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منها: تركٌبا هرمٌاً تسهم فٌه جوانب لغوٌة متعددة  ٌدرس هذا البحث معنى الجملة بوصفه      

ب النحوي والداللً والتداولً, مستبعدا بذلك المستوى الصوتً )والعروضً( من المعنى, انالج

 مختص بتحلٌل النص االدبً وهو نص تحرٌري. البحثذلك الن 

أهتم بعض اللغوٌٌن من بٌنهم جومسكً بالجانب النحوي وأهملوا الجوانب األخرى, 

وزمالئه فً المنهج الداللً التولٌدي, إذ شددوا فلمور من بٌنهم وأهتم اخرون بالجانب الداللً 

ة لجومسكً بوصفها أساس قالعمٌ على العالقات الداللٌة البنائٌة رافضٌن بذلك مفهوم البنٌة

 المبنى النحوي.

وهناك فئة ثالثة ركزت على البعد التداولً للمعنى )البراغماتً( الذي ٌحٌل الجملة إلى 

 بٌئتها السٌاقٌة ـ المادٌة و اللغوٌةـ.

وفً كتابه البنى النحوٌة  ؛أكد جومسكً فً نحوه التحوٌلً على شكل الجملة وصورتها

 ه على الجملة وما دونها وأهمل المعنى والبنٌة النصٌة.( أنصب تركٌز6531)

مع ذلك فقط دأب فً معرض تارٌخه البحثً الطوٌل على تطوٌر ارائه باستمرار سعٌا 

 وراء الوصول إلى تفسٌر حقٌقً للكفاءة اللغوٌة البشرٌة.

 و التالزم التحكمنٌات من القرن الماضً أطلق نظرٌة ففً الثمانٌ

Government and Binding Theory  

التً أدت إلى تعدٌل فكرة البنٌة العمٌقة وأعطت مجاال أوسع لعلم الداللة للتأثٌر فً 

 D-structureع  بنٌةالوصف اللغوي, وبرزت فً غضون ذلك مصطلحات جدٌدة مثل 



ت القدٌمة, وأصبح لبنٌة س دور ما فً تنوع بدال من المصطلحا S-structureس  بنٌةو

 او رد تمثٌل شكلً أو صوري, وقد اثراها ظهور مفاهٌم جدٌدة كالفئاتالمعنى فلم ٌعد مج

 المواقع الخالٌة ساعدت فً تفسٌر كثٌر من التحوالت داخل هٌكل الجملة.

 X-bar   رالمتغٌاجزالحنظرٌات أخرى مثل نظرٌة  والتالزم التحكمتفرعت من نظرٌة 

theory  الداللٌة ونظرٌة االدوارTheta-theory لتالزم ونظرٌة اBinding theory,  ًوف

أدت إلى  Minimalismالنظرٌة التصغٌرٌة ظهرت نظرٌة لجومسكً اسماها  6551عام 

إهمال مفاهٌم البنى العمٌقة والسطحٌة, وتوزعت الجملة بموجبها بٌن مستوٌٌن هما: الصورة 

فقط وال  التً تحتوي على أجزاء الجملة القابلة للتأوٌل LFوالصورة المنطقٌة  PFالصوتٌة 

 تسمح بأٌة مكونات زائدة.

ال تحدٌد االهم من شكرز  افً غمرة هذا التعدد فً المقتربات نحو تركٌب و معنى الجملة, ٌب   

 بٌن  الجوانب النحوٌة والداللٌة والتداولٌة؛ هذا هو المحور االساسً للبحث.

فٌها على النص االدبً  تهتم الدراسة اٌضا بقابلٌة المعنى لالتساع وبالطرٌقة التً ٌنطبق   

 بوصفه نموذجا مثالٌا للغة المكتوبة.

التً تشترك فً بناء المعنى هً عملٌات هرمٌة , عملٌات الو قد افترض فً هذا االطار ان    

 تأوٌالت قاصرة.اللً للمعنى ٌفضً دائما الى دوان االقتصار على المقترب ال

ان تساوت فٌها أهمٌة علم الداللة مع  بحث,, موضوع الكانت نتٌجة هذه التطورات المتسارعة  

علم النحو فً التوصٌف اللغوي وصار ٌنظر إلى الجملة على إنها نتاج تفاعل الشكل 

 والمضمون.

كاملة  ومع هذا كله ان هٌكل الجملة بناء تجرٌدي إذ ان المتحدثٌن عموما ال ٌنطقون جمال

لتحقٌق الفهم ـ فإنهم ٌفترضون  ةٌرٌفً مخاطباتهم حتى وإن فعلوا ـ عادة فً النصوص التحر

 لدى السامع ) القارىء( وجود خلفٌة ثقافٌة مشتركة تتضمن اللغة بٌنهم وبٌن المتلقً.



تحدث اضظرابا ما فً إن المقولة التً تصدر عن شخص ما فً سٌاق زمكانً معٌن 

واسطة تلك ذهن السامع )القارىء( فٌقوم المتلقً بمعالجة عقلٌة للمعلومات الواردة إلٌه ب

المقوالت ـ شفهٌة كانت أو تحرٌرٌة ـ فً عملٌة تسمى المعالجة العقلٌة ) االدراكٌة( للمعلومات 

Cognitive Information Process . 

ٌظهر فً النتٌجة ان الخطاب لٌس مادة بسٌطة وإنما بنٌة مركبة تشتمل على مستوٌات 

خضع المضمون ومعه ضمٌر المتكلم ة لغوٌة ٌثمتعددة مترابطة بطرٌقة معٌنة, ففً كل حاد

من ناحٌة, وبإبعاده السٌاقٌة  )الموصوف بالهرمٌة(لقٌود النظام النحوي للغة )مقاصده ونواٌاه(

وهذا ٌدعم الفرضٌة القائلة بان اقتصار معنى الجملة على  التً ٌحدث فٌها من ناحٌة أخرى,

 المقترب الداللً سٌفضً الى تأوٌالت قاصرة.

ا إلى الموضوع من زاوٌة أخرى ٌظهر لنا ان المعنى المقصود إٌصاله ولو أننا نظرن 

, ٌتضمن األول الشفرة Implicatureوباطنه  Explicatureٌتوزع ما بٌن ظاهر الخطاب 

اللغوٌة والسٌاق المادي الخارجً فً حٌن ٌتضمن األخر ضمٌر المتكلم والمعرفة المتراكمة 

 ـ أي السٌاق الذهنً الداخلً ـ .المخزونة لدى السامع 

عنى المعجمً لمفردات الجمل فً النص موبموجب هرمٌة المعنى ٌبدأ تحلٌل النص بتحدٌد ال  

ٌنبغً ان توضع الهرمٌة اللغوٌة فً سٌاقها اذ  ,فً ضوء الهٌكل النحوي للجمل المكونة له

 الخارجً وان ٌجري تأوٌلها طبقا للسٌاق الداخلً )الذهنً(.    

على الرغم من ان عملٌة الفهم هً عملٌة سرٌعة ومباشرة فال ٌأخذ السامع )القارىء( فً    

ها عملٌة تطورٌة دٌنامٌكٌة تمر العادة وقتا طوٌال لٌحدد على وجه العموم معنى الكالم إال إن

عدٌدة مع استمرارٌة الكالم, لكن غالبا ما تتحقق العملٌة االدراكٌة بشكل ال شعوري بمراحل 

 .ٌباتقر

وفً الوقت عٌنه نرى ان وصف هذه العملٌة االدراكٌة لٌس فعال سهال كما هو الحال فً 

 وقدرا ال بئس به من االسهاب.الحٌاة الٌومٌة إذ ٌتطلب ذلك وقتا وجهدا كبٌرٌن 



, منتقاة قصائدٌسعى البحث إلى تعٌٌن نموذج مالئم ٌخدم غرضه فً تحلٌل المعنى فً 

 Michaelis andوذجان هما: نموذج ماٌكلس ـ روبنهوفر نم هنالكوفً هذا السٌاق 

Ruppenhoffer ا تحلٌال داللٌا ـ نحوٌا, واالخر: الذي ٌختص بوصف الشفرة اللغوٌة وتحلٌله

الذي ٌنظر فً نقاط التوافق بٌن النص  Sperber and Wilsonنموذج سبٌربر ـ ولسن 

 والمتلقً للوصول إلى معرفة مقاصد المتكلم.

ة هذا كله فً الفصلٌن األول والثانً, أما فً الفصل الثالث فقد تم التركٌز جرت مناقش

للتحلٌل على وفق النموذجٌن المذكورٌن اعاله, وباتباع  ة لتكون امثلةالمختار وصعلى النص
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من تحلٌل تلك القصائد ان قصٌدة ٌٌتس )االبحار الىى ومن جملة ما ظهر                              

بٌزنطة( تتسم بلغة غٌر خارجة عن الضوابط اللغوٌة لكنها فً الوقت ذاتىه تمثىل توظٌفىا ابىداعٌا 

للغة, وتتمٌز بتعدد الجمل المركبة المرتبطة بادوات ربط مختلفة , اذ جرى توظٌىف تلىك الجمىل 

ض الشاعر؛ فً بعض االحٌان كانت الجملة تحتوي على عدد من اغرأوانٌق لخدمة شكل دقٌق ب

العبارات , لكل عبارة منها فكرة مستقلة لكنها جمٌعا تنرابط بطرٌقة معٌنة لتعطىً فكىرة موحىدة 

  أكبر.

بٌرٌة, و القصٌدة بعدد من الرموز )الدٌنٌة و الفنٌة( والصور التً تغنً قابلٌتها التعشحنت       

لى الرغم من ان هذه الصور والرموز تنتمً لعهد بعٌد لكنها ال تزال مفهومة الىى حىد مىا عىن ع

مقدددسح حكمدداءح نددزالت سددمكة السددلمونح االمددراء  اللددوردات  طرٌىىق اسىىتعمال كلمىىات مثىىل: 

 .والسٌدات ....الخ



بٌعىة الجمٌلىة وانمىا لم تكن قصٌدة )االبحار الى بٌزنطة( الما رومانسٌا ٌندب قصر عمر الط     

تمثىل دعىوة للسىمو كانت من جهة معٌنة احتفاال باعمال الفنانٌن التً تخلىدها ومىن ناحٌىة اخىرى 

 بالرغائب البشرٌة.

اما بالنسبة لقصٌدة فروست )جز الحشٌش( فقد اتسمت ببسىاطة اللغىة فىً كلماتهىا وتراكٌبهىا      

تشىبه ٌفٌة ومن الحكاٌات الشىعبٌة فجىاءت مع كتلة من الصور والرموز المأخوذة من الطبٌعة الر

 الحكاٌة المرصعة بذهب وعطاٌا الجن والحورٌات لتخلق جوا شبٌها بأجواء الف لٌلة و لٌلة.

وماس,استعمل الشاعر شكال لغوٌا قرٌبا من لت (وفً القصٌدة الثالثة)أشجار القّرٌص الطوٌلة     

بوجىىود رىء اذ ٌمكىىن ليخٌىىر ان ٌحىىس اللغىىة الحوارٌىىة مىىن أجىىل ان ٌكىىون وجهىىا لوجىىه مىىع القىىا

 الشاعر فً المكان.

      

 


