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 مستخلص
صددددد ليي  دبدددددا  واألأ النقدددداد واألأ  بعنايدددددةمصدددددطلحاط الخطدددداب والسدددددياق والددددنص مددددد  المصددددطلحاط التدددددي   يدددد   تعددددد  

والفقهدددا  فدددي الدراسددداط البقديدددة والنقديدددة الحديادددة وكددداد للمصدددطلحاط الاق دددة الددددور الالبيدددر فدددي انتدددا  المعنددد  وو ددد   الداللدددة 

 قددديبتكددا البعددد عدد  التددالويقط واالسددتنتاجاط التددي ال تبندد  علدد   ةراده المددتاللب بعيدددأوو ددا المتلقددي امددا  رييددة  قيقيددة وا ددحة لمددا 

لفدددة فيمدددا بينهددداج ومادددا آلددد  م م عدددة مددد  ال مدددا المتناسدددقة والمتإاللغددد ي الدددوي ت ددداوج  ددددود ال ملدددة  النتدددا علمدددي ج ف سدددد الدددنص 

و أراده مندددتل الدددنصج أالخطددداب البنيدددة الالليدددة التدددي تسدددت عة الدددنص او م م عدددة مددد  النصددد ذ لينباددد  منهدددا نددد   الخطددداب الدددوي 

مددا السددياق فيماددا الم جددي الحقيقددي للبحددو عدد  المعندد  وداللددة الخطدداب فددق يمالدد  أ .هددا  المخاطددةبقديددة القصددد منهددا افإه رسددالة بعددد   

 ل  سياق النص.إال بالرج   إل  هوه الداللة إال ص ل 

دبددددي الددددوي يتناولددددي النايددددد سددددم علميددددة دييقددددة ورييددددة  دددداملة للعمددددا األأبندددد  علدددد  د تأ أإدَّ الطرو دددداط النقديددددة ي ددددة 

تمادددا المصدددددر الددددرجيم فددددي انتاجددددي  ألنهددددانددددي عليهددددا  ساسددددياط التدددي بأ نايددددد فددددي اسدددتنطاق الددددنص مدددد  األد ينطلدددد  الأبالدراسدددةج و

 وصلي لإلبدا . أواظهاره بالشالا الوي 

النايددد مددا الددنص لي ددد فددي  عبرهدداعدد  مددنهل ورييددة نقديددة وا ددحة يتعامددا  ومننهنا ننتن ننم ةناادرننةنفي افبننةن ننةنفي  نن  

 نماط السياق ما ه  كفيا باستنطايي وبياد معانيي.  أهداف الخطاب وأ

)الخطدددداب والسددددياق   ط  األ دددد ا  فيهددددا علددد  المصددددطلحاط الدددداق فقددددد اتالددددال علددد  ت ط ددددة سددددل    م هننننتدنفي افبننننةأمدددا 

ن بالغرة.ا ففنفيخطتبنومقتص هنفإلافيد   نفألول نتناول  وم  ثره والنص(  

ليهددا البحددو إالدراسددة بددالهب النتدداجل التددي ت صددا  ثننخنمتدنن ج صنفيشنني   دننتانفياننرت ن ننةنفينن اداليننةن  وفيد  نن نفيثننت ة 

 .فيدصتدانوفيد فجعوياجمة 

 

Abstract 

The three terms of the discourse, context and text are of great significance for the 

critics, authors, jurists, and scholars in the modern eloquent and critic studies. These three 

terms have a great role in producing the meaning and in clarifying the denotation and in 

making the receiver fully aware of what the speaker wants, away from all the interpretations 

and conclusions that are not based on a scientific presentation. The body of the text represents 

the linguistic product which comprises more than one sentence, and they are cohesive and 

coherent. The discourse is the total composition which involves one or more texts that produce 

the type of the discourse as intended by the producer, or considering the text as an informative 

message the purpose of which is to make the addresser understand. The context represents the 

actual instructor to look for the meaning and the denotation of the discourse, thus, it is not 

possible to arrive at this denotation unless we go back to the context of the text .      
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 نقدية((

ن وائة 

ن فيخطتبنوفيارت نوفي صمفهومن

لقي يب ال ومصطلح الخطاب م  المصطلحاط التي  اع  في  قا الدراساط اللغ ية  عد  يأ 

هوه تعددط لدى البا اي  والدارسي ج ولب يال  هوا المصطلح بال ديد لالني اكتسة دالالط جديدة 

فرض كا  قا معرفي  الدالالط والمفاهيب بتعدد م االط الدارسي  وتخصصاتهبج مما أدى إل 

محاد ةج ليقتصر عل  أسالية الالق  وال بعضهبج فبينما يضيقي المصطلحمسلماتي وإ الالياتي عل  

ً منهبي سعي  ن(1)لي علي مرادفًا للن ا  االجتماعي برمتي بعضا د كان  داللتي مقتصرة في أبعد و،

لسنيي  فقصدوا بي ال  دة وسا لدى األأل  دالالط إو للالتابة انتقا أالما ي عل  الشاللية للالق  

صبح تحليا الخطاب ياجب عل  أكار م  جملة وم  هوا المنطل  أاللغ ية المالتملة التي تمتد لتشما 

وبهوا المعن   .(2)كتابية أ كان  هوه ال  داط  فاهية أدراسة العقياط بي  ال  داط اللغ ية س ا  

الحدياة التي بول  جه داً كبيرة في دراسة الخطاب يلح  مصطلح الخطاب بالدراساط اللسانية 

مناهل بعد ة في التفسير والتالويا وانص  وتحليلي وفهب آلياتي والبحو في م االتي المتعددة وتطبي  

العناية أكار في الدراساط الحدياة بتحليا الخطاب بعده و دة مالتملة الشروط في النص ذ األدبية 

ً نمارسي ب عي  ا ر أو بق وعي عبر الممارساط الق لية  ً ي ميا با أصبح تحليا الخطاب نشاطا

 د.والفعلية فه  م ال معرفي  ا ر في كا جماد ومالا

م  المصطلحاط المهمة التي تؤدي دوراً متميزاً في استنطاق فه  ما مصطلح السياق أ

النص والبحو ع  مدل التي وعقياتي الداخلية والخارجية أو البي ة المحيطة بي وم  هنا يمال  

 البحو عني في الداللة اللغ ية واالصطق ية.عبر ال ل   إل  هوا المصطلح 

ج وس اقأ َمس قأ فالسياق لغة م  ساَقج ي ً ساج أ ج َومسايا ـ  اَّي عل  السيرج وتساوق  س قأ

وال ما  (3)چچننڇننڇننڇٹ ٹ چ الشي اد: تسايراج تقارناج إنساَق يتساوقأ إنسياياًج إنقادَج يال تعال : 

سياياطج وسياقأ الشي  م راهج وتتابعيج وسياق الالق ج واألمرج واألفالارج المقاماط التي يقا فيهاج 

. وم  هوه الدالالط اللغ ية نستنتل أد معاني السياق تق   عل  (4)ل روفج وتتابعاتها األسل بيةأو ا

ه تتابعا وانقيادا لألص اط  النتا االستقامة والتتابا واالنقياد وهي مفاهيب تحضر بق ة في  اللغ ي بعد  

 وف    ابط االستقامة اللغ ية.عل  والاللماط 

اللغ ية التي تحيط بالاللمة أو العبارة أو ال ملة وه  المقا  الوي أما اصطق اً: فه  البي ة 

ت يااإنَّي ) (5)يقال فيي الالق  ج فمدل ل الاللمة المفردة (6)(نم ذ  لساني مقط   ب اسطة عنصر دير مأ

يتغير بتغير السياقج أو بعبارة أخرى إنها تالتسة مدل لها م  السياقج أي إد )السياق ه  الوي يحدد 

لاللمةج فقد تطر  الاللمة وهي تحما معاني مع مية متعددةج و ي  ت  ا في سياق معي  ن د ييمة ا

هوه التعريفاط باد داللة السياق عبر وما نلح ي  (7)أد السياق ه  الوي يحتب هوا المعن  دود ذاك(

أ تق   عل  ب اعو لغ ية تتعل  بالبن  النح ية والصرفية والمع مية و ة خرى دير لغ ية المتمالأ

بسياق الحال ويت ل  في المعطياط الخارجية واالجتماعية والنفسية والمقبساط التي ينتل في 

ر ابها الالق ج فضق ع  ذلك فإد استنطاق النص الشعري بمعزل ع  دالالتي الاقافية واالجتماعية 

يا عالم ذلك والنفسية يعني االنغقق داخا النص المحدد ويصبح النص ال يحيا إالَّ إل  ذاتيج وال ا

القناة  بشالاتماما  ألد النص يحيا في داللتي إل  أهداف نفسية واجتماعية و قافيةج فلغة النص هي 

األفالار ولب تال  م رد رم ج فحسة با هي مشح نة بدالالط نفسية واجتماعية عبرها التي تمر  

فإدَّ النص الشعري وم  هوا المنطل   و قافية تنحدر هوه الدالالط م  أعماق الت ربة اللغ ية.

تت اذبي عقيتاد: إ داهما داخلية تعما عل  تماساليج واالخرى عقية خارجية متال ر بها ومؤ ر في 



 

 

   

  

56
2 

 السبهاني محمد عبيد .أ.د

ال ي  ذاتي وهوا يبي  العقية التقجمية بي  النص والسياق تلك العقية التي م  خقلها نت صا ال  

 معن  النص ويال د ا داهما مالما لآلخر. 

هاجا م  التعريفاط  أنفسنا أما  كب    فإننا ن د يبحو ع  مفه مال فعندما مصطلح النص أ

وهوه التعريفاط والقرا اط وليدة انفتا  النقاد العرب عل  النقد الغربي وتال رهب بالاقافة الخاصة بيج 

الغربية ونهلهب منها وتبياد لبعض مناه ها ومصطلحاتهاج فضق ع  ذلك ظه ر المناهل النقدية 

أخوط عل  عاتقها اختقف في يرا اط النصج  ت  أخو بعضهب ين ر ال  النص باني الحدياة التي 

منتل للداللة وأعط  اآلخر الدور والسلطة للقارئ وديرها م  الت جهاط التي ا د   إ الاال في 

مفه   النص. وم  هوا المنطل  وهوه اإل الالية  البد م  الن ر والع دة إل  مفه   النص م  

الن د )جا  في مقاييم اللغة: ” نصص“المعاني اللغ ية في مادة في تتعدد ن د  إذج ةالنا ية اللغ ي

والصاد أصا صحيح يدل عل  رفا وارتفا  وانتها  في الشي ... ونصص  الرجا: استقصي  

اب  أما عند  (8)(مساللتي ع  الشي   ت  تستخر  ما عنده. وه  القياسج ألنك تبتغي بل غ النهاية

ي نصاً: رفعيج ): فقد ياللساد العربج  مع ميمن  ر في  : َرْفعأَك الشيَ ج نَصَّ الحديَو يَنأص  النص 

َر فقد نأصَّ   .(9)(ونَصَّ الرجَا نصاً: إذا ساللي ع   ي   ت  يستقصي كا ما عنده… وكا ما أأْظه 

: َرْفعأك ل لشَّْي   وإظهاره فه  م  الرفا وال ه ر وم)وفي تا  العروس  ني المنصة.... أَْصاأ النَّص  

َكيأ اً: َ رَّ يأ( َنص   (10)(نَصَّ الشَّْيَ  )يَنأص 

وبعد هوه ال يفة عل  مصطلح النص في بعض المعاجب اللغ ية أجدأ تقارباً داللياً وا حاً في 

المعن  اللغ ي أهمها الرفا وال ه رج بمعن  أدَّ منتل النص البد أد يرفا وي هر معاني نصي 

 ابها  ليفهمي المتلقي.بشالا وا ح دود دم ض او 

أما اصطق اً: فن د تعدد في الداللة عل  وف  المناهل والمدارس التي تناول  النص 

بالتحليا والدراسة فن ده عند األص ليي  كا ما ه   اب  المعن  وداللتي وا دة وال يحتما 

ريف وا ح الداللة فالتع (12))المستغن  فيي بالتنزيا ع  التالويا( ويعرفي الشافعي بالني (11)التالويا

بالدَّ معن  النص ه  فهب المعن  المحدد دود التعدي إل  معاد أخرى. وال نريد الخ ض أكار في 

تعريف النص اصطق ا وسنقتصر عل  مفه مي لدى النقاد المحد ي  م  الغرب والعرب لال ني 

د الغربيي  ما  ال ا نقطة تح ل كبيرة في مفه مي وم  أظهر المحاوالط ال ادة في تعريف النص عن

ليم سطراً م  الاللماطج ينتل عني معن  أأ اديج أو ينتل )ن ده عند  روالد بارط بالدَّ النص ه 

عني معن  اله تي....ولالني فضاٌ  ألبعاد  متعددةج تتزاو  فيها كتاباٌط مختلفة وتتناج ج دود اد 

فالنص لدى  (13)بؤر الاقافة(يال د اي  منها أصلياً: فالنصأ نسيل ألي ال  نات ة  ع  الف بؤرة م  

بارط وا ح عبر تعريفي اذ نلحظ بالدَّ النص لدى بارط متعدد الدالالط وليم ياصر عل  داللة 

 وا دة هوه الدالالط هي وليدة  قافاط مختلفة واي ال متعددة.

أما ل تماد فقد جعا للنص مال ناط  ق ة أولها: التعبير و انيهما: التحديد و الاهما: خاصية 

ني ية. أما التعبير فه  القص ر عل  ال انة اللغ يج والتحديد ياصراً عل  م ارد النص الاقافية الب

وم   ب تحديدها ونقلهاج أما ال انة البني ي ف علي ياصرا عل  أدَّ النص عبارة ع  بنية من مة 

 (.14)وليم م رد مت الية لأللفاظ

النص  الوي عرفطي عبد الر م   محاولةأما عند النقاد العرب فن د تعريفاط عدة منها 

كا بنا  يتركة م  عدد م  ال ما السليمة مرتبطة فيما بينها بعـدد مـ  )عل  أساس منطقي بالني: 

محاولة محمد  محاوالط جادة في تعريف النص ما ن ده في انقاد الوي  و ع وم  ال .(15)(العقياط

ف النص ويعطي لي داللة  (16)(متسقة منس مة و داط لغ ية طبيعية منضدة) باني مفتا    فقد عر 

با  و د  ت اصليج وتفاعليج ولي بداية ونهايةجاخرى بنا  عل  اسم النص فيعده مدونة كقمية 
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 (17) مت لد م  أ دا  تاريخية ونفسانية ولغ ية...وتتناسا مني أ دا  لغ ية أخرى ال قة ليوي علي 

نية نصية منت ةج ذاط )فردية أو جماعية(ج  م  ب  نية داللية تنت ها ب  ) :سعيد يقطي  بالني يأ ويعرف

ويريبا م  هوا ن د محمد عزا  يق ل ع  النص  ).18)( نياط  قافية واجتماعية محددةوفي إطار ب  

دالليةج تحالمها مبادئ أدبيةج وتنت ها ذاط فردية  -و داط لغ يةج ذاط وظيفة ت اصلية )األدبي إني 

 (19)(أو جماعية

ن ا ففنفيخطتبنومقتص هنفالبالغرة.افيد   نفألول ن

الدراساط النقدية الحدياة بمصطلح الخطاب ودوره في استنطاق النص الشعري وبياد  تعن 

م  ركاجز تحليا النص واظهاره بالشالا القج  ومبتغاه الحقيقي الوي  أساسيماا ركيزة  ألنيمعناه  

 بقدية واالفهامية.ن ب م  اجلي وبياد مقاصده اإل

همية الخطاب في الشعر بما يحققي م  انس ا  وت اف  بعضي ما بعض عل  تال ي  وتالم  أ

الق ل   أ اسلف اننيالسيما و, إيصال هدف أو داية ما عبرها منتل النصالتفاتة في ذه  المتلقي أراد 

تحليا الخطاب ياجب عل  دراسة العقياط بي  ال  داط اللغ ية وم   ب دراسة هوه العقياط  دَّ الب

وسا عل  مست ى النص ويد أ ار عبد القاهر ال رجاني يديما إل  أني )ال ن ب في الاللب وال أبشالا 

فقضية دراسة ال  داط اللغ ية  (20)ترتية,  ت  يأعل   بعضها ببعض, ويبن  بعضها عل  بعض(

ً ا هوتعال  بعض  خطاب م  د ورساجا ومقاصد وا حة.إل   بالمتلقيتصا  بعضا

وتبق  يضية فهب أهداف الخطاب ومقاصده مرتبطة بحواية النايد وي ة بصيرتي في التعرف 

عل  المست ياط اللغ ية البانية للنص وال ي ف عليها وتالويلها تالويقً صحيحاً والالشف ع  ال ظيفة 

ع  االتصالية التي يهدف إليها الخطاب ج فضقً ع  الب نياط اللغ ية التي البد م  البحو عنها و

األواصر المشتركة بي  منتل النص ومتلقيي لتسهب ايضا في بياد أهداف الخطاب ومقاصده  ب ال 

يقف األمر عند هوا الحد في البحو ع  اهداف الخطاب اذ البدَّ م  فهب سياياط النص التي ورد فيها 

يحدد عقية  )السياق الداللي( الوي يالشف ع  عقية الدال بالمدل ل فضق ع  السياق النسقي الوي

العباراط بعضها ببعض ج وبالتالي فاد البحو ع  اهداف الخطاب ومقاصده االبقدية  تبق  ياجمة 

 .فية والمعرفية  كما أسلف أ سابقاعل  يدراط النايد اللسانية والاقا

ويمال  ايتفا  أ ر هوا التقديب عبر نماذ   عرية مختصرة وا ا اط ن ريةج فقد يتخو 

ية الطلبية والتي تعد م  مال ناط البنية النصية وسيلة ايصالية لتقديب خطابي عبر الشاعر م  االسال

ب صف االستفها  أ د ال ساجا الطلبية المهمة التي تلقي ب قلها عل   ت ظيف أدواط االستفها ج

 لتقديبف األدواط )مت  , ها , ما( في يصيدتي فهوا القا ي إبراهيب اب  الحا  النميري وظ   المتلقيج

 ]الط يا[     ما اذ يق ل:  فالرة

نننَهن ََ ننن لن ْل نالََدنمل نننرَلنَوفَي َنننَ َ نفي ننن نفييل نَبنننال

ننننننننن

نفَيفَننننننَ دلنن نَمتَنننننندنَهَهنننننن زَاتنبلننننننتَيَ َلفلنَوفيَيَ َننننننخل

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

نَ نننننننتجل  ن َ نننننننخ نبلنننننننمََهالَمل َ نننننننَ َاتنهل نننننننننَوَانننننننَانهل

نننننننننن

نن نننَهنالََهننن لنفيش نننَو ل َ َهنيلنننةنمل نَوفَيَوَجننن لنَوَمنننتال

ن
نَودزو َننننننننن زن نفألَثلرنننننننننال ََ نَوَانننننننننَانَوَاَدَانَمنننننننننت

ننننننننننن

نَبنننننَطَ ناََيَ تظزَهننننننتنفي  َ نننننازنبلتألزَبنننننن لنن  َ نظل َنننننت

ن
ننننننننننولزنَ مَ  َهننننننننننت دز نااَلَنَاننننننننننَاناََافَاننننننننننتنَوفي ز

ننننننننننن

ننننَخنفيا ننننَي لنن نَ ننننَ فنَبننننَي  نبلَهننننتناََ  ز  َ َبننننَدت
ن(21)

ن
 وهيأدواط استفها  عد ة  وظ فلقد تزا م  تسايالط الشاعر هنا, فنلحظ أد الشاعر يد 

ويد تالررط )ها(  ق  مراط في النص الشعري م  أجا خدمة النص م   (مت  , ها , ما)

ج وت ظيف المعاني التي وا راك المتلقي وجوب انتباهي عبر ت جيي الخطاب اليي النا ية النفسية

هوا الحشد االستفهامي خر  االستفها  م  معناه الحقيقي إل  المعن  الم اجي الوي وعبر تناسبها, 
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الح ار الداخلي الوي أجراه الشاعر بنفسي )المان ل  ( كي يخبر المتلقي بمدى عبره أراد الشاعر, 

تعلقي بالما ي, فه  لب ينت ر اإلجابة  م  أ د, وإنما أراد إظهار ما ي  ل في داخلي, كما كان  

جمالية وييمة فنية لشعره تؤدي إل   راك النص الشعري ومضة ظيفة االستفها  عنده تشالا و

فضق ع  ت ظيف أسل ب األمر عبر فعا االمر )سْا( الوي ه  بحد ذاتي نقلة وإ اعة النشاط فيي . 

 ن عية بي  المتلقي ومنتل النص لال ني فتح باب الح ار بينهما.

ً في لولك ن د اهتما  الشاعر في الالل مة أو ال ملة وتن عها او األسل ب, يعط  تن عا

الخطاب الشعري ومقاصده االبقدية. ويت ل  ماا هوا الخطاب وأهدافي في نص  عري للقا ي 

أبي بالر اب  المرابط المالقي الوي استهلي بالجما األلفاظ والمعاني التي أ ارط الش  د و رك  

مما تبي  مدى ت لعي و بي للنبي )صل  هللا عليي وسلب( الع اطف واأل اسيم التي يمر  بها الشاعر 

ن ن)فيطويا(نننج إذ يال

ني  ننننننت نا دننننننة ن نبننننننالم نه نننننندنفيد يننننننو ل

ننننننننن

ن  رنننننننانمنننننننهنفيننننننن  دهنابننننننن دنفيدننننننن ف خلنن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

فن ن  ننننننن هنننننننن نننننننننبنننننننالم نه ننننننندنمنننننننهن ننننننن  

نننننننننن

ن مث تنننننننننن زنبننننننننننط ف نبمبننننننننننددنفيد فبننننننننننخلنن

ن
نبننننننننالم نه نننننننندنمننننننننهن ننننننننتمن ن تصنننننننن ف ننننننن

ننننننننننن

ن مينننننننننن نمننننننننننهن صنننننننننن نفالينننننننننن نبقننننننننننت خلنن

ن
نينننننننوَمن زشنننننننوا تنننننن نبنننننننالم نه ننننننندنفيد جنننننننو 

ننننننننننن

ني يتصنننننننننننرهناانننننننننننانفي ننننننننننن ف لخلنيشنننننننننننفعنن

ن
نمت دنننننت نننننننن بزنننننال ننبنننننالم نه ننننندنمنننننهن نننننت ني   

ن

ننننننننن

ننننننَهنن نمل نومننننننت خلنبننننننالم نه رنننننن ل ابننننننولل
ن(22)

ن

ن
فن د الشاعر يد ماَل ال  خطاب وا ح الداللة عبر ت ظيف التحية والسق  عل  النبي 

, وهوا ليضعنا اما  خطاب مؤ ر و  ي م  البداية و ت  نهاية النص)صل  هللا عليي وسلب( العدناد 

فه  يالشف ع   )صل  هللا عليي وسلب( للنبي محمد  ب  ي و  ييعل   يدل  إدَّ دلَّ عل   ي  انما 

اطفة صادية وع  يلة ملي  بالش ق والحني  إل  الرس ل الالريب )صل  هللا عليي وسلب(, ويبدو ع

تالكيداً لوكر صفاط الرس ل د إلحا  الشاعر بالارة السق  عل  النبي صل  هللا عليي وسلب يد جا  أَ 

ً  بالنيفالشاعر يفتخر بالنبي وفضاجليج  عدل بي  الناس يا  الكما أَ أرفا الناس م داً وأسماهب منايبا

ويد أ ف  تالرار هوه اللف ة ن عاً م  النغب الم سيقيج فضق ع  سق  ونشر رايتيج ووسا ريعة اإل

 شد وا ح م  االلفاظ الدينية ماا الر مة والر ماد والشفاعة والرجا  والتي يصد منها بتحريك 

 اتخو م  مد ي للنبي مل الالمشاعر وإ ارة الش  د في نفم المتلقي وإيصال المعن  بق ة إلييج كما 

 ه  المرج  ي   الحساب. والون ب التي  ل   بي  ألنيالت سا في تص ير المصاجة إل  

اذد اتضح النص وخطابي عبر  شد جميا المست ياط المتمالة بالمع ب اللغ ي القاجب عل  

المتماا بمطابقة االلفاظ الدينية والمست ى الص تي القاجب عل  تالرار اللف ة والمست ى المقامي 

المقال للمقا  والمست ى الاقافي الوي عالم لنا  قافة الشاعر الدينيةج وبتضافر هوه المست ياط تب 

 انتا  المعن  واتضح الخطاب للمتلقي بعيدا ع  العش اجية واأله ا  في الطر .

 : دتانفيارت ن ةنفي صنفيشي  اداليةن  فيد   نفيثت ة 

 التشابك العقجقي القاجب بي  و داط اللغة ج والمتعر ة دوماً  تق   هوه األنماط عل  أساسو

للتغيير والتح ير في البن  المع مية والتركيبية الخاصة بهاج مما يؤدي إل  أد تحديد داللة الاللمة 

ً لن رية السياق  –ج ألني السياياط ال اردة فيها وانماطها يحتا  إل  تحديد م م عة م  ال  –وفقا

تت فر للاللمة معاد  خار  السياق
(23.)  
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))دراسة أهداف الخطاب وأنماط السياق في النص الشعري االندلسي

 نقدية((

يب أخرى ج وما يرتبط بي م  مفاهالدبي عل  البحو ع  انماط السياقيق   تحليا النص ا

ج وتبعاً لهوه االهمية للسياق فق بدَّ م  اإل ارة ال  أهب أنماطي االساس التي تساعد عل  إنتا  الداللة

 :(24)عل  النح  االتييقا عل  عاتقها ايضا  الداللة للنصج وهي 

السياق اللغ ي: ه   صيلة استعمال الاللمة داخا ن ا  ال ملةج مما يالسبها معن  خاذ فقد ترد  –أ 

الاللمة في المعاجب بدالالط متعددة لال  بعد ورودها في جملة لغ ية باإلمالاد تحديد هوه الداللة 

بمعن  آخر فالدَّ السياق اللغ ي ه   (25)المع مية التي تفر ها الس اب  والل ا   المحيطة باللف ة

وم   (26)اإلطار الداخلي للغة وما يحت يي م  يراج  تساعد عل  ايضا  داللة الاللمة داخا تركيبها

وسي في فعا الخيرج القا ي محمد ب  سعد ب  ياسب األاألمالة التطبيقية عل  ذلك ما ن ده في ي ل 

 )السريا(  :إذ يال

نبننننننننننننننننن ت هت نبهنننننننننننننننننْ نفيننننننننننننننننن فال ندفال

ن

ننننننننن

ناا ت هننننننننننننتن ن زقلننننننننننننَخنه نننننننننننندنفيتمبننننننننننننر ل

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

نفيخرننننننننننننن ن دنننننننننننننتنهرننننننننننننن ه نويتفينننننننننننننال

نننننننننن

منننننننننننهنوفجننننننننننن لن نننننننننننتوَمن م ت هنننننننننننتن
ن(27)

ن
راد أدار( و )الدار(, فالاللمة األول  )بي  لف تي  األَول في صدر البي  جانمفالقا ي يد 

يقا  إ تال ي راد بها الدنيا التي نعيش بها, مما ساعد عل  ألاللمة الاانية اة والمراعاة, وابها المدار

ع  المعن  الخاذ بلف ي  متقاربي  أو التعبير  عبره الشاعرونغب م سيقي للبي  الشعري  اول 

. ول  و ع  لف ة الدار في سياق آخر فعا الخيرع  متحدي  في األص اط ومختلفي  في المعن  

ار دالة عل  ال ط  أو مالاد االها واأل بة ويد تال د الدار الختلف  داللتها فقد تال د لف ة الد

 اآلخرة لال  ما ي  حها ويبي  نمطها ه  السياق الوي نس   فيي.

وعاَّ هوا ما نلمسي في  عر اب  جمرك اذ ن م  لف ة الدار في سياق اخر اعط  معن  

 مختلف وداللة اخرى عما رأيناه سابقاج اذ يق ل:

نفيهننننننننو ن  نننننننن لنال قننننننننت نبلق  ننننننننةنيننننننننتندفَان

ننننننننن

ن28صننننننننن تبة نم نننننننننَان زخفر نننننننننةنوازمفرهنننننننننتن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

فلف ة الدار هنا يصد بها دار الحبيبة التي داب عنها فيناديها بالد ترف  بحالة ويستعطف 

ود ها ج فلف ة الدار هي وا دة م   يو اصا الاللمة لال  اختقف نمط السياق الوي وردط فيي 

الاللمة وهوا التعدد في المعن  يتيح لمنتل النص الفسحة في تعبيره أعط  داللة أأخرى م  دالالط 

 ع  الخطاب الوي يقصد ويحاول ايصالي.

إدَّ هوا االختيار لبعض األلفاظ وت ظيفها ال يقا عل  عات  المؤلف فحسة  با إدَّ للغة 

ً ما  يال د تحديد دورها في هوا االختيار عبر الت اذب اللغ ي والنغمي بي  الاللماط  لولك دالبا

 داللتها في النص الشعري مرتالزاً عل  الن ر في سيايها.

 (29)يحدد درجة الق ة والضعف في االنفعال():ه  السياق الوي  (االنفعالي)السياق العاطفي  –ب 

بمعن  تحديد درجاط االنفعال تحتا  ال  يراج  بيانية تبي  لنا داللة هوا الل د م  االنفعال فماق ما 

ن ده في تالرار لف ة ما او ذكر لف ة لها مدل الط العنف او االنفعال أو االستصراخ أو أي م هر 

 م  م اهر الت تر النفسي. 

اللف ة األأول  ألبياط القصيدة    تالرارففي يضية التالرار ن د أدَّ منتل النص يد يميا إل

أسم   إل  داية بالخطابتناس  في ال رس الم سيقي للقصيدة ولتالايف الداللة لل ص ل  لتال ي 

الت تر ال جداني الوي يفترش القصيدة يد وصا إل  دايتيج وتدر  إل  ) وهوا يحد  عندما يال د

القدرة عل  االستقرار  -ب اسطة ت تره–فقد  دأما  الشاعر س ى الصم  الال يب بعد أيمتيج ولب يعد 

وهوا  .فيال د التالرار ه  وسيلة الشاعر للتعبير ع   التي ,(30)(واالبانة ع  مشاعره الغاجصة
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فقد عمد إل  تالرار بعض  ,هـ(658قا ي أبي بالر اب  المرابط )طال عر  وجدناه فيسل ب األأ 

 )الط يا( م  ذلك ي لي: سياياط عاطفية استدع  هوا التالرارفي االلفاظ 

نبنننننننالم ننه ننننننندننمرننننننن ننفال نننننننتمننم دننننننن  ن

ننننننننن

نبنننن فدننفيهننننن  نفي نننننتيةننظنننننالمنفيد نننننتيخن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن دننننننن  ناننفي  ينننننننةبنننننننالم ننه ننننننندننمرننننننن نن

نننننننننن

ن(31)خامنننننننننتمنفي  رنننننننننرهنفي ننننننننن فمنفألهنننننننننتظن

ن
, في يصيدتي التي أستهلها في المديح (خير سق ٌ عل )ال ملة ل  تالرار إفقد عمد الشاعر 

النب يج إذ نلحظ أد الشاعر وظف هوا التالرار في بد  األبياط لتال د أداة لوكر صفاط الرس ل 

 ً يقاعي م  التنادب اإلصل  هللا عليي وسلب وفضاجلي, فضقً ع  ذلك فإد هوا تالرار أ ف  ن عا

خرى يمال  الق ل: إدَّ في التالرار تالكيداً , وم  نا ية أ الة الشاعروم سيقية تتناسة  ةوانسيابي

 . وو   ي الخطابعل  كشف , والعما لة إليصالي إل  ذه  المتلقي بق ةللمعن  ومحاو

ون د ماا هوا الت ظيف لتالرار  م  سياق انفعالي وا ح المعالب في  عر عبد الالريب 

 القيسي ج بق لي:

نف رقنننننننونف رقنننننننونوفا ننننننن ونفي نننننننومن  ننننننن ننننننن

ننننننن

ن

نمننننتنا ننننولنومننننتنف  ننننة نننن ين نصنننن را  ن(32)  

ن

ن
فتالرار لف ة افيق  في الشطر األول أعط  ص رة وا حة ع  الحالة النفسية التي كاد 

عليها منتل النص ألد هوا التالرار ه  وليد صرا  نفسي ياجب عل  محاولة بو خطاب م جا ومؤ ر 

 لتغيير  ال او وايا لب يرتضي منتل النص.

العقياط الزمانية  ع  اطالسيايال د البحو في هوا الن   م  ي : (المقا )سياق الم يف  –  

ويمال  تعريفي بالني األ  ال وال روف والمقبساط التي تصا ة  والمالانية التي ي ري فيها الالق .

هي المركز الوي يدور   لي علب ) وأصبح  فالرة المقا  هوه (33)النص وتحيط بي نطقا او كتابةً 

الداللة ال صفية في ال ي  الحا رج وه  األساس الوي يبن  عليي الش   أو ال جي االجتماعي م  

وج ه المعن  الاق ةج وه  ال جي الوي تتماا فيي العقياط واأل دا  وال روف االجتماعية ساعة 

 .(34)أدا  المقال(

الالاير م  االنقساماط وال يقط بعد سق ط المدد فقد  هدط األندلم إباد عصر الط اجف 

ال ا دة تل  األخرىج فالخو المصاب ال لا بضيا  تلك المدد يغرس ص رتي الالالحة في كا 

األذهادج فالرسلتي النف س الشاعرة نفااط  ة وتعل  ال ن ير لها باألندلم وم اهرها الخقبةج أو 

 (35)  اإلنساد الضاجا وال ط  المفق د.نبضاط  ني  و  ق إليهاج أو أناط ندب ور ا  عل

وم  هوا النمط السيايي انطل  خطاب مؤ ر هدفي ا ارة الش  د وتحريك المشاعر والحني  

 والش ق إل  تلك االماك  الضاجعة  وهوا ما ن ي ونقتفي ا ره في ي ل اب  خاتمة االنصاري:

ن ننننننن ن نننننننت ن اهنننننننةننننننن نآهنمنننننننهن فنفي ينننننننتدل

ننننننن

ن

اننننننننننننننن ة نوفصنننننننننننننننط تافابنننننننننننننننتلن نن ن ل

ن

ن
ننننن نينننننننننتن انننننننننردتنبننننننننن  نأل ننننننننن بنههننننننننن  

نننننننننننننن

نبل دننننننننننننننننننتاخن نننننننننننننننننن ث ةنفالم ننننننننننننننننننتافن

ن

ن
ن رنننننننن نغ  تاننننننننةنومننننننننهن ننننننننان رهننننننننتنننن

نننننننننننن

ن  نننننننننننْفنفياننننننننننننت  و ن  نننننننننننانفينننننننننننن يتافن

ننن

ن
ن رننننننن نا  نننننننتبنمه تنننننننةناودناو نننننننةنننن

ننننننن

ن

ن(36) ننننننننننوانهر ننننننننننةنفي ننننننننننت انفال دننننننننننتافن

ن

ن
بالشاعر عندما ن ب هوا النصج ه  ظرف مالساويج ال يحسد ف رف الحال الوي كاد يحيط 

الشاعر علييج ي  امي الصرا  النفسيج والت تر الحادج الوي دفا بالشاعر إل  استعمال هوا النمط م  

الشال ى واالني  والتحسر واظهار الل عة عل  درناطة و اول عبر ذلك ال ص ل ال  خطاب 

 والحسرة والند  والحني  ال  ملك  اجا وعز  امخ.وا ح المعالب ت سدط فيي صيحاط ال جا 
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 نقدية((

:وه  السياق الوي يضب بي   ناياه م م عة م  الع اما  (الاقافي)السياق االجتماعي  –د 

االجتماعية والعقياط المشتركة بي  منتل النص والمتلقي والتي تسهب بشالا كبير في فك رم ج 

االجتماعي أ د األسلحة التي يتسلح بها النايد األدبي في وأصبح السياق  (37)النص وايضا  الداللة

ليم س ى تعبير يشالا جز اً م  عملية )فك   رم ج النص األدبي  ألدَّ النص األدبي في ج هر الق ل

اجتماعية معقدةج مما ي عا م  الضروري استحضار المقبساط الشخصية واالجتماعية واللغ ية 

ة فيها النصج ما دأمنا نريد أْد ن ري عليها اختباراً جاداً في نطاق واألدبية واأليدي ل جية التي كت

 .(38)تحليا أدبي مالتما(

 وم  ص ر هوا النمط م  انماط السياق ما وجدتي في  عر اب  السيد البطلي سي إذ يق ل:

ن نننننننن نجفننننننننتهنفصننننننننط تاهزنننننننننننننننننننننننن ن ننننننننٌفدن نننننننن يا 

ننننننننن

نف اننننننننن تبتنن نغنننننننننلفاهزنودمينننننننننةنابننننننننن ن ال 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

نفيفتننننننندنبننننننتييرل،نوانننننننونم رننننننن هنننننننن نيزانننننن  

نننننننننن

نويغتننننننننننن نبتيننننننننننن  رت،نومنننننننننننتنانننننننننننةندفاهن

ن
نو ننننننننةنه نننننننن نفأليننننننننتمني دنننننننن َنوفهنننننننن  ننننننن

ننننننننننن

ن رهننننننننننتن  نننننننننن هنوفهت ننننننننننتاهن ن  فنصننننننننننا 

ن
ن نننننالن ََ َاننننن َهنينننننتنغت نننننازنفيننننن اَ نصنننننتمتت نننننن

ننننننننننن

ن ننننننننننننةَنير نننننننننننن زنو هننننننننننننتاهن ن م صنننننننننننناز

ن
ناصنننننننننننلنيد تجننننننننننننت نفيلمنننننننننننت ن    نننننننننننن نننننننننن

ن

ننننننننن

َبننننننرزغ رانهننننننهنجهنننننن نفيدقننننننتلنبنننننن فاهن نِل

ن

ن
نادفانه نننننننندنفيدت ننننننننرهن مبننننننننتن   هننننننننخنننننننن

نننننننننن

ن(39)ازبر نننننننن نمغت رننننننننن نوا نننننننننواندينننننننننتاهن

ن
فل  أمعنَّا الن ر في هوا النص الشعري ل جدنا فيي م  التركيز العاطفي ما ه  كفيا ببياد 

نيةج وهوا التركيز العاطفي ه  وليد بي ة  قافية واجتماعية نشا فيها الشاعر ونها يدرة الشاعر الف

ً م  داً مؤداه النصح واإلر اد والخ ف م  هللا سبحاني  ً دالليا منها  قافتي التي أنت   لنا نسي ا

هوا  وتعال  والتقرب إلييج فالا  ما ا ت اه النص يماا مضامي  دينية  اول الشاعر تالكيد وج دها م 

 النص.

ا م   يو انعالاساط النص الاقافيةج فتبدو  قافة الشاعر الدينية وا حة المعالب عبر  أم 

استعمالي للمع ب اللغ ي الم  د الوي عالم لنا ع   قافة الشاعر الزهديةج التي  اول م  ديرها 

 الل    إل  التردية ال الترهية ع  طري  التزامي بال عظ واإلر اد.

وعلَّنا نلحظ عبر هوه الش اهد الشعريةج إد  كاَّ نمط م  أنماط السياق يد  الا بنية خاصة 

في السياق الوي وردط فييج وإدَّ كق منهما يطاب  اآلخر عل  مست ى ال بنية السطحية إيقاعاً ولف اًج 

واهدافها الخطابية  ويختلفاد عل  مست ى البنية العميقةج ليعطيا داللة معن ية لها ارتباطاتها النصية 

ج فضقً ع  التناسة والتآلف فيما بينها والوي يضفي إل   قيقة مؤداها أدَّ هوه األنماط ليس  

م ل بةً يسراً أو استالراهاً لتشغا  يزاً مالانياً  سةج با هي  رورة أدن  النص الشعري بالاير 

 المتلقي. م  اإليحا اط الداللية والمقاصد االبقدية التي ألق  بحركتها عل 

 

ن  
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 الخاتمة

 ليها في هوا البحوج وهي عل  النح  االتي:إ يمال  أد ن جز أهب النتاجل التي ت صل أ 

ل  إانتقا  ب مقتصرة في الما ي عل  الشاللية للالق  او للالتابة كان  تي الدالو الخطاب دَّ إ -1

لتشما اكار م  دالالط اوسا لدى االلسنيي  فقصدوا بي ال  دة اللغ ية المالتملة التي تمتد 

 .جملة

يأعد  مصطلح السياق م  المصطلحاط المهمة التي تؤدي دورا متميزاً في  استنطاق النص  -2

 الشعري وال ي ف عل  مدل التي ورساجلي.

 ياصرا وليم الدالالط متعددوفقا للدراساط النصية والمناهل النقدية الحدياة  النص أصبح -3

 وأنماط سيايية متعددة. ي الأو مختلفة  قافاط وليدة هي الدالالط هوه وا دة داللة عل 

فهب أهداف الخطاب ومقاصده االبقدية مرتبطة بحواية النايد وي ة بصيرتي في التعرف  -4

عل  المست ياط اللغ ية البانية للنص وال ي ف عليها وتالويلها تالويق صحيحا والالشف ع  

 ال ظيفة االتصالية التي يهدف اليها الخطاب.

بعض االلفاظ وت ظيفها ال يقا عل  عات  المؤلف فحسة  با إدَّ للغة لها دورها  إدَّ اختيار -5

 ايضا في هوا االختيار م   يو الت اذب اللغ ي والنغمي بي  الاللماط وتن يب هوا المختار.

إدَّ معرفة أنماط السياق م  يبا النايد ه   رورة  تمية ومفتا  م  مفاتيح فهب النص  -6

 نص الشعري بالاير م  اإليحا اط الداللية والمقاصد االبقدية .وخطابي ألنها تغني ال

 

 

 

 

 

 

 

 ه امش البحو ومصادره:
                                                             

م لة النهضةج الم لد السادسج العدد  ين ر: تحليا الخطاب وإ الالية نقا المفاهيبج ريية مقتر ةج محمد صفارج ((1

 .100ج ذ 2005الراباج أكت برج 

ين ر: مقدمة في ن رياط الخطابج تالليف دياد مالدونياج ترجمة: عز الدي  اسماعياج المالتبة االكاديميةج  (2)

 .29 ج 2001ج 1القاهرةج ط

 .30س رة القيامة: آية: (3)

ج وين ر: 116ج 1966ين ر: المعاجب اللغ ية في     دراساط علب اللغة الحديو: دج محمد أب  الفر ج مصرج  (4)

هـ( مطبعة الهي ة المصرية العامة للالتابج ط  538ة: جار هللا  محم د ب  عمر الزمخشري )ط أساس البقد

 .654 1953ج 2

 .111ين ر: علب الداللة الن رية والتطبي :  (5)

معايير تحليا األسل ب: ميخاجيا ريفاتيرج ترجمة وتعلي  دج  ميد الحمدانيج منش راط دار سالج دار الن ا   (6)

ج وين ر: دور الاللمة في اللغة:ج أولمادج ترجمي ويد  لي د. كمال 56ج 1993ج 1ار البيضا ج ط ال ديدةج الد

 .54ج 1973ج 3محمد ب شرج مالتبة الشبابج القاهرةج ط 

 .96:البنياط األسل بية في لغة الشعر العربي الحديو (7)

 ج 1979ارودج دار الفالرج دود طبعةج هـ( مع ب مقاييم اللغةج تحقي : عبد السق  ه395اب  فارس )المت ف :  (8)

 .357ج ذ5 
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هـ 1414الاالاةج ط  اب  من  ر: أب  الفضا جمال الدي  اب  من  ر االفريقيج لساد العربج دار صادرج بيروطج (9)

   .99-97ذ    ج الم لد السابا )نصص(1994/

اق الحسينيج الزبيديجج م م عة م  المحققي ج دار الهدايةج دطج ( 10) د ب  عبد الرج  تا  العروس أب  الفيضج محم 

 .179ج ذ 18دطج  

 .926ج ذ2ج  2004ج 4م ما اللغة العربية بالقاهرةجج مالتبة الشروق الدوليةج ط ين ر: المع ب ال سيطج 11))

 14الرسالة: الشافعي تحقي  ا مد محمد  اكرج المالتبة العلمية بيروطج د.ط د.ط ( 12)

 .139ج 1علب لغة النصج سعيد  س  بحيريج الشركة العالمية للنشر ل ن ماد المصريةجط( 13)

 :وين ر .216ج ذ 1992ج دش  164صق  فضاج عالب المعرفةج عدد  جين ر: بقدة الخطاب وعلب النص (14)

 .117 -116علب لغة النص: 

الدار البيضا ج الطبعة  -طي عبد الر م ج المركز الاقافي العربيج بيروط جفي أص ل الح ار وت ديد علب الالق  (15)

 .35 ج ذ 2000الاانيةج 

 .15ج ذ1996ج 1بيروطج طج محمد مفتا ج المركز الاقافي العربيج الدار البيضا  التشابي واالختقفج (16)

محمد مفتا ج المركز الاقافي العربيج البيضا / بيروطج ج تحليا الخطاب الشعري: استراتي ية التناذ ين ر: (17)

 .120ج ذ 1992ج 3ط

ج 2سعيد يقطي ج المركز الاقافي العربيج الدار البيضا / بيروطج ط انفتا  النص الرواجي: النص والسياقج (18)

 .32ذ  2001

محمد عزا جج منش راط اتحاد الالتاب العربج دمش ج  جفي الشعر العربي النص الغاجة: ت لياط التناذ( 19)

 .26ج ذ 2001

, النا ر: مالتبة الخان ي, 2(, تحقي : محم د محمد  اكر, طـه471)ط دالجا اإلع اج, عبد القاهر ال رجاني ((20

 ج55 : 1989القاهرة, 

 .91دي اد إبراهيب ب  الحا  النميري: ( 21)

 ج55-53رساجلي:  - عره - ياتي -أب  بالر اب  المرابط المالقي  (22)

 ج372اللسانياط واللغة العربيةج د. عبد القادر الفاسيج   (23)

 .81ج علب الداللةج د. منق ر عبد ال ليا –.77ين ر: علب الداللةج د. أ مد مختارج   (24)

 .595ج1996ج 1يروطج لبنادج ط دار الفالر المعاصرج ب ين ر: مبادئ اللسانياطج ا مد يدورج (25)

 .542ج 2002 ج1ين ر: علب اللسانياط الحدياةج عبد القادر عبد ال لياج دار الصفا  للنشرج عمادج االرددج ط (26)

 .118( الالتيبة الالامنة: 27)

دي اد اب  جمرك االندلسي: محمد ب  ي سف الصريحيج  ققي ويد  لي وو ا فهارسيج الدكت ر محمد ت في   (28)

 .200ج 1997النيفرج دار الغرب االسقميج 

 .70ج 1998ج 5علب الداللةج ا مد مختار عمرج عالب الالتة القاهرةجط (29)

 .72 : 1985ط(  .لغة الشعر يرا ة في الشعر العربي الحديوج رجا  عيدج منشالة المعارف باإلسالندريةج)ب (30)

 ج55-54أب  بالر اب  المرابط المالقي: (31)

 .364دي اد عبد الالريب القيسي:  (32)

 .338 :1997مقدمة للقارئ العربيج د. محم د السعرادج دار الفالر العربيج  -علب اللغة (33)

 .337( اللغة العربية معناها ومبناها: 34)

: 1975ج 3(  ين ر األدب األندلسيج م   عاتي وفن نيج د. مصطف  الشالعةج دار العلب للمقيي ج بيروط ط 35)

505. 

 . ال ؤذر ولد البقرة ال  شية.69-68دي اد اب  خاتمة االنصاري:  (36)

د. هدس ج ترجمة محمد عبد الغني عيادةج مراجعة عبد االمير االعسبج دار  علب اللغة االجتماعيج ين ر: (37)

 .38:الشؤود الاقافيةج بغداد

 .183( علب األسل ب مبادجي وإجرا اتي: 38)

 .117( اب  السيد البطلي سي: 39)

نفيدصتدانوفيد فجع

 القرآد الالريب. -

هددددـ(: دج صدددا ة ابدددد  جنددددا ج ديدددد اد ال يددددف 521هددددـ ـ 444اللغدددد ي األديدددة ) ابددد  السدددديد البطلي سددددي -

  .2007ج 1السنيج مركز البح   والدراساط اإلسقميةج جمه رية العراقج بغدادج ط
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 محمددددد. د: وتحقيدددد  جمددددا ورسدددداجليج و ددددعرهج  ياتدددديج ج(هددددـ658 ط) المددددالقيج المددددرابط ابدددد  بالددددر أبدددد  -

 .  2013 والت جياج والنشر للدراساط  نين ى دار السايرج ع يد

ج 3األدب األندلسددددديج م  دددددد عاتي وفن نددددديج د. مصددددددطف  الشددددددالعةج دار العلدددددب للمقيددددددي ج بيددددددروط ط  -

1975. 

هدددـ( مطبعدددة الهي دددة المصدددرية العامدددة  538جدددار هللا  محمددد د بددد  عمدددر الزمخشدددري )ط  أسددداس البقددددة: -

 .1953ج 2للالتابج ط 

سددددعيد يقطددددي ج المركددددز الاقددددافي العربدددديج الدددددار البيضددددا /  انفتددددا  الددددنص الرواجددددي: الددددنص والسددددياقج -

 .2001ج 2بيروطج ط

  .1992ج 164صق  فضاج عالب المعرفةج عدد  جبقدة الخطاب وعلب النص -

البنيددددداط األسدددددل بية فدددددي لغدددددة الشدددددعر العربدددددي الحدددددديو: دج مصدددددطف  السدددددعدنيج منشدددددالة المعدددددارفج  -

 .  1990اإلسالندريةج 

اق الحسدددينيج الزبيدددديج م م عدددة مددد  المحققدددي ج دار  تدددا  العدددروسج - دددد بددد  عبدددد الدددرج  أبددد  الفددديضج محم 

 .ط.طج د.الهدايةج د

المركددددز الاقددددافي العربدددديج البيضددددا / محمددددد مفتددددا ج  تحليددددا الخطدددداب الشددددعري: اسددددتراتي ية التندددداذج -

 .1992ج 3بيروطج ط

م لددددة النهضددددةج الم لددددد  جتحليددددا الخطدددداب وإ ددددالالية نقددددا المفدددداهيبج رييددددة مقتر ددددةج محمددددد صددددفار -

 .2005السادسج العدد الراباج أكت برج 

 .1996ج 1بيروطج طج محمد مفتا ج المركز الاقافي العربيج الدار البيضا ج التشابي واالختقف -

, النا دددر: مالتبدددة 2ه(, تحقيددد : محمددد د محمدددد  ددداكر, ط471اإلع ددداج, عبدددد القددداهر ال رجددداني)ط دالجدددا -

  ج1989الخان ي, القاهرة, 

ج 3أولمدددادج ترجمدددي ويدددد  لدددي د. كمدددال محمدددد ب شدددرج مالتبدددة الشدددبابج القددداهرةج ط دور الاللمدددة فدددي اللغدددة:ج -

1973. 

 -يدددد عبدددد هللا الهرامدددةج الم مدددا الاقدددافي: تقدددديب و دددبطج د. عبدددد الحمبددد  الحدددا  النميدددري إبدددراهيبديددد اد  -

  2003ج اإلماراطج ظبيأب  

(  ققددددي ويددددد لددددي الدددددكت ر محمددددد ر دددد اد الدايددددةج 770ديدددد اد ابدددد  خاتمددددة االنصدددداري األندلسددددي )ط -

  .1973وجارة الاقافة واالر اد الق ميج دمش ج

ج  ققدددي ويدددد  لدددي وو دددا فهارسددديج الددددكت ر ديددد اد ابددد  جمدددرك االندلسدددي: محمدددد بددد  ي سدددف الصدددريحي -

 .1997محمد ت في  النيفرج دار الغرب االسقميج 

ديدددد اد عبددددد الالددددريب القيسددددي: تحقيدددد : الدددددكت ر جمعددددة  دددديخة والدددددكت ر محمددددد الهددددادي الطرابلسدددديج  -

 .1988المؤسسة ال طنية للترجمة والتحقي  والدراساطج بي  الحالمةج ت نمج 

 الرسالة: الشافعي تحقي  أ مد محمد  اكرج المالتبة العلمية بيروطج د.ط د.ط. -

  ج1985ج 2دج صق  فضاج الهي ة المصرية العامة للالتابج ط  علب األسل ب مبادجي وإجرا اتيج -

 .1998ج 5علب الداللةج أ مد مختار عمرج عالب الالتة القاهرةجط -

ج اتحدداد الالتددداب العددربج دمشددد  د. منقدد ر عبدددد ال ليددا أصددد لي ومبا اددي فددي التدددرا  العربددي علددب الداللددة -

2001.  

 .2002ج 1علب اللسانياط الحدياةج عبد القادر عبد ال لياج دار الصفا  للنشرج عمادج األرددج ط -

علددب اللغدددة االجتمددداعيج د. هدسددد ج ترجمدددة محمدددد عبددد الغندددي عيدددادةج مراجعدددة عبدددد االميدددر األعسدددبج دار  -

 داد.الشؤود الاقافية العامةج بغ

 .1997مقدمة للقارئ العربيج د. محم د السعرادج دار الفالر العربيج  -علب اللغة -

 .1علب لغة النصج سعيد  س  بحيريج الشركة العالمية للنشر ل ن ماد المصريةجط -
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))دراسة أهداف الخطاب وأنماط السياق في النص الشعري االندلسي

 نقدية((

                                                                                                                                                                                   
الددددار  -طدددي عبدددد الدددر م ج المركدددز الاقدددافي العربددديج بيدددروط جفدددي أصددد ل الحددد ار وت ديدددد علدددب الالدددق  -

  ج2000نيةج البيضا ج الطبعة الاا

   1985باإلسالندريةج لغة الشعر يرا ة في الشعر العربي الحديوج رجا  عيدج منشالة المعارف -

 .1973اللغة العربية معناها ومبناها: د.تما   سادج الهياة المصرية للالتابج  -

هددددـ(ج تحقيدددد : د. إ سدددداد 776لسدددداد الدددددي  بدددد  الخطيددددةج محمددددد بدددد  عبددددد هللاج )ط الالتيبددددة الالامنددددة:  -

    ج1983دار الاقافةج بيروطج  عباسج

ط ابددد  من ددد ر: أبددد  الفضدددا جمدددال الددددي  ابددد  من ددد ر االفريقددديجج دار صدددادرج بيدددروطج  لسددداد العدددربج -

   .99-97ذ    ج الم لد السابا )نصص(1994هـ /1414الاالاةج 

 .1993ج 3ج دار ت بقال للنشرج طاللسانياط واللغة العربيةج د. عبد القادر الفاسي -

 .1996ج 1اللسانياطج ا مد يدورج دار الفالر المعاصرج بيروطج لبنادج ط مبادئ  -

 .1966دج محمد أب  الفر ج مصرج  المعاجب اللغ ية في     دراساط علب اللغة الحديو: -

ميخاجيدددا ريفددداتيرج ترجمدددة وتعليددد  دج  ميدددد الحمددددانيج منشددد راط دار سدددالج  معدددايير تحليدددا األسدددل ب: -

 .1993ج 1البيضا ج ط  دار الن ا  ال ديدةج الدار

هدددـ(ج تحقيددد : عبدددد السدددق  هدددارودج دار الفالدددرج دود 395ابددد  فدددارس )المتددد ف :  مع دددب مقددداييم اللغدددةج -

 . 1979طبعةج 

ديددددداد مالددددددونياج ترجمدددددة: عدددددز الددددددي  اسدددددماعياج المالتبدددددة  تدددددالليفمقدمدددددة فدددددي ن ريددددداط الخطدددددابج  -

  .2001ج 1االكاديميةج القاهرةج ط

 .2004ج 4لعربية بالقاهرةج مالتبة الشروق الدوليةج طالمع ب ال سيطج م ما اللغة ا -

محمدددد عدددزا جج منشددد راط اتحددداد الالتددداب العدددربج  جالدددنص الغاجدددة: ت ليددداط التنددداذ فدددي الشدددعر العربدددي -

 .2001دمش ج 


