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تتتتل ف فكتترع العمتتذ فتتً هتت ب راسروحتتة بدراستتة رستتوار بنتتاء المحتتددات اللغوٌتته فتتً رواٌتتة الكلتتى و 
 القلوب للكاتب بوذ رندرٌه لزور .

نقصد بالمحدد اللغوي إعتزاء وإستناد الوحتدب اللغوٌته ) الكلمته( إلتى عا تدها و هتو اللتًء رو اللت ف 
لوحدب . و بناء المحتدد اللغتوي هتو مٌكانٌكٌتا ربتس هت ب الوحتدب اللغوٌته بعا تدها ) ال ي تلٌر الٌه تلك ا

 اللًء رو الل ف ال ي تدذ علٌه( .
تنسلق الفكرب ااساسٌه من تعرٌف اللغه عتن سرٌتق اا ت  بناتر ااعتبتار مناتورٌن رساستٌٌن   فمتن 

مات  ات الدالله . رما متن وجهتة الممكن تعرٌف اللغه من وجهة نار علم االارب بأنها ناام من العال
ناتر علتم المعتانً فتٌمكن رعتبتتار اللغته بأنهتا رستتعماذ و رستتت دام و عمتذ و صتنٌك . ر  رن التتكلم هتتو 
االارع و الدالله و لكن فً نفس الوقت هتو رستتناد و رعتزاء التى رلتٌاء و رلت اف معٌنتٌن . و   لتك 

لغوي ( ال ٌمكن تفسٌرها و فهمها إال باعزا ها الى ٌعنً توفٌر معلومات معٌنة عن العالم المادي ) الال
 وحدات معٌنة من المحدد اللغوي ضمن ناام توسٌم معٌن ) لغة معٌنة (.

ان الت اسب هو فعالٌة ٌنوس بها فاعالن   متتكلم و مستتمك . و عتن سرٌتق هت ب الفعالٌتة ٌحتدد الفاعتذ 
ٌة اإل بار نفسها   و جملتته اإل بارٌتة كمتا المتكلم وضعه بالنسبة الى كذ من الفاعذ المستمك   و عمل

 ٌحدد وضعه بالنسبة للعالم رجمك و بالنسبة الى جمله التً نسقها قبال و التً سٌنسقها مستقبال .
و ٌمكن إعتبار عملٌة اإل بار) و التً هً عملٌتة صتنك الجملتة( علتى رنهتا تحرٌتك و تصتنٌك و إفعتاذ 

ع العملٌه آثارها و بصمتها فً الجملة اإل بارٌة الناتجه عنها للغة بمجهود إستعمالً فردي . . تترك ه 
 . ه ب اآلثار هً التً حددناها و درسناها و بوبناها فً مبحثنا ه ا.

ٌمكتن تعرٌتتف واٌفتة التحدٌتتد اللغتتوي كالتتالً و اللتتًء رو االتتٌاء رو اللت ف رو االتت اف الملتتار 
وي لت لك التعبٌتر  و متن نفتس هت ا المناتور فاننتا الٌهم بواسسة تعبٌر لغوي معٌن ٌلتكلون العا تد اللغت

اسلقنا كلمة "محدد لغوي" على عملٌة إنلاء عالقتة رابستة متا بتٌن الجملتة اإل بارٌتة و العا تد اللغتوي 
ال اف بها . بما ٌعنً مجموع المٌكانٌكٌات التً تمكن من إستجابة وحدات لغوٌة محددع الى عناصتر 

 لغوٌة( .معٌنه من الحقا ق المادٌه  )الال
فً دراستنا ه ب حاولنا رن نبٌن و نحلذ جمٌك إمكانٌات بناء محدد لغوي فتً رواٌتة "الكلتى و القلتوب" 
بمعنى اننا حاولنا إعساء وصفا معٌنا الى جمٌك فصا ذ التعبٌرات اللغوٌة التتً ت تدم فتً اإللتارع التى 

 عا د لغوي معٌن فً رواٌتنا ه ب .
عملنا ه ا حقٌقة رن إحدى ه ب الفصتا ذ  و متن وجهتة الناتر  اتهتا  و من جهة ا رى فاننا اعتمدنا فً

ركثتتر تعلقتتا متتن الفصتتا ذ اال تترى بعملٌتتة ترستتٌ  و توسٌتتد حضتتور الفاعتتذ المتتتكلم فتتً قلتتب جملتتته 
ب الفصتٌلة هتً ربلتع تعبٌترا متن  ٌرهتا عتن اإل بارٌة . بمعنى رن الوحدات اللغوٌه المصنفة ضمن هت 

 تسجٌذ حضور الفاعذ المتكلم فً مضمون جملته اإل بارٌة.
و لقد رسلقنا على ه ب الااهرع اللغوٌة / ااسلوبٌة ) باإلتفاق مك كاترٌن رورجٌتونً (  تستمٌة "ال اتٌتة 

رستٌ  هت ب. و با تصتار ال سابٌة" . و كان هدفنا من ه ب الدراسة التحلٌلٌة حصر و تحدٌد وحدات الت
فاننا قد درسنا بنٌتة المحتددات اللغوٌتة متك التركٌتز علتى لتري و تبٌتٌن التعتابٌر اابلتع إاهتارا لل اتٌتة 

 الت اسبٌة فً رواٌة " الكلى و القلوب".
است دم الكاتب جمٌك المٌكانٌكٌات المتاحه فً اللغه الفرنسٌة لبناء المحددات اللغوٌة ري جمٌك التعتابٌر 

ٌة التً تدلذ و تلٌر الى عا د لغوي ستواء ركتان كتا ن حتً رو ري لتًء آ تر و هتً مصتنفه التى اللغو
 ثالثة رصناف و



الصنف الت ي ٌ تتف بالمحتددات التتً تستتند التى الموقتف ااتصتالً رو الموقتف اإل بتاري و   -روال 
ٌتز و إدراك العا تد المسمى ب"المحدد الدٌكتٌكً" . ان الوحتدات اللغوٌتة التابعتة لهت ا الصتنف تتتٌ  تمٌ

الفاعل المتكلم ، الفاعل المستتم   اللغوي بواسسة الرجوع الى مكونات الموقف اإل باري و التً هً
 تلمذ المحددات الدٌكتٌكٌة الوحدات اللغوٌة التالٌةو، موق  محدد و زمن محدد لعملية اإلخبار. 

 الضما ر الل صٌة و صفات ضما ر التملك . –آ 
 ٌكتٌكٌة المكانٌة و تلمذ صفات و ضما ر اإللارع .التعبٌرات الد –ب 
 التعبٌرات الدٌكتٌكٌة الزمانٌة و تلمذ رفعاذ الزمن المضارع و صٌغة رفعاذ اامر . –ج 
 بعض التعبٌرات الندا ٌة مثذ كلمتً "ماما" و "بابا". –د 
 

لنف ال سابً و تلتمذ الصنف ال ي ٌ تف بالمحددات اللغوٌة التً تستند إلى السٌاق الكالمً ل -ثانٌا
 و

اانافور و الكتافور و و هً وحتدات لغوٌتة ٌتعلتق محتواهتا المعنتوي بمحتتوى الستٌاق الكالمتً للتنف 
ال سابً و متن رجتذ تفستٌرها ٌجتب اللجتوء التى جتزء كالمتً ستابق ) بالنستبة لونتافور ( رو الحتق ) 

 بالنسبة للكتافور( .
 دات اللغوٌة هو المحدد اللغوي المسلق.و ر ٌرا فان الصنف الثالث من المحد –ثالثا 

إن العا د الكالمً للوحدات اللغوٌه المصنفه ضمن ه ا المحدد ٌمكتن تفستٌرب بتالرجوع التى المعرفتة و 
المعلومتتات العامتتة التتتً ال تنتمتتً التتى التتنف ال ستتابً . و هتتً مفتتردات ت تتتف بمستتمٌات معلومتتة 

جك تتدذ و بلتكذ  مبالتر علتى رلت اف   مواقتك   ومعرفة بلكذ كامذ كاسماء العلم مثال . ه ب المرا
مفاهٌم ملهورع على نساق عالمً و ك لك المعلومات المعساع بصورع كاملة فً التنف ال ستابً مثتذ 
اسماء العلم و المحددات الزمانٌة و المكانٌتة المعرفتة بصتورع تامتة و ال ٌحتتاج تفستٌرها التى الرجتوع 

 الى السٌاق النف ال سابً.
 

 

 


