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قد ال نبالغ ٕان قلنا ٕان البنيوية يه ٔامه مهنج 

نقدي ظهر يف العرص احلديث، Sا سـنحاول 

ريف هبا، ومبؤسسها يف هذا املقال التع

فرديناند دي سوسري، كام سنشري ٕاىل ٔامه 

روافدها، مكدرسة جنييف، والشfنية 

  .الروسـية، وحلقة براغ، واملدرسة الفرنسـية

 
 

   Résumé:     

  A travers Ferdinand De 

Saussure ,  l’école de Genève , le 

formalisme  russe , le cercle de 

Prague  et l’école française, on 

parlera du structuralisme en tant  

qu’approche moderne parue au 

XX
e
 siècle donnant naissance à la 

critique dite textuelle . 
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        ::::توطـئةتوطـئةتوطـئةتوطـئة
        

تسـمتد البنيوية وجودها من إالرث اللساين املنبثق ٔاساسا عن ٔافاكر العامل السويرسي                 

مؤسس عمل ) 1857 -1913(ferdinand de saussure) (سري فرديناند دي سو 
 cours de(اللسانيات احلديث ، انطالقا من كتابه الشهري حمارضات يف اللسانيات العامة 

linguistigue générale(    ي طبع بعد وفاته بثالث سـنواتSا)مببادرة من ) 1916
  )Albere Sechehaye(والبري سيشوهاي ) Ccharle Balles(تلميذيه شارل £يل 

  1".نسخة مبكرة من المنوذج البنيوي للغة"حيث مثّل هذا الكتاب 
اسـتطاع دي سوسري من خالل حمارضاته اليت ٔالقاها عىل طلبته يف جامعة 

مدرسة لغوية حديثة  ٔان يؤّسس"جنييف، واليت شلكت ف¼ بعد مادة كتابه املذكور ،
وقدرهتا عىل ٔان تصبح علوما دقيقة تضارع العلوم ٔاصبحت تعد منوذجا رائدا للعلوم إالنسانية 

، وليس خيفى عىل اÌارسني 2" الطبيعية و الرÊضية يف خضوعها  للمهنج العلمي املضبوط
والبري ) CH.bally( و املهمتني £حلقل اللساين اتاكء ٔاتباع مدرسة جنييف اكشارل £يل 

عىل   )R.codel(كوديل وروبريت  )H.frei(وهرني فراي ) A.sechehaye(سيثوهاي 
طروحات دي سوسري ، وخباصة ف¼ يتعلق بثنائياته ذائعة الصيت ، اليت ٔاصبحت ف¼ بعد 
منطق التحليل البنيوي و اللساين عند مجيع املدارس البنيوية اليت تلت هذه املدرسة 
اكلشfنية الروسـية ،وحلقة براغ ،ومدرسة كوبهناغن ،و املدرسة أالمريكية و ٔاخريا 

  .املدرسة الفرنسـية
اÌال (و )اللغة و الfم (وعىل هذا أالساس امجع النقاد ٔاو اكدوا عىل ٔان ثنائيات     

وغريها من الرؤى اللسانية ) ßقرتان و الرتكيب(و) االٓنية و الزمانية(و )واملدلول
السوسريية ،يه اليت شلكت املهد الفكري للمهنج البنيوي اSي ترعرع بعد ذã يف 

، ليصل يف أالخري بّني املعامل ٕاىل املدرسة الفرنسـية ، اليت 3 ن الفكر الشfين ٔاحضا
شغلت البنيوية حزيا كبريا يف خمتلف "احتضنته يف سـتينيات القرن املايض ، حيث 

وبذã ٔاصبحت فرنسا عامصة للثقافة البنيوية ،وقبp ٔالتباع  4"الظواهر الثقافية يف فرنسا
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يل ذã حضورها الالفت لالنتباه يف مناح علمية شـىت، éٔدبيات هذا املهنج ومريديه، ودل 
 )levy-Strauss(وانرثوبولوجيا ليفي شرتاوس  (Roland Barthes)روالن £رت 

 Michal(وحفرÊت ميشال فوكو التارخيية  (Jacques Lacan)ونفسانية جاك الاكن 
Foucault . (  

تاج ٕاىل ٕاطاø نظر يف هذا التارخي حىت يعمل ٔاهنا ٕاّن املتتبّع الواعي لتارخي  البنيوية ، ال حي   
يف ٔاصلها من خالل تعارضها مع ما سـبقها من مدارس ومناجه دون "نشأت 

يثبت ٔان للبنيوية جذوًرا  -الشك  -،وهذا 5" ٕالغاهئا،اكملاركسـية ، والظاهراتية و الوجودية
عالقات اÌاخلية للنسق تؤكد عىل ٔامهية ال" اليت ،)kante(فلسفية متتد ٕاىل مثالية اكنط 

الاكمن يف لك معرفة علمية ، وتسعى ٕاىل جتاوز املظهر اSي تبدو عليه املعرفة من ٔاجل 
وهو أالمر ذاته اSي ٔاكدت عليه البنيوية ف¼ بعد، وخباصة ف¼  6"النفاذ ٕاىل تركيهبا الباطن

طالقا من و العالقات اÌاخلية ، حيث ٔاصبحا ان) البنية(النسق : يتعلق مبصطلحيْ 
  .مقوالت دي سوسري معود اÌراسة البنيوية 

 ، ãالبنيوية يرون خالف ذ �هذا ،وال بأس ٔان نشري هنا ٕاىل ٔان بعضا من النقاد ومؤر
  .7" قطيعة مع التقاليد املوروثة عن الفيلسوف أالملاين اكنط"ٕاذ تعد البنيوية يف نظرمه 

املساøٔ ، ٕاذ لو ٔامعنوا النظر قليال ويبدو يل ٔاّن أالمر قد التبس Ìى هؤالء يف هذه 
  : 8النتهبوا ٕاىل نقطتني �ّمتني تدين هبام البنيوية للفلسفة الاكنطية ، وهام عىل وجه التحديد

حماوø اكنط اجلادة ٕاضفاء الصبغة العلمية عىل فلسفته النقدية ،وهذا ٔامر احتفت به  -1
 .وتفتخر به البنيوية كثريا ، وعّدته ٔاساسها املتني اSي تقوم عليه 

، وهذا ما ميثل ٕاحدى الراكئز الهامة )التارخي(عىل الظواهر وتعاقهبا ) البنية(ٔاّولية البناء  -2
 .للبنيوية 

بنيوية ليفي "من ٔاّن   ) Paul  Ri Coeur(هذا ٕاضافة ٕاىل ما ٔاكده بول ريكور 
فة وخباصة ف¼ تعلق بتصوره وتفسريه لعملية اكتساب املعر  9" شرتاوس اكنطية جديدة

يه واسطتنا ملعرفة ) اكنط اصطالحٔاو احلساسـية يف (احلواس ٔان انطالقا من فكرة 
  *.ظواهر العامل اخلار� 
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هذا £لنسـبة ٕاىل أالساس الفلسفي للبنيوية ،ٔاما ف¼ يتعلق مبنطلقاهتا اللسانية ؤاسسها 
ىل وجود اللغوية، فٕاّن معظم الكتب النقدية اليت تصّدت للجانب النظري للبنيوية تشري إ 

رافدين �مني اك� حبق منبع البنيوية ومنطلقها ،ٔاّوهلام حمارضات العامل السويرسي فرديناند 
وقد ( 1911و 1906دي سوسري، اليت ٔالقاها عىل طلبته يف جامعة جنييف بني عايم 

اليت اصطنعت لنفسها ** ،و�نهيام ٕاسهامات املدرسة الشfنية الروسـية )احملنا ٕالهيا سابقا 
رمغ اصطدا�ا £ملرشوع  10" يف مسرية تطور اÌراسات ßدبية و النقدية" نة خاصةماك

" عن المنوذج املاركيس لٔالدب -�ام يكن  -منع ٔاي احنراف "البلشفي الناشئ آنذاك، اSي 
مما اضطر مؤسيسها ٕاىل مغادرة روسـيا هنائيا و ßسـتقرار £لعامصة التشـيكية براغ كام  11

، ٔاو العامصة )Nikolay Trubetskoy(يكوالي تروبتسكوويفعل جاكوسون ،ون 
    .)Vladimir Pozner(الفرنسـية £ريس كام فعل فالدمري بوزنري

ٕاىل التذكري بأن هناك روافد   -ال حماø  -و احلديث عن الشfنية الروسـية يدفعنا  
عىل سوقه يف ٔاخرى، ٔاسهمت ٕاسهاما ملحوظا يف ٕاثراء املهنج البنيوي و تطوره حىت اكمتل 

  .سـتينيات القرن املايض
ٔان ٔاعّرِف مهنجها اSي   -قبل إالشارة ٕاىل هذه الروافد البنيوية  -ولكّينِ سأحاول 

 .قامت عليه و تسمت £مسه
        ::::مفهوم البنيويةمفهوم البنيويةمفهوم البنيويةمفهوم البنيوية

يف حمارضته اليت ألقاها بتونس عام   (Michel Foucault)يعرتف ميشـيل فوكو 
السـ¼ ٕاذا عرفنا ٔاننا نشري هبذا ßمس "للبنيوية بصعوبة وضع تعريف حمدد و دقيق  1967

،و رمغ هذه الصعوبة اليت يشهد هبا عامل حبجم  12"ٕاىل حتاليل و مناجه و كتب خمتلفة
ٕاال ٔانّين سأحاول ٔان ٔاحيط ).و ماكنته يف احلقل البنيوي ال خيتلف فهيا اثنان( ميشـيل فوكو 

  :مهتا التعريف االٓيتببعض التعاريف اليت اضطلعت £لبنيوية، و يف مقد
طريقة معينة يتناول هبا الباحث املعطيات اليت تنمتي ٕاىل حقل معني " البنيوية 

  13".للمعايري العقلية  –من حقول املعرفة، حبيث ختضع هذه املعطيات ف¼ يقول البنيويون 
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 (John Sturrock)و يظهر جبالء من خالل هذا التعريف وجل جون سرتوك   
، فهـي يف "الطريقة" ديد مفهوم البنيوية، وذã من خالل وصفه ٕاÊها بـ واضطرابه يف حت

ال مذهبا و ال مدرسة  و ٕامنا يه طريقة حفسب ، ميكن ßسـتئناس ونظره ليست مهنجا 
  .هبا و الركون ٕالهيا يف التحليل

و ال تبتعد هذه الرؤية عن املفهوم اSي يطرحه ميشـيل فوكو للبنيوية، حيث 
ن احملاوالت اليت نقوم بواسطهتا بتحليل ما ميكن تسميته £لراكم الو�ئقي، مجموعة م"عدها 

ٔاي مجموعة العالمات و االٓ�ر و إالشارات اليت تركهتا إالنسانية يف املايض و االٓيت، و اليت 
 14. مازالت تكّوهنا يوميا و بعدد مزتايد حولها

) الراكم الو�ئقي ( :ويبدو ٔان املصطلحات و العبارات الواردة يف هذا النص كـ
تيش بأّن ما يتحدث عنه فوكو هو بنيوية ) ... املايض(،) اليت تركها إالنسانية(،) االٓ�ر(

£لبين املشّلكة لتارخي املعرفة و الثقافة : دق أ مرتبطة بتحليل الوقائع التارخيية ،ٔاو بتعبري 
يت ٔاعام9 النقدية يف مجل   .ارخيية ا £حلرفيات التهتإالنسانية ،ãS ُمسِّ

مييض ٕاىل ما " ّن البنيوية مهنج نقدي ،ٔاو نشاط فكريإ ؤاّما يف املفهوم العام ،ف
،اليت تسعى بتعبري  15)والية من العمليات العقلية توراء الفلسفة، ويتألف من سلسp م 

حبمك ٔاهنا تنطلق ٔاساسا من اللغة 16" ٕاىل السـيطرة عىل الالمتنايه من الfم"روالن £رت 
  . أالصل مصدر هذا الfم اليت يه يف

اليت  17"مدرسة فكرية تقوم عيل مجموعة من النظرÊت "ويه من �حية ٔاخري        
ثقل "بوصفها  تركز يف حتليلها عىل البنية، املالذ أالخري ٕالنعاش الطرح النقدي بعدما ا<

  .لكتابة املمتثp ٔاساسا يف املؤلف وإالطارين التارخيي وßج@عي ل  18"خبارجيات النص
ّن البنيوية ترفض املؤلف وتقتA إ وعىل هذا أالساس ،وانطالقا من الفكرة أالخرية ف

ٕاىل التحرر من ٕاسار اSات ومن قيد -وبعقيدة نيتشوية  –،وتدعو الناقد دعوة رصحية 
فهـي ...و ٔاما البنيوية أالدبية"التارخي واملعين ،ويف هذا الصدد يقول صاحب املراÊ احملدبة 

 . ã(19 الربط بني النظام اللغوي اÌاخيل للنص ،ؤاية ٔانظمة ٔاخري خارجية ترفض ذ
  



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشالعدد                                           جمp لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                472                                        و اللغاتلكية االٓداب 

اليت اسـتقاها روالن £رت من  –وجدير £Sكر ٔان ملساø موت املؤلف 
مثالب عدة ،ٔاقلها وطأة يف رٔاي بعض النقاد ٔان  –طروحات نيتشه  حول موت إال9 

 عليه جفأة Dم اخللقة ،واحض لقيطا جمهوال أالصل ، عُرث"النص مييس بعد موت صاحبه 
املعامل ،وبذã ال يفرق الناقد البنيوي بني نّصِ مبدٍع ممترٍس ،وبني حماوø �شئ يف الكتابة، 

بل ويتحول يف حلظة قراءته ٕاىل  20"مادام النص يكتب نفسه ،مبعزل عن ٔارادة مبدعة
  .ا سواها حية قامئة بنفسها ، مكتفية ببنياهتا ، التعروها حاجة ٕاىل م) ذات(

مهنج نقدي حمايث ،يقوم عىل وصف و حتليل :وعليه ،فالبنيوية يف ابسط تعاريفها 
  .املكّونة للنص أالديب ،بطريقة تتسم £ملوضوعية و الرصامة العلمية ) البين(العنارص 

و املوضوعية و )ال التارخية (احملايثة والوصفية : وهنا جتب إالشارة ٕاىل ٔاّن هذه اخلصائص 
العلمية ،يه يف احلقيقة مبادئ قارة يف البنيوية ،ٔاكّدت علهيا معظم املدارس  الرصامة

واحللق العلمية اليت شّلكت معامل هذا املهنج ،مكدرسة جنيف ،و الشfنية الروسـية ، 
  :وحلقة براغ و املدرسة الفرنسـية ، وتفصيل ذã اكٔاليت 

  :مدرسة جنيف 
ؤسسها أالول ،العامل السويرسي وتسمي ٔايضا املدرسة السوسريية نسـبة ٕاىل م

صاحب  ) Ferdenand De Saussure( )1857- 1913(فرديناند دي  سوسري 
) cours de linguistique générale(الكتاب الشهري حمارضات يف اللسانيات العامة 

-1906يف أالصل مجموعة حمارضات ٔالقاها عىل طلبته يف جامعة جنيف بني عايم  واSي ه
1911.  

رسيني من ٔامثال شارل ي ت هذه املدرسة من ٔاتباع دي سوسري السو وقد تشلك
) H.frei(وهرني فاي) A.sechehay(والبري سيشو هاي ) charle bally(£يل 

، اSي )karcevakij(ٕاضافة ٕاىل الرويس اكرسفسيك  21 (R.codel)وروبرت كوديل
 ãسافر ٕاىل روسـيا "بعدما يعزى ٕاليه نقل ٔاراء دي سوسريايل اجلهة الرشقية من العامل ،وذ

،وأعلن عن هذه االٓراء ٔامام ٔاعضاء املؤمتر اÌويل للسانيات يف الهاي عام  1917سـنة 
،ومنذ ذã احلني توالت ترجامت تN احملارضات ٕاىل لغات شـىت يف العامل اكليا£نية 1920
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، وßجنلزيية 1945، وßسـبانية  1933والروسـية عام  1931،وأالملانية  1928
  198522 ،و العربية 1967،وßيطالية 1959

يف * ٔان يُنَعت صنيع دي سوسري £لثورة الكوبرنيكية  -بعد لك هذه الرتجامت  -وال جعب 
ويف مقدمهتا  تعريفه للغة عىل  -جمال اÌراسات اللغوية ، ؤان تصبح آراؤه اللسانية 

اSي انبجست  منه املنطلق الرئيس  23"نظام من العالمات اليت تعرب عن أالفاكر"ٔاهنا
  .أالفاكر البنيوية 

هذا وقد عد النقاد Ìي سوسري صنيعا آخر مل يسـبق ٕاليه ،و هو ٕاشارته ٕاىل مجموعة 
£قتضاب شديد  -،واليت نذكرها ) ثنائيات دي سوسري(من  الثنائيات ،اليت تسّمت ِ£مسه 

  :عىل النحو أاليت -
    : : : : اللغة والfم اللغة والfم اللغة والfم اللغة والfم  - - - - 1111
 ،)نتاج اج@عي مللكة اللسان( سوسري نظام مجعي ، ٔاو يف نظر دي  )la langue(اللغة 

  .ٔاما الfم فهو التحقيق ٔاو أالداء الفعيل لهذه امللكة 24
    ::::اÌال و املدلول اÌال و املدلول اÌال و املدلول اÌال و املدلول  - - - - 2222

وهو  -مّزي دي سوسري يف هذه الثنائية بني وSـي العالمة اللغوية ،فعّد الوجه أالول 
وهو الصورة اSهنية  -وجه الثاين ، وعّد ال )signifiant(داًال  -الصورة الصوتية للمسمي 

،كام ٔاشار ٕاىل ٔاّن العالقة اليت تربط اÌال  ) signifie(مدلوًال  -،او الفكرة املعربة عهنا 
  .غري مربرة ) arbitraire(£ملدلول يه عالقة اعتباطية 

    ::::االٓنية و الزمانية االٓنية و الزمانية االٓنية و الزمانية االٓنية و الزمانية  - - - - 3333
ة آنية ،ٔاي فتعين دراسة ظاهرة لغوية ما دراسة وصفي) synchronique(فأما االٓنية 

يف حلظة زمنية معينة ،دون ßلتفات ٕاىل تطورها التارخيي ، ؤاما الزمانية 
)diachronique ( رخيية ترقب تطورها وتغّريهاD فتعين دراسة ظاهرة لغوية ما دراسة

  .تلفةعرب حقب زمنية خمْ 
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    ::::ßقرتان الرتكيب ßقرتان الرتكيب ßقرتان الرتكيب ßقرتان الرتكيب  - - - - 4444
pالواحد تتنازع العالمة اللغوية يف انتظا�ا داخ pاقرتان ة عالقتان، عالقةامجل)** (

)associative( وعالقة تركيب)syntagmatique(    
يف عقل املتحدث ليختار مهنا املناسب ويتّخذ "فأما أالوىل فتعين انتظام اللكامت 

الرمز اللغوي ماكنه يف نظام اللغة من حيث موقعه ،ولك نظام حيدد ٔادوارا واحضة 
 .25" لعنارصه

عالقة اخلطية ٔاو أالفقية ٔاو التجاورية اليت تربط مجموعة من اللكامت  ؤاما الثانية فتعين ال
  .داخل امجلp الواحدة 

ãS عدهتا  26نتاج متحيص دقيق لبين اللغة  -حبق- وعليه فقد اكنت هذه الثنائيات 
ٔاساس  - ويف مقدمهتا الشfنية الروسـية  - املدارس  البنيوية اليت تلت مدرسة جنييف 

  .وي التحليل البني
        ::::الشfنية الروسـية الشfنية الروسـية الشfنية الروسـية الشfنية الروسـية 

يف روسـيا * الشfنية الروسـية حركة نقدية قادها مجموعة من الطلبة الشـباب 
نتيجة احتاد جتمعني علمني هام حلقة موسكو اللغوية  1916-1915،تأسست عايم 

)M.L.K (  ومجعية دراسة اللغة الشعرية اليت تسمي اختصارا)اوبوجاز) (OPOJAZ(  
   :ضاهئاوقد اكن من ٔامه ٔاع

ويوري تينيانوف ) Roman Jokobsson( )1896-1983(رومان جاكوبسون 
)Yuri Tinianov) (1894-1943  ( وبوريس اخنباومBoris Eikhenbaum) (
وبوريس ) vicktor chlofsky(  )1893-1984(وفيكتور شلوفسيك  )186-1959(

  ) .boris tomachevsky(  )1890-1957(توماشوفسيك 
،ٕاذ ٔاكدت معظم الكتب 27ٔالصقُه خصوم الشfنيني هبم **  أالصل لقبالشfنية يف و

نهبرين £لفكر املاركيس  اليت تناولت Dرخي هذه املدرسة ٔاّن النقاد إاليديولوجيني امل 
،مه اSين نزبوا الشfنيني هبذا اللقب ،العتقادمه ٔاّن ما جاءت به هذه احلركة من الناشئ

ىل الثورة البلشفية برمهتا ،ويف هذا يقول تروتسيك ٔافاكر حداثية خطر علهيم ، وع
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)Trotsky( " ٕاذا ما تركنا جانبا أالصداء الضعيفة اليت خلّفهتا : يف كتابه أالدب و الثورة
ٔانظمة ٕايديولوجية سابقة عىل الثورة ،جند ٔاّن النظرية الوحيدة اليت اعرتضت املاركسـية يف 

   28".،يه النظرية الشfنية يف الفنروسـيا السوفياتية ،خالل السـنوات أالخرية 
ٔاخذت عىل عاتقها �مة علمنة "يف املفهوم الشائع حفركة نقدية *** ؤاما الشfنية 

  30:انطالقا من مبدٔاين اثنني هام  29"اÌراسة أالدبية
ليس أالدب هو موضوع عمل أالدب وٕامنا هو : "وقد خلّصه جاكوبسون قائال: املبدٔا أالول 

وبذã حرصوا اه@�م يف " ٔادبيا  أاي ما جيعل من اثر ما اثر    )létterarite(أالدبية 
  .نطاق النص 
ويتعلق مبفهوم الشلك، فقد رفضوا رفضا قاطعا ما اكنت تذهب ٕاليه النظرية : املبدٔا الثاين

يه الشلك واملضمون ،وأكّدوا أّن :التقليدية من ٔاّن للك اثر ٔاديب ثنائية متقابp الطرفني 
  .أالديب خيتلف عن غريه بربوز شلكهاخلطاب 

لشfنيني رؤى علمية صارمة ٔاكدوا علهيا وعدوها ل املبدٔاين ،فٕان  ينوٕاضافة ٕاىل هذ
  :ٔاساس مذههبم النقدي ،ويف مقدمهتا 

 .تشديدمه عىل أالثر أالديب، و ٔاجزائه املكونة، بغض النظر عن لك ما حييط به -

 31.ٕاحلا^م عىل اسـتقالل عمل أالدب -

شديد للزنعة التأرخيية اليت جعلت من مؤر� أالدب يف نظر الشfنيني مقهتم ال  -
 .32"£لرشطة اليت تفكر يف اعتقال خشص"ٔاشـبه 

مه الصورة أالدبية خلقا لرؤية خاصة £لشئ، وليست جمرد تعبري عنه ٔاو  - aعد
 33.انعاكس 9

هذا يقول  ٕاقصاؤمه للمعىن ، ٕاذ ليس 9 يف رٔاي  الشfنيني شأن يذكر، ويف -
 34)جوهرÊ ،حنن نتعامل مع احلقائق اللفظية وليس مع الفكر :(جاكوبسون

ٕاقصاؤمه للرؤية النفسـية و التارخيية و ßج@عية ٕاقصاء مطلقا، عىل اعتبار ٔاّن  -
 35.هذه الرؤى من اختصاص العلوم إالنسانية أالخرى 



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشالعدد                                           جمp لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                476                                        و اللغاتلكية االٓداب 

طيp عقد 36" ولو�الزنوع إاليدي"هذا وقد ظل الشfنيون عىل مهنجهم، يقاومون 
بداية لهنايهتم، وذã عندما 1930حيث اكنت سـنة ) 1930- 1915(ونصف من الزمن 

م ٕاىل الصمت "دخلوا يف رصاع مرير  ٔاوًال ،مث ٕاىل  37" مع املاركسـية ،انهتـى جبن̂و
 .الترشذم  و ßنقسام �نيًا 

  
  ) :cercle de Prague) (1926-1948(حلقة براغ 

ية يف روسـيا بفعل الضغط الشـيوعي ، انتقل مرياeا ٕاىل بعد اهنيار الشfن 
 -تشـيكوسلوفاكيا ، وحتديدا ٕاىل العامصة براغ ، حيث ٔاّسس مجموعة من اللغويني الشـباب 

حلقة براغ اللغوية عام  - ) Vilem Mathesus(يؤ�م العامل التشـييك فيالم ماثزييوس 
تروبسكوي وسريج اكرشـيفسيك ، متّكئني عىل خربة رومان جاكوبسون ونيكوالي  1926

)Serge Karcevski ( ين الوفريfلني £لزاد الش gالفارين حديثا من روسـيا ، و احملم.  
وهو Dرخي ( 1928والشك ٔانg هذه اخلربة اليت بدٔات تؤيت ٔالكها ابتداء من سـنة 

دت ) انضامم هؤالء الثالثة رمسيا ٕاىل حركة براغ  g� النعقاد  -يف السـنة نفسها  -، يه اليت
مجp "ٔاول مؤمتر دويل لعلامء اللغة يف الهاي  ، شارك فيه ٔاعضاء احللقة بورقة حبثية ْمضت 

، ومن املشاركني ) النصوص أالساسـية حللقة براغ اللغوية: (،مسوها  38"من املبادئ الهامة
يف هذا املؤمتر زعمي احللقة فيالم ماثزييوس ، و رومان جاكوبسون و اكرشفسيك و 

  .سكوي و مواكروفسيك تروب 
م ٔاعضاء هذه احللقة اجلزء أالول  1929بعد هذا املؤمتر بعام واحد ، ٔاي عام  gقد

 39"وذã يف مؤمتر فقهاء اللغة السالفيني " ،) أالعامل(من مجموع دراساهتم اللغوية بعنوان 

اط من خال9 ٔاّن للحلقة مبادئ حمددًة تقوم علهيا، سـنحاول حرصها يف النقتبني اSي 
  :االٓتية 

النحوية واÌاللية "الرتكزي عىل اجلانب الوظيفي للّغة ، عىل اعتبار ٔاّن البىن  -1
د £لوظائف  اjتلفة اليت تقوم هبا يف اiمتع  g40"والفونولوجية للغات ُحتد . 

 .التأكيد عىل اÌراسة الوصفية للّْغة ، وßبتعاد قدر املسـتطاع عن اجلانب التأرخيي  -2
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ٔاي النظر يف وظيفة الfم  وكيفية التعبري  راسة عالقة املتلكم بfمه،ßه@م بد -3
  41عهنا

التأكيد عىل نظام اللكية ٔاو الشمولية يف التحليل، وذã بأن تشمل اÌراسة  -4
 .مسـتوÊت اللغة مجيعها، الصوتية و الرصفية و النحوية و اÌاللية

يا ميكن ٔان يصل ٕاىل البرش £عتباره فنا عامل " ٕايالء الشعر وعروضه عناية خاصة ، -5
 .42" عرب املوسـيقى الشعرية برمغ اختالف اللغات

  :هذا وميكن ٔان نشري ٕاىل ٔانg ٔالعضاء احللقة فضال وسـبقا يف ٔامرين �مني هام

ٕاذ يعد مواكروفسيك ٔاول عامل لساين يف Dرخي النقد ) : مهنج بنيوي(ابتداع مصطلح  -
داخلته اليت ٔالقاها يف مؤمتر الهاي عام احلديث يسـتعمل هذا املصطلح ، وذã يف م

1928 43. 

ٕاذ يعود الفضل يف ذã ٕاىل رومان جاكوبسون اSي : اقتحام جمال اÌراسات الصوتية  -
 . 1930عام  44"ٔاول دراسة مهنجية يف Dرخي  أالصوات اللغوية"قّدم 

منة وعليه ، يبدو جليا جحم اجلهد املبذول من قبل ٔاعضاء هذه احللقة يف سبيل عل 
اÌراسة  أالدبية  من Sة ، واخلروج هبا من املأزق الشلكي الرصف اSي وضعهتا فيه 

  .الشfنية الروسـية من Sة ٔاخرى
        ::::املدرسة الفرنسـيةاملدرسة الفرنسـيةاملدرسة الفرنسـيةاملدرسة الفرنسـية

ٔانg الظهور  -يف لفتة غريبة  –) Leonard Jackson(يعتقد ليو�رد جاكسون 
، عن طريق  1942كية عام احلقيقي للبنيوية الفرنسـية اكن يف الوالÊت املتحدة أالمري 

 –يف ٕاحدى حمارضاته بنيويورك  –اللغوي الرويس رومان جاكوبسون ، اSي عرgف 
ل ٕاشارة  45بأعامل البنيوي الفرنيس لكود ليفي شرتاوس  gحيث اكن هذا التعريف ٔاو ،

   .حقيقية ٕاىل ظهور مدرسة بنيوية يف فرنسا
ه جاكسون ، ٕاذ يؤرخ اغلهبم غري ٔانg معظم النقاد يعتقدون خالف ما ذهب ٕالي

لظهور البنيوية الفرنسـية مبرحp السـتينيات من القرن املايض ، حيث بدٔا النقد البنيوي 
) تل لك(، اليت اهمتت هبا جامعة 46يتبلور تدرجيا ، وخباصة يف جمال اÌراسات التطبيقية
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(tel quel)نقدية ٔاسسها الروا pيئ الفرنيس ، هذه امجلاعة اليت ٔاخذت تسميهتا من جم
مضت عصبة من رموز النقد " ، و اليت 1960عام  (Philipe Sollers)فيليب صولر 

و  (Julia kristuva)الفرنيس اجلديد، كزوجته ذات أالصل البلغاري جوليا كرستيفا 
  .47"(Jacques Derrida)روالن £رت و ميشال فوكو و جاك دريدا 

ىل هذا التارخي، يعود £ٔالساس ٕاىل تأخر و يبدو ٔانg تأخر ظهور البنيوية يف فرنسا إ 
ترمجة كتب الشfنيني الروس، اليت يه يف أالصل مصدر هذا املهنج بعد حمارضات دي 

  :سويرس، ٕاذ مل يعرف الفرنسـيون الشfنية عىل حقيقهتا ٕاال بعد صدور الكتب االٓتية
يث تُرمج لصاحبه رومان جاكوبسون ح " اللغة أالساسـية للبنيوية و ما بعدها"كتاب  -1

 .1963ٕاىل الفرنسـية  ٔاول مرة عام 
 لصاحبه تزفيتان تودوروف (théorie de la littérature)" نظرية أالدب"كتاب  -2

)Tzvetan Todorov ( من النصوص الروسـية pو هو مؤلف مجع فيه مج ،
 .1965وترمجها ٕاىل الفرنسـية عام 

به فالدمري لصاح  (morphologie de conte)" مورفولوجيا احلاكية"كتاب  -3
 .1970، حيث تُرمج ٕاىل الفرنسـية عام ) Vladimir Propp(بروب 

، ّجعت الساحة النقدية يف فرنسا )و خباصة أالول و الثاين(بعد صدور هذه املؤلفات 
بكتب  النقد البنيوي، و ٔاصبحت البنيوية شعار تN احلقبة بال منازع، فذاع صيت كثري 

روالن £رت، و تزفتان : قة £لبنيوية، من ٔامثالمن النقاد، حىت ٔاصبحت ٔاسامؤمه لصي
، و جاك دريدا، و جوليا كرستيفا، و  (Julien Greimas)تودوروف و جوليان غرمياس 

  . (Gérard Genette)جريار جينيت 
ا مل تعّمر طويال، ٕاذ مل يدم معرها ٔاكرث  gغري ٔان الغريب يف قصة البنيوية يف فرنسا ٔاهن

داية هناية العقد السادس ٔاخذت البنيوية يف ßهنيار، و طفق من عقد من الزمن، مفع ب
اليت هتف فهيا الطلبة  -  1968، و لعل ثورة عام **النقاد يتربؤون مهنا الواحد تلو االٓخر 

اكنت املسامر أالخري اSي ُدق يف  - 48)"فلتسقط البنيوية(ضد البنيوية، و رفعوا شعار "
 .نعش هذا املهنج
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روافد ٔاخرى، اكن لها ٔاثر واحض يف  -ٕاضافة ٕاىل ما ذكر� -للبنيوية  هذا ونشري ٕاىل ٔانّ 
، بزعامة لك من بروندال 1931اليت تأسست عام  غنمسار هذا املهنج مثل حلقة كوبهنا

(Brondal)  و يلمسليف(Hjelmslev)  من  1934، و حلقة نيويورك اليت ظهرت عام
 .(Bloomfield)ومفيs و بل (Sapire)خالل آراء و تنظريات لك من سابري 
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        الهوامــــــــــالهوامــــــــــالهوامــــــــــالهوامــــــــــشششش و املراجـــــــــع و املراجـــــــــع و املراجـــــــــع و املراجـــــــــع
�ئر ديب : أالدب النظرية البنيوية ، تر : يةو يؤس البن بلييو�رد جاكسون ، 1 -

  . 43:،ص 1،2001،منشورات وزارة الثقافة ،سورÊ ،ط
ٔالفاق اجلديدة ، بريوت ،منشورات دار ال ، نظرية البنائية يف النقد أالديب ضصالح ف- 2

 .24:ص، 1980،  2، لبنان،ط
، 1، مناجه النقد أالديب ، جسور للنرش و التوزيع ،اجلزائر ،طيسليغ يوسف و :ينظر  3-

 .65،ص،2007
و  فوزية لعيوس غاري اجلابري، التحليل البنيوي للرواية العربية ، دار صفاء للنرش- 4

 .35:،ص2011، 1التوزيع ، عامن أالردن ،ط
  36املرجع نفسه ، ص  5-

دار الفجر للطباعة والنرش بشري Dوريريت ،حمارضات يف مناجه النقد أالديب املعارص،6 -
 17:ص، 1،مكتبة اقرٔا ،قسـنطينة ، اجلزائر ، ط

، 1عبد املN مرDض ،يف نظرية النقد ،دار هومة للنرش و التوزيع ،اجلزائر ،ط- 7
 .192:،ص2002

ديوان املطبوعات اجلامعية وية يف الفكر الفلسفي املعارص ،معر �يبل ،البني: ينظر - 8
 55-53: ص ، 2،اجلزائر ، ط

  .52:املرجع نفسه ،ص - 9
 وما بعدها 54:املرجع السابق ، ص،: لالسزتادة يف هذا املوضوع ، ينظر *

وائل سـيد عبد الرحمي ،تلقي البنيوية يف النقد العريب ،دار العمل و إالميان  للنرش و  10-
  .34،ص1،2009لتوزيع ،مرص طا

اجلزائر  ،ٔاسـئp الكتابة  النقدية ،املؤسسة اجلزائرية لطباعة و النرش، ٕابراهمي رماين 11-
 .47،ص1،1992ط

جمp العرب و الفكر  محمد امخلايس،: تر  ،) البنيوية التحليل أالديب(ميشـيل فوكو  12-
  .15،ص1988العدد أالول ،شـتاء  لبنان، بريوت، العاملي،
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اiلس الوطين  ،محمد عصفور ،عامل املعرفة:سرتوك ،البنيوية وما بعدها ،تر نجو13-
 .9،ص1996للثقافة و الفنون و أالدب ،الكويت ،فرباير 

 .47:ميشـيل فوكو ،املرجع السابق،ص 14-
فوكو ،تر،جابر عصفور ،دار  ٕاىلس او رت شكريزويل ،عرص البنيوية من ليفي  ثٔادي 15-

 .289.،ص1985لعراق ،ٔافاق عربية ،بغداد ا
روالن £رت ،مدخل ٕاىل التحليل البنيوي للقصص ،تر،مندر عيايش مركز إالمناء  16-

 .27:،ص1،1993احلضاري ،ط
 . 192.،ص  املرجع السابق ،عبد املN مرDض17-
أالسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية ،دار احلوار للنرش والتوزيع ، محمد سامل سعد هللا18-

 .28ص  ،1،2007ط سورÊ، ،الالذقية
ة ،عامل املعرفة ،اiلس الوطين للثقافة و الفنون و أالدب بعبد العزيز محودة املراÊ احملد 19-

  .15:،ص 1998، 1،الكويت ،ط 
 .42:،ص  املرجع السابقفوزية لعيوس غازي اجلربي ،20-
 البحث ، دار رس اللسانية يف العرص احلديث مناجهها يفاالتوايت بن التوايت ،املد21-

 .04،ص  2008)ط.د(لنرش و التوزيع ، اجلزائر ،ل الوعي 
، ) ط.د(نعامن بوقرة ، املدارس اللسانية املعارصة ، مكتبة االٓداب ،القاهرة ،مرص ،  22-

  .73ص ، 2004
، اSي احدث ثورة ) 1543-1473(الفليك البولندي نيكوالي كوبورنيكوس  ٕاىلنسـبة *

ن أالرض يه اليت تدور حول الشمس وليس العكس ، وذã يف يف عمل الفN £كتشافه أ 
ويكيبيدÊ  املوسوعة احلرة ، من خالل الرابط : ،ينظر) يف ثورات أالجواء الساموية(كتابه 
يف   D : 29 -07 - 2012رخي اÌخول    http://ar.wikipedia.org/wiki  :أاليت 

 . 12:30اعة  الس
23-   Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale, 
éditions talantikite bejaia, Algérie, 2002,p 22 
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24-IBID ,p :15. 
 - دي سوسري رمغ ٔانg ) اقرتان(دل ب) استبدال(يسـتعمل كثري من النقاد مصطلح **

ُ "قا ،مل يسـتعمل هذا املصطلح مطل –حسب ليو�رد جاكسون   "ب ٕاليه كذ£ِس ٕامنا ن
  ).89ليو�رد جاكسون بؤس البنيوية ص (

 .81:نعامن بوقرة ،املدارس اللسانية املعارصة ، ص - 25
 .76:ينظر ،املرجع نفسه ،ص 26-
  .مل يتعد سن ٔاغلهبم العرشين سـنة*
  
:" ال يكون اللقب يف {م العرب ٕاال للقدح ٔاو املذمة،و مما يثبت ذã قول هللا تعاىل**

  :و قول الشاعر" َوال تَنَابَُزوا ِ£ٔاللْقَاِب 
َ  ا< َال  وَ      هُ مَ ِر كْ ِال<  يهِ دِ �َ ا<  نيَ حِ  يهِ نِّ كَ ا<    .ْب قَ اللg  ةُ وءَ السg  وَ  هُ بُ قِّ ل

ٕابراهمي اخلطيب، مؤسسة أالحباث :تودوروف و آخرون، نظرية املهنج الشلكي، تر27-
 .9،ص1،1982ين املتحدين، املغرب، طالعربية، بريوت، لبنان، الرشكة املغربية للنارش 

 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها28-
الويل محمد، املركز الثقايف العريب، اÌار :تر ،الشfنية الروسـية : الويل محمد، مقدمة29-

 .05،ص1،2000ط: البيضاء ، املغرب، بريوت، ابنان
  .10و آخرون، املرجع السابق، ص  نظر تودوروف ي  30-
***fاملورفولوجني(نيون انفسهم يسمي الش ( ي اختارهSمس اß ٕاخنباوموهو، ) ينظر

امحد بوحسن ،يف املناجه النقدية املعارصة ،دار أالمان للنرش والتوزيع الر£ط ، املغرب، 
  .95،ص2004، 1ط 
الويل محمد، املركز الثقايف العريب، :فيكتور ايرليخ ،الشfنية الروسـية ، تر:ينظر 31-

 .14،ص 1،2000ط، بنانل اء ، املغرب، بريوت، اÌار البيض
 .35، ص املرجع السابقتودوروف وآخرون ،32-
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شايف عاكشة ،نظرية أالدب يف النقدين امجلايل و البنيوي يف الوطن العريب ،ديوان 33-
 .5، ص 3ج  ، 1998،) ط.د( املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر،

حلديث رؤية ٕاسالمية ،دار الفكر ،دمشق وليد قصاب ، مناجه النقد أالديب ا:ينظر  34-
 .110،ص 2007، 1،سورÊ ،ط 

محمد عبيد صاحل السـهباين ،املاكن يف الشعر أالندليس من الفتح إالساليم حىت 35-
 .34،ص 2007، 1سقوط اخلالفة ،دار أالفاق العربية ، القاهرة ،مرص، ط 

-36 Ìغرب ، ار البيضاء ، املصالح فضل ، مناجه النقد املعارص ، ٕافريقيا الرشق ،ا
 .70،ص 2002،) ط.د(بريوت، لبنان ، 

لسنية ، ٕاصدارات يوسف وغلييس ،النقد اجلزائري املعارص من الالنسونية ٕاىل االٔ 37-
 .118، ص  2002،  1رابطة ٕابداع ، اجلزائر ، ط 

 .108صالح فضل ، نظرية البنائية يف النقد أالديب ، ص  38-
،   1ة ، املوسوعة أالدبية ، دار املعرفة ، اجلزائر ، ط فيصل أالمحر و نبيل دادو 39-

 .378، ص  2، ج  2009
امحد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ، 40-

 .136،ص  2002، ) ط.د(اجلزائر ، 
، دار احلمكة مجمد الصغري بناين ، املدارس اللسانية يف الرتاث ويف اÌراسات احلديثة 41-

 .60، ص 2001، 1، اجلزائر ، ط 
 .383فيصل أالمحر و نبيل دادوة ،املرجع السابق ، ص 42-
 . 67مؤيد عباس حسني ،البنيوية ، ص43-
 .108صالح فضل ، نظرية البنائية يف النقد أالديب، ص  44-
خليل ،  ٕابراهمي: تر) بنيوية جاكوبسون ، التأسيس و ßسـتدراك(ليو�رد جاكسون ،  45-

، ينظر املوقع ßلكرتوين 2002، سـنة  181جمp  احلوار املمتّدن ßلكرتونية ، العدد 
   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2027 :أاليت 
، دراسة يف مهنج لوسـيان غوÌمان ، دار  جامل حشيد ، يف البنيوية التكوينية: ينظر 46-
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 .141، ص  1986، ) ط.د(ابن رشد للطباعة و النرش ، بريوت لبنان ، 
  ).مثلام هو(ٔاو) كام يرد(ٔاو ) كام هو(و تعين £للغة العربية *

  .69يوسف وغلييس، مناجه النقد أالديب،ص47-
تل (ا و معظم جامعة روالن £رت و جاك دريدا و جوليا كرستيف: و من ٔامثال هؤالء**
 .)وما بعدها 82حمارضات يف مناجه النقد أالديب املعارص،ص: يتير ورDشري ب ينظر ( )لك

آفاق النظرية أالدبية املعارصة، بنيوية أم بنيوÊ، املؤسسة العربية  خفري صاحل، 48-
 .61،ص1،2007لsراسات و النرش، بريوت، لبنان، ط

  
 

 
 


