


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لكمة شكر وثلدٍر

 يف مثل ىذه انوحظات ًتوكف امرياع مَفكر كبل أٔن خيط احلروف مَجمؼيا يف لكامت

غبثًا ٔأن حياول جتمَؼيا يف سعورثتبؼرث ألحرفو   

نثرية متر يف اخلَال و ال ًبلى منا يف هناًة املعاف ٕاال كوَال من اذلهرايت و ضور جتمؼنا برفاق اكهوا  سعور

 ٕاىل جاهبنا

 فواجب ػوَنا جشكرمه ووداغيم و حنن خنعوا خعواثنا ألوىل يف غامر احلَاة

ل امشكر و امؼرفان ٕاىل لك من أٔشؼل مشؼًة يف دروب ػومنا و ٕاىل من وكف ػىل منابر و  و خنص جبًز

بدون أٔن أٔوىس امشكر اخلاص مـ : " زىرة " ٔأغعى من حطَةل فكره مَنري دربنا  

ل ٕاىل ه و ابٔلخص كسم امفوسفة رام يف لكَة امؼووم اإلجامتغَةٕاىل ألساثذة امك توجو ابمشكر اجلًز

ري فهل منا لك امتلدٍر و شري"اذلي ثفضل ابإلرشاف ػىل ىذا امبحث جفزاه هللا غنا لك خخمووفب ادلنتور"

.ماإلحرتا  

 

 

 

 

 



 

 

داءــــــــــــٕاى  

وُوا فَ  منُوَن "َُس " كُْل اْْعَ ْْ ُ ْ َو َرُسوْه َو امل ُُ وَ   ى هللُا َْعَ

َّل ٕاال بشكرك  ثعَب انوّحظات ٕاال  ال ًعَب اهّهّار ٕاال بعاغتم ... والو... ٕامييي ال ًعَب انو

 بذهرك ... وال ثعَب الّٓخرة ٕاال بؼفوك ... وال ثعَب اجلّنة ٕاال برؤًتم .

 

ا نوثلةا و مطدًر ا وهرباسً  و س ندً ٔأىدي مثرة ىذا امؼمل ٕاىل من اكهت غونً   

ٕاىل  ءو اإلػزتاز ، وٕاىل من ٔأرضؼتين احلب و احلنان ، و يه رمز بوسم امشفا  

.ٔأيم امغامَة "املوب امناضع ابمبَاض "   

مَم اي من ػومتين بأٔهو غندما ثعفئ ألهوار البد من ٕاضاءة امشمؼة و غرست يفإ   

 كويب ألمل ، ٕاىل من لكت ٔأنمهل مَلدم يل حلظة سؼادة ، ٕاىل من حطد ألشواك

ق امؼمل " ٔأيب احل  مييد  يل ظًر ." بُبغن دريب ه  

ئة ٕاخويت  ة ، خلرض ٕاىل املووب امعاىرة و امركِلة و امنفس امرًب  رمحة.: ػابد ، حزًي

 ٕاىل ػائويت امكرمية

 ٕاىل حبَبات كويب

 ٕاىل ٔأغز ٕاوساهة مجؼتين هبا اجلامؼة " أٓمنة  "

دريب يف اجلامؼة وضدًلاتٕاىل رفِلاث  

ة   نن   



 

داءـــــــــٕاى  

 " بسم هللا املترصف يف امكون ، و املوكوت امبايق اذلي ال ًفىن و الميوت ".

ٕاىل من محوتين امشيور و غودثين امسور ٔأسٔأل امرب امغفور ٔأن ٌسكّها جنان و كطور ، ٕاىل كرة غَين و 

 حبَبة كويب ٕاىل ٔأمجل جوىرة يف حِايت ٔأيم امغامَة

 " فاظمة "

ْاد ٕاىل من ػومين امطرب و امطمود ٕامَم ٔأهت س َدي امرائع و  ٕاىل ٔأغز ما ًوفغ بو انوسان و هيتف بو امف

ثفوق مقر امروػة ٔأيب امؼٍزز ٔأظال هللا يف ْعرهايمن س َادثم   

 " ٔأمحد امش َخ " 

 ٕاىل جديت و جدي امغامَني

مية " مُ  ٕاىل من اكهو جباهيب يف ىذه احلَاة حبووىا و مرىا ٕاخويت ألغزاء ابٔلخص" مِوود" وزوجتو " حو

كويب :زىرة ، هبِة ، مين لك امشكر و امتلدٍر بدون ٔأن ٔأوىس ٔأيخ "محمد" وزوجتو " بتول " ٕاىل حبَبات 

 فضَةل ، مروة ، سيَةل ، ىجرية ، أًٓة 

 ٕاىل امربامع امطغار 

ٕاىل لك من مجؼتين هبم حلظة حب و مودة و ضداكة و مدوا يل ًد امؼون ضدًلايت ألغزاء ابٔلخص احلبُبة 

 امغامَة " ننة "و ٕاىل من اكن مؼي ػىل ظًرق امنجاح و اخلري ضدًلي " امؼَد "  

مثن ابنت خايل امؼٍززة  ٕاىل من وكفت مؼي يف امساء و امرضاء ٕاىل ٔأغز ضدًليت اميت ال ثلدر ضداكهتا ب

 اخملوطة " منطورًة "

  أٓمنة                                                               



 

 أ

 

       

ٌقوم أساس تفكٌرنا على السؤال عن معنى الوجود ، عن ماهٌة كل األشٌاء ، عن موقع          

اإلنسان فً العلم ، لذلك تعتبر الفلسفة وهً حب الحكمة أم كل العلوم صحٌح أن اإلجابات 

التً قدمتها الفلسفة منذ العصور القدٌمة وحتى عصرنا الحاضر قد تغٌرت مع الظروف إال 

جوهرها متشابهة ، وهكذا ٌظل التشاغل بالفلسفة أٌضا ودابما تأمال فً  أنها اجابات ظلت فً

 تارٌخها . 

، تعرٌف ال ٌضعنا فً صلب اإلشكالٌة المعرفٌة ونانً للفلسفة بأنها إن التعرٌف الٌ           

المفهومٌة للفلسفة ، ألن المهم لٌس أن نحب الحكمة فحسب ، وإنما أن نمارسها أن نغوص 

بحًثا عن حقابقها األبدٌة ، وهذه هً المهمة األهم التً اضطلع الفالسفة علٌها منذ  إلى أعماقها

أن عرفت اإلنسانٌة ، فعل التفلسف ، فهو قدٌم قدم اإلنسانٌة وملك لها مهما تعددت درجات 

تقدمها وانحطاطها ، والفٌلسوف ابن اإلنسانٌة  كما ٌقول الفرابً ، ألن أعماله وأفكاره ال 

 واجز والحدود واألزمنة ، فهً تبحث عن الحكمة وعن الحقٌقة . تحدها الح

والحقٌقة أبدٌة الفٌلسوف هو ذلك الذي ٌختصر األبعاد الزمانٌة والمكانٌة فً بوتقة       

واحدة ٌجعلها مطٌة لبلوغ حقٌقة اإلنسان الماورابٌة أو المٌتافٌزٌقٌة ، الفٌلسوف األصٌل هو 

وع تفلسفه غٌر آبه بما حوله ألن موضوعه ٌمأل علٌه ذلك الذي ٌغوص مباشرة فً موض

وجوده ، الفٌلسوف األصٌل هو ذلك الذي ٌتمكن فً وقت من األوقات وقف حركة الفكر 

اإلنسانً حٌث ٌتمكن من إعادة بنابه  وفق مشٌبته وفق معاناته الخاصة ، الفٌلسوف األصٌل 

معاً ، أكثر حرًقا لقوانٌن العقل  هو ذلك الذي تكون أفعاله أكثر قابلٌة للمروق والثورة

 والمعقولٌة المسٌطرة فً الهدم الثقافً لمجتمع من المجتمعات . 

تنوعت المذاهب الفلسفٌة وتعددت مضامٌن أو محاور الفلسفٌة من نظرٌة الوجود إلى       

ٌخاً نظرٌة المعرفة ، كما نأخذ بعٌن اإلعتبار هذه النظرة الشمولٌة إلى الفلسفة معرفًة وتار

 وفكراً وممارسًة .
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ٌح فهمها لذا ٌمكننا القول أن لكل فلسفته ولكل فلسفة خصابصها ومنطلقاتها التً تعد مفات      

ولٌة على الرغم من محاولتها لجعل مبادبها الخاصة مبادئ كلٌة صالحة فً كل زمان  االا

م  والقرن 91ومكان . فالفلسفة المعاصرة هً كل التٌارات الفلسفٌة التً ظهرت خالل القرن 

م ، كانت عبارة عن مناهج ومذاهب سعى من خاللها الفالسفة إلى مزج معطٌات 02

سابقة وٌعود تعدد هذه المذاهب واختالفها إلى التراث الفكري والفلسفً ومعارف فلسفٌة 

     الضخم الذي وجده الفالسفة.  

ففً الستٌنات برزت البنٌوٌة منافسا للوجودٌة من جهة  وتطوٌرا للمادٌة الجدلٌة من جهة      

  .عٌناتأخرى ، وتغلغلت فً كثٌر من العلوم حتى ظهرت منافسها " التفكٌكٌة " فً السب

والفلسفة البنٌوٌة لم تحد عن هذه القاعدة إذ حاولت أن تحتكر التعبٌر عن اشكاالت        

اإلنسانً والتارٌخً حٌث تختصرها إلى عناصر  -الحقبة المعاصرة فً المستوٌٌن المعرفً 

مكونة لنسقها العام ، ومن الضروري أن نشٌر إلى أن البنٌوٌة لم تجد المجال الخصب 

دمت نفسها إلنتشارها مثل : الفلسفة الوجودٌة السابقة لها ، ذلك أن هذه األخٌرة قوالسهل 

إلنسان  لفظته الحرب منهازا ممزقا مضعضع القٌم ، معتل الفكر زاهدا بمثابة العزاء الوحٌد 

فً التفلسف ، أما البنٌوٌة فقد صادقت إنسانا جدٌدا وواقعا معرفٌا جدٌدا تشوبه أوهام كثٌر 

ت وعقدت العزم على تخلٌصه منها ، فالبنٌوٌة أساسا منهج بحث مستخدم فً عدة كما الحظ

تخصصات علمٌة ٌقوم على دراسة العالقات المتبادلة بٌن العناصر األساسٌة الفكرٌة المكونة 

لبنى ٌمكن أن تكون عقلٌة ، مجردة ، لغوٌة ، اجتماعٌة ، ثقافٌة وبالتالً تصبح البنٌوٌة 

كال النظرٌة أثر خالل الستٌنات والسبعٌنات فً عدة من فروع المعرفة طرٌقة أو شكل من أش

فالفلسفة والنظرٌة األجتماعٌة ، وعلم اللغة والنقد األدبً والتحلٌل الثقافً والتحلٌل النفسً ، 

وتارٌخ الفكر وفلسفة العلوم األنثروبولوجٌا ، ولبلوغ ذلك وظفت مفاهٌم جدٌدة مثل : البنٌة ، 

 ومة ، الدال والمدلول ، التزامن والتعاقب . النسق ، المنظ
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 أي بنٌوي منهج  وفق المعروفة  الفلسفات بتطوٌر قامت حٌث انبثق من البنٌوٌة اتجاهات     

 األنثروبولوجٌة صاحب وسترسفكلود لٌفً  المشهورة والنظرٌات للفلسفات جدٌدة بصٌاغة

فرنسا . حٌث احتل مكانة مرموقة  فً العلمٌة  البنٌوٌة زعٌم أصبح أن لبث ما والذي البنٌوٌة

م ، 9192فً الفكر الفرنسً المعاصر ، إذ ارتبط عمله بموجة واسعة من األفكار تجلت سنة 

وعلى الرغم من احتفاضه دابما بمسافة أمام هذه التسمٌة الذي استفاد من   بالبنٌوٌةسمٌت 

عتباره المحرك الجوهري لهذه وس بإمكننا أن ننظر إلى سترانتشار واسع لنموذجها ، ٌ

 الكٌفٌة الجدٌدة فً التفكٌر . 

إن دراسة لٌفً ستروس تنتابها عدة صعوبات منهجٌة : أهمها تلك الثنابٌة التً ٌتمٌز بها       

إذ باإلضافة إلى الصعوبات المشتركة التً تواجه الباحث فً مجال البنٌوٌة كصعوبة اللغة 

ار ، ٌتمٌز كما قلنا بثنابٌة فكرٌة فرٌدة ، فبعض وتعقد األسلوب وغموض بعض األفك

الدارسٌن ٌأخذ لٌفً ستروس استنتاجاته الفلسفٌة عبر كتبه المتعددة ، وٌبنً علٌها منطلقاته 

النظرٌة وهنا ٌقودنا إلى أن ستروس قد اعتمد إعتمادا واضحا على فكرة تقابل اللغة والكالم  

"، حٌث أننا نحس أنه  فردٌناند دي سوسٌرة األول " التً نادى بها الرابد  البنٌوٌة اللغوٌ

ٌنقل كالم دي سوسٌر عن نظام اللغة واصطالحاته مباشرة الى المجال االنثروبولوجً 

واالجتماعً  فلٌفً ستروس ٌتحدث مثال عن الوحدة )سلوًكا كانت أو نظاما اجتماعٌا أم وحدة 

ا من اإلشارات ، ثم تتجانس الوحدات من لغوٌة ( التً تعد فً حد ذاتها نظاما مغلقا ومتجانس

حٌث إن كل إشارة أو مصطلح ٌكون موضوعا إلشارة أخرى ، وال ٌكشف مغزى هذه 

 اإلشارات إال عندما تتحد داخل نظام كلً .

ٌرى لٌفً ستروس أن البنٌة تحمل أوال وقبل كل شًء طابع النسق أو النظام ، فالبنٌة        

ض الواحد منها للتغٌٌر أو التحول تحولت باقً العناصر تتألف من عناصر اذا ما تعر

األخرى ، ذلك أنه رغم التنافر الظاهري الذي نالحظه بٌن البنى والظواهر فً المجال 

 اإلنسانً فإن هناك قواسم مشتركة وروابط تربط بٌنها .
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، فبٌن العادات والتقالٌد والطقوس المختلفة  وٌبدو هذا واضحا فً مجال اإلنثروبولوجٌا      

عبارة عن منظومة  البنٌوٌةواألساطٌر شًء خفً ٌكون بنٌتها المشتركة  وبهذا المعنى تكون 

عالقات  وقواعد تركٌب  ومبادلة تربط بٌن مختلف حدود المجموعة الواحدة  بحٌث ٌتحدد 

ذاتها . والمنهجٌة المتبعة فً هذه المعنى الكلً للمجموعة من خالل المعنى العام للعناصر 

الدراسة فقد هٌكل العمل إلى فصلٌن أساسٌٌن أسبقت بمقدمة عامة حول المحتوى وانهٌناه 

بخاتمة تحتوي على أهم النتابج التً توصلنا إلٌها من خالل الدراسة ، وبعدها الدخول مباشرة 

" تحدثنا فٌه عن  لبنٌوٌةا حول التصورات واألطر النظرٌةإلى الفصل األول المعنون بـ:"

مفهوم البنٌة  والجذور الفكرٌة التً ساعدت البنٌوٌة على النشأة والتطور وما تالها من مناهج 

حداثٌة فً فترة الصراعات اإلٌدٌولوجٌة الغربٌة ، حٌت احتوى هذا الفصل على ثالث 

ً والتطور التارٌخً عالجنا فٌه مفهوم البنٌة ومعناها االشتقاق المبحث األولمباحث أساسٌة : 

الذي شهدته فً مختلف مجاالت المعرفة وكانت محل اهتمام الفالسفة انذاك امثال فردٌناند 

: تضمن المهاد النظري لظهور البنٌوٌة  المبحث الثانًدي سوسٌر . أما فٌما ٌخص 

احتوى على تارٌخٌة   المبحث الثالثوالعوامل التً ساعدتها على النشأة والتطور وأخٌرا 

والمبادئ التى تضمنها  بدون ان ننسى فضل المدارس  اٌجابٌات وسلبٌاتهنشأة المنهج البنٌوي 

 الفصلالبنٌوٌة على تطور هذا المنهج . وبعد االنتهاء مباشرة من الفصل االول انتقلنا الى 

" حٌث المنعطف اللغوي وتأثٌره على بعض المفكرٌن البنٌوٌٌن الموسوم بـ : "  الثانً

تكلمنا فٌه عن أعالم الفكر البنٌوي   المبحث األولا الفصل على ثالث مباحث ، احتوى هذ

وأصلت اتهم واستعرضنا جهودهم وما تاله من أفكار نسجت على منوالهم ، فتتبعنا أهم خطو

إلتجاهاتهم النقدٌة والفلسفٌة واالجتماعٌة والنفسٌة والدور الذي لعبوه فً تلك اإلتجاهات ، أما 

الذي هو لب دراستنا  وبحثنا هذا الذي ٌتمثل فً البنٌوٌة عند كلود  بحث الثانًالم ٌخصفٌما 

لٌفً ستروس، ومشروعه البنٌوي من خالل األنثروبولوجٌا البنٌوٌة ومكانته بٌن الفالسفة 

البنٌوٌة وما بعدها اضافة الى ذلك البنٌوٌة كتعبٌر عن ما المبحث الثالت  البنٌوٌٌن  وأخٌرا 

هذه الدراسة كانت حوصلة النتابج  وخاتمة تكلمنا عن انهٌار البنٌوٌةختاًما بعد الحداثة و

 المتوصل إلٌها من خالل هذا البحث.  
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 ة :ــة الفلسفٌـاإلشكالٌ

النسق المعرفً اإلنسانً ، البد انها قد اتجاها فلسفٌا معٌنا فً إن البنٌوٌة بوصفها      

هضمت ما سبقها من نظرٌات وفلسفات انسانٌة متنوعة ، وإال لما كانت قد توصلت إلى 

قناعتها الخاصة بمفهوم اإلنسان ، وكذلك تأثرها بالبعد الزمانً المكانً فً مجال المعرفة ، 

نستطٌع التأكٌد على انها انعكاس  أي تأثرها بالواقع الغربً الفكري واإلجتماعً ، إال أننا ال

لواقع بعٌنه من سنة كذا الى سنة كذا ، فما دمنا قد سلمنا بشمولٌة الفكر الفلسفً ، فإن البنٌوٌة 

إذ أن اللغة هً المفتاح السحري الغلب جزء من هذه الشمولٌة وال تفسر إال فً إطارها . 

ساسٌا وحاسما فً المنظومة الفلسفٌة الفلسفات المعاصرة على إختالفها لذلك فهً تلعب دورا أ

البنٌوٌة ، اسوة بالفلسفات األخرى ، إنها تقٌم اسسها التحلٌلٌة على وتٌرة االرتباط الرمزي 

بٌن الرموز ومرموزاتها أو الدالالت ومدلوالتها ، وتقٌم فهمها لألشٌاء والظواهر على أساس 

ٌن اللفظة ومدلولها على هذا المنوال التفرٌق بٌن الصٌغة والمعنى ، بٌن الرمز والمغزى ، ب

نجد أن البنٌوٌة انتصرت أٌضا للشكلٌة على حساب المضمون أو المحتوى واذا كان افالطون 

قد أكد على اإلنسان الرٌاضً وبالتحدٌد الهندسً فإن البنٌوٌة جعلت االنسان رمزا لغوٌا 

 وسطحا ال امتداد له .

البنٌوٌة ولٌدة ثقافة غربٌة معقدة ذات جذور ، أبعد من أن ترتبط بدي سوسٌر أو بمنهج     

الشكالنٌٌن الروس ، وعلٌه نعتقد أن دراسة البنٌوٌة كاتجاه فلسفً ، ال ٌجب ان ٌبعد علٌنا 

المرتكزات المادٌة والنظرٌة للبنٌوٌة . صحٌح أن الدراسات البنٌوٌة الٌوم قد أصبحت ، كما 

، جزءا من تارٌخ الفكر والمعرفة المعاصرة ، إال أنها ال تزال تثٌر الكثٌر من المشكالت  قلنا

وخاصة بعد التطورات التً عرفتها التطبٌقات البنٌوٌة فً مختلف مجاالت المعرفة . وعلٌه 

 ماهً البنٌوٌة ؟فأن صٌغة اإلشكالٌة المركزٌة التً سٌتم تحلٌلها فً هذه الدراسة هً : 

هل هً نظرٌة أم منهج ؟ وماهً محدداتها ؟ ذا اإلشكال إلى عدة أسبلة فرعٌة : وٌتفرع ه

 كٌف تتحدد الرؤٌة البنٌوٌة عند كلود لٌفً ستروس ؟ . 

 

 



 

 ز

 

فً هذه الدراسة هو منهج تحلٌلً تارٌخً مقارن ، ومن هذا  المنهج المستخدمإن       

المنطلق كان من دواعً اختٌارنا لهذا الموضوع بالذات ال ٌنبع من أهمٌة البنٌوٌة كمذهب 

فلسفً معاصراكتسحت مفاهٌمه مجال العمل الفلسفً المعاصر، وأحدثت انقالبا ابستٌمولوجٌا 

لً فحسب ، بل ٌعود أٌضا لقلة الدراسات العربٌة فً جوهر المعرفة المعاصرة ومنطقها الداخ

فً المٌدان ، وشعورا منا بهذا النقص ورغبة  فً مناقشة البنٌوٌة مناقشة موضوعٌة متأنٌة 

أحببنا أن ٌكون موضوع بحثنا خاًصا بالبنٌوٌة فً مجال الفلسفة ، هذا المٌل ٌسمى عند 

نا بأن الفكر اإلنسانً سلسلة البعض استغراب على وزن استشراق وال حاجة للتذكٌر ه

متكاملة متصلة الحلقات وأن الفكر العربً جزء من هذه السلسلة وأال نؤمن بقول هٌجل من 

أن على األنسان أن ٌكون ابن عصره ، وكذلك المٌل الشدٌد لمثل هذه المواضٌع واألبحاث 

 فً بصفة خاصة.الجدٌدة وحب التطلع على الفلسفة المعاصرة لغرض اإلثراء المعرفً والفلس

 التً تلقٌناها بكثرة فً هذا العمل منها : مفاهٌم الدراسةومن بٌن        

 .وهً بناء متكامل مترابط األجزاء أو ترتٌب أجزاء مختلفة فً شٌا واحد  :     البنٌة 

 هً مدلول لفظ أو تعبٌر عن معناه الفكري . .:  لعالمةا 

هً علم اللغة المؤسس على المقارنة  مختلف األلسن المعروفة ٌتضمن :  اللسانٌات 

 صرف ، علم المعاجم وعلم الداللة .النحو، ال الصواتة 

   هً مجموع األصوات اإلنسانٌة المعبرة ومجموع اإلشارات الصوتٌة أو غٌرها :   اللغة 

 التً ٌعبر عنها الفكر .

مترابطة ببعضها البعض بقطع العلمٌة الٌة أو: هو جملة اآلراء والنظرٌات الفلسف  نسق 

  مطابقتهاعن الواقع . عنالنظر

  .هو مجموعة عناصر أو أفكار أو أجهزة تترابط وتؤلف وحدة متناسقة:   نظام 

 

 



 

 ح

 

التً وجدناها هً دراسة الطالبة وردة عبد العظٌم عطا هللا  الدراسات السابقةومن بٌن     

" سنة  البنٌوٌة وما بعدها بٌن التأصٌل الغربً والتحصٌل العربًقندٌل الموسومة بـ :" 

م ، حٌث قامت بالتأصٌل المفصل للبنٌوٌة وما انبثق عنها من اتجاهات وفقد 0292

استعرضت أعالمها ولخصت أفكارهم وأهم منجزاتهم . والجدٌد الذي حاولنا إبرازه هو 

وما نالحظ على هذه ة بشكل خاص .واالنثروبولوجٌ اسة البنٌوٌة الفلسفٌة بشكل عامدر

الدراسة التً تعتبر الوحٌدة فً جامعتنا هو غٌاب الطرح الفلسفً الذي حاولنا ابرازه من 

 لهذه الدراسة .  تقدٌمناخالل 

الصعوبات التً واجهتنا فً بادئ راسة هو تلك والد للبحث مسار أي منه ٌخلو ال مما      

فروض على القطاع والذي نتج عنه شح المصادر األمر كثٌرة وأبرزها هو الحصار الم

 والمراجع المدعمة للدراسة ، ولكن بعد الشروع فً العمل واإللمام بالموضوع تجوزناها .
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 "" التصورات واألطر النظرٌة حول البنٌوٌة 

   مفهوم البنٌة .: المبحث األول 

  ًالمهاد النظري لظهور البنٌوٌة :المبحث الثان. 

  تارٌخٌة نشؤة المنهج البنٌوي .: المبحث الثالث 

 

 "نسق ونظام من المعقولٌة البنٌة " 
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  واألطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات                                                 الفصل األول       

    تمهٌد :    

لقد مثلت الوجودٌة ، شكبل متطرفا من النزعة الفردٌة ، فقد شددت على اللهجة الذاتٌة      

وعلى مسإولٌة اإلنسان ، وقلق اإلختٌار اإلنسانً ، وفً المقابل ضحت الوجودٌة بالعقبلنً 

والموضوعً والصرامة العلمٌة ، لذلك نقص نفوذ الوجودٌة  عندما طرحت مسؤلة البنٌة : 

 .كلمات السحرٌة حتى ذلك الحٌن الذاتٌة فصارت منذ ذلك فصاعدا البنٌة (( ))كانت ال

لقد تعمق الفشل أكثر ، عندما لم تستطع الوجودٌة أن تقدم أساسا للعلوم اإلنسانٌة ،       

بالذات وحدها دون سواها ، كان ٌبعدها عن طلب الموضوعٌة فً العبلقات  فاإلهتمام

اإلنسانٌة ، وفً ظل ذلك الوضع ، أخذ التحلٌل البنٌوي ٌكشؾ عن خصوبته المعرفٌة وٌبٌن 

إن هذا الوصؾ الشامل لحالة الوجودٌة فً عن إمكانٌته فً تؤسٌس علوم إنسانٌة حقٌقٌة . 

  وجودٌة  ، ومعاكسا شرعٌا للٌسار الماركسً فً فرنسا . مقابل البنٌوٌة خلفا شرعٌا لل

ن فكرة البنٌة فً ذاتها لٌست جدٌدة تماما فً الدراسات اللؽوٌة فهً ال تعود على سوسٌر إ  

ؤثرون بالعلوم هم المتولدت م والسٌما بهم و89م و88القرنٌن  وحده  فلقد  انتبه إلٌها لؽوٌٌن

" وتزعزعت فً عدة مجاالت ومٌادٌن مختلفة وهً فرانزبوب" و"شلٌغل" :الطبٌعٌة أمثال

إذ هج جدٌد وفلسفة جدٌدة مصطلح عرؾ عدة تؽٌٌرات وتطورات مهدت لظهور من ودراسة أ

ل تتعداها إلى الجوانب النظرٌة ال تتوقؾ أهمٌة هذا المفهوم ، على الجوانب المعرفٌة ب

ج مجموعة من النظرٌات : فً المجتمع األٌدٌولوجٌة ، فمما ال شك فٌه أن المفهوم قد انتو

وبناء على هذه األهمٌة المعرفٌة والنظرٌة وخاصة  والثقافة ، وتارٌخ الفكر ، واألدب ....إلخ 

 ؟ . ما المقصود بالبنٌة ؟ وما مراحل تطور هذا المفهومالمنهجٌة ،  فإننا نتساءل 
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البنٌوٌة طر النظرٌة حولاألالتصورات  و                                   لفصل األول                      ا  

مفهوم البنٌة : المبحث األول   

       :  البنٌوٌة بعد الوجودٌة  - 1 

وجودٌة أهم تٌار من تٌارات الفكر البورجوازي المعاصر ، وانتشرت فً تعتبر ال        

وأثنابها ، وإن ماٌؽٌر دور الوجودٌة الهام فً تطور الفترة ما قبل الحرب العالمٌة الثانٌة  

الفكر الفلسفً البورجوازي المعاصر ، هو أنها عكست فً مرحلة من المراحل الصراع 

الدابر والموجود واقعٌا ، وقبضته على الحالة البلمستقرة للمجتمع البورجوازي 

 السبٌل الطبٌعً للحدسٌة  وما الوجودٌة إالالمعاصرمسالفة فً الحدٌث عن إؼتراب اإلنسان ، 

ؼٌر أنها أكثر رادٌكالٌة فً عكسها لظروؾ عصرها من البرؼسونٌة، التً جاءت باسم 

لقد صبؽت مشكلة اإلنسان جمٌع إتجاهات  وانفصل عملٌا عن مطالب الواقع .))الحٌاة(( 

نسانٌة الفلسفة الفرنسٌة فً القرن العشرٌن ، ولكن تمركز االشكال الفلسفً حول الذاتٌة اال

كما لو أنها الواقع األعلى واألهم أظهرته الوجودٌة ، ورؼبة كل فرد فً اإلحاطة  بذاته ، 

وإظهار إرادته الخاصة ، وأفكاره المبدعة ، التً ال تتضمنها أي أعراؾ أخبلقٌة ودٌنٌة ، 

ونفً القوانٌن اإلجتماعٌة ، كل هذا ٌكمن فً األساس الوجودي للشخصٌة . 
1

 

أنها القت ، إال الثانٌة مقابل الحرب العالمٌة  إلى م من أن جذور الوجودٌة تمتدعلى الرؼ    

اإلختٌار اإلنسانً ، وبالتوكٌد على ذلك بتركٌزها على قلق و كبر بعد الحرب ،رواجها األ

آسً الحرب من أهمٌتها المعرفٌة هً اختٌارات زادت مالمسإولٌة واإللتزام والحرٌة و

دخولها نذاك وأدٌة على الساحة الثقافٌة ال أن سٌطرت الوجوإ اإلنسانٌة ،واإلجتماعٌة و

لى هرم المفاهٌم إدٌا الى نوع من الرتابة والسطحٌة فً المناقشات ، وأمجاالت جد متنوعة 

هكذا " ومفاهٌم ماركسٌة جدٌدة فً " النقدالوجودٌة ذاتها ولم ٌفدها محاولة سارتر تطعٌمها ب

فا جذرٌا عن الفلسفة الوجودٌة د مذهب فلسفً جدٌد ٌختلؾ اختبلشهدت ضفاؾ السٌن مٌبل

هو البنٌوٌة ، اختبلؾ فً المنطلقات الفكرٌة وفً نسق المفاهٌم الذي ٌستعمله كل منهما .و
2

 

                                                           
1

 .  81،  81م ، ص8981،  8سخاروفا ، من فلسفة الوجود إلى البنٌوٌة ، تر : احمد برقاوي ، دار دمشق ، لبنان ، ط/ 

2 
 .88ص،  8991 ، 2ط/،الجزابر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ٌوٌة فً الفكر الفلسفً المعاصر ،البن، عمر مهٌبل   
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌةو  التصورات                                               ل          الفصل األو 

 

على الرؼم   J.M. domenach " جان مارى دومٌناك"ٌقول الكاتب إن الفرنسٌٌن كما    

الدعابمٌة ، فإنه ن بقٌة الدول األوروبٌة األخرى وأمرٌكا فً المجاالت العلمٌة ومن تخلفهم ع

ا من الحقٌقة ، إذ بالفعل . عبارة على بساطتها تمثل جزء  حد ٌقارعهم فً المجاالت العقلٌة أال 

محلها مفاهٌم لتزام لتحل االرٌة وتختفً من الساحة الفكرٌة الفلسفٌة مفاهٌم القلق والحبدأت 

لكن هل هذا ٌعنى مجرد نزوع إلى التؽٌٌر وطلب الجدٌد ، أم أنه ٌعبر عن النسق و البنٌة ، و

فموجة مهما ٌكن )التارٌخٌة ، لبته مقتضٌات المرحلة المعرفٌة وشكال معرفً عمٌق تطإ

كابن ، الوعً ال أنها ال تزال واضحة حول مجموعة من المفاهٌم مثل الإمضت ،  ( الوجودٌة

هكذا سٌكون شؤن و نسانً ،فسها فرضا على التراث الفلسفً اإلالحرٌة حٌث فرضت نو

قٌمة منهجٌة موضوعٌة لها ، الن إصدار مثل هذه  البنٌوٌة . توقعات متفابلة ال شك ، لكن ال

أن المتتبع للفكر الؽربً عامة  ٌقانٌة ، بٌداألنهاٌة إلى التعصب وٌة ٌإدي فً الاألحكام القٌم

نها أرة معٌنة ، هذه فترة الستٌنات والفرنسً خاصة ، سٌجدان البنٌوٌة جاءت فعبل فً فتو

 .ساسٌة للفكر المعاصرأنسان قاعدة اإلمن تصورها للمعرفة والتارٌخ وحاولت أن تجعل 
1 

عندما بدأنا البحث فً موضوع البنٌوٌة أثارت انتباهنا نقطة هامة ، وهً قلة الدراسات    

حول البنٌوٌة فً اللؽة العربٌة خاصة الجٌد منها ، على عكس الفلسفة الوجودٌة مثبل وهً التى 

ن أال ٌفصلها عن البنٌوٌة سوى فارق زمنً بسٌط ، فكٌؾ نعلل ذلك ؟ أٌرجع السبب إلى 

كثر أتطلبات الفكر العربً المعاصر ، ولتصاقا بمإكثر أالمعرفً للفلسفة الوجودٌة التركٌب 

وقفها السلبً من مفهوم م أن هذا النفور من الفلسفة البنٌوٌة ٌعود الى مأتعبٌرا عن خصابصه 

نسانٌة ، عدمٌة ، رجعٌة ، فً حٌن تكون إفلسفة ال لٌها على أنها إبالتالً النظر االنسان و

 لوجودٌة فلسفة ٌسارٌة واعدة كما ٌتمنى سارتر نفسه ؟ الفلسفة ا

 

                                                           
1

 . 82ص عمر مهٌبل ، المرجع نفسه  ،  
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة و  التصورات                                             الفصل األول          

لكل قلنا سابقا لكل عنصر فلسفته ، و ن تإخذ بهذه البساطة ، فكماأالقضٌة أعمق من إن     

لى بلوغ الكلٌة فً إ قناعتها والفلسفة الوجودٌة على الرؼم من طموحهافلسفة خصابصها و

قبل كل شًء عن إنسان معٌن ، مرحلة وال وأو الوجود االنسانٌٌن فإنها عبرت مستوى الفكر

 معٌنة ، كان منطق العواطؾ هو الرابج فٌها .

جعل المفكرٌن  واالجتماعًأصابنا فً المستوٌٌن الفكري لعل التراجع الحضاري الذي و     

قرب للتعبٌر عن نفسٌة أفكار الوجودٌة ألنها ألى تبنً لمشتؽلٌن بالفلسفة العرب ٌمٌلون إاو

نسان الذي فقد قدرته على التحدي ، على اإلبداع ، على اإلنسان المرٌض ، المنهزم ، اإل

تجمع  ٌع الجبهات بٌنماعلى جمألمم األخرى فً جمٌع المستوٌات  والمواجهة الحضارٌة مع ا

هً أنها تعبر التقنٌة فً اللؽة صعوبة أخرى ، وسلوب ولى جانب الصعوبة فً األالبنٌوٌة إ

ثٌقا و ارتباطاأنها ترتبط تمثلها بعد ، ذلك ولم نتمكن نحن من استٌعابها  عن مرحل معرفٌة 

فرزها التطور بطبٌعة المرحلة الجدٌدة التً أو بوتٌرة التقدم الحضاري الذي بلؽه الؽرب ،

العلمً و التكنولوجً ، الذي ال ٌزال نصٌٌنا منه ، نحن الشعوب النامٌة قلٌبل هذه الصعوبات 

 .وؼٌرها جعلت الفكر العربً ال ٌهضم بسهولة هذه الفلسفة 
1

 

للفلسفة الوجودٌة ، وعلى  الماهويمادامت اشكالٌة الوجود تشكل عصب السإال         

فإنه سٌكون منعزال ، منفصبل عن األشٌاء والناس  افتراض أن هذا اإلنسان موجود بالفعل ،

ضمن شروط عدمٌة وعبثٌة الكابن ، لقد حاول سارتر فً كتابه " نقد العقل الجدلً " معا ، 

أن ٌخفؾ من وطؤة النزعة العدمٌة ، عن اإلنسان الوجودي بإعطابه بعدا تارٌخٌا ، جدلٌا ، 

بٌد أن هذه المحاوالت فً نظرنا لم تقلل شٌبا  ماركسٌا ، ٌعطى تفسٌرا آخر للذاتٌة المتعالٌة ،

من حدة الؽثٌان الوجودي كما ال ٌفوتنا فً هذه العجالة أن ننوه بالتطورات التً عرفتها 

 العلوم المعاصرة وما نتج عنها من اشكالٌات فلسفٌة وفكرٌة  ذات االهمٌة الكبٌرة .  

 

                                                           
1

 .81عمر مهٌبل ، المرجع نفسه، ص  
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌةو  التصورات                                   الفصل األول                    

 تحدٌد مصطلح البنٌة :  – 2  

ة دٌث عن البنٌوٌة كتٌار فكري ظهر لٌتجاوز النزعة التارٌخٌحقبل الشروع فً ال      

 لنا من تحدٌدالظاهراتٌة ، ال بد ت كخلفٌة مثل : الوجودٌة والفلسفات التً تعتمد على الذاو

 اصطبلحا : مصطلح البنٌة لؽة و

بنٌة وقد ً : بنى ، ٌبنى ، بناء و بناٌة ون كلمة البنٌة مشتقة من الفعل الثبلثإ لغة : –أ     

التً ٌشٌد على تكون " بنٌة " الشًء فً العربٌة هً " تكوٌن " فكلمة البنٌة تعنً الكٌفٌة 

.  و ذاكنحوها هذا البناء أ
1

 

نا الدالالت التالٌة تتٌح ل (هـ  788ت  )ب البن منظور نجدها فً لسان العرو     
2
 (البنً)  : 

ٌقال ابتناهُ ( ، )بنٌناهُ وبنٌانا  وُبنٌة  وبنى مقصور و، و (و بناءا   بنى البناء بنٌا   )نقٌض الهدم ، 

ٌة : وهً مثل رشوة و ٌَ  .  (رشا كان البنٌة الهٌبة التى بنى علٌها....ُبن

 فً المعجم العربً الحدٌث ال روس على البٌت (البنٌة ُ )كما تدل      
3
أقام جدرانه : شاده و 

 . (األرض أقام فٌها البناء  )

 تشتق من األصل البلتٌنً   structure فإن كلمة " البنٌة "   فً اللؽات االوروبٌة أماو    

structur  الكلمة معنى إمتد مفهموم وعلٌها بناءها  ثم  الطرٌقة التً ٌقوم أو التً تعنً البناء

من جمال ما ٌإدى إلٌه وجهة النظٌر الفنٌة المعمارٌة و فً مبنى ما من اءلٌشمل وضع األجز

 شكلً .

وتعنً بنٌة الشًء فً اللؽة العربٌة كل ماهو أصل فٌه وجوهري وثابت ال تبدل بتبدل األوضاع 

 والكٌفٌات . 

                                                           
1

 . 71، ص  م2007/ط ، ، دار الؽرب للنشر و التوزٌع ، د لخضر العرابً ، المدارس النقدٌة المعاصرة  

2
 868، 860، ص  2ابن منظور : لسان العرب ، مادة )بنى( ، دار مكتبة الهبلل ، بٌروت ، د/ط ، مج   

3
 .  252، ص م8971كتبة الروس ، بارٌس ، د/ط ، روس ، ، مر : المعجم العربً الحدٌث الحخلٌل ال 
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات و                                                           صل األولالف

 

كثر من عشرٌن مرة على صورة هذا األصل أ استخدمتجدر بنا اإلشارة إلى القرآن الكرٌم و       

هْم ُبْنٌاَنا  ان " و " مبنى " ٌقول هللا تعالىاألسماء " بناء" و " بنٌ الفعل " بنى " أو ٌْ ُنو َعلَ {{: }}إِّبْ
1

  

قوله : }} الذي َجَعَل لَُكْم األَْرَض فَراشا  و الَسماََء ِبَناء  {{ و
2

 قوله أٌضا : و  

ُر أُ }}  ٌْ اَنَنُه َعلى َتْقوى مَن هللَا َورْضواَُنه َخ ٌَ اُتْه على َشفاَ ِجرٍؾ َهارف ا أََفِمَن أََسَس ُبْن ٌَ م مْن أَسَس ُبْن

 َنَهاربه فً َناَر َجَهَنَم {{
3

 . . صدق هللا العظٌم 

البنٌة هً نسق من التحوالت له قوانٌنه الخاصة ، فالبنٌة تحمل طابع إصطالحا :  -ب      

وأن ٌحدث النسق أو النظام ، وتتؤلؾ من عناصر ٌكون من شؤن أي تحول بؽرض للواحد منها ، 

ومن هنا ٌرى "كروبر" أن أي شًء بشرط أن ال ٌكون عدٌم تحوال  فً باقً العناصر األخرى . 

 ٌمتلك بنٌة فكل شًء مبنً بصورة ما . amorpheالشكل 

 –، بقدر ما هو واضح ، بقدر ما ٌنطبق على البنٌة  االصطبلحً االستعمالمن الواضح أن هذا 

الشكل ، كما أن هذه التحدٌدات عامة ، ٌنقصها عنصر أساسً ، وهو عنصر العبلقة المتبادلة بٌن 

 نظرٌات المجموعة . -الحقا  -األجزاء ، هذا العنصر الذي تضٌفه 

قوله : " و تبدو البنٌة بتقدٌر أولً مجموعات تحوالت تحتوي على  ٌة ٌعرؾ جان بٌاجه البنٌو    

ت نفسها ، دون أن تتعدى ابل خصابص العناصر ( تبقى تؽتنً بلعبة التحوالقوانٌن كمجموعة ) تق

ن تستعٌن بعناصر خارجٌة " .حدودها أو أ
4
  

 هً كالتالً : للبنٌة أنها تتضمن ثبلث خصابص و نبلحظ من خبلل تعرٌؾ جان بٌاجٌه     

 

                                                           
1

 ، رواٌة حفص عن عاصم .  20سورة الكهؾ ، اآلٌة  

2
 ، رواٌة حفص بن عاصم .  22سورة البقرة ، اآلٌة  

3
 ، رواٌة حفص عن عاصم .  809صورة التوبة ، اآلٌة  

4
 .  08م ، ص 8985،  1و بشٌر أوبري ، منشورات عبٌدات ، بٌروت ، لبنان ، ط /  جان بٌاجٌه ، البنٌوٌة ، تر : عارؾ منٌمنة 

 م عالم نفس وفٌلسوؾ سوٌسري ، ٌعتبر من رواد المدرسة البنابٌة فً علم النفس .8980م .8896:  جان بٌاجٌه 
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات و                                                    الفصل األول      

 

 الكلمة أو الشمول :  - السمة االولى Totalite   ًتعنً هذه السمة خضوع العناصر الت

تشكل البنٌة لقوانٌن تمٌز المجموعة كمجموعة  أو ككل واحد ومن هذه الخاصٌة تنطلق 

لقوانٌن تركٌبٌة تتعدى ً بذاتها نقدها لؤلدب من المسلمة القابلة بؤن البنٌة تكتف البنٌوٌة فً

األدبً بعضه البعض .أجزاء الكٌان  دورها من حٌث هً روابط تراكمٌة تستند
1

 

 التحوالت :  - السمة الثانٌةTransfarmations  المقصود بها هو أن المجامع الكلٌة

التً تحدث داخل " تنطوي على دٌنامٌكٌة ذاتٌة تتؤلؾ من سلسلة من التؽٌرات الباطنٌة 

أو المنظومة خاضعة فً الوقت نفسه لقوانٌن " البنٌة " الداخلٌة دون التوقؾ على  "نسق

أٌة عوامل خارجٌة . 
2

 

أن تظل فً كما أن هذه السمة  تعبر عن حقٌقة هامة فً البنٌوٌة ، و هً أن البنٌة ال ٌمكن   

 حددة من قبل حالة سكون مطلق ، بل هً دابما تقبل من التؽٌرات ما ٌتضمن مع الحاجات الم

عبلقات النسق أو تعارضاته ، فاألفكار التً ٌحتوٌها النص األدبً مثبل تصبح بموجب هذا 

 . ببا لنزوع أفكاره الجدٌدةالتحول س

 التنظٌم الذاتً  - السمة الثالثةAuto Réglage   المقصود بها هو أن وسع البنٌات نفسها

المحافظة على بقابها ، وٌحقق لها ضربا من كفل لها ٌبنفسها مما ٌحافظ لها وحدتها ، و

 .اإلنؽبلق الذاتً ( )

عناصر  هذا ٌعنى أن تحوالتها الداخلٌة ال تقود إلى أبعد من حدودها و إنما تإكد دابما   

على الرؼم من انؽبلقاتها هذا ال ٌعنً أن تندرج ضمن بنٌة أخرى تنتمً الى البنٌة نفسها و

 . الذاتً أوسع منها دون أن تفقد خواصها

 

 

                                                           
1

 08جان بٌاجٌه ، المرجع  نفسه ، ص  

2
 .  18م ، ص 8960زكرٌا ابراهٌم ، مشكلة البنٌة ، مكتبة مصر ، القاهرة ، د/ط   
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األطر النظرٌة حول البنٌوٌةو  التصورات                           صل األول                                الف

 

ـ التطور التارٌخً للبنٌة :   3
 

مثال القرٌب أسبلفا من أوا الوجودٌة فً الماضً البعٌد أوالكثٌرون قد وجدإذا            

قد وجد للبنٌة فً الماضً البعٌد أو ؼٌرهم فإن  البعض أٌضا " و نٌتشه" " وأوغسطٌن"

"  كانط" و"  روسوو"  "لٌبنز" " و رٌمون لون" و " أرسطوثال : " القرٌب أسبلفا من أم

ن على األقل موضع إشك ف األنساب منهذه الشجرة الضخمة من لكن إذا كانت ؼٌرهم ، وو

ذي ال شك فٌه أن األب الحقٌقً لهذه الحركة فً العصور الحدٌثة هو العالم التساإل 

م ( الذي ٌعود له الفضل فً ظهور 8981م 8857)  "فردٌناند دي سوسٌر "السوٌسري 

1 .م8986دروس فً األلسنٌة العامة" لح البنٌة من خبلل كتابه الهام "مصط
   

 هً كاآلتً : عدة خلفٌات وتعود نشؤتها إلى 

   الخلفٌة اللسانٌة :  -1
 

نحدر من وقد إ 8857-88-87فً جنٌؾ بسوٌسرا فً  ولد :فردٌناند دي سوسٌر : أ      

تدرٌسها و ل حٌاته فً دراسات اللسانٌات التارٌخٌة قضى جُ  بروتٌستانتٌة  فرنسٌة  عابلة 

رؾ على بذورها فً الفكر الحدٌث أصولها األولى للتعلفهم البنٌة البد من العودة إلى و

هم معالمها الكشؾ عن أوالدراسات النقدٌة واألدبٌة و تطورها فً مختلؾ العلوم اإلنسانٌة و

. فقد طرح  إلٌه ٌرجع الفضل فً تحدٌد المنهجالحدٌثة ومإسس اللسانٌات التارٌخٌة البنٌوٌة و

، ٌذكرهً القضٌة التى لم ٌعرها الباحثون قبله إهتماما قضٌة " بنٌة اللؽة " و  كتابه  فً بداٌة

.مباشرة لة بسٌطة ون ٌكشؾ أن المفردة اللؽوٌة لٌست معادفً بحثه اللؽوي استطاع أو
2

 

 

                                                           
1

 .  11ص ، المرجع نفسه  ،زكرٌا ابراهٌم   

 م فٌلسوؾ وعالم اجتماع فرنسً .8981م . 8905: رٌمون لون 
2

 م. ص8985،  8، ط/  : ٌوبٌل ٌوسؾ عزٌز ، دار اآلفاق العربٌة ، بؽدادعلم اللؽة العام ، ترفردٌناد دي سوسٌر ،   
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 ألطر النظرٌة حول البنٌوٌة او  التصورات                          الفصل األول                             

 

صورة سمعٌة هً مكونة من مفهوم سماه مدلول و العبلمة لٌست بسٌطة بلقال " إن و      

هذا ما مدلول بذاته ، بل هً بنٌاتاها و العبلمة إذا لٌست هً الدال بعٌنه وسماها دال ، فال

التنسٌق بحٌث تصبح اللؽة و إلٌها نشاط آخر هو نشاط الربط  لكن أضاؾو  ٌتعلق بالمفردة

 ".العبلمات " نسق من 

أكد و المقاربة وألنظرة التارٌخٌة لقد ابتعد دي سوسٌر عن النظر فً اللؽات من وجهة ا      

أن نصل و صفها كما هً فً فترة زمنٌة محددةمنهج لدراسة اللؽة هو أن نحاول ول ضأن أف

ن توصل إلى معرفة البنٌة أو أوو القوانٌن العامة التً تحكمها أمن هذا الوصؾ إلى القواعد 

فإنها تعنً تستجٌب لشًء ما انت كلمة بنٌة تعنً شٌبا معٌنا وإذا كلً لها ، وهٌكالتركٌب ال

اكل فً العلوم التً تناقش العبلمة . شتفسٌر المطرٌقة جدٌدة فً طرح و
1

 

كان حجر  : ٌبدو لكثٌر من العلماء اللسانٌات المعاصرٌن أن بلومفٌلد بلومفٌلد – ب      

فً و " اللغة "ٌتجلى ذلك فً كتابه  االساس فً بناء النظرٌة البنٌوٌة فً علم اللسانٌات و

اقترح بطرٌقة ٌعرؾ فً أوروبا ظهر بلومفٌلد والذي بدأ فٌه عمل سوسٌر ٌظهر و  الوقت

 مستقلة عن الدراسات اللؽوٌة االوروبٌة نظرٌة عامة فً اللؽة . 

نٌة التً ٌعٌشون ة بالبفروق بٌن البشر محكوم" السلوكٌة " الفكرة القابلة بان ال هتمتإو     

ن أي سلوك هو رد فعل أي ٌحدث نتٌجة إستجابة للمثٌر الخارجً عند إقتحام أفٌها ، و

السلوكٌة المٌدان اللسانً أصبحت األشكال اللؽوٌة تحلل  كما هً ملحوظة فً الواقع اللؽوي 

ان جادا  بنٌة الضمنٌة . تطورت النظرٌة السلوكٌة علً ٌد بلومفٌلد الذي كدون أدنى إهتمام لل

تفسٌرها آلٌا ، فالدراسة ا على وصؾ بنٌة النظام اللسانً وانعكاساتهمتهٌبا  لنتابجها وو

البنٌوٌة كما أكد بلومفٌلد هً دراسة شاملة للؽة تتناولها من جوانبها كافة حٌث ٌإكد أن 

.على أسس علمٌة صحٌحة  دراسات ضالة ؼٌر مبٌنة
2

 

                                                           
1

 فردٌناند دي سوسٌر ، المصدر نفسه ، ص   

 م أحد علماء اللؽة األمرٌكٌٌن ، وأحد أهم الرابدٌن فً مجال اللؽوٌات البنٌوٌة فً الو. م . أ . 8991م .8887:  بلومفٌلد 
2

 م ، 2009، 08محمد بلقاسم ، النقد البنٌوي ، ضمن مجلة النحاب و اللؽات ، العدد  
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة و  التصورات                         الفصل األول                              

 

تباعه تجاه مثٌرات خارجٌة ، ولقد اتبع أة بالنسبة له هً سلوك فٌزٌولوجً إلؽوال       

اللؽوي حٌث قام بتطبٌقه على بعض صبح طرٌقهم الوحٌد فً البحث أالمنهج الوصفً و

نقصد به و مرٌكٌة المنهج الوصفً للؽةعلٌه فقد تبلورت البنٌوٌة األة واللؽات اإلنجلٌزٌ

ال ى وجمل من لؽة أخرددة دون معاٌٌر مسبقة ، فبل لؽة أوصؾ اللؽة فً حقبة زمنٌة مح

لموضوعٌة على الصٌؽة ا كما تمٌزت البنٌوٌة باإلصرار لهجة أقوى من لهجة أخرى ،

قد ساٌدت الموجة  بتلك تكون البنٌة اع مادة الدرس للفحص المخبري ، وبإخضللدراسة و

تطرفت فً النصؾ األول من القرن الحلً والموضوعٌة التً سادت معظم الحقول المعرفٌة 

كما تطرؾ ؼٌرها . 
1

 

نحو تفتٌت  لؽوٌة البنٌوٌة أخذو ٌتوجهونٌتضح لنا أن فبلسفة الدراسات ال ومما سبق      

"  همسلٌفإتجاهات متباٌنة كما ذهب " ارس مختلفة وتمزٌقها إربا  إربا  فتكونت مدو ٌةالبنٌو

إن المقصود باللؽوٌات البنٌوٌة هو مجموع  "ٌحاول رأب الصدع فً الفكر البنٌوي ٌقول :

أوال صؾ اللؽة باعتبارها مٌا واألبحاث التً نستند إلى فرد واحد مإداه أنه من المشروع عل

اآلخر أعنً بالذات كٌانا مستقبل من العبلقات الباطنٌة التً ٌتوقؾ بعضها على البعض و

بكلمة واحدة " بنٌة " 
2

تطورت الدراسات اللؽوٌة بعد هذا جهود علماء اللسانٌات و تواصلت  

وكذلك    "Jackobson " جاكبسونتطورا كبٌرا مع اسهامات الروس الثبلث الذي ٌشمل 

إضافة الى علماء آخرٌن مشهورٌن  emile – benveniste  "بنفٌنٌست"سهام الفرنسً إ

ؼٌرهم كل هإالء و  hielmselive " هلمسلٌف"، و  "chomisky"  تشومسكً" مثل : 

إدخال كلمة مفهوم نسق ) حٌث تكؾ  أ : نستطٌع أن نلخص مجهوداتهم فً النقاط التالٌة :

حدود على أن تظل كٌانات معزولة ، وٌتم النظر إلٌها كعناصر مترابطة لكل مبنى ( . 
3

 

 

                                                           
1

 . 852محمد بلقاسم ، النقد االدبً المرجع نفسه ، ص   
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات و                                                     الفصل األول  

 

التزامن الذي ٌعبر عنه سوسٌر بنقٌضه فً حٌن تعرضه : التمٌٌز بٌن التعاقب و ب     

 التعاقب . تان البلحقتان كؤولوٌة التزامن والمدرستان األلسنٌتان البنٌوٌ

: اإلنتقال من المستوى القصدي لؤلفراد الناطقٌن إلى أن تهٌمن علٌه قوانٌن النسق ،  ج     

 فعقبلنٌة النسق األلسنً هً عقبلنٌة ؼٌر قصدٌة . 

: التحلٌل التزامنً ) البنٌوي ( للظواهر مهمة خاصة األلسنٌة و بالتالً األسبقٌة على  د    

علٌه أن ٌسبق هذه كما علٌه أن ٌسبق تحلٌل والتكوٌنٌة أو التارٌخٌة (  الدراسة التعاقبٌة ) 

التؤثٌرات الخارجٌة التً ٌمكن أن تمر بها الظواهر المذكورة . 
1

 

 :  الخلفٌة الشكلٌة - 2

ن وضع دي سوسٌر أتعد المدرسة الشكلٌة الروسٌة الرافد الثانً من روافد البنٌة بعد        

أوروربا فً  لم تعرؾوالمٌة األولى لدت هذه المدرسة اثناء الحرب العحجرها األساس ، و

 تؤلفت جماعة الشكبلنٌٌنالثانً وإال بعد أن نشر كتابان أساسٌان األول لفٌكتورادٌش  أمرٌكا و

الروس من مجموعة من الشباب الباحثٌن كانوا طلبة الدراسات العلٌا بجامعة موسكو ألفوا معا 

فً العالم التالً ان على رأسهم " رومان جاكبسون" وم ، وك1915حلقة موسكو اللؽوٌة عام 

نقاد األدب لجامعة أخرى عرفت بإسم بتؤسٌس عدد آخر من علماء اللؽة وتكون لهم جنتح آخر 

ة فً هذٌن لدت الشكلٌت هذه الحلقة لشعراء أٌضا بذلك وانتسبو Apoyaz"  أبوٌاز"

 2.قدي نفٌما بعد من أشهر رواد الفكر ال إعتبروا جمٌعاالمركزٌن منها و

تنفجر  العلمٌة الكبرى التىوكانت القوة المحركة لهذه الجماعة تنبع من الطاقة النظرٌة و    

ربٌس الحلقة  جاكبسون من بعض الشخصٌات األساسٌة فً التشكٌل مثل شخصٌة رومان

 اللؽوٌة .

 

                                                           
1

 27عمر مهٌبل ، المرجع نفسه ، ص   

2
  852محمد بلقاسم ، النقد البنٌوي ، المرجع السابق ،  ص  
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة و  التصورات                                                  الفصل األول      

 

لقد ركزت كل الجهود لوضع وهو مبدأ المنظم للمنهج الشكلً ، كان مبدأ نوعٌة العلم و     

" أرضا ال مالك فٌسٌلوفسكًال ٌزال حسب عبارة " للوضعٌة السابقة حٌث كان األدب  وحد 

لها إن الشكلٌٌن فً افتراضهم على المنهاج األخرى انكروا لٌس تلك المناهج فً ذاتها و إنما 

، فمنطلق الشكلٌة  القضاٌا العلمٌة المختلفةالعلوم المختلفة و الخلط البلمسإول فٌما بٌن

الروسٌة هو الناقد األدبً علٌه أن ٌواجه آثار نفسها ال ظروفها الخارجٌة التً أدت إلى 

لم ٌكتؾ زعماء الشكلٌٌن بذلك بل قصدوا إلى فاألدب نفسه موضوع علم األدب ، ونتاجها أ

علم النفس ار أنها عوابق مثل : تحدٌد مجال الدراسة األدبٌة برفض العلوم المجاورة لها إعتب

 التارٌخ الثقافً . األجتماع وو

لم تكن الحركة الفنٌة الشكلٌة سٌا كان بحاجة إلى منهج جدٌد ، والنقد االدبً فً روو     

النظرٌة ، فاتجه صوب علم اللؽة ، على أساس أن محو قادرة على تقدٌم مثل هذه الصعوبة 

أصبحت مشالك لؽة الطراز األول و ٌتمٌز بؤنه فن منالدراسة فً تلك اآلونة هو الشعر الذي 

بٌن علماء اللؽة المهتمٌن بالشكل اللؽوي للشعر و الشعر فً مٌدان العمل المشترك بٌن النقاد

قطع الشكبلنٌون كل إتصال مع التارٌخ ، والذٌن كانوا فً حاجة الى مثل هذا التزاوج 

 ووجهوا دراستهم نحو اللسانٌات ألنها علم ٌبلمس الشعرٌة . 

 اعتمدت النظرٌة الشعرٌة عند الشكبلنٌٌن على مبدأٌن أساسٌٌن هما :       

 : التؤكٌد على الوحدة العضوٌة للشعر . أ 

: تصور العنصر المسٌطر كخاصٌة تعد المحور المنظم للصٌاؼة . ب
1

 

وعلى هذا فإن الشعر لٌس مجرد زخرؾ خارجً ٌعتمد على الوزن والقافٌة ولكنه نوع 

ختلؾ عن الشعر وٌحتوي فً داخله على مجموعة من القٌم والقوانٌن التً متكامل من القول ٌ

 . تنتظم لصمته

                                                           
 852ص  محمد بلقاسم ، المرجع نفسه ،  1

 
 
 



  

 
 

14 

 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة و  لتصوراتا          الفصل األول                                              

 

بقٌة العناصر ٌؾ و ٌعدل على أن التعامل البنٌوي المسٌطر فً بٌت الشعر هو الذي ٌك    

الداللٌة ، مٌع مستوٌات هذا الشعر الصوتٌة والصرفٌة وٌمارس بالتالً تؤثٌرا  حاسما على جو

هً النموذج الخاص باإلٌقاع فإخفاء اإلٌقاع كعامل أساسً موجه فً لؽة الشعر بدوره إلى 

خاصٌة الشعر األساسٌة مما ٌبرر بوضوح خواص الشعر التً تمٌزه عن النثر القدٌمة  إختفاء

الوحدات الشعرٌة األولى لوضع الذي تحتله فً نطاق النظم والداللٌة للكلمة فً الشعر طبقا ل

.المرتبطة بها بروابط أوثق وأقوى من روابط المقال العادي 
1

 

ة بشكل عام والمنهج البنٌوي بشكل خاص ، والواقع أن إن العبلقة الشكلٌة الروسٌة بالبنٌوٌ   

هذه العبلقة تتضح أكثر على مستوى الشكل ، ٌقول لٌفً ستروس : " إنن أإكد على أن 

فهل " . الروس  للشكبلنٌٌنإمتداد ماهً إال البنٌوٌة الحدٌثة ومن ضمنها اللسانٌات البنٌوٌة ، 

أن الشكبلنٌٌن الروس ٌحددون مفهوم الشكل  ٌشمل مفهوم الشكل ؟ . نحن نعرؾهذا اإلمتداد 

والفارق باعتباره وحدة دٌنامٌكٌة وملموسة لها معنى فً ذاتها خارج كل عنصر إضافً . 

بٌن هذا المفهوم والفهم البنٌوي ، هو كما ٌقول لٌفً ستروس : " على عكس الشكبلنٌٌن ، 

بقٌة األول على الثانً ، البنٌوٌة ترفض أن تعارض الملموس بالمجرد ، أو أن تعترؾ بؤس

فالشكل ٌتحدد بالمادة المضادة له ، فً حٌن أن البنٌة ال تتمتع بمحتوى ، ذلك أنها هً 

المحتوى ذاته .  من هنا ٌصبح الشكل فً منظور الشكبلنٌٌن ، والبنٌة فً منظور البنٌوٌٌن ، 

 حتوى . ٌتمتعان بخاصٌة واحدة هً : كون الشكل والبنٌة فً حد ذاتهما ٌعتبران م

إال أن األمر ٌحتاج إلى توضٌح أكثر وذلك عن طرٌق التمٌٌز بٌنهما ، لذا نقول ، أن : "      

البنٌة ال محتوى لها خارجا عنها : إنما هً المحتوى عندما ندركه داخل تنظٌم منطقً من 

حٌث هو خاصٌة من خصابص الواقع . 
 

  

                                                           
1
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 طر النظرٌة حول البنٌوٌة األالتصورات و                                                       الفصل األول 

 تمهٌد :   

رض حتى نازعته ثنابٌة البقاء والفناء وشؽلته ثنابٌات منذ أن هبط اإلنسان على األ          

وإلى ؼٌر ذلك من األمور التً تمس كونه والشكل والجوهر ، والعلم والفن والشرالخٌر

ٌخضع لنظام دقٌق عجٌب ٌإدي فٌه كل عنصر من عناصره دوره ، المتحضر ، إن الكون 

إال بالموت ال ٌكتمل جوهرها  فٌؽدو النقٌض ضرورٌا لكمال النقٌض ، إن الحٌاة نفسها

 والشكل ٌظل ناقصا ٌبحث عن تمامه حتى تسرى فٌه الروح بالجوهر . 

م بهذه المهمة والتً هً فً والفلسفة البنٌوٌة مثلها مثل بقٌة الفلسفات تسعى إلى القٌا      

جوهرها ، تبحث عن الحقٌقة ، حقٌقة الظاهرة المدروسة لها ، تلك التناقضات والثنابٌات 

لبنٌوٌة " فً منتصؾ تتحكم فٌها قوانٌن ، قد نعلمها أو نجهلها ، وقد " ظهرت الفلسفة ا

، وقد كان هذا الستٌنات من القرن العشرٌن وانتشرت مبادبها فً العاصمة الفرنسٌة بارٌس 

الظهور بمثابة احتجاج وتمرد فً مواجهة اإلفبلس الذي منٌت به الفلسفة المٌتافٌزٌقٌة 

. ظهرت البنٌوٌة فً أواخر الخمسٌنات وبداٌة الستٌنات فً القرن  والمناهج الوضعٌة

العشرٌن ، كمنهج واتجاه فلسفً جدٌد ، ومع ظهورها احتل مقولة البنٌة مكانة صادرة فً 

، ومع ذلك فقد كان للبنٌوٌة أثر قوي فً مجتمع المثقفٌن ت وفروع علمٌة جدٌدة مجاال

الفرنسٌٌن كما كان لها توجهها نحو كل األنساق الفلسفٌة األخرى ، مثل حركة التؤوٌل 

 والماركسٌة وفلسفة الظاهرٌات والوجودٌة والعقبلنٌة .... إلخ . 

عالم اللؽوٌات فردٌناند دي سوٌر ، وأٌضا ٌرجع وترجع جذور نشؤة الفلسفة البنٌوٌة إلى       

الفضل فً نشؤة وظهور البنٌوٌة إلى أربعة علماء فرنسٌٌن وهم كلود لٌفً ستروس ، جاك 

 الكان ، وألتوسٌر ومٌشٌل فوكو . 
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات و                      الفصل األول                                  

 المهاد النظري لظهور البنٌوٌة  المبحث الثانً :

  عصر البنٌوٌة :  - 1

منهج بالفكر الفرنسً المعاصر كما تعتبر أحد اإلتجاهات ترتبط البنابٌة كنظرٌة و          

أصداإها تتردد ال تزال ذلك الفكر فً الفترة من الزمن و فكرٌة األساسٌة التى سٌطرت علىال

 رؼم خروج بعض المفكرٌنأمرٌكا روبا ووأة واألكادٌمٌة فً فرنسا وفً األوساط العلمٌ

لٌها فً وقت من األوقات نتماء إنكارهم اإلإعلٌها ، بل وتنكر بعض منهم لها والبنابٌٌن ( )

ادي . فً الكتابات العلمٌة بل وفً الحدٌث الع   Stucturalismلقد استخدمت كلمة بنابٌة   و

هذا وفً مختلؾ التخصصات . و الفكر باٌنة فً مختلؾ المجاالتبمعانً مختلفة متو

فً الوقت ذاته إلى مدى إنتشار  لكنه ٌثٌرالبلبلة وخدام قد ٌثٌر الحٌرة واألختبلؾ فً اإلست

نجاحها مختلؾ فروع المعرفة ، والفكرة التً وراء المصطلح فً وشٌوع المصطلح و

التخصصات . فقد ود التى تفصل بٌن هذه المجاالت والحواجز والحدبالتالً فإن تتخطى و

قتصاد والسٌاسة فً االالنقد األدبً بل وعلم النفس وفً األنثروبولوجٌا واستخدمت الكلمة 

من هذه المجاالت كان المفكرون والكتاب  ؼٌرها . وفً كل مجالالفن وعلم االجتماع وو

لٌها علٌها المادة تمو تفرضها ولطرٌقة التً تتطلبها أالبنابً با المبدعون ٌستخدمون المنهجو

و المفكر.أحسب الهدؾ الذي ٌهدؾ إلٌه الكاتب والموضوع ، و
1

 

صحاب هذه أمن هنا نجد بعض مإرخً الفكر ممن تعرضوا للبنابٌة ٌعتبرون كبل من و     

 جدلٌا بلأفلح بشكل أو بآخر فً أن ٌصوغ مدخ ألنهتجاهات  ) رابد ( فً مجال تخصصه اال

بل وأن ٌحدث ثورة شاملة داخل ذلك  ستعانة بالمنهج البنابًفً ذلك لتخصص عن طرٌق اإل

التخصص وأن ٌجمع حوله التبلمٌذ ومدٌرٌن ٌإمنون بآرابه وأفكاره وٌنتمون فً آخر االمر 

 . إلى المدرسة البنابٌة وٌإلفون جمٌعا بؤفكارهم وكتاباتهم

                                                           
1

 
   . 08م ، ص 8995احمد أبو زٌد ، المدخل إلى البنابٌة ، المركز القومً للبحوث اإلجتماعٌة والجنابٌة ، د/ط ،
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة و التصورات                                   األول                      لالفص

 

لكثٌرون ) رسم عصر الفكر المعاصر هً التً ٌطلق علٌها احقبة متمٌزة فً تارٌخ       

فً الستٌنات من هذا القرن فإن من  ن البنابٌة بلؽت أوج إزدهارهاؼم من أرعلى الالبنابٌة ( و

الخطؤ اإلعتقاد بؤنها ) نبعت ( كنظرٌة أو منهج بطرٌقة تلقابٌة أو مفاجبة ، أو أنها تفتقر إلى 

هذا  الفلسفٌة السابقة علىب الفكرٌة وفً المذاهود جذور عمٌقة ضاربة فً الماضً ووج

القرن.
1

 

جودة بل ً تكمن وراء ) البنابٌة ( كانت موكثٌر من االفكار االساسٌة التفكلمة بناء و       

ٌهمنا هنا من من كتابات القرن التاسع عشر . و حتى شابعة فً الفكر الؽربً و بالذات فً كثٌرو

لعالم اللؽوي السوٌسري " او Freud"   فروٌدو "   Marx " ماركسهإالء الثبلث بالذات هم "

فهإالء الثبلثة ٌعتبرون فً نظر الكثٌرٌن المبشرٌن الحقٌقٌٌن فً  de  saussur    دوسوسٌر"

مالهم و بوجه أخص ٌشرون الى أعمعظم البنابٌٌن ٌعترفون بذلك ووالقرن التاسع عشر بالبنابٌة 

.  هو أحد أقطاب البنابٌة فً فرنساو مثبل   Jacques la can" جاك الكان" : فـ إلى دوسوسٌر 

لى العودة إلى فروٌد تعتبر دعوته إلمفسر األول( للفروٌدٌة و)اوٌعتبر نفسه فً المحل األول  

من أهم مبلمح الفكر البنابً فً مجال التحلٌل النفسً فً فرنسا قد أفلح الكان إلى حد كبٌر فً 

 إذوٌد نفسه أحٌاء المدرسة الفروٌدٌة و الذهاب بها إلى أعماق جدٌدة و بعٌدة لم تطر على بال فر

فٌها ٌعترؾ رة مشهورة لها داللتها العمٌقة وٌعد لٌفً ستروس أبو البنابٌة و مإسسها له عبا

جمٌع الماركسٌة . والتحلٌل النفسً وصراحة بؤن له " معشوقات ثبلثة " هً الجٌولوجٌا و

تابه كشارة بشكل أو بآخر إلى دوسوسٌر والبنابٌٌن الكبار ال تكاد أن تخلو أعمالهم من اإل

لى التفرقة الهامة إو    linguistique Cours deاألساسً " دروس فً اللؽوٌات العامة "  

المعالجة " اإللتزامٌة " والبلتٌنٌة " أوبٌن المعالجة " مها بٌن " اللؽة " و" الكبلم " والتى ٌقٌ

 التارٌخٌة أو التعاقبٌة للؽة .
2

 

 

                                                           
1

 02حمد أبو زٌد ، المرجع نفسه ، ص أ 

2
 .12، ص  2080،  8ـ بشٌر تاورٌرت : الحقٌقة الشعرٌة على ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة والنظرٌات الشعرٌة ، عالم الكتب الحدٌث ، ط  
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌةو  اتالتصور                                      الفصل األول                 

 

راساتهم على إختبلؾ إستعانوا بها فً دعلٌها وجمٌعا  إعتمدواأساسٌة و فوارقوهً       

لتى لى أبعد من ذلك حول هذه المسؤلة اعوا إلى الذهاب ٌدعلٌس ثمت ما تخصصاتهم ، و

منذ البداٌة أن كثٌر من أن ندرك لكن الذي ٌهمنا هنا اآلن هم سوؾ نعود إلٌها فٌما بعد ، و

وجدت طرٌقها إلى الفكر  ٌرالتً قال بها هوالء الثبلثة وبخاصة دوسوساألفكاراآلراء و

ٌقا واالستعانة بها فً بحوثهم ودراساتهمتعمو لبنابٌون المحدثون إلى تطوٌرهاعمد االبنابً و
1

 

الفكر البنابً هً كتابات بعض المفكري القرن التاسع  لكن إن كانت نقطة البدء فًو     

 األوضاع التًوالعالمٌة الثانٌة  عشر فإن الظروؾ العامة التً مرت بها فرنسا بعد الحرب

خٌمت على حركت الفكر ساعدت مساعدة فعالة فً ظهور ساعدت المجتمع الفرنسً و

تى أعطت البنابٌة ) نكهة ( فرنسٌة البنابٌة كحركة فكرٌة متعاملة ومتماٌزة ، كما أنها هً ال

واضحة ال ٌمكن أن تخطبها أو أن نعقلها، ومن هنا فإن أي محاولة جادة لفهم البنابٌة كنظرٌة 

كان ٌسود الثقافً فً العام الذي إلعتبار ) المناخ ( الفكري وأو منهج ال بد من أن تؤخد فً ا

اتها التؽٌٌرات التً كانت تحدث عبلق ال بد من أن تدرس البنابٌة فًفرنسا فً ذلك الحٌن ، و

خاصة المجتمع البارٌسً المثقؾ والتً كانت تؤخذ بخناقة  تتبلحق فً المجتمع الفرنسً وو

ل المذاهب واإلتجاهات الفكرٌة التً استلزمت فً آخر األمور ظهور حركة فكرٌة تحل محو

تها لؤلوضاع الجدٌدة . مبلبمفتها أو على األقل عدم اتساقها والفلسفٌة و التؽٌٌرات تهاو
2

 

ًء عبلوة على هً فً وضع إقتصادي سب العالمٌة الثانٌة وخرجت فرنسا بعد الحر       

عسكرٌا دهور فرنسا اقتصادٌا وأن تتالظاهرحتبلل النازي وخضوعها لئلهزٌمتها العسكرٌة و

كانوا ٌحتلونها  المنزلة التىالكتاب الفرنسٌٌن وى المفكرٌن وعلو نعكس على مكانتها الثقافٌةإو

فلم تعد بارٌس هً عاصمة العالم الثقافٌة كما كانت فً الثبلثٌنات حٌث كان   فً العلم كله ،

الكتاب الفرنسٌون ٌتمتعون بسمعة تتجاوز نطاق األدب والفكر إلى مجاالت الحٌاة األخرى 

 المجال السٌاسً .بما ذلك 

                                                           
1

 11بشٌر تاورٌرت ، المرجع نفسه ، ص 
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بٌن شكل أو بآخر ا بعلى أي حال فقد أفلح الكثٌر من المثقفٌن الفرنسٌٌن فً أن ٌجتمعوو

منها موقؾ الحذر  اأن ٌرفظوا الماركسٌة أو على األقل أن ٌقفوو نومٌنولوجٌا ٌالفالوجودٌة  و

الرٌب .والشك و
1

 

ألربعٌنات فإنها سٌطرتها على الفكر الفرنسً فً او ما ٌكون من شؤن الوجودٌةأٌا و      

بدأ  بذلكوصلت إلى أدناها فً الستٌنات . وحتى ل نجمها فً الخمسٌنٌات وٌؤفبدأت تنحصر و

 مهٌؤ لقٌام البنابٌة .المجال خالٌا إلى حد كبٌر و

قد باقٌا على الفكر الفرنسً وو وٌالكن من اإلنصاؾ أن نقول إن الوجودٌة تركت أثرا قو     

الفرنسً فشل الٌسار من فرنسا عدة عوامل منها إخفاق و أسهم فً انحسار الفكر الوجودي

اإلٌمان المتزاٌد فً أماكن اإلصبلح التكنوقراطً مما ٌدل على تحت الجمهورٌة الرابعة و

هو ما كانت فٌه ٌة وداخلنجاح البورجوازٌة فً إعادة تنظٌم صفوفها فً مواجهة " الثورة " ال

فً اإلنتقال من حالة  أكثر من مرة فً فرنسا . ثم كان هناك أٌضا إخفاق المثقفٌة دابما و

 فضبلذلك لعمل اإلٌجابً المإثر الفعال . واإللتزام العقلً إلى الصرؾ إلى حالة الفعل أو ا

لى عام الفلسفً حواارتر نفسه فً المجالٌن السٌاسً وتصرٌحات سعن ؼموض بعض آراء و

.  م8950
2

 

لٌس من الشك فً أن الكثٌر ممن كانوا فً بداٌة األمر ٌعتبرون الوجودٌة بمثابة  و       

" إكتشفو ا أنها أدت بهم من الناحٌة األخبلقٌة إلى  بهالنور الذي ٌمكن أن ٌعٌشوا فً ضو"

فكان "سارتر" ٌنادي وٌبشر بؤن اإلنسان هو الذي ) ٌضع ( نفسه بؤفعاله   طرٌق مسدود .

التً له حرٌة اختٌارها والتً ٌتحمل مسإولٌاتها تماما وأنه ال ٌوجد محك أو معٌار أخبلقً 

قٌمة لما ٌختار  بل أن الشخص هو الذي ٌعطً أثناء فعل اإلختٌار موضوعً ثابت للسلوك

فلم ٌسلم موقؾ سارتر من كثٌر من اإلنتقادات فقد ذهب  لنفسه وللجنس البشري ،مع ذلك

 .تحصٌل حاصل الكثٌرون إلى القول بؤن هذه ) النزعة االنسانٌة ( لٌست فً حقٌقتها سوى

                                                           
1

 . 01أحمد أبو زٌد ، المرجع نفسه ، ص 

 07، ص 8991البنٌوٌة ، تر: جابر عصفور،  ، دار السعاد الصباح ،  القاهرة ، د/ط  ، إدٌث كروزٌل ، عصر
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أفكاره عن إستحالة عب علٌهم أن ٌقبلوا آراء سارتر وجدوا من الصوكما أن البعض اآلخر 

رات شهٌرة "أن جهنم هً اآلخرون" قٌام عبلقات إنسانٌة حٌث ٌقول فً الدابرة المؽلقة عبا
1

 

األوضاع المتعارؾ علٌها ، إال نسان من ربقة التقالٌد وصحٌح أن الوجودٌة حررت اإلو       

"  سٌمون دوبوقوارا") الفارؼة ( الجوفاء ، وقد عبرت  الحرٌةأن هناك من ٌرى أن هذه 

ماذا ألخٌرة من كتابها  قوة األشٌاء الصفحات ا  ذاتها أصدق تعبٌر عن ذلك حٌث قالت فً

الشقاء...... الذي ٌمكن أن ٌحدث لً هو البإس والجدٌد فعلت بحرٌتً ؟ أن الشًء الوحٌد و

 محتومة .نهاٌتً القتراب فعالً الثورٌة ٌحبطها خطر إأن أ

الثانٌة سبب نحسار الوجودٌة تدرٌجٌا بعد الحرب العالمٌة مهما ٌكن من الشٌا فؤن إ        

ٌنات أي أثناء بخاصة فً أواخر الخمسالفراغ فً الفكر الفرنسً وٌرة والحالكثٌر من البلبلة و

  ٌقرأونها كانوا مع أن الشباب ظلوا ٌقبلون على القراءة الكتب فإنهم حٌاة سارتر نفسه و

ح فً فضأفلحت أن نحسارالوجودٌة بعد إم هو المهو.كبلسٌكٌة كما لو قد مات بالفعلكؤعمال 

أصبحت الفكر الفرنسً وفراؼا هاببل فً  البورجوازي تركمن الرٌاء ونفاق الفكرالكثٌر

ستمرت حركة إلستٌنات . وأوابل االخمسٌنات وواخرلصورة العامة ؼٌرواضحة فى أا

عن األدب ) الملتزم ( الذي ساد بعد الحرب السٌاسٌة ( واد عن ) المثالٌة واإلبتعوالهروب 

حسب  إلى أن جاءت البنابٌة فً الستٌنات كإتجاه فلسفً قد ٌكون أقل جاذبٌة من الوجودٌة

التؤثٌر .... وبدأ عصر البنابٌة . بدرجة عالٌة من القوة ولكنه ٌتمتع تعبٌر أرذاع . و
2

 

كذلك شهدت فرنسا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة أٌضا بعض األحداث التى كان لها تؤثٌر        

قوي على الٌسار الفرنسً ولعبت دورا كبٌرا فً إثارة الشك واإلرتٌاب وكثٌر من التساإالت 

 حول فاعلٌة الماركسٌة ، بل أنها أدت إلى تمرد الكثٌرٌن على الماركسٌة واإلنصراؾ عنها .
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عاما حاسما فً هذا الصدد بكل أحداثه الؽربٌة  المتبلحقة التى  8957وقد كان عام      

من  المآزرةطبلب ٌتوقعون أن ٌجدوا التؤٌٌد وكان الماركسٌة وكشفت القناع عن وجه ال

لكن انحسار نزل جول سارتر إلى الشارع معهم وأنصار الفكر الٌساري الماركسً . وقد 

 تراجعها جعبل من مشاركته مجرد مسؤلة رمزٌة فحسب .و الوجودٌة

النظري كون من جدٌد من المنطلق الفكري ولم تفلح هذه فً إحٌاء الوجودٌة حتى تو       

ن الماركسٌٌن الكثٌرون من المفكرٌ ٌنما توارىفً األربعٌنات ، باألساسً مثلما كانت 

ما كان خٌر مثال ربو العقلً الكافً لهذه الحركة ،ري والتبرٌر النظ اونكصوا على أن ٌقدمو

من حركة الطبلب فقد رفض حتى مجرد فكرة النزول إلى  لذلك هو موقؾ " لوٌس ألتوسٌر"

الشهٌرة التى ال تخلو من أطلق صٌحتهم لما فعل سارتر مما أثار الطبلب والشارع مث

نفسهم هكذا وجد الطبلب أ( و  ? A quoi Sert Althousserالسخرٌة ) ما فابدة التوسٌر ؟

أن بعض المفكرٌن مام تخاذل أو خذالن الماركسٌٌن والمفكرٌن الٌسارٌٌن عموما وهنا أٌضا أ

 Jacques" ٌداجاك در) الشبان ( من أتباع البنابٌة قد أبدوا تعاطفهم معهم ، مثلما فعل 

Derrida أن كان درٌدا قد ضعته على أول الطرٌق وة فابقة و"  الذي اكتسب بذلك شهر

براز تمٌزه عنها بل أخذ ٌعمل جاهدا على إٌفً ستروس وانقلب بعد ذلك على "البنابٌة " ل

تنصله منها . و
1

 

الوجودٌة والتشكٌك أو حتى الكفران بالماركسٌة بازدٌاد المٌل إلى  وقد ارتبط إنحصار      

بعض األوساط المثقفة إلى التخلص من " الوهم " فً السٌاسة و قٌام ما ٌمكن تسمٌته بنزعة 

" الهروب من التارٌخ " وظهر هذا المٌل فً الخمسٌنات وأوابل الستٌنات واضحا لدى عدد 

 Normalمٌن العلٌا ) اإلٌكول نورمال سوبٌرٌورمن االساتذة ومفكري مدرسة المعل

Supérieure Ecole ، وأن لم ٌكن قاصرا علٌها ) 
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لذٌن ارتبطت األساتذة اوقد رفع هذا " الشعار " فً أول األمر فً محاضراتهم عدد من      

جاك الكان م كلود لٌفً ستروس والذٌن وضعوا أسسها ، وكان أهمهاسماإهم بالبنابٌة و

صحٌح أن مجال تخصص اإلثنٌن كان بطبٌعته بعٌدا عن اإلهتمام بالتارٌخ بالمعنى التقلٌدي و

الظواهر و عبالوقاٌر االمور وال ٌعطً أهمٌة خاصة للبعد التارٌخً فً محاولة تفسو.للكلمة 

ل بدراسة هو بذلك ٌهتم فً المحل األونثروبولوجً وث فاألستاذ لٌفً ستروس عالم أاألحداو

لها تارٌخ سحٌق معروؾ  لى التارٌخ بالمعنى المتعارؾ علٌه ولٌسشعوب ال تنتمً إثقافة و

وواضح أن البنابٌة قامت الى حد ما على األقل استجابة لؤلوضاع التى سادت  أو مدون ،

ر بالضٌاع بعد الشعوا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة والتً كانت تتمٌز بالشك واالرتٌاب وسفرن

 .ظهور زٌؾ الماركسٌة أو عجزها من معالجة األوضاع القابمة انحسار الوجودٌة و

إن البنابٌة لى القول نثروبولوجً إاألون من المإرخً الفكر االجتماعً وٌمٌل الكثٌرو       

لى الشخص همه إال بالرجوع إلٌها . فالوجودٌة تنظر إأنه ٌصعب فو الوجودٌةهً ورٌثة 

لٌه على صٌره ، بعكس البنابٌة التً تنظر إملسٌد الحر الذي ٌتحكم فً ضمٌره وعلى أنه هو ا

التحدٌد .بعد حدود اإلحكام ومحدد إلى أن نسق محكم ومقرر مسبقا وأنه سجٌ
1

 

م االنسان نسقا منتضما من البنى الثابتة ، الموجودة سلفا لقد استبدلت البنٌوٌة بمفهو       

وجعلته الناطق باسمها ، كما أن البنى اخترقته واسكتت صوت اإلرادة فٌه ، واصبحت المعبر 

الوحٌد عنه بؤوجه متعددة منها السٌكولوجً ومنها االقتصادي ومنها االٌدٌولوجً ، والواقع 

االنسان والتارٌخ والفلسفة العتقادها انه الطرٌق أن البنٌوٌة انتصرت للعلم على حساب 

االمثل للوصول الى الصرامة العلمٌة وخاصة فً مجال العلوم اإلنسانٌة وتحقٌق الحلم الذي 

راود كبل من كانط وهوسرل وهو جعل الفلسفة علما . 
2
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األطر النظرٌة حول البنٌوٌةو راتالتصو                     الفصل األول                                     

  مقوالت فً المبدأتعرٌف البنٌوٌة :  - 2

قرن العشرٌن أثره من ال بداٌة الستٌنات واخر الخمسٌنات والبنٌوٌة فً أ لقد كان لظهور       

 ة فً الصادر ةحتلت مقولة البنٌة مكانرٌة على السواء ، مع هذا الظهور إنظالبالػ كمنهج و

. اإلبٌستٌمولوجٌا و بولوجٌة النقد األدبً ، الفلسفة علمٌة عدٌدة انثروالفروع المجاالت و ال
1
  

لٌه آنفا الذي ٌعتبر أساس التحلٌل إمفهوم البنٌوٌة ٌنطلق من مفهوم البنٌة ، الذي أشارنا و      

البنٌوي ، فإذا كانت البنٌة هً نظام العبلقات بٌن العناصر المختلفة ، تشكل فً مجموعات 

التحد داخلٌا ضمن دابرة معلقة ، فإن البنٌوٌة هً امبل مكثؾ بذاته و قابل للتحول ومتك كبل  

 كشؾ عن عبلقاتها الداخلٌة التً تحكمه . النظام والدراسة لهذا 

هو ما ٌصعب قاد فً حصر مفهوم " البنٌوٌة " وتحدٌد داللتها والناختلؾ الدارسون  و       

ة التنوع ال تسمح بتقدٌم اٌجاد مٌزة للبنٌوٌة ، ذلك أنها إرتؤت أشكاال كثٌر على الباحثٌن

 . اختبلفاأن "البنٌات" المعروفة اكتست معان تزداد مشترك و
2
السالؾ الذكر لذا  دنظرا لتعد  

 أورد لها البنٌوٌون تعارٌؾ كثٌرة تستمد مشروعٌتها من اإلختبلؾ  حول مفهوم البنٌة . 

المنظور البنٌوي على هذه الرإٌة ٌإكد على أسبقٌة الكل على االجزاء  " الجزء ال قٌمة      

له إال فً سٌاق الكل الذي ٌنتظمه " .
3

 

إن هذه الفكرة التً تقمصتها البنٌوٌة فً الدعوة إلى نظام كلً متناسق ٌعطً السلطة     

إثبات ا لتؤكٌد وبسب –لنص ا –نص تعد ردة فعل على األفكار النقدٌة التى كانت تتخذه لل

اسة النص فً ذاته ومن اجتماعٌة ، فالبنٌوٌة تدعوا لدر أو  حقابق خارجٌة نفسٌة أو تارٌخٌة

اللسانً دراسة اللؽة فً ذاتها ومن  هً فكرة تقود إلى مبدأ فردٌناند دي سوسٌرأجل ذاته  و

 أجل ذاتها ، لذلك فالبنٌوٌة فً النقد األدبً هً ثمرة من ثمرات التفكٌر األلسنً السوٌسري
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2
 .  07جان بٌاجٌه ، البنٌوٌة ، المرجع السابق ، ص  

3
 .  61م ، ص 2007، 2ٌوسؾ وؼلٌسً ، مناهج النقد األدبً ، جسور النشر والتوزٌع ، الجزابر ، ط/  
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األطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات و                                            لفصل األول            ا  

 

 ٌجب أت ٌتخلص من التخصصات األخرىاللؽة ادها أن علم الذي إنطلق من مسلماته مف      

نظرٌات األخبلق ... فالدراسات الؽوٌة التً الدٌن ول كاهله كالفٌلولوجٌا والفلسفة والتً تثق

حسم ها ، وذات اٌات أخرى خارجة عن نطاق اللؽةسٌلة لؽت سابدة قبل سوسٌر مجرد وكان

 المشكلة نهابٌا  حٌن أعلن مبدأ االستقبللٌة " . 

بد فصارت اللؽة هً الموضوع األساسً فً المقاربة البنٌوٌة بعدها " كان النمط السا      

  ر خارجٌة من النص األدبً " .من القٌم التً تحكم النقد السابق على البنٌوٌة ٌستمد من عناص

إحبلل وساس " رفض أحكام القٌمة الخارجٌة لى ألقات ٌستؽنً عنها البنٌوٌون عوهً منط

إنما و  راتهاوال تٌا  حكم الواقع هنا ال ٌمثل فً الحٌاة الخارجٌةآخر محلها هو الواقع ، و

األدبً ذاته ما ٌنبثق من  الواقع هو النصولى فً النص األدبً ذاته ، وٌتمثل فً الدرجة األ

أدبً .مستوى النص وما ٌتجلى فٌه من كفاءة شعرٌة  و
1

 

  فً الفكر الغربً : البنٌوٌة 

ما حدث فً بارٌس ة فً بارٌس وأن " البنٌوٌة لم تظهر فجؤ – جون ستروك –ٌرى       

فً الستٌنات هم أن المعرفة العادٌة تحولت بقدرة قادر إلى شعار اتخذه بعض الناس 

العقل " .تجاوز حدود خلقوا منه " موضة " فكرٌة شاعت ومثٌرا  فا أمرا  ووجوده
2

 

جذور عمٌقة فً المذاهب ، بل لها تلقابٌة  ة لم تنبثق كنظرٌة أو منهج بطرٌقةالبنٌوٌ     

منهم " من كتابات القرن التاسع عشر ، و كانت شابعة فً كثٌرو الفلسفٌة السابقة الفكرٌة و

:  "بسونٌرى  " لٌونارد جاكاللؽوي السوٌسري " دي سوسٌر " و العالم" و"فروٌدماركس" و

األساطٌر العقول واللؽات وو المختلفة كالمجتمعات " أن البنٌوٌة هً القٌام بدراسة الظواهر

. " بوصؾ كل منها نظاما  تاما  
3

 

                                                           
1
 . 65،  61ٌوسؾ ؼٌلٌسً ، مناهج النقد األدبً ، المرجع السابق ، ص  

2
 .  07، ص 8996جون ستروك ، البنٌوٌة و ما بعدها من لٌفً ستروس إلى درٌدا ، تر: محمد عصفور ، عالم المعرفة ، الكوٌت ، د/ط ، 

3
 .  02أحمد أبو زٌد ، المدخل إلى البنابٌة ، المرجع السابق ، ص 
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األطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات و                                     لفصل األول                    ا  

 

نساق ترابطها الداخلٌة ال من حٌث هً فتتم دراستها من حٌث أصفها بنٌات أو كبل مترابطا  بو

مجموعات من الوحدات أو العناصر المنعزلة وال من حٌث تعاقبها التارٌخً .
1

 

اصر تكون بؤنها : " مجموعة من العن أندري الالندأما من الناحٌة الفلسفٌة فٌعرفها     

ٌكون كل عنصر فٌها متعلقا بالعناصر األخرى ، وال ٌستطٌع أن متضامنة فٌما بٌنها ، و

فٌما بٌنها  مرتبطةه تكون البنٌة نسقا من الظواهر وعلٌذا داللة إال فً نطاق هذا الكل وٌكون 

 ا بعبلقات محددة . " ثٌق  رتباطا وإ
 فؤكد على أن :   2

ع وظابفها فتقال بخاصة فً البنٌة هً تركٌب األقسام التً تشكل الكل ، وبالتضاد م – 8    

" histologies" و " االبستولوجً   Anatomiesالبٌولوجٌا عن " التكوٌن األناتومً

 وبالتضاد مع الظواهر الفٌزٌولوجٌة.

البنٌة هً كل مشكل من ظواهر متضامنة ، بحٌث أن كل ظاهرة ، تخضع لؤلخرى  – 2     

واهر األخرى ، وهذه هً النقطة المركزٌة وال ٌمكن أن تكون ما هً إال فً عبلقاتها مع الظ

 ". Gestalt theoriesفٌما ٌسمى : "بنظرٌة الشكل 

ركز جٌل دولوز : فً تعرٌفه للبنٌة على جملة من الخصابص ، نعتقد أنها توفر شروط     

التعرٌؾ الفلسفً من حٌث شمولٌة وعمومٌة هذه الخصابص ، ووقوفه على الخلفٌات النظرٌة  

 مبٌنا : 

 البنٌة مجموعة تتكون من عناصر وعبلقات . -

 البنٌة مؽلقة وثابتتة ومحكومة بقانون التحوٌبلت والضبط الذاتً .  -

 البنٌة تشترط الكل ، ألن البنٌة دابما أكبر من عناصرها .  -

                                                           
1

 أحمد أبو زٌد ، المرجع نفسه ،  

2
 .  81لمعاصر ، المرجع السابق ، ص عمر مهٌبل ، البنٌوٌة فً الفكر الفلسفً ا  

 : م ، فٌلسوؾ فرنسً عمل أستاذ بالجامعة المصرٌة . 8961م ، 8876 أندري الالند 
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األطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات و                                              الفصل األول    

 

  العوامل التً ساعدت على نهوضها :  – 3

ولكل مادة   فلكل علم مادة،  قتران التٌار البنٌوي بؤسلوب البحث فً مختلؾ المعارؾإ       

خصابص بنٌة تلك المادة حتى  ستكشاؾإفً بنٌة، وٌكفً أن ٌحدد الباحث المتخصص هدفه 

ٌطلق على نفسه أو ٌطلق علٌه اآلخرون صفة الباحث البنٌوّي، بل إّن منهج البحث فً حقل 

من المعارؾ إذا ارتسم لنفسه ؼاٌة الكشؾ عن العبلقات التً تنتظم بها األجزاء لٌتؤلؾ منها 

كتساح موجة التٌار البنٌوي إلذي سّوغ هو ا  وهذاٌة لً ، تحتم إدراجه فً فلك البنٌوالبناء الك

  للعلوم الطبٌعٌة والعلوم اإلنسانٌة.
1

 

 مدرسة جنٌف   : 

اللذٌن تتلمذو على ٌد دي سوسٌر  منهمإن األعبلم المإسسٌن لهذه لهذه المدرسة         

من أبرز لهم الفضل الكبٌر فً جمع دروسه وإخراجها لئلنسانٌة وبطرٌقة مباشرة و كان 

اللذان جمعا  (sechehay ) سٌشهايو ( charle bally)  شارل بالًأعبلم هذه المدرسة : 

 cours) تاب محاضرات فً اللسانٌات العامة محاضرات أستاذهما و نشراها بعد وفاته فً ك

de lingistique general  فهذه المدرسة هً التً أعطت الشرارة األولى للبنٌوٌة . )  

اللؽة  ) الفكر األلسنً عموما " كما ظهرت فٌها فكرة ) النظام ( أو ) النسق ( و ثنابٌة اللؽة و"

و الكبلم ( و ) الدال و المدلول ( و ) اآلنٌة و الزمنٌة ( . 
2

 

الروس الرافد الثانً من روافد البنٌوٌة ،  تعد مدرسة الشكبلنٌٌن:  الشكالنٌٌن الروس

حٌث دعت إلى ضرورة التركٌز على العبلقات الداخلٌة للنص ، وقالت بؤن موضوع 

  الدراسة التارٌخٌة ٌنبؽً أن :

                                                           
1

 . 12، ص  2007،  8جمٌل حمداوي ، دراسات ادبٌة ونقدٌة ، الدار البٌضاء ، المؽرب ، ط /  

2 
 . 11جمٌل حمداوي ،  المرجع نفسه، ص 

 ًم لؽوي سوسٌري ولد فً جنٌؾ وتلمذه األستاذ فردٌناند دي سوسٌر . 8917م ، 8865:  شارل بال 

  م ،اهتم بالعبلقة بٌن المنطق و اللؽة . 8915م ، 8919: سٌشهاي 
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 التصورات واألطر النظرٌة حول البنٌوٌة              الفصل األول                                  

 

األدبٌة بشكل عام من األسالٌب  تتكونماه جاكبسون : " أدبٌة األدب " وأس ٌنحصر فٌما       

 األدوات التً تمٌز األدب عن ؼٌره ، أي الخصابص التً تمٌز ذلك األدب . و

المعطٌات التً أبرزتها مدرسة الشكبلنٌٌن الروس ٌرى بعض النقاد بؤن الفروض وو     

 التطبٌقً . كد صحتها على الصعٌدٌن النظري وإتدبٌة ، جاءت البنٌوٌة لتطورها وخاصة األ

م 985وتشكل مدرسة الشكبلنٌٌن الروس من حلقة موسكو اللؽوٌة التً تؤسست سنة َ    

 اسمها الكامل " جمعٌة دراسة اللؽة الشعرٌة "جماعة األبوٌاز ، وو
1
  . 

  " : جماعة األبوٌازopoyaz  : " 

م 8986دراسة اللؽة الشعرٌة ( التً تؤسست سنة تعنً هذه التسمٌة المختصرة ) جمعٌة       

 – v- chklvsky  (8891 "   فٌكتور شلوفسكًبمدٌنة سان بترسبورغ ، ومن أعضابها "  

وؼٌرهم وهً  مb- eichenbaum (8866 – 8959) " بورٌس اخنباوم" م  ( و8981

باحثٌن فً نظرٌة األدب  . ٌن ومشكلة من جماعتٌن منفصلتٌن : دراسً اللؽة المحترف
2
  

على إبراز حقٌقة عدم االستقرار فً   Formalismeà" الشكالنٌونوقد حرص "      

التمٌٌز بٌن العمل سة وظابؾ هذه األشكال ضرورٌا ، واألشكال األدبٌة ، مما ٌجعل درا

لؤلذواق نظر التطلعات المعاصرة حرٌة تؤوٌله من جهة ارٌخٌة فً ذاته ، واألدبً كحقٌقة ت

 المصالح األدبٌة. و

ا منهجٌة جدٌدة فً دراسة " كان الشكبلنٌون الروس " ٌضعون أسس  فً الوقت نفسهو       

األدب ، هادفٌن إلى خلق ) علم أدب ( مستقل ، انطبلقا من الخصابص الجوهرٌة اللؽة و

 النقد األدبً آنذاك. انت سابدة فًاالجتماعٌة التً كو للمادة األدبٌة رافضٌن المقاربات النفسٌة

 
                                                           

1
  60،  58، ص  2002،  8محمد ولد بوعلٌبة ، النقد الؽربً والنقد العربً ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ، ط / 

2
 .  66ٌسً ، مناهج النقد األدبً ، المرجع السابق ، ص ٌوسؾ وؼل 
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات و                                                    الفصل األول    

 

   : حلقة براغ"cercle de prague  ( "1926-1948 : ) 

هً المصدر الثالث للبنٌوٌة تؤسست بمبادرة من وحلقة براغ أو ) البنٌوٌة التشٌكٌة (       

قد صاؼو ا جملة من المبادئ الهامة تحت ( و (v- mathesusماتٌسٌوس زعٌمها فٌلم 

عناوٌن " النصوص األساسٌة لحلقة براغ اللؽوٌة ( تقدموا بها إلى مإتمر الدولب األول 

ظهرت أول دراسة منهجٌة فً تارٌخ م 8910فً عام م ، و8928اء اللؽة فً الهاي عام لعلم

عداد جاكبسون الذي كان المحرك األساسً للحلقة .إاألصوات اللؽوٌة من 
1
  

( J- mokariyisky) جان موكاروفسكًومن مبادئ حلقة براغ ما وضعه الفٌلسوؾ       

الذي رأى أن النشاط اللؽوي للحلقة ٌجب أن ال ٌقتصر على الجانب اللؽوي وحده ، وإنما 

دور الفاعل فً الفكر الوضٌفً ، إلى الى الطبٌعة السٌمٌولوجٌة للفن ، وبؽً أن ٌتعداه إلٌن

العبلقات . وإلى دراسة الرموز و
2

 

عد قاصرة على لم تتخلص من الطابع الشكلً البحت ، وحلقة براغ إلى الوهكذا نجحت      

النفسٌة و الفلسفٌة ، اعٌة ومامها الى المجاالت االجتماألدبٌة بل مدت اهتالدراسات اللؽوٌة و

دعوها إلى تطوٌر لعل من أكبر مكاسبها كنموذج لهذه الدراسات ودون أن تؽفل على اللؽة 

 اعتمادها على بعض العناصر الرٌاضٌة فً تحلٌبلتها تعدد الوظابؾ للوحدات البنٌوٌة  وفكرة 

.  عدم اقتصارها على ما ٌبلحظ فً الواقع المباشر فحسبو
3
  

ترتبط بنٌوٌة حلقة  " براغ " كذلك بالنظرٌة الظواهرٌة عند هوسرل ، الذي كان على    

صلة وثٌقة بمفكري براغ خاصة فً فكرته حول البنٌة النموذجٌة كمرحلة أولى فً عملٌة 

 توالد الظواهر ، التً تإدي إلى اكتشاؾ كلٌة الكون ووحدته الشاملة . 

 
                                                           

1
 . 58، ص2009حتفً بن ناصر و آخرون ، اللسانٌات منطلقاتها النظرٌة و تعمٌقاتها المنهجٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزابر ، د/ط ،  

2
 .  11ع السابق ، محمد عزام ، تحلٌل الخطاب األدبً على ضوء المناهج النقدٌة الحدٌثة ، المرج 

 ًم ضمن فبة البنٌوٌة ٌعد من أهم  أعضاء حلقة براغ اللسانٌة . 8896م ، 8975:  جان موكاروفٌسك 
3

 .  69ٌوسؾ وؼلٌسً ، مناهج النقد األدبً ، المرجع السابق  ص  



  

 
 

29 

 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات و                                  الفصل األول                    

:تمهٌد       

عاش المجتمع الؽربً قبل ظهور المنهج البنٌوي فً القرن العشرٌن تحت سٌطرة        

الوجودٌة والماركسٌة ، اللتٌن كانتا تمسكان بزمام األمور فً الساحة الفكرٌة ، فقد كان هناك 

تقدم مادي ورخاء ملموس ، ؼٌر أن الؽرب أدرك أن هذا التطور المادي لم ٌجعل اإلنسان 

التساإالت التً تطرحها إلى أن هذا التطور أؼفل اإلجابة عن كثٌر من أكثر سعادة ، إضافة 

المدارس الفلسفٌة القدٌمة ، األمر الذي جعل الفكر الؽربً ٌبحث عن بدٌل لحل هذه األدٌان و

األزمة ، فظهرت البنٌوٌة التً سٌطرت على كافة المجاالت فً المجتمع الؽربً ، فً 

ا ، لكن تؤثٌرها الثقافً محاولة لوضع حلول لهذه األزمة ،   ٌ ألن البنٌوٌة لم تطرح نفسها سٌاس

 الكبٌر ال ٌقل عن تؤثٌرها السٌاسً . 

المنهج البنٌوي ٌعد معلما من معالم تطور المناهج العلمٌة فً العلوم اإلنسانٌة وهذا ما      

إذ ٌقوم المنهج كؽٌره من  ٌتمٌز به من خصابص وممٌزات وأبعاد نظرٌة وأٌدٌولوجٌة.

المناهج العلمٌة ، على جملة من الخطوات والقواعد والمبادئ التً تكون نظامه المفاهٌمً 

ثورة بٌن أهمٌة المنهج البنٌوي أساسا ومن هنا ٌت التً ٌعتمد علٌها فً تحلٌل الموضوعات

قل صدى هذا فً المجتمع الؽربً ، وانتخً ، وعلى النصوص وضوابطها على المنهج التارٌ

المنهج البنٌوي نشؤة  وعلى هذا النحو سوؾ نتعرؾ علىواإلسبلمً المنهج إلى العالم العربً 

؟ بدون أن ننسى دور المدارس البنٌوٌة فً إتصؾ بها  وما هً اٌجابٌات وسلبٌاتهتطوره . و

 ابراز هذا المنهج . 
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  ةاالطر النظرٌة حول البنٌوٌالتصورات و                                                     الفصل األول   

ة المنهج البنٌوي تارٌخٌة نشؤالمبحث الثالث :   

 : التطور المنهج البنٌوي بٌن النشأة و – 1    

متد فً جمٌع أنحاء المعرفة اإلنسانٌة  إنٌوي فً نشؤته بالفكر الفرنسً ورتبط المنهج البإ       

هو نموذج تصوري مستعار من علم اللؽة النقد األدبً ، واللؽوي و البحثتخصص فً مٌدان 

و بذلك تكون اللؽة هً الرحم األول لنشؤة هذا المنهج ، " ولكن إذا كانت نقطة البدء فً الفكر 

 ما قبله فإن الظروؾ العامة التىوالبنٌوي هً كتابات بعض المفكرٌن القرن التاسع عشر 

مرت بها فرنسا بعد حركة الفكر ساعدت مساعدة فعالة فً ظهور الثنابٌة كحركة فكرٌة 

ضحة ال ٌمكن أن نخطبها متكاملة و متماٌزة كما أنها هً التً أعطت البنابٌة نكهة فرنسٌة وا

.أو نعلقها 
1

" على  دي سوسٌر " و " ماركس" و " فروٌدومن بٌن المبشرٌن بهذا المنهج "   

ٌرى أن البنٌوٌة منهج مإسسها ، وٌة وو" لٌفً ستروس " الذي ٌعد أبا البناب وجه الخصوص

الفكر األدبً والنقدي  فً اسات ، ولم ٌنبثق المنهج البنٌويٌمكن تطبٌقه على أي نوع من الدر

تخمرت عبر النصؾ األول من القرن العشرٌن ، فً   إنما كانت له إرهاصات عدٌدةفجؤة و

لعل من زمانا ، والمتباٌنة  مكانا وت المتعددة واإلتجاهاالمدارس ومجموعة من الثنابٌات و

أولها ما نشؤ فً مطلع القرن العشرٌن فً حقل الدراسات اللؽوٌة على وجه التحدٌد ، ألن هذا 

. إن لم تستخدم فٌه منذ البداٌة مصطلحات بنٌوٌة لحقل ٌمثل طلٌعة الفكر البنٌوي وا
2
ولم  

ٌنهض المنهج البنٌوي من العدم بل قام على فرٌضتٌن أو قولٌن أساسٌٌن كانتا سببا فً ظهور 

 ما ٌعرؾ اآلن بالمنهج البنٌوي هما : 

أن ما ٌحدد هوٌة ى العناصر المكونة لها ، و ٌترتب عنه : التسلٌم بؤولوٌة البنٌة علأوال       

 ر المنتمٌة معه إلى نفس البنٌة .من العناصعنصر هو جملة العبلقات التً ٌعقدها مع ؼٌره 

 

                                                           
1

 . 816م ، ص  8971سماح رافع محمد ، المذاهب الفلسفٌة المعاصرة ، مكتبة مد بولً ، القاهرة ، ب/ط ، 

2
، ص 8977كلود لٌفً ستروس ، األنتروبولوجٌة البنٌوٌة ، تر:مصطفى صالح ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد اإلصبلحً ، دمشق ، ب/ط ،   

107  . 
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 األطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات و                                             الفصل األول            

 

: القول باستقبللٌة البنٌة . ثانٌا     
1

 

ٌنظر إلى البنٌة على أي أن الناقد البنٌوي القولٌن المإسسٌن للبنٌة ـ  ٌمكن أن نعتبر هذٌن 

أنها مجموعة من العناصر المتماسكة ٌكمل بعضها بعضا ، فً حٌن تكون هذه البنٌة مستقلة 

 عن كل المإثرات الخارجٌة .

النهوض " سببا فً فردٌناند دي سوسٌرتعتبر الدراسات التً قدمها العالم اللؽوي "      

المقارنة التً رانت على التارٌخٌة و منهجٌة على الدراساتثورة بالفكر اللؽوي الحدٌث ، و

قادت إلى إبتداع منهج جدٌد ً إلى حدود القرن العشرٌن .... والدارس اللؽوي األوروب

صفً إستقرابً ٌتعامل مع اللؽة بوصفها نسقا صوتٌا ذا عناصر محددة ٌحكمها نظام من و

ا ممٌزا  فً مقاربة ً أوروبا انطبلقا من منتصؾ القرن العشرٌن اتجاهالعبلقات ، وقد برز ف

الذي اتخذه لنفسه شعارا " اآلثار األدبٌة ، بحٌث ٌعتمد على معطٌات الدرس اللسانً الحدٌث 

أي  األثر األدبً (" . ال شًء خارج النص " ) بمعنى أن البنٌوٌة اهتمت بالنص أوالنص و

النصوص األدبٌة فاتٌح لتحلٌل أن سوسٌر أنتج ثنابٌات لسانٌة إنتقلت إلى مجال النقد لتصبح م

أن هكذا و لدت البنٌوٌة كنشاط فكري خاص تم إعتماده فً الواقع المعرفً ، فهو ٌرى ، و

اعتبارها ا بعٌدا عن العوامل الخارجٌة ، ومن أجل ذاتهاللؽة ٌجب أن تدرس فً ذاتها و

عتمدته جل العلوم فً تحلٌبلتها إمجموعة من الحقابق ، وقد أصبحت البنٌوٌة منهج بحث 

ً تحلٌل اإلبستٌمولوجٌا فتحلٌل األسطورة عند لٌفً ستروس وا : األنثروبولوجٌا فً منه

"  بارتروالن " السٌكولوجٌا فً التحلٌل النقدي عند الفكر الؽربً عند فوكو و

لم تقتصر وٌة شؽلت جل المعارؾ اإلنسانٌة وبمعنى أن البنٌ "جٌرار جنٌت و""تورودوفو"

على األدب فحسب . 
2

 

                                                           
1
 .  108كلود لٌفً ستروس ، المصدر نفسه ، ص  

2
 زواوي باؼورة ، المنهج البنٌوي ، المرجع السابق ، ص 

 : م فٌلسوؾ فرنسً ناقد أدبً ومنظر إجتماعً . 8980م ، 8985 روالن بارت 

  وتكتب عن النظرٌة األدبٌة ، تارٌخ الفكر ونظرٌة الثقافة .م ، فٌلسوؾ بلؽاري فرنسً 2087م ،  8919: تودوروف  
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  النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات واألطر                                                  الفصل األول       

  

من خبلل أعمال ذلك طبٌق المنهج البنٌوي على األدب وم ، تم ت8928فً سنة و      

التً تركز  " ، وكذلك تلك هً البداٌات األولى للبنٌوٌة األدبٌة تٌنٌانوف " و " جاكبسون"

لٌس على وظٌفة األدب أو معنى النص ، أي أن الناقد و فً جوهرها على " أدبٌة األدب "

لك لكً ٌحقق ذصابص التً تجعل األدب أدبا ... والبنٌوي ٌهتم فً المقام األول بتحدٌد الخ

البنى الصؽٌرة بعضها ببعض داخل النص فً محاول علٌه أن ٌدرس عبلقة الوحدات و

هو جعل النص موضوع الدراسة أدبا ، وتحدٌد للنظام أو البناء الكلً الذي ٌالوصول إلى 

بعد ذلك ٌحاول تطبٌق خصابص لناقد البنٌوي مقدما أنه موجود والنظام الذي ٌفترض ا

نى النص النظام الكلً العام على النصوص الفردٌة معطٌا لنفسه حق التعامل بحرٌة مع ب

ضوع الدراسة فقط دون إخضاعه لمإثرات أن النص هو موالصؽرى ووحداته. أي 

خارجٌة . 
1

 

ص تمثل النمقاربة آنٌة محاٌثة ، و وصة منهج نقدي ٌقارب النصبذلك تكون البنٌوٌ       

ا كلٌا قابما بذاته مستقبل عن ؼٌره ٌدخل فً تركٌبه جود  و  متعالقة لؽوٌة  على أنه بنٌة 

بحٌث ال ٌمكن دراسة عنصر عناصر شتى  لكل عنصر منها مهمته داخل هذا النص 

البنٌوٌون  ه تكمل وظٌفة العنصر اآلخر ،ظٌفتل عن العناصر األخرى ولكل عنصر وبمعز

تضٌع فٌه كؤنها عنكبوت ك الذات داخله وكٌرون أن النص " نسٌج ٌشبه نسٌج العنكبوت تتف

دٌثنا ٌدور بالتالً حٌنما نتحدث عن البنٌوٌة فإن ح. و"تذوب فً اإلفرازات المشٌدة لنسٌجها 

دابما عن اللؽة و مفهوم البنٌوٌٌن الجدٌد عن وظٌفتها داخل النص األدبً الذي تنظر إلٌه 

امرة موجود بذاته ، فتدخل تبعا لهذا المفهوم فً مؽوٌة كعلم ذري منؽلق على نفسه ، والبنٌ

عند البنٌوٌة هً أن كل لؽة كل  للكشؾ عن لعبة الدالالت 
((

النصوص
))
وذ بناء لمعنى مؤخ 

من معجم لٌس لمفرداته معان .
2

 

                                                           

  
1
 .75م ص 8982، 8،ط/ رشد ابن دار ، بٌروت ؼولدمان"، لوسٌان منهج فً رسة ا د التكوٌنٌة ،" البنٌوٌة فً شحٌد، جمال  

 : م من رواد المدرسة الشكٌة وهو عالم عالم لؽوي وناقد أدبً روسً . 8982م ، 8896رومان جاكبسون 

  : م من اهم الكتاب و النقاد و الروابٌٌن و المترجمٌن وٌعتبر اٌضا من المإسسً الفعلٌٌن للمدرسة الشكلٌة الروسٌة .8891م ، 8911تٌنٌانوف 

2
 .76ع نفسه ،ص جمال شحٌد ، المرج
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  مبادئ المنهج البنٌوي : -2

ومن أهم هذه ٌقوم المنهج البنٌوي على جملة من المبادئ المشتقة من خواص البنٌة     

 المبادئ : 

: سبق وأن   Priorité du tout sur les parties- أسبقٌة الكل على األجزاءأوال :        

أشرنا فً سٌاق بخثنا فً مفهوم البنٌة ، إلى كون البنٌة تشترط الكلٌة ، هذه الخاصٌة أفرزت 

منهجٌا ، هو النظرة الكلٌة للموضوع ، والنظرة الكلٌة تشترط منطقٌا أسبقٌة الكل على  مبدءا

ولقد إعتمد لٌفً ستروس على هذا المبدأ فً تحلٌبلته منذ كتابه " البنى األولٌة أجزابه. 

" أن استخدم هذا المبدأ فً تحلٌله للهبة ، من هنا مارسال موسللقرابة". ولقد سبق ألستاذه "

فً أنساق القرابة اال كلٌات تخضع لمبدأ أسبقٌة الكل على  ٌرى لٌفً ستروس كان ال

والذي ٌعنً الحٌاة ،  ًى النظري أما على المستوى التطبٌقاألجزاء، هذا على المستو

االجتماعٌة فإن الحدث ال ٌدرس فً نظره إال فً إطار الكل .
1

 

:   Priorité de la relation sur les parties - أسبقٌة العالقة على األجزاءثانٌا :       

ٌرتبط  مفهوم البنٌة بمفهوم العبلقة داخل نسق معٌن ، لذا فإن ما ٌهم المنهج البنٌوي لٌس 

األحداث وال الكلمات فً عزلتها ولكن العبلقة التً تقوم بٌن تلك األحداث أو الكلمات .  
2

 

إن الدرس األلسنً الذي قدمه :   principe d’immanence مبدأ المحاٌثةثالثا :       

دي سوسٌر هو أن اللؽة نسق مؽلق ، لذا فهو ٌرفض كل تؤوٌل خارجً للؽة أو شرح تارٌخً 

فالمبدأ األساسً عنده هو : اللؽة نسق ال ٌعرؾ إال قانونه الخاص ، فاللسانٌات الداخلٌة تهتم 

 رات الخارجٌة .  باألنساق الداخلٌة لؽة فً حٌن أن اللسانٌات الخارجٌة تهتم بالمإش

 

                                                           
1

 821زواوي بؽورة ، المنهج البنٌوي ، المرجع السابق ، ص  

 م فرنسً وعالم إجتماع وسٌاسً وصؾ األعراؾ البشرٌة وعلم اإلجتماع . 8950م ، 8872:  مارسٌل موس 
2

 .  52م  ص 8970، سنة  8الماركسٌة الفلسفٌة ، دار الطلٌعة للطباعة والنشر ،العدد  فإاد شاهٌن ، أضواء على األلتوسٌرٌة أوالبنابٌة 
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 االطر النظرٌة حول البنٌوٌة التصورات و                                                        الفصل األول 

 

فً اللسانٌات ٌقتضً دراسة النسق اللؽوي فً ذاته من دون العودة إلى  ومبدأ المحاٌثة       

تارٌخه وال إال عبلقته بمحٌطه . ٌستعٌد لٌفً ستروس هذا المبدأ لٌإكد على أن كل موضوع 

1. قابل للتحلٌل ٌجب أن ٌإخذ بإعتباره نسقا مؽلقا ؼٌر قابل ألي تؤوٌل خارجً
 

: هذا المبدأ مبلزم لمبدأ  Principe de contextualité - مبدأ السٌاقةرابعا :     

، ٌعنً دراسته المحاٌثة ذالك أن التوقؾ عند األثر كٌفما كان نوع األثر أدبٌا كان أو إجتماعٌا 

فً إطار سٌاقه العام ، ففً إطار السٌاق الكلً للنص وإطار مبدأ القابل بؤسبقٌة الكل على 

 أي معنى أو داللة إال فً إطار سٌاقها العام (( .  األجزاء أو العناصر )) التحمل

: إن المبادئ السالفة الذكر،    Principe D’intelligibilitéمبدأ المعقولٌةخامسا :      

، ذلك أن طبٌعة البنٌة ال شعورٌة أي ذات طبٌعة  تإدي إلى هدؾ أساسً هو اكتشاؾ البنٌة

اء . لذا ٌرى لٌفً ستروس أن الخطوة عقلٌة وال توجد على السطح أو على ظاهر األشٌ

الحاسمة فً المنهج البنٌوي هو)) أنه من أجل تعٌٌن الواقع ٌجب حذؾ المعاش (( .
2

 

: مما ال   principe diachronie synchronie - مبدأ التزامن والتعاقبسادسا :      

البنٌوٌة بشكل عام ، والمنهج ، بشكل خاص وأعطاها  شك فٌه أن هذا المبدأ هو الذي مٌز

أبعاد معرفٌة واٌدٌولوجٌة . فمبدأ التزامن والتعاقب ٌعنً زمن حركة العناصر فٌما بٌنها فً 

البنٌة تتحرك العناصر فً زمن واحد هو زمن نظامها فإذا كان استمرار النظام ٌفترض 

بهذا الثبات الذي ٌشكل حالة أي ٌرتبط بما هو استمرار البنٌة وثبات نسقها فإن التزامن ٌرتبط 

  متكون ولٌس بما هو فً مرحلة التكون .

                                                           
1
  10سعٌد علوش ، نقد البنٌوٌة الفرنسٌة ، فً مجلة الفكر العربً المعاصر ، العدد  
2

  28، ص  8985،  1ٌمنى لعٌد : فً معرفة النص ، منشورات دار اآلفاق الجدٌدة ، بٌروت ، ط/
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 األول                                                         التصورات واالطر النظرٌة حول البنٌوٌةالفصل  

 

فالتزامن هو زمن البنٌة ، هو زمن عناصرها فً   بما هو بنٌة ولٌس بما سٌصٌر بنٌة .     

إطار نسقها الذي هو نسق مؽلق ، من هنا فالتزامن ٌفرض الثبات ، ٌرتبط بما هو متكون ، 

. بما هو ناجز ، بما هو مكتمل ، بما هو فً طرٌق التكون واإلنجاز ، أو اإلكتمال
1
  

 تقوم المعقولٌة :  Le logique et l’historique - بٌن المنطقً والتارٌخًسابعا :       

كما قلنا على إدراك المنطق الداخلً للشًء ، هذا المنطق ٌعبر علٌه فً المنهج البنٌوي 

إن المنطقً بسلسلة من التقاببلت سماها لٌفً ستروس بالمنطق التقابلً أو اإلزدواجً ، 

، فالمنطقً هو الذي ٌعكس المبلمح العامة ، قوانٌن الحركة التً توجد واقعٌا فً التارٌخ 

ٌكشؾ عن مكونات الشًء ، فً حٌن أن التارٌخً ٌعكس تطور ذلك الشًء ، والعملٌة 

المعرفٌة تتم فً إطار العبلقة الجدٌدة بٌن المنطقً والتارٌخً ، وهذا ما ٌواجهه المنهج 

البنٌوي بطرحه أسبقٌة التزامن والتعاقب بشكل صوري وثابت . 
2
لماذا ؟ ألن هناك حلقة  

فقودة بٌن المستوٌٌن ، هذه الحلقة هً التً تكشؾ عن عدم قدرة حل المسؤلة المعرفٌة م

والمنهجٌة على السواء ، فً إطار التصور البنٌوي ، القابم على تقاببلت التزامن والتعاقب ، 

 المستندة على المنطق التقابلً اإلزدواجً .

نٌة ، ذات طبٌعة أنطولوجٌة ، تخلق وفً هذا المستوى ، تظهر تلك المشكلة التً تجعل من الب

األشكال وتتحكم فٌها ، والمشكلة التً ٌواجهها هنا المنهج البنٌوي ، هً مشكلة تقاببلته 

الصورٌة ، هذه التقاببلت التً تمنعه من إدراك التناقضات ، ومن هنا تكمن تلك الحلقة التً 

ه لترابط المسؤلة المعرفٌة ، التً تبدأ قلنا أن المنهج البنٌوي ٌفتقدها ، والمتمثلة فً عدم إدراك

من الشٌا إلى العبلقة ومن العبلقة إلى الصٌرورة ، وذلك وفقا للمنطق الجدلً ، وهو بعدم 

إدراكه لهذه العملٌة المعرفٌة ، ٌسقط فً المٌكانٌكٌة والثبات والصٌرورة وال ٌستطٌع امتبلك 

 جدلٌة المنطقً والتارٌخً . 

  

                                                           
1

 ،. 11لعٌد ، المرجع نفسه ، المرجع نفسه ، صٌمنى  

2
 .  829،  828زواوي باؼورة ، المرجع السابق ، ص  
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 إٌجابٌات وسلبٌات المنهج البنٌوي  :  – 3

إن المنهج البنٌوي منهج كبقٌة المناهج األخرى، واضعه إنسان ومطبقة إنسان وهذا          

ٌُعنً ال بد من أن ٌكون له سلبٌات واٌجابٌات، وفً هذا المبحث سؤحاول حصر سلبٌاته 

 وإٌجابٌاته بقدر اإلمكان .

فتتلخص فً المتطلبات الصارمة التً ٌفرضها على قارئ األدب، إذ  أما عن اٌجابٌاته       

إنه من الصعب على القارئ أن ٌكون مجرد هاٍو للمتعة أو التسلٌة، أو أن ٌكون ؼٌر ملم 

بقواعد اللؽة، وفنون القول المختلفة، لكن هذا المطلب فً الوقت نفسه ٌحد من انتشار األدب؛ 

ا  بسبب صعوبة العثور على عدد كبٌر من القّراء ٌتحلى بهذا المستوى الممتاز الذي ٌخلق نوع 

 من االرستقراطٌة األدبٌة
(1)

 . 

ا تلك الروح النقدٌة العالٌة التً ٌتطلبها من القارئ، بحٌث ٌشارك        ومن اٌجابٌاتِه أٌض 

أو مشاركة إٌجابٌة وفّعالة فً تصور إمكانٌات النص، وتوقع الحلول المختلفة للقضاٌا الفنٌة 

(2) الشكلٌة المعروضة
 . 

ولذلك ٌقول كما أبو دٌب: "لٌست البنٌوٌة فلسفة، لكنها طرٌقة فً الرإٌة ومنهج فً         

معاٌنة الوجود، وألنها كذلك فهً تثوٌر جذري للفكر وعبلقته بالعالم وموقعه منه وبإزابه، 

ال تؽٌر الشعر لكنها بصرامتها فً اللؽة ال تؽٌر البنٌوٌة اللؽة، وال تؽٌر المجتمع، وكما أنها 

وإصرارها على التفكٌر المتعمق واإلدراك متعدد اإلبعاد، والؽوص فً المكونات الفعلٌة 

ٌُؽٌر الفكر المعاٌن للؽة والمجتمع والشعر  للشًء والعبلقات التً تنشؤ بٌن هذه المكونات 

، فكر جدلً شمولً"  وتحوله إلى فكر متسابل قلق، متوثب، متعصٍّ
3
. 

 

                                                           

 .  184م ، 1989،  1فابق مصطفى عبد الرضا ، فً النقد األدبً الحدٌث ومنطلقاتها وتطبٌقاتها ، وزارة التعلٌم العالً ، الموصل ، ط/ .8

 وما بعدها .  184نفسه، ص  المرجع  2

3 
 

 7م ، ص1984 1كمال أبو دٌب ، جدلٌة الخفاء و التخلً ، دار العلم للمبلٌٌن ، بٌروت ، ط/

.  
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التً وّجهها أبو دٌب إلى إنجازات النقد  وأشار صبري حافظ إلى اإلطاحة االستخفافٌة      

العربً الحدٌث فً دراسة الشعر الجاهلً، حٌث وضع كتابه )الرإى المقنعة، نحو منهج 

بنٌوي فً دراسة الشعر الجاهلً(، حٌث أشاد أبو دٌب بالمنهج البنٌوي واٌجابٌاته، فكان أحد 

ا فً الدعوة إلى اصطناع المنهج الب نٌوي فً دراسة الظاهرة أعلى النقاد العرب صوت 

األدبٌة
(1)

 . 

  : ًأما عن سلبٌات هذا المنهج فتتلخص فٌما ٌل 

ٌُفهم من لفظها تعتمد على بنٌة النص، وبٌان العبلقات التً تربط بٌن أوالً:       البنٌوٌة كما 

كٌانه اللفظً والمادي؛ لتصل إلى حكم أدبً فهً وإن كانت ال ُتهمل الدراسة العبلبقٌة 

، فإنها ُتهمل الوحدة الموضوعٌة ودوافع إبداعه وأثر المبدع فٌه، ومن هنا تقع فً لؤللفاظ

 خطر مٌكانٌكٌة التحلٌل
(2)

 . 

: "ومن هنا ٌجب أن نعترؾ بؤن البنٌوٌة أو  ولذلك ٌقول جودت الركابً فً مقالتهِ      

اإلنسان، ولكً  البنابٌة على الرؼم من عطاءاتها األخرى، فؤنها ُتمٌت الروح إن لم تقل تقتل

ا العبلبق الكابنة بٌن  ا أُرٌد أال أهمل اإلشارة إلى أن البنٌوٌة لم ُتهمل تمام  ال أكون جابر 

ٌُفسر من خبلل عبلقته باألجزاء  العناصر اللفظٌة المكونة للنص، على اعتبار أن كل لفظ 

حدود أنه كابن األخرى، ولكن هذا التفسٌر ٌبقى فً حدود المادٌة اللفظٌة المكونة للنص فً 

 منفصل عن اإلنسان، ولهذا لم تنظر إلٌه من خبلل عبلقته بالمبدع"
(3)

 . 

ا:       ًٌ من األخطار التً تواجهها البنٌوٌة )المؽالطة الشكبلنٌة(، وتعنً تلك إلى عدم ثان

الثقافً خارج العمل األدبً، االهتمام بالمعنى أو المحتوى، ورفض االعتراؾ بحضور العالم 

 . ناتجة من عدم االعتراؾ بؤن مظاهر البنٌة المدروسةوتلك 

                                                           
ام، فً دابرة المنهج )قراءات نقدٌة(، منشورات أمانة عمان، عمان، ط 8 ٌَّ    62ـ  60م، ص 2005، 1عمر حسن القِ

 .                                                                                                                      21م . ص1990، آب  221،   220ركابً ، أدبنا والبنٌوٌة ، مجلة الموقؾ األدبً ، العدد  جودة ال 2

 ،22المرجع نفسه ،   1
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لٌست هً المظاهر الوحٌدة، وال هً وحدها التً تعمل فً نظام مؽلق دون أن تتؤثر بالعالم 

الخارجً
(1)

  . 

ا  ثالًثا:     ا وإنما هً شبه علم ٌستخدم لؽة ومفردات معقدة ورسوم  إن البنٌوٌة لٌست علم 

بٌانٌة وجداول متشابكة، ومن هذا المنطلق تجاهلت البنٌوٌة التارٌخ، فهً وإن كانت إجرابٌة 

فاعلة جٌدة فً توصٌفها، إال أنها تفشل فً معالجتها للظاهرة الزمانٌة، ولهذا فقد ٌكون هذا 

 وال  مع الظواهر المإقتة.مقب

ولكن بوساطة هذه الرسوم البٌانٌة والجداول هدمت الجانب العاطفً فً األعمال األدبٌة، 

ا فً دراستِه وهذا بدوره أدى إلى خروج األدب عن ؼاٌتِه وحشده فً   ٌ وجعلت األدب عقبلن

ا عن عالم اإلنسانٌة )الشعور( .   زاوٌٍة ٌكون بلجوبه إلٌه بعٌد 

إن البنٌوٌة فً إهمالها للمعنى فهً تناهض وتعادي النظرٌة التؤوٌلٌة، وإن كانت  رابًعا:    

تسلّم بؤن النص متعدد المعانً
(2)

  . 

ؾ البنٌوٌة األدب بؤنه جسد لؽوي أو مجموعة من  خامًسا:     أن على الصعٌد األدبً ُتعرِّ

ٌُثٌر كثٌر من الت ساإالت، ومنها إلى أن كون الجمل وهذا تعرٌؾ روالن بارت وهو تعرٌؾ 

اللفة مادة األدب ال ٌعنً بحال أن األدب هو اللؽة، فالحجر مادة التمثال لكن التمثال لٌس 

مجرد حجر
(3)

 . 

وهذا ٌقودنا إلى القول بؤن اعتبار الكبلم األدبً ككل كبلم ألسنً هذا ٌإدي إلى إلؽاء      

مجموعة من الجمل القابلة للدراسة،  خصابص األدب والفن؛ ألن أي أثر لؽوي ؼٌر أدبً هو

 وهو ما ٌتناقض مع دعوى البنٌوٌة بضرورة الحرص على أدبٌة األدب .

 

                                                           

  وما بعدها .  40م ، ص 2000،  2ٌل الناقد األدبً ، المركزالثقافً العربً ، ط/دل وسعد البازؼً ، مٌجان الروٌلً 1

 .  85ـ  84م، ص 1989، 1بول هٌرنادي، ما هو النقد، ترجمة: سبلفة حجاوي، سلسلة المابة كتاب، ط 2

  . 192م ص 1986، 1ط/ شكري الماضً،  فً نظرٌة األدب، دار الحداثة، بٌروت، 3
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ً التطور وتهتم بالنظام فإنها تنظر إلى ولعل من أهم المخاطر للبنٌوٌة، أنها ُتلؽ سادًسا.     

التارٌخ نظرة سكونٌة، إذ ترى أن التارٌخ مسٌر بمجموعة من األنظمة التً تعجز اإلرادة 

اإلنسانٌة عن إحداث أي خدش فً تشكٌلها أو مسارها
(1)

 . 

ٌبة، إن التحلٌل البنٌوي ٌقؾ عاجز أمام التفرٌق بٌن األعمال األدبٌة الجٌدة والرد سابًعا.    

القدٌمة والجدٌدة، والسبب فً ذلك أنه تحلٌل وصفً صوري ال ٌهتم بالقٌمة، وهذا بدوره 

 ٌإدي إلى تشوٌه األعمال األدبٌة وإلؽاء خصوصٌتها
(2)

 . 

لٌست البنٌوٌة سوى صورة محرفة للنقد الجدٌد الذي عرفناه من خبلل التعامل مع  ثامًنا.    

 النص، كما لو أنه مقطوع عن موضوعِه، مستقل عن موضوع القراءة
(3)

 . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  194المرجع نفسه، ص  ،  شكري الماضً 1

 وما بعدها .  192نفسه،  2

  . 91م  ص 2003. 1إبراهٌم محمود خلٌل، النقد األدبً الحدٌث من المحاكاة إلى التفكٌك ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، ط/ 3
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 : المدارس البنٌوٌة  – 4

 مدرسة جنٌف    - أوال: 

ظرٌة المسماة بالن نادى الباحث اإلجتماعً الٌهودي دوركاٌم فً القرن التاسع عشر       

تبعا  " ، و دعا  إلى دراسة الظواهر اإلجتماعٌة  بإعتبارها " أشٌاء مستقلةالعقل الجمعً " و"

لذلك ظهر الباحث اللؽوي السوٌسري " فردٌناند دي سوسٌر " بنظرٌة فً " ظاهرة اللؽة " 

عدها نظاما من الرموز ٌقوم على عبلقات و حٌث جرد اللؽة من داللتها اإلشارٌة المؤلوفة 

من أبرز ما قرره سوسٌر بقوة مبدا " إعتباطٌة من هنا ظهرت فكرة " البنٌة " . وثنابٌة ، و

. ز اللؽوي "الرم
1
هو ما ٌعنً أن أشكال التواصل اإلنسانً ماهً إال أنظمة تتكون من و  

  ٌ ٌ  مجموعة من العبلقات التعسفٌة أي: العبلقات التً ترتبط ارتباطا طبٌع ٌ  ا أو منطق  اا أو وظٌف

الرمز  ن كل نظام لؽوي ٌعتمد على مبدأ ال معقول من إعتباطٌةبمدلوالت العالم الطبٌعً . وإ

بتعسؾ ٌفرض على الناس ما هو عتبط العقل الجمعً عند دوركاٌم وفه أي: تماما كما ٌتعسو

الداللة أو العبلمة واإلٌحاء  خارج عن ذواتهم ، ومن هنا انبعثت فكرة  "سٌمٌولوجٌا " أي علم

تطورت فٌما بعد  . و
2

 

عنصر خارجً إن اللؽة فً نظر دي سوسٌر ، واقع قابم بذاته ، وهً ال تحتاج إلى أي        

وفً الحدٌث عن الثنابٌات والتقاببلت التً أقامدا دي سوسٌر من بٌن هذه لتحدٌدها ، 

التعاقب  –الخارج ، التزامن  –المدلول ، الداخل  –اللؽة ، الدال  –النقاببلت هً : الكبلم 

 معارضة الفكرة التً تقوم بعزل األشٌاء عن...إلخ والتً الهدؾ من ورابها ، من جهة إلى 

، ومن جهة ثانٌة الكشؾ عن العبلقات فً تلك التقاببلت التً تقٌمها .بعضها البعض 
3

 

 

 

                                                           
1

 19م ، ص8980د/ط ،  ، القاهرة ، المصرٌة األنجلو ،مكتبة األدبً النقد فً البنابٌة نظرٌة ، فضل صبلح 

2
 811:ص ،1 :العدد  الفصول مجلة  

3
 15زواوي باؼورة ، المنهج البنٌوي ، المرجع السابق ، ص 
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 8910 -8985 : المدرسة الشكلٌة الروسٌة  -  ثانٌا Les Formalistes 

Russes  

إللحاد ؼٌر ماركسً فً هً نوع من اها إلى " حلقة موسكو اللؽوٌة " وصلٌرجع أو        

ا من روادها هجروا إلى دمجها أستالٌن قسراُ ضمن الواقعٌة اإلشتراكٌة لكن نفر  روسٌا وقد أ

جاكبسون" ومن آراءها تحرٌر الكلمة طوروا الفكرة من معلمها الشهٌر "هناك و الؽرب

األنطبلق من دراسة العمل األدبً فً ذاته ، فهً والدٌنٌة اإلتجاهات الفلسفٌة والشعرٌة من 

جودة تسب خبلل عملٌة الموضعة الفنٌة وتإكد أن العمل األدبً ٌتجاوز نفسٌة مبدعة وٌك

الخاص المستقل .
1
  

 وأال المتلقً كامل مع الهٌكل العقلً للمإلؾ و تإكد أن العمل الفنً ال ٌتطابق بشكلو      

على أٌة شخصٌة فعلٌة ملموسة   كما ٌقول " موخارو فٌسكً " : فإن األنا الشاعر ال ٌنطبق

ال حتى شخصٌة المإلؾ نفسٌة إنه محور تركٌب القصٌدة الموضوع  هذا هو األساس الذي و

 لم تخطر لقابلها ببال ، بل لمرإى بنٌوٌون النصوص فلسفات وأفكار وباإلعتماد علٌه ٌحمل ال

ا ، وتظهر فً عص علٌه نادى " روالن بارت " أكبر ناقد فً اروربا كما ره إن كان قدٌم 

هكذا ابتدات الشكلٌة الروسٌة من دعوتها ر الؽذامً بنظرٌة موت المإلؾ : ووصفه الدكتو

انتهت إلى إستقبلل العمل األدبً عن نفسٌة ل لكلمة شعرٌة كشًء قابم بذاته وإلى إستقبل

راءاته الخاصة من إججتماعً الذي ٌشٌر إلٌه بؤدواته  ووع اإلمإلفه من ناحٌة ، وعن الموض

ناحٌة أخرى .
2
ألدبً أن هذا العمل زمنه أكدت هذه المدرسة ضمن استقبللٌة العمل او  

مساره النقدي المطرد مٌة التقلٌدٌة " عن تطور األدب وعارضت " األفكار االكادٌالخاص و

أوتوالدها فٌما بٌنها .  األدبٌةانكرت فكرة التوالً الطبٌعً للمذاهب و
3

 

 

                                                           
1

 .  55صبلح فضل ، البنابٌة ، المرجع نفسه ص    

 
2

 . 68البنابٌة ، المرجع نفسه ، ص    

3
 .  808البنابٌة ، المرجع نفسه ، ص  
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 المدرسة الفرنسٌة  - ثالثا: 

انتشرت فً المشرق ة الرابجة فً القارة األوروبٌة وفً المؽرب العربً وهً المدرسو      

 إنما نوجز أهم اتجاهاتها : العربً تبعا  النتشار الحداثة  ولن نفصل القول فٌها و

عاداته طور حٌاته وتجٌة : أي التً تبحث فً اإلنسان والبنٌوٌة االنتروبولو - 8    

ت زعٌمها هو الٌهودي " كلود لٌفً ستروس " السالؾ ذكره ، وقد طور اتجاهااإلجتماعٌة و

هو ي وفق منظوره البنٌوألساطٌر والعادات اإلجتماعٌة للبدابٌٌن ودوركاٌم و فرٌزر عن ا

المادٌة الجدلٌة ، كما انه ٌمٌل إلى  ئاعتناقه لمبادٌرا ما ٌعلن عن والبه الماركسً وكث

العالم كله مرهون بإنتصار ج اإلشتراكً سٌاسٌا واقتصادٌا وٌرى أن مستقبل الؽرب والبرنام

اإلشتراكٌة . 
1
وعلٌه فإن المقصود باالنثروبولوجٌة البنٌوٌة ، هً االنتروبولوجٌة التً ال  

تهتم بالمعاش والعٌنً والتجرٌبً ، كما تفعل األنروبولوجٌة الوظٌفٌة أو الوصفٌة أو 

التطورٌة ، وإنما هً تلك األنتوبولوجٌة التً تبحث فً البنى الكامنة وراء الظواهر ، تلك 

 قلٌة  والنسقٌة .البنى ذات الطبٌعة الع

ٌمثله رواد الروس المهاجرٌن إلى فرنسا أو الفرنسٌٌن اإلتجاه الماركسً : و - 2     

تسمى وهما مهاجران " ولوكاش "" و لوسٌان جولدمانومن أشهرهم " الماركسٌٌن 

بنٌوٌتهما " البنٌوٌة التكوٌنٌة أو التولٌدٌة " فً حٌن تسمى بنٌوٌة تشومٌسكً " التحوٌلٌة " 

ماركسٌة .  لكنهما حوالها إلىمإسسها األصلً و النظرٌة من جان بٌاجٌه د استمدوق
2

 

 

 

 
                                                           

1
 28صبلح فضل ، البنابٌة ،المرجع نفسه ص   

 م فٌلسوؾ فرنسً ٌعتبر من أهم وجوده البنٌوٌة . 8981م ، 8970:  لوسٌان غودلمان 

 م فٌلسوؾ وكاتب وناقد ،أسهم بعدة افكار تندرج تحت النظرٌة و الفلسفة الماركسٌة . 8978م ، 8885:  جورج لوكاش 
2

 .المؽرب سبٌبل، محمد ترجمة واألخٌر، األول الفصبلن :"التكوٌنٌة البنٌوٌة" انظر 
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 :  خالصة       

بقدر ؼموضه والتباسه ، مفهوم ؼنً وخصب حٌن ٌحدد كؤداة  مفهوم البنٌة ،         

علمٌة وذلك لما ٌملكه من ممٌزات وخصابص . باإلضافة إلى تارٌخها العرٌق ، وهذا ما 

 ٌكسبها صفة التجدد والتطور واإلختبلؾ . 

كتوجه منهجً ، اتخذت من العلوم اإلنسانٌة موضوع لها ، وعملت على  إن البنٌوٌة    

، فركزت على اللسانٌات البنٌوٌة ، ومجمل تطورات العلوم صٌاؼة نموذج لعملٌة هذه العلوم 

ٌجابٌة ، من حٌث وإذا كانت هذه المحاولة مشروعة وإالطبٌعٌة واإلنسانٌة والفلسفٌة ، 

ٌدة فً حقل العلوم اإلنسانٌة ، فإنها بقٌت أسٌرة نموذج طرحها لنموذج جدٌد ، ولمسابل جد

أحادي هو : " األلسنٌة البنٌوٌة " ، وهو رؼم أهمٌته فً تارٌخ العلوم ، إال أنه ٌبقى نموذجا 

تارٌخٌا ونسبٌا ، أثبتت التطورات العلمٌة لعلم األلسنٌة ذاته ، أن األلسنٌة البنٌوٌة مجرد فرع 

 لواسع المتشعب . ومرحلة من علم األلسنٌة ا

لقد تمٌز المنهج البنٌوي بجهاز مفاهٌمً صارم ، كانت البنٌة المفهوم المركزي فٌه ،     

حٌث اتخذت شكل المقولة الفلسفٌة والمفهوم العلمً والتصور األٌدٌولوجً ، إذ اتصؾ هذا 

إلى خصابص البنٌة سواء من حٌث الكلٌة ودراسة المنهج بخصابص تعود فً أساسها 

 بلقات المحاٌثة وأسبقٌة التزامن على التعاقب . الع
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 " البنٌوٌة وسجن اللغة  "

 

 تؤثٌره على بعض المفكرٌن البنٌوٌٌنالمنعطؾ اللؽوي و : المبحث األول 

  ًالبنٌوٌة عند كلود لٌفً ستروس :المبحث الثان 

  ما بعدهاالبنٌوٌة و: المبحث الثالث 

 

لدخول العالم االنسانً " " اللغة تقدم كلمة السر  

 دروؾ ؼوس 
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البنٌوٌة وسجن اللؽة                                                                فصل الثانً                  لا  

 تمهٌد :

دٌد من الدارسٌن على أن البنٌوٌة  قد قدمت تصورا جدٌدا لآلخر ، وأنها حركة ٌتفق الع       

ل فكرها العلمً وثقافته ، وذلك من خبلساس فً إعادة النظر وتقٌٌم اآلخر باألتمٌزت 

النقدي ، وخاصة فً نقدها للنزعة اإلنسانٌة اللٌبرالٌة ودفاعها عن مفهوم لئلنسانٌة ٌتمٌز و

بالواقعٌة والعلمٌة ، ٌتجلى هذا فً تلك الحركة النقدٌة والعلمٌة ، التً بدأها مٌشال فوكو من 

، المجرم ، وتعرٌته لعبلقات المعرفة والسلطة امه بالمهمش كالجنون والمرٌض وتمخبلل إه

ألتوسٌر للنزعة اإلنسانٌة البورجوازٌة وللعبلقات  سكما تتجلى هذه الحركة فً نقد لوٌ

 .األٌدٌولوجٌة المشوهة 

ول جاك الكان الذي تخطى مجال التقلٌد وحا عالم النفس والمحلل النفسً باإلضافة إلى      

النفاذ الى جوهر التحلٌل النفسً وصمٌمه . فإن الكان ٌبلحظ بؤن عالم الكلمات هو الذي 

إن هذه الحركة ٌخلؾ عالم األشٌاء ، وأن اإلنسان ٌتكلم حقا ولكن الرمز جعل منه إنسانا. 

ا كلود لٌفً ستروس منذ الخمسٌنات ولٌدة المساهمة التً بدأه –وبشكل عام  –العلمٌة كانت 

وهً أن كل أنثروبولوجٌا ٌجب أن تكون بنٌوٌة بالضرورة وأن  إذ ٌنطلق من مسلمة أساسٌة 

ن كل ما ٌعرؾ باسم العلوم صل وأصٌل حاثروبولوجٌا البنٌوٌة ما هو إال تحقولنا مثبل األن

أن ال تكون ن بنٌوٌة وإما االنسانٌة والتسمٌة فً ؼٌر محلها فً نظر لٌفً ستروس إما أن تكو

 التبسٌط . أقصى درجات الدقة و على اإلطبلق . ذلك أن البنٌة  عنده  تعتبر من
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة                                          الفصل الثانً                        

    

 المفكرٌن البنٌوٌٌن تؤثٌره على بعضالمنعطؾ اللؽوي و : المبحث األول     

       

 " البنٌوٌة النفسٌة ":  م(8988م 8908)   Jacques Lacan ان  ـاك الكــج  - 1

إتجه فً وم 8908برٌل أ 81فً بارٌس فً   Jacques Lacan" نجاك الكا"ولد       

م 8912فً عام و psychiartyتعلٌمة نحو دراسة الطب ، ثم تحول إلى دراسة الطب العقلً 

قادته لبرانوٌت فً عبلقته بالشخصٌة " وتقدم الكان بدراسة علمٌة تحت عنوان : " ذهان ا

تؤثر به .راسة إلى دراسات سٌؽموند فروٌد وهذه الد
1
  

 على أكد إذ ا :انثروبولوجٌ موقفا   المستمر الشفوي مهتعلٌ فً البداٌة منذ كان ال اتخذ لقد     

 تراث فً النظر معٌدا   ، النفسً التحلٌل فً اللؽة ولنظرٌة  اللؽوٌة  ةللممارس الدورالحاسم

 وأن "الفروٌدٌة"  النظرٌة ٌعدل أن  فاستطاع ، واألنتولوجٌا اللسانٌات ضوء على فروٌد

 كان أنه حٌث ومن ، النفسً التحلٌل فً اختصاصٌن لٌسوا من طرؾ من مقروءة ٌجعلها

 النفسً العبلج مجال خارج لفروٌد  األٌدٌولوجً التؤثٌر ٌفهم  أن استطاع الذي تقرٌبا   الوحٌد

 1962  عام فً أنشا فقد

 :أساسٌة أنماط أربعة فً الخطابات بنظرٌة ٌعرؾ ما

 .السٌد خطاب .8

 .الهستٌري خطاب .2

 .الجامعً خطاب .1

 2. النفسً المحلل خطاب .1

   

                                                           
1

 818، ص 2009،  2ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ، نقد المذاهب المعاصرة ، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة ،  ط/ 

2
 . 88، ص  8991، إؼواء التحلٌل النفسً ، تر: عبد المقصود عبد الكرٌم ،  المجلس األعلى للثقافة  ، القاهرة ، د/ط ،  جاك الكان 

 



  

 
 

47 

 البنٌوٌة وسجن اللؽة                                                         الفصل الثانً                        

  

 الهستٌري إن حٌث من بالمعرفة (السٌد سلطة)السلطة  عبلقة إلى ٌشٌران األوالن الخطابان 

 فهو أخرى بعبارة أو ، المنشطرة الذات فهو"   التقلً الطبٌة المعرفة بواسطة ٌشفى أن الٌمكن

. معرفة ٌنتج وٌجعله السٌد ٌحرج وهو عمل، حالة فً البلشعور
1 

  الجذري التشكٌك إلى ٌدعو الهستٌرٌة االضطرابات عبر فروٌد  به قام الذي االكتشاؾ إن     

 موقعٌن فً تعاصرهما فً هما النفسً والمحلل فالجامعً والسلطة، المعرفة من كل فً

 :متعاكسٌن

 الثقافة ٌنقل الذي ذلك هو الجامعً ، معرفة عدم موطن واآلخر ، معرفة موطن هو أحدهما     

 إال لهم  شٌبا   ٌنقل ال الذي ذلك فهو ، ٌعرؾ ما ٌجهل أنه حٌث من النفسً والمحلل ؛ كمعرفة

 ، الحقٌقة إلى ٌنتمً خطابا   ٌسمٌه الذي ذلك هو الخطاب هذا مثل : ثقافة كل على ٌمارس ضبطا  

 إرساء ٌحاول علما   النفسً التحلٌل من ٌجعل والذي البلشعور بواسطة ٌتكلم الذي الخطاب

. أسسه
2

 

 : الالكانً البنٌوي التحلٌل

 بد وال ، لها نتاج أٌضا   هو بل ، فحسب اللؽة ؼرار على مبنٌا   لٌس الوعً أن كان ال أكد      

 والمدلول الدال عن "سوسٌر" مفهومً سٌاق ضمن وضعها خبلل من النظرٌات هذه لفهم

 تتعلق باعتبارها والمدلول الدال فكرة سوسٌر طرح فقد بكثرة، الكان منهما ٌستمد اللذٌن

 مفترضا   ، المشوشة األفكار من حدود ببل مستوى عن وٌتحدث متواصل لتقسٌم تستخدم بكلمات

 بها ٌمكن التً الكٌفٌة بمشكلة معنٌا   لٌس فسوسٌر بدابٌة حالة أي ، لؽوٌة قبل ما مرحلة وجود

 . اللؽة قبل توجد أن لؤلفكار
3
 كشؾ على امنصب االهتمام أصبح اكتشفها التً الفكرة تلك من 

 . والمدلول الدال بٌن الرمزٌة العبلقة

                                                           
1

 .  90جاك الكان ، المرجع نفسه ، ص  

2
 .  19،  18، ص  8982،  1سٌؽموند فروٌد ، األنا و الهو ، تر: محمد نجاتً ، دار الشروق ، بٌروت ، ط/

3
 ، دفٌد روبً ، النظرٌة األدبٌة الحدٌثة ،  آن جفرسون  
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة                    الفصل الثانً 

 

 تلك عن الكشؾ خبلل من الفروٌدي النفسً التحلٌل لمنهجٌة الربٌسة المهمة تتجلى حٌث       

 رموز فك محاولة  إن.بوجودها قط المرء ٌفكر ال دالالت عن المعمق البحث خبلل من الداللة

 النفسً، التحلٌل فً  الفروٌدٌة المدرسة خصوصٌة تشكل والمدلول الدال بٌن الرمزٌة اللؽة تلك

 العصابً والتعبٌر الحلم وٌؽدو معنى، ذات لؽة إلى مظاهرها بكل النفسٌة األفعال تتحول حٌث

  قراءته إعادة خبلل من الكان أكده ما بالضبط وهذا مقنَّعة . بطرٌقة التعبٌر بقدرة ٌتصفان

 داللتها لها العصابً، والعرض الحلم فٌها بما البلوعً، نتاجات كل بؤن تبراع عندما لفروٌد

 . الرمزي وبعدها

 على اللؽة بقدرة  اإلٌمان عن التخلً على الحدٌث النقد  الفروٌدٌة  النزعة شجعت ولقد     

 مشابها   الحداثة أدب ٌكون ما فكثٌرا   المشاعر، أو األفكار عنوالتعبٌر األشٌاء إلى اإلشارة

 بالمعنى الحر تبلعبه وفً ، قصلا عملٌة تحتله مسٌطر مركز بوجود القول تجنبه فً لؤلحبلم

 قصة وهً ( المسروقة الرسالة)"  بو  إدجارآالن "  لقصة مفصبل   تحلٌبل   نفسه الكان كتب ولقد

 :  حلقتٌن من مركبة

 على ، لؤلنظار عرضة تركتها رسالة بسبب الملكة قلق الوزٌر ٌلحظ ، األولى الحلقة فً      

 مباشرة الرسالة( الخاص المخبر) دومان ٌرى الثانٌة الحلقة وفً … الملك إلٌها ٌنتبه لم طاولة

.  لها مشابهة أخرى برسالة لٌستبدلها وٌلهٌه الوزٌر مكتب فً أوراق حامل على
1

   

 بشخصٌة ٌحدد ال لقصة ا تطور وأن ، قط تعرؾ لم الرسالة محتوٌات أن الكان وٌوضح       

 عبلقتها حٌث من نفسها الرسالة موضع بواسطة ولكن ، الرسالة محتوٌات أو األفراد

 تبعا   الرسالة فٌها تندرج التً العبلقات هذه الكان وٌحدد ، حلقة كل فً الثبلث بالشخصٌات

 .، شٌبا   ترى ال  الشرطة ومدٌر الملكة نظرة) األولى النظرة) ، النظرات من أنواع لثبلث

 

                                                           
1

  811،  811رامان سلدن ، النظرٌة األدبٌة المعاصرة ، تر: جابر عصفور   ص 
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  البنٌوٌة وسجن اللؽة                                                                      الثانًالفصل 

 

 النظرة أن ترى ( الثانٌة فً والوزٌر األولى الواقعة فً الملكة نظرة) الثانٌة النظرةو)    

 فترى دوبان المخبر نظرة) الثالثة النظرةو)  مصون سرها أن تعتقد ولكنها شٌبا   ترى ال األولى

 دال الى بدور تقوم الرسالة فإن وهكذا مكشوفة، "الرسالة "الخفٌة تتركان األولٌٌن النظرٌتٌن أن

 1.(  القصة فً الشخصٌات )إلى  بالنسبة للذات (مراكز أو) مواضع تنتج إذ

 : الالوعً بنٌة 

 على تشهد الكان أقوال من الشهٌرة المقولة هذه " اللؽة ببنٌة شبٌهة  البلوعً بنٌة إن"     

 ، تشبٌه هٌبة على صٌؽة اللؽة أن بما " :ك سترو جون ٌقول إذ . اللؽوٌات لعلم به ٌدٌن ما أهمٌة

 مدى وما المقاٌسات من النوع هذا دقة مدى ما : هً الكان صٌؽة عن نسؤلها التً األسبلة فإن

 ؟(اللؽة)الثانً على المنطقٌة األولوٌة على(البلوعً) األول االصطبلح ٌستحوذ وهل فابدتها؟

 أم ، أهمٌة عنه ٌقل ال شا على أم نفسه الشا على نحصل فهل المصطلحات ترتٌب عكسنا ولو

 ذات اإلكتشافات من سلسلة من ٌتشكل المجال هذا فً الكان عمل إن قٌمة؟ أقل شا على

 فً القارئ لرؼبة مستمر بإهمال بها قام ، البلوعً على واللؽة ، اللؽة على البلوعً االتجاهٌن

 على شافٌة أجوبة ببل األسبلة هذه بقٌت بحٌث الطرٌق على ثابتة عبلمات على ٌحصل أن

ق .اإلطبل
2 

 كل بؤن ، ببلؼً بؽلو ، الكان وٌعتقد خاطا طرٌق سلوك إلى إشارة البلوعً وٌطلق      

 حاضرا   ٌبقى البلوعً أن باعتبار ، ال أم مدركة كانت سواء ،"فروٌدٌة" لسان زلة هً كلمة

  . اللؽة ؼرار على مبنٌا   الوعً ٌعتبرالكان بالتحدٌد المعنى وبهذا  .ندركه لم أم أدركناه

 

                                                           
1

 811،  811ص  المرجع نفسه ، رامان سلدن ،  

2
 . 817جون ستروك ، البنٌوٌة وما بعدها من لٌفً ستروس إلى درٌدا، المرجع السابق ، ص  
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 سجن اللؽة البنٌوٌة و                                       الفصل الثانً                                        

 

 :( إلقصاءالذات )ا حجب

 معانٌها د تتحد ال التً الدوال قبل من موجودا   نسقا   تدخل اإلنسانٌة الذوات أن الكان وجد      

 نسق داخل للذوات وضعا   نجد أن من ٌمكننا الذي هو اللؽة فً فدخولنا ، لؽوي نسق داخل إال

تسبقها .  التً والمراحل العملٌة هذه البلوعً وٌحكم ابنة(، / أم / أب أنثى، )ذكر/ عبلبقً
1

 

 أن على ٌنص فروٌد كان فإذا ، اللؽة تركٌب إلى مشابها   ٌكون البلوعً تركٌب أن حٌث      

 جملة فً موحد سٌاق ضمن الصور من كاملة مجموعة ٌكشؾ أن األحبلم فً ٌستطٌع البلوعً

 القول إلى ٌذهب الكان فإن ، به مرتبطا   ٌكون بآخر شًء معنى باستبدال ٌقوم أن أو.  واحدة

 بالصور تقٌده بسبب وذلك عنه، اإلفصاح ٌرٌد ما تجسٌد من تقنٌا   قاصرا   ٌكون البلوعً بؤن

 نصوص ألن مربٌة، دالالت إلى الحرفٌة الدالالت بترجمة ٌقوم أن علٌه ٌجب وبذا  .المربٌة

 فً كان الكان به قام الذي المهم العمل وأن هذا ، أٌضا   سرٌة إنها بل فقط رمزٌة لٌست األحبلم

 الفرنسٌٌن الُكّتاب بحداثة المتطور التركٌبً اللؽة علم مصطلحات فً فروٌد أعمال تؤوٌل إعادة

 لم األساسٌة فروٌد بصٌرة أن واضح جاكسبون منهج من الشًء وبعض رٌسوس طرٌقة عن

 تإثر البنٌة هذه وأن  بنٌة له أن ولكن البلشعوري وجود اكتشاؾ فً تكمن وضوح بكل تكن

  قابلة  وتصبح التؤثٌر بهذا نفسها عن وتكشؾ وأفعالهم البشر أقوال على لها حصر ال بطرق

. للتحلٌل
2

 

 مفتاح هً اللؽة إن للقول منطلقا   فروٌد رإٌة فً ٌقرأ أن لنفسه الكان ٌترك الزاوٌة هذه ومن

 ثم األحبلم تفسٌر فً الرإٌة هذه أبعاد تطوٌر إلى الكان ٌسعى هنا ومن .البلشعورٌة الظاهرة

 البلشعور مع عبلقاتها فً النكتة وكتابة الٌومٌة، الحٌاة وأمراض النفس علم

 

 

                                                           
1

 129 ص ،المرجع نفسه ،  عصفور جابر : ترجمة المعاصرة، األدبٌة النظرٌة سلدن، رامان 

2
 .79صالمرجع السابق ،  ، النفسً التحلٌل اؼواء ، الكان جاك 
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 سجن اللؽة البنٌوٌة و               الفصل الثانً                                                                 

 

 التً للصورة وفقا   وذلك للؽة والعملً النظري المضمون الكان لٌبرز هذه األعمال خبلل ومن

.والمدلول دالبال والخاصة اللؽوٌة نظرٌته فً سوسٌردي  فردٌناند فٌها ٌنطلق
1

 

 على التركٌز دون ، ةاألودٌبٌ النظرة قبل  تجسدت الكان عند المرآوٌة المرحلة إن       

 ما وهذا ، األولى تنشبتهم منذ األطفال عند األنا أفعال انعكاسات من ناتج فهو  ،اللؽوي التشكٌل

 . لماركس العلمٌة نظرته فً أبداه الذي العلمً الطرح خبلل من ألتوسٌر علٌه اتفق

 المجتمع إلى العلمٌة ماركس ونظرة البلوعً إلى العلمٌة فروٌد نظرة بٌن المزج ولكن     

 وجهة من فإنه ، وماركس فروٌد من لكل ،ألتوسٌرو الكان من كل قراءة تحددها التً بالكٌفٌة

 ، والذات لؤلنا الموحدة المفاهٌم كل تتجاوز  إٌجابٌة نتٌجة إلى التوصل ٌمكن " كرٌزوٌل"نظر

 الحل معه نتجنب نحو على ، األودٌبً موقؾال بها تحول التً الكٌفٌة نتعلم أن استطعنا فإذا

 قصدت وهنا  االشتراكٌة جذور تتؤصل عندبذ تقوٌضها، ٌجب التً العبلقات ٌبرر الذي النمطً

 والكان بؤلتوسٌر تمثلت اجتماعٌة نفسٌة أفكار خبلل من الجدٌدة النفسٌة النظرٌة اتحاد كرٌزوٌل

 للذات توصٌفه فً األساسٌة فروٌد تحلٌبلتو  االشتراكٌة ماركس آراء وهً األم النظرٌة مع 

 جدٌدة أٌدلوجٌة لتكوٌن والسٌاسة النفسً التحلٌل بٌن وجدت مباشرة صلة فهً  ، اإلنسانٌة

2 .وألتوسٌر الكان أمثال من الجدٌد الجٌل فً متمثلة
   

 الحوار وضمن ، اإلنسانٌة الذات ضمن اللؽوٌة الواسطة أهمٌة إلى الكان نبه وقد       

 خطابا   بصفته وكذلك ، عبلجٌة طرٌقة بصفته النفسً التحلٌل أهداؾ صٌاؼة ، التحلٌلً

 والكبلم ، الصادق الكبلم وصول إال ٌستهدؾ أن ٌمكنه ال عنده فالتحلٌل ، وأخبلقٌا   أٌدلوجٌا  

     ، األولى بالرؼبة كامبل   اتصاال   الذات فٌه تتصل كبلم  رعاٌته إلى التحلٌل ٌسعى الذي الصادق

 الكبلم هذا ولكن منها؛ تعانً التً ولؤلعراض ألحبلمها أوصافها فً نسمعها التً اللؽة وهً

 . داخلها فً االكتمال وعدم بالنقص الذات اعترفت إذا إال ممكنا   ٌكون ال الصادق

 
                                                           

1
 .79صالمرجع نفسه ، ، النفسً التحلٌل اؼواء ، الكان جاك 

2
 217 صالمرجع السابق ،  ، البنٌوٌة عصر كرٌزوٌل، إدٌث  
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 والسكنى  االكتمال{ وعدم }النقص : الحقٌقتٌن هاتٌن على ٌقوم للؽة الرمزي والنظام      

لها   مرثٌة نهاٌة ال التً هواإلزاحة ذاتا   بوصفه المرء مصٌر بؤن القبول معناها النظام ذلك داخل

 واألدبً اللؽوي المشروع عن بها والنؤي اإلنسانٌة للذات الفعلً اإلقصاء هو واحد فالهدؾ

 ناتجة بآخر أو بشكل العبلقات هذه ، ثنابٌة عبلقات طها ترب كرموز اللؽة مع المجرد والتعامل

1. بها المحٌطة الخارجٌة فعل للتناقضات كردة
 

 خبللها من نستطٌع ال عنكبوتٌة شرنقة لنفسه ٌصنع أن أراد النفسٌة بنٌوٌته فً والكان     

 فمفهومه ، النقدي الواقع أرض على نترجمها ملموسة نتابج إلى الوصول حتى أو فكره تجاوز

 وترجمة المبدع نفسٌة فً الؽوص إلى خبلله من الناقد ٌجنح واضح مفهوم النفسً النقد عن

 النص آخر بمعنى ، عاشها قد أو ٌعٌشها التً الشعورٌة الحالة خبلل ومن خبلله من نصوصه

2 .األحوال أؼلب على المبدع لنفسٌة واضح مترجم هو
 

 اتفاقا   وٌتفق أنه إال ، النفسٌة نظرٌته طرح فً الواضح ؼموضه من الرؼم على الكان      

 الذات نكران فً المختلفة التشعبات ذو  البنٌوٌة مٌدان فً سبقوه  من أطروحات  ملحوظا  

 قد التً العوابق كل من التحرر خبلله من ٌهدؾ ، مجردا   تعامبل   اللؽة مع والتعامل ، اإلنسانٌة

 3. فٌها تإثر

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .     287، المرجع نفسه ، ص  ادٌث كروزٌل  

2
 .287ادٌث كروزٌل ، المرجع فسه ، ص  

3
 .  99جاك الكان ، إعواء التحلٌل النفسً ، المرجع السابق ، ص   
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" البنٌة الماركسٌة  " ( :م8990 - 8988) وسٌرـــألت لوي   -2  

عن م له عدة مإلفات تدافع 8990توفً م و8988فكر بنٌوي فرنسً ولد سنة هو م     

م ، عمل مدرسا للفلسفة فً مدرسة المعلمٌن العلٌا 8965مال ماركس أهمها قراءة الرأس 

م . 8918
1

 

 بنٌوٌة ألتوسٌر: 

اإلجتماعً لماركس فهو ٌعتبرأن البنٌة فالبنٌة عنده هً" بنٌة السلطة " أو مرتبة من التشكل 

 تلعب فً اإلقتصاد الدوري الربٌسً لتوزٌع األدوار على األفراد .

أعاد ألتوسٌر صٌاؼة الماركسٌة من جدٌد بحٌث تقرأ من منظور بنٌوي ال منظور       

ضعٌة تإكد ي ٌرتكز على اإلنسان إلى نظرٌة  و"هٌجلً"  فقد حولها من منهج عمل ثور

الكفر بالنظرٌات و  هذا إفراز طبٌعً لحالة اإلحباطسٌادة نظام ال سلطان علٌه  ، وة حتمٌ

منها الماركسٌة التً إجتاحت فرنسا فً بالتسلط القمعً للفكر اإلنسانً والشاملة المتمسكة 

تلك اآلونة .
2

 

فكر ماركس الناضج ، فوجهة ٌن متماٌزٌن : فكر ماركس الشاب وإنقسم فكره إلى قسم       

ا فبعد هذا التا8915نظره ترى أن ماركس بعد  رٌخ م أصبح علمٌا بعد أن كان جامدا متحجر 

اإلنفعالٌة بالذاتٌة وٌترك كتاباته المختلطة ، والموضوعٌة ال بد له أن ٌنتهج العلمٌة و

امل إال بعد كتابه }رأس المال{ بالتالً فالماركسٌة لم تصبح نظرٌة علمٌة بالكالشخصٌة ، و

 أعمال } الكهولة و النضج {  واضح ما تعرضنا إلٌه ما ٌرمً إلٌه فكر ألتوسٌر  سواه منو

 

                                                           
1

 65ادٌث كروزٌل ، عصر البنٌوٌة ، المرجع السابق ، ص 

2
 . 151م ، ص8985فإاد زكرٌا ، أفاق القلسفة ، مكتبة مصر للطباعة ، القاهرة ، د/ط ،  
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة                     الفصل الثانً                                                           

ٌجب أن تلقى  ما ٌؤتً به من أفكارنبذة بمعزل عن الواقع العصري وومن تمرد على التقلٌد 

 رواجا و تفعٌبل  على أرض الواقع الذي ٌعاٌشه .

طبٌعة الصراعات بٌن  النزعة البنٌوٌة الصارمة فً الفكر الؽربًقد ترجمت و      

.  البنٌوٌة من جهة أخرىودٌة والوجالماركسٌة و
1
لنقاش تجلت تلك الصراعات عبر او 

دب على أنه نسق من إلى األٌنظر ألتوسٌر ستروس ، والخصب الذي تبادله سارتر و

، ٌتمتع داخل مجتمع ما  ((تصورات حسب األحوال صور وأساطٌر وأفكار و))التمثبلت من :

دب شكبل من أشكال ن ٌكون األولكن من جهة أخرى ٌرفض أدور تارخٌٌن و بوجود

ال  العمل األدبً الممتازضعه فً منزلة بٌن اإلٌدٌولوجٌا والمعرفة العلمٌة وٌاإلٌدٌولوجٌا و

ٌقدم رإى مطابقة للواقع ، كما أنه ال ٌتوقؾ عن التعبٌر عن إٌدٌولوجٌة متنوعة . إن العمل 

إن التخٌل الجمالً ال ٌكتفً افة منها والفنً الجاد ال ٌنقل اإلٌدٌولوجٌا ، بل ٌقع على مس

قول ذا العالم بل و قمعها كما ٌإلى تقنٌع عبلقاتنا مع هبإعطاء معنى للعالم بل ٌتجاوز ذلك 

"  رامان سلدن"
2

 

فً أنها إستطاعت أن تنقل الفلسفة من   -حسب ألتوسٌر  -وتتركز قٌمة الماركسٌة      

إن الفكرة الربٌسٌة فً المادي عبر المادٌة الجدلٌة ، و الوضع اإلٌدٌولوجً إلى الوضع

المستوٌات على كافة المستوٌات فلكل مستوى من هذه   المادٌة الجدلٌة هً " المجاالت "

ا . و  ٌ ظم ٌتحدد } الكل { اإلجتماعً بالبنٌة المعقدة المكونة من الترابط المنتبنٌة مستقل نسب

. حدها هً المحدد لهذا الكل و لٌست الممارسة اإلقتصادٌة من المستوٌات البنٌوٌة كلها و

ٌس المهم  للتوزٌع األدوار على األفراد . و فالبنٌة تلعب دورا فً اإلقتصاد الدور الربٌسً

 األماكن القابمة فً الحقٌقة ، بل المهم هو الواقع أواألفراد أو الموضوعات  -فً اإلقتصاد 

 

                                                           
1

شر والتوزٌع ،  أحمح محمد أحمد ناٌل ، الفلسفة البنٌوٌة وتطبٌقاتها التربوٌة "بحث فً األصول الفلسفٌة للتربٌة المعاصرة "، دار العلم واإلٌمان للن 

 .62م ، ص 2085،  8دسوق ، ط

 
2

 . 67رامان سلدن ، النظرٌة األدبٌة ، المرجع السابق ، 
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مجال طوبولوجً بنابً ٌتم تحدٌده من جانب العبلقات االنتاجٌة ، وهً عبلقات لبنٌة معٌنة 

ا ووهكذا جعل ألتوسٌر ال  ٌ لٌس دٌالٌكتٌكٌا. واقع فً نظر الماركسٌة بنٌو
1

 

من مقاربة مختلفة لعبلقة البنٌة التحتٌة بالبنٌة الفوقٌة ، حٌث تجاوز  لقد إنطلق ألتوسٌر      

الطرح التقلٌدي القابل بالعبلقة الحتمٌة بٌن البنٌتٌن ، ' فهناك درجات من البعد عن التؤثٌر 

الفن بل إن هذه ها بعض عناصر البنٌة الفوقٌة ، ومن أهمها األدب وباإلقتصاد تحظى ب

دورا فعاال ٌجعلها قادرة على التؤثٌر فً اإلقتصاد  - ة تارٌخٌة مافً لحظ -العناصر تمتلك 

.ذاته 
2

 

هكذا ٌكون ألتوسٌر قد طرح رإٌة دٌنامٌكٌة للعملٌة اإلبداعٌة ، نؤى بها عن الطرح و     

الصراعات الطبٌقٌة ، و قتصادٌة الماركسً المحتجر الذي ٌسكن الفن فً بوتقة القوة اإل

تها النظرٌة أن تحتل ة األلتوسٌرٌة إستطاعت بفعل عمق طروحاعلى العموم فإن المدرسو

الستٌنٌات ة التى زخت خاصة فً الخمسٌنٌات وفً الساحة الفكرٌة الفرنسٌمكانة هامة 

الطبلب سنة  شهدت صراعات حادة بٌنها ، شكلت ثورةتٌارات فكرٌة وفلسفٌة متمٌزة، وب

الفكر الفرنسً هذه الثورة إلى أزمة معالمها البارزة ، لقد افضت م احدى وجوهها و8987

عن عمق الصراعات  -فً الوقت نفسه  -مؤزق النزعة البنٌوٌة الصارمة ، ولكنها أبانت و

 . البنٌوٌة بٌن الماركسٌة والوجودٌة من جهة ومن جهة أخرى الوجودٌة و

نصار ؼٌره من أى الحزب الشٌوعً انتقادات كثٌرة لماركسٌة ألتوسٌر العلمٌة وقد القو    

ؼٌرهم من "  و جورج مارشٌه" ،  " لفن جولدنأ" ، " لوفٌفر هنريالفلسفة المثالٌة أمثال :" 

أنصار الفلسفة المثالٌة .
3
  

                                                           
1

 . 27 ،ص 2003 ، ،دمشق العرب الكتاب اتحاد منشورات ، الحداثٌة النقدٌة المناهج ضوء على األدبً الخطاب تحلٌل ، عزام محمد

 
2

 . 11، ص  8992،  ١ ط  للنشر، العالمٌة المصرٌة الشركة األدب، اجتماع علم ، بحراوي سٌد 

3
 . 89ادٌث كروزل ، عصر البنبوبة ، المرجع السابق ، ص  

 عالم إجتماع ومخطط حظري وفٌلوؾ فرنسً .  8998م ، 8908:  هنري لوفٌفر 

 م عالم إجتماع امرٌكً ، ورابد من رواد المدرسة النقدٌة فً علم اإلجتماع المعاصر . 8980م ، 8920:  ألفن جولدن 

 قابد الشٌوعٌٌن الفرنسٌٌن . جورج مارشٌه : 
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فٌة "ر"البنٌوٌة المع:  ( م8981 - 8926)مٌشال فوكــو  – 1  

هو م و8926سنة  Poitiersبمدٌنة بوانتٌه  Michel Foucault" مٌشال فوكو " ولد      

م عمل فٌلسوؾ وجامعً فرنسً الجنسٌة ، حصل على شهادة األجرمجاسٌون فً الفلسفة ، ث

 Clermont"  كلٌمون فٌرانبمدٌنة "   العلوم اإلجتماعٌةبالتدرٌس فً كلٌة اآلداب و

ferrand ا من سنة ، و م ، وكان حصوله على 8966انتدب للعمل بجامعة تونس ابتداء 

تارٌخ  ))ذلك فً تخصص م و8970دي فرانس فً دٌسمبر سنة  كرسً األستاذٌة بالكولٌج

.  ((أنساق الفكر
1

 

فرت له كل ما ٌحتاجه ، على الرؼم من ترعرع فً كنؾ أسرة ؼنٌة ونشؤ مٌشال فوكو و     

 le petiteالوحدة ، وهو ٌذكرنا بنشؤة الفٌلسوؾ الصؽٌر نشؤته ضعٌفا مٌاال  إلى العزلة و

philosophie  ا لكنه كان عكسه فً النبوع وارت ورنٌه دٌك الذكاء ، فدٌكارت أظهر نبوع 

 :م فً مسابقة القبول بـ8915عام  رةلكن فوكو رسب مفً الرٌاضٌات ، و منذ الصؽر خاصة

د التارٌخ و اللؽتٌن ن العلٌا " ثم نجح فً المرة الثانٌة ، و أظهر تفوق ا من موامدرسة المعلمٌ"

محاضراته عن هٌجل ، ثم تؽٌر اعجابه من هٌجل إلى ماركس تحت الٌونانٌة والبلتٌنٌة . و

ألتوسٌر" ثم إلى نٌتشه الذي كرس له دراسة متمٌزة .  تؤثٌر أستاذه "
2

 

ألفونس ))ببعض األدباء الفرنسٌٌن المعاصرٌن له أمثال هٌدجر ووتعلق بإدموند هوسرل       

 ربط فوكوه فً دراساته بٌن المفاهٌم الفٌنومٌنولوجٌةوقد  ((جان بوفرٌه))و ((فالهنس دي

 ((باشالر))التحلٌل النفسً بسبب تعرؾ فوكو على أعمال )الظواهرٌة( ومناهج علم النفس و

عام  Lille(( لٌل ))، ثم عٌن معٌدا  بكلٌة آداب جامعة  ((ٌنمٌالنً كال))و  ((مٌرلوبونتً))كتابات و

 تمخفضت محاضراته بها عن دراسة له م بشمال فرنسا و8952

                                                           
1

 .  21، ص  8989شال فوكوه، دار المعارؾ ، اإلسكندرٌة ، د/ط ، عبد  الوهاب جعفر ،البنٌوٌة بٌن العلم و الفلسفة عند  مٌ 

2
 .  881ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ، نقد المذاهب المعاصرة ، المرجع السابق ، ص  

 ًم فٌلسوؾ فرنسً ، تؤثر بالفٌنومٌنولوجٌة هوسرل والنظرٌة الجاشطالتٌة . 8962م ،  8908:  مٌرلوبونت 

 نمساوي األصل ٌنحدر من أسرة ٌهودٌة شؽؾ بفروٌد فً التحلٌل النفسً .  م8960م ، 8882:  مٌالنً كالٌن 
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المرض م ، ثم أعادها للنشر تحت عنوان " 8951الشخصٌة" عام " المرض العقلً و:بعنوان 

م .8962علم النفس " عام العقلً و
1

 

خذ روالن بارت ، فقد ألبنٌوي ، شانه شؤن لوي ألتوسٌر وفوكو المنهج ا  رؼم استخدام     

ته الفكرٌة مع بارت لكن تضل مجادالانه فً تصنٌفه ضمن البنٌوٌٌن ، وٌشعر بنوع من اإله

سارتر تضعه موضع الصدارة من الخطاب الفكري السابد ألتوسٌر ولٌفً ستروس وو

اشفة كالالعلم وكو تلك التً ركزت على العقٌدة والفلسفة وللبنٌوٌة. وسفرات المعرفة عند ف

 متطورمن  أفكارباء هً شكل األطوالقضاء ووالمحامٌٌن عن تؽٌرأدوار رجال الدٌن 

ا من المفكرٌن األول العظام لما ٌسمٌه ٌعده ف" الذي ٌمكن أنسٌمونسان" حقبة ))وكو واحد 

 أو (( نهاٌة التارٌخ ))ألن فوكو ٌتوقع نهاٌة هذه الحقبة ، بوصفها . و ((اإلنسان 
نهاٌة مرحلة  ))

(( اإلنسان
 

لكنه ال ٌقصد نهاٌة اإلنسانٌة تصوره على أنه نذٌر بالنهاٌة ، وفإن وسابل اإلعبلم 

تلك النظرات  ((العلمٌة المجرأة))عالم ، أي نظراتنا نظراتنا السابدة على البإطبلق بل نهاٌة 

إلحاح لحاح الماركسٌة على اإلقتصاد ، والتً ٌحاول هو نفسه أن ٌتجاوزها و ذلك فإن إ

إلحاح نسً أو على طرٌقة جاك الكان( ، والتحلٌل النفسً على عزلة الفرد )باألسلوب الفر

الموضوع  قة بٌن الذات وإلحاح الوجودٌة على العبلابٌة البلواعٌة ، وى الوحدة البنالبنٌوٌة عل

. األمر إلى أن تصبح إٌدٌولوجٌا التً ٌنتهً ((الجزبٌة))كل ذلك ٌعده فوكو من قبل النظرٌات 
2

 

 : أركٌولوجٌا المعرفة     

قبل أن ٌقرر العودة إلى الفلسفة ، وعلى وجه الخصوص        
 The ((تارٌخ األفكار )) 

history of ideas  البنٌوٌة الفروٌدٌة ، وكان دابمالماركسٌة ، وقرر فوكو اإلنسحاب من ا 

ما ٌنكر أنه بنٌوي إال أن أعماله ومنهجه فً هذه األعمال كان ٌربطه أكثر وأكثر بالبنٌوٌة 

 والبنٌوٌٌن . 

                                                           
1

   885 - 881ص المرجع نفسه ،  إبراهٌم مصطفى إبراهٌم ،  

2
 .  107عبد الوهاب جعفر ، البنٌوٌة بٌن العلم و الفلسفة ، عند مٌشال فوكو ، المرجع السابق  ،  ص  

 : م كان فٌلسوفا فرنسٌا ٌمٌل الى مبدأ تدخل الدولة فً الحٌاة اإلقتصادٌة . 8825م ، 8760 سان سٌمون 
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التارٌخ ))نفسه على استخدام عبارة  فوكو الثقافة الؽربٌة بوجه عام ، وقد اعترضبل و     

" استبدلها بكلمة أو مصطلح "األركٌولوجٌاو A history of the present ((الحاضر

Archaeologeis ًهو منهج تعلٌمً بسٌط .... ٌعلم الطالب أن  . فالمنهج األركٌولوج

الٌوجد لشٌا  وراء النص ، ؼٌر أن النص ٌحتوي بٌن ثنٌاه على معان صامتة تمتلا بنبع ال 

ٌنضب عن األصل الذي ٌتعذر البحث عنه فً أي مصدر آخر . 
1

 

سابدة خبلل التً كانت  Cultural Phenomenonٌصؾ فوكو الظواهر الثقافٌة و     

أكد على و The great con – finement  ((القٌد العظٌم)):الثامن بـ ن السابع عشر والقرنٌ

عدم التواصل الذي ٌتضمن اإلدراك ، أي أن العقل كان موجها فً تلك الفترة توجٌها 

 ((عبادة العقل))إٌدٌولوجٌا مما جعل فوكو ٌرى أن نمو المعرفة فً تلك الفترة ارتبط بما ٌسمى 

Cult of reason  مركزا عمله على المنطوقات السلبٌة التً لم ٌكن الفبلسفة ٌفكرون فٌها

من قبل . 
2

 

الخطاب و Discourseفً مجال المعرفة كثٌرا ما ٌكرر فوكو مصطلح الخطاب و    

منها ٌبدو جهوده هو فاتها ، وتصنٌفوكو كل أشكال الحٌاة الثقافٌة ومصطلح ٌجمل فٌه 

ا فوكو األركٌولوجٌا لكً ٌصفها وٌنات الخطابٌة التً أبرزهالتكو إلخضاع هذه الحٌاة للنقد

حدات أو ن خبللها عناصر التحلٌل ، لٌست وٌتحللها على ضوء العبلقات التً تتوزع مو

مجاالت بسٌطة تتحرك فً خطٌة مطردة ، بل العكس ، إنها تمر بخطوات أو درجات مختلفة 

ب أو التدرج المنطقً الواقعً ، أي ٌحكمها جدول زمنً محدد ، هذا الجدول ٌخضع الترتٌ

   تدرجات من المستوى الوضعً إلىت فقا لمستوٌامكننا القفز من مرحلة إلى أخرى وأننا ٌ

 

                                                           
1

 ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ، نقد المذاهب المعاصرة ، ص 

2
 .  81، ص 8999،  8منذر عٌاشً ، دار لوسٌوي ، بارٌس ، ط/روالن بات ،لذة النص ، تر:  
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أو المعرفً ومنها ٌدخل التشكٌل المعرفً مرحلة العلمٌة ، أما  اإلبٌستٌمولوجً المستوى   

المستوى األخٌر فهو مستوى 
((

التعقٌد
))

أو  
((

التنظٌر
))

 Formalisation  التً ال ٌبلؽها

 الخطاب إال حٌنما ٌكتمل بناإه النظري العام بمسلماته وفروضه و أنماط تحوالته .

ا داخل المجال الذي وعلم آثار المعرفة( مكا)ٌتخذ البحث فً أركٌوٌوجٌا المعرفة و       ن 

األصل و الذات ، بل و Conscienceالشعور تتشابك مشكبلت الكابن اإلنسانً وتظهر فٌه و

علم او  إننً لم أعزم فً أي مرة بؤن أركٌولوجٌا))فً هذا ٌقول فوكو و مشكلة البناء أٌضا ، و

إن كلمة " أركٌولوجٌا " إنما حتى مجرد أساس أو قاعدة لعلم ستتضح معالمه فً المستقبل . 

فً قرننا هذا ، حٌث  ))فها هو رابد البنٌوٌة ٌقول : تشٌر إلً خطة لتحلٌل األداء اللفظً . 

سم ال شرع الناس فً تدمٌر العدٌد من صور الحٌاة ، فإن النزعة اإلنسانٌة الجدٌدة بهذا اإل

احترام الكابنات إنها تضع العاعلم قبل الحٌاة ، والحٌاة قبل اإلنسان ، وتبدأ باألنا ، بل 

واختصارا للقول ، فإن فوكو ٌقرر أن المعرفة الجدٌدة التً  .((األخرى قبل محبة الذات

ز علٌه ، ظهرت بظهور اإلنسان فً القرن التاسع عشر ، إنما هً بعٌنها التً سوؾ تجه

علم ))هوٌته هو ذاته بسبب توزعه بٌن  ((الهوٌة))قد اإلنسان القدر الضبٌل من سوؾ ٌفو

لمإسسات فً المجتمع هً أقوى ا –اللؽة . و Biologyعلم األحٌاء و Physics ((الفٌزٌاء

إلى أن اإلنسان فً طرٌقه  -فً نظر مٌشٌل فوكو  -بما ال ٌدع مجاال للشك  المعاصر تشٌر

إلى الفناء . 
1

 

" فلسفة علمٌة تقدم للعلم ما ٌستحقه من فلسفة أو تعطً  أركٌولوجٌا المعرفةلقد كانت "        

هً تبتعد بذلك عن تؤثٌرات الفلسفة المثالٌة بكل مقدرات العلوم ، والفلسفة التى ال تسخر من 

 ما ٌترتب علٌها فً مجال المعرفة . 

 

 
                                                           

1
 . 822ق ، ص ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ، المرجع الساب 
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 السلطة واألخالق :    

فإن فوكو ٌرى أن احتبلل الذات اإلنسانٌة لمكانتها ال ٌتم فقط عبر عبلقات اإلنتاج       

 والعبلقات المعرفٌة ،

عند  Pouvo  /Powerوإنما ٌتم كذلك عبرعبلقات السلطة . وٌختلؾ مفهوم السلطة      

فوكو عنه عند ؼٌره من الفبلسفة أمثال دوركهاٌم الذي ٌرى السلطة كاملة إلى نوع من 

 : الضابطة الملزمةالسلطة 

كل إنما رأى أن ٌبدأ بتحدٌد ألوان السلطة من خبلل عملٌات الترشٌد الجزبٌة أو إتباع الشو  

تطمس تلقابٌتها ٌة والفرد لكً تخضع الدولة الفرد أو الذاتعقلً بالػ الخصوصٌة . وال

صبؽهم ت ووسابل دقٌقة لتطوٌع األفراد وحرٌتها فإنها تحاول أن تملك القوة الهابلة من تقنٌاو

ثت تقنٌة سلطة الكنٌسة أنها وروري إلحكام السٌطرة علٌهم خاصة وبالطابع الشمولً الضر

ا الٌونان وورثتها عرفتهالرعوٌة التً سادت الشرق قدٌما وحدٌثا وهً : السلطة القدٌمة و

والسهر  ((لقطٌعه))بتوفٌر الؽذاء (( الراعً)) الكنٌسة الؽربٌة وتتلخص السلطة الرعوٌة فً قٌام

أهمٌة الجماعة. تفرق بٌن أهمٌة الفرد و تحقٌق نجاحه ، كما أن هذه السلطة لم تكنعلٌه و
1

 

وقد حاول مٌشٌل فوكو أن ٌربط فً كتابه  
 La volonté de savoire  ((إرادة المعرفة)) 

لسكان والصحة ومستقبل النشٌا السلطة من حٌث اهتمامها با)تارٌخ الجنس( بٌن الجنس و

ً أن ٌبلور دور التقنٌات الكنٌسة فً إحبلل الطبٌب مكان القس فاإلنحراؾ ، ووالشذوذ و

شمولٌة  فً تحدٌد أطر الحقٌقة البشرٌة ، بطرٌقة تكاد تكونالدفاع عن السوٌة اإلجتماعٌة و

 التفسٌر النفسً للدفعات أو الدوافع األولٌة .من زاوٌة تحلٌل الرؼبة و

       

                                                           
1

 .826ابراهٌم مصطفى لبراهٌم ، نقد المذاهب المعاصرة   ، المرجع السابق   ،،، ص  
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وٌشرح فوكو عبلقة الجنس فً كتبه ومنها  
((

تارٌخ الجنس
))
 Histoire de l sexualité 

و
((

إرادة المعرفة
))
وإن الربط بٌنهما ٌرجع بشكل واضح منذ القرن الحادي عشر مع بروز  . 

شخصٌة إصبلحٌة قوٌة مثل شخصٌة األسقؾ 
((

بوركارد
))
 Bourchard  الذي دعم السلطة

مجموعة من اإلرشادات والقواعد التنظٌمٌة  الرعوٌة التً أشرت إلٌها لٌس بإصدار

فقط ، وإنما كذلك بإنشاء نظام  Decretumالضرورٌة لقٌادة الرعٌة 
((

للوشاة
))
ٌقومون  

بإخبار الناس لمعرفة مدى تمسكهم بالتعالٌم الدٌنٌة ، وذلك عن طرٌق طرح األسبلة الدورٌة 

علٌهم وإعبلم األسقؾ بؤشخاص المخالفٌن لتوقٌع العقوبات 
((

الشرعٌة
))
علٌهم . 

1 

مدى ة األفعال الفردٌة أو الجماعٌة وفً مجال دراسة األخبلق ما ٌمٌز فوكو بٌن دراس      

رتبط بها من أجهزة ما ٌاألخبلقٌة و Codesبٌن تارٌخ األنظمة والقٌم و مطابقتها للقواعد

 ((التارٌخ األخبلقً))بٌن ما ٌسمٌه ضبط و إلزام و
Ethics أشكال ))الذي ٌعنً به تارٌخ و

 الممارسات الروحٌة أو المعنوٌة التً تتؤكد من خبلل تقنٌات خاصة . و ((الذاتٌة األخبلقٌة

مستوى الممارسات متماٌزٌن : مستوى تنظٌم السلوك وكما قسم األخبلق إلى مستوٌٌن     

كالٌة األخبلق ال تتعلق ٌعتبر فوكو أن إشوالذاتٌة ، وهو تقسٌم ال ٌنطبق دابما على الواقع . 

جمالٌات ))إنما ٌتعلق األمر بـ كلة األلزام الخلقً عند كانط ، وبقوانٌن أو تحرٌمات على شا

اإلعتدال . أما األخبلقٌات فً لوك اإلنسان الحر سمات التوازن والتً تضفً على س ((الحٌاة

تطلبه هذه زام الذي تمدى اإللتٌتها عبر عبلقة الحرٌة بالسلطة  والؽرب فقد انتقلت إشكال

صوال  للحقٌقة . الحرٌة من ضبط النفس والسٌطرة على األهواء و
2

 

 

 

 

                                                           
1

 .  827لبراهٌم مصطفى ابراهٌم ، المرجع نفسه  ،  
2

 عبد الوهاب جعفر ، البنٌوٌة بٌن العلم والفلسفة عند مٌشال فوكو ، ص  
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:تمهٌد   

مكانة مرموقة بٌن مفاهٌم الفكر المعاصر ، وقد ارتبط هذا  البنابً   ٌحتل اإلتجاه       

" حٌث تتجه األنظار اآلن إلى اعتباره كلود لٌفً ستروس اإلتجاه باسم العبلمة الفرنسً " 

لم ٌحظ عالم االنثروبولوجٌا بشهرة أعظم من شهرة التً زعٌم اإلتجاه البنابً فً فرنسا . 

فً الصعوبة أحد ، وقد نبعت كل من   ٌظاهٌهحظً بها لٌفً ستروس ، مع أنه ال ٌكاد 

الشهرة والصعوبة ، فً حالته هو ، من منابع مشتركة إلى حد ما : هً ضخامة مشروعه 

الفكري ، ومٌل ذلك المشروع إلى البحث فً ذاته ، والطبٌعة الشعرٌة التً كثٌرا ما ٌكتنفها 

 الؽموض لفكرة وأسلوب كتاباته .  

إذا كانت البنٌوٌة عند أصحابها تشكل منهجا للبحث فً العلوم اإلنسانٌة ، فإنه إذن        

ٌنبؽً أن نضع فً أعتبارنا أنها لم تتوقؾ عند هذا الحد ، بل لقد امتدت إلى إثارة قضاٌا 

 فلسفٌة من الطراز األول ، ولعل بنٌوٌة لٌفً ستروس خٌر دلٌل على ذلك . 

ومن هنا نرى بعض المبلمح الفكرٌة عند لٌفً ستروس من خبلل موقفه من الحضارة       

 المعاصرة ، وهً مواقؾ تحددت فً المقام األول من خبلل دراسته للمجتمعات البدابٌة . 
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 .البنٌوٌة عند كلود لٌفً ستروس  :المبحث الثانً      

 .مصنفاته أهم نبذة عن حٌاته و :  أوال

نٌوي أي وفق منهج بقامت بتطوٌر الفلسفات المعروفة  انبثق من البنٌوٌة اتجاهات     

صاحب االنثروبولوجٌا البنٌوٌة  النظرٌات المشهورة فستراوسبصٌاؼة جدٌدة للفلسفات و

 1 الذي ما لبث أن أصبح زعٌم البنٌوٌة العلمٌة فً فرنسا .و

هو ال م ، و8908م ، ولد فً بلجٌكا عام حفٌد حاخاابن فنان و " كلود لٌفً ستروس"       

م ، 8981فً فرنسا عام  ٌتذكر الكثٌر عن طفولته الباكرة قبل أن ٌنتقل أبواه إلى اإلقامة

ا ، ٌمٌل إلى التفكٌوٌبدوا و ٌحدثنا أنه إعتاد القراءة ، والتؤمل الذاتً ور وأنه كان طفبل متوحد 

ا ، وان ٌصرؾ وقته فً السٌ ن األحجار ٌلتقط منها أؼراض مختلفة ممل الطبٌعة وٌتؤر وحٌد 

فٌما بعد بإسم " الموالفة " النباتات التً تفٌده فً صناعة الفسٌفساء فً عملٌة أطلق علٌها و

Bricolage .
2

 

ٌرى لٌفً ستروس أن هذه العادة كانت األصل فً إهتمامه العمٌق بالجٌولوجٌا ، مما و      

وس العلوم إال فً مرحلة كان له تؤثٌر البلحق فً نظرٌاته البنٌوٌة ، ولم ٌدرس لٌفً ستر

على إجازة لكنه حصل ، بعد أن درس القانون لفترة قصٌرة فً جامعة بارٌس متؤخرة و

ابتدأ العمل مدرسا فً لٌسٌه . وسرعان ما تركه لٌرتحل إلى البرازٌل م ، و8912الفلسفة عام 

م ، بعد أن عرض علٌه منصب أستاذ األنثروبولوجٌا بجامعة سان باولو إذ رأى 8911عام 

بلت الدرس المٌدانً فً أدؼال البرازٌل ، وهناك قام بدراسة المذهب فرصة للقٌام برحهذا 

ا ألفكاره التً تصورت بعد ذلك .  عدد من القبابل البدابٌة ، فكانت هذه الدراسة مهاد 
3

 

 

                                                           
1

 85، ص 2080البنٌوٌة ما بعدها بٌن التؤصٌل الؽربً و التحصٌل الؽربً ،  وردة عبد العظٌم ، 

2
 اٌدموند لٌتش ، كلود لٌفً ستروس دراسة فكرٌة ، تر: ثابر دٌب 

3
 ادٌث كروزل ، عصر البنٌوٌة ، المرجع السابق ،  
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البنٌوٌة وسجن اللؽة                                                                            الفصل الثانً        

 

إن دراسة لٌفً ستروس تنتابها عدة صعوبات منهجٌة : أهمها تلك الثنابٌة التً ٌتمٌز         

وبة بها ، إذ باإلضافة إلى الصعوبات المشتركة التً تواجه الباحث فً مجال البنٌوٌة كصع

ة فكرٌة فرٌدة ، فبعض ؼموض بعض األفكار ، ٌتمٌز كما قلنا بثنابٌاللؽة وتعقد األسلوب و

ٌبنً علٌها منطلقاته ، وخذ لٌفً ستروس استنتاجاته الفلسفٌة عبر كتبه المتعددة ٌؤ الدارسٌن

اآلخر لٌس أنثروبولوجٌا ، أما البعض لم بؤن لٌفً ستروس ٌعد فٌلسوفا وبالتالً ٌسالنظرٌة و

بالتالً لموجودة كذلك فً الكتب نفسها ، وٌإكد على الجوانب العلمٌة افٌؤخذ المنطلق الثانً و

 لٌس فٌلسوفا . ة تتمثل فً أن لٌفً ستروس عالم وى حتمٌإل ٌصل

و عن هذا الجدل أو ذاك نسؤل محور الجدل فٌجٌب بؤن مجال عمله هبعٌدا و    

بالدقة  لم ٌنشد فً أبحاثه إالم ٌهتم فً حٌاته إال بالعلم وأنه لاألنثروبولوجٌا اإلجتماعٌة ، و

ٌن من فلسفة هو خفٌة أو ظاهرة فً كتبه ما أن ما قد ٌترأى للدارسوالصرامة العلمٌتٌن ، و

لهذا ٌجب ٌتحاشاها لتعقد موضوع دراسته ، وهً إال فلسفة عرضٌة ال ٌمكن لؤلثنولوجً أن 

 أن ٌعتد بها . 

فً قدره الذي اختاره لنفسه ، أم أن ٌؤخذنا التٌار مع مشٌبته ، و هل نتبع الرجل فً       

الفلسفة ولوجٌا والفلسفة أي بٌن العلم ووسطى بٌن األنثروبالقابلٌن بؤن لٌفً ستروس فً حلقة 

فٌلسوؾ أقرب ما ٌكون لؤلنثروبولوجٌا . لوجً أقرب ما ٌكون إلى الفلسفة و، فهو انثروبو
1

 

أوال وقبل كل شًء طابع النسق  -" بقوله : " البنٌة تحمل  البنٌةٌعرؾ لٌفً ستروس "        

صر ٌكون من شؤن أي تحول ٌعرض الواحد منها أن تحوال أو النظام ، فالبنٌة تتؤلؾ من عنا

 فً باقً العناصر األخرى " . 

 

                                                           
1

 . 28، 26 ص ، السابق المرجع ، المعاصر الفلسفً الفكر فً البنٌوٌة ، مهٌبل عمر 
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة                                        الفصل الثانً                                       

 

 من أهم مصنفاته : 

 كتاب :
(( 

 البنى األولٌة للقرابة
))

 Les structures élémentaires de la 

parenté   م 8919وقد صدر سنة. 

 (( األنثروبولوجٌا البنٌوٌة )):كتاب Arthropologei Structurale  قد صدر سنة و

 .م 8958

 (( الفكر البدائً )) :كتاب La pensée Sauvage م. 8962صدر سنة قد و 

  : كتاب
(( 

 التارٌخالجنس البشري و
))  Race et Histoire   م . 8952 سنةوقد 

  : كتاب
(( 

 أحزان مدارٌة
))
 Tristes Tropiques م . 8955 سنة وقد صدر 

 : كتاب
(( 

 صوت األقنعة
))
 La voie des masques  وقد صدر فً جنٌؾ سنة

 م . 8970

  : كتاب
((
 الطوطمٌة الٌوم 

))
 Le Totémisme Aujourd ’ hui م 8962سنة صدر

1 

  : كتاب
((
 من قرٌب و من بعٌد 

))
 De Potiere de longe   م. 8988صدر سنة 

  : كتاب
((
 النظرة من بعٌد 

))
 Le regarde de loi   م8981صدر سنة  . 

  : كتاب
((
 ملحمة ادٌسواي 

))
 La Geste D’Adiswai  م .8960صدر سنة 

  : كتاب
((
اإلنسان العاري 

))L’homme nu   8978صدر سنة .
2

 

 

                                                           
1

 .  802ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ، نقد المذاهب المعاصرة ، المرجع السابق ، ص  

2
 .  28عمر مهٌبل ، البنٌوٌة فً الفكر الفلسفً المعاصر . المرجع السابق ، ص  
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البنٌوٌة وسجن اللؽة                                                                           الفصل الثانً        

 

 منهج لٌفً ستروس ٌمتاز بخاصٌتٌن أساسٌتٌن هما :         

 البحث عن الثابت العقلً . .8

 اإلعتماد على النموذج الواحد .  .2

تشابكها والثبات وسط تؽٌر الظواهر وكما ذكرنا ٌبحث عن الوحدة  تروس فلٌفً س       

تفسٌرها أما عملٌة ة للظاهرة ، ٌسهل مهمة معرفتها وألن إكتشاؾ البنٌة العقلٌة المنطقٌة الثابت

تطبق نتٌجة تفكٌك  اإلعتماد على النموذج الواحد فتوظؾ للحفاظ على وحدة البحث ، بحٌث

) عندما ٌقتصر على دراسة  دراسته على بقٌة النماذج األخرى ، ٌقول :هذا النموذج و

المجتمع واحد ٌمكن صنع عمل قٌم ، فالتجربة تثبت أن أفضل الدراسات االحادٌة تعزي عادة 

لكنهم ٌعرضون عن وضع نتابج بالنسبة اشتؽلوا فٌها ، وعاشوا فً منطقة واحدة وباحثٌن  الى

 للدراسات األخرى .  

هم : حٌاة مجتمع ما نكون أوال ضحٌة و ثم عندما  تقتصر على اللحظة الحاضرة من        

لكننا على وجه ما قٌل دقٌقة تارٌخ وٌخ ، فما قٌل فً األمس تارٌخ ، وألن كل شًء تار

ن قلٌبل إتقدٌرها فً عبلقاتها المتبادلة . وانفسنا بعدم معرفة هذا الحاضر و خاص نحكم على

شٌا من التارٌخ (.فضل من ال أمن التارٌخ ) فهذا هو لؤلسؾ نصٌب األثنولوجً ( 
1

 

اٌز الموجود بٌن الفكر البدابً وعلى الرؼم من أن لٌفً ستروس ال ٌنكر بعض التم    

ا فاصلة بٌن المعنٌٌن و ا جوهرٌا ٌضع حدود  الفكر العلمً ، فإنه ال ٌرى فً هذا التماٌز تماٌز 

منهما نشاطه الظواهر واألطر التً تمارس كل   بل إنه ٌنشؤ عن اإلختبلؾ الموجود فً أنماط

 فً داخلها ، وهو فً الحقٌقة ال ٌمٌز بٌنهما األكلً ٌقرب بٌنهما . 

 

                                                           
1

 .  28عمر مهٌبل ، المرجع نفسه ، ص   
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة                     الفصل الثانً

 

 Tristes Tropiques"  المناطق المدارٌة الحزٌنةذكر لٌفً ستروس فً كتابه "  لقد        

: هً الجٌولوجٌا والتحلٌل النفسً والماركسٌة ، وأن لهذه العلوم أن معشوقاته فً الحٌاة ثبلث 

الفضل فً اإلٌحاء له أكد أن البنابٌة األنثروبولوجٌة منهج ال نظرٌة ، وقد ساعد ذلك على 

 الصٌاؼة الرٌاضٌة الدقٌقة . وقد دعىواقعة علمٌة ، تقبل التحلٌل و جعل الظاهرة اإلجتماعٌة 

لٌفً ستروس إلى استخدام المنهج الرٌاضً فً مجال العلوم اإلجتماعٌة ، وإخضاع 

 المعلومات للتحلٌل الكمً . 

حاول " وتروبتسكوىل الفونولوجً عند " كما تؤثر لٌفً ستروس أٌضا بمنهج التحلٌ   

 اإلستفادة منه فً مجال الدراسات األجتماعٌة ، ولقد وصؾ تروبتسكوي منهجه فً التحلٌل

وهو علم ٌختلؾ عما كان ٌعرؾ   Phonologiأصوات اللؽة بؤنه علم جدٌد أطلق علٌه اسم 

الذي ٌبحث الجانب المادي من أصوات اللؽة دون ربطها  Phonetikبعلم األصوات 

ٌفً فً س األصوات اللؽوٌة من جانبها الوظفتدر بوظٌفتها اللؽوٌة ، أما الدراسة الفونولوجٌة 

بناء اللؽة . 
1

 

وٌتفق المنهج التحلٌل الفونولوجً مع مضمون المنهج البنابً الذي ٌقوم على دراسة     

مركزة وتحلٌله فً ضوء عبلقته بالبناء الكلً. إذ أنه ال ٌمكن فهم أي نظام فهما عمٌقا إال إذا 

حد نظرنا لما بٌن نظم البناء الواالنظام السابد فً ذلك البناء ، ونظرنا إلٌه فً عبلقته ببقٌة 

من تفاعل وتساند وظٌفً . 
وهنا نجد لٌفً ستروس أن منهج التحلٌل الفونولوجً هو    2

منهج جدٌد للبحث اعتبره ثورة على القدٌم أدى إلى تؽٌرات أساسٌة فً مناهج البحث فً 

فً البنى األولٌة للقرابة بٌن لٌفً ستروس أن البنٌة هً ذلك الكٌان  . العلوم اإلجتماعٌة

ل مكان ، ولكن وبما أنها رمزٌة وال شعورٌة فان مهمة األمثروبولوجً تتمثل المثبوت فً ك

    الشهٌرة بٌن الطبٌعة والثقافة والحقٌقة  ،  فً الكشؾ عنها واطهارها وان ٌقٌم موازنته

                                                           
1

 66،67م ص 2006فاٌدة فإاد حمٌدو محمد ، البنابٌة عند "لٌفً ستروس"  ، دار المعارؾ الجامعٌة ، االسكندرٌة  ، د/ط ،    

 : م روسً و عالم فً اللؽات واللسانٌات واحد مإسسً حلقة براغ اللؽوٌة 8981 تروبتسكوي 

2
 .861م ، ص 8972العدد األول ،  1روبولوجٌة ، عالم الفكر ، م/محمود فهمً حجازي ، أصول البنٌوٌة فً علم اللؽة والدراسات األنث 
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البنٌوٌة وسجن اللؽة                            الفصل الثانً                                                       

 

إنه  ال ٌوجد ما ٌسمى باالنسان الطبٌعً وان كا ما هنالك انسان ذو طبٌعة ٌكتسبها عن    

 طرٌق الثقافة ، وحتى الثقافة فً حد ذاتها تتوزع ألى ثقافات أخرى متعددة . 

ٌترتب عنه نتٌجة  إذن الثقافة هً األصل ولٌست الطبٌعة إال اشتقاقا وحالة من حاالتها ، مما

وبهذا ٌكون لٌفً ستروس قد أحدث قطٌعة اخرى هً أن الثقافة ثابةة والطبٌعة عارضة ، 

 بٌنه وبٌن االراء السابقة له . 

كما أن لٌفً ستروس لم ٌتردد فً تطبٌق هذا المنهج أو هذا النموذج الفونولوجً على         

ى عن هرة وفهمها ٌؤتأنه ٌرى أن إدراك الظاالفونولوجً الوقابع االجتماعٌة  وٌتسم التحلٌل 

تى تتضح مكانتها كجزء فً كل وحتى نتبٌن العبلقات طرٌق دراستها داخل نظام ، وح

المحددة وتتضح وظٌفتها ، وهذه هً إحدى سمات المنهج الجدٌد ، هذا فً مقابل ما أخذت به 

عرفة أصلها ن مالمدرسة التطورٌة التى كانت ترى أن إدراك الظاهرة وتفسٌرها ٌمك

تطورها التارٌخً .و
1

 

كما أن التحلٌل الفونولوجً سمة أخرى وهً أنه ٌضع أهمٌة للوظٌفة قبل المادة ،       

ومعنى هذا أن طبٌعة الجزء ال تتحدد عن طرٌق المادة المكونة له ، بل عن طرٌق وظٌفته 

تتحدد لوان فً الصورة فاأل  -فً الكل ، وٌصدق هذا أٌضا على الفن ، تماما كما فً اللؽة 

بوظٌفة كل لون فً البناء العام للصورة . وفً الموسٌقى لٌس للخصابص الفٌزٌابٌة لمادة 

كٌفٌة تناسبها هً التً العبلقات بٌن العناصر المكونة و الصوت السمة األساسٌة ، بل أن

تجعل من العمل الموسٌقى عمبل مبدعا متكامبل . 
2 

 

 

 
                                                           

1
 75، نفس المرجع ،  اٌدة فإاد حمٌدو محمدف 

2
 .  72محمد فهمً حجازي ،  نفس المرجع ، ص    
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة             الفصل الثانً 

 

 :  من خالل األنثربولوجٌا البنٌوٌةمشروع لٌفً ستروس  - 2

ٌري لٌفً ستروس أن القول باألنثروبولوجٌا البنٌوٌة ، هو قول تكراري أو من قبٌل         

تحصٌل حاصل ، وذلك لسبب أساسً ، وهو أنه ال ٌمكن لؤلنثروبولوجٌا إال أن تكون بنٌوٌة، 

فإن المقصود من األنتروبولوجٌا البنٌوٌة هً : األنتروبولوجٌا التً ال تهتم بالمعاش والعٌنً 

رٌبً ، كما تفعل األنتروبولوجٌا الوظٌفٌة أو الوصفٌة أو التطورٌة ، وإنما هً تلك والتج

األنتروبولوجٌا التً تبحث فً البنى الكامنة وراء الظواهر، تلك البنى ذات الطبٌعة العقلٌة 

والنسقٌة . باإلضافة إال أنها أحد العلوم التً تساهم فً إنشاء علم للعبلمة أو الرمزألن 

هو : )) الدراسة الطبٌعٌة الرمزٌة للموضوعات (( .موضوعها 
1 

 كشؾ على صب من األساسً فاهتمامه جدٌد، نوع من أنثربولوجً بؤنه شتراوس امتاز       

 المجتمعات من صنؾ أو محدد مجتمع بتنظٌم الخاصة الحقابق ال ،" البشري العقل" حقابق

 لهذا والمعنوٌة الذهنٌة السٌطرة بحكم ماركسٌة كانت  تراوسس بداٌة أن من الرؼم وعلى

 الماركسٌة اإلٌدٌولوجٌا بٌن العبلقة تحدٌد علٌنا ٌصعب أنه إال ، عصره مثقفً على المذهب

  لؤلطروحة النظامً التعاقب فٌه بما ، (الجدل) للدٌالكتٌك فاستخدامه لها، تراوسس وفهم

 ٌبدو  التارٌخ من موقفه أن كما ماركسٌا ، ولٌس هٌؽلً استخدام هو ، التركٌب النقٌض

 من كبٌر قدر ٌخالطها تراوسلس النهابٌة اللوحة أن بٌد ، الماركسٌة العقٌدة مع تماما   متعارضا  

2. شتراوس لٌفً  وبنٌوٌة سارتر وجودٌة بٌن الدٌالكتٌكً التفاعل عن الناجم التشوش
 

 المعاصرة البدابٌة الشعوب عادات درس على انصب قد األساسً تراوسس جهد لكن       

 ٌعد ال قدٌم هو ما أن رأى فقد الحقل هذا من انطلق الربٌسً المعرفً وتجدٌده الفكرٌة وسمعته

 لىوإ  القدم بالؽة صخورا   ما مكان فً نجد فقد لفرٌزر،  بالنسبة الحال هً كما بالضرورة أدنى

  األمر وكذا اآلخر، من أدنىو حدهاأ أن ذلك ٌعنً أن دون نسبٌا ، العهد حدٌثة ترسبات جانبها

                                                           
1

 . 818زواوي بؽورة ، المنهج البنٌوي ، المرجع السابق ، ص  

 
2

 .  82م ص 8999، د/ط ،   طنطا ‘ للنشر الحضارة دار ، شتراوس لٌفً كلود فكر فً والعولمة البنٌوٌة ، الجزٌري مجمد 
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة                    الفصل الثانً                                                             

 

1  .البشرٌة المجتمعات بٌنها ومن الحٌة لؤلشٌاء بالنسبة       
 مدى تعكس المقارنة هذه إن 

 العقول إدراك فً موجودة الطبٌعة أن ٌرى ال هو إذ تراوسس لدى الطبٌعة مفاهٌم تؽلؽل

 ٌمكن طبٌعٌة قوانٌن وتحكمه حقٌقة، قابم خارجً واقع هً الطبٌعة وإنما وحسب، لها البشرٌة

 محدودة  بالطبٌعة اإلحاطة على قدرتنا ألن ، األقل على جزبٌا   إلٌها، ٌنفذ أن العلمً لبلستقصاء

 الى التوصل الممكن من بؤن تراوسس وٌطرح  بواسطته ندركها الذي الجهاز بطبٌعة كثٌرا  

 أن ٌعنً ال هذا لكن ، الناتجة األصناؾ مع بها نتعامل التً والطرٌقة نستخدمها التًحقابق 

2. خصابصها تحمله التً الطبٌعة مع ىشٌتما اإلنسان
 

 المجتمعات لدراسة البنٌوي اللؽة عامل على كثٌرا   شتراوس اعتمد ذلك الى باإلضافة       

 والكبلم اللؽة بٌن بتفرٌقه ٌتعلق فٌما خاصة الشهٌر اللؽوٌات عالم سوسٌر دراسات على معتمدا  

 ونؽمات قواعدٌة وأعرافا   كلمات الكامل اللؽة  نظام من ٌختار فإنه  الكبلم الفرد ٌستخدم فعندما 

 ، به ٌنطق ما بواسطة المعلومات نقل من عندها فٌتمكن محدد ترتٌب فً ٌضعها معٌنة ونبرات

 المعلومات نظرٌة تمٌٌز تاما ، لٌس ولكنه وثٌقا ، تكافإا   ٌكافا  والكبلم اللؽة بٌن التمٌٌز وهذا

 خاص نوع أنها بمعنى ، شٌفرة بوصفها اللؽة الى ننظر فحٌن ، والرسالة (الكود) الشٌفرة بٌن

 الممكنة الشٌفرات من كثٌرة أخرى أنواعا   هناك أن بٌد ، صوتٌة عناصر من مإلفة الشٌفرة من

 ، وؼٌرها واإلٌماءات الطعام أصناؾ وكذلك ، كشٌفرة استخدامها ٌمكن فالثٌاب ، والمحتملة

 الشفرات هذه مجموع أن كما ، للكلمة السوسٌري بالمعنى لؽة هً الشفرات من شفرة وكل

. بدورها  لؽته هً التً الفاعل، الفرد ثقافة تشكل
3

 

ومع أن لٌفً ستروس لم ٌكن أبدا ما بعد بنٌوي ، إال أنه انتهى هو أٌضا إلى التخفؾ من 

 . مزاعمه العلمٌة بصورة تكاد أن تكون خفٌة بعض الشٌا

 

                                                           
1

  88ص 8511م ، العدد 2001ستراوس ونقد اإلناسة البنابٌة مقال من صحٌفة المستقبل ، تر: ثابر دٌب ، وزارة الثقافة ،  رضوان جودة الزٌادة ، 

2
م ،  2085عبد الوهاب جعفر، البنٌوٌة فً االنثروبولوجٌا وموقؾ سارتر منها ، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر ، اإلسكندرٌة ، د/ط ، سنة   

 67ص
3

 .  22رضوان جودت ،  المرجع السابق ، ص   
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة                      الفصل الثانً

 

رب من بناء ففً السبعٌنات صار ٌعتبر أن الدراسة الوصفٌة لؤلسطورة هً ض        

أسطورة عن األسطورة ، 
1
لقد كرس لٌفً ستروس كثٌرا من أعماله لتحقٌق األسطورة ،  

ل هنا حٌث نجد التؤثٌر النموذج األلسنً ال ٌزال حاضرا وعمٌقا ، إال أن لٌفً ستروس ٌعم

المماثلة مهلهلة ورخوة إال حد بعٌد ، فهو ٌنظر إلى األساطٌر مستخدما ضروبا من القٌاس و

تلفة التً تحاكٌها الشعوب المختلفة فً القارة الواحدة ، بوصفها جزءا من اللسان الواحد  المخ

 ودلٌل على أصناؾ ومقوالت كونٌة . 

وبمعنى ما فإن هذه الرإٌة مهلهلة ورخوة شؤن عملٌان السبر التً قام بها ٌونػ للوعً         

عمله بؤنه أسطورة عن الجمعً ، وعن تكن أقل مقروبٌة منها . ووصؾ لٌفً ستروس 

 األسطورة ، ٌبدو صاببا إلى حد بعٌد . 

أنها تحتل  لٌفً ستروس االنثروبولوجٌة   واألسطورة تحتل معنى آخر فً منطومة      

مكانا متمٌزا داخل اللؽة ، أي أنها جزء ال ٌنفصل من اللؽة ، والتؽاضً عن هذه النقطة 

مال ما ٌسمى بالمجتمعات البدابٌة ، ذلك أن خطٌرة أهمها اه الهامة تترتب عنه نتابج جد

معرفتها على وجه أكمل ٌعتمد بالدرجة األولى على دراسة اساطٌرها ومعرفتها التً تعتبر 

المعبر الحقٌقً عن واقعها وفً هذا الصدد قول كلود لٌفً ستروس ، ولكن على ما تقوم 

 القدٌمة المجتمعات فً األسطورة مفهوم على ذلك شتراوس طبق وقد ؟ اساطٌر المجتمع 

 من أدنى نوعٍ  عن تعبر ال أنها كما ، الخرافة بالضرورة تعنً ال األسطورة أن لٌرى ، والبدابٌة

 من ذاتها فً األساطٌر تفكر كٌؾ تبٌان إلى األسطورة دراسة من شتراوس هدؾ فقد التفكٌر،

 فً الناس بها ٌفكر التً الطرٌقة بالنهاٌة لنا ٌكشؾ ما وهو منهم وعً دون الناس خبلل

 .مقدسة حكاٌة األساطٌر

 

                                                           
1

 . 828م ، ص2008،  2، بإس البنٌوٌة "األدب والنظرٌة البنٌوٌة " تر: ثابر دٌب ، دار الفرقد ، دمشق ، ط لٌونارد جاكبسون 
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 البنٌوٌة  وسجن اللؽة                                                                    الفصل الثانً 

 

 الزٌؾ ٌعود ال عندها ،"مقدسة حكاٌة"  بؤنها األسطورة ٌصؾ الذي بالتعرٌؾ قبلنا وإذا     

 عند خرافٌة وحكاٌة للمإمنٌن، بالنسبة إلهٌة حقٌقة كونها وإنما لؤلسطورة الممٌزة الصفة هو

 تفرٌق هو زابفة بوصفها واألسطورة حقٌقٌا   بوصفه  التارٌخ بٌن بالتفرٌق ٌإمنون ال من

 الكتاب فً وكما به، خاصا   تراثا   وٌمتلك إال تقرٌبا   مجتمع من وما تماما   واعتباطً تعسفً

 بالضرورة "أسطورٌة" قصة وهً التكوٌن، سفر أو الخلق بقصة ٌبدأ التراث هذا فإن المقدس،

 الثقافات هذه أبطال مآثر تتلو بطولٌة سٌر الخلق قصص وٌتلو ، معنى من الكلمة فً ما بكل

 الى بدورها وتفضً الحقٌقً، التارٌخ فً ما أساس لها ٌكون وقد سلٌمان والملك داوود كالملك

 وهكذا مستقلة، أخرى مراجع فً لورودها نظرا   تماما   تارٌخٌة بؤنها الجمٌعٌقر أحداث سرد

 ، أخرى نظر وجهة من وأسطورة ، معٌنة نظر وجهة من تارٌخٌا   لجدٌد المسٌحً العهد ٌبدو

 . االثنٌن بٌن قاطعا   فاصبل   خطا   ٌرسم أن متهور لشخص إال ٌمكن وال

 ٌمكن الذي الجمعً الحلم من نوع األسطورة أن تؤكٌده فروٌد شتراوس ٌوافق وهكذا     

 بل التارٌخً، التحلٌل هذا عند ٌتوقؾ لم شتراوس لكن الدفٌن معناه عن ٌتكشؾ بحٌث تفسٌره

 معروفا   لٌس الرسالة هذه مرسل أن ومع أٌضا   رسالة على تنطوي أنها األسطورة فً رأى

 ٌسمعون الذٌن المجتمع فً الجدد المبتدبون أولبك إنهم ، ٌتلقاها من جٌدا   نعرؾ أننا إال تماما ،

 من األقل على نظرٌا   تسلمه تم الذي التراث حملة من المذهب ٌتلقون وهم األولى للمرة أساطٌر

 .الواعً ؼٌر االجتماعً التنظٌم لعبة فً دورا   األسطورة تلعب وهنا قدماء أسبلؾ
1
 رإٌة 

 للمجتمعات واألنثربولوجً  الفلسفً المفهوم فً كلٌا   النظر ٌعٌد جعلته األسطورة تلك شتراوس

 إن وخرافً وطؽوي ساذج فكر بؤنه البدابً الفكر وسم فً طوٌلة عقودا   سٌطر الذي البدابٌة

 وضع فً مختلفا   نظاما   ٌستخدمون أنهم هو الوحٌد والفارق تماما   مثلنا راقون شتراوس بدابًٌ

 .واإلشارات الرموز

                                                           
1

 . 26محمد الجزٌري ، البنٌوٌة والعولمة فً فكر كلود لٌفً ستروس ، ص  
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة                                                                       الفصل الثانً

 

 جاكبسون بنظرٌة اقتداء وذلك الثنابٌات، على قابمة البدابً الفكر بنٌة كامل أن كما       

 الكثٌر فً شتراوس شؽل الذي األخٌر الموضوع ٌبقى و ، الرقمٌة الحواسٌب ومٌكانٌكا األلسنٌة

 األنثربولوجٌون ٌعٌدها ما ؼالبا   التً للقرابة األولٌة البنى عن نظرٌته وهو وكتبه رحبلته من

 ٌمكن ال أنه رأى شتراوس لكن البٌولوجٌة، الحقابق إلى ولٌس االجتماعٌة السلوكٌات إلى

 كل أن من إلٌه انتهى ما وهو البٌولوجٌا، إلى إشارة أٌة دون األحٌان معظم فً القرابة مناقشة

 مع ما دقٌقة برابطة األخٌر التحلٌل فً ٌرتبط أن له بد ال قرابً سلوك بؤنه ٌوصؾ فعل

 األخوة وأن بابنها مرتبطة األم أن مفادها التً البدٌهٌة الحقٌقة إلى ٌرجع أن بد ال أي البٌولوجٌا،

 . باآلخر واحدهم مرتبطون األم هذه تنجبهم الذٌن واألخوات
1

 

 ودٌنٌة اجتماعٌة مإسسات لٌست ، والقرابٌة الطوطمٌة األنظمة أن شتراوس، ٌرى كما     

 العقلهو ببنابها ٌقوم الذي والعقل المرسبلت  بانتقال تسمح وسنن، اتصال شبكات هً ما بقدر

 منشؤ أو أصل أي تجد ال وهً .العكس ولٌس البشر، عبر تفكر فاألساطٌر الفردي، ال الجمالً

 نزع هً لدٌه البنٌوٌة نتابج إحدى فإن وإذن .منظورة محددة ؼاٌة أٌة تملك وال محدد، وعً فً

 وجودا   لؤلساطٌر إن .له ؼاٌة أو للمعنى مصدر بمثابة تعتبر تعد لم التً  الفردٌة الذات مركزٌة

 الفكر أوهام حٌال بالؽا   استخفافا   وٌبدي (الملموس منطقها) ٌكشؾ موضوعً شبه جمعٌا  

. لدٌها وظٌفة مجرد إلى محدد وعً كل وٌرد وأهوابه، الفردي
2

 

 علم فً سلكه الذي الصرٌح النهج إلى ٌفضً ما شتراوس فكر فً نجد تقدم ما خبلل من      

 القرابة أنظمة لتحلٌل اللؽوي النسق فكرة على االتكاء خبلل من تطبٌقه وكٌفٌة األنثروبولوجٌا

 من فاستلهم ، صراحة عنه أعلن الذي البنٌوي الفكر عراب جعله ما ذلك البدابٌة المجتمعات فً

 .  المختلفة مجاالتهم فً وطبقوها األفكار تلك بعدة جاء

 

                                                           
1

 .  27محمد الجزٌري ، المرجع نفسه ، ص 

2
 وما بعدها . 19ص   ادٌث كروزل ،عصر البنٌوٌة ، المرجع السابق ، 
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة                      الفصل الثانً 

 

 مكانة لٌفً ستروس بٌن البنٌوٌٌن :  -  3

إن اعطاء تقوٌم شامل عن لٌفً ستروس بعد مهمة صعبة فً اساسها ،  فبالقدر الذي     

تعددت فٌه مصادر دراسته ، تشبعت مٌادٌن انتاجه وتنوعت ، فان انت صنفته بٌن 

التقلٌدٌٌن  وأردت أن تقومه فً هذا المجال ، اعترضوا على ذلك الن لٌفً  األنثروبولوجٌٌن 

إال لفترات قصٌرة التجرٌبٌة وقٌاساتهم ولم ٌعاٌش الشعوب البدابٌة ستروس لم ٌعتمد طرقهم 

ومنقطعة ، وان نتابجه وبحوثه ٌؽلب علٌها الطابع الفلسفً ، النظري ، المنطقً أكثر من  

الطابع العلمً ، التجرٌبً ، وان وضعته بٌن الفبلسفة ، وجدت الصعوبة نفسها ، اذ بمجرد 

)) الفكر البدابً (( وبعض المباحث فً " االنثروبولوجٌا  ما نترك الفصل األخٌر من كتابه

المعادالت كتبا ملٌبة بالرموز واالشارات والبنٌوٌة " الى جانب شذرات هنا وهناك ، نجد 

طرٌن الها لعالم رٌاضً ، مما ٌجعلنا مضوباسماء الشعوب البدابٌة وعاداتها حتى لنخ

 لمراجعة الحسابات السابقة . 

التؤمل الفلسفً ، بالذات لكل ماله صلة بالفلسفة و األهم تتمثل فً رفضه هوالصعوبة و      

وتقرٌره بان عمله علمً بحت ، وانه لم ٌنشد ؼٌر الصرامة العلمٌة .
1
  

والحقٌقة أن كان هناك تكامبل بٌن الصفتٌن فإن كان تكوٌن لٌفً ستروس األول تكوٌنا      

فلسفٌا ، فقد استطاع وبكل براعة أن ٌحول مجال اهتمامه الى اأّلنثروبولوجٌا أي الى العلم 

فاختلطت األنثروبولوجٌا بالفلسفة واختلط التؤمل النظري بالمعاٌنة التجرٌبٌة ، فجاءت 

ا وال شعورٌة فً اؼلب األحٌان ، محتوٌة على جذور فلسفٌة اتت شعورٌة حٌن  انثروبولوجٌة

وهم ما لم ٌستطع أن ٌتفاداه حسب تعبٌره ،
2
صحٌح أن الهدؾ كان ؼٌر محدد المعالم لبعض  

 الوقت ، 

 
                                                           

 
1

 25م ، ص8980فإاد زكرٌا ، الجذور الفلسفٌة للبنابٌة ، حولٌات كلٌة اآلداب ، الكوٌت ، د/ط ، َ 

2
 .  18عمر مهٌبل ، البنٌوٌة فً الفكر الفلسفً المعاصر ، المرجع السابق ، ص   
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 للؽة البنٌوٌة وسجن ا                                                                   الفصل الثانً 

 

ننا ال نستطٌع القول أن هدفه األساسً كان هدفا فلسفٌا ، لم ٌكن هو الذي قرر بؤن إال أ       

الظاهرة اإلجتماعٌة ال تختلؾ أبدا عن الظاهرة العلمٌة ، وأن أٌة أفكار مسبقة فً هذا المجال 

البنٌة تقوض الظاهرة من الداخل ، هذا ولكً نصل الى حقٌقة الظاهرة ال بد من دراسته 

الدراسة المقصودة الدراسة العلمٌة وال أي من ؼٌر فصل بٌن أجزاء الكل و كنظام متكامل

 .ؼٌرها 

ٌمكننا أن نستنتج أن لٌفً ستروس لم ٌعاٌش المجتمعات البدابٌة كثٌرا كؽٌره من       

 ؼارق فً تؤمبلته الفلسفٌة ، بل ألن المنهج البنٌوي الذي  األنثروبولوجٌٌن ولكن لٌس النه

طبقه ٌتطلب ذلك ، ومهما ٌكن من أمر تصنٌؾ لٌفً ستروس وتقوٌمه ، فإنه قد احتل مكانة 

 مرموقة فً الفكر الفرنسً ، وارسى دعابم المنهج البنٌوٌة بشكله الحالً . 

ألساسً هو أن ٌفهم اآللٌة التً وبكلمة واحدة نقول كان طموح لٌفً ستروس وهدفه ا     

ٌشتؽل وفقها الذهن اإلنسانً واذا كان هناك نوع من الفلسفة ٌتخلل انثروبولوجٌته ، فإن هذا 

ال ٌنقص من قٌمة المجهود العلمً الذي بذله ، ذلك أنه ٌعد التؤمل الفلسفً مجرد وسٌلة ؼاٌة 

فً حد ذاتها . 
1

 

نظرٌة جدٌدة  فً الطبٌعة والثقافة فحسب ، بل ولم تطرح بنٌوٌة لٌفً ستروس وعدا ب     

 واإلٌدٌولوجٌة فً الوقت نفسه .   وعدت بالوحدة السٌاسٌة

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .  19عمر مهٌبل ، المرجع نفسه ، ص   
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة          الفصل الثانً 

 تمهٌد :   

عصر الحداثة هو العصر الذي تحكمه دٌنامٌة داخلٌة قوٌة تتسم بالتوتر بٌن ماض هو       

فً ؼٌاهب الماضً وحاضر مشربب بعنؾ نحو الجدٌد ، المقبل ، العابر  فً طور الؽرق

والمجهول ، بٌن مرجعٌة جدٌدة متوترة تتسم بالتجدد والمجهولٌة . لذلك كانت لؽة الحداثة 

 الظافرة هً لؽة الثورة والتمرد والتؽٌر والتقدم والتحرر والنقد وروح العصر .... إلخ . 

عد الحداثة لٌس من السهل اإللمام بمقوالته الربٌسٌة ، وذلك ألنه ٌمكن القول إن فكر ما ب    

لٌس هناك نظرٌة عامة لما بعد الحداثة ، لسبب بسٌط أنها هً نفسها ضد صٌاؼة النظرٌات 

العامة ، ومن هنا فإن كثٌرا من المواقؾ المإٌدة أو الرافضة لما بعد الحداثة الٌقوم فً الواقع 

وإما تنهض على أساس صورة عامة لها ، أو انطباعات ذاتٌة ،  على علم دقٌق بمقوالتها ،

 تولدت نتٌجة اإلطبلع ؼٌر المتعمق على مقوالتها وتطبٌقاتها ، 

وتسعى حركة ما بعد الحداثة إلى تحطٌم السلطة الفكرٌة القاهرة لؤلنساق الفكرٌة الكبرى    

لفروق الحقٌقٌة بٌن األفراد المقامة على ادعاء القدرة فً التفسٌر كلً للظواهر وإلؽاء ا

والشعوب . وهً تنظم بتشاإم إلى فاعلٌة التدخل اإلنسانً والمخططات العقلٌة فً عمل العلم 

ووفقا ألصحاب هذا اإلتجاه فإن النسق النظري لٌس قادرا وال فاعبل وال مختارا ألنه عنصر 

المابعدٌة كثٌرا على  خاضع لواقع سٌاقه االقتصادي والسٌاسً والثقافً ، وال تعول الحركة

التارٌخ إذ إنه ال ٌساوي التقدم وال ٌقدم تفسٌرا سببٌا للوقابع فالتارٌخ لدٌها مجال لؤلساطٌر 

 والتحٌزات . 
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة                 الفصل الثانً 

 وما بعدها  : البنٌوٌة  المبحث الثالث

 البنٌوٌة كتعبٌر عن ما بعد الحداثة :  - 8

إن بعض جذور ما بعد البنٌوٌة وما بعد الحداثة مشتقة من تفكٌك إشكالٌة البنٌوٌة وبشكل      

خاص فً تلك السمة الماركسٌة ، وكثٌر من مبدعً ما بعد البنٌوٌة وما بعد الحداثة بدءوا 

كماركسٌٌن ، حٌث اجتذبتهم بشكل ظاهر مقدمات النظرٌة األلتوسٌرٌة  ضد الحتمٌة وضد 

ألتوسٌر للماركسٌة التقلٌدٌة ، ولكنهم حولوا أدواتهم  النقدٌة المكتسبة بشكل جدٌد  الرد ونقد

ضد ألتوسٌر نفسه ، وبدءوا عملٌة النقد المذهبً ، والتفكٌل وبهما تم تجاوز الماركسٌة ، وهذا 

هو السبب الذي جعل لؽة ما بعد البنٌوٌة فً معانٌها وبنابها الداخلً تحمل أثر اإلشكالٌة 

لتوسٌرٌة . ابٌة األالبن
1 

ولم ٌحظ مصطلح بالعناٌة والتبوٌب والتفصٌل ، فضبل  عن التناقض والتشتت واختبلؾ          

التوجهات ، بقدر ما حظً مصطلح ) ما بعد الحداثة ( ، فقد شهد تحدٌده أزمة منهجٌة طالت 

ا بعد الحداثة ظاهرة  ثقافات ومدارس متنوعة ، وٌعَد التداخل والتقاطع بٌن ما بعد البنٌوٌة وم

أشد وضوحا  فً أمرٌكا منها فً فرنسا ، بسبب التوجه األمرٌكً الذي جعل من مصطلح ما 

بعد الحداثة معبرا  إلى الؽاٌات األٌدٌولوجٌة المتمثلة بالسٌطرة على العالم فً األصعدة كافة ، 

الحداثة ال إلؽاء توجهاتها  أما التوجه الفرنسً فقد جعل من ما بعد البنٌوٌة نقدا  وتجدٌدا  ألسس

2.   التً ُبنٌت أساسا  على أركان ثبلثة
 

لعل القاسم المشترك الذي ٌسم حركة ما بعد الحداثة هو تمرد االنسان المعاصر على كل      

آلٌات التنظٌمٌة والتكنولوجٌة واألٌدٌولوجٌة التً ابتدعتها الحداثة منذ قٌام المجتمع الصناعً 

 والتً انتهت باؼترابه داخل نسق متكامل من العبلقات الرمزٌة ، والحكابٌة لعل أبعدها أثرا 

                                                           
1

 .67،  2007،  8محمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد العالً ، مابعد الحداثة ، دار توبقال للنشر ، المؽرب ، ط  

2
 . 59:  8997لسنة  8الحداثة . ما بعد الحداثة . ، مجلة الكرمل ، العدد ، صبحً حدٌدي   
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 البنٌوٌة وسجن اللؽة                    الفصل الثانً 

 

وأكثرها تعرضا للنقد والتفكٌك حالٌا كانت الحركة اإلنسانٌة والتارٌخٌة والماركسٌة 

  والفروٌدٌة ، وذلك باسم ذاتٌته وضرورة مطابقته لواقعه المباشر بعد فصام دام طوٌبل . 
1

 

( ، التً  Self Reflexivity النعكاسٌة الذاتٌة )ومن أهم سمات ما بعد الحداثة هً ا      

تقدم فابدتها وحصٌلتها إلى مقوالت ما بعد البنٌوٌة فً أَن المنهجٌة المختارة تشكل المادة 

نفسها عند دراستها ، ولذلك لم تإمن ما بعد الحداثة بالفواصل ، والفوارق الثقافٌة المعرفٌة ، 

 كال المادة المدروسة نفسها وتتؤثر بها ، هذا فضبل  عن ألَن أشكال المعرفة هً نفسها تنتج أش

سمات أخرى تكشؾ المقاربة النقدٌة لها تإكد تبنٌها للطروحات البنٌوٌة وما بعد البنٌوٌة ، 

كما أَن دراستها التطبٌقٌة تحٌل باستمرار إلى معطٌات درٌدا ، والكان ، وبارت ، وفوكو
.2

 

س باالسم الذي ٌناسب تماما كل هذا النتاج الفكري ٌالبنٌوٌة " ل والحقٌقة ان اسم " مابعد      

نتناوله اآلن ، فروالن بارت ٌمكن أن ندعوه ما بعد بنٌوٌة بالفعل ، ذلك أنه كان بنٌوٌا الذي 

معترفا به فً وقت من األوقات ثم تحول إلى ما بعد البنٌوٌة بتؤثٌر دارٌدا ، وكرٌستٌفا 

ا كان بنٌوٌا معترفا به ، بل افترض فً بعض األحٌان أنه هو وؼٌرهما ، ولٌفً ستروس أٌض

الذي ابتدع المصطلح أو االسم ، ؼٌر أن لٌفً ستروس لم ٌتخل مطلقا عن والبه لهذا النموذج 

بصرؾ النظر عن مدى التعدٌل الذي لعله قد طرأ على آماله العلمٌة التً أوقفها على هذا 

النموذج . 
3

 

فلسفً لما بعد الحداثة بتمركزها حول الفراغ الذي أوجده ؼٌاب وٌتحدد المنظور ال      

وتقوٌض مرحلة الحداثة ، وقد استخدم هذا التقوٌض مفاهٌم ما بعد البنٌوٌة التً ألؽت 

  . محدودٌة المعنى وإمكانٌة تفرده 

                                                           
1

 . 86. المرجع نفسه ،صمحمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد العالً ،  

2
دلٌل الناقد األدبً إضاءة ألكثر من خمسٌن تٌارا  ومصطلحا  نقدٌا  معاصراُ ، المركز الثقافً العربً   ، الروٌلً وسعد البازعً مٌجان  

 811 –819م : 2000، بٌروت ،  2ط
3

 . 867لٌونارد جاكبسون ، بإس البنٌوٌة " األدب والنظرٌة البنٌوي " المرجع السابق ص  
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وأكدت على أَن الحقٌقة الثابتة ما هً إال صناعة لؽوٌة ، فضبل  عن دور ما بعد الحداثة       

مما ٌإدي إلى تعرٌة صٌرورة فً إعادة تعرٌؾ الحقابق المتؽٌرة ، وزعزعة الثقة بالثوابت ، 

الحقابق وتحٌزاتها ، وتسعى فً الوقت نفسه إلى إبراز عملٌة تصنٌع الحقٌقة وإبطال مقوالتها 

عالٌةالمت
  1

. 

وقد انتفعت ما بعد الحداثة من الطرح النقدي الشامل لما بعد البنٌوٌة من خبلل ظواهره       

الخطابٌة التً ٌمكن وصفها بؤَنها ِنتاج شفرات عدة ، وقوانٌن وألعاب لؽوٌة ، وأنظمة إشارٌة 

تسً نظرة تكون وحدها القادرة على إعطاء التؤوٌل المراد من زاوٌة سٌاسٌة ُمعلقنة ، تك

مضادة للمعنى المتوارث عبر حقب التارٌخ ، بوصفه مٌدانا ٌتم فٌه تفعٌل خطابات مإدلجة ، 

وٌستخدم فكر ما بعد الحداثة تؤوٌبل تفكٌكٌا إلعادة هٌكلة تلك المعانً بما ٌناسب المرحلة 

  الراهنة ، وبما ٌناسب التطلع إلى التخلص من ضرورات المشروعٌة والحقٌقة
2 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

، المرجع الساٌق ، دلٌل الناقد األدبً إضاءة ألكثر من خمسٌن تٌارا  ومصطلحا  نقدٌا  معاصراُ ،  البازعًالروٌلً وسعد مٌجان  

 . 811ص
2

،  8نظرٌة ال نقدٌة . ما بعد الحداثة . المثقفون وحرب الخلٌج ، كرٌستوفر نـورس ، ت : ، دار الكنوز األدبٌة ، ط،  عابد إسماعٌل    

 .  87،  86م  ، ص 8999 بٌروت ،
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 ماذا تبقى من البنٌوٌة :  – 2

تٌار فكري ذاته بنفس القوة والصخب الذي فرض به المنهج البنٌوي نفسه فً  لم ٌرقض    

 الساحة الفكرٌة فً أوروبا عامة وفرنسا على وجه الخصوص فً الستٌنات من هذا القرن .

لقد شملت الحابجة البنٌوٌة كافة المٌادٌن الثقافٌة والفكرٌة ، على شكل موضة ال تبقى وال      

ضٌها أصبحوا ٌتحدثون لؽتها وٌستعملون مصطلحاتها ، ما هو سر هذا تذر، لدرجة أن مناه

اإلؼراء الذي مارسته البنٌوٌة فً الستٌنات ؟ لعل السر األول فً الجاذبٌة اإلؼرابٌة التً 

مارستها البنٌوٌة ٌتمثل فً التقدم المعرفً الذي حققته فً مجال اللسانٌات ، حٌث استطاع 

اللؽوٌة فً آفاق علمٌة جدٌدة خلصتها من سٌطرة المنهج دوسوسٌر أن ٌنطلق بالدراسات 

التارٌخً الذي كان سابدا فً الدراسات اللؽوٌة .   
1
  

ولقد كانت النقلة أو القفزة التً عرفها المنهج البنٌوي من اللسانٌات إلى األنثروبولوجٌا     

كما ساهمت بنفس نقلة نوعٌة ساهمت فً إؼناء األنتروبولوجٌا وفً إعطابها دفعة قوٌة ، 

الوقت فً التعرٌؾ بالمنهج البنٌوي وفً التعرٌؾ بخصوبته المعرفٌة ، مما هٌؤ له الفرصة 

واتخذت هذه الثورة البنٌوٌة بالتدرٌج طابعا فلسفٌا أخذ لئلنتشار فً كل مجاالت الثقافة . 

أو إنسانٌة ،  ٌتبلور بالتدرٌج ، وقد تمثلت هذه المبلمح الفلسفٌة فً مناهضة كل نزعة تارٌخٌة

وتشكل وعً فلسفً جدٌد قوامه أولوٌة الموضوع على الذات ، والبنٌة على التارٌخ ، والمعٌة 

على التعاقب ، وأخذت فً التشكل فلسفات ؼٌر ذات نزعة إنسانٌة ، فمقابل الوجودٌة 

والظاهراتٌة التً كانت مبلبمة للمشهد الثقافً السابق أخذت فلسفات الموضوع والبلوعً 

رض ذاتها ، وصب التحلٌل النفسً فً تؤوٌله الجدٌد البلكانً الزٌت والماء معا فً تف

طاحونة هذه الفلسفات القابلة بموت اإلنسان والمناهضة لكل نزعة ذاتٌة أو إنسانٌة أو 

أنثروبولوجٌة . 
2

     

                                                           
1

 . 55م ، ص 2007محمد سبٌبل ، فً الشرط الفلسفً المعاصر ، إفرٌقٌا الشرق ، المؽرب ، د/ط ،  

2
 وما بعدها . 58المرجع نفسه ، ص  
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إن مفهوم اإلنسان البد أن ٌموت فً عالم البنٌوٌة ، وٌذهب كلود لٌفً ستروس إلى أن        

الكبلم عن حرٌات الشعوب وتقدم األمم ٌعد لؽوا ال طابل تحته ، فقبل مخاطبة الشعوب بمثل 

م ٌنبؽً أن تهٌؤ لها فرص العمل واستقرار العٌش فاألمم تحتاج إلى عمل وطعام ّ، هذا الكبل

وال تحتاج الى ما ٌسمى بحقوق االنسان .
1
وهذا ٌشٌر بما الٌدع مجاال للشك إلى حقٌقة  

الفلسفة البنٌوٌة التً جاءت لتخدم الجانب المادي فً اإلنسان وتهمل متطلبات الجانب 

ا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إنها ال تعترؾ أصبل بالجانب الروحً منه ، أو ٌمكنن

ٌجري على األشٌاء المادٌة من  دٌا ، وأجرت علٌه ماأالروحً ألنها اعتبرت األنسان شٌبا 

 القوانٌن الحتمٌة . 

نسانٌة ضد بقاٌا النزعات المثالٌة لقد كانت البنٌوٌة رد فعل علموي فً مجال العلوم اإل      

تحقٌق حلم هذه العلوم ، بؤن تنتقل إلى درجة العلمٌة المنشودة نٌة ، وإرادة مثلى لواإلنسا

وتدلؾ إلى مستوى ٌماثل فً دقة العلوم الدقٌقة . هذا المثال العلمً الذي جسدته البنٌوٌة 

لساحة العلوم اإلجتماعٌة ، ومن بالنسبة للعلوم اإلجتماعٌة هو األساس المكٌن الكتساحها 

لسفٌة فقد ساعدت على نقد وإقبار فلسفات الذاتٌة والوعً وأعطت دفعة لنقلة جدٌدة الناحٌة الف

وقد كان رد الفعل البنٌوي قوٌا وشدٌدا فً الفلسفة بمحاولة تجاوز هذا الضرب من الفلسفات . 

فقد اختفى بعد ذلك مباشرة ، ولٌس معنى ذلك أن  ان بمثابة ضربة ساحر،إال أن مفعوله ك

الثورة البنٌوٌة كانت عبثا ال طابل من ورابه ، بل إنها ثورة تركت بعض المكتسبات المعرفٌة 

 ستدمجت فً المعرفة وترسخت فٌها . التً ا

إن الثورة البنٌوٌة رؼم عنفها وصخبها لم تذهب هدرا ولم تتفرق شذر مذربل اندرجت    

فً كل العلوم اإلنسانٌة ، وفً الفلسفة على شكل مكسب معرفً ، بعد اقشاع  واندمجت

الضباب األٌدٌولوجً الكثٌؾ الذي إن علٌها آنذاك . 
2 

 

                                                           
1

 . 857ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ، نقد المذاهب المعاصرة ، المرجع السابق ، ص  

2
 .  68، 60المرجع السابق ، ص  محمد سبٌبل ، 
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    :  خالصة    

صحٌح ان دراسة البنٌوٌة الٌوم ، قد اصبحت ، جزءا من تارٌخ الفكر والمعرفة       

المعاصرة ، إال أنها ال تزال تثٌر الكثٌر من المشكبلت وخاصة بعد التطورات التً عرفتها 

التطبٌقات البنٌوٌة ، فً مختلؾ المجاالت المعرفٌة ، فظهر ما ٌسمى بما بعد البنٌوٌة أو 

وفلسفات ما بعد الحداثة ،ن وهً اتجاهات تجد الكثٌر من األسبلتها النظرٌة بالبنٌوٌة الجدٌدة 

سواء كان ذلك فً التحول الذي عرفته البنٌوٌة األدبٌة من بنٌة النص لى التً طرحته البنٌوٌة 

السٌمٌابٌة أو البنٌوٌة الماركسٌة ، أو األركٌولوجٌة أو الجٌنٌالوجٌة أو التفكٌكٌة ، وهً 

عدتها المعرفٌة فً البنٌوٌة وخاصة فً ثبلث محاور أساسٌة وهً : تجدٌد فلسفات تجد قا

العلوم اإلنسانٌة وتحلٌل اللؽة ونقد العقل والتارٌخ ، وإن كان ما ٌزال من ٌواصل البحث 

 البنٌوي بالطرٌقة التً أسسها ووظفها كلود لٌفً ستروس . 

ومن الموضوعٌة ذكر أَن هذه األسطر ال تستطٌع استٌعاب التداخل الكبٌر الحاصل بٌن       

ما بعد البنٌوٌة وما بعد الحداثة ، لشدته وتوسعه وتشظٌه ، لكن البحث هنا سعى بشكل هادئ  

ـ) ما إلى اإللمـام بؤهـم اآلراء ، والمقاربـات التً ُذكـرت فـً هـذا السٌـاق ، وتبقــى قضٌــة ال

عادة النظر لمعرفً والفلسفً ، وقَدم دعوات إلسندا  نقدٌا  زعزع الروتٌن النقدي وا بعد

بمجمل التؽٌرات الطاربة فً المواقؾ المعلنة القاضٌة باإلٌمان بضرورة إٌجاد البدابل
 
. 
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 الخاتمة : 

إذ استخلصنا  البحثً السٌاق خبلل من أوردناها نتابج لعدةنا توصل الدراسة هذه نهاٌة وفً     

الناتج عن انحسار الفلسفة الوجودٌة فحسب بل  لم تؤت كخطوة منطقٌة لسد الفراغأن البنٌوٌة 

، ألن معطٌات جدٌدة فرضت نفسها وكان طبٌعٌا أن ٌعبر عنها فً مذهب فكري متماسك 

 تبدال مفاهٌم معٌنة بمفاهٌم أخرى . ٌضمن اس

 فً كان وربما والحدٌث، القدٌم فً البنٌة مصطلح لااستعمأن عت الدراسة س حٌث      

 موضوع لٌست البنابٌة النظرٌة أو البنٌوٌةإذ أن  القدٌم لمعناه مؽاٌر آخر بمعنى الحدٌث العصر

بٌنت الحركة  حٌث .، البناء مجاالت جمٌع فً نظرٌة هً بل ،بفحس العربٌة باللؽة خاص

واأللسنٌة دورها الواضح فً التؤثٌر على الدرس األدبً والنقدي وقد وضحت  الشكبلنٌة

القواعد األلسنٌة التً انبثقت عنها كل المنظومة األدبٌة والنقدٌة سعٌا لتحدٌث الخطاب األدبً 

 والنقدي ، وفً كل مرة تكشؾ هذه الدراسة هٌمنة السجن البنٌوي على اللؽة وداللتها .

ا بعض معالم المنهج البنٌوي وأصوله التارٌخٌة والمعرفٌة ، واصبح فً لقد تبٌن لن        

مقدورنا الحدٌث عن منهج بنٌوي متمٌز عن باقً مناهج العلوم اإلنسانٌة ، إن هذا المنهج 

نتاج تارٌخً معقد للثقافة الؽربٌة ، ٌتجلى ذلك فً مصادره األساسٌة التً تعود الى منتصؾ 

ٌاضٌات والفٌزٌاء وعلم النفس . لقد تمٌز المنهج البنٌوي بجهاز القرن العشرٌن ، وكذلك الر

مفاهٌمً صارم ، كانت البنٌة المفهوم المركزي فٌه ، حٌث اتخذت شكل المقولة الفلسفٌة 

 والمفهوم العلمً والتصور االٌدٌولوجً . 

جً البنٌوي وأهم ما نتج عنهم من معتقداتهم صاؼوا بشكل منه أعبلم الفكر حٌث برز     

فالبنٌوٌة فً   لتمثل منظومة فكرٌة صارمة ٌجب أن تطبق كتمٌمة تبلزمهم فً كافة المجاالت

المحدثة لدى اللؽوٌة لدي فردٌناند دي سوسٌر والبنٌوٌة مجال الفكر أنواع فهناك البنٌوٌة 

 وٌة الوضعٌة الجدٌدة لدى ألتوسٌر.مٌشال فوكو ، والبنٌوٌة الثمٌنة لدى روالن بارت ، والبنٌ
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وركزنا فً الدراسة على األنثروبولوجٌة البنٌوٌة لدى كلود لٌفً ستروس الذي لطالما     

انشؽل بهاجس البحث عن العمق فهو لم ٌكؾ ٌوما عن القناعة بما هو مربً ٌخفً واقعا آخر 

أو القانون األساسً   هذا العمق حٌث تختفً  الحقٌقة  أكثر عمقا وأن هدؾ العلم هو أن ٌسبر

أو البنٌة ، وبإختصار فقد كان طموح بنٌوٌة ستروس أن تزٌح لبستار عن خصابص العقل 

الكونٌة البلواعٌة ، فمنذ تؤثره باأللسنٌة التً اعلمها ، والتً انتهت به لٌكون أحد أعمدة 

ن البنٌوٌة ، راح ٌحدوه حلم الصرامة والعلمٌة ، وحاول أن ٌنقل كل ذلك إلى مٌادٌ

األنثروبولوجٌا واألسطورة والفكر البري ، والطوطمٌة ، وأنظمة التواصل والتبادل والتارٌخ 

وبإختصار معظم المٌادٌن التً تطاولتها األنتروبولوجٌة ومعظم ما ٌندرج   والموسٌقى ...إلخ

امات له أي ّأحد من القفً إطار التمثبلت الذهنٌة والثقافٌة ، كل ذلك بمنهج بنٌوي ربما لم ٌمث

 الرفٌعة  كما مثله لٌفً ستروس .البنٌوٌة 

إن البنٌوٌة تعبٌر عن مرحلة معرفٌة هً المرحة المعاصرة ، حٌث وصل الفكر اإلنسانً      

تبحث عن استقرارها ،   إلى أقصى درجات تطوره وتمزقه حٌث أصبحت االبستٌمولوجٌا

فهً مشتتة بٌن العلم والفلسفة ، بٌن األنا المفكرة وبٌن الشروط الموضوعٌة لوجودها 

ومعرفتها ، بٌن الحرٌة وبٌن ضؽط األنظمة المعرفٌة ، بٌن الفكر وثورته وحٌوٌته وتطوره 

 وبٌن البنى وثوابتها ومنطقها وعقبلنٌتها . 

 وذلك ، الزمن من العقد تكمل لم سٌما وضعفها البنٌوٌة انهٌاره  سبب وضحت الدراسة       

 من الخبلص فكر ٌحمل بداٌاته فً جاء والذي لبنٌوي ا االستبداد من الضٌق ذرعا   إلى ٌرجع

 تسلك البنٌوٌة فكانت ، الواضحة المعقدة بنظمها الؽرب قٌدت التً األٌدلوجٌة الحركات كل

 ذلك كان وقد المجاالت كل فً ضعفهاو  انهٌارها سرعة على ساعد ما هذا المسلك نفس

 بعد ما حركات باتجاه النقدي مسارهم بعد فٌما حولوا والذٌن مروجٌها من باعتراٍؾ صرٌحٍ 

 .  البنٌوٌة
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 القرآن الكرٌم :   
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 اتـــطلحصلمفهرس ا
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 stracturalism البنٌوٌة 
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 constitution التركٌب 

 diachronique التعاقبٌة 
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 auto_réglage الضبط الذاتً 

 signe linguistique العبلمة اللؽوٌة 

 valeur القٌمة 

 la parole الكبلم 

 totalité الكلٌة 
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 organisation الهٌكلة 
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