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اهتمام التحليل البنيوي إن االهتمام مبفهوم النسق يف الدراسات البنيوية يعود إىل حتول 

عن مفهوم الذات، أو الوعي الفردي من حيث هما مصدر للمعنى، إىل الرتكيز على أنظمة 

الشفرات النسقية اليت تنزاح فيها الذات عن املركز، وعلى حنو ال تغدو معه للذات أي فاعلية 

وفكرة  دواته،يف تشكيل النسق الذي تنتمي إليه، بل تغدو جمرد أداة، ووسيط من وسائطه وأ

النسق عموما ترتكز على احلصر الشمولي للظاهرة بالرتكيز على طبيعة العالقات املتبادلة بني 

يكتسب مفهوم النسق قيمته داخل البنية يف عناصرها من أجل الوصول إىل هدف حمدد، لذا 

تنهض  واليت بها ،عالقته ببقّية العناصر أو مبوقعه يف شبكة العالقات اليت تنتظم العناصر

، ومن وإمنا يف سياق عالقات املنظومة ،فالعنصر ال قيمة لوجوده مفردًا ؛البنية فتنتج نسقها

هنا سوف تبحث هذه املداخلة يف عالقة النسق بالبنية، حماولني إجياد مفهوم للنسق الشعري 

 كمصطلح نقدي وتقنية ال تزال يف طور التأسيس.

 شعري، شبكة العالقات، الوسائط، العناصر.النسق، البنية، النسق ال

 
Knowledge founding perspectives, Methodical placement and  

 The poetic coherence and its structure ,  

Summary : 

The importance given to the meaning of coherence in the structural studies refers to the 

difference between the importance of the structural analysis and the meaning of the self or 

the personal  consciousness , since they are a source of meaning to the concentration on the 

orders in which there is a difference between the systematic coherence  and the self 

displacement from the center where no importance of  the self in the construction of the 

coherence ,but it is a simple tool from its tools. the idea of coherence ,in general, 
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dependence on the limitation of the phenomenon by the concentration on the nature of the 

exchanged relations between its elements, in order to reach the needed goal that is why the 

meaning of coherence gets its value in the structure by its relation with the other elements 

or by its location in the relations that order the elements or by its location in the relations 

that order the elements, by  this the structure makes its coherence ,because the element has 

no value when alone ,but with the other relations .from this study tends to find a relation 

between the coherence and the structure trying to find a meaning to the poetic coherence as 

a critical term still in the process of developing . 

Key words: layout, structure, lines of poetry, networking, Modes, elements. 
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