
 المستخلص

علي قدوري عبد. التنظيم التيمي في قصص قصيرة مختارة الرنست همنغواي. ) 

 .7002بغداد : الجامعة المستنصرية : قسم اللغة االنكليزية ،  -رسالة ماجستير (.

يأتي في بداية الجملة غالباً ، يرتبط بتكملة الجملة ، التي تمثل   Themeتتألف الفكرة من مضمون 
 ، يؤدي التتابع بينهما إلى تكوين النص .  Rheme) الفضلة ( 

 تتناغم الطريقة التي تتطور بها األفكار مع نية المرسل من جهة ونوع النص من جهة أخرى .

إّن تشكيل المضمون أسلوب نحوي يهدف إلى جعل أحد عناصر الجملة موضوعها وبالتالي يضععها 
 في بدايتها .

ون ألي نّص معرفة طريقة تطوير النص ، أو التنظيم الثيمي  ويمكننا من خالل تحليل تشكيل المضم
 لذلك النّص ، وبعبارة أخرى كيفية تطوير األفكار .

إّن التنظيم الثيمي يساعد كثيعراً فعي فهعم التماسعك النّصعي ، خصوصعاً أّن إدراك المسعتمع يتحعدد معن 
معع بعضعها ، وبيعان عالاتهعا خالل تواتر أفكاره ، األمر الذي يساعد على تجميع الجمعل والعبعارا  

 بالمكونا  العليا للنّص .

تهعدف ذعذه الدراسععة إلعى تحليعل ظععاذرة التنظعيم الثيمعي فععي أربعع اصعص اصععيرة مختعارة للكاتععب ) 
 ( ، وتلك القصص ذي : أرنيست ميلر همنغواي

 الحياة القصيرة السعيدة لفرانك ماكمبر . -1
 عاصمة العالم . -7
 ثلوج كليمنجارو . -3
 م ( 8391) كتب  عام على الجسر . الرجل المسّن  -4

غرض الدراسة تحديد األنواع واألنماط األساسية لظاذرة التنظعيم الثيمعي ، وكعذلك األنعواع الر يسعة 
 للمضمون

 وضعْ  ثالث فرضيا  لغرض البحث ، ذي :

 تختلف ذذه القصص القصيرة في ما بينها في ذذه الظاذرة . -8
 إّن األسلوب الخطي لظاذرة التنظيم الثيمي أكثر استخداماً من األنواع األخرى . -2
 إّن المضمون البسيط أكثر استخداماً من المضمون المعّقد أو المتعدد . -9

 ُنظَم األسلوب المتبع في البحث بثالث خطوا  متتابعة ، ذي : 

مضععمون ، ونمععاذ  دراسععة نظريععة لظععاذرة التنظععيم الثيمععي ، باتشععارة إلععى تشععكيل ال -8
 التنظيم الثيمي الموجودة .

دراسة تحليلية لظعاذرة التنظعيم الثيمعي فعي القصعص المختعارة ، باتشعارة إلعى األنعواع  -2
 المستخدمة من المضمون ، واألنواع المستخدمة من ظاذرة التنظيم الثيمي .

 دراسة نتا ج التحليل ، الذي ساعد في اختبار الفرضيا  المقدمة . -9
دِ    الدراسة بأمرين :ُحدِّ



 ( . هاليديكون الدراسة والتحليل لنظرية النحو الوظيفي لـ )  - أ
 ( .أرنست همنغواي اشتمال الدراسة على القصص المختارة لـ )  - ب

 أظهر  الدراسة نتا ج منها : 

  إن الفكرة الصحيحة للمضمون يجب أن تعتمد علعى ااععدة العنّص الكامعل ، ولعي  علعى
 ااعدة الجملة .

 ( أسلوباً ثانيعاً تمثعل باتكثعار معن اسعتخدام نمعط التنظعيم  أرنست همنغواياتب ) أتبع الك
الثيمي المتسلسل والثاب  أكثعر معن األنعواع األخعرى لبنعاه فصصعع األربععة ، واسعتخدم 

 المضامين البسيطة أكثر من األنواع األخرى للداللة على البساطة في اصصع .

  ًفي النصوص المنظمة لتحليل التفاصيل ، خالفاً  إّن النمط الخطي البسيط أكثر استخداما
 للنمط الثاب  الذي استخدمع للوصف .

 

 

 


