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 الشيخ حسن بدران

 العلوم اإلنسانّية؛ األلسنّية؛ التّيارات الفكريّة؛ اللغة؛ التزامن؛ الرمز.البنيويّة؛  الكلماتّالمفتاحي ة:

وتعترب أعمال  ،Structuralismة نتشار األعمال األوىل للبنيويّ ينات من القرن العشرين بداية الستّ شهد منتصف ا
وكتابه اآلخر  ،1957 سنةّ،ةاإلناسةّالبنيانيّ  مها يف كتابهاليت قدّ   Claud Lévi–Straussسرتوسكلود ليفي 

وذلك من خالل ما أجنزه من  رًا بنيويًّا واضًحا،ل مؤشّ يف طليعة األعمال اليت تشكّ  ،1963 ، سنةيّ الفكرّالبرّ 
لت هذه األعمال ، وشكّ تعقيًدا ة أشدّ جتماعيّ ألنظمة القاربة وغريها من أنظمة اة قة يف البىن العقليّ دراسات معمّ 

وغريه من  هتمام البنيويّ اليت ميكن أن حتظى با االت األخرىاجمل اهتّ اب فاحتة عهد داعمة لتكريس النزوع البنيويّ 
 .، وغري ذلكات وعلم النفسوفلسفة ورياضيّ  أدب

ة، لفلسفات كان هلا حضورها وتأثريها الفاعل يف الساحة الفرنسيّ  وقد اعتربت هذه اجلهود احلثيثة بدياًل فكريًّا
يف  ت بذلك موقًعا بارزًاة، واحتلّ افة على ضوء العلوم اإلنسانيّ لفهم التاريخ واجملتمع والثق جديدةً  لت حماولةً وشكّ 

ملختلف القضايا  ةنظورات جديدة مبا أجنزته من مالثوريّ  ة بطروحاهتازت البنيويّ ر، وقد متيّ املعاص تاريخ الفكر الفرنسيّ 
ها لت يف حتليلها وتفكيكها ونصّ ها، حبيث تسلّ ة السائدة آنذاك، ومارست قطيعة مع ماضي املعارف كلّ الفلسفيّ 

 ةة، واإلبستمولوجيّ ة، والوجوديّ ة واملاركسيّ ة، والتأويليّ إىل مقوالت كانت تعترب يف أساس فلسفات مثل الظواهريّ 
ة إنتاح نفسها بنفسها ى إىل أن تعيد البنيويّ زها أدّ الذي ميّ  طابع القطيعة الثوريّ  نّ ة العلوم، بل إباع فلسفقة باتّ املتعلّ 

  .(1968)وذلك بعد أحداث مايو 

ة ة والتحويليّ ات التوليديّ ة جديدة كاللسانيّ ظهرت مناذج ألسنيّ  ،ومع منتصف السبعينات من القرن العشرين
ة وفلسفات ما بعد احلداثة أو األركيولوجيا، ى مبا بعد البنيويّ ملا يسمّ  ست الحًقاة اليت أسّ والسيميولوجيّ 

أن تواجه  الذي حظيت به، كان من الطبيعيّ  حلضورها القويّ  ونظرًا .، وغري ذلكولوجيالوجيا، والغراماتواجلينيا
( كما ار الوجوديّ والتيّ  كسيّ املار  ار)التيّ  ة اليت كانت سائدة آنذاكارت الفكريّ من قبل تلك التيّ  يًا صارًخاة حتدّ البنيويّ 
 ،ة(ات التارخييّ ار مدرسة احلوليّ ، وتيّ الباشالريّ  ار اإلبستمولوجيّ ارات أخرى )التيّ من قبل تيّ  ا القت سنًدا داعًماأنّ 

ه، ة، ذلك أنّ كمدخل إىل البنيويّ   ه من غري املستحسن أن نستطرد يف احلديث عن املنشأ واملسار التارخييّ ويبدو أنّ 
  أنّ ، إاّل ة يف تلك احلقبة من تاريخ الفكر الفرنسيّ والدور الذي لعبته البنيويّ  ة الظرف التارخييّ يّ وعلى الرغم من أهّ 



ة ا خارجيّ بنودها ـ تأىب أن ختضع نفسها ملثل هذه املقوالت واليت ينظر إليها على أنّ  ة نفسها ومن خالل أهمّ البنيويّ 
 نفسه. ويّ هات الفكر البنية مع توجّ ضومتناق

ّة؟ماّهيّالبنيويّ 

ي ة تظهر إىل العلن منذ اإلطاللة األوىل اليت حياول فيها الباحث تقصّ ة عقبات عديدة تواجه الباحث يف البنيويّ ثّ 
ة تأىب عن التأطري وتشرع يف ممارسة ة يف مدلوالهتا أو مباشرهتا فيما ميكن أن ختتزنه من حتديد، فالبنيويّ البنيويّ 

ة شكل أم حمتوى؟ ة؟ هل البنيويّ ة من قبيل، ما هي البنيويّ  على مستوى األسللة األساسيّ وممانعتها حّت عصيانا 
لفهم موضوع الدراسة،  ل مدخاًل ة كونا تشكّ ؟ وهي أسللة ضروريّ ة؟ ما هي خطوات املنهج البنيويّ منهج أم نظريّ 

ة البنيويّ  من الصع  حتديد مفهومها، إذ متتدّ  كانة  شديد يف شجرة العائلة البنيويّ   الا بسب  من التشعّ ورمبّ 
، هاجس املسعى احلثيث لنيل تقدير "العلمّية" فهي تسعى ألن تكون علًماجبذورها إىل عصر النهضة، وينتاهبا 

، امنطق( معً  ؛اتة )رياضيّ علوم النظريّ فيزيولوجيا( وال ؛ة )بيولوجيانتساب إىل عائلة العلوم الطبيعيّ االلنفسها  عيفتدّ 
ة، ويسطع يف ونظم اللغة السوسوريّ  ، وعلم النفس الفرويديّ جتماع املاركسيّ ها الواضح بعلم االر وال ختفي تأثّ 

  ، وغريهم.ر وجاكوبسون وباشالر ودي سوسريايدغوهوسرل وه فضائها أمساء من قبيل كانط ونيتشه

بطريقة واحدة عند اجلميع، ويظهر هذا التباين يف  ة ليست منهًجا مطبّـًقاالبنيويّ    أنّ ضاف إىل هذا التشعّ ي  
من  ني الكبار أنفسهم، وهكذا جيد املرء لدى ليفي سرتوس، ما ال جيده لدى كلّ بع يف أعمال البنيويّ األسلوب املتّ 

نه ميكن  أّ ختالف يف منطلقات حبوثهم وغاياهتا، إاّل رغم من وجود االلبارت والتوسري، وفوكو، والكان، وعلى ا
ة اللغة على الواقع ، وأسبقيّ على التارخييّ  ة البنيويّ يد بعض املعامل الرئيسة كعالمات فارقة، وذلك من قبيل أولويّ حتد
 ستخدامه لبعضهو ا ة البنيويّ وما قد يكشف عن هويّ ة والشكل يف احملتوى، تأثري املنهج يف النظريّ  ةيّ وأهّ 

 ة، وباملوقف املنهجيّ نة داخل العلوم اإلنسانيّ ، وحبقول معيّ هتمامه بالرمزيّ ، وااملصطلحات ذات اجلذر اللسانّ 
ة ولو على حنو هذا قد يسمح لنا مبقارنته البنيويّ  ، وكلّ القائم على تفسري الظواهر واحلوادث على أساس تزامنّ 

 .مبدئيّ 

أعن  -له هي نفسها من اجملال الذي تفضّ  : فانطالقًاعّدة جهات ة منن تعريف البنيويّ ميك ،على ما سبق بناءً 
 -الرمز  -ة طريقة جديدة يف طرح وتفسري املشاكل يف العلوم اليت تناقش العالمة تغدو البنيويّ  -ات جمال اللسانيّ 

 [système]نظام  لعالمة، وسستامة تشتمل على علوم ار، فالبنيويّ و سوسّ  وات دالداللة بالشكل املعهود يف لسانيّ 
الطرق الناجعة يف  على العالمة اليت تقيمها بني الدال واملدلول، ومرجع ذلك إىل اإلميان بأنّ  العالمة، وحتديًدا



غة وما يستتبع ذلك من كشف عن القوانني اليت تربطها مبختلف جماالت النشاط ة للّ الكشف عن القوانني العامّ 
املنهج الذي متارس نشاطها على أساسه، وتغدو ة من آليّ  ة مفرتضة وانطالقًاعقليّ  ن أنساقه من بىن، تتكوّ اإلنسانّ 
اهاهتا، تقوم على تفاعل جمموعة من العناصر تّ عة يف ابة، ومتنوّ ة متشعّ ة واملنهجيّ ة طريقة من الطرائق الفكريّ البنيويّ 

سائل امل ستيعاب كلّ عي ا، أو بنية متكاملة، مغلقة، تدّ ل نسًقاة، تشكّ ة والفيزيائيّ والعالئق يف صيغتها الرياضيّ 
تني: الوعي ة يف منظور واحد، وتقوم على الفرز بني فعاليّ جتماعيّ ة واالة، والنفسيّ ملطروحة التارخييّ واملشاكل ا
ن داخلني يف تركي  هذا املفهوم ييف الداخل، وكذلك بني حدّ  ة الالوعي هي األكثر شأنًاوفعاليّ  والالوعي،
هو ما  للنصّ  ، والبعد الباطنّ ريّ واآلخر تطوّ  ويوصف باحلركة أحيانًا ،ل سكونّ ن: األوّ أي التزامن والتزمّ  ؛"ة"البنيويّ 
ل البعض مشكلة أو مسألة تستقبلها من منظور واحد، وقد يفضّ   عن حقيقة هذه الطريقة، اليت تنظر إىل كلّ يعرّب 
 ا هي ليفي سرتوس نفسه.ا منهج أو نسق، أو أنّ نّ أبالقول  -سبيل التقري  على  –اهلا إمج

ّة؟ةّمنهجّأمّنظريّ البنيويّ هلّ

بعة يف العلوم الدقيقة، ، مياثل املناهج املتّ ة هي يف أن تصبح منهًجا علميًّا دقيًقاوح البنيويّ طم يرى ليفي سرتوس أنّ 
بنية، وذلك بتحليل هذه األخرية أمسى من بنياهتا األوىل، حبيث  يدرس العالقات القائمة بني عناصر أجزاء كلّ 

ة ة، وذلك على أساس نظريّ ة على املناهج الطبيعيّ عتماد البنيويّ ة، وألجل ذلك كان ابنيتها اخلفيّ  تتيح لنا تبنّي 
إعادة تركيبها، من أجل الكشف  اجملموعات اليت تسمح بدراسة العالقات بني أجزاء وعناصر اجملموعة، وحتليلها ثّ 

عن غريه  اللغة هو النموذج املباشر الذي خيتصّ  علم عتبار أنّ ات، باة للموضوع، وكذلك باللسانيّ يّ عن البنية اخلف
ة والدقيقة، فعلم اللغة يشتمل على ة وضعه على قدم املساواة مع العلوم الطبيعيّ ة بإمكانيّ من العلوم اإلنسانيّ 

يقة، ة أو الدقبيعيّ الذي يتماثل والعلوم الط ، وهي خصائص تتيح للنموذج األلسنّ ة والتشابه والتوافق املبدئيّ العموميّ 
ة، من ميادين ثالثة أخرى هي املاركسيّ  أيًضا ة، ويستفيد املنهج البنيويّ يّ إىل العلوم اإلنسان ناجًعا ل وسيطًاأن يشكّ 

البنية  نّ أالقائل  األساسيّ  أارتكازها إىل املبدة يف فق والبنيويّ وصفها ميادين تتّ ، واإلثنولوجيا، بوالتحليل النفسيّ 
ف عند ظاهر الظواهر، فالبنية هنا وج  التحليل والبحث عن الباطن، دون التوقّ ة، لذا ية، ال شعوريّ متخفّ 
املباشر، بل إىل النماذج  ة حبيث ال تستند مبفهومها إىل الواقع التجريبّ ة، وهي ذات طبيعة عقليّ ية، ال شعوريّ متخفّ 

ة، وللكشف جتماعيّ القات االة من خالل العف على البنية االجتماعيّ املوضوعة مبقتضى هذا الواقع، فنحن نتعرّ 
مة نة املوضوع وتربزه، والبنية لألسباب املتقدّ ل العامل، وتركي  مناذج تفصح عن بيّ من تدخّ  عن البنية كان ال بدّ 
" عن مثيالت هلا من مفردات ت خمتلفة، وال تكاد ختتلف كلمة "البنيةة قابلة للتطبيق يف جماالتنفع كوسيلة منهجيّ 

الشكل يقع يف مقابل احملتوى  بني البنية والشكل، ذلك أنّ  ، ولكن مع وجود فارق منهجيّ ة كلفظة الشكللغويّ 



من  ا هي احملتوى ذاته عندما ندركه داخل تنظيم منطقيّ د باحملتوى ألنّ البنية ال تتحدّ  د به، يف حني أنّ ويتحدّ 
ة تقبع ذات طبيعة موضوعيّ  -على خالف الصورة أو الشكل  -ة من خصائص الواقع، فالبنية يّ حيث هو خاصّ 

ة ة كموضوعات مستقلّ جتماعيّ ر البىن االون إىل تصوّ حنن مضطرّ  ،خارج الذهن وتكون ملزمة له، وعلى سبيل املثال
البنية ذات  ها، وتكمن هذه املعضلة يف أنّ هذا الفهم للبنية يوقعنا يف مفارقات ال ميكن حلّ  عن الوعي، ويبقى أنّ 

ى، بل هي وال حمتوً  من ناحية ثانية البنية ليست شكاًل ة، و ة هي الشكليّ يزاهتا األساسيّ ة، مة رياضيّ طبيعة عقليّ 
 دة.ة دون أن تكون جمرّ ة، مثاليّ البنية حقيقة دون أن تكون واقعيّ  وهذا يعن أنّ  احملتوى ذاته!

ّالنموذجّاأللسنيّ 

كما   ستعادة النموذج األلسنّ ا ة، تّ بنيويّ  اليت تؤول إليها كلّ  ةة والنظريّ يف سبيل العمل على إظهار املبادىء املنهجيّ 
ل كلمة يف اللغة تشكّ   ، فكلّ Signsا نظام من الرموز ة، تفهم اللغة هنا على أنّ ر األلسنيّ و سوسّ  وورد يف منظومة د

 وفردنان د السويسريّ ات فه عامل اللغويّ " الذي خلّ "قاموس الداللة من مصطلحات ، والرمز مصطلح أساسيّ ارمزً 
( والفكرة )املدلول(، فاملدلول يشري إىل وقوام الرمز عنده بأمرين: الصوت )الدالّ  ،(1913 – 1857ر )و سوسّ 

من اللغة، والدال واملدلول ال ينفصالن، فكما ال ميكن احلصول على  يّ ل هو اجلان  املادّ افكرة عن شيء، والد
 . على مدلول دون دالّ  ميكن احلصول دون مدلول، كذلك ال دالّ 

 ، وال حتصل الداللة إاّل ل إىل رمز بشرط أن يندرج يف قاموس الداللة، أي أن يدلّ شيء ميكن أن يتحوّ  أيّ  نّ إ
ل إىل رموز، واإلكليل الذي يرسل ا تتحوّ ، فحني توجد الزهور ضمن ثقافة من الثقافات فإنّ خاصّ  يف نطاق ثقايفّ 

ده الثقافة أو  حتدّ ، بل هلا معىًن ا طبيعيًّ عن مدلوله بلغة التعزية، فالزهور ليس هلا معىًن  ، قد نعرّب زة يصبح داالًّ إىل جنا
ز بع هنا، فقد ميّ ة على مستوى منط التفكري املتّ ة خاصّ يّ ر هلما أهّ و سوسّ دو فتعلهما ني اين مهم  ة متييز  التقاليد، وثّ 

مني االلتزام هبا اعد اليت ينبغي على املتكلّ جمموعة القو فاللغة هي  Paroleوالكالم  Langueر بني اللغة و سوسّ 
ة عامل اللغة ومهمّ  فراد.مني األلتلك القواعد من قبل املتكلّ  ستخدام اليوميّ ا الكالم فهو االفيما بينهم، أمّ  صالتّ لال

املبادىء اليت  نه من فهمغة هي اليت متكّ دراسته للّ  هي أن يدرس اللغة ال الكالم ألنّ  ،رو سوسّ  دو من وجهة نظر
ني على شكل متييز بني البنية واحلدث، تقوم عليها وظائف اللغة عند التطبيق، ويظهر هذا التمييز يف أعمال البنيويّ 

ا التمييز الثان، فهو التمييز دة مفردة تظهر ضمن ذلك النظام، أمّ دة من القواعد وأحداث جمسّ أي بني نظم جمرّ 
، فمن املمكن أن Diachroniqueواملتتابع ـ املتعاق  املتزمن  Synchroniqueي البحث املتزامن بني حمور  

رت عرب الزمن، وكان سة تطوّ عتبارها مؤسّ وظيفته يف حلظة من اللحظات أو با ييؤدّ  عتبارها نظاًماندرس اللغة با



ي هبا سابقوه من لغويّ ذ دراسة اللغة بوصفها ظاهرة متزامنة يف مقابل الدراسات اليت كان يقوم ر نفسه حيبّ و سوسّ دو 
ني ون مهتمّ القرن التاسع عشر، وهي الدراسات اليت تتناول اللغة باعتبارها ظاهرة متتابعة، فقد كان هؤالء اللغويّ 

فوا ليكتشفوا البنية  وما شابه، ومل يتوقّ لغة على حدة، بأصول مفرداهتا ومبا طرأ على أصواهتا من تغرّي  بتاريخ كلّ 
لحظات للنظر يف املبادىء اليت تعمل مبوجبها اليقافها عند حلظة من اللغات وذلك عن طريق إلغة من  أليّ ة يّ الكلّ 

 كل أسهل.من أجل فهمها بش

عليه  الذي يدلّ  إذ تربطه بالشيء الطبيعيّ  عتباطيّ شيء ا " فالدالّ ر شيء "اعتباطيّ و سوسّ دو والرمز عند  
ة عتباطيّ أيًضا شهادة اختالف اللغات، وهذه اال اعتباطيّ  ، واملدلولو العرفالقة يقبلها الناس حبكم التقليد أع

ا نظام نّ ة، إ، بل من األشكال غري املستقرّ ة الثابتةمن األمور اجلوهريّ  اللغة ليست نظاًما املزدوجة تكشف عن أنّ 
من د ختالفها عن بعضها البعض، فهذه الوحدات ال تتحدّ ل على أساس امن العالقات بني الوحدات اليت تتشكّ 

 مة أما، سواء أكانت صوتيّ  ه وحدةحتتلّ الذي  خالل وجودها ذاهتا، بل من خالل ما يقابلها من وحدات، واحمللّ 
 العالقات، وهكذا ميكن أن نلمس  بتغرّي د قيمتها، وهذه القيم تتغرّي هو الذي حيدّ  ة، يف النظام اللغويّ معنويّ 

نظرة متزامنة بالضرورة، وهي  تها ذاتة برمّ ة، فالبنيويّ لبنيويّ على ا ريّ و السوسّ  بوضوح مدى تأثري النموذج األلسنّ 
اللغة  ر من أنّ و سّ سو دو بدراسة النظم أو البىن اليت أنتجتها على أمل تفسري عملها الراهن، وتعترب مقولة  ت عىن

نشرها  رت منه األعمال اليتالذي حتدّ  ختالف، اجلذر األساسيّ شكاًل وليست جوهرًا، وليس هناك معىن بدون ا
ا تدرس العالقات القائمة بني ة، وهي أنّ ة اجلوهريّ ك هبذه الفرضيّ ة تتمسّ ليفي سرتوس وبارت وغريها، فالبنيويّ 

بذاته، وقد درس ليفي سرتوس  منها مستقلّ  منها وجود اآلخر وليس بني جواهر كلّ  عناصر يف نظام يشرتط كلّ 
: نظام القرابة، نظام الظواهر بوصفها نظًما تلك ه درسيعن أنّ  ا لغات، وذلكة كما لو أنّ الظواهر األنثروبولوجيّ 

وظيفة ما  نظام وكيف أنّ  ه على العالقات القائمة بني الوحدات املختلفة لكلّ ز هّ وركّ  ،ة، ونظام األساطريالطوطميّ 
ها من الوحدات، ه للوهلة األوىل هو الوحدة ذاهتا تتباين مع تباين العالقات اليت تدخل هبا مع سواقد يبدو أنّ 

الكثريين منها  ألنّ ة يف أسطورة من األساطري ه عندما نأيت إىل تفسري العناصر الرمزيّ ويبدو هذا التباين على أشدّ 
ا ليفي سرتوس فيثبت ات ثابتة ختضع حيثما وردت إىل تفسري واحد، أمّ يّ الرموز كمّ  عتقاد بأنّ مييلون إىل اال
نها تلك ه هذه الرموز ضمن شبكة العالقات اليت تتضمّ د باملكان الذي حتتلّ حالة يتحدّ  املعىن يف كلّ  العكس: إنّ 

ر األسطورة من داخلها، أن نسمح للنظام ذاته أن ميلي معناه علينا، ومن األسطورة بالذات، ومعىن ذلك أن نفسّ 
ة دورًا مركزيًّا يف فكر أنواع الكتابة وتلع  اللغ لتدرس األدب أو سواه من ة أن متتدّ ضح كيف ميكن للبنيويّ هنا يتّ 

 يا ليفي سرتوس، حّت ته عن الدور الذي تلعبه يف أنثروبولوجيّ يف أهّ  ال يقلّ  بارت وفوكو ودريدا والكان، دورًا



 هية على اخللق، واللغة ليست شيًلاغة وبقدرهتا الالمتناة للّ سيّ مهووسون بالطبيعة املؤسّ  م مجيًعانّ أليمكن القول 
يف  األهمّ  عنصرالعتبارها يف فرتة الطفولة با ا بشكل تدرجييّ سة ندخل يف عاملهالدة بل هي مؤسّ جنلبه معنا عند الو 

 ة وتتجاوزنا بوصفنا أفراًدا وأيّ  شخصيّ ا الميكن وصف اللغة بأنّ  ،وهكذا ة على اإلطالق.جتماعيّ تنشلتنا اال
ستخدام دنا، إن شلنا امن تفرّ  األقلّ ا التنازل عن جزء على   منّ صال باآلخرين يتطلّ تّ غة االللّ  ستخدام  ا

ا يدعوه جي  أن ننتقل ممّ  ،م للنظاممن الليبيدو فينا جي  أن يقدّ  جانًبا لها الكان قلنا إنّ املصطلحات اليت يفضّ 
صل الذي يتّ  صف باإليهام إىل املستوى الرمزيّ ة ويتّ صل حبياتنا اخلاصّ ، وهو مستوى يتّ الكان باملستوى اخليالّ 

الذي نستسلم له ليس هو  ة يزداد عندما يكون املستوى الرمزيّ ص يف الفرديّ ة، لكن مقدار التقلّ جتماعيّ حبياتنا اال
 discourseل يف األدب، أو يف خطاب املتمثّ  ، مستوى اللغة كلغة، بل هو املستوى الثانويّ لّ املستوى األوّ 

ستخدام هيلة تقاليد وأعراف لتمنعنا من ا ما تكون شديدة على حيث توضع علينا قيود أخرى كثريًا ،بشكل عامّ 
 ذلك املستوى هو النظام الذي ال ألنّ  ،ةبه البنيويّ  هذا املستوى هو الذي هتتمّ  ة اليت قد نريد، على أنّ يّ اللغة باحلرّ 

 ة، بلل طريقة يف التفكري تتعارض مع الفرديّ ة متثّ ولذلك أخذت البنيويّ  ،"ميكن لنا أن نكون فيه أكثر من "أحداث
 لقد كت  الكثري عن يف تفسرياهتا للثقافة. أقلّ  دورًا اإلداريّ  ا تعطي للفعل اإلنسانّ ة، ألنّ  مع اإلنسانيّ حّت 
إىل  essentialismة اجلوهريّ  زها ضدّ فت يف حتيّ ة تطرّ البنيويّ  ة مبعىن أنّ البنيويّ  " يف ظلّ subjectختفاء الذات "ا
أكثر  عتباره ليسرؤية الفرد با إىل حدّ  اة إنكارًا تامًّ لوجود الكائنات البشريّ  -إنكارها ـ بشكل من األشكال  حدّ 

ة بشكل بعيد األثر هو رو البنيويّ ستبدال ضمن نظام ال روح فيه، فما فعله مفكّ ، قابل لالمن شكل غري مستقرّ 
ا املدلول فيبقى مسألة ، أمّ يّ ه مادّ نّ هو ما نستطيع الثقة به أل ة املدلول، فالدالّ يّ على حساب أهّ  ة الدالّ يّ تدعيم أهّ 

صني خمتلفني، مدلوالت حتمل مكانًا دالليًّا خمتلف أن ينتج مدلوالت خمتلفة لشخ واحد ال بدّ  فيها نظر، والدالّ 
الواحد مدلوالت خمتلفة للشخص الواحد يف أوقات  كذلك سينتج الدالّ   ،ةختالف التجارب الفرديّ احلدود بسب  ا

ة املعان اليت ديّ ستمتاع بتعدّ ة تدعونا لالوالبنيويّ  ،غري ثابت تركي  العالقات القائمة يف املكان الداللّ  ألنّ  ؛خمتلفة
 للرموز. فيّ أو التعسّ  ينتجها لنا ذلك ولرفض التفسري األحاديّ 

ّاتّالمنهجّالبنيويّ أساسيّ 

حتليل القواعد اليت يعتمد عليها يف ة على مجلة من اخلطوات و كغريه من املناهج العلميّ   يقوم املنهج البنيويّ 
التجري  على  القيام باملالحظة والتجري  ثّ  – على املستوى األنثروبولوجيّ  تاملوضوعات، ومن هذه اخلطوا

النماذج املستقاة من املالحظات، وذلك بغية الوصول إىل البنية والكشف عنها، ولدراسة بنية املوضوع جي  تطبيق 
 مجلة من املبادىء منها:



 نسق من الوحدات ة ما هي إاّل يّ ة إىل املوضوع والكلّ يّ على اجلزء: وهو يفرتض النظرة الكلّ  ة الكلّ يّ أسبق . 1
 ساوى والنسق.ا تتلذلك فإنّ 

العالقة  ولكنّ  ،ليس األحداث وال الكلمات مبفردها املنهج البنيويّ  ة العالقة على األجزاء: ما يهمّ أسبقيّ  . 2
للظواهر بغية  شيء التحليل الواقعيّ  ة كمنهج هي قبل كلّ الكلمات، والبنيويّ  اليت تقوم بني تلك األحداث أو

 ذه الظواهر.نة هلكتشاف العالقات بني العناصر املكوّ ا 

ومبدأ احملايثة يف  ، قانونه اخلاصّ ر نسق مغلق، نسق ال يعرف إاّل و سوسّ  ود اللغة عند . مبدأ احملايثة: إنّ  3
ة الطريقة يف ذاته من دون العودة إىل تارخيه، وال إىل عالقته مبحيطه، ومهمّ  ات يقتضي دراسة النسق اللغويّ اللسانيّ 
ة الشرح، الذي يبحث عن ة الفهم، الذي يقوم مقام معقوليّ من معقوليّ  ة نوًعاة أن تعطي الدراسة الذاتيّ البنيويّ 

 .مع املنهج الوضعيّ  فق املنهج البنيويّ ة ليتّ ة تارخييّ منهجيّ  ة مع كلّ ة البنيويّ األسباب، لذا تتناىف املنهجيّ 

طبيعة  ذلك أنّ  ؛بنيةكتشاف الهو ا  ي إىل هدف أساسيّ سالفة الذكر تؤدّ  ئاملباد ة: إنّ مبدأ املعقوليّ  . 4
 ويرى ليفي سرتوس أنّ  على السطح أو على ظاهرة األشياء. ة وال توجدة، أي ذات طبيعة عقليّ البنية ال شعوريّ 

املستوى على  ه من أجل تعيني الواقع جي  حذف ما يدرك مباشرةً هو أنّ  اخلطوة احلامسة يف املنهج البنيويّ 
ة من عتماد مبدأ املعقوليّ ، لذا جي  األن يف الواقع تكمن البنية ؛الواقع حتفاظ به فهوا ما جي  اال، أمّ الظواهريّ 

 أجل الكشف عن هذه البنية.

نساق يف بأصل األ ل يهتمّ األوّ  وذلك ألنّ  ؛يتعارضان والتزامنّ  مبدأ التزامن والتعاق  )التزامن(: التعاقبّ  . 5
 لقائمة على البحث يف أصل األشياءا ةهو الدراسة التارخييّ  للشيء، فالتعاقبّ  باملنطق الداخليّ  الثان يهتمّ  حني أنّ 
ة للشيء، وليفي سرتوس يعي أي الطبيعة املنطقيّ  ؛هو البحث يف بنية الشيء التزامنّ  يف حني أنّ  ،ومكنوناهتا

بني ارض تزول فيه أسباب التع وهو يقرتح إقامة تاريخ بنيويّ  ،واملنهجيّ  مشكلة التعارض على املستوى املعريفّ 
ن ماضيه ومستقبله اللذين ها يتضمّ  نظام تزامنّ  كلّ   نتقادات كثرية جلهة أنّ التزامن والتعاق ، وقد القى هذا املبدأ ا

الظاهرة هي جزء من تلك  نّ ، بل إنافالظاهرة ال خترج عن تارخيها وعن ظروفها وتكوّ  ،ان املالزمانعنصراه البنيويّ 
 .ةلتارخييّ ا

ة، درسة البنيويّ على جان  من معامل امل - وبشيء من اإلجهاض القيصريّ  -ا الضوء طنإىل هنا نكون قد سلّ 
 ال متفاوتة من التقديرات، وتشهد انتشارًا واسًعاهتمام وتقدير كبريين يف الغرب، وإن بأشكوهي مدرسة حتظى با



عن تواجد  ة املختلفة، فضاًل يّ قته من إجنازات يف ميادين العلوم اإلنسانا وأمريكا والعامل، وذلك مبا حقّ يف أوروبّ 
 ة املعاصرة.رأس السياسات العامليّ  ني علىلني البنيويّ احمللّ 

" سعيد دـ"إدوار ريهم كفي العرب ومفكّ ة مجلة من مثقّ ين إىل الوليمة البنيويّ وبطبيعة احلال، يلتحق يف زمرة املدعوّ 
، و"سامل يفوت"، ةاته الرتاثيّ ة بدوره وحفريّ مساجالته النقديّ " يف ابريد عابد اجلحممّ ، و"ة املثريةيف طروحاته النقديّ 

حسن "و ،ةاته التطبيقيّ " يف إسالميّ د أركونحممّ "كذلك و  .، وغريهمل" و"هاشم صاحل"و"عبد السالم بن عبد العا
يف الذات ة وطروحاته عن دور الالوعي يف حتليالته النفسيّ  "، و"علي زيعورثنولوجيّ اإل يف مناخه النقديّ  "قبيسي
من إطاللة الحقة على بعض هذه  وال بدّ  .، وغريهمةيف الكثري من أحكامه النقديّ  و"مهدي عامل" ،ةالعربيّ 

 .املعاصر بوحي من املنهج البنيويّ  الدراسات اليت أجنزها الفكر العربّ 
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