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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 (الجزء األول)ما قبل البنيوية : المحاضرة األولى

تزامنا مع مطمع القرف السابع عشر، بزغ نكر اتجاه جديد يطالب بييمنة العقؿ بحكـ أّف قكل 
كمف ىذا المنطمؽ، كاف لزاما عمى اإلنساف أف يحّكـ عقمو . الطبيعة كانت بحاجة إلى ذلؾ

 1"يعمؿ عمى تحقيقيا مف خبلؿ انسجامو مع العقؿ دائما"لتحقيؽ ىذه الغاية

كلعّؿ ىذا ما يتفؽ مع أفكار عمماء النيضة كفقا لمتطمبات آليات كضكابط محددة بعيدا عف 
 2 ليؤّكد أىمية العقؿ (1650-1596")ديكارت"نقاشات المذاىب الدينية كالفمسفية كلقد جاء 

 كحقائؽ بسيطة يدركيا العقؿ كحده عف طريؽ الحدس كمكنتو مف مبادئمنطمقا مف تكاجد 
دكات أ كالذم يعّد أبرز االستنتاجخرل أكثر تعقيدا بكاسطة أجانب آخر عمى تفّيـ حقائؽ 

 كاف بحاجة إلى ضمانة ك قد "ديكارت"العقؿ ليصكغ مقدمة عكلمتنا الحديثة كلكّف العقؿ لدل 
فيما بعد باكتشافو لمتنكعات التي يمتاز بيا الفكر " باسكاؿ" ك جاء 3كجدىا في إيمانو باهلل

العممي فاّتحدت عقميتو بجكىر مفيـك العقؿ الديكارتي لتبرز نزعة الكصكؿ بالعقمية إلى 
ككاصؿ االتجاه الذم يرمي إلى سيطرة  (1716-1646)4"اليبنتز"سمطة النظاـ عمى يد 

 الذم رسـ لمعاصريو 5"مالبرانش"العقؿ المنطقي المنّظـ مسيرتو عمى يد فبلسفة آخريف منيـ 
 كبرز 6مؤّسس النقد الحديث" تكدكركؼ"كالذم اعتبره " سبينكزا"أخطار العقؿ الممحد كتبله 
، ىذا األخير الذم مّثؿ انتقاال حّيا بيف عصر "فكنتيؿ"ك" بيار بايؿ"دكر فبلسفة آخريف منيـ 

الرغبة في إبقاء مكانة اإلنساف  ) لتبدأ أزمة الكجداف األكركبي بالتبمكر7العقؿ كعصر النقد
مّما كانت حافزا إلعادة النظر بجميع القيـ السياسية كالدينية في أكاخر  (ضمف مممكة العقؿ
 . القرف السابع عشر
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كالمذاف كانا " منتيسكك"ك (1744-1668)"ج ػ ب ػ فيكك"ثـ يأتي دكر فبلسفة التنكير 
كقد نشأ مثؿ ىذا "ميتّميف بالمككنات الثقافية لمنظاـ االجتماعي أكثر مف اىتماميما ببنيتو 

االىتماـ مف مساعييـ الرامية إلى تفكيؾ الفمسفة األخبلقية كالسياسية إلى عناصر عممية 
 8"غير ميتافيزيقية كعقمية في المقاـ األّكؿ

تحّررت الفمسفة السياسية كاألخبلقية مف قيكد البّلىكت كعمـك اإللييات "كنتيجة لمتنكير
الذم خمؽ " ىيـك" كتتكاصؿ النزعة العقمية في تفاقميا حتى تبمغ 9"كتحّكلت إلى عمـك أمبريقية

" كانت" كجاء بعد ذلؾ 10نقدا حّرا عميقا لدرجة أّنو خمؽ قيما جديدة في ميداف فمسفة العقؿ
كليرّسخ العقمية العممية كيعطييا مكانتيا المناسبة كيقكد " ىيـك"كدقة " نيكتف"ليفيد مف عمـ 

 كيسطع فيما بعد دكر فبلسفة 11الفمسفة األكركبية مف عصر النقد إلى عصر المذاىب
( 1831-1770)"ىيغؿ"ذك التربية الدينية المحافظة نذكر منيـ " كانت"آخريف نادكا بمثالية 

الذم ظيرت عمى  (1857-1798")أكغست ككنت"ك (1832-1749)"غكتيو"ك " نيتشو"ك 
ابف عصر التنكير الذم جرل عمى تقميد " أكغست ككنت"كيعّد  (اإلبستيمكلكجيا الكضعية)يده

( دروس في الفمسفة الوضعية)كبكتابو12ك ثرات فبلسفة التقدـ في أكاخر القرف الثامف عشر
أثار عددا ال يستياف بو مف المشكبلت المتعّمقة بنظرية المعرفة كالتي بفضميا كجد تحديد 

 13يقّدـ تصنيفا لمعمـك " ككنت"لمعنى العمـ بؿ ك تحديد لعبلقة الفمسفة بالعمـك ككّؿ كما أّف 
يمكف أف نعّده متقدما عمى ما سبقو مف تصنيفات لككنو يقّدـ مبادئ مستقاة مف دراسة تاريخ 

 .العمـك

كبما أّف الفمسفة الكضعية نشأت في فرنسا في القرف التاسع عشر في عصر يزامف 
االضطرابات المجتمعية كالسياسية في أعقاب الثكرة الفرنسية الكبرل،فقد ىيمف اتجاىاف 

بارزاف آنذاؾ، أحدىما يناصر النظاـ إاّل أّنو يحارب كّؿ جديد كثانييما يناصر التقدـ إاّل أّنو 
يدعك إلى الفكضى كالخركج عمى األنظمة السائدة ك كاف مف بيف اليكاجس الكبرل لدل 
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أف يتكّصؿ إلى تآلؼ ك انسجاـ بيف فكرتي النظاـ كالتقدـ في إطار نمكذج " أكغست ككنت"
 14أك اتجاه كاحد ال يحمؿ في أحشائو عناصر التناحر بينيما

ك ىاىنا، يجب أف ال ننكر أّف القرف التاسع عشر شيد عمى الصعيد المعرفي درجة فائقة مف 
تطّكر العمـك الرياضية كالفيزيائية فضبل عف بدايات النجاح بالنسبة لعمـك الحياة مّما يعني أّف 

 .المعرفة العممية شممت بنجاح كّؿ الظكاىر الككنية ماعدا الظكاىر اإلنسانية

بحتمية ضركرة إقامة عمـ " ككنت" كمف ىذا المنطمؽ بالّذات، تكّلد ذلؾ الياجس في نظر 
 15خاص بالمجتمع يضارع العمـك في دقتيا كانضباطيا

في كقت الحؽ أف يسعى بالعمـك " كمكد ليفي شتراكس"كانطبلقا مف ىذه األرضية، حاكؿ
االجتماعية إلى اليدؼ ذاتو منطمقا مف إنجازات عمـ الّمغة في مطمع القرف العشريف فقد كاف 
يحسد عمماء المغة عمى نجاحيـ في االنتقاؿ بعمميـ إلى مصاّؼ العمـك الرياضية كالفيزيائية 

 كالذم تحّكؿ بدكره فيما بعد إلى 16فتمّخض عممو الجاّد ك الدؤكب عف انبثاؽ المنيج البنيكم
منظكمة شبو فمسفية بكلكجيا مجاالت متعددة في مسار الفكر كالثقافة كعمـ النفس كالسينما 

 .كاألزياء كالمكضة كغيرىا
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 (الجزء الثاني)ما قبل البنيوية: المحاضرة الثانية

" كانت"التي تقضي بنقد العقؿ، ذلؾ أّف " كانت"إّف نظرية المعرفة ترتبط ارتباطا كثيقا بنظرية 
أراد أف يطرح الفمسفة في ميدانيا النظرم خارج األخبلؽ كالجماؿ كما أراد أف يؤّكد عمى 
مشكمة مسألة المعرفة التي تقابؿ في التاريخ الفمسفي مشكؿ الكجكد كمشكؿ القيـ كجميع 

األفكار كالقضايا التي عرضناىا مف ذم قبؿ بخصكص العقؿ تعّد إرىاصات ليذه النظرية 
كالتي شيدت 17"فمسفة العمـك"التي تحّكلت إلى إبستيمكلكجيا بعد أف مّرت بما يسمى بػ 
لتصؿ في العصر " أكغست ككنت"تطّكرات بالغة األىمية عمى يد فبلسفة كبار في مقدمتيـ 

 19"تكماس ككف" ك18"غاستكف باشبلر"الحديث إلى تكامميا كاستقرارىا مع 

كبناء عمى كّؿ ما سمؼ ذكره، يمكننا أف نقّر بأّف مكانة العقؿ كالعمـ في الفمسفات الحديثة 
ىي ما ساىمت في انبثاؽ المنيج البنيكم إلى جانب عكامؿ أخرل سعت إلى الحّث عميو 

 كمف أبرز تمؾ العكامؿ ظيكر التجريب 20كالمساىمة في انبثاقو مف خارج مضمار الفمسفة 
 .في اإلبداع األدبي

إّف لمتجريب المغكم بكاعث كثيرة رّبما كاف في مستيّميا النزعة اإلنسانية نحك التغير ألّنو 
عندما يستقّر نظاـ أك نمط معيف مف أنماط الحياة أك الفكر أك الثقافة ألمد طكيؿ فإّنو يخمؽ 
حالة مف الممؿ سرعاف ما تفصح عف نفسيا مف خبلؿ حداثة معينة قد تتعّرض لشّتى أنكاع 
العداء مف لدف التيار المحافظ ريثما تتمّكف مف ترسيخ أقداميا في مكاف خاص لتغدك حقيقة 

 21كاقعة ليا أنصار كمؤّيدكف حّتى لك كانت غير مفيكمة في بدايتيا

لقد سعى التجريب اّلمغكم إلى الخبلص مف قيكد سيطرة التقميد فارتكز عمى مبادئ  الفبلسفة 
فأّكد أّف اإلنساف ككاقعو " برادلي ك بيركسكف ك أرنست كاسيرر" المثالييف الجدد أمثاؿ 

كعكالمو ككّؿ ما يتعّمؽ بو إّنما ىك نشاط خاص كثمرة كاضحة لنشاطاتو الفكرية 
التي 23فأشار إلى أىمية النزعة العممية ككاف بذلؾ يشّكؿ رافدا مف ركافد البنيكية 22الخاصة
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كظيرت النزعة الركمانسية فيما بعد لتخمؽ ثكرة . استندت في دعامتيا عمى النزعة العممية
عمى االتجاىات الكبلسيكية المستقرة آنذاؾ لتتكّسع بعد ذلؾ إلى تيارات أدبية عديدة تكّلدت 

كنستطيع القكؿ ىاىنا أّف ىذه المذاىب . عنيا مدارس أخرل منيا الرمزية كالسريالية كغيرىا
ساىمت بإشارة االنتباه إلى األدب ككنو شكبل قبؿ كّؿ شيء كىي في حّد ذاتيا ركافد غير 

مباشرة لمبنيكية كفي الكقت نفسو رافدا مباشرا مف ركافد الشكمية التي تعتبر بدكرىا أساسا ىاّما 
 24انطمؽ منو مسار المنيج البنيكم بعد محاضرات فارديناف دم سكسيكر

كحقيقة األمر أّف الشكبلنية الركسية تعّد مف أبرز الجذكر التي ساىمت في انبثاؽ المنيج 
البنيكم مف زاكية غير مباشرة فقد استندت الشكمية في مراحميا األكلى عمى المذىب الرمزم 

فالشكؿ كاسطة إيصاؿ مستقمة معبرة "كعمى مدل اىتماـ الرمزية بالشكؿ بكصفو أداة حية 
عف نفسيا قادرة عمى تكسيع نطاؽ اّلمغة إلى أبعد مف اإلطار اليكمي لممعنى عف طريؽ 

ىما " مارسيؿ بركست"ك " بكؿ فاليرم"أّف " تكدكركؼ" ك يعتقد 25"اإليقاع كالتداعي كاإليحاء
 إاّل أّف عددا ال يستياف بو مف الباحثيف يكاد يجمع عمى أّف دك سكسيكر 26أسبلؼ البنيكييف

ف لـ يستخدـ لفظة 27ىك األب الركحي لمبنيكية ّنما استخدـ البديؿ  (بنية) كا  بتاتا كا 
 28ك لرّبما كانت لثنائياتو الّمغكية األىّمية البالغة في انبثاؽ البنيكية (النظاـ/النسؽ)

كمّما ال شّؾ فيو أّف أعماؿ دم سكسيكر كالشكبلنييف الّركس أعقبت ثكرة شبو شاممة تكّسعت 
مف أكركبا إلى أمريكا مستأثرة باىتماـ كبير في اّلنصؼ األّكؿ مف القرف العشريف تحديدا مع 

ياف "ك (1982-1896)" ركماف جاكبسكف" كال سيما 29فترة مابيف الحربيف العالمييتيف
 في براغ لتشّكؿ نسقا قائما مف 1923الذم طرح مفيـك البنية ألكؿ مرة عاـ " مككاركفسكي

الكحدة الداخمية لمكّؿ مف خبلؿ العبلقات المتبادلة بيف أجزائو ك ال يقـك ىذا "العبلقات عمى 
كىذا كّمو 30"النسؽ عمى العبلقات المتكافقة فحسب بؿ يقـك عمى التناقض كالتكاتر كالصراع

" تكدكركؼ"ك" ركالف بارت"فضبل عف البنيكية في األدب مف خبلؿ جيكد أبرز رّكادىا أمثاؿ 
 .كغيرىـ" غكدلير"ك
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 في سياق الحديث عن البنيوية: المحاضرة الثالثة

صحيح أّف البنيكية كجدت دعامتيا العممية استنادا عمى المسانيات التي أّسسيا فارديناف دم 
لكّننا سكاء نظرنا إلييا كتّيار فكرم ضمف تيارات الفكر الغربي  (1913-1857)سكسيكر

فإّنيا ظيرت كتأّسست في مجاؿ "المعاصر أك بكصفيا منيجا جديدا في العمـك اإلنسانية
 31"األنتركبكلكجيا قبؿ أف تمتّد لتشمؿ مختمؼ الفركع المعرفية اإلنسانية المختمفة

إّف الدراسات البنيكية في مجمميا أصبحت في الكقت الّراىف تشّكؿ جزءا مف تاريخ الفكر 
المعاصر إاّل أّنيا ال تزاؿ تثير جدال ىائبل كبالخصكص بعد التطّكرات التي عرفتيا 

التطبيقات البنيكية في ظّؿ مختمؼ المجاالت المعرفية المتعّددة تزامنا مع ظيكر ما يسمى بػ 
ككّميا تمّثؿ ركافد اتجاىات " البنيكية الجديدة كفمسفات ما بعد الحداثة"أك بػ " ما بعد البنيكية"

تستميـ أسئمتيا النظرية مّما طرحتو البنيكية سكاء كاف ذلؾ في ظّؿ التحّكؿ الذم عرفتو 
البنيكية األدبية مف بنية النص إلى سيميائية النص أك البنيكية الماركسية أك األركيكلكجية أك 

: التفكيكية ككّميا فمسفات تجد قاعدتيا في البنيكية كخاصة في ثبلثة محاكر أساسية ىي
ف كاف ما يزاؿ مف يكاصؿ  تجديد العمـك اإلنسانية كاالىتماـ بالمغة كنقد العقؿ كالتاريخ كا 

 32"كمكد ليفي شتراكس"البحث البنيكم بالطريقة التي أّسسيا ككّظفيا 

كلعّؿ حالة الغمكض التي اكتنفيا مفيـك البنيكية أّدل إلى إشارة جدؿ كتساؤالت كبيرة حكؿ 
ليست بأّم حاؿ مف األحكاؿ فمسفة ك إّنما منيج "ماىيتيا، ففريؽ صّرح معمنا أّف البنيكية 

 كفريؽ ثاف أصّر عمى اعتبارىا فمسفة رّبما قادت إلى إلغاء الذات كمكت 33"لمبحث العممي
 ما أّدل إلى دخكليا صراعات مع الفمسفات األخرل 35"فكرا ببل مفكريف" ك لربما 34"اإلنساف

ك فريؽ ثالث بادر بالكقكؼ مكقفا كسطا معمنا أّف البنيكية في أساسيا نظرية في العمـ تؤّكد 
أىمية النمكذج أك البناء في كّؿ معرفة عممية كتجعؿ لمعبلقات الداخمية كالنسؽ الباطف قيمة 

 36كبرل في اكتساب أم عمـ
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كالبنيكية في رأم جاف بياجي منيج قبؿ أف تككف مذىبا ذلؾ ألّنيا أسمكب فّني متخصص 
لقد كاف لممنيج الذم تمثمو البنيكية تاريخ ...كتقتضي التزامات عقمية معينة ك تؤمف بالتدرج

 37طكيؿ يشّكؿ جزءا مف تاريخ العمـك غير أّف سماتيا لـ تكتشؼ إاّل في كقت متأخر

ّنما بمغت درجة ذركتيا في نياية  كحقيقية األمر أّف البنيكية لـ تظير فجأة في باريس كا 
الستينيات مف حيث أّنيا اتجاه فكرم كفمسفي عمى أّف ىذا االنتشار السريع الذم جعؿ منيا 

مذىبا فمسفيا شامبل ما يقرب مف عشر سنكات ال ينبغي أف يحجب عّنا حقيقة جّد ميمة 
ألّف المختصيف قد تنّبيكا في ذلؾ الكقت بالّذات إلى "مفادىا أّف البنيكية لـ تصبح كذلؾ إاّل 

اإلمكانات الخصبة التي تكمف في فكرة البناء أّما الفكرة في ذاتيا أك مبدأ التفكير مف خبلؿ 
 38"بناءات فقد كاف معركفا قبؿ ذلؾ بكقت طكيؿ

البنيكية إذا مف حيث ىي منيج قديمة العيد أّما مف حيث ىي مذىب فمسفي شامؿ فيي 
ظاىرة حديثة في الفكر المعاصر كغدت بذلؾ مذىبا في العمـك االجتماعية كالعمـك اإلنسانية 

يمكف " كفي كتابو عف البنيكية، يقكؿ جاف مارم أكزياس39مع أّف منشأىا عمـ المغة الحديث
 " لمفكر البنيكم أف يحّدد بكاممو في نتاج كمكد ليفي شتراكس

بتطبيؽ النمكذج الّمغكم عمى " شتراكس"لقد انبثقت البنيكية بكتيرة مباشرة بعد قياـ 
بأّف الجيكلكجيا كالماركسية كالتحميؿ النفسي " كمكد ليفي شتراكس"فقد اعترؼ 40األنتركبكلكجيا

 حّتى أّنو كاف يحسد عمماء المغة عمى انتقاليـ بمجاؿ عمميـ 41شّكمت أبرز دعامات تفكيره
ّإننا نجد "إلى مصاّؼ الرياضيات كالفيزياء مف حيث الدقة كاالنضباط العممي فيقكؿ معترفا 

أنفسنا إزاء عمماء المغة في كضع حرج، فطكاؿ سنكات متعددة كّنا نشتغؿ معيـ جنبا إلى 
ّنما انتقمكا إلى الجانب اآلخر الذم يفصؿ العمـك الطبيعية عف  جنب كفجأة لـ يعكدكا معنا كا 
العمـك اإلنسانية كاالجتماعية كالّذم ظّؿ الناس يعتقدكف باستحالة عبكره كىكذا أخذ المغكيكف 
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يشتغمكف بتمؾ الطريقة المنضبطة التي تعّكدنا أف نعترؼ باستسبلـ أّنيا كقؼ عمى العمـك 
 42"الطبيعية كحدىا مّما كّلد في نفكسنا قدرا مف األسى ككثيرا مف الحسد

خير معّبر عف البنيكية بأفكاره التي أّثرت في تأصيؿ البنيكية " شتراكس"كبيذا، يككف صدل 
ىك سحبو لمفيـك " كمكد ليفي شتراكس"كّمما دعت الضركرة إلى ذلؾ كلعّؿ أبرز ما قاـ بو 

إذ يشترؾ -التزامف مف عمـ الّمغة محاكال تطبيقو عمى األنتركبكلكجيا مف خبلؿ أسبقية البّلكعي
" فركيد"مع " شتراكس"كفي ىذا تشترؾ بنيكية - فيو اإلنساف البدائي مع اإلنساف المعاصر

ف كاف   فقد تعّمـ 43نحك المجتمع" شتراكس"يدفع بالبّلكعي نحك الجنس كيدفعو " فركيد"كا 
أّنو حّتى في حالة التعابير األكثر " فركيد" كتعّمـ مف 44شتراكس مف ماركس أّف الكعي يخدع

 45اعتباطية كالبّلمعقكلة مف النشاط الذىني يمكف أف تحّؿ رمكزىا ك أف تأخذ معنى 
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 المنهج البنيوي في عالقته مع العموم الصورية والتجريبية: المحاضرة الرابعة

 في الرياضيات: أّوال

كثير مّنا ال ينكر أّف العبلقة التي تربط بيف الرياضيات كالفمسفة كالعمـك اإلنسانية كالعمـك 
فمقد بنى الفبلسفة كمنذ القدـ أنظمتيـ الفمسفية "االجتماعية عبلقة قديمة قدـ التاريخ 
 كما أّف تاريخ ظيكر أّكؿ كتاب يعتمد عمى الطريقة 46"مستميميف في ذلؾ األنساؽ الرياضية

 ك يعّد أّكؿ كتاب 1838عاـ " ككرنك: "لػ" محاوالت في نظرية االقتصاد"الرياضية ىك كتاب 
 47في االقتصاد النظرم كتب بمغة التحميؿ الرياضي

كفي سياؽ الحديث عف العبلقة القائمة بيف البنيكية كالرياضيات إذا ما نظرنا إلى فكرة البنية 
فكرة البنية ىي باألساس مفيـك رياضي تكّكف في إطار نظرية " ذاتيا، فيمكننا أف نقّر بأّف 

 48"المجمكعات

كمف الكجية التاريخية، فإّننا نممح أّف المفاىيـ األكثر قرابة مف البنيكية ىي مفاىيـ 
البنية األكثر قدما ىي بنية الفريؽ التي تـّ "كالمعركؼ أّف " الزمرة"أك " الفريؽ"أك " المجمكعة"

 كتبرز المساىمة الكبرل 49"اكتشافيا بكاسطة غالكا كالتي غزت رياضيات القرف العشريف
لمرياضيات في تطكير مجاؿ المسانيات البنيكية في ىذا المجاؿ خاصة عند حمقة ككبنياجف 

ككذلؾ النزعة التكليدية " لكيس ىممسمؼ"أك ما يعرؼ بنزعة الغمكسيماتيؾ التي يمّثميا 
التحكيمية التي يمّثميا نعـك تشكمسكي كلعّؿ المساىمة الكبرل التي كانت تسعى إللحاؽ 
الرياضيات بفكرة البنية ىي مساىمة مدرسة بكرباكي ذلؾ ألّف الرياضيات التقميدية كانت 

تتأّلؼ مف فصكؿ غير متجانسة كالجبر ك نظرية األعداد كالتحميؿ كاليندسة كحساب 
 ...االحتماالت كالتفاضؿ كالتكامؿ
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كبما أّف بنية الفريؽ استطاعت أف تطّبؽ عمى العناصر األكثر شمكال كليس عمى العمميات 
الجبرية فقط، فقد كجدت مجمكعة البكرباكي نفسيا مضطرة إلى تعميـ بحث البنية حسب مبدأ 

 .مطابؽ في التجريد أال كىك مبدأ البنية

كبيذا الصدد، مّيز فريؽ مجمكعة البكرباكي بيف ثبلثة أنكاع مف البنى سّمكىا بالبنيات األـ 
 :أك البنيات األساسية نذكرىا عمى التكالي

  البنيات الجبرية -1
 بنيات الترتيب -2
 بنيات طكبكلكجية  -3

كعمى أساس ىذه البنيات األـ أك البنيات األساسية، غدا مكضكع الرياضيات منبثقا في دراسة 
ككممة بنية - فالرياضيات عمـ ميّمتو تصنيؼ جميع البنيات الممكنة"البنيات الرياضية 

مستعممة ىنا بمعنى يختمؼ بدكف شّؾ عف المعنى الذم يفيمو منيا عاّمة الناس، يجب 
النظر إلى ىذه الكممة مف خبلؿ داللتيا الكاسعة بحيث تصبح قادرة عمى أف تشمؿ تقريبا كّؿ 

 50"شكؿ مف أشكاؿ االنتظاـ يمكف إدراكو بالفكر

ك بذلؾ، يرتبط مفيـك البنية في الرياضيات أساسا بمفيـك الشكؿ الذم يمّثؿ تنظيما منطقيا 
 . يتـّ إدراكو عف طريؽ العقؿ

كفي الحديث عف العبلقة التي تربط الرياضيات بالبنيكية في المجاؿ التطبيقي، نخّص بالذكر 
البنى األولية )" كمكد ليفي شتراكس"كجاء ىذا كاضحا في كتاب . ميداف تحميؿ بنى القرابة

مستندا فيو عمى النماذج الرياضية أيف يبرز مكّضحا تمؾ العبلقة التي تربط المنيج  (لمقرابة
 :البنيكم بالرياضيات كالتي يمكف أف نحصرىا في نقطتيف أساسيتيف
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 المنيج البنيكم كالرياضيات كالذم يركّز عمى الصكرية كالشكمية في دراستو لمظكاىر  -1
فاألطركحة المركزية لمبنيكية " تكافؽ الرياضيات كالبنيكية بدراسة العبلقة ال الكينكنة  -2

فالعنصر ال معنى . ىي تككيد أسبقية العبلقة عمى الكينكنة كأكلكية الكّؿ عمى الجزء
لو كال قكاـ إاّل بعقدة العبلقات المككنة لو كال سبيؿ إلى تعريؼ الكحدات إاّل بعبلقاتيا 

 51"فيي أشكاؿ ال جكىر
 

 في الفيزياء والبيولوجيا : ثانيا

ترتبط البنيكية بالفيزياء ارتباطا كثيقا في مفيـك السببية بكجو خاص فالسببية في 
 52"صرح نظرم كليست شيئا معطى إمبريقيا"نطاؽ الفيزياء 

إّف الميزة األساسية لمسببية في إطارىا الفيزيائي ترتبط ارتباطا مباشرا بمفيـك البنية في 
نطاؽ المجاؿ البنيكم ذلؾ أّف البنية تشّكؿ نمطا مف العقبلنية الباطنية لؤلشياء ألّنيا 
ذات طبيعة عقمية ال شعكرية كما أّف البيكلكجيا في اىتماميا بالعضك الحي كثيرا ما 

 .تيتـّ بقضية الضبط الذاتي باعتبارىا قائمة عمى ضبط عناصرىا بشكؿ ذاتي
البنية في المجاؿ البيكلكجي تستند إلى مفيـك " كعمى الصعيد البيكلكجي، فإّف 

المجمكعات، فالبنية بيذا المعنى ىي مجمكعة العبلقات القائمة بيف عناصر 
 53"المجمكعة

كبيذا، غدت البيكلكجيا قائمة عمى دراسة العضك الحي بكصفو نسقا أك بنية في إطار 
نسؽ عاـّ كىاىنا، مف ىذا المنطمؽ، ترتسـ العبلقة التي تربط المنيج البنيكم بمختمؼ 

 .العمـك الطبيعية ذلؾ أّف الصكرة ال تكتمؿ إاّل باستفادة البنيكية مف المجاؿ التقني
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 المنهج البنيوي في عالقته مع الفمسفة: المحاضرة الخامسة

إّف العبلقة التي تربط بيف البنيكية كالفمسفة عبلقة كطيدة، فقد عرفت فرنسا منذ أكائؿ القرف 
كما برزت نزعة البنيكية مف " ج ب سارتر"ككجكدية " ىنرم برغسكف"التاسع عشر فمسفة

منتصؼ الخمسينيات كحّتى نياية الستينيات مف ىذا القرف كتحديدا مف تاريخ نشر كتاب    
 حّتى سطعت نكر أشكاؿ جديدة مف 1958سنة  (األنتروبولوجية البنيوية)" ليفي شتراكس" 

فمسفة ما بعد البنيكية كما بعد الحداثة كفمسفة "الفمسفة الفرنسية سّميت بأسماء متعددة كػػ
 ..."التفكيؾ كفمسفة االختبلؼ كفمسفة التأكيؿ

بالجانب الركحي كالذاتي لئلنساف مرّكزة عمى ركحانية " ىنرم برغسكف"لقد اعتنت فمسفة 
الديمكمة كالحدس كالحرية، تمؾ الركحانية التي كانت تتعارض مع التقدـ العممي كالفكر 

الفمسفة الحقيقية ىي الميتافيزيقا المتجية نحك "يرل أّف " برغسكف"التقني عمى السكاء فػ 
الجكىر الداخمي لمكجكد الحي كعمى أساس ىذا الفيـ لمعالـ بكصفو عممية إبداعية قامت 

كأصبحت مقكلة النشاط، الحدس، الحرية مف أساسيات ىذه " برغسكف"نظرية المعرفة عند 
كسع اآللة أف تؤّلؼ استمرارا لمديمكمة الحيكية أّنو بفمسفتو " كيرل أيضا أّنو في 54"النظرية

مفاىيـ " سارتر" كانطبلقا مف ىذا االتجاه، طّكر 55"يجمد عمى الرغـ مف ذلؾ الفكر التقني
الذاتية مع اىتماـ مكّثؼ بقضايا الّذات كالشعكر مستعمبل الحجج الكبلسيكية القديمة في 

رفض السمككية كالماركسية غير محاكؿ االستفادة مف اإلنجازات العممية في بعض أعمالو 
كلعّؿ  ("نقد العقل الجدلي" أك كتابو " موجز لنظرية االنفعال"كأعني بذلؾ كتابو  )النفسية

ميّمة الّدفاع عف قيـ الفمسفة الذاتية ساىمت لفترة طكيمة في تأخير منجزات الثكرة التقنية 
 .العممية
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 لذلؾ، كاف مف الطبيعي أف تظير البنيكية في حّمة قيـ مخالفة ترفض الذاتية كتأّسس 
كانت الفمسفة الفرنسية البرجكازية قد "لنظريات بناء عمى نتائج المنجزات العممية كالتقنية فإذا 

شّقت طريقيا في العشرينيات ك الثبلتينيات مف ىذا القرف عمى أساس نقد حاّد لمعمـ كعّبرت 
عف نفسيا في اتجاىات العقبلنية كصكفية البرغسكنية، الكجكدية المسيحية، الركحية فمقد 

 أّما في الستينيات فإّف …جرل في األربعينيات ك الخمسينيات تشّكؿ ممحكظ لفمسفة اإلنساف 
 56"بدأت تظير عمى الساحة الفرنسية (البنيكية)بعض األفكار الكضعية كأشكاؿ مختمفة 

ففي غمار الحديث عف عبلقة البنيكية بالفمسفة، يمكننا أف نقّر أّف المراحؿ األساسية لمفمسفة 
الفرنسية بدأت بالركحانية ثـّ بالكجكدية كصكال إلى الفمسفة العممية التي عرفت أشكاال مختمفة 

" باشبلر"كاإلبستيمكلكجيا مع " فنسكف ديسمبر" ك" جاؾ بكفراس"مع  (الكضعية المنطقية)
 .كأخيرا البنيكية مع أقطابيا" ككنغميـ"ك

ىذه األنماط الفمسفية كالتي يغمب عمييا الطابع العممي تؤّكد أزمة الفمسفة الذاتية الفرنسية 
 كمف ضمف ىذه األشكاؿ الفمسفية 57كعدـ قدرتيا عمى تناكؿ القضايا العممية كاالجتماعية

الجديدة القائمة عمى العمـ تحتّؿ البنيكية مكاف الصدارة كذلؾ نظرا لتصّدييا لكّؿ الفمسفات 
الذاتية كتقديميا لبديؿ نظرم جديد لذلؾ، فما مف غرابة إف تكّسعت البنيكية بشكؿ شاسع في 
الستينيات مف القرف العشريف مرتبطة ببركز أسماء أعبلـ كعناكيف كتب مّيزت ىذه الفترة، 

 جاء معمنا عف القطيعة مع كّؿ 1962سنة  (الفكر المتوحش)" ليفي شتراكس" فظيكر كتاب 
الفمسفات الذاتية كعمى كجو الخصكص في تركيزه عمى نقد الفمسفة الكجكدية كرسكبيا أك 

نقد العقل "بعنكاف " سارتر"فشميا في الجمع بينيا كبيف الماركسية في محاكلة جاء فييا كتاب 
كأعماؿ " لكاف"كتاب الدكتكر : كما ظيرت في نفس الفترة الزمنية كتب أعبلـ البنيكية" الجدلي

ىذا األخير  (1984-1926")ميشيؿ فككك" ك (1990-1918)"لكيس ألتكسير"الفيمسكفيف 
الذم أّكد عمى قضيتيف ميمتيف أكليما تتعّمؽ بعبلقة البنيكية بالفمسفات المغايرة ليا كثانييما 

التي كانت البنيكية سببا في إحداثيا مع تمؾ الفمسفات باسـ العمـك " القطيعة المعرفية"مسألة 
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كفي سياؽ الحديث عف العبلقة التي تجمع بيف البنيكية كاإلبستيمكلكجيا، يمكننا أف . اإلنسانية
 :نحصرىا في النقاط التالية

 .تندرج اإلبستيمكلكجيا كالبنيكية ضمف التيار العقبلني المعاصر (1
تخّمص اإلبستيمكلكجيا كالبنيكية مف المشكبلت التقميدية لمفمسفة الفرنسية كتصّدييا  (2

 .لمنزعات البّلعقبلنية
االعتماد عمى المعرفة العممية كأساس لحّؿ المشكبلت المعرفية كالمنيجية لممعرفة  (3

 .اإلنسانية
 .تتفؽ اإلبستيمكلكجيا كالبنيكية في محاربتيما لمنزعة الذاتية في الفمسفة (4

كبالتّالي، فإّف البنيكية تعّد منيجا كنظرية ال يمكف عزليا أك فصميا عف مجمؿ التطّكرات 
المعرفية في مجاالت العمـ الطبيعي كاإلنساني كالفمسفي كال تكمف أىمية البنيكية فقط في 
عادة  ّنما في الصيغة الجديدة التي قدمت بيا تمؾ التطكرات كا  استيعابيا لتمؾ التطكرات كا 

 .تحكيميا إلى منيج جديد في البحث العممي مع نظرة فمسفية ممّيزة
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 المنهج البنيوي في عالقته مع األلسنية: المحاضرة السادسة

بما أّف األلسنية مّثمت محكرا أساسيا ك أنمكذجا عمميا بالنسبة لمبنيكية، فمف نبالغ إف صّرحنا 
أّف المنيج البنيكم ىك المنيج األلسني في حّد ذاتو نسبة إلى ما حّققتو المسانيات الحديثة 

مف تّقدـ عممي  (1913-1857)" فرديناف دم سكسيكر"عمى يد العالـ المغكم السكيسرم 
كاضح سمح ليا أف تحّقؽ االستقبللية كالمكضكعية كالقانكف باعتبار المسانيات البنيكية أحد 

المدارس اليامة عمى صعيد األلسنية الحديثة كككف المنيج البنيكم يعتمد أساسا عمى التحميؿ 
 .األلسني كالفكنكلكجي في صكرتو البنيكية

كفي صدد الحديث عف الدراسات المغكية، ما مف أحد ينكر أّنيا مرت بثبلثة مراحؿ حتى 
 .كصمت إلى مرحمتيا التي أصبحت تعرؼ فييا بالمرحمة األلسنية

كضع "ففي المرحمة األكلى، كاف التركيز في مجممو عمى النحك حيث كانت تقـك عمى 
 تمييا المرحمة الثانية التي 58"القكاعد لمتمييز بيف الصحيح كغير الصحيح مف صيغ الكبلـ

سنة " فريديريؾ أغسطس ككلؼ"عمى يد " فقو المغة"ظيرت فييا الفيمكلكجيا أك ما يعرؼ بػ
 59(ضبط النصكص كتأكيميا كالتعميؽ عمييا) ككانت ميمتو آنذاؾ تتمثؿ في 1977

كفي المرحمة الثالثة، ظيرت الدراسات التاريخية المقارنة أك ما يسّمى بالنحك المقارف مع 
نظام السنسكريتية الصرفي وعالقته بالمغات اليونانية " كذلؾ في كتابو" فرانز بكب"

 .1816كذلؾ في سنة" والالتينية والفارسية واأللمانية

ليظير جميا مف خبلؿ "" فرديناف دم سكسيكر"كفي األخير، سطع نكر األلسنية مع 
 أم ما يكازم مركر قرف بأكممو عمى 1916سنة " دركس في األلسنية العامة"محاضراتو 

 (.1942-1858)"فرانز بكب"ظيكر كتاب 
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األلسنية "أّف  (1965-1899)"لكيس ىممسمؼ" كفي الحديث عف مكضكع األلسنية، يرل 
الحقيقية تكلي بنية المغة جّؿ اىتماميا كتساىـ عبر تركيزىا عمى البنية في تككيف العمـك 
اإلنسانية، فالنظرية المغكية بنظره تتكسؿ تحميؿ بنية المغة عف طريؽ المجكء إلى مبادئ 

 60"شكمية

كبالتّالي، فإّف المكضكع الجكىرم لؤللسنية يقتضي دراسة بنية المغة باعتماد طرؽ رياضية 
مّما يعني أّف مكضكع الدراسة األلسنية . كمنطؽ رياضي بحكـ أّف المغة بنية قائمة بذاتيا

الحقيقي يقتضي دراسة المغة التي ينظر إلييا ككاقع قائـ بذاتو ذلؾ أّف الّمغة أداة لكّؿ ما ىك 
داّؿ كىي في األساس تمؾ األداة التي تحّقؽ عممية التكاصؿ عبر نظاـ مف الرمكز أك ىي 

مجاؿ "إّنيا في الكقت نفسو . كاقع قائـ بذاتو ال تحتاج إلى أم عنصر خارجي لتحديدىا
 61"لممعرفة تتمتع بقكانينيا كبنياتيا كشركط تكاجدىا

في ككنو أّكؿ مف " فارديناف دم سكسيكر"ىذا كقد كاف الفضؿ الكبير لعالـ المغة السكيسرم 
دعا إلى دراسة المنيج الكصفي في المسانيات مف حيث ىك بديؿ منيجي عف المنيج 

التاريخي في رصد الظاىرة المسانية ككشؼ النقاب عف أنظمتيا ككظيفتيا كسرعاف ما تطّكر 
ىذا التفكير المنيجي عمى يد تبلمذتو ك المتأثريف بآرائو النقدية ليخرج في أّبية حّمة جديدة 

 ".البنيكية"اصطمح عمييا تسمية 

 بمعنى البناء، كليذا المصطمح struereكالبنيكية في أصميا المغكم مصطمح اشتّؽ مف كممة
  constitution كالتركيبordre  دالالت متعددة منيا النظاـstructureفي المغة الفرنسية

/  إضافة إلى أّف عمكما أخرل غير المسانيات forme  كالشكؿ  organisation كالييكمة 
عمـ الّمغة سارعت في استعماؿ ىذا المصطمح كعمـ االجتماع كعمـ االقتصاد كالجيكلكجيا 

كالكيمياء كالرياضيات كالفمسفة كىذا ما يعني سيادة المنيج البنيكم عمى تفكير تمؾ المرحمة 
 .                                 آنئذ
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 1926 لـ يتـّ تحديده إاّل في عاـ  structureكفي حقيقة األمر أّف المعنى الدقيؽ لكممة 
ذلؾ المصطمح الذم يفيد معنى الترتيب الداخمي لمكحدات المككنة " - براغ"عمى يد مدرسة 
 -لمنظاـ المساني

ليكنارد "كازدىرت عمى يد كّؿ مف " دم سكسيكر"كترل النظرية البنيكية التي بدأت عند 
أّف دراسة المادة المغكية تّمت ضمف إطار " لكيس ىممسمؼ"ك  (1949-1887)"بمكمفيمد

 مّما response كاالستجابةstimulusسمككي يؤّكد حتمية فيـ الفعؿ في كنؼ ضكء المثير
أفضى إلى أف يككف المنيج البنيكم منيجا استقرائيا يبدأ أّكال بجمع المادة ليصؿ بعد ذلؾ إلى 

 .القاعدة أك النظرية
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 فاردينان دي سوسيور والتنظير لمسانيات الحديثة: المحاضرة السابعة

ىك أب  (1913-1857)"فاريناف دم سكسيكر"لقد غدا مف الشائع جّدا اإلقرار بأّف 
المسانيات الحديثة، فبفضمو أصبحت دراسة المغة تتـّ كفؽ منيج عممي كصفي آني يتكّخى 

 إذ لـ تمتمؾ أك تكتسب المسانيات الحديثة صفة العممية إاّل 62"الشمكؿ كالدّقة كعدـ التناقض
بعد أف أدرؾ عمماء المغة تمؾ الفركؽ الجكىرية بيف الدراسة الكصفية لّمغة كالدراسات التقميدية 

في بداية محاضراتو التي غّيرت مف طبيعة التفكير المغكم عمى " دك سكسيكر"كلذلؾ، حرص 
أف يكجز تاريخ الدراسات المغكية في أكركبا منذ اليكناف حتى عصره مركرا بالعصكر 

الكسطى كذلؾ قصد تبييف الفركؽ الجكىرية كالمنيجية بيف الدراسة الكصفية كالمنيج الكصفي 
 كمكضكع عمـ المغة كأصكلو كمبادئو التي أخذ يبشر بيا ػ

كقبؿ الكلكج إلى الحديث عف أثر ىذه الشخصية الفّذة في مسار الدراسات األلسنية، كاف 
لزاما عمينا أف نقؼ كقفة تمحيصية عمى أىـّ الممّيزات التي مّيزت أكاخر القرف التاسع عشر 
رىاصات كانت بمثابة أرضية االنطبلؽ لعرض  كبداية القرف العشريف كالتي شّكمت بكادر كا 

 .نظاـ البنية عمى غرار خمفية كآليات المنيج البنيكم

فقد شيد أكاخر القرف التاسع عشر ظيكر اتجاىات جديدة في التحميؿ العممي لمظكاىر 
االجتماعية كبخاصة األحداث االقتصادية كقد ارتكزت ىذه االتجاىات في غالبيتيا عمى فكرة 

تقّدـ المجتمع عمى الفرد كأسبقية المؤسسة مف حيث الكجكد عمى الشخص الذم ىك كليد 
االجتماع كالعمراف، فاإلنساف الحقيقي ال كجكد لو إّنما المكجكد ىك اإلنسانية عمى حّد تعبير 

ّف كجكد اإلنساف االجتماعي  (روح اإليجابية)في كتابو (1857-1798)"أكغست ككنت" كا 
كمف الميـّ جّدا ىاىنا أف "- كارؿ ماركس"عمى حّد قكؿ -ىك الذم يسبب كعيو ال العكس

ننّبو أّف ىذه اآلراء الفمسفية تركت أثرا كبيرا ينـّ بفكرة تبعية العنصر إلى المؤسسة كالذم ال 
تثبث لو قيمتو إاّل مف خبلؿ عبلقتو بيا في العمـك اإلنسانية كعمى كجو الخصكص 

العامؿ "نّبو المغكييف إلى فكرة  (1917-1858)"إميؿ دكركايـ"كما أّف " المسانيات"
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عمى -بعد أف كانكا غافميف عنيا ميتميف فقط بتطكر المغة عبر الزماف كالمكاف" االجتماعي
متجاىميف كمتناسيف تماما أّف أكلئؾ األفراد يكّكنكف - مستكل األفراد كتطّكر العقؿ البشرم

 63.كحدة شعكرية أك كعيا جماعيا سابقا عمى كجكد الفرد كباؽ بعده

كىذا الكعي الجماعي لو قّكة يفرضيا عمى الفرد كلـ يكف غريبا أف بدأ ىذا التحّكؿ في الرؤية 
كالذم صّرح لممرة األكلى في تاريخ المسانيات أّف المغة  (1936-1886)"أنطكاف ماييو"مع 

حدث اجتماعي بالدرجة األكلى، فكّرس ىذه النزعة االجتماعية ككاف لدم سكسيكر أف يتابع 
 .بنفسو بكّؿ عناية كاىتماـ ىذه األفكار كاآلراء التي انعكست جمّيا في تعريفو لّمغة

كبدا كاضحا أّف كثيرا مف المغكييف تأّثركا بمفيـك المجمكعة عند الرياضييف كما انتيى الكثير 
ذلؾ أّف المنيج .منيـ عمى األرجح إلى ضركرة االنطبلؽ مف الدراسة اآلنية لمظاىرة المسانية

التاريخي أضحى غير قادر عمى تحديد طبيعة األشياء كالظكاىر خاصة كأف المنيج 
التاريخي يدرس المغة دراسة طكلية بمعنى أّنو يّتبع الظاىرة المغكية في عصكر مختمفة 

كأماكف متعّددة ليرل ما أصابيا مف التطكر محاكال الكقكؼ عمى سّر ىذا التطكر كقكانينو 
 كبمعنى آخر، فإّف المنيج التاريخي ييتـّ بدراسة الظاىرة المغكية كيؼ كانت في 64المختمفة

فترة زمنية سابقة ككيؼ أصبحت في حقبة زمنية الحقة إاّل أّنو ال يقدر عمى تبياف حقيقتيا 
كاف أممو أف تستبدؿ المفاىيـ " أنطكاف ماييو"كال صفاتيا كال آليات حركتيا أك كظيفتيا فػ 

 "المسانيات العامة"القديمة بمفاىيـ عممية دقيقة قريبة مف ركح العمـ مصطمحا عمى تسميتيا بػ 

، ال ننكر تمؾ الفكرة التي "دم سكسيكر"كفي ظّؿ الحديث عف الظركؼ المتصمة بنظرية 
كالتي  (1894-1827)"كتني. كلياـ د"تزّعميا كنادل بيا عالـ األنثركبكلكجيا األمريكي

تقتضي كجكد نظاـ باطني يمثؿ الصيغة الناتجة عف التركيب الذم يخالؼ مجمكعة 
ليعرض " فارديناف دم سكسيكر"ىذه الفكرة نفسيا كانت أرضية انطمؽ منيا -العناصر الجزئية

 -باعتباره كيانا مؤسسا عمى التناسؽ (البنية)النظاـ
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أّكؿ مف حّدد معالـ ىذه األفكار المسانية الجديدة كالذم أخرج " دم سكسيكر"كبذلؾ، غدا 
لمدارسيف نظاما منسجـ األطراؼ كالزكايا جعميـ كجعمنا نعجب كّؿ العجب لمدل مكنتو 
كقدرتو عمى تكضيح المفاىيـ المتداخمة كالتمثيؿ ليا كعمى الرغـ مف قيمة ما خّمفو ىذا 

 كذلؾ راجع لسببيف 1929المساني المبدع إاّل أّف آراءه لـ تنؿ حّظ شيرتيا إاّل بعد سنة 
 :رئيسييف أال كىما

كانت جّد سطحية كذلؾ راجع إلى سبب " دم سكسيكر"القراءات األكلى لدل  (1
كتابات أنطكاف ماييو ك أتك )ىيمنة التفكير التاريخي عمى العقكؿ آنذاؾ

 (...1943- 1860)يسبرسف
أف تناؿ حّظ كاىتماـ كتفّطف عالميف ركسييف لقيمتيا " دم سكسيكر"كاف لقدر آراء  (2

ك  (1982-1896)"ركماف جاكبسكف"في ترقية العمـك اإلنسانية أال كىما 
فارديناف "كذلؾ بعد أف اّطمعا عمى أفكار (1938-1890)"نيككالم تركبتسككم"

 إلى ركسيا معمنا 1917الذم سافر سنة " كارسفسكي"بفضؿ تمميذه " دم سكسيكر
عف ىذه اآلراء كاألفكار أماـ أعضاء المؤتمر الدكلي لمسانيات في الىام عاـ 

1920. 

كنظرا ألىميتيا، منذ ذلؾ الحيف، تكالت ترجمات تمؾ المحاضرات إلى لغات شتى في العالـ 
 1945 كاإلسبانية سنة 1933 كالركسية سنة 1931 كاأللمانية عاـ 1928اليابانية عاـ : كػ 

 65"1985 كالعربية سنة 1967 كاإليطالية عاـ 1959كاإلنجميزية عاـ 

فارديناف دم سكسكيكر اىتـ بالكحدة المغكية كعبلقتيا بالكحدات "كما يمكننا اإلقرار بو ىك أّف 
 مشبيا المغة بمعبة 66"األخرل في النظاـ حيث تظير قيمتيا بعبلقتيا بالعناصر األخرل

الشطرنج أيف تستمّد كّؿ قطعة قيمتيا مف خبلؿ المكقع الذم تشغمو عمى رقعة 
فالعبلقة بيف قطع الشطرنج ىي العبلقة نفسيا التي تقـك عمييا المغات اإلنسانية "(الشطرنج)

كما اىتـّ بدراسة 67"مف حيث عبلقة عناصرىا الداخمية بعضيا ببعض داخؿ النظاـ المغكم
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كالمغة في diachronique كدراسة تعاقبية تاريخيةsynchroniqueالّمغة دراسة كصفية آنية
أكالىما آنية كصفية كثانييما تعاقبية : نظره طبقا لمعيار الزماف البّد أف تدرس مف ناحيتيف

تاريخية ػ فكأّنو يرمي إلى القكؿ أّف الدراسة الكصفية أسبؽ مف الدراسة التاريخية بيد أّف 
النظاـ "المنطؽ يأخذ بالعكس، فالدراسة التاريخية تككف دائما في كنؼ الكصفية باعتبار أّف 

 68"المغكم الكامؿ البّد أف يككف تاريخيا كالدراسة الكصفية ىي الطريؽ إلى الدراسة التاريخية

تعرؼ كّؿ كاحدة منيا بالكحدات التي تشترؾ معيا -كبما أّف المغة نظاـ مف الكحدات المغكية
فإّف عناصر الجممة تنتظـ فيما بينيا عمى شكؿ خطي أفقي متدرج زمنيا أيف -في السياؽ

يمّثؿ ىذا النكع مف العبلقات األفقية بيف الكحدات المغكية المتتابعة عبلقة حضكر متناسؽ 
ضمف السمسمة الكبلمية الكاحدة كالعبلقة بيف أصكات الكممة الكاحدة ككممات الجممة الكاحدة 
كجممة النص الكاحد، فتضفي كّؿ كاحدة عمى الكّؿ معنى إضافيا كتككف في حالة تقابمية مع 

كالتي  (الجّك ممطر)كمثاؿ ذلؾ جممة69بقية الكحدات التي تسبقيا أك تمييا أك معيا جميعا
كقد نمّمح إلى ىذه  (الجكّ )عقب األكلى (ممطر)تتأّلؼ مف كحدتيف لغكيتيف تأتي الثانية فييما 

كصؼ )+(اسـ مرفكع)الجممة مف خبلؿ صكرة أكثر تجريدا قائميف إنيا مرّكب متألؼ مف 
إاّل أّف ىنالؾ عبلقة أخرل بينيما كىي عبلقة رأسية، ما يطمؽ عمييا بالعبلقات (مرفكع

الترابطية االستبدالية كالتي تظير عمى محكر التصريؼ العمكدم بما يطرأ عميو مف عمميات 
استبداؿ بيف الكحدات المغكية في مختمؼ مكاضعيا عمى مستكل ىذا المحكر ػكنقصد بيا تمؾ 
الكحدات التي يمكننا أف نستحضرىا في الذىف كأف تحّؿ محّميا عمى سمسمة الكبلـ كيكّضح 

 :70قكلنا ىذا المثاؿ

 القطار قادـ مف الشماؿ                 عبلقة أفقية

 السيارة ذاىبة إلى الجنكب

 عبلقة رأسية السفينة خارجة مف الغرب
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كبذلؾ، فإّف العبلقة الرأسية تتيح لنا فرصة زيادة كممات ال حصر ليا مشابية لمكممة السابقة 
فارديناف دم "في حيف أّف العبلقة األفقية محدكدة كىذا إف دّؿ عمى شيء إّنما يدّؿ عمى أّف 

 عمى أساس المبلحظة المباشرة لمظكاىر Descriptiveدرس المغة دراسة كصفية " سكسيكر
الطبيعية المدركسة في فترة زمنية محّددة في مكاف محّدد كليذا كّضح ذلؾ التقابؿ الكائف بيف 

 : المحكريف

مبرزا (محكر الدراسة التاريخية التعاقبية:  العمكدم/محكر الدراسة الكصفية اآلنية : األفقي)
أّف الجانب الكصفي يخّص تمؾ الكجية الثانية لمعمـ في حيف أّف الجانب التاريخي ىك ما 

 .يخّص كّؿ مالو عبلقة بالتصكر

فالكصفية في نظره تشير إلى المغة في حالة ثبات كالتاريخية تشير إلى المغة في حالة "
 72كما أّف الدراسة الكصفية ىي الطريؽ إلى الدراسة التاريخية 71"تطكر
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 فاردينان دي سوسيور والبنيوية: المحاضرة الثامنة

 لمف أىـّ الدراسات 1911ك 1906ما بيف " فارديناف دم سكسيكر"إّف الدراسات التي قّدميا 
في الّمسانيات البنيكية، فقد كاف أّكؿ مف دعا إلى دراسة الّمغة في ذاتيا كلذاتيا دراسة كصفية 

 .آنية لمبحث في نظاميا ك قكانينيا دكف االىتماـ بجكانبيا التاريخية التطكرية الزمانية

فالّمغة ليست مجّرد آلة ماّدية صكتية بؿ إّنيا نظاـ لغكم مشترؾ بيف الجماعات المغكية التي 
. تنتمي لرقع جغرافية متشابية قصد تحقيؽ عممية التكاصؿ

كمف أىـّ ما أدرج ضمف التنظير السكسيكرم في ظّؿ الدراسات المسانية، نذكر نظرية 
ائية الفركع منيا المغة فالثنائيات حيث أّف كّؿ التحميبلت المغكية السكسيكرية كانت تحميبلت ث

 كالمحكر التركيبي، الداؿ كالمدلكؿ، القيمة االستبداليالزمانية، المحكر   اآلنية ك،كالكبلـ
لكيس "كالنظاـ كغدت الثنائية المغكية أساسا لسانيا في السيميائيات حيث نجد 

 "المحتكل" كمصطمح "الداؿ" عكض "رالتعبي"يستخدـ مصطمحات مقابمة، مصطمح "ىممسمؼ
.  ممّثبل العبلقة الجدلية بينيما بعبلقة الماّدة بالّشكؿ"المدلكؿ"عكض 

كبتعبير آخر، فإّف التعبير يمّثؿ الجانب المادم في عممية النطؽ أّما المحتكل أك المضمكف 
 الذم يطمؽ عمى الّرابط الجامع بيف الّداؿ "رفارديناف دم سكسيك" فعمى غرار 73فيك المعنى

ّنما صارت  كالمدلكؿ بالعبلقة االعتباطية حيث ال تتقّيد ىذه األخيرة كمبدأ لساني فحسب  كا 
أيضا مبدأ لسانيا منّظما لؤلنساؽ السيميائية كبما أّف الّمساف قائـ عمى االعتباطية في جكىره 

ساىمت في نشأة االتجاه  التي المبادئكمف بيف أىـّ 74أصبح نمكذج مكضكع السيمياء
 :البنيكم أف
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بيف الدراسة الكصفية لّمغة في بعدىا الداخمي كبيف " فارديناف دم سكسيكر" مّيز -1
الدراسة التاريخية ذلؾ أّف الكصؼ المغكم كتعميـ المعطيات المغكية ال يصبح ممكنا 

 75..."إاّل حيف نفصؿ بيف الحالة اآلنية لمغة كبيف نشكء المغة كتطكرىا كتحكالتيا
كيتألؼ النظاـ المغكم مف عناصر داخمية ك عبلقات خارجية كىذه العناصر الداخمية 

أّما العبلقات  (البنية)ليا الصدارة عند التحميؿ المغكم إذ تمّثؿ نظاـ المغة الداخمي
الخارجية فتتمّثؿ في دراسة العبلقات القائمة بيف البنية المغكية كما يؤثر فييا مثؿ عمـ 

 االجتماع كالتاريخ كالحضارة كعمـ النفس كغيرىا ػ
المغة في نظره نظاـ مف اإلشارات فالمغة أصكات يّعبر بيا كّؿ قـك عف أغراضيـ  -2

فمكّؿ كاحدة منيا لفظ إذا ذكر عرؼ بو مسّماه "قصد التبميغ كالتخاطب كالتكاصؿ
ليمتاز عف غيره كيغني ذكره عف إحضاره إلى مرآة العيف فيككف ذلؾ أقرب كأخّؼ 

 كالمغة عمى حسب رأيو نظاـ يتأّلؼ مف مجمكعة مف 76"كأسيؿ مف تكّمؼ إحضاره
ليندرج  (المدلكؿ)تّتحد مع تصّكر ذىني (الداؿ)العبلمات المغكية كىي عبارة صكتية

الداؿ تحت النظاـ المادم لمغة ككنو عبارة عف أصكات إنسانية إرادية بينما يندرج 
المدلكؿ تحت النظاـ الذىني كتككف العبلقة بيف الداؿ كالمدلكؿ عبلقة عرفية تتحّقؽ 

مف خبلؿ ىذيف العنصريف أم الصكت كالمعنى بحيث ال يحتكم الداؿ عمى أية قيمة 
 أك صكرة لحقيقة المدلكؿ ػ

 أال كىما الّداؿ كالمدلكؿ فيذا األخير ال 77"كياف نفسي ذك كجييف"الدليؿ المغكم  -3
يصؿ بيف المدلكؿ عميو كالمفيـك بؿ إّنو يربط بيف الصكرة الذىنية لمشيء المادم 

كما يقابميا مف أصكات كبذلؾ يمثؿ الّداؿ مجمكعة مف األصكات القابمة  (المرجع)
كالمدلكؿ ذلؾ المفيـك أك المعنى الذم يشير لمداؿ  (أم الصكرة الصكتية)لمتقطيع 

 بؿ ىك الذم يقرف الداؿ بالمدلكؿ بكيفية اعتباطية 78"فالدليؿ المساني ليس كحدة حرة"
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ال تتدخؿ فييا اإلرادة الجماعية لؤلفراد بؿ إّف المقصكد باالعتباطية ىك عدـ خضكع 
 .عبلقة االرتباط بيف الّداؿ كالمدلكؿ إلى التعميؿ كالتبرير العقمييف

 فبل يككف الداؿ دااّل حتى يككف لو مدلكؿ كال يتسّنى الكبلـ عمى المدلكؿ حتى يككف 
 ال الداؿ سابؽ المدلكؿ كال المدلكؿ سابؽ الداؿ فكّؿ قد أكجده الكضع ،لو داؿ كبذلؾ

. كاالصطبلح في لحظة زمنية كاحدة
بالتّالي، فإّف كماؿ االتصاؿ بيف الداؿ كالمدلكؿ كعممية اقتضاء أحدىما اآلخر ىك  ك

ما يرسـ مصداقية الداللة التي تكّطد تمؾ العبلقة الرابطة بيف الداؿ كالمدلكؿ داخؿ 
كبذلؾ، تككف العبلقة بيف الداؿ كالمدلكؿ عبلقة رمزية، كمف ثـّ فإّف .العبلمة المسانية

المسانيات أك عمـ المغة ىك جزء مف نظاـ أكسع كأشمؿ أك بعبارة أخرل ىك جزء مف 
كقد صدقت نبكءتو كأصبح عمـ " فارديناف دم سكسيكر"عمـ الرمكز الذم تنّبأ بظيكره 

 المغة اآلف جزءا مف نظاـ أكسع ىك عمـ الرمكز كذلؾ منذ عّدة عقكد ػ
بيف المغة كالكبلـ ذلؾ أّف المغة عمؿ جماعي مستقؿ عف الفرد " دم سكسيكر"فّرؽ  -4

متكاجد في ذىف المتكمميف بكيفية اعتباطية ال شعكرية في حيف أّف الكبلـ ىك ذلؾ 
 األداء الفردم لّمغة كالذم يتحّقؽ مف خبلؿ ىذا النظاـ ػ

إّنيا مجمكع األصكات كالدالالت المختزنة في ذاكرتيـ أّما الكبلـ فيك الممارسة " المغة"
طريقة تجسيد المتكمميف "الفردية الذاتية ليذه المغة في ظركؼ مادية، أم أنو بمثابة

ترتبط فيو جميع أجزائيا بعضيا " كبالتالي، فإّف المساف نظاـ 79"ليذا النظاـ المغكم
 ذلؾ ألّف الكحدات المسانية ال تكتسب قيمتيا إاّل أذا اكتسبت كّؿ لفظة 80"ببعض

فارديناف "كحيف مّيز 81مجمكعة مف الصفات تقابؿ بيا كّؿ كاحدة مف األلفاظ األخرل
بيف المغة كالكبلـ، رّكز اىتمامو عمى المساف معترفا أّف المساف شكؿ ال " دم سكسيكر

ماّدة كال بّد مف ضركرة تصّكر المساف ككصفو عمى أّنو نظاـ مف العناصر التي ترتبط 
 82الداللية كالنحكية كالصكتية: فيما بينيا عمى المستكيات المغكية التالية
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فالفكر البنيكم يرل المغة بنية منّظمة متكاممة فيعنى بتصنيؼ الكممات كصبلتيا " 
االشتقاقية كصكرىا اإلضافية مف حيث الفصؿ كالكصؿ مع إبراز الطابع العضكم 

ألنماط المغة كما يترّتب عمى ذلؾ مف فكرة المعاقبة في المكقع ثـّ الربط بيف الصكرة 
 83"كالكظيفة التي تؤدييا الصكرة في النظاـ

الدراسة المغكية أك التحميؿ المغكم ىك النظر في عبلقة كّؿ عنصر مف العناصر  -5
المغكية الداخمية بغيره مف العناصر األخرل التي تككف النظاـ المغكم ألّف أّم عنصر 
ال قيمة لو دكف عبلقتو بالعناصر األخرل كبذلؾ، فإّف النظاـ المغكم ألية لغة يقـك 

 عمى التشابو مف ناحية كعمى االختبلؼ مف ناحية أخرل ػ
فكرة العناصر الداخمية كعبلقتيا ببعضيا مف ناحية ثـّ " دك سكسيكر"كلكي يكضح 

عبلقتيا الخارجية مف ناحية أخرل، يضرب لنا مثؿ لعبة الشطرنج فيذه المعبة قد 
انتقمت مف الشرؽ إلى الغرب كىذا أمر خارجي ال يمس نظاـ المعبة الداخمي كال 

قكاعدىا كلكف، إذا استبدلنا مثبل القطع الخشبية بقطع مف العاج أك الذىب فإّف ىذا 
التغيير ال يمّس النظاـ الداخمي لمعبة في شيء كلكف إذا أنقصنا أك زدنا في عدد 

القطع أك لعبت ىذه المعبة بطريقة تخالؼ القكانيف كالقكاعد التي كضعت عمييا فإّف 
 ىذا التغيير كالتغير سيخّؿ حتما بنظاـ المعبة كقكاعدىا ػ

كفي الحديث عف قيمة العبلقة بيف العناصر المغكية فإّنيا تشبو إلى حّد بعيد قيمة 
أيف تستمّد كّؿ قطعة قيمتيا مف المكقع الذم تحتّمو عمى رقعة " الشطرنج"قطع 

الشطرنج كذلؾ في مقابؿ المكاقع التي تحتميا القطع األخرل، فإذا أخذنا أم عنصر 
 سيككف في حّد ذاتو عنصرا مف عناصر المعبة ال مف أجؿ المادة التي صنع منيا

 (ألّنو خارج المكقع أك المربع الذم يحتمو في الرقعة ال قيمة لو طبقا لنظاـ المعبة )
ّنما يستمّد قيمتو مف المكقع الذم يشغمو كمف عبلقتو بالقطع األخرل مف المكقع  كا 
 الذم يشغمو كمف عبلقتو بالقطع األخرل كمف نظاـ المعبة ألنو باستطاعتنا استبدالو
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 إذا ما فقد أك تحّطـ بأم شيء آخر شريطة أف نعطي ليذا العنصر قيمتو داخؿ المعبة ػ

كبذلؾ، فإّف اّلمساف يمكنو تأدية كظيفة التبميغ كالتخاطب بفضؿ نظامو الّداخمي كأّما ىدؼ 
المساني، فيكمف في استخراج البنية التي تقـك عمييا كافة األلسنة البشرية عمى اختبلؼ رقعيا 
الجغرافية كمف ىنا سيطر ىذا المفيـك في الحقؿ المساني إذ غدا منيجا عمميا تعتمده العمـك 

 84االجتماعية،اإلنسانية كالنفسية في تحميبلتيا

بما أّف المسانيات عمى حّد رأم دم سكسيكر جزء مف عمـ جديد كظيفتو دراسة العبلمات في ك
حضف المجتمع،فإّف األخذ بمفاىيـ الداؿ كالمدلكؿ ككجييف لمعبلمة المسانية شّكؿ في حّد 

ذاتو فرقا بّينا بيف المقاربة المسانية الجديدة كالتقاليد المغكية القديمة القائمة أساسا عمى 
كليذا، غدا االىتماـ بالمسانيات عمكما كبالداللة خصكصا حّدا فاصبل . الفمسفة كالمنطؽ

 .لتحديد جكىر العبلمة داخؿ النسؽ المساني المتكاجدة فيو
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 أهّم مبادىء المنهج البنيوي: المحاضرة التاسعة

حقيقة أّف فارديناف دم سكسيكر يعّد مؤسس البنيكية المغكية عمى الرغـ مّما كّجو إليو مف نقد 
إاّل أّف تيار البنيكية المغكية في الكاليات المتحدة األمريكية تمّثؿ في زعامة ليكنارد بمكمفيمد 

 كتمّيز المنيج البنيكم السائد آنئذ بالنزعة 1950 ك 1930في الفترة الزمنية الممتدة ما بيف 
 (نزعة تعمؿ عمى تكزيع الكحدة التركيبية إلى أجزائيا كمككناتيا الصغرل)التكزيعية

عّرؼ بمكمفيمد الّمغة عمى أّنيا سمكؾ بشرم يشبو سائر أنماط السمكؾ اإلنساني داعيا إلى 
دراسة الّمغة دراسة كصفية خالصة معارضا في ذلؾ أصحاب االتجاه الذىني الذيف اعتمدكا 

عمى التحميؿ العقمي ك المبني عمى تصكرات ذىنية مبالغيف في اعتمادىـ عمى الرأم كاإلرادة 
متأّثرا في ذلؾ بالمدرسة السمككية في عمـ النفس معتبرا أّف السمكؾ الّمغكم برّمتو استجابة 

 (أم أّف المثير يؤدم بالضركرة إلى حدكث استجابة عند المتمقي)لمثير

 (استجابة)س (مثير)ـ
 تأتي فيما (response) قكّيا، كاف أساس كّؿ استجابة(stimulus)ككّمما كاف المثير 

 .بعد، كقد يمكف لبلستجابة في حّد ذاتيا أف تتحّكؿ إلى مثير عمى حسب رأيو
 (-مثير-ـ-               استجابة-س)

كبيذا، يشّكؿ ارتباؾ المثير كاالستجابة دليبل عمى مدل مكنة كقدرة أىؿ المغة عمى التعامؿ 
 .كالتصرؼ بمغتيـ بمقتضى نظاميا التركيبي الداللي التداكلي

أّف تفاعؿ المثير ك االستجابة نمط مف السمكؾ "مف ىذا المنطمؽ، يرل ليكنارد بمكمفيمد 
االجتماعي الذم ال يعني العالـ  الّمغكم في كثير أك قميؿ كلّما كاف لممثير كاالستجابة 

كالتفاعؿ بينيما معاني اجتماعية كنفسية، كاف االىتماـ بالمعنى غير ذم أىمية في نظر 
 85ليكنارد بمكمفيمد
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 يستمر بمكمفيمد بطرح مشكؿ المعنى ك عمى كجو الخصكص « Language »كفي كتابو 
 :في الفصؿ المخصص بالداللة ك المعنكف بالمعنى

« La Signification » حيث يقدـ لو تعريفا مف خبلؿ صياغتيف إحداىما إيجابية 
مستكحاة مف السمككية كاألخرل سمبية يمجأ إلييا لمياجمة التصكر الذىني ك كذا دعـ 

 كلعّؿ ىاتيف الصياغتيف جّد ميمتيف ككنيما تفسراف .التصكر اآللي كالفيزيائي لممعنى
كلعّؿ ىذا ما أّدل إلى إىمالو .86بكضكح جمي األفكار المؤسسة لمسانيات البمكمفيمدية

خراجيا عف نطاؽ المغة /كعدـ اىتمامو بالمعنى كلك تأّمؿ بمكمفيمد في حقيقة "الداللة كا 
 87"كّؿ استجابة لكجد المضاميف الّداللية االجتماعية لّمغة ىي العمكد الفقرم لمغة

ك مف ىذا المنطمؽ، يمكف القكؿ أّف ليكنارد بمكمفيمد كاف آليا يتبنى نظرية سمككية إذ كاف 
ضّد الذىنية معتبرا أّنو باإلمكاف مقارنة الكبلـ مف الخارج بكصفو سمككا كليس مف الداخؿ 

 تعبيرا عف كاقعيات نفسية ػك ذىنيةػ

كفي إطار االىتماـ بالّمغة، اىتـّ ليكنارد بمكمفيمد بدراسة الّمغة ككنيا سمسمة مككنة مف كحدات 
مّتصمة بعضيا ببعض كيككف  ىذا االّتصاؿ قائما عمى أساس أّف بعض ىذه الكحدات 

 Immediate"تحميؿ المككنات المتعاقبة"ىذا ما يندرج  تحت–يحتكم بعضيا اآلخر 
Constituent Analysis ما يمّثؿ نكعا مف التحميؿ الذم يعمؿ عمى تقسيـ الجممة إلى 

 :مككناتيا الصغرل قصد الكلكج إلى

 . معرفة كيفية بناء الجممة أك التركيب مف الكحدات الصغرل المككنة ليا -1
 معرفة عبلقات االحتكاء كالتضمف التي يجرم عمى أساسيا تكزيع الجممة إلى  -2

كىذا ما يكشؼ عف العبلقات التركيبية بيف أجزاء )حقكؿ بعضيا أكبر مف بعض
 :كمثالنا في ذلؾ (الجممة
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كيقـك ىذا التحميؿ عمى تقسيـ الجممة إلى أجزاء أصغر منيا كتقسيـ ىذه األجزاء بدكرىا إلى 
 .مككناتيا الدنيا

كيمكننا أف نحصر المبادئ األساسية التي تقـك عمييا بنيكية ليكنارد بمكمفيمد كمف سار عمى 
 88:دربو فيما يمي

تعتمد البنيكية بشكؿ أساسي عمى دراسة النصكص المغكية بغض النظر عف القدرات  -1
كدراسة النصكص ىك ما يفسر ذلؾ االنسجاـ -أية لغة-الذىنية لدل الناطقيف بالمغة

الكائف بيف البنيكية كالنقد حّتى غدت البنيكية تكجيا نقديا خالصا في عممية التعامؿ 
مع النصكص كدراستيا بؿ كأصبح أكثر النقاد بنيكييف في العقكد الثبلثة األخيرة مف 

 .القرف العشريف
ك طّبقت مبادئ النظر البنيكم عمى األعماؿ األدبية في اآلداب المختمفة كمنيا األدب 

العربي في مختمؼ عصكره كقد درس عدد مف النقاد العرب المعاصريف الشعر 
 .الحديث كالشعر الجاىمي عمى أساس النظر البنيكم في النقد

كىنا ينبغي أف نفّرؽ بيف .يعمد البنيكيكف إلى مبدأ استكشاؼ الظاىرة البنائية في المغة -2
البنيكية باعتبارىا مدرسة في النظر كالتحميؿ كالبنائية باعتبارىا الخريطة المغكية التي 

يككف عمييا النص أك الكبلـ كتعمؿ البنيكية عمى استجبلء حقيقة ىذه الخريطة 
 الذم يعمؿ بمقتضى تصّكرات intuitionكال يؤمف البنيكيكف بكجكد الحدس.كصكرتيا

ذىنية مسبقة عمى حقيقة النظاـ المغكم كيؤمف البنيكيكف بدال مف ذلؾ بكجكد كسائؿ 
استكشاؼ متغيرة مف شخص إلى آخر كمف ثقافة إلى أخرل كمف عصر إلى عصر 

 .آخر
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اّتفؽ البنيكيكف عمى تصنيؼ عناصر الّمغة كمكّكناتيا ابتداء مف الصكت كانتياء  -3
بالتركيب كما عمى ىذا المبدأ مف سبيؿ إّنما السبيؿ عمى البنيكييف الذيف يجعمكف ىذا 
التصنيؼ عمبل ماّديا خالصا دكف اعتبار لآللية الذىنية التي تحكـ ىذه العناصر بؿ 
تحكـ عممية التصنيؼ نفسيا كىـ باإلضافة إلى ذلؾ ال يجعمكف المعنى مف عناصر 

 .الّمغة كما عرفنا مف قبؿ
يرل البنيكيكف أّف لكّؿ لغة أبنيتيا التي تنفرد بيا كأّف الجامع بيف المغات اإلنسانية  -4

بعامة أمر غير كارد أم أّف دراسة الّمغة باعتبارىا ظاىرة إنسانية ليس مف الدرس 
لقد كاف الدرس األنثركبكلكجي الذم انطمقكا منو كفيبل بأف يدّليـ .المغكم في شيء

نسانية النظاـ المغكم بغّض النظر عف مدل  عمى عالمية التصكر الذىني لّمغة كا 
كلكّنيـ بدال مف ذلؾ فرضكا عمى الظاىرة المغكية تصكرىـ السمككي . تبايف آلياتو

اآللي فضّيعكا بذلؾ فرصا ذىبية في استجبلء حقيقة العالمية المغكية كضّيقكا النظر 
 .في المغة لتككف مجرد استجابة لمثير

اعتمد البنيكيكف في البداية عمى الطريقة الجزئية في تدريس المغة كىي الطريقة التي  -5
تنطمؽ مف الصكت كالحرؼ إلى الكممة انتقاال إلى الجممة مّما كاف ليذه الطريقة 

عمى طريقة الجممة - بعد ذلؾ-أضرار كبيرة في عممية تدريس المغات ثـ اعتمد القـك
دكف التركيز عمى أنظمة التراكيب كالجمؿ ككانت النتيجة أسكأ مّما رأيناه في تدريس 

 .الّمغة بالطريقة الجزئية

 

 

 

 



"اللسانيات البنيوية: "محاضرات على الخط  
 

 
34 

 أهم طرائق التحميل في المنهج البنيوي: المحاضرة العاشرة

كفي سياؽ الحديث عف خطكات التحميؿ التي اعتمدىا البنيكيكف في منيجيـ، فقد أجمعكا 
عمى استخراج الكحدات المغكية التي يتـّ إدراجيا في نظاـ تقابمي يقـك عمى تقطيع الكبلـ إلى 
أدنى القطع الصكتية في الفكنكلكجيا حيث تنتيي بالحكـ عمى القطعة فيما إذا كانت تدخؿ 

كىذا النكع مف التحميؿ معتمد كذلؾ .ضمف نظاـ معيف أك أّنيا كجو مف أكجو األداء المغكم
يقطعكف الكبلـ إلى أصغر أجزائو ما يدّؿ عمى معنى ثـّ تصنؼ الدكاؿ " بالنسبة لمدكاؿ حيث 

 أيف يقـك الباحث بكصؼ العناصر الصكتية محاكال أف يصؿ إلى تككيف 89"إلى أصناؼ ػ ػ ػ
الكحدات المكرفكلكجية لتكّكف بدكرىا العبارات أك الجمؿ كتكّضح تمؾ العبلقة المكجكدة بيف 

 المعنى كالمبنى ػ

كقد أقّر عبد الرحمف الحاج صالح أّف البنيكية نزعت في منيجيا منزع الفمسفة األرسطك 
ىك مبدأ اليكية الذم يكتفي أساسا بتشخيص العناصر كالكحدات بانيا كّؿ :"طالسية حيف قاؿ

ذلؾ عمى مبدأ التقابؿ بيف العناصر الصكتية كىك أساس النظرة التشخيصية التي ينظر 
 90"أصحابيا دائما إلى األشياء كأشياء ككذكات كلك كانت أحداثا كىي نظرة تأممية محضة 

الفكر البنيكم الذم يرل المغة بنية منظمة متكاممة فيعنى بتصريؼ الكممات "كعميو، فإّف 
كصبلتيا االشتقاقية كصكرىا اإلسنادية كاإلضافية مف حيث الفصؿ كالكصؿ مع إبراز الطابع 
العضكم ألنماط المغة كما يترتب عف ذلؾ مف فكرة المعاقبة في المكقع ثـّ الربط بيف الصكرة 

 91"كالكظيفة التي تؤدييا الصكرة في النظاـ

كيبدأ التحميؿ البنيكم مف المستكل الصكتي ثـّ يتبع بمسائؿ الصرؼ فالنحك كمسائمو مكّظفا 
كقد أكلى البنيكيكف اىتماماتيـ بالفكنكلكجيا أّكال كبالمكرفكلكجيا "األصكات في خدمة الصرؼ 

ثانيا كلكنيـ لـ ييتمكا بالتركيب إاّل قميبل كتجاىمكا الداللة تجاىبل تاّما ألّف المعاني في رأييـ 
 92"غير خاضعة لممشاىدة كبالتّالي، ال يمكف دراستيا دراسة عممية
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الذم كقع تركيزه " فرانز بكعز"  كقد اّتبع لغكيكف آخركف ىذه الطريقة في تحميميـ نذكر منيـ
عمى الكصؼ المفصؿ لمنظاميف الصكتي كالصرفي كالذم قاـ بكصؼ النظاـ الصرفي أّكال 

 93عمى مستكل الكممة كبعدىا عمى مستكل العبارة

ال يمكننا أف ننكر مدل تأثير دم سكسيكر في عمـ المغة الكصفي في اعتماده عمى البنية 
المغكية في دراساتو أيف أّسست السمككية أسسيا عمى النظاـ كالبنية ػكبما أّف المغة في نظر 

بمكمفيمد نظاـ مف بيف أنظمة فرعية، فقد نظرت المدرسة السمككية إلى الجممة باعتبارىا مؤلفة 
مف مكّكنات الجممة بعضيا أكبر مف بعض إلى أف يتـّ تحميميا إلى عناصرىا األّكلية مف 

الكممات حتى المكرفيمات فيي تنظر إلى الجممة عمى أّنيا سمسمة متتابعة مف العناصر أك 
 94عمى أّنيا طبقات مف المككنات يتراكـ بعضيا فكؽ بعض

 :كبذلؾ اختمفت كتعّددت طرائؽ التحميؿ في المنيج البنيكم كاآلتي

 (دكف أخذ المعنى بعيف االعتبار)95طريقة الخط المائل -1
  شبو الجممة/فاعؿ  / الفعؿ البلـز

 إلى السكؽ/  الرجؿ   /ذىب   
 (الرجؿ ىك الذم يقع عميو اليبلؾ) إلى ىبلكو/ الرجؿ  /سعى 

 
  مفعكؿ بو/فاعؿ   /فعؿ متعد 

 (الرجؿ ىك الفاعؿ)  الباب/ الرجؿ  /فتح  
 (الريح ىك السبب  في انفتاح الباب)الباب /  الريح/فتحت
 (المفتاح ىي األداة التي فتحت الباب)الباب  /المفتاح  /فتح 
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 96طريقة األقواس -2
 ("أرضا" "سقط") ("الماىر" "البلعب"): مثالنا في ذلؾ الجممة التالية

 
 97النموذج الشجري -3

 البلعب الماىر سقط أرضا
 

 المبتدأ                              الخبر

      البلعب   الماىر                         سقط       أرضا

 

 الفعؿ        الحاؿ                    (الماىر)       (البلعب)

 

 مراد المجتيد      كتب مقاال مفيدا

 مراد     المجتيد                 كتب       مقاال       مفيدا

       اؿ      مجتيد            فعؿ        مفعكؿ بو    صفة

كفيما فّضؿ بمكمفيمد تمّسكو بفكرة استقبلؿ الجممة متقّصيا في ذلؾ التحّرر مف معيار المعنى 
في دراسة الجممة، نظرت البنيكية في تحميميا لمجممة ككنيا بناء متدرجا مف طبقات عمكدية 

ال باعتبارىا خّطا أفقيا مف الكممات معتمديف في ذلؾ تقسيمات ثنائية كصكال إلى أصغر 
قد عكس " ىاريس"كنبلحظ أّف  (مكرفيمات)طبقة حيث ال يمكف تقسيميا إلى كحدات أصغر

ىذا االتجاه في تحميمو لمجممة أيف انطمؽ مف المكرفيمات ليصؿ إلى الجممة كما انطمؽ 
تشكمسكي مف أفكار المدرسة السمككية لبمكمفيمد حيث تكّصؿ إلى أّف بمكمفيمد تعامؿ مع 
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مكتفيا بذلؾ 98"إّف الحدث المغكم ما ىك إاّل استجابة لمثير"اإلنساف كأنو آلة أك حيكاف قائبل
التحميؿ المغكم اآللي مغفبل قكل أعمؽ مف ذلؾ كأبعد أثرا مف كراء إنتاج الحدث المغكم الذم 

 يتمثؿ في العقؿ مف جية كالقدرة اإلبداعية لمغة اإلنسانية مف جية أخرل ػ

كما يمكف قكلو في األخير ىك أّف البنيكية تعنى بدراسة المنجز في صكرتو اآلنية بغّض 
 بكيفية تصنيؼ الكحدات المسانية في ...النظر عف السياؽ الذم أنتج فيو أم أّنيا تيتـّ 

 99الجممة عمى أساس كظيفتيا الشكمية

كلّب القكؿ أّف المسانيات البنيكية كانت تبحث في دراساتيا المغكية عف العاـّ بدؿ الخاّص أم 
عف ما ىك عاـ كمشترؾ بيف جميع المغات كلعّؿ ىذا ما أبعد ذلؾ المنيج البنيكم في كّؿ 

دراساتو عف االستعانة بالعمـك األخرل كال يسعنا إاّل أف نقكؿ بأّف المسانيات الحديثة قد يككف 
دروس في المسانيات "ظيكرىا متزامنا مع فارديناف دم سكسيكر كباألخّص مع مؤّلفو الشيير

إاّل أّف ىذا المكقؼ قد يحّدد رأيا مييمنا حكؿ محكر التخصص بؿ كيمنحو في الكقت " العامة
 .ذاتو تجانسا جمّيا  كلكف أيضا حدكدا غالبا ما تككف رىف القيكد

كرغـ كّؿ ما سبؽ ذكره حكؿ المنيج البنيكم الذم يرتبط بميبلد عمـ الّمغة الحديث مع 
تبقى ىذه الدركس أك " دروس في الّمسانيات العامة"مف خبلؿ مؤّلفو " فارديناف دم سكسيكر"

باألحرل المحاضرات تمؾ األرضية كالركيزة التي انطمقت منيا كقامت عمييا العمـك األخرل 
 ػ 100باعتبارىا أّكؿ مف درس المغة في ذاتيا كلذاتيا
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