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 تطبيقات أدبية:. 13
 قسم المغة العربية   –/ المرحمة الرابعة 

 د.فرحان بدري الحربي أ. أستاذ المادة:
 األسموبية ة عشرة/الثالثالمحاضرة 

بدأت األسموبية تعمل في ىذا المجال وقد أخذت من البنيوية وجيود عالم المغة  " 
 دي سو سير" فضال عن ماخذىا البالغي العام

ىذه النظرية مع دراسات " دي سوسير"  في الوقت الذي ظير لنا فيو فقد  تطورت 
منيج السيمياء وىو عمم العالمات الذي ىو أوسع من عمم  الداللة فالسيمياء 

 يدرس فاعمية العالقات .. فضال عن منيج التفكيك.........
( ونالحظ اشتراك المناىج النسقية) نقصد النسق الفكري /المغوي، في داخل النص 

في منطمقين :األول : القول بانحراف لغة االدب عن المغة العادية و االخر: القول 
 بان النص يحمل معناه في ذاتو.

_  ونشير الى ان المنظور النقدي في الشكل يتوجو إلى األجزاء المادية أما في  
 المضمون فيتعمق باألشياء الذىنية الخالصة .

لمفردات في الجمل وصياغة الجمل في يتناول المفردات وصياغة ا -: الشكل
يقاع االصوات والنغمات )إيقاع داخمي وخارجي (  النصوص ، وا 

 
ىومايحتويو النص من أشياء تتعمق بالذىن وىي )األفكار والعاطفة  -: المضمون

 واالخيمة والحالة الحالة  النفسية (
في الجمل في  أن المفردات ىي الجزء االول المكون لمشكل وان المفردات وتأليفيا

نصوص وعبارات ىو في مجال البالغة وتأليف  النصوص مجتمعة في أطار مرتب 
 يسمى فقره ويؤدي إلى تكوين البناء العام لمنص .

س/ما عالقة المضمون بالشكل ؟وكيف يدخل في تركيب أجزاء النص ؟مم يتألف 
ف فييا المضمون ؟وما عالقة المفردات التي يتألف منيا والمفردات التي يتآل

 الشكل ؟



2 
 

)المضمون يتألف من األفكار ثم العنصر الثاني الخيال والعواطف والحاالت  
 ألنفسيو(.

 س/مالمقصود باألفكار والعواطف واألخيمة والحاالت النفسية ؟
 

ىو طريقو تأليف األشياء  المضمونية مع األشياء المادية الشكمية - األسموب:
 بحيث ينتج شكل منتظم نسميو النص األدبي .

  األسموبية
االسموبية عمم من العموم االنسانية وىو في الوقت نفسو منيج في النقد الفني و 

متأثر  االدبي خاصة، نشأ في العصر الحديث متاثرا بتطّور العموم المسانية ، فيو
 بااللسنية العامة في منيجو وفي توجيو الموضوعي. 

ميدان من ميادين الدراسة االدبية الحديثة تسعى الى دراسة االثر  االسموبيةف 
االدبي عمى وفق منيج عممي منضبط الى حد ما، لذا فيي تتصف بالموضوعية 

في التعامل مع  في تناوليا لمقضايا الفنية واألدبية. وىي تتخذ من المغة مدخال ليا
االدب في دراستو و تحميمو فيي فرع من عموم المسانيات كما يراىا بعض 
الباحثين.] ينظر: محاوالت في االسموبية الييكمية، ميشال ريفاتير، ترجمة :دوالس 

 [393، 1793، سنة 11، حوليات الجامعة التونسية عدد 
 

ة كما اسمفنا فيي تحاول تعنى بدراسة االثار االدبية دراسة موضوعيواألسموبية 
البحث عن االسس القارة ، الثابتة و المنظبطة، إلرساء عمم االسموب، بمعنى ان 
يكون الدرس االسموبي درسا عمميا غير خاضع لالىواء الشخصية و الرغبات 

 واالنطباعات الذاتية.
وىي تنطمق في ذلك كمو من النظر الى االثر االدبي بوصفو بنية ألسنية تتحاور 

ع السياق المضموني تحاورا خاصا ] ينظر : محاوالت في االسموبية م
 [ 399الييكمية،

، وتتحدد االسموبية بكونيا البعد االلسني اذن فموضوع االسموبية ىو االسموب -
)) المغوي (( لظاىرة االسموب طالما ان جوىر االدب اليمكن النفاذ اليو اال من 
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و االسموبية،عبد السالم  عبر صياغتو اإلبالغية.] ينظر: االسموب
 [31\المسدي

تتمثل في  لمظاىرة التي ىو الظاىرة الفنية المميزة او الطبقة العميافاالسموب  -
مجموع الخصائص المغوية التي يبمغ عن االسموب( النصوص االدبية ، وىو) 

طريقيا االثر االدبي غايتو فيتحول من خطاب اخباري فحسب  الى اثر وظيفي 
صدية تاثيرية وجمالية. .] ينظر: االسموب و االسموبية ، عبد ) ادبي( ذي مق

 [31السالم المسدي ، 
وبذلك يتضح لنا ان االسموبية عمم يدرس االسموب، وقد افادت في وجودىا  
بوصفيا منيجا لسانيا في دراسة االدب و تحميمو من التطور الذي حصل في 

ده .عندما وضع ثنائية فرق النظرية المسانية عمى يد" دي سوسير " ومن جاء بع
 بيا بين المغة و الكالم .

المغة عند " سوسير ىي مجموع االمكانيات المتاحة امام الجماعة البشرية و الكالم 
ىو الفعل الفردي المنّفذ او مرصود من تمك اإلمكانيات ]الينظر: عمم المغة العام ، 

 [33،39دي سوسير، 
ين النظام المغوي العام و اسموب الفرد او تعتمد العالقة ب األسموبيةوبذلك فان 

النص بوصفو مظيرا لمكالم. وىي ترى ان األسموب يعود الى قسم الكالم في التنفيذ 
الفردي لمغة و المارسة الفعمية داخل االدب في التمييز بين االساليب الخاصة) 

 الفردية ، او المتفردة(في تصنيفيا.
قيقية تممييا عمى األكثر طبيعة المؤلف في المنظور الحديث ظاىرة حواألسموب 

ختياره الشخصي، ولذلك قالوا :ان  يكون ذا مقصدية فردية، ولو طابع األسموب وا 
 تعبيري ايصالي او فني جمالي.

تاثر بالبنائية التي تعد جذرا من جذورىا . من خالل النظر  ألسموبيةكما ان ل -
الى النص االدبي عمى انو بنية السنية قائمة بذاتيا وتحمل معناىا في داخميا 
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