جامعة لونيسي علي ( البليدة )2
كلية اآلداب و اللغات
قسم اللغة العربية و آدابها
السنة الجامعية 2021-2020
األستاذ د  .قجور

مقياس النقد البنيوي ( قسم السنة الثالثة نقد
و مناهج ) قائمة بمراجع لطلبة األفواج 1 :أ 2 ،أ 1 ،ب.

 فالدمير بروب  :الخرافة الشعبية الروسية  ،ترجمة إبراهيم الخطيب أو :مورفولوجيا القصة ( تحوالت القصص العجيب )
ترجمة سميرة بن عمو و عبد الكريم حسن .
 تزفتان تودروف  :الشكالنيون الروس  :نظرية المنهج الشكلي  ،ترجمةإبراهيم الخطيب .
 فيكتور إيرليخ  :الشكالنية الروسية  ،ترجمة الولي محمد . جان بياجيه  :البنيوية  ،ترجمة عارف منيمنة و بشير أوبري . عبد الوهاب الرقيق  :في السرد ( دراسات تطبيقية ) . عبد الفتاح كليطو  :المقامات ( السرد و األنساق الثقافية ) ترجمة عبدالكبير الشرقاوي .
 -جيرار جينات  :خطاب الحكاية  ،ترجمة محمد المعتصم  ،عبد الجليل

األزدي  ،و عمر حلمي .
 جيرار جينات  :عودة إلى خطاب الحكاية  ،ترجمة سعيد يقطين و محمدالمعتصم .
 سعيد يقطين  :تحليل الخطاب الروائي  ،ج. 1/ محمد مفتاح  :تحليل الخطاب الشعري  ،استراتيجية التناص . جان كوهين  :بنية اللغة الشعرية  ،ترجمة محمد الولي . جميل حمداوي  :نظرية األجناس األدبية ( آليات التجنيس األدبي فيضوء المقاربة البنيوية و التاريخية ) .
 كلود ليفي شتراوس  :األسطورة و المعنى  ،ترجمة صبحي حديدي . سعيد علوش ( عرض و تقديم و ترجمة )  :معجم المصطلحات األدبيةالمعاصرة .
 صالح فضل  :نظرية البنائية في النقد الحديث . أحمد المديني ( تقديم و ترجمة )  :في أصول الخطاب النقدي الجديد . روالن بارت  :النقد البنيوي للحكاية  ،ترجمة أنطوان أبو زيد . إبراهيم رماني  :الغموض في الشعر العربي الحديث . إديث كيزرويل  :عصر البنيوية من بيفي شتراوس إلى فوكو  ،ترجمةجابر عصفور .
 عبد المالك قجور  :الطاهر وطار  :تقنيات السرد ( تمارين تطبيقية ) . بول ريكور  :الزمان و السرد ج ( 2/التصوير في السرد القصصي )ترجمة فالح رحيم .

النقد البنيوي

األستاذ د.قجور
موضوعات لطلبة األفواج1 :أ2،أ1،ب

أ -أنجز بطاقة قراءة في حدود خمس صفحات عن واحد من المؤلفات
اآلتية :
 -1فالدمير بروب  :الخرافة الشعبية الروسية  ،ترجمة إبراهيم الخطيب .
 -2جان بياجيه  :البنيوية ترجمة عارف منيمنة و بشير أوبري .
 -3تزفتان تودروف  :الشكالنيون الروس  ،نظرية المنهج الشكلي  ،ترجمة إبراهيم
الخطيب .
 -4عبد السالم المسدي  :قضية البنيوية  ،دراسة و نماذج .
 -5صالح فضل  :نظرية البنائية في النقد الحديث .
 -6روالن بارت  :النقد البنيوي للحكاية  ،ترجمة أنطوان أبوزيد .
 -7كلود ليفي شتراوس  :األسطورة و المعنى  ،ترجمة صبحي حديدي .

ب -أنجز بحث في واحد من الموضوعات اآلتية :
 -1أثر االتجاه البنيوي في دراسة الشعر عند العرب .
 -2أثر االتجاه البنيوي في دراسة النثر عند العرب .
 -3البنيوية واحدة من الشعريات الحديثة .

