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االنتقاء والتنسيق يف نظرية جاكوبسن الشعرية نونية ابي العالء 
 منوذجا  

 د. غزوة كاظم حيال
KaZMghzwt22@gmail.Com 

 :الممخص
يعد االنتقاء والتنسيؽ مظيرًا مف مظاىر العممية التواصمية التي يعتمد عمييا االنساف في كالمو 

و أالتواصؿ ال يقتصر عمى مجرد كونو ذىنيًا   ، وقد تناوليا جاكوبسوف وجعؿ ليا وظائؼ ، ورأى بأفّ 
تبادؿ لألفكار ، أي انو ليس مجرد تبميغ بطريقة خطية بؿ يًا فقط بؿ يصؿ الى ما ىو وجدانيمعرف

، لذا عد االنتقاء والتنسيؽ مظيرًا مف يـ او قد ال تفيـ بالطريقة نفسياواالحاسيس والرسائؿ التي قد تف
، وبالتالي فالكالـ عند جاكوبسوف ميتاف رئيسيتاف في سيرورة الكالـىذه العممية التواصمية ويعدىا عم

 جماؿ االنتقاء والتنسيؽ.  أساسيتيفيتطمب كممتيف 
 نظرية جاكوبسف الشعرية، نونية ابي العالء(. مات المفتاحية: )االنتقاء والتنسيؽ،الكم

Selection and coordination in Jacobsen's poetic theory Nounia Abi Al-

Ala as a model 

 Dr. Kazem's battle against  

Abstracts: 

Selection and coordination is one of the aspects of the 

communicative process that m  an relies on in his speech, and Jakosin 

addressed it and made it functions, and he  saw that communication is 

not limited to just being mental or cognitive only, but reaches what is 

emotional, that is, it is not just a communication in a written way, but 

the exchange of ideas, feelings and messages that may Understand or 

their abilities in the same way. Therefore, selection and coordination 

are considered a manifestation of this communicative process, and he 

considers them to be two main processes in the pleasure of speech. 

Therefore, speaking at Jacques requires two basic processes, namely 

selection and coordination. 

Keywords: (selection and coordination, Jacobsen's poetic theory, 

Noniya Abi Al-Ala). 
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 المقدمة
منّزؿ الكتاب ، تبصرة وذكرى ألولي األلباب ، والصالة والسالـ عمى هلل  الحمد

السراج المنير ، ومف أعطاه اهلل الحكمة وفصؿ الخطاب ، سيدنا محمد النبي األمي ، 
صاحب المعجزات ، وعمى آلو وذريتو وسائر األصحاب ، والتابعيف ليـ بإحساف الى 

 يـو الحساب ثـ أما بعد ...
ف مف أىـ وأشير المسانييف الذيف نبغوا في عمـ األلسنية تأليفًا يعد روماف جاكوبسو 

مرورًا  التأسيسوتطويرًا ، حيث امتازت حياتو الطويمة بنشاطو األلسني بدءًا مف 
، وكاف ذلؾ عف طريؽ تأسيس الحمقات ر وانتياًء بوضع عمـ ألسني متميزبالتطوي

في عممو وشخصيتو ، بدءًا مف  العممية ، والترحاؿ واالنتقاؿ الى بالد متعددة اثرت
 موسكو ثـ براغ ثـ الواليات المتحدة االمريكية.

ومف ثـ فإف نتاج روماف جاكوبسوف األلسني الغزير والمتميز والمتناىي في الدقة 
ف كاف حصر أعماؿ ىذا العالـ  العممية ، يجب أال يخفى عمى دارسي األلسنيات ، وا 

دد وتنوع المسائؿ التي عالجيا ، والنظريات التي الجميؿ ليس باألمر السيؿ ، نظرًا لتع
 أنشأىا.

كذلؾ ال يمكف تناوؿ الفف المفظي خارج المنظور التواصمي ، فكؿ رسالة ليا دور 
وظيفي ، وتبقى العالقات قائمة بيف تمؾ الوظائؼ المفظية ألنو ليس مف السيؿ إيجاد 

 رسائؿ تؤدي وظيفة واحدة كما يرى جاكوبسوف.
وبناًء عمى ذلؾ فقد حاوؿ البحث دراسة االنتقاء والتنسيؽ في نظرية روماف 
جاكوبسوف الشعرية مف منظور تواصمي ، ليعنوف ب، )االنقتاء والتنسيؽ في نظرية 
جاكوبسوف الشعرية : تطبيقًا عمى نونية أبي العالء المعري( ، باالعتماد عمى المنيج 

 التحميمي في إعداد البحث.
خطة ىذا البحث عمى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ، وذلؾ عمى ود اشتممت 

 النحو التالي :
 ػ المقدمة : وتشمؿ عمى اىمية الموضوع وأسباب اختاره ومنيج البحث فيو.
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 ػ المبحث األوؿ : مصطمحات البحث ، وفيو مطمباف :
 . المطمب االوؿ : ترجمة جاكوبسوف.ٔ
 واالنتقاء والتنسيؽ.. المطمب الثاني : مفيـو الشعرية ٕ

 ػ المبحث الثاني : التواصؿ المغوي عند جاكوبسوف ، وفيو مطمباف :
 . المطمب االوؿ : عوامؿ التواصؿ المغوي عند جاكوبسوف.ٔ
 . المطمب الثاني : الوظائؼ المغوية عند جاكوبسوف.ٕ

ثة ػ المبحث الثالث : االنتقاء والتنسيؽ في نظرية جاكوبسوف الشعرية ، وفيو ثال
 مطالب : 

 . المطمب االوؿ : نبذة عف نظرية جاكوبسوف الشعرية.ٔ
 والتنسيؽ عند جاكوبسوف. االنتقاء. المطمب الثاني : ٕ

 ػ الخاتمة.
 المبحث االول

 مصطمحات البحث
 المطمب االول

 ترجمة جاكوبسون
روماف أوسيبوفيتش جاكوبسوف ىو عالـ لغة أمريكي وناقد أدبي ، "مف اصؿ 

ـ عمماء المغة والنقد في ى، ويعتبر جاكوبسوف واحدًا مف أ (ٔ)ـ"ٜٙٛٔسنة  روسي ، ولد
 القرف العريف ، حيث كاف رائدًا مف رواد المدرسة الشكمية الروسية.

 نشأته وحياته :
لعائمة ييودية روسية ميسورة الحاؿ "في األصؿ  (ٕ)نشأ جاكوبسوف في "موسكو"
بدأ فا (ٖ)وترسؿ أوالدىا الى البندقية وباري وألمانيا" بورجوازية ، تيتـ كثيرًا باالسفار

 اىتمامو بالمغة يظير منذ نعموة أظافره.
لى جانب ذلؾ تعمـ االلمانية اال انو لـ يشغؼ ا  أتقف جاكوبسوف المغة الفرنسية ، و 

بيا كالفرنسية ، ولـ تتوقؼ معرفتو بالمغات عند حدود االلمانية والفرنسية بؿ تعمـ كذلؾ 
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الالتينية ، وحاوؿ كذلؾ التعمؽ في المغة فضـ الشعر الى الروايات والقصص ليحتؿ 
 .(ٗ)المرتبة االولى في حياة جاكوبسوف"

دراسة الشعر ونظمو بتشجع استاه تاستوفيف ػ وكاف يعمؿ  وانطمؽ جاكوبسوف في
في تحرير مجمة لمشعراء والفنانيف الرمزييف ػ عمى تحميؿ شعر "ماالرميو" وترجمتو الى 

 الروسية.
، وقد كانت المغة في ذلؾ  (٘)تمقى دراستو في موسكو ، وبيا أنشأ حمقتو المغوية"

نحوييف في ذلؾ الوقت ، والذي كاف يعتبر أف الوقت معتمدة اعتمادًا كميًا عمى مناىج ال
الدراسة العممية لمغة تتمثؿ في دراسة تاريخ المغة وتتبع تطور مفرداتيا عبر العصور ، 
وكاف ىذا منيج دي سوسير التاريخي الذي وضعو كمنيج لدراسة المغة ، إال أف 

وير منيجو بعد اطالعو عمى اعماؿ دي سوسير المغوية ػ تمكف مف تطمف جاكوبسوف ػ 
تؤدي بدورىا وظيفتيا  يالتاريخي لدراسة المغة الى منيج بنيوي يعتمد عمى بنية لمغة والت

 تناقؿ المعمومات.االساسية ػ بيف مستخدمي المغة ػ في 
"عمى اتصاؿ بحركة )الشكمييف( في األدب ، وانتقؿ الى  وكاف جاكوبسوف

تشيكوسموفاكيا حيث عمؿ استاذًا بجامعتيا ، وىناؾ أنشأ مع "تروبتسكوي" "حمقة براغ 
، وقد ساعدتو أعمالو المتعددة في مجاؿ الصوتيات عمى النجاح  (ٙ)لمدراسات المغوية"

 في القضايا المتعمقة بالوظيفة او البنية المغوية.
فمجأ الى اسكندنافيا ، ثـ الى أمريكا عاـ  ٜٖٜٔوقد ىرب مف الغزو النازي عاـ "
 (ٚ)ة واألدبية"ي، وفي نيويورؾ التقى بػ "ليفي شتراوس" وطورا معًا دراستيما المغو  ٜٔٗٔ

، حيث التقى  (ٛ)، فقد وجد في الواليات المتحدة األمريكية "الجو المالئـ لمبحث األلسني"
 مماء مف أمثاؿ "ىاؿ" و"تشومسكي" وتعاوف معيـ.ىناؾ بمشاىير الع

ولـ تقتصر دراسات جاكوبسوف عمى عمـ المغة العاـ فقط ، بؿ تعددت لتغطي 
مياديف كثيرة "فمف عمـ المغة العاـ الى نظرية االدب الى دراسات في الفمكمور وفي 

جيوده في  اكوبسوفج، وقد ركز (ٜ)التحميؿ النفسي ووسائؿ التواصؿ االعالمي"
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،  نات عمى تقديـ نظرة اشمؿ لمغة حيث بدأ كتاباتو في عموـ التواصؿ بشكؿ عاـيالست
    ثر في الكثير مف أعالـ عصره ، واثر في تشومسكي عمى نحو خاص.اوقد 

يمكف الوقوؼ عمى أىـ المحطات  فمف خالؿ العرض المفصؿ لحياة جاكوبسوف
 التي اثرت في حياتو فكانت عمى النحو التالي :

 ىي مرحمة اليقظة والثبات.و . مرحمة موسكو : ٔ
وتتميز بأف جاكوبسوف أعد فييا برنامجًا  . مرحمة براغ : وىي فترة التأسيس ،ٕ

 منيجيًا بدأ باختياره في مياديف عدة ومحددة.
ىي مرحمة توطيد االكتشافات وتوسيعيا ضمف إطار . المرحمة االمريكية : و ٖ

 .(ٓٔ)مناىج مقننة
 المطمب الثاني

 مفهوم الشعرية واالنتقاء والتنسيق
الشعر ىو أحد ألقساـ المنطؽ العربي )الشعر والنثر( ، وقد ذىب جميور نقاد 
األدب الى أف االوؿ افضؿ مف الثاني ، ألف كؿ منظوـ احسف مف كؿ منثور مف 

معترؼ العادة ، "إذ إف لغة تصنع منطقيا الخاص بيا ، وتخمؽ وجودًا متميزًا جنسو في 
 .(ٔٔ)ليا"

وقد كاف الشعر العربي منذ القديـ ديواف العرب وسجؿ أحسابيـ وأنسابيـ وأياميـ 
ومستودع حكمتيـ وبالغتيـ ، "ففيو الحؽ والصدؽ والحكمة وفصؿ الخطاب ، وكاف 

مجتمع فرؽ االداب ، والذي قيد عمى الناس المعاني َمْجنى ثمر العقوؿ واأللباب ، و 
 .(ٕٔ)الشريفة ، وأفادىـ الفوائد الجميمة"

ف فوقد أدرؾ النقاد واألدباء عمى طوؿ عصور االدب العربي الطويمة ىذه القيمة ل
الشعر ، فحاولوا تتبع انتاج الشعراء ، والبحث في معاني كمماتيـ ، ودالالت ألفاظيـ ، 

ذلؾ االبحاث الطواؿ، حيث بحثوا في كؿ ما يتعمؽ بالبنية الشعرية ، وكانت ليـ في 
بداية مف االصوات المغوية ، وما يتميز بو الشعر مف موسيقى خارجية وداخمية ، 

 ومرورًا بالنواحي التركيبية والصور الشعرية.
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 الشعرية لغة واصطالحًا :
اضافة الالحقة "ية"  أواًل : الشعرية لغة : ىي اسـ مشتؽ مف كممة "شعر" ، بعد

 .(ٖٔ)الضفاء الصفة العممية
ثانيًا : الشعرية اصطالحًا : ينبثؽ مفيوـ الشعرية مف الشعر ، وفي البحث حوؿ 
اصوؿ ىذا المفيوـ سنجده راجعًا الى كتاب الشعر ألرسطو ، والذي تحدث فيو عف ما 

 يمكف اف نطمؽ عميو )شعرية المحاكاة(.
شيدىا التاريخ ، تغير مفيوـ الشعر ومف ثـ مفيوـ الشعرية  يووفقًا لمتطورات الت 

، والذي أدى بدوره الى وجود مدارس شعرية واتجاىات مذىبية ، كالكالسيكية 
 والرومانسية والواقعية والتعبيرية والرمزية.

، فكممة الشعر في العصر الكالسيكي كانت  (ٗٔ)فالشعرية "عمـ موضعو الشعر"
و "القصيدة" ، اما اليوـ فقد أخذت الكممة معنى اكثر اتساعًا ، تعني جنسًا أدبيًا وى

،  (٘ٔ)"حيث بدأ المصطمح أوال يتحوؿ مف السبب الى الفعؿ ، مف الموضوع الى الذات"
 يدة.صاالجمالي الخاص الذي تحدثو الق التأثيرفاصبح المصطمح دااًل عمى 

لج بطريقة فنية ثـ اصبحت كممة "الشعر" بعد ذلؾ تطمؽ عمى "كؿ موضوع يعا
، ثـ بدأ االتساع في ىذا المصطمح  (ٙٔ)راقية ويمكف اف يثير ىذا الموف مف المشاعر"

منذ تمؾ المحظة ولـ يتوقؼ "فيو يغطي اليوـ لونًا خاصًا مف ألواف المعرفة بؿ بعدًا مف 
 .(ٚٔ)أبعاد الوجود"

التخيؿ ، فيو فاذا قمنا بالبحث حوؿ ما يميز الشعر لوجدناه يعتمد عمى عنصر 
االساس الذي يمده بصفات الحس والشعور التي تعمؿ عمى معالجة المدركات واعادة 
تشكيميا ، والتي بطبيعتيا تحتاج الى ما يسمى )الشاعرية( ، فالشاعرية تعتمد في 
االساس عمى مدى اجادة الشاعر وفراستو في محاكات المدركات وتشكيميا ، وبالتالي 

 تصنع شعرية الفف او الخطاب االدبي. فإف الشاعرية ىي التي
وفي تصور ارسطو لمشاعرية يرى اف "الشاعر ال يحاكي ما ىو كاف ، ولكنو 

 ، اذا (ٛٔ)يحاكي ما يمكف اف يكوف ، او ما ينبغي اف يكوف بالضرورة او االحتماؿ"
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فالشعر في التصور االرسطي التعبير المثالي عف الشعور او براعة التخيؿ وليس نسخة 
 ؽ االصؿ مف الواقع.طب

 االنتقاء والتنسيق:
يعد كاًل مف االنتقاء والتنسيؽ مظيرًا مف مظاىر التواصمية والتي يعتمد عمييما 

 .(ٜٔ)االنساف في كالمو ، فيما عمميتاف رئيسيتاف في سيرورة الكالـ"
اما االنتقاء فيعني اختيار المتكمـ لعناصر مجردة موجودة في مخزونو المغوي ، 
والذي يفرضيا عميو موقؼ معيف اثناء الكالـ ، ثـ يأتي دور التنسيؽ والذي يعد بدوره 
عنصرًا متممًا لعنصر االنتقاء ، حيث التنسيؽ بيف العناصر المجردة التي وقع عمييا 

. "فالنسؽ مف كؿ شيء: ما كاف عمى نظاـ (ٕٓ)ية معقدة"االختيار "لتكوف وحدات لسان
، ونسَّؽ الشيء نّظمو ، يقاؿ نسؽ الّدّر ونسؽ كتبو ونسؼ الكالـ أي عطؼ  (ٕٔ)واحد"

 .(ٕٕ)بعضو عمى بعض
إذا فالمقصود باالنتقاء والتنسيؽ ، أف يختار المتحدث كمماتو مف مخزونو 

ينسقيا ويؤلؼ بينيا في جمؿ تبعًا لنظاـ المعجمي الخاص بمغتو التي يتحدث بيا ، ثـ 
لغتو ، حيث تتالحـ بدورىا لتكوف عبارات مفيدة. اذا فاالنتقاء والتنسيؽ عمميتاف 

 اساسيتاف في عممية التواصؿ.
 :(ٖٕ)وبالتالي فإف كؿ اشارة لغوية تقوـ عمى "نظاـ ذي قطبيف"

امكانية استبداليا بإشارة . االنتقاء : فكؿ اشارة تقع في اطارىا الكالمي نتيجة ٔ
 اخرى تكوف مماثمة ليا مف جانب ومتمايزة عنيا مف جوانب اخرى.

. التنسيؽ : فكؿ اشارة ىي مجموع وحدات لغوية اصغر منيا ، وتدخؿ بدورىا ٕ
 .(ٕٗ)في اطار اوسع منيا يتكوف مف اشارات مركبة ومتناسقة معيا
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 المبحث الثاني
 جاكوبسونالتواصل المغوي عند 

 المطمب االول
 عوامل التواصل المغوي عند جاكوبسون

 
 مفهوم التواصل لغة واصطالحًا:
ف : "وصؿ ، وصمت ساف العرب البف منظور ، يرى ألأواًل : التواصؿ لغة : في 

، "والبيف : الوصؿ ، قاؿ عزَّ مف قاؿ  (ٕ٘)، والوصؿ ضد اليجراف"اشيء وصاًل وصمة
 .(ٕٙ)وصمكـ": لقد تقطع بينكـ ، أي : 

ثانيًا : التواصؿ اصطالحًا : يدؿ التواصؿ في االصطالح عمى "عممية نقؿ 
االفكار والتجارب ، وتبادؿ المشاعر والمعارؼ بيف الذوات واالفراد والجماعات ... وقد 

 .(ٕٚ)ينبني عمى الموافقة او عمى المعارضة واالختالؼ"
فال يقتصر التواصؿ عمى مجرد كونو ذىنيًا او معرفيًا فقط بؿ يصؿ الى ما ىو 
وجداني ، اي اف التواصؿ "ليس مجرد تبميغ المعمومات بطرقة خطية احادية االتجاه ، 
ولكف تبادؿ لالفكار واالحاسيس والرسائؿ التي قد تفيـ ، وقد ال تفيـ بالطريقة نفسيا 

، ويكوف التواصؿ اما بطريقة  (ٕٛ)في وضعية تواصمية" مف طرؼ كؿ االفراد المتواجديف
 لفظية او غير لفظية.

 عوامل التواصل المغوي عند جاكوبسون:
لمتواصؿ تأثيرًا واضحًا بنموذجو الثالثي  لقد اثر "بوىمر" في تصور جاكوبسوف

التقميدي والذي اقتصر فيو عمى ثالث وظائؼ لعممية التواصؿ ، وىي: )وظيفة انفعالية 
، ووظيفة افيامية ، ووظيفة مرجعية( ، فنجده في قضايا الشعرية يقوؿ صراحًة : "اف 

" ، يقتصر عمى ثالثة ميدي لمغة ، كما اوضحو عمى وجو الخصوص "بوىمرقالنموذج الت
فيامية ومرجعية ػ وتناسب القمـ الثالثة ليذا النموذج المثمث ،  وظائؼ ػ انفعالية وا 
ضمير المتكمـ اي المرسؿ ، وضمير المخاطب اي المرسؿ اليو ، وضمير الغائب ػ 
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باصح التعبير ػ أي "شخص ما" أو "شيء ما" نتحدث عنيما ، وانطالقا مف ىذا النموج 
 .(ٜٕ)كننا مسبقًا اف نستدؿ بسيولة عمى بعض الوظائؼ المسانية االضافية"الثالثي ام

وبناًء عمى ىذا التصور يمكننا التفرقة بيف نوعيف مف الوظائؼ المغوية ، "وظائؼ 
رئيسية تجسدت في نموذج "بولير" التقميدي ، ووظائؼ اخرى لسانية اضافية اعتبرىا 

مستوياتو ومميزاتو ، لتبمغ بعد ذلؾ  جاكوبسوف ميمة في الوضع التخاطبي بمختمؼ
ستة عوامؿ وىي : المرسؿ ، والرسالة ، والمرسؿ اليو ، والسنف ، والمرجع ، 

 .(ٖٓ)والقناة"
: وىو الركف االوؿ واالساسي والحيوي في عممية التواصؿ المفظي ،  المرسل. ٔ

، الباعث عمى توجيو رسالة الى المرسؿ اليو متمثمة  (ٖٔ)فيو مصدر الخطاب المتقدـ"
في الخطاب المفظي ، وقد تعدد تداوؿ المسانييف ليذا االصطالح ، فاطمقوا عميو: 

 "البعث" ، أو "المخاطب" ، أو "الناقؿ" ، او "المحدث".
وعمى الرغـ مف تعدد االلفاظ المعبرة عف ىذا العامؿ اال انو "طرؼ اوؿ في جياز 

 ذ يستحيؿ اف يستغنى عنو في عممية التخاطب جزئيًا او كميًا.إ،  (ٕٖ)"التخاطب
"وتختمؼ القيود المنطقية والنيجية المتعمقة بالمرسؿ حسب وضعو التخاطبي ، 

، فمثاًل لو كاف الخطاب سياسيًا ، فانو سيوجو الى كؿ الناس ،  (ٖٖ)وطبيعة خطابو"
توظيؼ كؿ االنظمة المسانية "التي  وبالتالي فال يستوجب مف رجؿ السياسة )المرسؿ(

 .(ٖٗ)يكوف فييا المستقبموف عمى لياقة تداولية معتبرة"
ونجد الخطاب العادي يختمؼ عف السياسي أيضًا مف حيث القيود المنيجية 

بنية لسانية مستخدمة ،  وبأبسطقيمة اخبارية  ، حيث يعبر فيو المرسؿ بأبسط والمنطقية
في حيف "يتعالى الخطاب الشعري وتزداد فيو التممصات واالنفعاالت مف عالـ الواقع او 

وليد  ألنو؛  (ٖ٘)االطار المرجعي لمنظاـ المغوي المستخدـ ، فتتحطـ امامو بعض القيود"
 .(ٖٙ)ياربة"لحظة ام"ال

ستخدمة في كؿ خطاب اال وعمى الرغـ مف تمؾ االختالفات بيف البنية المسانية لم
 انيا تتالقى مع بعضيا عند المرسؿ فيما يمي :
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حيث يقوـ المرسؿ  (ٖٚ)أ. أف يتمكف المرسؿ مف "القدرتيف المستقبمة والمنسقة"
بانتقاء الرموز وتفكيكيا وتنسيقيا طبقًا لمنظاـ المشترؾ بينو وبيف المتمقي )المرسؿ 

 اليو(.
الكافية والقدرة عمى توظيؼ االنظمة المسانية ػ ولو في ب. اف يكوف لممرسؿ المياقة 

أدنى مستوياتيا ػ التي تمكنو مف توجيو الخطاب سواء منطوقًا )مباشرًا( ، او مكتوبًا 
)غير مباشر( ؛ "ألف لرسالة المفظية تتطمب قدرة فيزيولوجية عمى بثيا ، وقدرة عمى 

قؿ مف احدى القدرتيف "العالمة ، او بعبارة اخرى ، أف يتمكف عمى اال (ٖٛ)كتابتيا"
والذي تتجسد فييما وقائع الخطاب المغوية في الفكر  (ٜ)الصوتية ، او االشكاؿ الخطية"

 السوسيري.
: ويتمثؿ المرسؿ اليو العنصر الياـ الثاني في عممية التواصؿ ،  المرسل اليه. ٕ

وتتمثؿ وظيفة  ، (ٓٗ)المفظية اثناء التخاطب" التواصميةحيث "يقابؿ المرسؿ داخؿ الدائرة 
المرسؿ اليو في تفكيؾ اجزاء الرسالة بصرؼ النظر عف كونيا كممة ، او جممة ، او 

 نصًا.
موس المسانيات انيا "وحدة االشارات المتعمقة ا: والمعنى العاـ ليا في ق الرسالة. ٖ

ساؿ( الى جياز االستقباؿ وطة( يبعثيا جياز البث )االر ببقواعد تركيبات محدودة )مض
 .(ٔٗ)عف طريؽ قناة حيث تستعمؿ كوسيمة مادية لالتصاؿ"

 (ٕٗ)اال اف تمؾ الوحدات االشارية ال تقتصر فقط عمى "التمظير المساني المفظي"
 كإشاراتلعممية التواصؿ بؿ جاءت ىنا بمفيوميا العاـ لتشمؿ كذلؾ اشارات متعددة 

الصـ والبكـ ، واشارات المرور وغيرىما. في حيف اف جاكوبسوف يقصد التمظير 
المساني المفظي لمعممية التواصمية حيث عبر عف ذلؾ بعممية فؾ الرموز والتي تعبر 

 بدورىا عف االنتقاؿ مف الصوت الى المعنى.
: لقد تعدد اصطالح المسانييف ليذا العامؿ فمنيـ مف اطمؽ عميو  السنن. ٗ

 (ٖٗ)ضيـ فصؿ "النظاـ" ، فيما اطمؽ عميو البعض االخر "القدرة"عمصطمح "المغة" ، وب"
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، وعمى الرغـ مف تعدد تمؾ االصطالحات الى اف المدلوؿ واحد مشيرا الى الرموز 
 المشتركة او جزئيًا بيف كؿ مف المرسؿ والمرسؿ اليو.

ينظـ القيـ االخبارية ويعد السنف لعامؿ المشترؾ بيف المرسؿ والمرسؿ اليو ، حيث 
في اطار مشترؾ بيف الطرفيف ، كما تتوقؼ نجاح العممية االخبارية في الخطاب عمى 

 ىذا العامؿ.
: لكؿ رسالة سياؽ معيف قيمت فيو حيث ال يمكف فيـ مكوناتيا او  السياق. ٘ 

فؾ رموزىا اال بادراؾ قيمة الخطاب االخبارية عف طريؽ االحالة عمى الموقؼ الذي 
 ت فيو ىذه الرسالة.اجز 

فالسياؽ عند جاكوبسوف ىو "العامؿ المفعِّؿ لمرسالة بما يمدىا بو مف ظروؼ 
 .(ٗٗ)ومالبسات توضيحية"

فيزيائية تسمح : تتطمب عممية التواصؿ بيف المرسؿ والمرسؿ اليو قناة  القناة. ٙ
، "اذ يقـو الطرفاف المتصالف بتوظيؼ ىذا العامؿ التواصمي ، قصد ليما باقامة اتصاؿ

تمرير أنماط تعبيرية خاصة لمتاكيد مف سالمة الممر ، ووصؿ الرسالة سميمة الى 
 .(٘ٗ)جياز االستقباؿ"

كانت تمؾ العوامؿ الستة العامة في الوضع التخاطبي بمختمؼ مستوياتو ومميزاتو 
 عند روماف جاكوبسوف.

 
 الثانيالمطمب 

 الوظائف المغوية عند جاكوبسون
بعد تحميؿ عوامؿ التواصؿ المغوي االساسية عند جاكوبسوف ، نتوجو االف الى 
معرفة الوظائؼ التي تنتجيا تمؾ العوامؿ مف وجية نظر المسانييف ، حيث اف الرسالة 

حيث  (ٙٗ) لفظيا يتولد في اطار لغوي محض"في مفيوـ جاكوبسوف "تستوعب مدلوالً 
وظائؼ نوردىـ  . وىي ستة(ٚٗ)عوامؿ وظيفة لسانية مختمفة"ليولد كؿ عامؿ مف ىذه ا"

 عمى النحو التالي:
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الوظيفة التعبيرية: يطمؽ عمى الوظيفة التعبيرية مصطمح )الوظيفة االنفعالية( . ٔ
تمؾ الوظيفة التي تركز عمى المرسؿ حيث انيا :تيدؼ الى اف تعبر بصفة مباشرة عف 

تجاه ما يتحدث عنو ، وىي تنزع الى تقديـ انطباع معيف صادؽ او  موقؼ المتكمـ
وبالتالي فاف القيمة االبالغية ىنا ال تعتمد عمى معيار الصدؽ والكذب في  (ٛٗ)كاذب"

الرسالة ، انما تعتمد عمى مدى االلتزاـ بوصؼ الواقع او ال في الخطاب ، والحجة في 
عمى الشعر بقولو : "الشعر ىو في جميع االحواؿ كذب ،  ذلؾ حكـ جاكوبسوف

  .(ٜٗ)و"لبدءًا مف الكممة االولى ال قيمة والشاعر الذي ال يقدـ الكذب دوف تردد 
والف الوظيفة االنفعالية تركز عمى المرسؿ ، فانيا بالتالي تقوـ بدورىا في التعبير 

ر عنو ، "ويتجمى ذلؾ في مرسؿ وعواطفو اتجاه الموضوع الذي يعبلعف انفعاالت ا
طريقة النطؽ مثاًل او في أدوات تعبيرية تفيد االنفعاؿ كالتأوه ، او التعجب ، او 

وبالتالي فإف الصفة االنفعالية في خطاب منطوؽ تشتد  (ٓ٘) ..." صيحات االستنفار
 وضوحًا اكثر مف الخطاب المكتوب.

: يطمؽ بعض المسانييف عمى ىذه الوظيفة مصطمح )الوظيفة . الوظيفة االفياميةٕ
التأثيرية( ، فمف أطمؽ عمييا مصطمح االفيامية نظر ليا نظرة عقمية ، اما مف اطمؽ 

في  ظيفةو عمييا مصطمح التأثيرية نظر ليا مف وجية عاطفية ، حيث تستخدـ ىذه ال
ض حضورىا "خاصة في االدب التاثير واالقناع واالثارة ، ومف ثـ نجد ىذه الوظيفة تفر 

 .(ٔ٘)الممتـز ، والروايات العاطفية"
وتتضح ىذه الوظيفة في الخطاب عندما تصؿ الرسالة الى المرسؿ اليو ، وتجد 

 تعبيرىا ، لنجد اف الميزة التواصمية ليذه الرسالة ىو أنيا:
 أ. ذات طابع لفظي يتمظير في تركيبيف بارزيف في كؿ لغة إنسانية وىما "االمر

 والنداء".
ب. ال تقبؿ قيمتيا االخبارية االخضاع الحكاـ تقييمية ، النيا ترد في اسموب 

 .(ٕ٘)انشائي بمصطمح البالغة القديمة"
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اذا فتنحصر ميزة وخصيصة الوظيفة االفيامية في قيمتيا البالغية ، والتي تتمثؿ 
 في )التاثير ، واالمتاع ، واالقناع ، واالثارة(.

االنتباىية : ىناؾ مف األنماط المغوية ما يبعد قمياًل عف الوظيفة . الوظيفة ٖ
االبالغية او االخبارية لمخطاب مسمطًا الضوء عمى وظيفة أخرى ىي التأكد مف 

متمقي او المرسؿ اليو ، وىذا لى الاستمرار مرور الرسالة عبر قناة االتصاؿ ووصوليا ا
: "ىناؾ رسائؿ توظؼ ػ جاكوبسوف بقولووالتي عّبر عنيا  ىو دور الوظيفة االنتباىية

في الجوىر ػ القامة التواصؿ وتمديده او فصمو ، وتوظؼ لمتأكد مما إذا كانت دورة 
كد مف أالكالـ تشتغؿ )ألو! ىؿ تسمعني؟( وتوظؼ إلثارة انتباه المخاطب او الت

تقؿ عندىا القدرات العقمية وتقؼ عند التأكد  . وفي تمؾ الوظيفة االنتباىية(ٖ٘)انتباىو"
 مف سالمة وصوؿ الرسالة الى المرسؿ اليو.

. الوظيفة المرجعية : تركز ىذه الوظيفة عمى السياؽ ، حيث تقوـ تمؾ الوظيفة ٗ
بدورىا في كؿ رسالة يؤيد محتوىا االخبار الواردة فييا "باعتبار اف المغة فييا تحيمنا 

الموجودات  نتحدث عنيا وتقـو المغة فييا بوظيفة الرمز الى تمؾعمى اشياء وموجودات 
. فالمغة عبر الوظيفة المرجعية "تتجو الى تفسير نفسيا مف حيث (ٗ٘)واالحداث المبمغة"

 .(٘٘)ياء"شىي رموز معبرة عف اال
. وظيفة ما وراء المغة: وتستخدـ ىذه الوظيفة في الرسالة عند محاولة كؿ مف ٘

المرسؿ والمرسؿ اليو مف التأكد مف توظيؼ الرموز في العممية الخطابية ، وبالتالي 
يكوف الخطاب "مركزًا عمى السنف ؛ ألنو يشغؿ وظيفة ميتا لسانية أو )وظيفة شرح( ، 

 .(ٙ٘)، ما الذي تريد قولو؟"يتساءؿ المستمع : إنني ال أفيؾ 
وتتبمور تمؾ الرسائؿ ذات الوظيفة الميتالسانية في الرسائؿ ذات الغرض التعميمي 
او في وضع خطابي تمقيني ، لذا فكؿ "صيرورة تعمـ المغة ، وخاصة اكتساب الطفؿ 

 .(ٚ٘)عمميات الميتالسانية"للمغة االـ ، تمجأ بكثرة الى مثؿ ىذه ا
. الوظيفة الشعرية : يتركز دور الوظيفة الشعرية عمى الرسالة المفظية ميما كاف ٙ

نوعيا ولكف بدرجات متفاوتة ، فيذه الوظيفة ال تكاد تغيب عف أية رسالة لفظية الى 
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جانب وظائؼ اخرى ، فيي ال تستقؿ بالرساة وحدىا في حيف أنيا تفرض سيطرتيا 
"ليست الوظيفة الوحيدة في مجاؿ فف القوؿ ،  المطمقة عمى فف الشعر ، ومف ثـ فيي

نما ىي الوظيفة الغالبة فيو"  .(ٛ٘)وا 
فيعرؼ جاكوبسوف الشعريات بأنيا : "الدراسة المسانية لموظيفة الشعرية في سياؽ 

. ومف دراسة مفيـو (ٜ٘)الرسائؿ المفظية عمومًا ، وفي الشعر عمى وجو الخصوص"
ة الشعرية يتضح لنا انيا "تمتد لتشمؿ كؿ الرسائؿ الشعريات بوصفيا عممًا يدرس الوظيف

. ومف ىنا نكوف قد توصمنا الى عوامؿ (ٓٙ)المفظية وفي طميعتيا الرسائؿ الشعرية"
التواصؿ المغوي عند جاكوبسوف ، وبناًء عميو نكوف قد وقفنا عمى معرفة الوظائؼ التي 

 تنتجيا تمؾ العوامؿ مف وجية نظر المسانييف.
 المبحث الثالث

 االنتقاء والتنسيق في نظرية جاكوبسون الشعرية
 المطمب االول

 نبذة عن نظرية جاكوبسون الشعرية
الشعر ىو "المغة" ، وال نعتد بالمغة اال اذا كانت تعني او تقوؿ ، "فقولنا "المعنى" 
يفترض وجود وحدة لما يسمى بالمعنى ، ويقبؿ ػ دوف أف نصرح بذلؾ ػ أف ىالؾ نمطًا 

 .(ٔٙ)لممعنى ، ونموذجًا واحدًا لممقدرة عمى االستيعاب"واحدًا 
مف وجية النظر البنائية تختمؼ تمامًا عف الداللة المغوية القائمة  فالمغة الشعرية

عمى التقابؿ ، فالمغة الشعرية ػ أىـ ما توصؼ بو ػ ىو اطالقيا لسراح المعنى بعيدًا عف 
الصالت البنيوية الداخمية التي يتشكؿ منيا مستوى المغة ، "والتي تجسد مستوى 

 .(ٕٙ)"الالشعرية" في الخطاب"
بسوف الشعريات بأنيا "الدراسة المسانية لموظيفة الشعرية في و جاكحيث يعرؼ 

 .(ٖٙ)سياؽ الرسائؿ المفظية عمومًا ، وفي الشعر عمى وجو الخصوص"
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وعمى الصعيد االخر نجد "جوف كوىف" يقصر الشعريات عمى فف الشعر فقط 
رؼ مستثنيًا اي عنصر آخر يييمف عميو اي لوف مف الوظائؼ المغوية االخرى ، فيع

 .(ٗٙ)الشعريات بأنيا "العمـ الذي يكوف موضوعو الشعر"
ف تصوره الذي مفي حيف نجد جاكوبسوف معارضًا ىذا التصور لمشعريات انطالقًا 

ينبني عمى أف الرسالة محممة بالوظيفة الشعرية ، "فيي يمكف أف توجد في أي شكؿ مف 
ى مثؿ الرسـ والموسيقى اشكاؿ التعبير المفظي االخرى ، كما توجد في الفنوف االخر 

 .(٘ٙ)والسينما ... الخ ، ولكف بوسائؿ أخرى"
تي "تتحكـ في صيرورة كؿ لوقد توصؿ جاكوبسوف الى عدد مف القوانيف المجردة ا

، معتمدًا عمى بنية الشعر انطالقًا  (ٙٙ)عمؿ فني يتحوؿ بقعؿ قوة تأثيرىا الى اثر فني"
 بالوظيفة الشعرية. مف كونيا البنية االكثر تعالقاً 

عند مصطفى ناصؼ ، ومف ثـ فالبد مف نظاـ تتبمور عميو ىذه  (ٚٙ)فػ "الشعر لغة"
المغة االنيقة لتتميز عف النثر ، ومف ىنا فقد اتجو جاكوبسوف الى ذكر ادوات التوازي 
في الفف الشعري التي تفّعمو ، حيث أف "ىناؾ نسقًا مف التناسبات المستمرة عمى 

عددة ، في مستوى تنظيـ وترتيب البنى التركيبية ، وفي مستوى تنظيـ مستويات مت
وترتيب االشكاؿ والمقوالت النحوية ، وفي مستوى تنظيـ الترادفات المعجمية وتطابقات 
المعجـ التامة ، وفي االخير في مستوى تنظيـ وترتيب االصوات واليياكؿ التطريزية 

طة التوازي انسجامًا واضحًا ، وتنوعًا كبيرًا وىذا النسؽ يكسب االبيات المترابطة بواس
 .(ٛٙ)في االف نفسو"

اذا فالتوازي في فف الشعر يتركز في "التراكيب النحوية ، والوحدات المعجمية ، 
كما يكوف كذلؾ مف خالؿ ايقاعات موسيقية تحدثيا التنوعات الصوتية ، واليياكؿ 

 .(ٜٙ)التطريزية"
اال اف ىناؾ ما يعيؽ تحكـ تمؾ القوانيف في بنية التوازي الشعري انطالقًا مف 
القيمة اجمالية لعمؿ ما، حيث تحكـ االنطباعات واالحكاـ لذاتية بشكؿ كبير في الحكـ 
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ادبي ، مع ذلؾ "ظمت ىذه االبنية معايير مميزة لمشعر عند عمؿ عمى اي 
   .(ٓٚ)جاكوبسوف"

 المطمب الثاني
 االنتقاء واتنسيق عند جاكوبسون

ركز جاكوبسوف في دراستو لمغة المحكية عمى المظاىر التواصمية ، ومف ثـ انتبو 
جاكوبسوف الى االعتماد تمقائيًا عمى ظاىرتي االنتقاء والتنسيؽ اثناء الكالـ ، "فيعرفيما 

د جاكوبسوف . وبالتالي فالكالـ عن(ٔٚ)عمى انيما عمميتاف رئيستاف في سيرورة الكالـ"
 يتطمب تمقائيًا عممتيف اساسيتيف ىما االنتقاء والتنسيؽ.

اما االنتقاء في عممية التكمـ عند جاكوبسوف يعني اختيار المتحدث لبعض الرموز 
المجردة الموجودة في مخزونو المغوي ، والذي يفرضيا عميو موقؼ معيف اثناء الكالـ ، 

صرًا متممًا تاليًا لعنصر االنتقاء ، حيث لذي يعد بدوره عناثـ يأتي دور التنسيؽ و 
التنسيؽ بيف تمؾ العناصر المجردة التي وقع عمييا االختيار "لتكوف وحدات لسانية 

 .(ٕٚ)معقدة"
فنحف عندما نقوؿ "بمد" فإننا ننتقي الفونيـ "ؿ" مسبوقًا بالفونيـ "ب" ومتبوعًا بالفونيـ 

، حيث أننا نستطيع اختيار الفونيـ  (ٖٚ)"د" ، وليذه الفونيمات "مجموعة سمات تايزية"
"و" بداًل مف "د" فتصبح الكممة "ولد" ، وىكذا نستطيع تنسيؽ تمؾ الفونيمات كؿ مرة في 
تنسيؽ مختمؼ لنحصؿ عمى دالالت متعددة مف نفس الفونيمات ، بشرط وجود تمؾ 

مكونات  الفونيات في إطار لغة محددة ، "فالمتكمـ ال يممؾ الحرية التامة في تأليؼ
 .(ٗٚ)جديدة ، فكؿ ما يستعممو يجب اف يتوافؽ مع معجـ المغة المستعممة"

بعد ذلؾ نأتي لمرحمة جديدة وىي مرحمة تركيب الجمؿ ، فتمؾ المرحمة أيضًا تعتمد 
عمى ثنائية التنسيؽ واالنتقاء ، "فاذا كانت كممة "ولد" ىي موضوع الرسالة ، وجب عمى 

كممات المترادفة الموجودة في معجمو المغوي مف مثؿ : المتكمـ اف يختار مف بيف ال
"صبي " و"غالـ" و"رجؿ" ، ثـ يختار فعاًل مف أفعاؿ : "ركض" و"لعب" و"تاـ" مثاًل ، 

 .(٘ٚ)ختالؼ ، والترادؼ والتضاد"الفاالنتقاء يقـو اذا عمى اساس التجانس وا
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ه لمعممية الثانية المتممة بعد اف يقـو التكمـ بالعممية االولى وىي االنتقاء يتجو بدور 
لألولى ، اال وىي عممية التنسيؽ ، حيث يقوـ المتكمـ بالتنسيؽ او التأليؼ بيف الكممات 
التي اختارىا في جمؿ منسقة ، شرط خضوعيا لنحو المغة المتحدث بيا لتتآلؼ بدورىا 

 مكونة عبارات مفيدة ، وتتآلؼ تمؾ العبارات بدورىا مكونة لمنص.
 : (ٙٚ)كؿ اشارة لغوية تقوـ عمى "نظاـ ذي قطبيف" وبالتالي فإف

. االنتقاء : فكؿ اشارة تقع في اطارىا الكالمي نتيجة امكانية استبداليا بإشارة ٔ
 اخرى تكوف مماثمة ليا مف جانب ومتمايزة عنيا مف جوانب اخرى.

. التنسيؽ : فكؿ اشارة ىي مجموع وحدات لغوية اصغر منيا ، وتدخؿ بدورىا ٕ
 .(ٚٚ)ار اوسع منيا يتكوف مف اشارات مركبة ومتناسقة معيافي اط

اذا فاالنتقاء والتنسيؽ عمميتاف اساسيتاف في عممية التواصؿ تيدؼ االولى منيما 
الى انتقاء االلفاظ لتأتي العممية الثانية المتممة ليا قائمة بدورىا عمى تنسيؽ تمؾ 

 ورىا مكونة لمنص.المعطيات لتتآلؼ مكونة عبارات لتتالحـ االخيرة بد
 المطمب الثالث

 التطبيق التحميمي لنظرية جاكوبسون عمى نونية أبي العالء
بعد العرض المفصؿ لنظرية جاكوبسوف الشعرية ونظريتو في االنتقاء والتنسيؽ ، 
سوؼ نقوـ في ىذا المطمب بتفعيؿ نظريتو وتحمياًل عمى نونية أبي العالء المعري ، 

 : (ٛٚ)فيقوؿ

ـٌ  ُيَحدِّثُنا  َوَلـ َيدِر ِإاّل المَُّو مُا ُىَو كاِئفُ    َعّما َيكوُف ُمَنجِّ
تظير نظرية جاكوبسوف في االنتقاء والتنسيؽ في ىذا البيت مف قصيدة أبي 

قائمة عمى انتقاء الكممات مف معجـ  العالء ، فقد سبؽ وعرفنا اف نظرية جاكوبسوف
المتكمـ والتي تتناسب مع المغة المتحدث بيا ، ثـ يقوـ بعد ذلؾ بتنسيقيا في جمؿ مرتبة 
لتؤدي معنى يفيمو المتمقي حسب مخزونو المغوي وتجاربو الشخصية ىو االخر ، فقد 

لكممات والتي ظير االنتقاء في بيت أبي العالء ىنا مف حيث اختياره او انتقاؤه بعض ا
ـ( ، )لـ يدر إال اهلل( ، حيث انتقى كممتيف معبرتيف عف سياؽ واحد معيف  منيا : )منجُّ
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وىو العالقة بيف التنجيـ الذي يدعيو البعض ، وبيف عمـ الغيب الذي ال يعممو اال اهلل 
سبحانو وتعالى ، وبعد أف قاـ بانتقاء تمؾ االلفاظ قاـ بتنسيقيا داخؿ سياؽ يمكنو مف 

جممة واحدة او سياؽ واحد ، ليكوف  تيف مؤديتيف لمعنييف متضاديف فيلربط بيف لفظا
يمانو باهلل  البيت عمى النحو السابؽ ، والذي يعبر كذلؾ عف ثقافة أبي العالء الدينية وا 

 : (ٜٚ)تعالى والذي بدأ بو مطمع القصيدة ، حيث قاؿ

ـُ داِئفُ َقبيَح الَمساع   َأديُف ِبَربٍّ واِحٍد َوَتَجنُّبٍ   ي حيَف ُيظَم
 : (ٓٛ)تأتي في نفس القصيدة بعض االلفاظ االخرى المنتقاة والتي نجدىا في قولو

ةٌ   َفما َصَبَرت ِلمَموِج ِتمَؾ الَسفاِئفُ    َرِكبنا َعمى اأَلعماِر َوالَدىُر ُلجَّ
في ىذا البيت قاـ أبي العالء بانتقاء بعض االلفاظ المعبرة عما يريد ومنيا 
)األعمار( ، و)الدىر( ، و)لجة( ، و)الموج( ، و)سفاف( ، حيث قاـ بانتقائيا وربطيا 
مع بعضيا البعض مف خالؿ التشبيو ، حيث قاـ بتشبيو االعمار بالسفينة والدىر 
بالبحر المجي في عالقة تشابو عممت عمى تنسيؽ تمؾ االلفاظ المختارة في نسؽ عّبر 

المتمقي الذي يحمؿ نفس المغة ، ولديو معرفة  عف مراد الشاعر ، وكذلؾ وصؿ الى
 بتمؾ االلفاظ المستخدمة.

 وفي نفس القصيدة نجده يقوؿ : 
 َمِنيََّتُو ، والمرء البدَّ بائف  تنطَّس في كتب الوثائؽ خائؼ 

انتقى ابو العالء ىنا كممة )تنّطس( ، مع ألفاظ )كْتب( ، و)الوثائؽ( ، فمفظة 
وىو لفظ متناسب في التعبير عف شدة التدقيؽ في قراءة ، (ٔٛ))تنطس( تعني )دقؽ(

الوثائؽ ، والتي تعد اىـ وثاؽ عند المرء حيث تحمؿ اخبار منيتو ، فالدقة ىنا او 
بتعبير أدؽ ، لفظة )تنطس( جاءت معبرة عف الدقة والخوؼ مف البحث في تمؾ 

 الوثائؽ.
 : (ٕٛ)ويقوؿ في قصيدة أخرى

 ُيقاُت ِبما َردَّت َعَميِو الَرواِدفُ    ُنسَوةٍ  َعِجبُت ِلَكيٍؿ قاِعٍد َبيفَ 
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ٍـّ َوُيزَجُر َعف ِقمىً   َكما ُزِجَرت َبيَف الِجياِد الَكواِدفُ    ُيعاُؿ َعمى َذ
عبر أبو العالء عف مراده بانتقاء بعض االلفاظ الدالة ومنيا : )كيؿ( ، )قاعد( ، 

 د نسؽ تمؾ االلفاظ لتعطي معنىو)يقات( ، و)الّروادف( ، و)الجياد( ، و)الكوادف( ، وق
جماليًا الى جانب تعبيرىا عف مراده وىو : عجبو مف "كيؿ قد قنع مف دىره بأف يعولو 

 .(ٖٛ)النساء فيو ال يعترض مطمب ، فالنساء يذممنو ويبغضنو ويستصغرف شأنو"
 :(ٗٛ)ويقوؿ كذلؾ في قصيدة أخرى منتقيًا ألفاظو

 ِمػػَف الَدىػػِر بػػيػػٌض َيػػخػتَػِمفػَف َوجػوفُ   َوَجػػػدُت َسػػػواَد الَرأِس تَػػػقػػػُمُب َلوَنُو 
 فَػػَكػػـ ِمػػف ِضػػيػػاٍء َغػػيَّبػػَتػػُو ُدجػػوفُ   فَػػال َيػػغػتَػِرر بِػالُمػمِؾ صػاِحػُب َدوَلٍة 

عف الحكمة التي يريد إيصاليا انتقى ابو العالء ىنا في تمؾ االبيات الفاظ معبرة 
لممتمقي ، ومف تمؾ االلفاظ )سواد الراس( ، و)بيض( ، و)وجوف( ، و)غيَّبتو( ، 
و)دجوف) ، حيث قاـ بعد ذلؾ بتنسيؽ تمؾ االلفاظ المختارة لمتعبير عف الحكمة التي 
اراد ايصاليا لممتمقي عبر استخداـ االلفاظ ، وىي : أف ال يغتر أي صاحب ممؾ بممكو 

ًا ما تدور االياـ وتنقمب االحواؿ مثؿ سواد الرأس الذي يكوف غالب عومممكتو ، فسري
ثؿ ضياء الشمس في عند فترة مف الزمف ، ثـ يتحوؿ سريعًا الى البياض ، وكذلؾ م

 ، فيو كذلؾ تخفيو الدجوف او الغيوـ.االياـ الصافية
 : (٘ٛ)ويقوؿ في قصيدة لو أخرى

 َعَميَّ َيميُف الَمِو ما َلَؾ ديفُ   َتَوىَّمَت يا َمغروُر َأنََّؾ َديٌِّف 

 َوَيشكوَؾ جاٌر باِئٌس َوَخديفُ   َتسيُر ِإلى الَبيِت الَحراـِ َتَنسُّكًا 
ىنا أيضًا قاـ ابو العالء بانتقاء بعض االلفاظ المعبرة عف حكمة معينة أرد بثيا 

في : )توىمت( ، و)مغرور( ، و)دّيف( ، و)ديف( ، الى المتمقي ، تمؾ االلفاظ تمثمت 
و)متنسكًا( ، و)يشكوؾ( ، نسؽ المعري تمؾ االلفاظ ليعبر بيا عف حكمة أال وىي ، أال 

 مناسؾ الحج والعمرة التي يؤدييا وىو يؤذي جاره الى حدبيغتر االنساف بنفسو وال 
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بأنو دّيٌف عمى يميف اهلل ، الشكوى مف افعالو واذاه لغيره ، ناصحًا المرء باال يتوىـ 
 فالديف المعاممة وال ديف لمف يشكو جاره مف أذاه لو.

 : (ٙٛ)وفي أخرى لو يقوؿ

 َغَدوُت َولي ِإلى الُدنيا ُركوفُ   َلَقد طاَؿ الَزماُف َعَميَّ َحّتى 

 َسَيأتي الَموُت َأغَفَؿ ما َأكوفُ   َفال ُأغَرر ِإذا َأَجمي َخطاني 

 َعمى َحَركاِتِو َوَرَد الُسكوفُ    َسٌد َىباٌء َوَيمَحُؽ ِبالَثرى جَ 
في تمؾ األبيات كذلؾ ينتقي أبو العالء مف بيف ألفاظو لينسقيا ويعبر مف خالليا 
عما يريد بثو لممتمقي ، أال وىو : أال يغتر االنساف بطوؿ عمره حتى يركف الى الدنيا ، 

 حظة وىو غافؿ.غفمة وسيواري جسده التراب في أي ل ىفقد يأتي الموت عم
ومف خالؿ ىذا العرض قمنا بتحميؿ بعض النماذج الشعرية مف نونية أبي العالء 
المعري ، والتي اوضحنا فييا مدى قدرتو وتمكنو مف انتقاء االلفاظ ثـ قدرتو عمى 
تنسيقيا في جمؿ وتراكيب استطاع مف خالليا بث افكاره وحكمو الى المتمقي الذي 

الشعر عند جاكوبسوف تتمثؿ عوامؿ االتصاؿ فييا في  يحمؿ نفس المغة ، فنظرية
المرسؿ والمتمقي والذي ال يقؿ أىمية عف المرسؿ وكذلؾ الرسالة وقناة التواصؿ، والمغة 
المشتركة التي استخدميا ابو العالء المعري في قصائده تمؾ تفعيؿ لعامؿ قناة التواصؿ 

 الذي مف خاللو يفيـ المتمقي مقصد المرسؿ. 
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 الخاتمة
. روماف أوسيبوفيتش جاكوبسوف ، عالـ لغة امريكي وناقد أدبي ، نشأ مع عائمة ٔ

ييودية روسية ، ويعتبر جاكوبسوف واحدًا مف أىـ عمماء المغة والنقد في القرف العشريف 
 ، لكونو رائدًا مف رواد المدرسة الشكمية الروسية.

المغة الفرنسية ، والى جانب ذلؾ تعمـ االلمانية ، ولـ تتوقؼ  . أتقف جاكوبسوفٕ
معرفتو بالمغات عند حدود االلمانية والفرنسية بؿ تعمـ كذلؾ الالتينية ، كذلؾ تعمؽ في 

 المغة فاحتؿ الشعر المرتبة االولى في حياتو.
. تمكف مف تطوير منيج دي سوسير التاريخي لدراسة المغة الى منيج بنيوي ٖ
د عمى بنية المغة والتي تؤدي بدورىا وظيفتيا االساسية ػ بيف مستخدمي المغة ػ في يعتم

 تناقؿ المعمومات.
. بانتقالو الى تشيكوسموفاكيا عمؿ استنادًا بجامعتيا ، وىناؾ أنشأ مع ٗ

"تروبتسكوي" "حمقة براغ لمدراسات المغوية" ، وقد ساعدتو أعمالو المتعددة في مجاؿ 
 جاح في قضايا المتعمقة بالوظيفة او البنية المغوية.الصوتيات عمى الن

. لـ تقتصر دراسات جاكوبسوف عمى عمـ المغة العاـ فقط ، بؿ تعددت لتغطي ٘
مياديف كثيرة ، غير انو ركز جيوده ػ في الستينات ػ عمى تقديـ نظرة أشمؿ لمغة حيث 

 بدأ كتاباتو في عمـو التواصؿ بشكؿ عاـ.
ومف ثـ مفيـو تي شيدىا التاريخ ، تغير مفيوـ الشعر . ووفقًا لمتطورات الٙ

الشعرية. فاصبح المصطمح دااًل عمى التأثير االجمالي الخاص الذي تحدثو القصيدة. 
ثـ اطمقت كممة الشعر عمى كؿ موضوع يعالج بطريقة فنية نوع معيف مف المشاعر ، 

اف ما يميز الشعر  صطمح حتى تمؾ الحظة ولـ يتوقؼ ، لنجدمع في ىذا الاوبدأ االتس
 ىو عنصر التخيؿ.

. ال يقتر التواصؿ عمى مجرد كونو ذىنيًا او معرفيًا فقط بؿ يصؿ الى ما ىو ٚ
وجداني ، وقد اقتصر بوىمر في نموذجو الثالثي عمى ثالثة وظائؼ لعممية التواصؿ ، 
ف وىي : )وظيفة انفعالية ، ووظيفة افيامية ، ووظيفة مرجعية( ، وقد تأثر جاكوبسو 
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المرسؿ ، بنموذجو ليناسب تمؾ القمـ الثالث ليذا النموذج بػ )ضمير المتكمـ أي 
وضمير المخاطب أي المرسؿ اليو ، وضمير الغائب ػ باصح التعبير ػ أي "شخص ما" 

 أو "شيء ما" نتحدث عنيما(.
. اضاؼ جاكوبسوف وظائؼ لسانية ، اعتبرىا جاكوبسوف ميمة في الوضع ٛ

بمختمؼ مستوياتو ومميزاتو ، لتبمغ بعد ذلؾ ستة عوامؿ وىي : المرسؿ ،  التخاطبي
 والرسالة ، والمرسؿ اليو ، والسنف ، والمرجع ، والقناة.

. توصمنا بعد ذلؾ الى الوظائؼ التي تنتجيا تمؾ العوامؿ مف وجية نظر ٜ
ة ، الوظيفة المسانييف ، وىي ستة وظائؼ نوردىـ عمى النحو التالي : )الوظيفة التعبيري

االفيامية ، الوظيفة االنتباىية ، الوظيفة المرجعية ، وظيفة ما وراء المغة ، الوظيفة 
 الشعرية(.
. المغة الشعرية ػ أىـ ما توصؼ بو ػ ىو اطالقيا لسراح المعنى بعيدًا عف ٓٔ

الصالت البنيوية الداخمية التي يتشكؿ منيا مستوى المغة ، حيث عرؼ جاكوبسوف 
نية لموظيفة الشعرية في سياؽ الرسائؿ المفظية عمومًا ، اعمى انيا دراسة لسالشعريات 

 وفي الشعر عمى وجو الخصوص.
. االنتقاء والتنسيؽ عمميتاف اساسيتاف في عممية التواصؿ تيدؼ االولى منيما ٔٔ

الى انتقاء االلفاظ لتأتي العممية الثانية المتممة ليا قائمة بدورىا عمى تنسيؽ تمؾ 
 يات لتتآلؼ مكونة عبارات لتتالحـ االخيرة بدورىا مكونة لمنص.المعط

. مف خالؿ التطبيؽ عمى نونية أبي العالء المعري ، وجدناه قد تمكف مف ٕٔ
إيصاؿ أفكاره الى المتمقي عبر انتقاء ألفاظو وتنسيقيا في نسؽ أو تراكيب ادت المعنى 

ومدى تواجدىا والتزاـ الشعراء  المراد ، مما يدؿ عمى اىمية نظرية جاكوبسوف الشعرية
 بيا في التعبير عف افكارىـ عبر اشعارىـ.
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 الهوامش
النظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر ، ترجمة وتقديـ وتعميؽ : الدكتور احمد  (ٔ)

 ٕٓٓٓ،  ٗدرويش ف طبعة دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ، القاىرة ، ط
 .   ٕٔ٘، ص

النظرية األلسنية عند روماف جاكوبسوف ، فاطمة الطباؿ بركة ، المؤسسة  (ٕ)
 .٘ٔـ ، صٖٜٜٔ،  ٔالجامعية لمدراسات والنشر ، بيروت ، ط

 . ٘ٔالمصدر نفسو ، ص (ٖ)
 . ٚٔالمصدر نفسو ، ص (ٗ)
 .  ٕٔ٘النظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر ، ص (٘)
 .  ٕٕ٘النظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر ، ص (ٙ)
 . ٕٕ٘المصدر نفسو ، ص (ٚ)
 . ٕٔالنظرية األلسنية عند روماف جاكوبسوف ، ص (ٛ)
 . ٕٔالمصدر نفسو ، ص (ٜ)
 .  ٕٕالنظرية األلسنية عند روماف جاكوبسوف ، ص (ٓٔ)
 . ٘، ص ٜ٘ٛٔرجاء عيد ػ، لغة الشعر ، دار المعارؼ ، القاىرة ،  (ٔٔ)
عة دالئؿ االعجاز لعيد القاىر الجرجاني ، تحقيؽ : محمود محمد شاكر ، مطب (ٕٔ)

 . ٕٜٜٔ،  ٖالمدني بالقاىرة ، ط
ينظر : رابح بوحوش ، الشعريات وتحميؿ الخطاب ، الموقؼ األدبي ، عدد  (ٖٔ)

 ، دمشؽ.  ٕ٘ٓٓ، اكتوبر  ٗٔٗ
 . ٜٕالنظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر ، ص (ٗٔ)
 . ٜٕالنظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر، ص (٘ٔ)
 المصدر نفسو.  (ٙٔ)
 المصدر نفسو.  (ٚٔ)
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،  ٔفي نظرية األدب لشكري عزيز الماضي ، دار الحاثة ، بيروت ، ط (ٛٔ)
 . ٖٖ، ص ٜٙٛٔ

 . ٖٛالنظرية االلسنية عند روماف جاكوبسوف ، ص (ٜٔ)
 المصدر نفسو.  (ٕٓ)
 . ٜٜ٘، ص ٖالمحيط في المغة لمصاحب بف عباد ، ج (ٕٔ)
 . ٔ، ج ٜٜٛٔالمعجـ الوسيط ، ط (ٕٕ)
 . ٜٖالنظرية االلسنية عند روماف جاكوبسوف ، ص (ٖٕ)
. وانظر دراسات في االلسنية ٜٖة االلسنية عند روماف جاكوبسوف ، صالنظري (ٕٗ)

 .  ٜٗػ  ٘ٗ، ص ٔالعامة لروماف جاكوبسوف ، ج
، حرؼ الواو ، مادة وصؿ ، دار صادر ،  ٘ٔلساف العرب البف منظور ، ج (ٕ٘)

 ـ. ٖٕٓٓبيروت ، لبناف ، طبعة
 . ٖٓٛ، ص ٛكتاب العيف لمخميؿ بف احمد ، ج (ٕٙ)
ـ ٕ٘ٔٓ،  ٔيميائي والتربوي لمدكتور جميؿ حمداوي ، طالتواصؿ المساني والس (ٕٚ)

 .  ٙ، ص
قضايا تربوية لرشيد الخديمي ، منشورات عالـ التربية ، مطبعة النجاح الجديدة  (ٕٛ)

 .  ٖٔـ، صٕ٘ٓٓ،  ٔ، الدار البيضاء ، ط
 . ٖٓقضايا الشعرية لروماف جاكوبسوف ، ص (ٜٕ)
اف جاكوبسوف( ، التواصؿ المساني والشعرية )مقارنة تحميمية لنظرية روم (ٖٓ)

،  ٕٚٓٓ،  ٔلمدكتور الطاىر بف حسيف لومزبر ، الدار العربية لمعموـ ، ط
 . ٕٚص

 المصدر نفسو.  (ٖٔ)
 . ٚٔاالسموبية واالسموب ، د. عبد السالـ المسدي ، ص (ٕٖ)
التواصؿ المساني والشعرية )مقارنة تحميمية لنظرية روماف جاكوبسوف( ،  (ٖٖ)

 .ٕٗص
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 المصدر نفسو.  (ٖٗ)
 . ٕ٘ ػ ٕٗالمصدر نفسو ، ص (ٖ٘)
تازفتاف تودوروؼ الشعرية ، تحقيؽ : شكري المبخوت ورجاء بف سالمة ، دار  (ٖٙ)

 . ٚٛ، ص ٜٜٓٔ،  ٕتوبقاؿ لمنشر ، الدار البيضاء ، المغرب، ط
 . ٕ٘فرريدبناف دي سوسير ، محاضرات في األلسنية العامة ، ص (ٖٚ)
التواصؿ المساني والشعرية )مقارنة تحميمية لنظرية روماف جاكوبسوف( ،  (ٖٛ)

 .  ٕ٘ص
مفيوـ الخطاب الشعري عند روماف جاكوبسوف مف خالؿ كتابو : مقاالت في  (ٜٖ)

األلسنية العامة ، لػ احمد منور  ، مجمة المغة واالدب ، جامعة الجزائر ، 
 . ٙٛ، ص ٜٜٗٔ،  ٕالعدد

التواصؿ المساني والشعرية )مقارنة تحميمية لنظرية روماف جاكوبسوف( ،  (ٓٗ)
 . ٕ٘ص

 . ٕٚالمصدر نفسو، ص (ٔٗ)
 المصدر نفسو.  (ٕٗ)
التواصؿ المساني والشعرية )مقارنة تحميمية لنظرية روماف جاكوبسوف( ،  (ٖٗ)

 . ٕٛص
 . ٖٓالمصدر نفسو ، ص (ٗٗ)
 . ٖٖالمصدر نفسو ، ص (٘ٗ)
 . ٖ٘المصدر نفسو ، ص (ٙٗ)
 . ٕٛقضايا الشعرية ، لروماف جاكوبسوف ، ص (ٚٗ)
 . ٜٕقضايا الشعرية ، لروماف جاكوبسوف ، ص (ٛٗ)
 . ٕٛالمصدر نفسو ، ص (ٜٗ)
 المصدر نفسو.  (ٓ٘)
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مدخؿ الى نظرية القصة تحمياًل وتطبيقًا ، لسمير المرزوقي ، وجميؿ شاكر ،  (ٔ٘)
 . ٓٔٔص

التواصؿ المساني والشعرية )كقارنة تحميمية لنظرية روماف جاكوبسوف( ،  (ٕ٘)
 . ٜٖص

 . ٖٓقضايا الشعرية ، لروماف جاكوبسوف ، ص (ٖ٘)
 . ٜ٘ٔاالسموبية واالسموب ، د. عبد السالـ المسدي ، ص (ٗ٘)
تواصؿ المساني والشعرية )مقارنة تحميمية لنظرية روماف جاكوبسوف( ، ال (٘٘)

 . ٘ٗص
 . ٖٔقضايا الشعرية ، لروماف جاكوبسوف ، ص (ٙ٘)
 المصدر نفسو.  (ٚ٘)
 . ٛٛمفيوـ الخطاب الشعري عند روماف جاكوبسوف ، أ. منور ، ص (ٛ٘)
 . ٛٚقضايا الشعرية ، لروماف جاكوبسوف ، ص (ٜ٘)
ميمية لنظرية روماف جاكوبسوف( ، التواصؿ المساني والشعرية )مقارنة تح (ٓٙ)

 . ٘٘ص
 . ٜٖٙالنظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر ، د. أحمد درويش ، ص (ٔٙ)
 .  ٜٖٙالنظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر ، د. أحمد درويش ، ص (ٕٙ)
التواصؿ المساني ولشعرية )مقارنة تحميمية لنظرية روماف جاكوبسوف( ،  (ٖٙ)

 .ٖ٘ص
 ٜٙٙٔفالماريو لمنشر ، باريس ، فرنسا ،  بنية المغة الشعرية ، لجوف كوىف ، (ٗٙ)

 . ٚ، ص
 . ٛٛمفيوـ الخطاب الشعري عند روماف جكوبسوف ، أ. منور ، ص (٘ٙ)
 . ٙ٘التواصؿ المساني والشعرية )مقارنة تحميمية لنظرية روماف جاكبسوف( ، ص (ٙٙ)
المغة والتفسير والتواصؿ ، د. مصطفى ناصؼ ، سمسمة عالـ المعرفة ،  (ٚٙ)

 . ٜٜ، ص ٜ٘٘ٔ
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 .ٙٓٔقضايا الشعرية ، لروماف جاكوبسوف ، ص (ٛٙ)
التواصؿ المساني والشعرية )مقاربة تحميمية لنظرية روماف جاكوبسوف( ،  (ٜٙ)

 . ٕٙص
 .ٕٙالمصدر نفسو ، ص (ٓٚ)
 . ٖٛالنظرية االلسنية عند روماف جاكوبسوف ، ص (ٔٚ)
 المصدر نفسو.  (ٕٚ)
 المصدر نفسو.  (ٖٚ)
 المصدر نفسو.  (ٗٚ)
 المصدر نفسو.  (٘ٚ)
 . ٜٖف جاكوبسوف ، صالنظرية االلسنية عند روما (ٙٚ)
، وانظر : دراسات في  ٖٛالنظرية االلسنية عند روماف جاكوبسوف ، ص (ٚٚ)

 . ٜٗػ  ٘ٗ، ص ٔااللسنية العامة لروماف جاكوبسوف ، ج
ينظر : المزوميات لشاعر الفالسفة وفيمسوؼ الشعراء "أبي العالء المعري" ،  (ٛٚ)

، فصؿ  ٕرة ، جتحقيؽ : أميف عبد العزيز الخانجي ، مكتبة الخانجي ، القاى
 .  ٜٖٖالنوف ، ص

ينظر : شرح المزوميات ، أبي المعري ، تحقيؽ : زينب القوصي ، وفاء  (ٜٚ)
، حرؼ  ٖـ ، جٕٛٓٓاألعصر ، وآخريف ، الييئة المصرية العمة لكتاب ، ط

 . ٖٕٓالنوف ، ص
ينظر : شرح المزوميات ، أبي العالء المعري ، تحقيؽ : زينب القوصي ، وفاء  (ٓٛ)

 . ٕٗٓيف ، صاالعصر ، وآخر 
 . ٕٗٓينظر : المصدر نفسو ، ص (ٔٛ)
ينظر : المزوميات لشاعر الفالسفة وفيمسوؼ الشعراء "أبي العالء المعري" ،  (ٕٛ)

 . ٖٓٗص
 . ٕ٘ٓشرح المزوميات ، ص (ٖٛ)
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ينظر : المزوميات لشاعر الفالسفة وفيمسوؼ الشعراء "ابي العالء المعري" ،  (ٗٛ)
 .ٖٔٗص

 . ٜٕٓينظر : شرح المزوميات ، ص (٘ٛ)
 . ٕٚٔينظر : المصدر نفسو ، ص (ٙٛ)

 
 لمصادرا

 .ٖاالسموبية واالسموب ، د عبد السالـ المسدي ، الدار العربية لمكتاب ، ط .ٔ
 .ٜٙٙٔبنية المغة الشعرية ، لجوف كوىف ، فالماريو لمنشر ، باريس ، فرنسا ،  .ٕ
،  ٔالتواصؿ المساني والسيميائي والتربوي لمدكتور جميؿ حمداوي ، ط .ٖ

 ـ.  ٕ٘ٔٓ
التواصؿ المساني والشعرية )مقارنة تحميمية لنظرية روماف جاكوبسوف( ،  .ٗ

 .ٕٚٓٓ،  ٔلمدكتور الطاىر بف حسيف لومزبر ، الدار العربية لمعمـو ، ط
دالئؿ االعجاز لعبد القاىر الجرجاني ، تحقيؽ : محمود محمد شاكر ، مطبعة  .٘

 . ٕٜٜٔ،  ٖالمدني بالقاىرة ، ط
ي ، تحقيؽ : زينب القوصي ، وفاء األعصر ، شرح المزوميات ، أبي المعر  .ٙ

 ، حرؼ النوف. ٖـ ، جٕٛٓٓوآخريف ، الييئة المصرية العامة لكتاب ، ط
،  ٗٔٗالشعريات وتحميؿ الخطاب ، رابح بوحوش ، الموقؼ األدبي ، عدد  .ٚ

 ، دمشؽ. ٕ٘ٓٓاكتوبر 
الشعرية ، تازفتاف تودوروؼ ، تحقيؽ : شكري المبخوت ورجاء بف سالمة ،  .ٛ

 .ٜٜٓٔ،  ٕر توبقاؿ لمنشر ، الدار البيضاء ، المغرب، طدا
كتاب العيف لمخميؿ بف احمد ، تحقيؽ : عبد الحميد ىنداوي ، دار الكتب  .ٜ

 ـ.ٖٕٓٓ،  ٔالعممية ، ط
،  ٔفي نظرية األدب لشكري عزيز الماضي ، دار الحداثة ، بيروت ، ط .ٓٔ

ٜٔٛٙ. 
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ية ، مطبعة النجاح الجديدة قضايا تربوية لرشيد الخديمي ، منشورات عالـ الترب  .ٔٔ
 ـٕ٘ٓٓ، ٔ، الدار البيضاء ، ط

 قضايا الشعرية ، لروماف جاكوبسوف. .ٕٔ
، حرؼ الواو ، مادة وصؿ ، دار صادر ،  ٘ٔلساف العرب البف منظور ، ج .ٖٔ

 ـ.ٖٕٓٓبيروت ، لبناف ، طبعة
 ـ.ٜ٘ٛٔلغة الشعر ، رجاء عيد ، دار المعارؼ ، القاىرة ،  .ٗٔ
وفيمسوؼ الشعراء "أبي العالء المعري" ، تحقيؽ :  المزوميات لشاعر الفالسفة .٘ٔ

 ، فصؿ النوف. ٕأميف عبد العزيز الخانجي، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ج
المغة والتفسير والتواصؿ ، د. مصطفى ناصؼ ، سمسمة عالـ المعرفة ،  .ٙٔ

ٜٔ٘٘. 
 محضرات في االلسنية العامة ، فريديناف دي سوسير. .ٚٔ
تحمياًل وتطبيقًا ، لسمير المرزوقي ، وجميؿ شاكر ، مدخؿ الى نظرية القصة  .ٛٔ

 دار الشؤوف العامة.
مفيوـ الخطاب الشعري عند روماف جاكوبسوف مف خالؿ كتابو : مقاالت في  .ٜٔ

األلسنية العامة ، لػ احمد منور  ، مجمة المغة واالدب ، جامعة الجزائر ، 
 .ٜٜٗٔ،  ٕالعدد

ترجمة وتقديـ وتعميؽ : الدكتور احمد النظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر ،  .ٕٓ
،  ٗدرويش ف طبعة دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ، القاىرة ، ط

ٕٓٓٓ. 
النظرية األلسنية عند روماف جاكوبسوف ، فاطمة الطباؿ بركة ، المؤسسة  .ٕٔ

 ـ.ٖٜٜٔ،  ٔالجامعية لمدراسات والنشر ، بيروت ، ط


