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 تطبيقات أدبية:. 11
 قسـ المغة العربية   –/ المرحمة الرابعة 
 د.فرحاف بدري الحربي. أأستاذ المادة: 

 المناىج النصية  / عشرة ةلحادياالمحاضرة 
ىذه المناىج غيرت وجية نظر الباحثيف فرأوا  أف مف الواجب اف يدخؿ الناقد في 

في داخمو  فيو بنية تحتوي  البحث عف معناهمب العمؿ االدبي لتحميمو لذاتو و ص
 -معناىا في ذاتيا بنظر اصحاب ىذه المناىج . وأوؿ ىذه المناىج:

 -المنيج البنيوي :
 س/ماالمقصود بالمنيج البنيوي؟

ما األسباب التي  مف ىـ رواد ىذا المنيج؟ س/ماالبنية؟ متى ظير ىذا المنيج ؟
 أدت إلى ظيور ىذا المنيج؟
 نقد و روادىا أصوؿ الفكرة البنائية في ال

تعود البذرة االولى الى منتجات عمـ المغة الحديث/ وااللسنية العامة، ممثمة بجيود 
دي سوسير و تالمذتو مف بعده: " كمود ليفي شتراوس" و " جاكوبسف"، وىي كما 

 ياتي:
 مدرسة جنيؼ/ألمغويو /ورائدىا دي سوسير  - .1
 جيود الشكالنية الروسية- .2
 حركة براغ المغوية / جاكوبسف حمقة براغ المغوية = رائد .3
 
نما كتب عنو  طمبتو بعد وفاتو عاـ   يذكر اف " دي سوسير  " لـ يكتب لنفسو وا 
 -( اذ قاـ طمبتو بنشر كتبو وأسموىا  بػ :1111)

 )كورس(او )دروس في عمـ المغة العاـ (،)عمـ المغة العاـ( _لدي سوسير
 -ىو:-أىـ منجزات الحركة األولى :

 ائيات في دراسة المغة قضية الثن -1
 المحور ألزماني والمحور األفقي لدراسة المغة-2
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 -أصوؿ فكرة البنائية في النقد
( ثـ فردي ناند دي سوسير)ممثمًة برائدىا  أوؿ أصوليا ترجع إلى مدرسة جينؼ-1

إلى الشكالنية الروسية  ثـ إلى حمقة براغ المغوية وكميا تصب في عمـ المغة 
 سوسيرتأثرت البنيوية في وجودىا باكتشافات العالـ المغوي وقد الحديث. 

اذ تديف البنائية لمقترحات ىذا العالـ ألمغوية فيناؾ جممة مف المبادئ التي 
عرضيا سوسير في عممو في دراسة المغة كانت مؤثرة في المنيج البنيوي فأصبح 

العموـ اإلنسانية لمعمؿ في  اً صالح اً نموذجأالنموذج المساني الذي اقترحو سوسير 
 التي اقتربت مف العمـو بوضعيا العاـ

 سوسير ابرز مبادئ
 ومف ابرز مبادئو التي يرى صالح فضؿ أنيا مناسبة وأثرت في نشأة البنيائية

نظاـ الثنائيات ،او ثنائية المغة / الكالـ . فيناؾ بحسب رؤية ىذا العالـ  -1
بيف الظاىرة  ومقابميا رؤية مزدوجة لمظواىر وىذه ال ترى اف ىناؾ انفصاؿ 

بؿ اف ىناؾ لحظو تكميمية ومنيا )ثنائية المغة والكالـ( فيفرؽ سوسير بيف 
 المغة والكالـ  

 ثنائية المحور ألزماني /والمحور ألتزامني  -2
 ثنائية النموذج ألنسقي / والسياقي -3
 ثنائية الصوت والمعنى  -4

ألمجموعة البشرية ، مف فيقوؿ اف المغة /ىي مجموعة اإلمكانيات المتاحة إماـ 
 قواعد وأصوؿ وألفاظ مما تحفظو المعاجـ والكتب.

الكالـ /ىو الجزء المستعمؿ مف المغة او ىو الواقع الفعمي المستخدـ مف 
 اإلمكانيات المستخدمة مف المغة

 فالمغة /ىي القواعد/الجمؿ /بناء الجمؿ أي البناء الكامؿ
 رد المتكمـ لعمؿ فكرة ماالف الكالـ /ىو الشئ الخاص الذي يقـو بو

/ىي حصيمة اجتماعية فيي مجموعة مف المصطمحات الضرورية التي فالمغة
ستخداـ ممكاتيـ فالكالـ بيذا ال ةت المجتمعات بأكمميا إلتاحة ألفرصآتتخذىا ىي

 المعنى لو صيغ متعدد وينتمي إلى الدائرة الفردية واالجتماعية معاً 
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 الـ ىو العنصر الفردي مف المغةوالمغة/ىي العنصر االجتماعي والك
 

االصطالح أو العقد واالتفاؽ بيف عمى *المغة بحسب ىذه الفكرة ىي ما يقوـ 
إلى تعمـ ىذه االصطالحات فالكالـ  ةأعضاء الجماعة مف اصطالحات والفرد بحاج

 ىو الجزء المنفذ مف المغة
ف فعؿ وفاعؿ م ةمتكون الفعمية مثالً  الجممةففالمغة /ىي قانوف متكوف مف جمؿ 

 والفاعؿ مرفوع دائما وال بد مف تنفيذ ىذا القانوف
 

 ( 31النسؽ : العالقات السياقية واإليمائية ، ينظر: صالح فضؿ / )
   
 
 
 


