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يرجع ، وحتاول هذه الدراسة التوقف عند منهج تيزفيتان طودروف يف حتليل النص السردي

عاجل يف  اب.إىل مظهرين: قصة وخط اليت جعلته  يقسمه املتكاملة تهسبب االختيار إىل رؤي

عند زمن فيه أما الثاني فقد توقف . والشخصيات وعالقاتها منطق األفعال، :املظهر األول

 اآلخر وهناحدهما عن أليس باإلمكان فصل ف بينهما؛ربط الضرورة  معمظاهره وأمناطه و السرد،

سرتكز  اخاصة. لذروائي وال ،تكمن أهمية هذه الطريقة يف حتليل النص السردي بصورة عامة

وججا   منوتطبيقا )قصة اللسان إلبراهيم الكوني أ هذه الدراسة على بسط هذا املنهج تنظريا

 ليونته يف التحليل.ل

زمن.-شخصيات-منهج-قصة–خطاب -سردي نص

Résumé: 

Cette etude tente d’exploiter l’approche de tzvetan todorov dans l’analyse du texte narratif, ce 

choix est due à sa vision intégrée  partant de l’idéé qui montre que ce dernier est composé 

de l’histoire et du discours. Il a traité au premier aspect: la logique des actes et les 

personages et leurs relations et au second le temps du récit et ses aspects et ses modes avec 

la nécessité d’établir la liéson entre eux ; il n’est pas possible de séparer l’un de l’autre, en 

cela réside l’importance de cette méthode dans l’analyse des textes narratifs en général et 

romanciers en particulièr, donc, cette étude se concentrera sur l’éxploitation de cette métode 

téoriquement et pratiquement (l’histoire de  la langue d’ibrahim elkawni comme modèle)  pour 

sa flexibilitie dans l’analyse. 

Les mos clés : texte narratif - discours – histoire - approche-personages-temps. 

Summary : 

This study attempts to shed light on the approach used by Tzvetan Todorov in the analysis of  

narrative text. And the reason given  for  this selection  lies in the integrated vision of this 
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critic.  Narrative text, under this frame, is divided into two aspects: story and discourse. 

Therefore, understanding the unity of literary work  depends on the necessity of drawing a 

distinction between them. He has treated in the first aspect the logic of tenses, the characters 

and their relationships. But, in the second aspect, he deals with the time of narrative, its 

manifestations ,  and its patterns. Todorov’ s method of analysis  is, however,   they cannot 

be separated from one another. Here lies the importance of this  approach in the analysis of  

narrative text in general and novelistic text  in particular. Therefore , this study will focus on   

presenting this approach theoretically and practically  (Ibrahim El Kawni’s story of the al- 

lissane as a model) due to flexibility in analyzing. 

Key words : Narrative text- discourse- story- approach- characters- tenses. 

 Tzvetan Todorov"



 معـــلموردة  .د

 131                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

Emile Benveniste



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            133



 معـــلموردة  .د

 133                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            133



 معـــلموردة  .د

 133                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            133

 



 معـــلموردة  .د

 133                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

"C.Bremond

C.L.Strauss



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            133



 معـــلموردة  .د

 133                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

EtienneSouriauALGIRDAS JULIEN 

GREIMAS



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            133

 

 



 معـــلموردة  .د

 131                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

 



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            133



 معـــلموردة  .د

 133                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            133

J.Pouillon



 معـــلموردة  .د

 133                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            133



 معـــلموردة  .د

 133                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            113



 معـــلموردة  .د

 113                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            113



 معـــلموردة  .د

 111                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

H.James P.Lobbock



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            113



 معـــلموردة  .د

 113                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            113



 معـــلموردة  .د

 113                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            113



 معـــلموردة  .د

 113                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            133

                                                 



 معـــلموردة  .د

 133                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

                                                                                                                   



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            133

                                                                                                                   

44
  Yves Reuter :introduction a l analyse duroman,bordas,paris,

France,1991,p68.
45

 ibid ,p 68 



 معـــلموردة  .د

 131                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

                                                                                                                   


