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 .النظريات اللسانية: المقياس 
 . نقد: السنة األولى ماستر تخصص

                                         03:المحاضرة رقم

 .                                      المدرسة التوزيعية

( Fonction)ظيرت المدرسة االستغراقية مع ليونارد بمومفيمد الذي أطمق عمييا مصطمح    
ولم يكن يقصد بو ما كان يقصده الوظيفيون األوروبيون، وخوفا من االلتباس قام تمميذه والس 

(Wells)  بتعويض مصطمح(Fonction)  بمصطمح(Distribution)  الذي أخذه من
 .الفمسفة

عمى يد موريس سوادش وذلك  (Distribution)   تحقق الشيوع ليذا المصطمح المتمثل في 
كما ألف زليغ ىاريس كتابا جمع . 1934سنة " المبدأ الفونولوجي: "من خالل كتابو المعنون

:  وبعنوان1951فيو كل ما يتعمق بالبنوية األمريكية تنظيرا وتطبيقا وكان ذلك في عام 
، وفيو حاول وضع جممة من المناىج البنوية لوصف المغة في "مناىج المسانيات البنوية"

 ". منطق العالقات االستغراقية: " إطار ما سماه

 : مفهوم االستغراق- 1

 :ما يمي (غ ر ق)ورد في لسان العرب مادة : لغة - أ

واالغتراق مثل االستغراق، يقال فالنة تغترق نظر الناس أي ... االستيعاب=االستغراق 
 .تشغميم بالنظر إلييا عن النظر إلى غيرىا

 :اصطالحا- ب

مجموع القرائن والسياقات التي يمكن أن تظير فييا وحدة لغوية ما، "    االستغراق ىو 
وىي ما يحيط بالعنصر المغوي : والقرائن جمع قرينة". في مواقع معينة من مدرج الكالم

 .يمينا وشماال في مدرج الكالم
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 :التسميات المختمفة لهذه المدرسة- 2

جراءات التحميل االستغراقي ينبغي أن نشير      قبل الحديث عن أبرز رواد ىذه المدرسة وا 
أوال إلى التسميات المختمفة ليذه المدرسة كي ال تختمط األمور عمى الطالب؛ ولعل أىميا ما 

 .البنوية األمريكية، المدرسة االستغراقية، المدرسة التوزيعية والمدرسة القرائنية: يمي

 : أبرز رواد المدرسة االستغراقية- 3

 (.Franz Boas( )1858-1942)فرانس بواس - 

 (.Edward Sapir( )1884-1939)إدوارد سابير - 

 (.Leonard Bloomfield( )1887-1949)ليونارد بمومفيمد - 

  (.Zellig Harris)زيميغ ىاريس - 

 :أسس التحميل االستغراقي- 4

 المدونة؛-

 التصنيف؛- 

 اعتماد التقطيع؛- 

 .االستبدال- 

 :  يّتخذ التحميل عند التوزيعيين عّدة طرق؛ وىي كالتالي: طرق التحميل االستغراقي- 5

 طريقة التشجير؛- أ

 طريقة األقواس؛- ب

 .(الصناديق)طريقة عمبة ىوكيت - ج
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 :إجراءات التحميل االستغراقي- 6

    تبتدئ إجراءات التحميل االستغراقي من مبدأ تحميل الجممة إلى مكوناتيا القريبة والنيائية، 
وىو مبدأ انطمق في تأسيسو بمومفيمد من اعتقاده أن الجممة تتألف من طبقات بعضيا أكبر 

من بعض، بحيث يكون االنتقال في التحميل من طبقة ألخرى إلى أن نصل إلى 
 (.Morphèmes )1المورفيمات

 :     تنقسم مكونات الكالم بصفة عامة إلى قسمين؛ ىما

ىي مكونات : (Les constituants immédiats) المباشرة /المكونات القريبة - أ
 .الجممة القابمة لمتحميل إلى مكونات أصغر ذات داللة إلى أن نصل إلى المكونات النيائية

 ىي (:Les constituants terminaux) غير المباشرة /المكونات النهائية - ب
 .مكونات غير قابمة لمتحميل إلى مكونات أصغر ليا معنى

 اشترى الطالب كتاب النحو:  تقطيع الجممة التالية:مثال تطبيقي

 :طريقة األقواس- 

 ((   (( نحو( )ال ))(  كتاب ))           ( (( طالب( )ال ))( اشترى )))

كتاب )، (اشترى الطالب: )وىي كالتالي (4)المكونات القريبة في ىذه الجممة عددىا أربعة
 (.النحو)، (الطالب)، (النحو

، (طالب)، (ال)، (اشترى: )وىي كالتالي (6)المكونات النيائية في ىذه الجممة عددىا ستة
 .(نحو)، (ال)، (كتاب)

 

 

 
                                       

.(التقطيع)مفردها مورفيم وهو أصغر وحدة دالة يصل إليها التحليل -  1  
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 :طريقة التشجير- 

                     اشترى الطالب كتاب النحو

 

               

 (2)كتاب النحو              (1)       اشترى الطالب 

 

       

 (6)النحو              (5)كتاب    (4)الطالب       (3)     اشترى 

 

 

 (10)نحو        (9)ال         (8)طالب(            7)                   ال 

 

كتاب )، (اشترى الطالب: )وىي كالتالي (4) في ىذه الجممة عددىا أربعةالمكونات القريبة
وبعبارة أخرى؛ فالمكونات القريبة في ىذه الجممة ىي تمك التي (. النحو)، (الطالب)، (النحو
 (.6)،(4)،(2)،(1): أرقاميا

، (طالب)، (ال)، (اشترى: )وىي كالتالي (6) في ىذه الجممة عددىا ستةالمكونات النيائية
وبعبارة أخرى؛ فالمكونات النيائية في ىذه الجممة ىي تمك التي . (نحو)، (ال)، (كتاب)

 (.10)،(9)،(8)،(7)،(5)،(3): أرقاميا
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 :                 تطبيقات حول الموضوع
حاول تقطيع الجممة السابقة الذكر بتطبيق طريقة عمبة ىوكيت : التطبيق األول

 .(الصناديق)

 تقطيعيم لمجمل ثالث /أصحاب المدرسة التوزيعية في تحميميم   يستعمل:التطبيق الثاني
ما الطريقة التي . التشجير، األقواس، وعمبة ىوكيت أو ما يسمى بالصناديق: طرق؛ ىي

 .تفضميا؟  عمل إجابتك

 : حمل الجمل التالية حسب المدرسة التوزيعية/قطع : التطبيق الثالث

 . فيم الطالب دروس النظريات المسانية جيدا -1
 . ىو غادر المكان -2
 .ىو لم يغادر المكان -3
 . أتوك يجرون الحديد -4
 . الطالبات المجدات نجحن في االمتحانات -5


