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 هفهوم البنيوية

 جاهعة بنغازي –كلية األداب  –قسن الفلسفة  – حمجوب حمود حسني سليواى د.

 

 صــلخــامل

بعػ  الفسفػفة   تطرؽ هذا البحث إىل مفهـو فمسفي وهو: البنيوية الذي صار فيما بعد مػنه  لمححميػك امػا رذل ذلػ 
وديكػ  الوػوؿ  ف  ػك الفسفػػفة الػذي  اهحمػوا بدرافػح  يحفوػػوف سمػل ذف ذفػاس البنيويػة هػػي المتػة  وإف تباينػ  ت ػػوراه  
فيما اما ذوضح البحث يف محن   وتحمثك حيوية هػذ  الفمسػفة يف: دهلو ػا إىل  سػ   ػك العمػـو مثػك: سمػ  الػنف   وسمػ  

وتنوع املناقشات حو ا  وإاثرهتا لرؤل فمسفية متايرة  ػا اػاف منهػا: الفمسػفة األفػموبية    يةمـو الحجريباأل رتوبولو يا  والع
 .و الفمسفة الحفكيكية

ABSTRACT                                                                               

The concept of structuralism is one of the most important concepts, that opened 

controversies and raised important philosophical issues within the scope of 

contemporary philosophy. Among those are issue of humanism in the philosophical 

field  and the issue of considering a philosophical vision or a philosophical theory that 

moves from being a theory to being a research method applied in different sciences, 

It's also dissusses about a specific type of structural models that are compared to other 

models such as the Marxist model. It also defiaes the factors and conditions of its 

transition to a structural  movement at a certain level, as well as studying the 

conceptual model on which it is based systematically, finally, purpose of this research 

is to call for studying this concept in all its stages and levels and to try to figure out 

what it is logically.                                   

 

 ةــقدمــامل
قضااي فمسػفية مهمػة يف  طػاؽ  تفاهي   ال ي فحح  مسا ست وذاثر م  ذه  امل Structuralismيُعّد مفهـو البنيوية 
   Philosophical Fieldيف اجملػػاؿ الفمسػػفي Humanism قضػػية النةسػػة ان سػػا ية -:مثػػك  الفمسػػفة املعاصػػرة

 إىل او ػػػا منهجػػػا  طثيػػػا يطبػػػ  يف سمػػػـو محباينػػػة  ذو  ظريػػػة فمسػػػفية تنحوػػػك مػػػ  او ػػػا  ظريػػػة  وقضػػػية اسحبػػػار رؤيػػػة فمسػػػفية
Differentiated Sciences  منػاذج ذهلػرل مثػكمػ  الػ ي توػارف  ذيضا  حديثها س  منط معني مػ  النمػاذج البنيويػة:- 

 حوا ػػػػا إىل حراػػػػة بنيويػػػػة يف مسػػػػحول معػػػػني  اػػػػذل  درافػػػػة النمػػػػوذج إذيضػػػػا   ديػػػػد سوامػػػػك و ػػػػروط   النمػػػػوذج املاراسػػػػي
هــهن ية ــة لــهن أل ــاة ها يعا   ــة   ــ  مهمػػا وهػػو:  فػػلا   امػػا يطػػرح هػػذا البحػػث  ػػوري الػػذي توػػـو سميػػ  منهجيػػا    حال
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هم هيــة مــة زافــ   نت ــأ ههــع افاع ــبةت اف؟ ب  ــة اهــهن ولكػػ    حهػػل س ػػر البنيويػػةا -امػػا  وػػوؿ:ية ــة ههعهــة افال ــا   
  السػابوة واػذل  السحوػة لمبنيويػة وهػذا السػلاؿ ديكػ  ذف يطػرح سمػل اػك الفمسػفات ي  م يف صبةغة مة ب ـد اف؟ ب  ـة 

  مسػػػحوايت   ولاولػػػة معرفػػػة ماهيحػػػ  ب ػػػورة منطويػػػةو وغايػػة هػػػذا البحػػػث الػػػدسوة إىل درافػػػة هػػػذا املفهػػػـو يف  ػػك مراحمػػػ   
  واذل  درافة الكحاابت ال ي قام  سمي . 

  ثــحــة اف؟ــلــمشك
  واػذل  لػ  حولػ ذُثػتت الػ ي وتداهلك بػني ببيعػة مفهػـو البنيويػة  وبػني الح ػورات  تحمثك مشكمة البحث يف و ود هلمط
 .  الحداهلك بني مكوانت هذا املفهـو

 ثــحــاف؟دف ــه 
وتوفػعها   هػا منػذ ميسدهػا يف ابا ػل المتػويوذ واس  مفهػـو البنيويػةحياوؿ هذا البحث توضيح الفكرة ال ي تكم  هلمػ  

   والفمسفة. Anthropology يف جما ت ذهلرل مثك: ا  حماع  وا  رتوبولو يا

 ثــحــاف؟ة ــمبــهه
راػػة البنيويػػة  ولاولػػة تكمػػ  ذةيػػة البحػػث يف: توضػػيح و هػػات  ظػػر سديػػد البػػاحثني حػػوؿ مسػػللة املػػنه   والفمسػػفة لمح

 بع  النماذج مثك النموذج املاراسي.م  املوار ة 

 ةــقــةبــةت اف ــدراســاف
البنيػػة  -ط لػػدد لبنيػػة معينػػة مثػػك: ػػارت لمبنيويػػة يف ت ػػورها العػػاـ  دوف الرتايػػة سمػػل منػػذتحضػػم   ػػك الدرافػػات  الػػ ي 

  الرايضية  ذو البنية الفمسفية  وهذا يحف  م  هدؼ البحث الوائ  سمل فحح جما ت طثية يف األمناط البنيوية.

  ثــحــاف؟ج ــ  ــم
حولػ   امػا فػيوا  املػنه   ذُثػتتححبػ   شػلة هػذا املفهػـو والح ػورات الػ ي املنه  هنا هو املنه  الحارخيي  الذي فػوؼ ي

 درافة الرؤل املحباينة.  هلسؿ الححميمي م 

 Linguistic structuralism ةـــ  ــغــَب  ّة افلْــ افِ؟ 

  Anthropologyي   بع  البحاث المتة يف فياؽ احلديث س  الححميك البنيوي يف سم  المتة ويف ا  رتوبولو يػا
فهػػو لػي  سممػا ا حماسيػػا   -" حيحػك سمػ  المتػػة مكػاان ًحػازا  يف جممػػك العمػـو ا  حماسيػة الػ ي ينحمػػي إليهػا بسريػل: نيقػائم

العمػ  الػذي قػاـ  سظػ  انتػازات  وتوصػك إىل صػياغة مػنه  وضػعي  ومعرفػة الوقػائ  ا اضػعة  هػو اػالعمـو األهلػرل  بػك
  Marcelمةرسبهن م س)  املطالبة ابف  سم  واما احل يسحطي إىل  ميم  يف وق  واحد  وهو الوحيد بسريل الذي

Mauss 1872- 1950كػػاف  حسػػل بريوػػة العممػػا  يف اػػك م شػػري  سامػػا : لػػو سمػػك سمػػ  ا  حمػػاعمػػ  قبػػك س (م
امػا يشػت   (مLaland 1876- 1863 الالنـد)ويػرل املفكػر الفر سػي  1لكاف يف الواق  ذاثر تودما بكثت" المتويني
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" إن اف؟ بة ه  لهِن مك ن من ظ اهع متمةسـكة   ت فـك لـهن م  ـة ملـأ مـة مـدا   اال  زلعاي إبعاهبمإىل ذل  الػداحور 
هػي:  ااف؟ ب  ـة افلغ  ـة 2"هذا افت ع ك  صدق ملأ مجبع اف؟ بـةت  مة ه  إال باضهن مالفته مبة مدا  ميك ه هن  ك ن

اف؟ ب  ـة هسةسـة مـ  ج  -:  ػا اف؟ ب  ـة . وتعػرؼُمعلَّ؟ ـة ُحـدَّف أبـه افَ الفـةت اافِ ؟ـةراتَنظع َّة فُغ  َّة َي تَـ  افلغغـة َمم م ـة 
حبث م ـتخدم يف مـدة صصصـةت ملمبـة يقـ م ملـأ فراسـة اف الفـةت املت؟ةففـة بـا اف  ةصـع انسةسـبة املك نـة ف؟ـ  

" يعيبـ  ان ـءاا املختلاـة افـ  هػي -:اةااف؟ بة م د افاالس. ميكن هن يك ن: مقلبة معفة  فغ  ة  ا تمةمبة  هقةأبة
عػ  البنػا أ ذو الطريوػةأ  واػذل  تػدؿ  سمػل معػ  وت )بـ (" مػ  الفعػكا الثسثػيّا  )ب بـة(وتشػح   اممػةُ  3 تأفك م  ـة افشـ ا"

حية تو ػػد سديػػد ويف الد لػػة ا صػػطس 4الحشػييدا والعمػػارةا والكيفيػػةا الػػ ي يكػػوف سميهػػا البنػػاُ   ذو الكيفيػػةُ الػػ ي ُ ػػّيد سميهػػا"
 لة البنيوية.لا هلحسفات بني البحاث يف مسم  

 بةــطالحــاالصدالفة ـــاف 
نامجػػػة  سػػػ  اظهراهػػػا الوا ػػػ  جمموسػػػةال مػػػ  ا هلحسفػػػاتا  ذ ػػػ  قػػػدالحعريػػػ  ا صػػػطسحي لمبنيػػػة "  سػػػ يوػػػوؿ بعػػػ  البحػػػاث 

ارأتل  (م1845ت  Jean Piaget ببة ـه  ـةن)وجتميها يف ذ كاٍؿ محنوسٍة   تسمح بحودميا قافٍ  مشػرتٍؾ  لػذا فػ ف 
 "بـا افاكـعة امللةفبـة ابيةببـة افـ  يُغطـ  ما ـ م اف؟ بـةذف إسطا  تعري  موحػد لمبنيػة رهػنيال ابلحمييػة  )اف؟ ب  ة(يف احاب  

ِِ اف؟ بـةِت  ااف ـ ااي اف قد ـِة افـ  راأقـْ  نشـ َا ايطـ َر لـهنِّ ااحـدٍة م  ـ يف افصعامةت ها يف آأةٍق خمتلك ة مقةبـهَن هنـ ا
 يوػوؿ 6البنيوية ابلووؿ" ابسحبارها  سو ا مػ  الححػو ت"  ةن ببة به(). وقد سرؼ 5افتبةراِت افقةئمِة يف خمتلِك افت ةفبم"

يػة تعػد  ػيجا  ديػدا  ئم  يظػ  ذف البنيا• “م( Claude Lévi-Strauss 1908 -  2009لل ف فبا  سرتاس )
يػػة  ديػػدة اميػػة  إذ ديكننػػا ئف العمػػـو ان سػػا ية  تعػػد البنياحػػيف يف ميػػدااػػك ابػػدة فهػػذا هلطػػل مػػةدوج  ففػػي ا ػػك األوؿ 

وبتػػ   ذ ػػ مػرورا ابلوػػرف الحافػ  سشػػر وصػو  إىل س ػػران الػراه  إ  و  النهضػػةمػػ  س ػر  ا  تحبػ  هػػذا ا جتػا  يف الفكػػر  بػد 
 ظريػة  ػا رؤيحهػا بوصػفها النظر س  هذ  اآلرا  حوؿ اهور البنبوية  ديك  الووؿ إف النظرية النوديػة البنيويػة اهػرت سمنػا  

امػػا   املحكاممػػة وذفسػػها النوديػػة منح ػػ  الوػػرف العشػػري   لكػػ  هػػذا الظهػػور اػػاف بعػػد توبجػػة سمميػػة ومعرفيػػة مهػػدت لػػ .
بػاب  النسػ  ذو النظػاـ. فالبنيػة تحػلل   بنية  "  مك ذو   وقبك اك  ي لف اإم( 2009ت  Strauss  اشرتااسيورر)

ومػ  هلػسؿ مثالػ    ث  ػو   يف ابقػي العناصػر األهلػرلم  سناصر يكوف م   لف ذي  وؿ يعػرض لمواحػد منهػا  ذف حيػد
 فػرساف مػا يححوػ  مػ  الوائك إف سامل ا  حماع الذي يوا   اثرة هائمة م  الظواهر ا  حماسيػة : بوػوس  سوائػد ...اخ

ذف اك هذ  الظواهر تعرب بمتة هلاصػة سػ   ػي  مشػرتؾ بينهػا مجيعػا  وهػذا الشػي  هػو البنيػة ذي العسقػات الثابحػة الوائمػة 
بػني حػػدود محنوسػة   ح ػػر  ػا. وذمػػا هػػذ  احلػدود ف  ػػا ليسػ  فػػول الظػػواهر الحجريبيػة  فسػػها  إف مل  وػك املظػػاهر الػػ ي 

ذف " البنيػػةأ جمػػرُد بريوػػٍة ذو مػػنهٍ  ديكػػ  تطبيُوهػػا يف ذي  ش ــرتااسويػػرل  7املعطيػػات التفػػك" هػػي سبػػارة سػػ  جمموسػػة مػػ 
حيػػدُد  أشــرتااس  ـا يف الدرافػاتا والعمػػوـا األهلػػرلاام ػا امػػا هػػي ابلنسػػبةا لمححميػكا البنيػػويّا املسػػح د   ػوٍع مػػ  الدرافػػات

ـدَث حـ ال  يف عفـ  اف  ةصـِع "ن ٌق  تأفُك من م ةصَع  ك ُن من شـأِن ه ِّ البنيةأ   ا  َُ حـ ٍل   ـعُ  فل احـِد م  ـة هن 
يف البنيػػػة ديكػػ  الوػػػوؿ   ػػ  ي ػػػك إىل  حيجػػة مفادهػػػا" البنيػػة  ظػػػاـ لػػ  ميكا ةماتػػػ   شــرتااسومػػػ  هلػػسؿ رؤيػػػة  8انخــع "

   حيػة ذو فػفميةا اصة ال ي تعمك بطريوة رمةية    عورية طيػث قػد ي ػح لنػا ذف  وػوؿ إف اػك بنيػة  بػد ذف تكػوف بنيػة 
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أل ػػا يف صػػميمها  ليػػة    ػػعورية  تكمػػ  هلمػػ  العسقػػات املدراػػة  وتعمػػك سممهػػا مػػ  ورا  الػػوسي املبا ػػر ل فػػراد إف مل 
يف  وقيػػكسمػػل ذ ػػ  األب الروحػػي  ػػذ  احلراػػة  شــرتااسالكحػػاب يف البنيويػػة إىل  مػػ  وينظػػر سديػػد  9 وػػك سمػػل الػػرغ  منػػ "

هػػو األب الروحػػي لمبنيويػػة  البنيػػويني ذ فسػػه  ذهلػػذوا يعيػػدوف الّنظػػر يف مػػواقفه    ػػ  وبػػلة محتػػتات  شــرتااسذلػػ  " 
 للــ ف فباــ  شــرتااسبػػك ا فػػرط سوػػده  سمػػل  ػػو مل يبػػ   م ػػا  ل فكػػار البنيويػػة األوىل  فػػول  م1968يو يػػو  -مػػايو

لاصػػرة  هارف ذفــا افــدلت ر امل ــد ( )لمــة( م  874- 950افاــةراي)و" حيػػاوؿ  10األب الروحػػي لمحراػػة امهػػا "
عنفةا ـــهن )فكػػػرة البنػػػا  الحكػػػاممّي يف الظّػػػاهرة المتويّػػػة فػػػيعمّ  مبػػػدذ الحػػػللي  سمػػػل مسػػػحويني مػػػ  الكػػػسـ خيػػػحّ  ذحػػػدةا 

ويو ػػػد  ػػا مسػػحول انتػػاز الفعمػػّي لمحػػػديث عنفةا ــهن ارةر بّــة( ويعػػ   ػػا لػػاوأرأة الػػػنف . وخيػػحّ  الثػػا  ) املعلــ زة(
 11المسػاّ     حيػػّدد فكػػرة الحػػللي    ّػػ  سناصػػر محكػػاثرة ارتبطػػ  فرتتبػ  فحعاّضػػدت سمػػل إبػػراز  ػػي  واحػػد غػػت محعػػّدد"

ـُ بدرافػػػػػةا اػػػػػواهرأ  حمفػػػػػٍة   (امل ةصـــــعة) امػػػػػا احػػػػػل  (م2013ت  )فبـــــ ارف  ةل ـــــ نويػػػػػرل  ذف البنيويػػػػػةأ هػػػػػي " الويػػػػػا
اػػكٍّ منهػػا  ظام ػػا أم ػػا  ذو اػػس  مرتابط ػػا  ذي بوصػػفاها بنيػػاٍت  فحػػحُ  ااجملحمعػػاتا  والعوػػوؿا  والمتػػاتا  واألفػػابتا  بوصػػ ا  

درافػػُحها مػػ  حيػػُث ذ سػػاُؽ تراباطهػػا الداهلميػػُة    مػػ  حيػػُث هػػي جمموسػػات مػػ  الوحػػداتا ذو العناصػػرا املنعةلػػةا  و  مػػ  
فيعػػرؼ ( م Gilles Deleuze  1925- 1995 بــهن ف لــ ز)ذمػػا املفكػػر الفر سػػي  12حيػػػُث تعاقُبهػػا الحػػارخيي "
ويلاػػد  13ابلوػػوؿ"   ديكػػ  ذف تكػػوف ةػػة بنيػػة إ  حيػػث تو ػػد لتػػة" (م1976:زلــعاي إبــعاهبم) البنيويػػة امػػا يػػورد ذلػػ 

سمػػل فكػػرة سػػدـ و ػػود ذيػػة سسقػػة بػػني مفهػػـو البنيػػة مػػ   هػػة وبػػني ذيػػة صػػورة حسػػية ذو ذي  ػػكك مػػ  ذ ػػكاؿ  (ف لــ ز)
 ا ياؿ  ذو ذية ماهية سومية م   هة ذهلرل. 

   The genesis of structuralismة ــ  ــ بــأة اف؟ــنش

يػرل بعػ  البحػػاث ذف  شػلة البنيويػة يعػػود إىل المتػة وببيعحهػا " فالمتػػة هػي الػرح  األّوؿ لنشػػلة املعيػار البنيػوي  إذ هػػي   
لح ػوير  فػ ف املعرفػة سرب هندفحها املحجّددة وتسزمها الوايفي م  المحظة الحارخيية اثك صورة ا  بنا  الحس  مػا يكػوف ا

ذّمػػػا مػػػ  الناحيػػػة الحارخييػػػة يعػػػد  14المسػػػا ية قػػػد افػػػحوسب  الفكػػػرة البنيويػػػة فجمػػػ  مسلهػػػا ووضػػػع  املفػػػاهي  امللديػػػة  ػػػا"
مػػ  ذصػوؿ ذمازيتيػػة ولػػد يف  هاغ ــطب  سالػذي" يححػػّدر  (مAugustinian 430)ااغ ــطب  س  الوػدي  السهػػو  

. الػػ ي اا ػ  مدينػػة توػػ  يف إحػػدل موابعػات ًمكػػة رومػػا يف  ػػاؿ ـ354باغافػ  حاليػػا  فػػوؽ ذهػراس يف ابةائػػر سػػاـ 
ىل موضوع ذةية المتة و ميمها  يظهر ذل  مػ  هلػسؿ وصػ  بعػ  إسوؼ األوؿ يف الحاريخ الذي تطرؽ الفيم 15ذفريويا"

ذ ػػ  تمميػػذ جمػػد يف المتػػة الستينيػػة  ويف العمػػـو الرايضػػية  واملوفػػيول والفمسػػفة"   ــطاغا هالبحػػاث لػػ  ابلوػػوؿ" وقػػد ذاهػػر 
 16واػػاف سومػػي الومػػػ  ساافػػا  سمػػل بمػػػل العمػػ ". وملػػا ذا درافػػػح  ذهلػػذ يعمػػ  النحػػػو يف أ سػػيف   البسغػػة يف قربا نػػػة"

 سػػاف. ان"واسحربهػا  المتػػة  سػا ةة سػػ   وػك احلويوػػة  أل ػا قاصػػرة سػ  إلػػاد مرادفػات لمحعبػػت سػ  املشػػاسر الػ ي يشػػعر  ػا 
ف المتػػة هػػي ذ ااغ ــطب  سويػػرل الفيمسػػوؼ   سسمػػة سمػػل األ ػػيا  املو ػػودة يف ا ػػارج  إفالكممػػة يف احلويوػػة  مػػاهي 
ف ألذف  ولكنهػػا هػػي اػػاهرة روحيػػة ذيضػػػا  األطػػرؽ ببمػػػة ي احلنجػػرة و مػػػ  احلبػػاؿ ال ػػوتية يف اػػاهرة ماديػػة  صػػوت خيػػرج

 17ميةيػة ولكػػ  املعػ  واحػد املو ػػود هػو واحػػد"يف انت Godصػوت مفػردة يف يف العربيػػة مػثس خيحمػػ  سػ  صػوت اممػػة 
واملعمـو م  الو هة الحارخيية ذيضا  ذف النظرية البنيوية مل تنشل م  فراغ ومل تولد م  سدـ وإمنا اا   وليػدة فػياؽ سػاـ  هيػل 
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 ا برتاامات  ودية وتطورات سممية. فود اا   الثورة العممية ال ي سرفها العػامل يف  ايػة الوػرف الحافػ  سشػر وبدايػة الوػرف 
   Sigismund Schlomoفرويػػد”)ػػػػػػػػػػػوالنظػػرايت العمميػػة وتػػاح الدرافػػات النفسػػية لػػالعشػػري  واهػػور املنػػاه  

Freud  1856- 1993هو ببيل منساوي م  ذصك يهػودي  اهلػح  بدرافػة الطػل الع ػك ومفكػر حػر يعحػرب  (م
ملفػػ  سمػػػ  الححميػػك النفسػػػي. وهػػػو ببيػػل األس ػػػاب النمسػػاوي الػػػذي ذفػػػ  مدرفػػة الححميػػػك النفسػػي وسمػػػ  الػػػنف  

الححميػك النفسػي بنظرايت العوك والسواسي  و لية الدفاع س  الوم  وهلم  املمارفة السػريرية يف  أعا داحلديث. " ا حهر 
امػػا ا ػػحهر بحونيػػة إسػػادة  ديػػد الرغبػػة ابنسػػية    حلػػوار بػػني املػػري  وا مػػك النفسػػيلعػػسج األمػػراض النفسػػية سػػ  بريػػ  ا

والطاقػة الححفيةيػة األوليػة لمحيػاة البشػػرية  فضػس سػ  الحونيػات العس يػة  سػػا يف ذلػ  افػح داـ بريوػة تكػوي  ابمعيػػات 
لمنظػرة الثاقبػة سػ  رغبػات ظريح  م  الححوؿ يف العسقة العس ية  وتفست األحػسـ ام ػادر وحموات العسج النفسي  و 

يف  "افاعا ــد ا"  ذو قػػد ا تعػػديمها مػػ  قبػػك ا ػػافظني ابػػدد وأعا ــديف حػػني ذ ػػ  ا جتػػاوز الكثػػت مػػ  ذفكػػار   السوسػػي
د م  العيوب يف اثت م   ظرايت   ومػ  هػذا تبوػل  اية الورف العشري  وم  الحودـ يف جماؿ سم  النف  بدذت تظهر العدي

مهمة يف أريػخ الطػرؽ السػريرية وديناميكيػة الػنف  ويف األوفػاط األااددييػة  وذفكػار    تػةاؿ تػلثر  أعا دذفاليل وذفكار 
وتطػور الػدرس المسػا  وافػحفادت  مػ  املػنه  الحجػريك  هػي سوامػك مػ   18يف بع  العمػـو ان سػا ية والعمػـو ا  حماسيػة"

ة الكميػة لػػ دب بػني ذهلػرل هيػلت لظهػور النظريػة النوديػة البنيويػة وو هحهػا يف الحلايػد سمػل سمميحهػا  ػو ا هحمػاـ ابلنظػر 
 م  جـة  هـهن لةنـ  اف؟ ب  ـة : فػحفادة يف سمميػة النشػلة ُيطػرح السػلاؿ الحػايو حيجػة لحمػ  العسقػة وان  والبحث س  ذدبيح 

هنا ديك  افحب ػار مضػموف مػا مػ  هلػسؿ الػن   هفعب إىل ابن ةن امشةمع  هم هية هفعب إىل ط؟ب ة اف لم افط؟ب   
ا  اميػػا  بنمػػوذج العمػػػـو الحػػاي: " اػػاف الحفكػػت الػػػذا   الػػذي رافػػ  تطػػور العمػػػـو ان سػػا ية يف الوػػرف الحافػػ  سشػػػر  لكومػػ

ابلمتػة األملا يػة  )اف لـم ابن ـة ( Geisteswissenschaftا تبّينػ  إبسلػة سجمػل سمػل أريػخ اممػة وذل  م  الطبيعية
ومػػ  ذلػػ   تكحسػػل هػػذ  الكممػػة معناهػػا املػػللوؼ لػػدينا إذا  ػػا ت ب ػػيتة  Human Scienceوابلمتػػة انتميةيػػة 

 Soulابلمتػػػة األملا يػػػػة وابلمتػػػة انتميةيػػػة  Geisteswissenschaftابمػػػ  فوػػػط  فػػػالعمـو ان سػػػا ية سمػػػـو الػػػروح 

science  تػػدرؾ ذاهتػػا بوضػػوح  ػػديد مػػ  هلػػسؿ قيافػػها ابلعمػػـو الطبيعيػػة الػػ ي يضػػمحّك فيهػػا األثػػر املثػػاي املحضػػم  يف
ولػػػػج  ذهػػػػل بعػػػ  الدارفػػػػني إىل ذف النظريػػػة البنيويػػػػة  ظريػػػػة  19ومفهػػػـو سمػػػػ  الػػػروح" Geist (Spirit)  مفهػػػـو الػػػػروح
ليها العوػك النوػدي  وافػحفاد فيهػا مػ  سمػـو المتػة  فػ ف ابحثػني  هلػري  يعػودوف ابلبنيويػة إىل  ػذور ضػاربة  ديدة وصك إ

)هبغــهنو ق.م(322ق ق.م Aristotle  348 )هرســط يف الوػػدـ  منػػذ ذايـ 
  Hegel1770 -–1831م) 

 م(. Karl Heinrich Marx 1818 - 1883)مةرلسو

  Structural genesis factorsة ــ  ــ بــأة اف؟ــنشهن ـــ امــم 

سجػػػة املػػػدراس الفمسػػػفة احلديثػػػة سػػػ  إلػػػاد قافػػػ  مشػػػرتؾ بينهػػػا  فكػػػك واحػػػدة بػػػدذت تبحعػػػد سػػػ  مراػػػة قضػػػية  -1
هػي التايػة مػ  و  سػاف حعدة س   وهر الوضػية الػ ي هتػ  انا  ساف املحعموة ابلو ود  فكا   تترؽ يف طوثها مب

بعػػػػد ارتكازهػػػػا سمػػػػل اػػػػاهرة لػػػػددة مػػػػ  الظػػػػواهر العديػػػػدة املو ػػػػودة يف الكػػػػوف  رســــةفته يف ا(بــــةة( ) و ػػػػود 
 واملكحشفة  ديدا.
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 )ســ ر ن لغلغــةرفو ػػدهتا الفمسػػفة الو وديػػة سمػػل يػػد ذ ػػاوؿ الفمسػػفة البنيويػػة الوضػػا  سمػػل ا  عةاليػػة الػػ ي   -2
Søren Kierkegaard 1813 – 1855)نبتشـه)والفمسػفة العدميػة الػ ي وضػعها  م Friedrich 

Nietzsche  1844 -1900والفمسػػػػفة املثاليػػػػة اجملػػػػردة يف دايلكحيكيػػػػػة هيجػػػػك  والفمسػػػػفة الظاهراتيػػػػػة  (م
 .م(Edmund Husserl 1859-1938)افم ن ه سعل املبهمة سمل يد 

ا فػراط سوػد الفمسػفة الو وديػة بعػػد هلسػارة النازيػة ًػا ذأح فرصػة ابػػتة لمعديػد مػ  الو ػوديني لحتيػت اجتاهػػاهت   -3
 الفكرية. 

تبحث املدرفة البنيوية س  إلاد ابذور املشرتاة لممعرفػة ان سػا ية  ومػ    أتفػي   ظػاـ موحػد يفسػر مجيػ    -4
ايبهػػا  ػػك إسػػادة تر ذسناصػػرها األفافػػية مػ   ىلإ افظــ اهع()الظػواهر يف الطبيعػػة  فهػػي  ػػاوؿ تفكيػ  الن ػػوص

للــ ف فباــ  )ويف هػػذا الح ػػور تسػػحفيد ًػػا اتػػة  العػػامل األ ثروبولػػو ي    سػػافسمػػل  سػػ  واحػػد اػػي يفهمهػػا ان
)إيـةف  سػاف منػذ بدايػة ترميػة  ل صػوات لعسمػات والرمػوز الػ ي ابحكرهػا انوهػو إلػاد العسقػات بػني ا سرتاس(

 ال ي افح دمها يف إسطا  املعا  وترمية الظواهر والحعبت س  بري  العسمات. افلغة(

   The foundations of literary structuralism بةــة انفبــ  ــ؟ بــس افـــهس

   20مفهـو الد لة. حيث " تعحرب الد لة ذحد املفاهي  األفافية يف البنيوية ال ي تطب  اجتاهها الفمسفي" -1
ويعػػػرب سػػػػ  العسقػػػػة بػػػني املعرفػػػػة ان سػػػػا ية  ) اف؟ بــــ  ا(النمػػػوذج. يُعػػػػّد ذحػػػد " ذهػػػػ  املوػػػػو ت املعرفيػػػة سنػػػػده   -2

 21لمموضوع  وبني املوضوع ذات   والنموذج مفهـو يسحند إلي  البنيويوف يف هلسفه  م  املاراسية "
 ػػل افػػحو  منػػ  معظػػ  لوػػد بػػرز النمػػوذج األلسػػ  امنهػػك هل  Linguistic modelالنمػػوذج األلسػػ   -3

     العمػػػـو األدبيػػػة والمتويػػػة موادهػػػا  والبنيويػػػة مل تكػػػ  اتتهػػػا مػػػ  النظػػػرايت األدبيػػػة فوػػػد أتثػػػرت ذديػػػا أتثػػػت  فكػػػار 
وم  فػار سمػل  جػ  مػ   م(Ferdinand de Saussure   1857 - 1913)أعف  ةند ف  س سغ 

افػحبعدوا سػ   "درافػة المتػة بػذاهتا ولػذاهتا “ حتا   هػو األلسنيني إف هل   األلسنيوف منذ ذف قرروا ذف جماؿ ا
إبػػار الدرافػػة اػػك مػػا هػػو هلػػارج سػػ  هػػذ  البنيػػة ومنبػػ  سػػ  اينو حهػػا وهػػو مػػا فحلفػػ  سميػػ  ابلضػػبط النظريػػة 

 البنيوية دسامحها الحنظتية وفحسوغ  يف  كك ذبروحة.
  Formalism among formalistsالنةسة الشكمية سند الشكس يني  -4

يف  اية العود الثا  م  الورف العشري  لاولة بذل  وضػ  ت ػورات  ديػدة  ا  ذدبي ا  اجتاهإبسحبارها اهرت النةسة الشكمية 
مل يعهػػدها النػػاس حػػوؿ األدب وهػػو مػػا اقػػرتح سمػػل تسػػميح   حوػػا بنظريػػة األدب  واػػاف فكػػر الشػػكس يني ين ػػل سمػػل 

الوقػ  الػ ي تمجػل يف  ميمهػا لػ دب إىل النظػرايت املاراسػية الػ ي تػربط   طي  الوواسد النودية الػ ي اا ػ  فػائدة يف ذلػ 
سمل ذصحاب الشكك ما لحودـ الدرافات المتويػة مػ  ذةيػة  خي الظواهر األدبية ابلحتتات ا  حماسية وا قح ادية  ومل 

   Roman Jacobson) ةل؟ ــ نبػراغ المسػػا ية بةسامػة النوػػد الشػكمي فمػػذل  ذفسػوا حموػػة  يف فػبيك دفػػ  سجمػة
الذي" تنطم  موو ت  م  ذف األدب يف موام  األوؿ لتة  وذف البنيوية مػنه  يح ػذ مػ  سمػ  المتػة  م(1982 – 1896

ػػا لػػ   لػػذل  يعمػػد إىل تطػػوير ثنائيػػات  وين ػػل سممػػ  بشػػدة يف البحػػثا سػػ   وػػ  الوايفػػة   )افتــأفبك ااالختبــةر(ذفاف 
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وبف  الشكميوف يضعوف ا طوط العريضة ل ػرؼ النوػاد سػ  الدرافػات السػياقية  "  22الشعرية  يف المتة داهلك األدب"
الوفائك الشػكمية هلاضػعة لممضػموف و ػذا ديكػ  "و ذا قاـ الشكس يوف الروس بومل الواسدة ال ي اا   فائدة م  ذف 

وقالػػػ   ف موضػػػوع    الوػػػوؿ  ف " مدرفػػػة الشػػػكميني الػػػروس دسػػػ  إىل ضػػػرورة الرتايػػػة سمػػػل العسقػػػات الداهلميػػػة لمػػػن
ذدبيػػػة األدب  وتحكػػوف األدبيػػػة بشػػػكٍك سػػاـ مػػػ  األفػػػاليل   ةل؟ ـــ نالدرافػػة الحارخييػػػة ينبتػػي ذف ينح ػػػر يف مػػػا ذ ػػا  

فنظػروا إليهػا بطريوػة معكوفػة فمػثس ذفكػار  23واألدوات ال ي اية األدب س  غت   ذي ا  ػائ  الػ ي ايػة ذلػ  األدب"
إىل الواق  هي جمػرد ذريعػة هلار يػة يمجػل إليهػا الشػاسر لحربيػر افػح دام  لموفػائك الشػكمية  الو يدة وموضوساهتا وإ اراهتا

ذو بعبػػارة ذهلػػرل مػػا حيػػػدد املضػػموف هػػو ببيعػػة الشػػػكك ذي   يو ػػد معػػ  بػػدوف  ػػػكك وماهيػػة العمػػك األد  يف ببيعػػػة 
 .  واألدب   يعدو ذف يكوف افح داما هلاصا لمتةوذهلتا   الشكك ذو   

لوػػد   ا  بوضػػ  ذفػػاس سممػػي لنظريػػة األدبإف الشػػكس يني الػػروس اػػا وا ذاثػػر اهحمامػػا اببوا ػػل املنهجيػػة وذاثػػر ا شػػت 
ذداب  و اندل ذصػػحاب هػػذا ا جتػػا  ذاثػػر مػػ  مػػرة  ف موضػػوع سمػػ  األدب لػػي  األدب وإمنػػا األدبيػػة ذي مػػا يكػػوف بػػ  ذثػػر 

المتػػة موضػػوسا وغايػػة لمدرافػػة دوف وصػػمها  فػػباب هلار ػػة سنهػػا  مرت ػػني يف ذلػػ  فػػبيك الدرافػػة المسػػا ية املح ػػذة مػػ 
وقد ذفضل ا ػوض يف هػذا املوضػوع إىل ا هحمػاـ ابلويمػة األدبيػة الػ ي سرفهػا بعػ  البحػاث بوولػ : " إف صػفة األدبيػة   

ن  قيمػػة   ػػك إ  يف صػػمحها ابلػػّن  امللّفػػ  لعسقػػات بػػني الكممػػات املكو ػػة لػػ  هػػذ  العسقػػات هػػي الػػ ي تكسػػل الػػ
ويف ذات السػػياؽ  24ذدبيػة  وديكػػ  افػػحنحاج ذلػ  مػػ  سػػدة درافػات حػػوؿ البنيويػػة تراػة سمػػل هػػذا ا ػور املعػػريف لمبنيويػػة "

وفيػػ  م 1979احابػػ  صػػناسة الػػن  فػػنة    م(Michael Riffaterre 1924- 2006مبشــبهن ر اــةيغ )وضػػ  " 
سمػػػ  البسغػػػة  (ر اـــةيغ)فمػػػا هػػػي األدبيػػػة  يسػػػحبعد  يػػػرل ذ ػػػ  لػػػي  مػػػ   ػػػ  ذد  دوف ذدبيػػػة و   ذدبيػػػة دوف  ػػػ  ذد 

وان شػػػػائية والححميػػػػك األد   لعجةهػػػػا سنػػػػد  سػػػػ  الكشػػػػ  سػػػػ  ذدبيػػػػة الػػػػن  األد   أل ػػػػا توػػػػـو سمػػػػل تعمػػػػي  الظػػػػواهر 
املسح ر ة م  الن ػوص  .. ذمػا الححميػك األفػمو  لمػن  فهػو الػذي يضػ  يػدي ا مػك سمػل ذدبيػة الػن  األد   حيػث 

الػن  الػذي هػو صػرح مكحمػك ينبتػي تحبػ   ػة الفرديػة فيػ . وهػذ  السػمة الفرديػة هػي األفػموب  وهػي ابلحػاي ينطم  مػ  
وب فة سامة يثت احلديث س  البنيوية  وسا م  الرغبة يف معرفة ببيعحها  ولاولة إلاد حكػ  سميهػا  سعػ   25ذدبية الن "

هـهن اف؟ ب  ـة أل ـاة هم مـ  ج خـة  سفػفة السػلاؿ الحػاي" ت نيفها يف مسحول معػني  ويف هػذا السػياؽ يطػرح بعػ  الف
 26دل إىل بػروز  وػاش حػاد بيػنه "ذمجهػورا مػ  الفسفػفة والعممػا   و  لوػد ذقمػ  هػذا السػلاؿ اف لمـ  من م ةهج اف؟حث 

وم  هذا احلوار يف هذ  املسللة تد م  يػرل ذف البنيويػة )مػ  املػدارس الفمسػفية احلديثػة  اهػرت يف بدايػة الوػرف العشػري  
 اوتطػورت سمػل يػد سػامل األ ثروبولو يػ (م1913-1857)فػنة  أع دانـد ف  س سـغسمل يد العامل المتوي السويسري 

ف تبنحهػا معظػ  فػروع العمػـو ذوالعمما  يف الوػرف العشػري  بعػد  فسففةم  ال ا  ابت   ا    و افحوطب  سددلل ف فبا  سرتاس
يف موابػػك هػػذا الح ػػور ي ػػن  فسفػػفة  هلػػري   27ملــم افــ اس املــم افلغــة(  )ملــم اال تمــِةان سػػا ية والعمميػػة مثػػك 

محعػددة مػػ  قبػػك  " تفهػػ  البنيويػػة سمػل ذ ػػا -:البنيويػة سمػػل ذ ػا مػػنه   امػا ذ ػػا تفهػػ  سمػل ذ ػػا  محعػددة يوػػوؿ يف ذلػ 
البػاحثني الفر سػػيني ومػػا يشػػهد سمػػل ذلػػ  اثػػرة النوا ػات احلػػادة ويف  حمػػ  اجملػػا ت واملػػلارات  ولكػػ  مػػ  الواضػػح ذف 

فػبب  الحطػور الثوػايف يف الن ػ  الثػا  مػ  الوػرف   يف املعرفػة العمميػة شر يف مشكك سممي لدد  وهي مػنه ال البنيوية    
-1910مــةم الػػ ي اهػػرت يف موفػػكو )افشــكلبة(  وأتثػػرت هػػذ  املدرفػة الفمسػػفية  فكػػار املدرفػػة المتويػة 28العشػري "
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بػػراغ  -. وقػػد راػػةت املدرفػػة المتويػػة يف موفػػكوم1913 –1915ىل حموػػة بػػراغ هلػػسؿ فػػرتة إ  امحػػد ذثرهػػا  م1915
ف الحعبػػػت  ر ي  الػػذي اػػػاف يػػوحي اهحمامهػػا سمػػل الشػػػكك والرتتيػػل الػػػداهلمي لمػػن  بعيػػػدا سػػ  الظػػػروؼ وانبػػار ا ػػػا

فعنػػدما   فمسػػفة واحليػػاة ا  حماسيػػة والبيػػ  ػػ  ا عكػػاس لمواقػػ  ا ػػار ي املحػػلثر  فكػػار الذد  دائمػػا يفسػػر سمػػل ذفػػاس األ
قوالبهػا ومفرداهتػا ابلشػكك  يف منػا ذسػاد ترتيبهػاإو و ػد املفػردات املسػح دمة ذيكحل  اسر ما ق يدة بميتة   يعػ  هػو مػ  

و ذو الػػػوزف الشػػػعري ذو تسحػػػ  النتمػػػة املوفػػػيوية مػػػ  انيوػػػاع ذطبػػػاع  رسػػػا بسػػػبل ال ػػػيتة ابديػػػدة الػػػذي يعطػػػي هػػػذا ا  
 ا  واألدوات وال ور مو ػودة يف ذي لتػة حسػل قوالػل لكمػة اميػة واألف هذ  املفردات ألالوص  ابماي لمو يدة  
دوات املسػػح دمة األ  املححػػدث  ػا  وهػػي  ػة  مػػ  قواسػػد المتػة  ػػذا اةػذت هػػذ  املدرفػة مػػ  محكاممػة ابلنسػػبة لممجحمػ

هػػػػي األدوات  ة الػػػ ي قػػػػد تػػػلثر سمػػػػل الػػػن   مػػػػا يهػػػ مػػػ  الػػػن  وترايبهػػػػا لػػػور  جهػػػػا  فهػػػي   تبػػػػاي ابلعوامػػػك ا ار يػػػػ
و ذي إبػػػار ذودوافعػػػ  وبيجحػػػ  بتػػػ  النظػػػر سػػػ  مشػػػاسر الكاتػػػل وفػػػتت   )اف هبقـــة نا ـــ ة(املسػػػح دمة يف ترايػػػل الػػػن  

  ــةن بــ ل ســـةريع)  ويعحػػػرب ف البنيويػػة قحمػػ  الشػػػاسر واملللػػ  والعػػامل والفنػػافذ -:هلػػار ي لػػ  سسقػػة ابلػػن    ػػػذا قيػػك
Jean-Paul Sartre 1905 – 1980) ذف البنيويػػػػة مػػػػا هػػػػي إ  ذيػػػػديولو يا  ديػػػػدة و هلػػػػر فػػػػسح ضػػػػد  م "

 (م1997ت   Dominique Jean Marie ـةن مـةر  فام بـةك )ترفع  الرب وازية  ويوػوؿ الش  ػا   ()مةرلس
 ذف ذف البنيويػػة وضػػعية  ديػػدة حيػػػثمبشــبهن فاأـــع ن( )ذف البنيويػػة مػػاـ ابرد ين ػػل سمػػل األفػػػطورة الو وديػػة  ويػػرل 

نه  ف الفمسػػفة البنيويػػة هػػي املػػإوب ػػورة سامػػة  29ان سػػاف لػػي  موضػػوسا  صػػعبا  فوػػط بػػك لػػي  موضػػوسا  سمػػل انبػػسؽ "
منػػا إطباساتػػ   ألف امهػػا ليسػػ  ببيعيػػة و و منحو اتػػ  الفكريػػة وا ذ سػػا  إفافػػية لكػػك  شػػاط الػػذي حيػػاوؿ إلػػاد البنيػػة األ

 ػػػا لاولػػػة لحفسػػػت إ  هلاصػػػة يف موضػػػوع الحعريػػػ  وإسطػػا  املعػػػا  لممفػػػردات المتويػػػة املسػػح دمة ()م تـــ ج اف قـــهنمبحكػػرة 
يف العسمات والرموز وبوية وفائك ا ت اؿ ال ي تشرح ايفيػة إسطػا    )اف بمةئبة(األ يا  ابلحناار والحشاب  املو ود بينها 

هػػػذ  النوطػػػة املراةيػػػة  هحمػػػاـ النظريػػػة   ان سػػػاف بمتحػػػ  وابلكػػػوف ا ػػػيط بػػػ و ػػػذا تراػػػ  سسقػػػة   األ ػػػا  واملعػػػا  ل  ػػػيا 
وراػػةت املعرفػػة   اافػػة سمػػـو املعرفػػة: الفيػػةاي   والرايضػػيات  وا  ثروبولو يػػا  وسمػػ  ا  حمػػاع  والفمسػػفة واألدب  البنيويػػة يف

حويوػػة واقعػػة ديكػػ  لإ سػػاف إدرااهػػا  اممػػ  سػػ  بريػػ  تطبيػػ  املػػنه  البنيػػوي يف الحفكيػػ  )اف ــة ( البنيويػػة سمػػل اػػوف 
ف تكػػوف ذات تو ػػ  ذ ػػذا اػػاف سمػػل الفمسػػفة البنيويػػة  يف هػػذ  املعػػارؼ الرموز والعسقػػات والرتاايػػل المتويػػة فػػوالرتايػػل 

اننلعاب فـ    قاـ سامل ا  حمػاع والمسػا يات و ولححوي  هذ  املهمة  (Epistemology)إب تبم ف    معريف  وي 
ة  معحمػد سمػػل موولػة: " اػػك ىل درافػػة ببيعػة اجملحمعػات الودديػػإحاولػػة  وػك املػنه  البنػػائي لمتػة س )للـ ف فباــ  سـرتاس(

ف فيهػا ألمػ  وا ػل الباحػث ااحشػافها   نتةج اف قهن اف؟ـةطن( إ)فطورة مسحندة سمل بنية غت واسية مللفسيها ذو ذسادة 
املرتكػػةات األفافػػية لػػنه  النظريػػة البنيويػػة االمتػػة  )ســرتاس(يحمظهػػر  ػػكك  شػػاط العوػػك البشػػري ب ػػورة سامػػة  فحػػدد 

 والكسـ والمساف  والداؿ واملدلوؿ  وانحيا   واملسحوايت المتوية م  صوتية وصرفية وترايبية ود لية. 

 ةــ ةنبــغ افلــ ســة ســب  ــب 
س  بطريوػػػة مسػػػحوّمة وبعيػػػدة سػػػ  ذيّػػػة ذو هػػػيك بنػػػا   " الّمسػػػا يات البنيويػػػة هػػػي مػػػنه  سػػػاـ حيمّػػػك ذّي  ػػػ ٍّ لتػػػوي ابسحبػػػار  

مسبسات ذو اروؼ هلار ية  وابسحبار وحدات  محشابكة ومرتابطة فيما بينها داهلميا  ذي درافة الّمتة يف ذاهتا ومػ  ذ ػك 
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: " فالمسػا يات يوػاؿفعالػة يف املعرفػة ان سػا ية  وينظر بع  البحػاث اليػـو إىل المسػا يات سمػل اسحبػار ذ ػا ذداة 30”ذاهتا
ماوػػوُد احلراػة الحلفيّسػية يف املعرفػة ا  سػػا ّية   مػ  حيػث أتصػيُك املنػػاه  وتنظػُت بُػُرؽ إهل ػا ا فحسػػل.  ذُوااػكأ  ػااليػـو 

ي ػةُ  ان و   يحميّػة   ػذ المتّػةأ مػادأةال  ػا وموضػوسا  ولكُ  ذيضا م  حيث إّ ا تعك  سمػل درافػة الّمسػاف فححّ   سػاف بشػي  اأ
وهػذ  ا  وصػية املطموػة هػي الػ ي ذضػف  سمػل المسػا يات   منذ الوػدمي   ّػ  احليػواف النػاب وقد حدُ  احلكما    ـابلكس

فالمتّػة سن ػر قأػاّر يف العمػ  واملعرفػة فػوا ُ مػا اػاف منهػا سممػا    فسػ  الوقػ   ػعاع يفاباذبّية وان صبتة -م   هة ذهلرل
مػا ورا   هػي وايفػةُ  وتمػ   األ يا  وابلمّتة  ححدث س  المتػة ححدث س   دقيوا ذو معرفة  سبّية ذو تفكتا جمّردا. فبالمّتة

بعػػػػد وفاتػػػػ  يف سػػػػاـ   الػػػػذي احبػػػػ  تسميػػػػذ  فــــد  س ســــغ” حمة ــــعات يف افّل ــــةنبةت اف ةمــــة“ويُعػػػػّد احػػػػاب  31المتّػػػػة"
يف  امعػة    البدايةأ األوىل الػ ي ذّدت إىل اهػور الّمسػا يات البنيويػة  وهػو يضػّ  جمموسػة مػ  لاضػرات  الػ ي ذلواهػام1916

احابػػػ  املػػػػذاور   ف ػػػا بحعريػػػ  المتػػػة ذاهتػػػا ًيػػػة ا بػػػني ثػػػػسث   س ســـغوقػػػد " بػػػدذ  م1906م ا  1901 نيػػػ  بػػػني سػػػاـ 
فالمتػة سنػد   ظػاـ مػ  الرمػوز امل حمفػة الػ ي ُتشػت إىل ذفكػار   )افلغـة  اافل ـةن  اافكـالم(مسحوايت م  النشػاط المتػوي 

اهت   ذمػا  حمفة  وهػي جمموسػة امل ػطمحات الػ ي تح ػذها هيجػة اجملحمػ   اممػ   نأحػة الفرصػة ذمػاـ األفػراد ملمارفػة ممكػ
ادثة  ذما الكسـ يُعػرؼ   ػ  الححوػ  الفػردي  ػذا النسػ   ظاـ المتة ال ي م  هلسل  تُنح  سممية ا  المساف ف    سند  يُع 

 ةمي ـــ)فارلذات الطّػػػاب  البنيػػػوي واملحػػلثرة سباحػػػث )س ســـغ( . اا ػػػ  ذفكػػػار  الّمتويػػػة 32يف احلػػا ت الفعميػػػة مػػػ  المتػػػة"
" ذمػػا سػػ   ظريػػة دي س ســغيوػػوؿ بعػػ  البحػػاث سػػ   ظريػػة   نطموػػا لممػػدارس الّمسػػا ية احلديثػػةم (م1917- 1818
ػا ومػ  ذ ػكا ذاهتػا  وقػد فػّرؽ بػني  س سغ يف سم  المتة  فهو يرل ذفَّ موضوع سم  المتة ال حيح والوحيد هو المتة يف ذاهتا

المتػػةا واألقػػواؿا املنطوقػػةا واملكحوبػػةا  فالمتػػة ذصػػواتال دالػػةال محعػػارؼ سميهػػا يف جمحمػػ  معػػني  وإف مل تو ػػد اواقػػ  منطػػوؽ لػػدل 
فػػراد ا  ذمػػا األقػػواؿ فكػػك احلػػا ت املححووػػة مػػ  افػػحعما ت المتػػة  و  يكػػوف واحػػد منهػػا  بػػك و  يمػػـة ذف ذي فػػرد مػػ  ذ

ذفافػػػّية لكػػػكّا مػػػ  يهػػػح   ف  س ســـغقػػػد ذصػػػبح  لاضػػػرات و  33تكػػػوف مجيعهػػػا ًثمػػػة لمتػػػة يف اما ػػػا و وائهػػػا املثػػػاليني"
سػػا يات البنيويػة ابفػح داـ بػػرؽ سمميّػة منهجيّػة صػػارمة بدرافػة سمػ  الّمسػػا يات فهػي تعطينػا  ظػػرة اثقبػة يف ذفافػيات المّ 

)مــن فراســة افّلغــة سػػ  مػػا اػػاف سميػػ  مػػ  قبػػك  سنػػد درافػػحها لمظّػػاهرة الّمتويػػة  ًّػػا فػػاه  يف تتيػػت منحػػل الػػّدرس الّمسػػا 
يسػػػح دـ  .  شػػت إىل ذّف دي فوفػػت  فسػػ  مل اترخيبــة ابطع قــة أل ــابة إىل اصــك افّلغــة لظــةهعة ا تمةمبــة احلبل ــة(

ذف يكػوف سمػل درايػة  الّمسػا ياتسمػل اػّك مبحػدئ مهػح  بعمػ  ” نظـةم“ذو ” ن ـق“  وإمّنا افح دـ اممػة ” ب بة“اممة 
          الّمتػػػػػػػػة  نيويػػػػػػػػةحػػػػػػػػيف يػػػػػػػحمّك  مػػػػػػػػ  تحب ػػػػػػػػ  ذصػػػػػػػػوؿ الّمسػػػػػػػػا يات الب ف  س ســــــــغابملفػػػػػػػاهي  األفافػػػػػػػػية الػػػػػػػػ ي ذتػػػػػػػػل  ػػػػػػػػا 

(langue)   اافكالمlanguage)   اافّل ةنparole )  وتفريو  احلاد بينها يووؿ الداحور اػاـ حسػاف امػا  وػك
  والكػسـ فػموؾ والّمتػةُ معػايُت هػذا ـ سمػك والّمتػةُ حػدوُد هػذا العمػكسن  الباحثوف ابةائريوف يف الشبكة العنكبوتية  الكس

حيسػػ  ابلسػػم     والكػػسـهػػذ  احلراػػةحراػػة والّمتػػةُ مظػاهُر   والكػػسـ والّمتػػةُ قواسػػُد هػذا النشػػاطالسػموؾ   والكػػسـ  شػػاط 
  والّمتػػة تفهػػ  ابلحلمػػك يف الكػػسـ  فػػالكسـ هػػو املنطػػوؽ وهػػو املكحػػوب  والّمتػػة هػػي املوصػػوفة يف احػػل  طوػا  والب ػػر احابػػة

 الّمتػة هػػي اػك  مػا يػػدهلك يف ولكػّ  الّمتػة   تكػػوف إّ  ا حماسيػة الوواسػد واملعػا   و وهػا  والكػػسـ قػد يكػوف سمػػس  فػرداي  
سػػػة ا حماسيػػػة معّينػػػة لتػػػرض  طػػػاؽ النشػػػاط الّمتػػػوي مػػػ  اصػػػطسح ذو إ ػػػارة ذو رمػػػة صػػػو  ذو احػػػا  الػػػ ي وضػػػعحها جممو 

   بطريوحني: ف  س سغوينظر إليها   ا ت اؿ
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إف اا   يف صورة منظَّمة ذات قوا ني وو ود ا حماسي  ففي هذ  احلالة يطم  سميها الّمساف  ذي لتة معيَّنة    -1
 االعربية  واألملا ية  والفر سية  والرتاية  وانتميةية. 

ويف هل ػوص ذثػر المسػا يات  34ذّما النشاط الفردي العضمي ال و  الذي يوـو ب  الفرد  فيطمػ  سميػ  الكػسـ" -2
مّي يف فمسفة العمـو و ظريّة املعارؼ فود اػاف لمسػا يات فأضػُك صباحثني ذف " ذّما سمل ال أعيد األل بع  الير 

فػػحد ؿ حػػيف أتفػي  مجمػػةا مػ  الوواسػػد النأظريّػة والحأطبيويّػػة ذصػبح  اآلف مػػ  فرضػّيات البحػػث ومسػممات ا 
ا ّيػة املح طيّػة حلػوا ة النأسػبّية واملعياريّػة بتيػة وذبػرز هػذ  الوواسػد فضػس سػ  النةسػة العمم  ُسدَّت م ادرات ساّمة

 فلّمػػػا  والشػػّموؿ قاسػػدُة اػػػازج ا هلح ػػاص وقاسػػدة الحأفػػػّردةػػػا  إدراؾ املوضػػوسية سػػرب ال ػػػرامة العوس يّػػة اثنحػػاف:

لمتػػوي ومػػ  ذمحمػػ  تمػػ  األطػػاث: سمػػ  الػػنف  ا  يُعػػّد ُذفػػا  مػػ  ذفػػ  البحػػث احلػػديثاػػازج ا هلح ػػاص ف  ػػ  
ذلػػ  ذّف املػػػنه   ف  ػػػ  ةػػرة مػػػ  ةػػار المسػػا يات وصػػػورةُ وذّمػػا مبػػػدذ الحأفػػّرد والشػػّموؿ   المسػػا  واألفػػػموبيةوالنوػػد 

المسا  ين هر فيػ  الحأحميػك والحػللي  فيتػدو تفػاسس  قػارا  بػني تفكيػ  الظػاهرة إىل مراَّباهتػا والبحػث سمػا لمػ  
وا فػػػحنحاج معػػػا  طيػػػث يحعاضػػػد الحأجريػػػد والحأ ػػػني  فهػػػو مػػػنه  يعحمػػػد ا فػػػحورا    مللَّفػػػةاأل ػػػةا أ مػػػ  روابػػػط 

ويلاػػد  35فيكػوف مسػػار البحػػث مػػ  الكػّك إىل األ ػػةا  ومػػ  األ ػػةا  إىل الكػػّك حسػبما اميػػ  الضػػرورة النأوسيّػػة "
إّف الّمتػة والكػػسـ ذفػبُ  مػػ  المسػاف مػ  حيػػث  شػلهتما  فهػػذا األهلػت   يسػحوّر إّ  بعػػد مػرور العديػػد  س سـغ

الفػػػػردي يوػػػػـو سمػػػػل سن ػػػػر ” مػػػػ  األ يػػػػاؿ  امػػػػا ذ ّػػػػ    ديكػػػػ  درافػػػػة الكػػػػسـ درافػػػػة سمميػػػػة أل ّػػػػ  فػػػػردي  و
   فػػ  ”كػػ  درافػػح  درافػػة سمميػػةا هلحيػػار  وسن ػػر ا هلحيػػار   ديكػػ  الحنبػػل بػػ   ومػػا   ديكػػ  الحنبػػل بػػ    دي

هلػػال   يف حػػني ذ ّػػ   اا حماسيػػ اوابماسػػة  ًّػػا يعػػ  ذّ ػػا ليسػػ  و ػػود الشػػي  ابلنسػػبة لمتػػة ألّ ػػا ةػػّ  الفػػرد
اجلةنـــــــ  انأقـــــــ   يف:   ّػػػػػػػ  موضػػػػػػػوع ديكػػػػػػػ  مسحظحػػػػػػػ  وت ػػػػػػػنيف ديكػػػػػػػ  درافػػػػػػػة الّمسػػػػػػػاف درافػػػػػػػة سمميػػػػػػػة أل

وقػػد  ظػػر دي فيوفػػت إىل الّمتػػة بنظػػرة جتريديػػة ذي ذ ّػػ   ي()الربادلمػػاتيك ااجلةنــ  افعهســ  )السػػنحجماتيكي(
صػلَّ اهحمامػ  سمػل البنيػػة العميوػة   السػطحية لّمتػػة  مػ  هنػا قػػاؿ ذّف درافػة العسقػة بػػني الرتاايػل تكػوف مػػ  

: ذي النظر إىل بريوة ت ني  العناصػر الّمتويػة إىل سناصػر ذاػرب ذو إىل مجػك وسبػارات اجلةن  انأق  ا بني: 
دور  الّنحػوي املعػنّي فيكوف الرتاية سمل هلواص ترايل معػني و   وتوضيح العسقات بني هذ  العناصراايل  وتر 

رف   يدا حيف يسػحعد  مححػاف اهذ  ابممة: يرا   الحمميذ د   الذي لعك ابممة اكك ذات مع يف ابممة 
ذي العسقات بػني العناصػر الّمتويػة يف النظػاـ الّمتػوي ذو يف ابػدوؿ ال ػريف  فتاػة هػذا  اجلةن  افعهس :  التد

بداؿ اممػة  هلػرل يف ذبسط  يُع  هذا ابا ل إبمكا ية افػح ابا ل سمل  دولة العسقات وافحبدا ا. وبحعبت
  وا حيف يسػحعّد  مححػاف التػدمسب  اهذ  ابممة: حيضر الطالل ذدوات    وف املساس سع  ابممةدمجمة معّينة 

تسحػػ    ذو اهػػذ  األمثمػػة: فػػللُ  الشػػيخأ سػػ  الطريػػ  فػػللُ  ذهلػػ ي سػػ  الطريػػ  فػػللُ  الشػػري أ سػػ  الطريػػ 
الشػػػػ   يسػػػػلؿ سػػػػ  “و ػػػػود تسمسػػػػك لمكممػػػػات بطريوػػػػة منظمػػػػة مػػػػ  ابا ػػػػل األفوػػػػي  ًػػػػاّ خيمػػػػ  معػػػػ  ذّف 

بعناصػر ذهلػرل لػّددة ” الشػيخأ “دؿ املفعوؿ بػ    وم  ابا ل الرذفي  تسح  ذ   تسحطي  ذف تسحب”الطري 
 ػػمح مفعػػو  بػػ  يف الّمتػػة الشػػري   هػػي  صػػديوي  .. اخ. اػػّك هػػذ  العناصػػر ت : ذهلػػ ي ػػػػػيف النظػػاـ الّمتػػوي ا

احملــ ر افتــءام  ) ومػػ   ا ػػل  هلػػر ف ػػك بػػني  ية تعحػػرباف ثنائيػػة يف الّمسػػا ياتفالعسقػػة األفويػػة والرذفػػ  العربيػػة
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Synchronic  )ةب   تتــــااحملــــ ر اف(Diachronic  ذو  "السػػػػػنكرو ية“بػػػػني  ف  س ســــغحيػػػػث ميّػػػػة
  يكػػوف إّمػػا تةامنيػػا  ذو تعاقبيػػػا   فػػتل ذّف درافػػة  سػػ  الّمتػػػة  )افتةرخيبـــة(ذو  "الديكرو يػػة" يف موابػػك )اف صــابة(

فدرافة الّمتة سمل اسحبار ذّ ا  ظاـ يلّدي وايفح  يف فرتة معينة م  الػةم  ودوف العػودة إىل أرخيهػا هػو مػا ذ ػا  
ذي وصػػ  املراحػػك الحطوريػػة الػػ ي  اب ػػور الحػػةام   ويف املوابػػك  درافػػة الّمتػػة والحتػػتات الػػ ي تطػػرذ سميهػػا أرخييػػا  

ولحوضػػيح ا ػػػوري  ذاثػػر   وػػّدـ لكػػػ  هػػذا املثػػاؿ: ديكنػػػ    افت ــةف ()ا  اب ػػور الححػػػابعي مػػّرت  ػػا هػػو مػػػا ذ ػػ
 درافة الّمتة العربية الوددية يف الع ر اباهمي يف  ب  ابةيرة العربية  هنا ذ   تعحمد سمػل  ػ  الحػةام  سػا ذ ّػ 

لكػ  إف انػػ  تبحػث سػػ  تطػّور الّمتػػة العربيػة وافػػح داماهتا مػ  الع ػػر   مػ  الػػةم  تويّػد درافػػح  بفػرتة معينػػة
ذو الّمسػػا يات الحارخييػػة  و شػػت ” درافػػة تحابعيػػة“ابػػاهمي إىل الع ػػر املعاصػػر  ديكػػ  ذف  طمػػ  سمػػل درافػػح  

احلػاي  د يف  ديػد معناهػاأل ّػ  يػرل ذّف معرفػة أريػخ الكممػة لػ  يفيػ  رف  املنظور الححابعي ف  س سغإىل ذّف 
  signifiedواملػػدلوؿ  signifierلسػػنية تُعػػّرؼ العسمػػة  ّ ػػا ا ػػاد الػػداؿ لة " اسحبابيػػة العسمػػة األلويف مسػػ

ويُعّد الػّداؿ ال ػورة ال ػوتية املاديػة واملػدلوؿ هػو املفهػـو ذي ابا ػل الػذه  فهػو   يشػت إىل الشػي  بػك يشػت 
  يسػاوي املفهػـو احـةف / افـدال ا املـدف لهػي  signالعسمػة إىل ال ورة الذهنية ذو الفكرة سػ  الشػي   ذي 

لحبسػػيط املفهػػومني ذاثػػر  إلػػيك  هػػذا املثػػاؿ:   يو ػػد ذّي تفسػػت منطوػػي نبػػسؽ اممػػة  امل ــ (⇐)افصــ ت 
الوط: الداؿ الثػدايت ال ػتتة ذات   ا   حمفة لموط يف مجي  الّمتات    ذا تد ذ ”الوط“قاط سمل احليواف 

ف هػػذ  الحسػػمية منطويػػة ألّف صػػوت إابملػػوا   فيمكننػػا الوػػوؿ  ذربػػ  ذر ػػك: املػػدلوؿ لكػػ  إف ذردان تسػػمية الوػػط
  ف  س سـغربػ  ذر ػك ي ػدر صػوت املػوا : املػدلوؿ فشػّب  املوا : الداؿ حيػواف ثػدي صػتت   الوط فعس املوا .

هلػر  ويوػوؿ ذيضػا ذّف العسقػة اآلرقة ذات الو هني   ديكنػ  اةيػ  و ػ  دوف اةيػ  اسا م  الداؿ واملدلوؿ ابلو 
ف  ذّاػػػد    الػػػداؿ واملػػػدلوؿ اسحبػػػابي وتعسػػػفيبػػػني الػػػداؿ واملػػػدلوؿ سرفيػػػة ومواضػػػعة  ذي: الػػػرابط ابػػػام  بػػػني

سمػػل درافػػة الّمتػػة اتايػػة يف ذاهتػػا ولػػذاهتا  وتُعػػّد األفكػػار األفافػػية والثنائيػػات الػػ ي قػػّدمها قيمػػة  ػػدا  س ســغ
ويػػرل بعػػ  البحػػاث ذف البنيويػػة يف اجملػػاؿ ا  حمػػاسي  36ومنعر ػػا أرخييػػا مهمػػا يف البحػػث المسػػا  احلػػديث"

وقػد فوػدت البنيويّػة بريوهػا يف العمػـو  م1979"    اآلف يف  دوالعمـو ان سا ية قد فودت بريوها يف زم  لد
         ان سػػػػا ّية وا  حماسيػػػػة وافػػػػحعاد البنيويّػػػػوف الوػػػػدامل بعضػػػػا  مػػػػ  حػػػػريّحه  املنهجيػػػػة سنػػػػدما اهػػػػر املوػػػػاؿ األّوؿ

وسُػػػّد ذلػػػ  إيػػػذاان   حـــ ل يكبباـــةت افكب  نـــة()حػػػامس  سنػػػواان  دا  :  م (1992ت Agremas) فغعميـــةس 
يف هػػذا املوػػاؿ مػػا اػػاف يسػػّمي  يف تمػػ  املرحمػػة الو ػػود الكيفػػي  غعميــةسسػػيسد فػػيمائيات ل هػػوا . لوػػد تنػػاوؿ 

ل ػػياغة احلػػدود الّضػػابطة  بوةلمػػّذات  ذي مػػا يعػػود إىل سػػوامل الكينو ػػة  بعػػد ذف اػػّرس  هػػود  يف الّسػػنوات السػػا
 37لكيفّية لمّذات الّسرديّة "لحكييفات الفعك يف ذف  إرفا  األهمّية ا

  Structural goalsة ــ ب  ــداف اف؟ــهه
الػذي يػربط مجيػ  الوػوا ني والظػواهر  )اف؟ بـة(ااف هدؼ البنيوية يف البداية السعي اىل إلاد منه  يفسر النظاـ او النس  

واملثػاؿ املسػح دـ  ػعبيا  ػذا املفهػـو   املو ودة يف الطبيعة  ذي إلاد منه  يساسد لموصوؿ اىل احلويوة األفافية لمو ػود
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وديكػػ  الوػػوؿ  ف هػػذا   سػػرور الػػةم  )صــل  اف ةئلــة(فػػراد العائمػػة أل ػػا تشػػكك بنيػػة العائمػػة ذهػػو  ظػػاـ الورابػػة ابلػػدـ بػػني 
   والبنيويػة العوميػة Structural positivism ا دؼ يحضح  يف ذ كاؿ البنيوية الفر سية ال ي منها: البنيويػة الوضػعية

Mental structuralismوالبنيويػػة الفينومينولو يػػة   Phenomenological Structuralism والبنيويػػة  
وسمػػل الػػرغ  مػ  ا هلػػحسؼ الوػػائ  بػني هػػذ  األ ػػكاؿ فػ ف مػػا يوحػػدها هػػو   Religious structuralism الدينيػة

وهنػا يطػػرح  38يػة و ظػرايت د ليػة ذيضػا  "اتفاقهػا يف ذف مػا لػري مػ  هلػسؿ الححػدايت المتويػة مػػا هػو إ  منظومػات د ل
 السلاؿ املنطوي الحاي: ما هي ذدوات املنه  الذي يعوؿ سمي  يف إتاز تم  املهمة  

  يػػ  األدبػػة النػػدرافػػوي لػػنيػػ  البػنهػػذدوات امل

 Layout  اف  ق .1

تعػػ  جممػػوع العناصػػر بػػك تعػػ  العسقػػات الػػ ي ولػػي  العناصػػر الػػ ي تحكػػوف منهػػا البنيػػة  فالبنيػػة    ويو ػػد بػػ  البنيػػة اكػػك 
تػػنظ  حراػػة هػػذ  العناصػػر ألف العن ػػر هلػػارج البينػػة غػػت  داهلمهػػا  وإف ذي سن ػػر لتػػوي تححػػدد قيمحػػ  سوقػػ  و ػػود  يف 
منظومة العسقات داهلػك الػن   فالبطػك يف الروايػة إ ػكاليا مثاليػا اػاف ذو واقعيػا لػي  سعػةؿ سػ  تنػامي احلػدث وتشػاب  

 .بك   ديك  درافة بعضها سعةؿ س  بع   المتوية فيما بينها داهلك بنية الن  السردي العناصر

إف دور الناقد البنيوي ذف ينظر يف سسقة اك سن ر بباقي العناصر داهلك البنية  ويسحكشػ  قيمحػ  ود لحػ  الػ ي ااحسػبها 
 م  هلسؿ موقع  يف  بكة العسقات ال ي تنظ  سناصر الن  وتنح  النس .

 Synchronization  تءامناف .2

سػا هػو  الحكػوفويو د ب  زمػ  حراػة العناصػرفيما بينهػا داهلػك البنيػة ويػرتبط الحػةام  سػا هػو محكػوف ولػي  سػا هػو يف بػور 
ولي  سا في ت بنية منحظمػة احلراػة محبمػورة النسػ   كمهػا قوا ينهػا ا اصػة. ويسػعل الناقػد البنيػوي إي سػةؿ البنيػة  بنية 

مػ  رصػد حراػة العناصػر المتويػة  وبريوػة يفلفهػا يف هػذ  البنيػة  واشػ   ظامهػا والحعػرؼ سمػل الوػوا ني الػ ي لكي يحمك  
  ك  هذا النظاـ.

 Succession افت ةف  .3

إذا ااف الحةام  يشت إىل افحورار البنية ف ف الحعاقل يعػ  افػحمرارها ألف املو ػود ابلحعاقػل هػو زمػ  ةم ػك البنيػة وهتػدـ 
العناصػػر املكو ػػة  ػػا  األمػػر الػػذي يػػلدي إىل ا فحػػاح البينػػة سمػػل الػػةم   حػػيف تسػػحعيد البنيػػة  فسػػها مػػ  هلػػسؿ سن ػػر مػػ  

سن ػر بػػديك سػ  العن ػػر الػػذي هتػدـ  األمػػر الػذي يكفػػك افػػحمرار البينػة  لػػذل  فػ ف الحعاقػػل يػػرتبط بػةم  تتيػػت العن ػػر 
فهػػػـو يهػػػح  برصػػػد تعاقػػػل البػػػ  املهدمػػػة  وينظػػػر يف تطورهػػػا والناقػػػد البنيػػػوي وفػػػ  هػػذا امل  ولػػي  بػػػةم  تتيػػػت البنيػػػة اكػػػك

 الحارخيي وقدرهتا سمل الحجدد وا فحمرار.

   Structural model ب  ــ؟ ـم ذج افــ ـاف

 يشت  ك م  ذهح  بدرافة البنيوية  إىل  ات معينة  ذا النموذج منها: 
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البنيػػوي  معيػػارا  يوينيػػا  لمعمميػػة واملوضػػوسية  ذ ػػ  هػػذا النمػػوذج منطوػػي صػػوري " يعحػػرب البنػػا  ال ػػوري لمنمػػوذج  .1
 وػاب  هلمفهػا يعك  الرتابط املنطوي اجملرد  وسسقات البنية املعطاة  دوف ذف يكش  س  املضػموف الػواقعي ال

يف درافػػػػػح  لنسػػػػػ  الورابػػػػػة يسػػػػػحند سمػػػػػل الػػػػػد  ت المتويػػػػػة  دوف ا هحمػػػػػاـ طػػػػػاممي هػػػػػذ   افباـــــ  شـــــرتااس
يسػػح دـ  ػػوسني مػػ  البنيويػػة: بنيويػػة منهجيػػة  فباــ  شــرتااس" ذف  (Boudon )بــدان يػػرلو  39الػػد  ت"

 والبنيويػػة الفمسػػفية يف العمػػـو ان سػػا ية: يبػػدو ذف ا مػػط ل ػػور ضػػم   ػػدود  ترافيػػة  ذلػػ  ألف هػػاري  ذو

مثس    يسح ر اف  حيجػة فمسػفية بعينهػا    8291 Avram Noam Chomsk عـو ُتُشوماْسكايو فراـ 
وحيػػػدد   40"فباـــ  شـــرتااسبنيػػػوي مثػػػك  –مػػػ  ذسما مػػػا العمميػػػة  رغػػػ  ذف اميهمػػػا سمػػػل املسػػػحول املنهجػػػي 

 جمموسة م  السمات لمنموذج البنيوي منها: اشرتااس 
"  بد م  ذف يلل   سوا  ذو  ظاما  م  العناصر  يكوف م   لف ذي تتت اائنا  ما ااف يمح   حػد سناصػر   .1

 ذف يلدي إىل حدوث تتت يف العناصر األهلرل. 
حالػة مػا إذا تعػدؿ سن ػر  بد م  ذف يكوف قادرا سمل الحنبػل ابلحتػتات الػ ي ديكػ  ذف تطػرذ سمػل النمػوذج يف  .2

   م  سناصر .
ذف يكػػػوف منحميػػػا  إىل جمموسػػػة مػػػ  الححػػػو ت  طيػػػث تحكػػػوف تمػػػ  الححػػػو ت ذو الحتػػػتات مجاسػػػة   بػػػد مػػػ  .3

 النموذج.
   41 بد م  ذف يكوف هو الكفيك بحفست الظواهر املسحظة م  هلسؿ سمم  ذو قيام  بوايفح  " .4
ت  M. foucaautمبشـبهن أ لـ )ا هحمػاـ ابلػرتابط " وتحضػح هػذ  السػمة النموذ يػة مػ  هلػػسؿ ذطػاث  .5

ولكنػػػ    يبحػػػث سػػػ    أل ػػػ  يبحػػػث يف املعػػػارؼ السواسيػػػة الػػػرتابط املنطوػػػي يف اػػػك واحػػػدة منهػػػا (م1984
وهػو مػا ينسػحل ذيضػا  سػػ  األدب  الػ ي تعػرب سػ  هػذ  املعػارؼ  فسػها  ذفػباب اهورهػا وتطورهػا يف الثوافػة 

حيث يدرس    مع  ومضموف الػن  بػك و ػود المتػة ذي بريوػة بنػا  العناصػر يف البنيػة الفنيػة املعطػاة ويوػـو 
ويشػػت  42يرابػػ  الباحػػث  ولػػي  توافوػػ  مػػ  الواقػػ " ف   سػػ  منطوػػي صػػوريالنمػػوذج هنػػا يف اػػك مكػػاف بوصػػ

 مات الحالية: إىل ذف حويوة البنية تحمثك يف الس  بهن ف ل ز
و  إىل ا يػاؿ  أل ػ   ظػاـ اثلػث مسػحوك سػ  اػك    ديكػ  رد  إىل  ظػاـ الواقػ  " هي سثابة وض  لنظاـ رمةي .1

 منهما وذسم  م  اك منهما. 
أل ا تححدد دائما  بعسقات الحوارب ذو الحباسد  مػ  العمػ   البنية حويوة بوبولو ية ذات وض  مكا  هلاص  .2

 ا  ًا يشتمها.  ف األمكنة ذه  دائم
إ ػػػا  تعمػػػك سممهػػػا بشػػػكك ضػػػم   –فػػػفمية  – ػػػب  مػػػا تكػػػوف طويوػػػة هلفيػػػة  حيػػػة البنيػػة    ػػػعورية  أل ػػػا ذ .3

وبعػػد هػػذ  النظػػرة يف مفهػػـو البنيويػػة    43مثاليػػة ذو سوميػػة دوف ذف تكػػوف جمػػردة" حويوػػة دوف ذف تكػػوف واقعيػػة
     ك إىل هلااة البحث لنحوصك فيها ذه  النحائ . 
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   مةــيخةـاف

ذوضح هذا البحث اتفاؽ  ك م  درس ذو احل سػ  البنيويػة ذ ػا ا طموػ  يف الن ػ  الثػا  مػ  الوػرف العشػري  ولكنهػا 
إثػػػر ترمجػػػة امػػػا قامػػػ  انحيجػػػة منطويػػػة   ااك الطمبػػػة الرديكػػػاليني يف فر سػػػا بسػػػبل مشػػػ م1968ترا عػػػ  يف قوهتػػػا فػػػنة 

  ورثػػػ ل  الحفكيكيػػػة الػػػ يومػػػ  رحػػػ  البنيويػػػة هلر ػػػ  منػػػاه   وديػػػة مثػػػك: األفػػػموبية  واػػػذ ذسمػػػاؿ الػػػروس الشػػػكميني 
ومنهػػا: ذف البنيويػػػة مػػػنه  حػػػاوؿ سػػػ  األفػػجمة الػػػ ي برحػػػ  يف املودمػػػة   لوػػػد قػػػدـ هػػػذا البحػػث سػػػدة إ ػػػاابتو  البنيويػػة 

العػػامل  شــرتااسيلاػػد ذلػػ  رواد البنيويػػة مثػػك:  ـ مثػػك: سمػػ  الػػنف  واأل ثربولو يػػا الفسفػػفة والعممػػا  تطبيوػػ  يف سػػدة سمػػو 
ضػػػح سديػػػد الحباينػػػات بػػػني الحعػػػاري  الػػػ ي و وذ العػػػامل النفسػػػا .  االلـــةناألبسػػػحيمولو ي   امبشـــبهن أ لـــ األ ثربولػػػو ي  

وبػنّي بعػ   برح  ملفهـو البنيوية  اما ذ ار إىل ذمناط بنيوية مثك: البنيوية المتوية  والبنيويػة األدبيػة  والبنيويػة الفمسػفية 
اػػذل    ز  ػػات النمػػوذج البنيػػوي سنػػد بعػػ  ذسسمهػػا الفػػوارؽ بػػني النمػػوذج البنيػػوي والنمػػوذج املاراسػػي  مػػ  هلػػسؿ إبػػرا

ذو النسػ  أل ػا تحكػوف مػ  النظػاـ وذوضح هذا البحث ذف البنيوية  مك باب    ذوضح سوامك  شلة هذا الح ور الفمسفي
ذف النمػوذج ذ اب س  ببيعة النموذج إبيضػاح: اما   المسا ية س سغببنيوية  ًية كذهح  بشك اسناصر بينها تفاسك ام

وحػػػدد  النةسػػػة الشػػػكمية  -النمػػػوذج األلسػػػ  -النمػػػوذج –مكوانتػػػ : الد لػػػة وسػػػرج سمػػػل البنيػػػوي منػػػوذج منطوػػػي صػػػوري 
وهػػػي: مسػػػللة هػػػك تسػػػحح  مةيػػػدا  مػػػ  البحػػػث  وطػػػة مهمػػػة وتبوػػػل  الحعاقػػػل  -الحػػػةام  -لبنيػػػوي: النسػػػ ذدوات املػػنه  ا

وهنػا ذسيػد مػرة ذهلػرل الػدسوة إىل البحػاث الكػراـ  ملنه  ا  بنيحػ  ذـ مػا زاؿ يحشػكك   وهك هذا االبنيوية منه  ذـ فمسفة
 يف اجملاؿ الفمسفي إىل درافة معموة  ذ  املشكمة  ال ي توبك يف ذاهتا ذف تكوف إ كالية فمسفية.  

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

ــاهل ــ امـ ــ ـــش اافتـ  ةت ـــع اـ
 
 مللفة م  الكممة اليوان ية Anthropus  ان ساف وم Logos  ػا أريػخ  فبرت ـهسم  وتع  سم  ان سػاف. وسّرفهػا  

ان ساف الطبيعػي  وهػي طسػل اػا ط والفسفػفة األملػاف افػ  يطمػ  سمػل مجيػ  العمػـو املحعموػة با ػل مػ   وا ػل احليػاة 
   .البشرية: الروح وابسد  الفرد والنوع  إخ

 هػػػحّ  سوضػػوسات اثػػػتة دوف ذف يسحو ػػػيها إذ ذف ذ  إببب ـــةل وولػػد مثمػػػ  إمبـــهن فارل ـــةميهػػػو ابػػ  ذهلػػػ   معســبهن مـــ س
 حواؿ م  موضوع إىل موضػوع بسػرسة  ػديدة  بيػد ذف تسميػذ  افػحل فوا بعػ  ذسمالػ  انفضول  الفكري ااف حيمم  سمل 

 غت املنجةة وذاب وا ما فيها م  ا وابر السديدة واألرا  احل يفة. 
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م شــ رات ازارة افلقةأــة اابرشــةف افقــ م     مصــطاأ صــةح" ترمجػػة  ا  رتوبولو يػػا البنيويػػة" للــ ف فباــ  ســرتاس 1

 .  49م    1977فمشق  س راي  
 .38  ص م1976مكت؟ة مصع  افقةهعة  مصع  " مشكمة البنية –مشكست فمسفية " زلعاي إبعاهبم 2
   .218  ابة  األوؿ  ص فار افكتةب افل؟ ة   بغات  ف؟ ةن" املعج  الفمسفي" مجبهن صلب؟ة 3
   .272  ص م1988نال  فار اجل؟هن  فار ف ةن اف عب  بغات  ف؟ ةن  اجلءا ا" لساف العرب"  ابن م ظ ر 4
 .فراسة نظع ة .5" ص البنيوية بني النشلة والحلفي "  اثمـع إبعاهبم دمحم املصةارة 5
   .8ص  م1985  4م ش رات م  دات  بغات  ط  مةرف م بم ه ابشغ هابع   ترمجة: البنيوية   ةن ببة ه 6
   .32  ص م1976افقةهعة  مصع  مكت؟ة مصع  " مشكمة البنية –مشكست فمسفية " زلعاي إبعاهبم 7
 .8ص  اثمع إبعاهبم 8
   .33" ص مشكمة البنية"  زلعاي إبعاهبم 9

فار ســـ ةف افصـــ؟ةح  افصـــاةة  افك  ـــث    الطبعػػػة األوىل   ـــةبع مصـــا ر" ترمجػػػة  س ػػػر البنيويػػػة"  إف ـــث لع ءا ـــهن 10
   11  ص م1993

  يف فػاراب  م874ـ/ـــه 260. ولػد سػاـ بـن طعخـةن افاـةرايهب  نصع دمحم افاةراي ه  هب  نصع دمحم بن دمحم بن هازفغ
. فيمسػوؼ مسػم  ذ ػحهر إبتوػاف العمػـو احلكميػة واا ػ  لػ  قػوة يف صػناسة م950ـ/ـــه 339يف إقمي  تراسحاف وتػويف سػاـ 

 الطل. ولد الفارا  يف مدينة فاراب  و ذا ا حهر اب  .  سبة إىل املدينة ال ي ساش فيها. 
  ص م1981يـ نس   –افـدار اف عببـة فلكتـةب  فب؟بـة " الحفكػت المسػا  يف احلضػارة العربيػة"  امل ّد م؟داف الم  11

352.   
ـــد ن امل ةصـــعة 12 فار مـــدالا   ممـــةن  افط؟ ـــة اناىل   " سمػػػ  الشػػػعرايت قػػػرا ة مو حا يػػػة يف ذدبيػػػة األدب"  مـــء اف

 .541  ص م2006
 األدب واألفسـ والفنوف ابميمة مػ  ذوائػك ا مسػينيات حػيف وفاتػ  هو فيمسوؼ فر سي احل يف الفمسفة و   بهن فاف ز

 .م1995يف ساـ 
   .34" ص مشكمة البنية" زلعاي إبعاهبم 13
   .14  ص م1991ازارة افلقةأة  ي نس  افط؟ ة اناىل    قضّية البنيويّة درافة ومناذج  م؟د اف الم امل ّد 14
 بر كيبيا الشبكة العنكبوتية. 15
 موق  معرفة سمل الشبكة العنكبوتية.  16
 . الشبكة العنكبوتية.  م2017-12-25  5738" احلوار املحمدف  العدد الفمسفة البنيوية"    ح ة ببداا د 17
 اهلح ػار ا بػػسيجمو د فرويػد هػو ببيػل منسػاوي مػ  ذصػك يهػودي  اهلػح  بدرافػة  يعػرؼ سبجب م ند شل م  أعا ـد

الطػل الع ػػك ومفكػػر حػػر يعحػرب ملفػػ  سمػػ  الححميػػك النفسػي  وهػػو ببيػػل األس ػػاب النمسػاوي الػػذي ذفػػ  مدرفػػة 
 الححميك النفسي وسم  النف  احلديث. 
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   ."دسبجم ند أعا ويكيبيداي املوفوسة احلرة  الشبكة العنكبوتية  "  18
فار هااي فلط؟ةمــة   الطبعػػة األوىل  ح ــن اظــم  ملــأ حــةلم صــةح" ترمجػػة  احلويوػػة واملػػنه " هــةنء  ــ رج غــةفامغ 19

   .49  ص م2007طعابلس  فب؟بة   ااف شع اافت ز ع اافت مبة افلقةأبة
 يعحػػرب هيتػػك   هملةنبــةيف املنطوػة ابنوبيػػة التربيػػة مػ   شــت يغةرتفيمسػػوؼ ذملػا  ولػػد يف   ـ رج أــبل لم أع ــدر ش هبغــهن

   .ذحد ذه  الفسففة األملاف  حيث يعحرب ذه  ملفسي املثالية األملا ية يف الفمسفة يف ذواهلر الورف الثام  سشر امليسدي
 اػػاف فيمسػػوؼ ذملػػا   واقح ػػادي  وسػػامل ا حمػػاع  ومػػلرخ  وصػػحفي وا ػػرتااي ثػػوري  لعبػػ  لــةرل هةنع ــا مــةرلس  

ذفكػػار  دور ا هام ػػا يف أتفػػي  سمػػ  ا  حمػػاع ويف تطػػوير احلراػػات ا  ػػرتااية  واسحػػرب مػػارا  ذحػػد ذسظػػ  ا قح ػػاديني يف 
 رذس املاؿ. الحاريخ   شر العديد م  الكحل هلسؿ حيات   ذةُها بياف احلةب الشيوسي  و 

  هػػػو فيمسػػػوؼ دمنػػػاراي  و هػػػو   و ػػػاسر  وانقػػػد ا حمػػػاسي  ومللػػػ  ديػػػ   ويُعحػػػرب سمػػػل  طػػػاؽ وافػػػ  ذوؿ فيمسػػػوؼ
و ودي. احل   وصا   ودية حػوؿ الػدي  املػنظ   واملسػيحية  واألهلػسؽ  وسمػ  الػنف   وفمسػفة الػدي   مظهػر ا يف ذلػ  

   .حب ا لسفحعارات والس رية واألمثاؿ
  اػػػاف    فيمسػػوؼ ذملػػا   انقػػد ثوػػايف   ػػاسر وممحػػ  ولتػػوي وابحػػث يف الستينيػػة واليوان يػػة   ش أبل ــبلم نبتشــهأع ــدر

بػدذ حياتػ  املهنيػة يف درافػة فوػ  المتػة الكسفػيكي  قبػك   لعممػ  أتثػت سميػ  سمػل الفمسػفة التربيػة وأريػخ الفكػر احلػديث
 ذف يححوؿ إىل الفمسفة. 

فار فمشــق فلط؟ةمــة ااف شــع    الطبعػػة األوىل  همحــد اف فــةا " ترمجػػة   ػػود إىل البنيويػةمػػ  فمسػػفة الو " ســةخةراأة  20 
 .167. ص م1984فمشق  س راي  

  فار فمشــق فلط؟ةمــة ااف شــع  الطبعػػة األوىل  همحــد اف فــةا " ترمجػػة  مػػ  فمسػػفة الو ػػود إىل البنيويػػة" ســةخةراأة  21
 .171. ص م1984فمشق  س راي  

   سامل لتوي فويسري  هت. يعحرب سثابة األب لممدرفة البنيوية يف سم  المسا يات. فيما سّد  اثت م  البػاحثني ملفػ
 سم  المتة احلديث. ُس  بدرافة المتة ا ندية  األوروبية. وقاؿ إف المتة لل ذف تعحرب ااهرة ا حماسية. 

 د ذد  روفي م  رواد املدرفة الشػكمية الروفػية. وقػد اػاف ذحػد   هو سامل لتوي  وانقرامةن هاسب؟ أبتش  ةل ب  ن
 ذه  سمما  المتة يف الورف العشري  وذل  بهود  الرائدة يف تطوير الححميك الرتايك لمتة والشعر والف . 

   .28اثمر ص  22
 .  188   ص م1986  الطبعة األوىل  فار ا(داهة  بغات  يف  ظرية األدب  شكع  املة   23
 .   الشبكة العنكبوتية5191  العدد " صحيفة املثو املنه  البنيوي يف اآلدب" شةف  مل  سكع 24
ـــةب اف ـــعب  " مػػػ  احلداثيػػػة  ميػػػك ا طػػػاب األد  سمػػػل ضػػػو  املنػػػاه  النوديػػػة" حمّمـــد مـــءام 25 م شـــ رات احـــةف افكت

   .19  ص م2003فمشق  س راي  
فار فمشـــق فلط؟ةمـــة   الطبعػػػة األوىل  همحـــد اف فـــةا " ترمجػػػة  البنيويػػػةمػػػ  فمسػػػفة الو ػػػود إىل "  ت.ه. ســـةخةراأة 26

   .165  ص م1984ااف شع  فمشق  س راي  
   .1" الشبكة العنكبوتية  ص البنيوية مدرفة فمسفية"   ح ة ببداا د 27
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فلط؟ةمــة ااف شــع  فار فمشـق   الطبعػػة األوىل  همحـد اف فــةا " ترمجػػة  مػػ  فمسػفة الو ػػود إىل البنيويػة"." سـةخةراأة 28

 .166. ص م1984فمشق  س راي  
 هو فيمسوؼ وروائي وااتل مسرحي ااتػل فػيناريو وانقػد ذد  وان ػط فيافػي فر سػي. بػدذ حياتػ   ب ل سةريع- ةن

هلػسؿ احلػرب العامليػة الثا يػة. حػني إححمػ  ذملا يػا النازيػة فر سػا  إ ػرط فػػارتر يف  ذملا يػاالعمميػة افػحاذا . درس الفمسػفة يف 
 صفوؼ املواومة الفر سية السرية. 

فار فمشــق فلط؟ةمــة ااف شــع    الطبعػة األوىل  همحــد اف فــةا " ترمجػة  مػ  فمسػػفة الو ػػود إىل البنيويػػة. " ســةخةراأة 29
 .166. ص م1984فمشق  س راي  

30 Rima    فوفت الشبكة العنكبوتيةموق.  
   .8" مر   فب  ذار   ص الحفكت المسا  يف احلضارة العربية" م؟داف الم امل د  31
   .مر   فب  ذار  21" ص البنيوية بني النشلة والحلفي "  اثمعإبعاهبم دمحم املصةراة 32
 فيمسػػوؼ وسػػامل ا حمػاع فر سػػي  ذحػػد ملفسػػي سمػ  ا  حمػػاع احلػػديث  وقػد وضػػ   ػػذا العمػػ   فا ابـد إمبــهن فارل ــةمي

ف امـد املـ  ج »و  «يف يق ـبم اف مـهن اال تمـةم »منهجية مسحومة توـو سمل النظرية والحجريل يف  ف معػا  ذبػرز  اثر  
 م  دو بوية واارؿ مارا  وماا  فيرب. -. ذف  ر ي ا ا  ضباط األاادديي لعم  ا  حماع «اف  سب ف   

   .64 اف بيا ي  ص  33
   و مػػ  إفػػهامات فوفػػت املهمػػة   ػػ  بػػنّي ثسثػػة مسػػحوايت لمتػػة: ذو   المتػػة انظػػاـ  واث ي ػػا المتػػة ا ػػياغة  واثلث ػػا المتػػة

 امنط .
م ػػا او ي ػػا   ػػل ا  ػػلف ذي  ظػػاـ اػػو   هلػػر  ومعػػ  هػػذا  ف النظػػاـ خيػػح  بوصػػ  ذمػػا المتػػة انظػػاـ فحُػػدرس بوصػػفها  ظا

المتػة اظػاهرة ا حماسيػة  ذمػػا المتػة ا ػياغة فهػي الػػ ي ايػة قػدرة الفػػرد سمػل افػحتسؿ اػك باقػػات المتػة يف إبػار  ظامهػػا  
المتػػة امنطػ   فحمثػك مسػحول مػػ  سعػ  ذف المتػة ا ػياغة تكشػُ  لنػػا سػ  بػاقحني: باقػة فرديػػة  وباقػة لتويػة سػاـ  وذمػا 

 مسحوايت المتة  فهي ةرج تموائي ا بوصفها سممية توصيك مبا ر لمفكر.
األفكػار األفافػية لمسػا يات البنيويػة لػدل  "   Rima Outmoune " De Saussure  موقػ  الكػرتو  34

 .فوفت" الباحثوف ابةائريوف. الشبكة العنكبوتية
   .11سبد السسـ املسدي مر   فب  ذار  ص  35
36 Rima Outmoune  "De Saussure  "  األفكار األفافية لمسا يات البنيوية لدل فوفت" الباحثوف

 ابةائريوف. الشبكة العنكبوتية . 
س بد " ترمجة  فيميائيات األهوا . م  حالة األ يا  إىل حا ت النف " اجلغ فاس .ج.غعميةس   ةك أ نت ب  37

  .45  ص م2010  فار افكتةب اجلد د املّتحدة  بغات  ف؟ ةن  الطبعة األوىل  ب كعاف
فار فمشق فلط؟ةمة ااف شع    الطبعة األوىل  همحد اف فةا  " ترمجة م  فمسفة الو ود إىل البنيوية. " سةخةراأة 38

 .167. ص م1984فمشق  س راي  
 .171فاهلاروفا. ص  39
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  .ذفػػػػػحاذ لسػػػػػا يات وفيمسػػػػػوؼ ذمريكػػػػػي إضػػػػػافة إىل ذ ػػػػػ  سػػػػػامل إدرااػػػػػي وسػػػػػامل ابملنطػػػػػ  ومػػػػػلرخ وانقػػػػػد وان ػػػػػط فيافػػػػػي

وهػػػػػػو ذفػػػػػػػحاذ لسػػػػػػػا يات ف ػػػػػػػري يف قسػػػػػػػ  المسػػػػػػػا يات والفمسػػػػػػفة يف معهػػػػػػػد مافاتشوفػػػػػػػح  لمحكنولو يػػػػػػػا والػػػػػػػ ي سمػػػػػػػك 
 ساـ.  50فيها ألاثر م  

فار ســــــــ ةف افصــــــــ؟ةح  افصــــــــاةة   الطبعػػػػػػػػة األوىل    ةبعمصــــــــا ر" ترمجػػػػػػػػة  س ػػػػػػػػر البنيويػػػػػػػػة"  إف ــــــــث لع ءا ــــــــهن 40
   .18  ص م1993افك     

 .33" مر   فب  ذار  ص  مشكمة البنية"  زلعاي إبعاهبم 41
 .171ص  سةخةراأة 42
   .34" ص مشكمة البنية"  زلعاي إبعاهبم 43
 

ــمة املــةئـــف  عـــعا ــ
 م1988بغات  ف؟ ةن  اجلءا انال  فار اجل؟هن  فار ف ةن اف عب  " لساف العرب"  ابن م ظ ر. 
 ار ســ ةف افصــ؟ةح  افصــاةة  افك  ــ     الطبعػػة األوىل  د ــةبع مصــا ر" ترمجػػة  س ػػر البنيويػػة"  إف ــث لع ءا ــهن

 .  م1993
 فار فمشــق فلط؟ةمـــة   الطبعػػة األوىل  همحــد اف فــةا " ترمجػػػة  مػػ  فمسػػفة الو ػػود إىل البنيويػػة"  ت.هز ســةخةراأة

 .  م1984  ااف شع  فمشق  س راي
 مكت؟ة ن ر  افقةهعة  مصع  افش؟كة اف  ك؟ يبة" البنيوية بني النشلة والحلفي "  اثمع إبعاهبم املصةراة.  
  ســ بد " ترمجػػة  فػػيميائيات األهػػوا   مػػ  حالػػة األ ػػيا  إىل حالػػة الػػنف "  اجلــغ فاس. ج. غعميــةس   ــةك أــ نت

 .  م2010املتَّحدة  بغات  ف؟ ة  فار افكتةب اجلد د   الطبعة األوىل  ب كعاف
 م1985بغات  ف؟ ةن    م ش رات م  دات  مةرف م بم ه  بشغ هابع " ترمجة  البنيوية"   ةن ببة به  . 
 ابة  األوؿ.افكتةب افل؟ ة   بغات  ف؟ ةن فار" املعج  الفمسفي"  مجبهن صلب؟ة   
 م1976مصع  افقةهعة  مصع  مكت؟ة " مشكمة البنية -مشكست فمسفية"  زلعاي إبعاهبم  . 
   م1986فار ا(داهة  بغات  ف؟ ةن  " الطبعة األوىل  يف  ظرية األدب"  شكع  املة. 
  م1991ازارة افلقةأة  ي نس  " الطبعة األوىل  قضية البنيوية درافة ومناذج"  م؟داف الم امل ّد.   
 فار مــــدالا   ممــــةن  " الطبعػػػػة األوىل  دبسمػػػػ  الشػػػػعرايت قػػػػرا ة مو حا يػػػػة يف ذدبيػػػػة األ"  مءافــــد ن امل ةصــــعة

 .  م2006انرفن  
 مصـطاأ صـةح  م شـ رات ازارة افلقةأـة اابرشـةف افقـ م   " ترمجػة   األ رتبولو يػا البنيويػة"  لل ف فبا  شرتاس

 .م1977فمشق  س راي  
 فار هااي فلط؟ةمـة   الطبعػة األوىل  ح ـن اظـم  ملـأ حـةلم صـةح" ترمجػة  احلويوػة واملػنه " هةنء  ـ رج غـةفامغ

 .م2007ااف شع اافت ز ع اافت مبة افلقةأبة  طعابلس  فب؟بة  
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 م شـــ رات احـــةف افكتـــةب اف ـــعب  " مػػػ   ميػػػك ا طػػػاب األد  سمػػل ضػػػو  املنػػػاه  النوديػػة احلداثيػػػة" حمّمــد مـــءام
   .م2003فمشق  س راي  

 ـــــد ـــــة ببداا  افشـــــ؟كة .  م2017-12-25  5738املحمػػػػػدف  العػػػػػدد " احلػػػػػوار البنيويػػػػػة مدرفػػػػػة فمسػػػػػفية"    ح 
 .اف  ك؟ يبة

  .الشبكة العنكبوتية 
 Rima Outmoune  "افشـــ؟كة " البػػػاحثوف ابةائريػػػوف  األفكػػػار األفافػػػية لمسػػػا يات البنيويػػػة لػػػدل فوفػػػت

 . اف  ك؟ يبة
  افش؟كة اف  ك؟ يبةموق  معرفة سمل . 
 افش؟كة اف  ك؟ يبة  5191ة املثو   العدد " صحيفاملنه  البنيوي يف اآلدب" شةف  مل  سكع. 
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