باألمل  هروب نفيسة من الواقع املذل املليء-

  .*أن خيلو إىل نفسه

... وأقبل مع ذلك ذات يوم شيخ  *حماولة التكفري عن الذنوب واآلثام اليت اكتسبها خالد -

  .*ابتأست يف حيا�ا ما ابتأستو 

 آخر مجلة يف الرواية إىل... ورأى الضحى  *اعرتاف تفيدة ألمها ب صوت احلق الرضوخ إىل-

*"38.  
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  :البنية المعجمية -3-3

اللغوية اليت يشتمل عليها النص استخراج احلقول  إىل"تسعى الدراسة ضمن هذا الباب؛       

ه األلفاظ د ذلك دراسة هذهي جمموع  من األلفاظ اليت تنتمي إىل حقل داليل واحد لتتم بعو 

  عمودياأفقيا و 

بدراسة التطور : ما بعدها ، عموديا قتها مبا قبلها و ، أي يف عالبدراسة اللفظة يف سياقها: أفقيا 

املعجمي للكلمة مبا خيدم النص واستغالل خمتلف اإلحياءات اليت ميكن أن حتتملها اللفظة خلدمة 

  :لتصنيف بالشكل التايل هذا الرأي النقدي يكون ا بإتباعو ، 39"املعىن العام للنص

ويف ("جند منها اجلملة التالية   :متعددة داخل النسيج الروائي وهي كثرية و :الجانب األفقي 

  .40)"خلق اإلنسان مربأ منها... معه اإلنسان خصال بغيضة ليس أحد يدري أخلقت 

متشا�ا بني قي تناسقا متواليا بشكل يلجاء الرتابط بني كل بنية سابقة والحقة متسلسال و حيث 

، فال ميكن فصل جزئية عن أخرى  االنسجاماملفردة ونظري�ا،فالعالقة قائمة مكان الرتابط و 

  . توضيحه املعىن و  اكتمالللمحافظة على 

بني األمساء و (تصنيفه على شكل حقول لفظية تتوزع و  توضيحهوميكن : الجانب العمودي 

  ) األفعال و الصفات 

، ه، بغيضة، ميزق، حيرقه، اهلجران، احلرمان،العذاب، عنف، يبكنياألليم، يكر : حقل األلم -

  .الشقاء 

، اإلمث، أقسى، أعىت، أجهل، أثيمة، خداع، الغضب، العدوان، اخليانة، القسوة: حقل الظلم  -

  .، الغرية ب، احلسد، احلاإلمث

صرب، حنان، ، آماال، الالزواج، اطمأنت، رضي، زفت، اخلري، رمحة، حبها، رفق :حقل األمل  -

  .، ابتسامة الراحة، يبتسم، يستغفر، يستعينه، خيطب

، حمزونة، يائسة، ندمه، البؤس ،حزن، دموع، البائسة، اإلهانة، الشباب، عجزت:حقل الحزن-

  .عبوس 

 من حيث التقدميمن حيث زمانيتها أو الزمانيتها و تتم بدراسة اجلمل  ":البنية التركيبية -3-4

كري إضافة إىل نالتمن حيث التعريف و و ...وأدوات الربط ،...ل والقصر والتأخري ومن حيث الطو 

ومن خالل هذا ، 41"املعاين اجلزئية ص مع ربط كل ذلك باملعىن العام و مستويات اخلطاب يف الن
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القول ميكن إعطاء توضيح بسيط لكل جزئية من هذه اجلزئيات مستندين يف ذلك على أمثلة 

  :موضحة من النص الروائي 

ة املألوفة يف الصياغة النحوية الزمنية هنا ال يراد �ا األزمن" البد من توضيح أن :انية الجملةزم- أ

ا تنظر له القوانني مل ال جتنحو  دبية اليت ال تعرتف بالقواعدإمنا يقصد �ا الزمنية األوالصرفية و 

عنه من خالل  تكشفكله فزما�ا حتمله يف نفسها و   إمنا هي أزمنة متحررة من أولئك، و النحوية

( " ني التالينياملثال اجلملة الزمانية  و زمانية على من األمثلة املوضحة و ، 42"التعبري عن مدلوهلا 

إمنا هي  ...،أعواما أن يكون هلا زوجاهذا الفىت اليت انتظرت أعواما و  فتجنبت هذه البائسة رؤية

  . 43")بؤس األليمال أن حتتمل هذا الحدة مل تستطع أن تقيم يف الدار و امرأة وا

املتلقي بالشكل تقدمي البىن اللغوية و الرتاكيب الكالمية إىل فيه يتم و : التقديم و التأخير- ب

من خالل و يلفت حسه اإلدراكي على ضرورة استيعاب الداللة  املراد إيصاهلا الذي يشد انتباهه 

لصياغة  منط خاص ايل فرض بالتالتالعب األسلويب البليغ يف األماكن اليت حتتلها جزيئات النص و 

درجة فهم املتلقي و يالئم  باملنشيءاملتعلقة الطاقة اإلبداعية  جتود بهاملستويات اللفظية مبا 

ثيقة الطالق بل كتاب ذات يوم حيمل إىل خالد و أق(": العديد من اجلمل منها نرصده يفو 

  .44")جللنار

تقاطيع سنخلص إىل قرأنا النص  " ماضمن هذا املفهوم يلفت انتباهنا أنه كل :القصرالطول و - ج

القصرية حسب مقتضيات احلاجة الكربى اليت تنوعت بني الطويلة و أحدثتها اجلمل أو الوحدات 

واليت تنوعت بني الطول و داخل املنت الروائي  من مثة ميكن متييز العديد من تلك الوحدات و  45"

ضارة عن إصالحها أم خلق بل ليس أحد يدري أخلقت معه فعجزت احل(": كمايلي  القصر

  . 46")...من يدري؟...  مل تسأل فيه جلنار ...اإلنسان مربأ منها مث كسبته احلضارة إياها

  "حىت "،"أو"، "الواو" ، "الفاء"، "مث "أدوات الربط تنوعت ما بني  إن :أدوات الربط -ه

ن األسلوب وبالرغم مما يذهب إليه الباحثون بأ":الخطاب في النص توجيه  مستويات  -و

نظام اجلمل لتعدد ئي ما ينبغي أن يلتزم صورة واحدة، بل يتنوع يف تراكيبه اللغوية والتعبريية و الروا

ى ضمري الغيبية أو الضمري بتنوع مستويات اخلطاب فإن طه حسني كان يقتصر علصوات و األ

    47"ث بصفته سارداتنوعا يف الرتكيب إال حني يتدخل البا ، ومل نلحظ جتددا يف التعبري أوالثالث

  ).جلنار"(أنا........ "ما أحب أن أفارق هذه الدار ليس يل يف الزواج أرب و " -
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  ).مىن( "هي.........................."زالت تؤيت مثارها إن شجرة البؤس ما-

  ).خالد" (هو ......" 48"ال بناتك بعض هذه الثمارفعسى اهللا أن ال تذوقي أنت و -

  :يف هذه البنية ميكن التمييز بني:  البنية الصوتية-3-5

من التكرارات املسامهة يف خلق اإلحساس العايل  ةوعمتكون عادة مؤدية � :إيقاع الكلمات- 

يت يراد ، كما يزيد من توكيد أمهية اللفظة الفق حلالة التدفق الشعوري للباث والساردباإليقاع املوا

إمعانه يف حماولة فهم ملا يريد  بؤرة األمل وحد البصر و إىل االنتباهمع  شد  ئمعناها إىل القار  إيصال

قية اجلميلة املؤدية ، مع ظهور التناغمات الطبيانه عن طريق هذا التكرار املوظفالكاتب ب

تقريب الصورة إىل خميلة املستقبل احلامل لألثر جودة يف اإلقناع و لدالال�ا اإلبالغية بكل حرفية و 

  . اللغوي 

) ...                                                             أظهرت ، أظمرت(، )الصباح ، املساء(، ) ،كثرياقليال( ،) الصغرى ،الكربى(-

ان،حزنا،يأسا ، احلرمر�ا، ميزق قلبها متزيقا وحيرقه حتريقا، اهلجرانض، ، بنيها، زوجهاآماالآماال و (-

  )....، توثيقا، متانة

سلوبية ىل وجود نوع من التضاد الداخلي باعتباره إحدى البىن املركزية األكما ميكن أن نشري إ

  : النتيجة هلا ثالث احتماالت وهذا  بني خالد ونفسه  و 

اين وقوة ضعف الث-***،) على احلالة االستمرار(قوة الثاينضعف األول و -**تكسر اإلثنني ،-*

  .) الشعور بالرضى(األول

  :النتيجة هلا احتمالنيها و و تضاد خارجي بني جلنار وحميط

للحزن  االستسالم( قوة األول ضعف الثاين و  -**،)نتصار بالصرباال(قوة الثاين ضعف األول و -*

  ). اليأس و 

عن ركب احلاصل تخلف لإن الغالب على جو النص الروائي هو التشاؤم املمثل بصفة عامة ل 

ا�سد يف شخصية جلنار اولة التغيري و اضر السليب دون حمالثبات على احل معالتقدم حنو املستقبل 

 أو إحداث نوع من لتغيريلصريها دون أدىن مبادرة املستسلمة ملفة، املهزومة و الضحية الضعي

التقدم فهي  اإلصرار حنو النجاح و الذكاء و إلرادة القوية العاكسة للشجاعة و املقاومة من خالل ا

 االستفادةو ر بالتقدم حنو املستقبل املبشر باخلري  بعيدة عن حملات التفاؤل  املتمثل يف مواكبة العص

  . من املاضي األليم
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  :البنية الزمانية - 6- 3 

تتعدد األبنية داخل املنت الروائي، ومن بينها جند عدة حماور أو أوجه خمتلفة لعنصر واحد وهو 

جل يف يني يسزمن القصة ضبطهما معا يكون من خالل حمورين متواز زمن السرد و " الزمن، إذ أن

ينظر من خالل عدة مناذج إىل أنواع العالقات اليت إحدامها زمن السرد ويف اآلخر زمن القصة و 

إىل وقائع  ئحداث يف السرد حبيث يتعرف القار تتم بني حمورين ، هناك أيضا إمكانية استباق األ

فارقة أي عندما هذا ما يطلق عليه النقاد البنائيني املن حدوثها الطبيعي يف زمن القصة، و أ وقبل أ

  . 49"ال يتطابق نظام السرد مع نظام القصة 

            

  زمن السرد

  

  

  

  زمن القصة

  

       

   

  :البنية المكانية -3-7

املتمثل  ،هو الفضاء اجلغرايفأيضا   هو املكان، الذي هو إن ما يهمنا داخل النسيج الروائي     

 متييزها يفميكن و ظهرت داخل الرواية بشكل متكرر ساحة اليت يتحرك فيها األبطال و يف امل

  ،دار األسرةاحلجرة و  ؛يتيف لفظمتجسدة يف النص على سبيل املثال جندها و : المنفتحة األماكن 

، مث ال خترج منها إال إىل جوار فتذهب إىل حجر�ا فتلزمها أياما(":ا هو موضح يف هذه اجلملكم

 ")و فيها وال تأثيماليت ال لغدار اليت ال يعرف أهلها حتاسدا وال تباغضا وال تعاديا و أبيها يف تلك ال
 على أ�ما ففي كثري من التحليالت و القراءات النقدية يتم احلكم على هذين املكانني ...،50

يف متثلت جتسد حالة خاصة هو من املساحات امللموسة املنغلقة ولكن ما نلمسه يف هذا املستوى 

 المكان الغلقفإن داخل أعماق الشخصية احملورية ومن مثة واحنصارها انكماش مساحة األحداث 

  موت جلنار 

 

وقائع 

 اجلنازة 

تأزم 

 األوضاع

تطبيق 

 اخلطة

احللم 

 الساذج

  وقائع اجلنازة

 

تأزم  موت جلنار

 األوضاع

تطبيق 

 اخلطة

احللم 

 الساذج
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صية لمة القلب ملا حيمله من خصو ك مثلمقدمة ضمن املنت، من بينها  يتجسد يف عدة صور

خله يف اجلو الذي تصنعه العيش بداو   حتقيق الوحدة املرحية لصاحبه مشاعر تضمن لهوأسرار و 

  . حتيكه األقداراأليام و 

كما جتدر اإلشارة إىل أن البنية الداللية مشرتكة مع باقي البنيات فهي تتخلل كل تفاصيل البىن    

  . ستويات اخلطاب األخرى باستجالء الدالالت املختلفة للبىن املتعلقة  مب

  : خاتمة

ميكن  ،نتائجالستخالصات و االدراسة البحثية التوصل إىل جمموع يتم من خالل هذه ال     

  :تلخيصها بشكل خمتصر يف النقاط التالية 

ال تقتصر على ذلك النمط السردي العادي من الكالم اللغوي فإن جودة هذه األخرية الرواية  -

، )البعد والقرب (الت عميقة املدى من حيث ية ذات دالتظهر من مصوغات لغتها الفكر 

العمل �ا داخل النسيج الروائي يف تقدمي ، باستخدام الشخصيات املنتقاة و )القصرالطول و (

  .تيارات طاقا�ا الداللية  املكونة هلا متنوعة من حيث بنيتها الشكلية و  األحداث داخل أطباق

البىن اللغوية بسيطة الرتكيب وعميقة اإلحياء يف الوقت م ركز طه حسني يف روايته على استخدا-

قع تقريب الصور اجلمالية  املستعملة، ذات الدالالت املأخوذة من الواذاته، حماولة منه لتسهيل و 

ا�سد للمعاناة يف دور الضحية ، مؤكدا على حضور العنصر النسوي املعاش يف تلك الفرتة الزمنية

اخلري ( بني ملة  فبذلك يرسم لنا القطبني الكالسيكيني  املتضادين القسوة يف دور القوة الظاو 

  ).النور الظالم و (، )الضعف والقوة (، ) والشر 

السردية الروائية ، دارسة هذا اجلنس األديب، من النصوص مناسبا مل تحليليال املنهج عد ميكن -

ختتلف ملشكلة للنص فهي تتنوع و خمتلف البىن اللغوية احملبوكة وا لضمانه من جهة التحكم يف هذاو 

خاص وبنظام حمكم و  ئبشكل غري واضح بالنسبة للقار  املناسب لألديب، االنفعايلحبسب احلس 

بالنسبة للكاتب دون غريه هذا من جهة، أما من جهة ثانية فالتحليل األسلويب يتطرق ملختلف 

 بتكر بالطريقة املتناسقة املطلوبة ليسلباحملدثة لذلك العامل املاللغوية املتفاعلة فيما بينها و  التفاصيل

   .اكتشاف املزيد تركيزه للغوص أعمق و و  ئاهتمام القار 

على لغة املبدع الروائي يف كثري قبات فالتعاون املوجود بني املنهجني مسح بكسر الكثري من الع -

، آخر عمل دونالنسق اخلاص باألديب دون غريه و  من مستويا�ا عرب قواعد ثابتة لكشف ذلك
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لف البنيات املركبة للنص باإلضافة إىل أنه ميكن اعتماد البنية الداللية كبنية مشرتكة مع خمت

   .السردي

مع اإلشارة بشكل جدي إىل حجم  تلك الصعوبة التحليلية للنصوص السردية ، ملا تتضمنه  -

خاصة  من مساحات لغوية شاسعة و ما حتمله من دالالت عميقة ذات تراكيب إبداعية فنية

وهذا ما جيعل بالكاتب و اليت تتطلب من احمللل القوة النقدية الثاقبة و الرؤى التحليلية املتجددة 

  .ا�ال مفتوحا للمزيد من الدراسة و البحث و ما يضمن له االستمرارية و النمو 

 ،أكثر سهولة وجناعة - خاصة الروائية -السردية  نصوصباإلمكان أن تكون عملية حتليل ال -

، من طرف الروائيللبنيات اللغوية املنتقاة  الكثري من الفحص املتمعنعند الدارس  خاصة إذا توفر

اللغوية العاملة على  تلك اجلمالياتيعمل بشكل متفان يف رصد ، الذي فكري اخلاصالهود وبا�

 .ة اجلذابةالفنية األسلوبي و كشف مجاليات البنيةإضاءة العتمات 

  

 هوامش

                                                           
  .21، ص2010، 3، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طاملعاصر الفلسفي، البنيوية يف الفكر عمر مهيبل -1
   .18، ص2009، 1ط نواري سعودي أبو زيد، جدلية احلركة و السكون، بيت احلكمة ، اجلزائر، -2
   .209، ص2010، 1، طهومة، اجلزائر، دار عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -3
، دار تكسيج ) كافية أيب العتاهية حتليل أسلويب( ، شعرية النص بني النقد العريب و احلداثي حممد مصابيح -4

  .183،ص 2014، 1، اجلزائر، طللدراسات و النشر
   .120، ص2005، لبنان -لنص املرتابط، املركز الثقايف العريب، املغربسعيد يقطني، النص و ا -5
   .33-32، جدلية احلركة و السكون ،مرجع سابق، صنواري سعودي أبوزيد -6
   .69،ص2014، 1، ط، الرواية املغاربية، دار كوكب العلوم، اجلزائرابراهيم عباس -7
   .47مرجع سابق، ص، جدلية احلركة و السكون ، نواري سعودي أبو زيد -8
   .23، مرجع سابق، صعمر مهيبل، البنيوية -9

   .53، ص 2014، 1، دار هومة ، اجلزائر ، طحممد مرتاض،حتليل اخلطاب األديب -10
  . 66حممد مرتاض، مرجع نفسه ، ص -11
   .183، شعرية النص ، مرجع سابق، ص حممد مصابيح -12
   .77بق، ص، حتليل اخلطاب األديب ، مرجع ساحممد مرتاض -13
   .210، ص2012، 1، أدبية النص عند ابن رشيق ، كوكب العلوم للنشر، اجلزائر، طزروقي عبد القادر -14



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  119 -  99: ص 

 

118 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 
   .14، ص2014، 1، املنظومة النقدية الرتاثية ، دار ميم للنشر ، اجلزائر ، طمصطفى درواش -15
   .15، ص املرجع نفسه -16
، 2006، 1اب الشعري ، دار العلوم،عنابة ، اجلزائر، ط، اللسانيات و تطبيقا�ا على اخلطرابح بوحوش -17

   .27ص
   .15، املنظومة النقدية الرتاثية ، مرجع سابق، صمصطفى درواش -18
   .80، حتليل اخلطاب األديب ، مرجع سابق،  ص حممد مرتاض -19
   .73مصطفى درواش، املنظومة النقدية الرتاثية ، مرجع سابق،  ص  -20
   .106املرجع نفسه، ص -21
   .172املرجع نفسه، ص -22
   .199، شعرية النص، صحممد مصابيح -23
   .184- 172، صمصطفى درواش، املنظومة النقدية الرتاثية -24
   .192، شعرية النص ، مرجع سابق،  صحممد مصابيح -25
   .79، حتليل اخلطاب األديب ، مرجع سابق،  صحممد مرتاض -26
   .111ثية ، مرجع سابق، ص، املنظومة النقدية الرتامصطفى درواش -27
   .211، أدبية النص عند ابن رشيق ، مرجع سابق، ص روقي عبد القادرز  -28
  . 119، ص2013، 1، طجيبة ، منشورا الفريوز ، اجلزائر، احلكاية الدينية العخالد غيقون -29
   .219، الرواية املغاربية ، صابراهيم عباس -30
   .113، ص ، احلكاية الدينية العجيبةخالد عيقون -31
   .219، الرواية املغاربية ، صعباس ابراهيم -32
   .291، صرجع نفسهامل-33
   .297نفسه، ص املرجع -34
   .92، ص2009، 1األردن ، ط –حممد صابر عبيد ، سيمياء اخلطاب الشعري ، دار جمدالوي ، عمان   -35
، ، اجلزائر، منشورات بونة  وتطبيقمنهج عبد الرحيم الرمحوين، التحليل اللغوي األسلويب حممد بومحدي ،  -36

   .8، ص2009، 1ط
   .12، ص املرجع نفسه ، عبد الرحيم الرمحوين،حممد بومحدي -37

141.-137، ص ،املرجع نفسه ديباأل، حتليل اخلطاب حممد مرتاض -  38  
   .8، صاملرجع نفسهعبد الرحيم الرمحوين ، حممد بومحدي،  -39

.137، ص ،املرجع نفسه ديباأل، حتليل اخلطاب حممد مرتاض -  40  
  . 8مرجع نفسه، ص عبد الرحيم الرمحوين ،  حممد بومحدي،  -41



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  119 -  99: ص 

 

119 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 
   .127، حتليل اخلطاب االديب ، صحممد مرتاض -42

.139-138، ص ،املرجع نفسه ديباأل، حتليل اخلطاب حممد مرتاض -  43  

.140، ص ،املرجع نفسه ديباأل، حتليل اخلطاب حممد مرتاض -  44  
   .197ص مرجع سابق، ، شعرية النص ،يحبحممد مصا-45

.141-137، ص ،املرجع نفسه ديباأل، حتليل اخلطاب حممد مرتاض -  46  
   .128ص مرجع سابق، ، حتليل اخلطاب الروائي ،حممد مرتاض-47

.141-137، ص ،املرجع نفسه ديباأل، حتليل اخلطاب حممد مرتاض -  48  
   .294، صسابق مرجعابراهيم عباس ، الرواية املغاربية ،  -49

  147، ص 2013هورية مصر العربية، مؤسسة هنداوي انشر والتوزيع، مجرواية شجرة البؤس، طه حسني،  50 -


