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  اإلجابة النموذجية

إىل نسيج من كلمات مدونة  - من مجلة ما حييل  -مفهوم النص حييل/ 1

يف عمل أو أثر ما و تكون مضبوطة حبيث تفرض معىن قارا و إىل حد ما 

مكتوب أو شفوي أو :موعة كما حييل مللفوظ قصري أو طويل، . أحادي

  ...االنغالقللتحليل و فقا ملبدأ يف ذاAا اخلاضعة  من امللفوظات

ن يعرف من جهته قد يعين ملفوظا مميزا Lخلصائص النصية و لك اخلطاب

يف حالة ، يشمل على هذا األساس النّص، للخطاب املنجزأيضا كفعل 

تفرتض هيئات من قبيل املرسل و املرسل إليه، و أيضا مرجعا تفاعلية ما 

  ... ما
الناقد لقد اقرتنت البداbت األوىل للشكالنية الروسية مع أعمال اللساين و / 2

رومان جاكبسون يف موسكو، لقد كانت تسعى هاته املدرسة إلحداث قطيعة 

جذرية مع املمارسات النقدية اليت كانت مهيمنة يف تلك الفرتة، فالفكرة األساسية 

للمجتمع ، فريى الشكالنيون  عاكسة ضمن هذا السياق أن األدب صورة أو مرآة

األدب حىت وإن حيمل حقيقة  الروس مثل شكلوفسكي و آخينبوم بعكس ذلك أن

موضوعية معينة فإن هاته احلقيقة تبقى جزئية، فنادوا بضرورة عزل اإلنتاج أو األثر 



فما يهم الدارس .  الفين أو األديب عن السياق التارخيي والسياق السريي الذايت

  .....ال اإليديولوجيا وال املالبسات خارج النصيةأدبية األدبالناقد هو 

هي فعل شخصية ما حمدد من منظور داللته ضمن سريورة  عند بروب "الوظيفة"/3

  .احلكاية 

  : ينبين عليها التحليل السيميائي للخطاباملسلمات األساسية اليت /4

  .التحليل السيميائي حتليل بنيوي -

  .التحليل السيميائي حتليل للخطاب -

  .التحليل السيميائي حتليل حمايث -

من بني املسّلمات األساسية اّليت تستند إليها السيميائية  حملايثةمفهوم ا يعدّ :احملايثة

الباريسية يف مقاربتها للكليات الثقافية بشكل عام و اخلطاLت على اختالفها 

و مفاده أّن الّدارس و هو يواجه نّصا ما، سيسعى لتجاوز كّل . بشكل خاصّ 

و القصد، هو أّن  .نصية ليستهدف الشروط الباطنيةللداللة- املالبسات اخلارج

اإلشكالية احملّددة Lلعمل السيميائي هو الوقوف على االشتغال الّنصي للّداللة ال 

فاملعىن �ذا الّتصّور . على العالقة اّليت ميكن للّنّص أن يعقدها مع مرجع متعال

سيقارب كنتاج هلذا االشتغال اخلاضع ملسار حمّدد، أي كمفعول معىن للعبة 

 .بني العناصر الّدالّة العالقات القائمة

  
  


