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 البنيوية التكوينية الغولدمانية (المنهج واالشكالية) 

Lucien Goldman Genetic structuralism; problematic 
approach and mythology  

 Dr. Abdullah Hosseini                                          )١(أ.م.د.عبداهللا حسيني

 ملخص البحث 
دراسـة املـنهج النقـدي املعاصـر وهـو البنيويـة التکوينيـة الغولدمانيـة والسـؤال عـن  یدف هذه املقالة إلـ

لوسيان غولدمان بصفة رائد رئيسي للبنيوية التکوينية وخطوات  فيمفهومها وقوانينها عند التکوينيني وتعر 
والبنيـــة الثقافيـــة واإلجتماعيـــة  ضـــمونهراءة البنيـــة الداخليـــة للـــنص أوماملـــنهج البنيـــوي يف النقـــد األديب مـــن قـــ

يف العامل  نيةيوالتارخيية للنص وأمهية الکاتب يف هذا املنهج النقدي األديب، وخلفية الدراسات البنيوية التکو 
دمانيـــة ســـلبيا ونقـــد البنيويـــة الغول ةيـــالبنيويـــة التکوينيـــة وخمتلـــف منـــاهج البنيو  نيالعـــريب والفـــروق املوجـــودة بـــ

. واسـتنتجنا أن البنيويـة دةيـنتـائج مف یمنهج وصفي حتليلي للوصـول إلـ یهذا البحث عل عتمديواجيابيا. و 
تمــع الــذي  یالتکوينيــة الغولدمانيــة تعتمــد علــ يف أعمالـــه  تمثــليالنقـــد الــواقعي لفکــر األديــب وثقافتـــه وا

يف املرتبــة  علــهجيتفســري الــنص األديب ولکنــه ال غولــدمان أمهيــة الکاتــب يف  نکــرياألدبيــة وأدبــه عمومــا ومل 
 النصوص األدبية.  ليمن التفسري وحتل یاألول

Abstract 
This article aims to examine the contemporary criticism approach that 

means it is a Lucien Goldman Genetic structuralism question about the 
concept and its laws and definition of Lucien Goldman in leading a major 
Lucien Goldman Genetic structuralism and steps approach the structural in 
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literary criticism to read the internal structure of the text means and 
structure of cultural, social and historical text and the importance of the 
writer in this monetary approach literary, and the background of the 
structural studies Goldman in the Arab world and the differences that exist 
between the Lucien Goldman Genetic structuralism and various structural 
approaches and Lucien Goldman Genetic structuralism negative and 
positive. And it supports this research on the descriptive analytical 
approach to get useful results. And we concluded that the Lucien Goldman 
Genetic structuralism depend on the real criticism of the Think writer, 
culture and society, which is in its literary and literature generally did not 
Lucien Goldman writer importance in the interpretation of the literary text 
but does not make it in the first rank of interpretation and analysis of 
literary texts.  

 ة:المقدم
لعالقــات اخلارجيــة لــالدب  ظهـر املــنهج البنيــوي كــرد فعــل ضــد املنــاهج النقديـة االخــرى الــيت اهتمــت 
الدب نفسه ويرجع الفضل يف ظهور هـدا املـنهج اىل التطـورات الكـربى الـيت حتققـت يف  اكثر مما اهتمت 

ــا  ا الصــوتية واملعجميــة جمــال اللســانيات ذلــك العلــم الــذي اهــتم بدراســة اللغــة يف خمتلــف مكو ومســتو
والرتكيبية والداللية، ونظرا جلدة هدا املنهج وفعاليته يف التحليل اجنذب اليه كثري مـن النقـاد العـرب وطبقـوه 
م للنصــوص االدبيــة مثــل حممــد مفتــاح وعبــد الفتــاح كيليطــو وخالــدة ســعيد وعبــد ا غاميــدي  يف دراســا

ية تسعی إلی إعادة االعتبار للعمل األديب والفکري يف خصوصيته بدون وغريهم. يف الواقع البنيوية التکوين
تمع والتاريخ.  أن تفصله عن عالئقه 

حيـــاول مـــذهب غولدمان"البنيويـــة التكوينيــــة"البحث عـــن العالقـــات الرابطــــة بـــني األثـــر األديب وســــياقه 
بـني سلسـلة مـن اجلَُمـل أو  االقتصادي، الذي سبق تكوينـه، ويعتـرب تلـك العالقـات انـدماجاً  -االجتماعي

الُكلِّيات الِنْسبية، حيث األثر األديب ُمَتَشكٌِّل من ُمجـل أو ُكلِّيـاٍت ُميكـن فهـم أجزائهـا انطالقـاً مـن األجـزاء 
موعة كلها، من بنية النّص.   األخرى، مث تُفهم على أحسن وجٍه انطالقاً من بنية ا

لـــوعي اجلمــاعي، رافضــاً كلمـــة"االنعكاس"، ُمفضــًال عليهـــا وال يعتــرب غولــدمان األثـــر األديب انعكاســاً ل
ر األدبيـــة وبــني توجهـــات الـــوعي اجلمـــاعي  تعبــري" الرابطـــة الوظيفيـــة" الــيت تُـــربز تســـاوقاً، أو ترادفــاً بـــني اآل

  للفئات االجتماعية.
ج )؛ هـو املـنهLucien Goldman) للوسيان غولـدمان(Genetic Structuralismالبنيوية التکوينية (

الذي يتناول النصوص األدبية بوصفها بنية إبداعية تولدت عن بنية اجتماعية؛ ومن الضروري أن نؤکد يف 
تمعية، متعددة يف منظور غولدمان، فهنا«البداية أن  البنيات االقتصادية و البنيات السياسية  كالبنيات ا

http://abu.edu.iqhttp://abu.edu.iq



 

 البنيوية التكوينية الغولدمانية (املنهج واالشكالية) 

١١٩ 

دعوه "غولـــدمان" البنيويـــة التکوينيـــة هـــي و الفرضـــية الـــيت يـــ )٢(».و البنيـــات االجتماعيـــة والبنيـــات الثقافيـــة
البشري سلسلة من األجوبة أو الردود ذات الداللة علی مواقف تواجهها الذات، و حتاول أن  كالسلو «أن

ا. ولکن تل ـا ممـا  كتقيم نوعا من التوازن بينها و بني العامل احمليط  املواقـف تتغـري بتغـري الظـروف احمليطـة 
 )٣(».ت جديدة تستجيب للمواقف الطارئةيدعوها إلی إقامة تواز

ثر"بنظريتـه التوليديـة يف املعرفـة "؛ فـإن لو  قد کـان غولـدمان معجبـا بنظريـة الـذکاء عنـد جـان بياجيـه و
لکــل  كالنفســي احملـر  كغولـدمان يسـتلهم بياجيــه علـی املســتوی االبيسـتمولوجي التکـوينيي مؤکــدا أن السـلو 

فنظريــة الــذکاء عنــد بياجيــه تنتهــي إلــی ايــالء االعتبــار « ضــن، إذن فــرد، يکمــن يف عالقتــه مــع الوســط احملت
خلاصــية التفاعــل بــني الفــرد و حميطــه وهــو نفــس مــا يــذهب إليــه غولــدمان حــني يؤکــد علــی اخلاصــية الدالــة 

.يقــــول صـــالح فضـــل يف هــــذا )٤(»لوســـط االجتمـــاعي كالـــذات اجلماعيــــة و عالقـــة هـــذا الســــلو  كلســـلو 
يـــة تطلـــق علـــی نفســـها "التوليديـــة" و أکـــرب ممثليهـــا مهـــا العـــامل النفســـي "جـــان مدرســـة بنائ كهنـــا«املوضـــوع 

بياجيــه" و الناقــد الکبــري "لوســيان جولــدمان" ويقــدم األول تصــورا نظــر متکــامال عــن البنيــة بينمــا يتــولی 
و فيمـــا بعـــد نبـــني الفـــرق بـــني هـــذا )٥(».اآلخـــر تطبيـــق هـــذا التصـــور يف جمـــال الدراســـة االجتماعيـــة لـــألدب

 صطلح و البنيوية التكوينية.امل
دراســة مفهــوم وعناصــر املــنهج النقــدي البنيــوي التکــويين کإحــدی منــاهج  بحــثال اهــذ ومــن اهــداف

 عناصره ومفاهيمه وخطوات تطبيق النقد علی النص األديب.  كنقدية معاصرة حتتاج الی ف
ـال، وقمنـا بدراسـة وصـفية وحتلي ليـة ملـنهج وإشـکالية النقـد فهذا املوضوع دفعنا إلـی البحـث يف هـذا ا

 البنيوي التکويين. أما أسئلة البحث فيمکن ذکرها کاآليت:
 ماهي أهم مراحل النقد البنيوي التکويين الغولدماين؟  .۱
 ما هي نظرة النقد البنيوي التکويين الی البنية الفوقية والبنية التحتية؟ .۲
 التوليديني؟ النقاد ما هو مفهوم البنية عند  .۳
 األساسية املوجودة بني االجتاهات البنيوية الثالث؟ما هي الفروق  .۴

حليلـي ملناسـبته لنـوع البحـث قد أسلمنا حتقيق هدف الدراسة إلی اتباع املنهج الوصفي التأما املنهج ف
الســتقراء واالســتنتاج لطبيعـــة املــادة العلميــة منهـــا التــزاوج بــني مـــنهج التحليــل املضــموين واملـــنهج واســتع نا 

 هذا املنهج على وصف املنهج البنيوي التکويين من املناهج األدبية للوصـول إىل عناصـر التحليلي.نقوم يف
هذا املنهج والعوامل اليت تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها. واملنهج الوصفي حياول اإلجابة على 

لعالقـات بـني موضع البحث ويشمل ذلـك حتليـل بنيتهـا وبيـان ا؟ ما هي طبيعة الظاهرة ،السؤال األساسي
لوحدات او الشروط أو العالقات أو الفئات أو األنساق  ا، ومعىن ذلك أن الوصف يهتم أساسا  مكو

                                                        
 .٢٠٠٩يُنظر: يوسف االنطاکي: سوسيولوجيا األدب اآلليات و اخللفية اإلبيستمولوجية، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  -٢
صيل النص املنهج البنيوي لدی لوسيان غولدمان، مرکز االمناء احلضاري،حلب، حممد ندمي -٣  .٥٥، ص ١٩٩٧خشفة: 
لس األنطاکي، يوسف. د: ترمجة، والفلسفة االنسانية العلوم، غولدمان لوسيان: يُنظر -٤  .١٩٩٦القاهرة،،للثقافة األعلی ا
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لفعــل ، وقــد يشــمل ذلــك اآلراء حوهلــا واالجتاهــات إزاءهــا، وكــذلك العمليــات الــيت تتضــمنها  الــيت توجــد 
ر اليت حتدثها واملتجهـات الـيت تنـزع إليهـا، ومعـىن ذلـك إن  السـؤال الوصـفي قـد ميتـد إىل تنـاول كيـف واآل

ذا املعىن إىل املاضي املنهج التارخيي أو اىل احلاضر. ؟تعمل الظاهرة لطبع قد ميتد املنهج الوصفي   و
األقـــالم التـــی تناولـــت تعريـــف وتوضـــيح املـــنهج البنيـــوي التکـــويين ونقـــده ســـلبيا واجيابيـــا،  كقليلـــة تلـــو 

اجلديد بشکل شامل يف مقالـة أو کتـاب خـاص، إال أن هـذه الدراسـات والتناول والتعريف املنهج النقدي 
ا کـــانوا يرکـــّزون علـــی دراســـة ســـرية شخصـــية لغولـــدمان،  ـــا وأصـــحا يف معظمهـــا مـــوجزة، ومتفرقـــة معلوما
ــــم يرکــــزون علــــی بعــــض جوانــــب نظريتــــه النقديــــة  وعالقاتــــه االجتماعيــــة، ومســــرية حياتــــه العلميــــة، وإمــــا أ

حماوالتنــا للبحــث عــن املقــاالت والبحــوث الدراســية املعنونــة بعنــوان مقالتنــا مــا  االجتماعيــة وعلــی حســب
ــال. و مل  کــن مجيــع االحبــاث الــيت وجــد عــن البنيويــة التکوينيــة جامعــا توجــد حبثــا او مقالــة يف هــذا ا

مـن الکتـب وشامال وما قارنت بني أنواع املناهج النقـد البنيـوي. و بعـض مـا وجـد عـن البنيويـة التکوينيـة 
 واملقاالت هي:

کتاب"البنيويــــة التکوينيــــة والنقــــد األديب" للوســــيان غولــــدمان وآخــــرون الــــذي يشــــتمل علــــی جمموعــــة  .۱
مقاالت متفرقة للنقاد الغربيني عن بعض مناهج النقد التکويين مثل مـنهج لوسـيان غولـدمان وجـورج 

دماين وخطواتــه وعناصــره وأمهيــة لوکــاش بصــورة خمتصــرة وغريمنســجمة ومل يتنــاول النقــد التکــويين الغولــ
ملناهج االخری البنيوية وخلفيته عند النقاد العرب املعاصرين.  الکاتب فيه و مقارنته 

ـــدمان"جلمال شـــحيد كتابـــه يف (البنيويـــة  .۲ کتـــاب "يف البنيويـــة التکوينيـــة دراســـة يف مـــنهج لوســـيان غول
(املنهج البنيوي التكويين)، فقد نشره  الرتكيبية: دراسة يف منهج لوسيان غولدمان) أول تنظري عريب يف

وجعله يف قسمني:عرض يف القسم األول املنهج البنيوي التكويين ومفاهيمه، وعـرض يف  ۱۹۸۲عام 
القســم الثــاين الدراســات التطبيقيــة هلــذا املــنهج مــن قبــل النقــاد الغــربيني، مث أردفــه بنصــوص خمتــارة مــن 

ة خلفية النقد التکويين يف العامل العريب ونقد املنهج غولدمان.ولکن هذا الکتاب مل يشتمل علی دراس
مهية الکاتب ودوره يف هذا النقد ومل يقارن فی فصوله  النقدي التکويين سلبيا واجيابيا ومل يهتم مؤلفه 

ملناهج النقدية البنيوية الثالث.   املنهج البنيوي التکويين الغولدماين 
،أسـتاذ جامعـة لنظرية البنيوية الغولدمانيـة لـدکتور حامـد صدقيمقالة "رواية احلي الالتيين علی ضوء ا .۳

مشرتکا مع دکتور عبدا حسيين وأنصار سليمي نژاد اليت نشرت يف جملة دراسات  اخلوارزمي بطهران
ت سهيل إدريس علی أسـاس مـنهج )٦(األدب املعاصر اليت قام فيها الباحثون بدراسة احدی من روا

  بيقية.تط صورةلوسيان غولدمان ب
 الفرضيات اليت تدعوها هذه املقالة هي:من و 

                                                        
، العــدد اخلــامس عشــر، ١٣٩١، خريــف الســنة الرابعــةجامعة حــرة إســالمية جبريفــت، إيــران، جملــة دراســات األدب املعاصــر، -٦

 .٩٥-٦٥ص:
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. يبــدو أن النقـــد البنيـــوي التکــويين يعتمـــد علـــی مراحــل خمتلفـــة منســـجمة لدراســة الـــنص األديب مـــن ۱
 مرحلة التحليل اإلجتماعي والتارخيي والثقايف وأخريا حتليل النص األديب.

ل۲ بنيــة الفوقيــة (الشــکل) وعناصــر ظاهريــة . يبــدو أن غولــدمان يف منهجــه النقــدي حيــاول أن يهــتم 
 .للنص األديب والبنية الفوقية(املضمون) للنص األديب علی السواء

. يبــدو أن البنيــة مــن وجهــة نظــر البنيــويني التوليــديني هــي الکــل البنــائي الــذي يشــتمل علــی قــوانني ۳
طنية منسجة وأبنية صغرية لديه قابلية للتحوالت ح  سب املؤثرات اخلارجية.وأجزاء ترکيبية ظاهرية و

. يبــدو أن الفــرق الرئيســي بــني البنيويــة الشــکلية والوظيفيــة والبنيويــة التکوينيــة الغولدمانيــة أن النقــد ۴
التکويين يتخلص من مأزق النقد البنيوي الشکلي من االهتمام اخلاص للنص وخيرتق الدراسة النصية إلـی 

رخييــة الــيت تســمی ببنيــة حتتيــة للــنص. وال يکــون النقــد البنيــوي  ماورائهــا مــن مــؤثرات اجتماعيــة وثقافيــة و
لـنص األديب وشـکله وحتليـل عناصـره  التکويين مقتصرا علی البنية االجتماعية کالبنيوية الوظيفيـة بـل يهـتم 

 االجتماعية والتارخيية متزامنا معه.
اســيا لبلــورة مــنهج يتميــز مشــروع غولــدمان عــن املنــاهج األخــری بکونــه اختــذ العمــل اإلديب جمــاال أسو 

ينطلــــق مــــن العمــــل ذاتــــه ومســــتعمال منهجيــــة سوســــيولوجية و فلســــفية إلضــــاءة البنيــــات الدالــــة و حتديــــد 
ت انتاج املعنی عرب أمناط مـن الرؤيـة للعـامل. لقـد کـان غولـدمان يعتـرب هـذه القـراءة لألعمـال األدبيـة  مستو

أجنـزه مـن حتلـيالت وتطبيقـات، علـی أمهيتـه ال والفکرية أساسية وسابقة علی القرارات األخری، إال أن مـا 
ت.  يزکی املشروع يف طموحاته البعيدة، و إمنا جيعله مشروعا مفتوحا قابًال للنقد واإلجا

إنســاين هـو حماولــة لتقــدمي جــواب  كأن کــل ســلو « إن الفرضـية األساســية للبنيويــة التکوينيــة الغولدمانيـة
ق توازن بني الذات الفاعلة واملوضوع الذي موروس لخل كلة من خالل ذدال علی وضعية مطروحة، وحماول

لبداهة، شريطة أال تکون فرضـية مطلقـة. وتّتخـذ النظريـة التکوينيـة  ة، هذه الفرضية مقبول)٧(»عليه الفعل
ــا النقديــة والتحليليــة والتفســريية يف الفــرتة الزمنيــة الــيت تبــدأ مــن  –الــيت هــي فرنســية يف األســاس  - إجراءا

ولــد العمــل األديب و متتــّد لتشــمل مراحــل تکوينــه. و قــد تطــّور النقــد التکــويين إلــی حــّد بعيــد منــذ حلظــة ت
تبلوره يف مناهج مقّننـة منـذ مخسـينات القـرن العشـرين علـی أيـدي کـل مـن ج. روبـري يف کتابـه "خمطوطـات 

تول فرانس"۱۹۵۶التأمالت" مريش: "  -تو. جو ك، و ۱۹۵۲، وج. لوفيان:"مالمح اإلبداع األديب عند أ
 .تکّون رواية مدام

 التكوينية: يويةاإلطار المعرفي للبنالمبحث االول: 

 :يةأوال: مفهوم البن
ملفهوم البنية معاٍن خمتلفة جدا يف علم االجتماع،واألدب. ومن الصعب، و رّمبـا مـن املسـتحيل، وضـع 

قامة بعض نقاط االستدالل. ا. سنکتفي   الئحة کاملة لتفسريا
                                                        

، ١٩٨٦حممد سبيال، مؤسسة األحبـاث العربيـة، بـريوت،  :واآلخرون: البنيوية التکوينية والنقد األديب، ترمجة لوسيان غولدمان -٧
 .٤٤ص 
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 ٢١ :العدد

ـــذا التعريـــف الشـــامل الـــذي يقدمـــه لنـــا عـــامل الـــنفس السويســـري املشـــهور واحـــد مـــن رواد لنبـــدأ هنـــ ا 
عتبـاره نسـقا  نَّ إ« البنيوية،جان بياجيه حيـث يقـول:  البنيـة هلـي نسـق مـن التحـوالت، لـه قوانينـه اخلاصـة 

ن مـن شـأن هـذا النسـق أن يظـل قائمـا و يـزداد ثـراء بفضـل  (يف مقابل اخلصائص املميزة للعناصر)،علما 
هذه التحوالت أن خترج عن حـدود التحوالت نفسها، دون أن يکون من شأن  كالدور الذي تقوم به تل

ية عناصر أخری تکون خارجة عنه. كذل يب   )٨(»النسق، أو أن 
ـــــة: "الکليـــــة"،  خلصـــــائص الـــــثالث اآلتي ـــــة أذن مـــــن أن تتســـــم  ـــــد لکـــــل بني وقصـــــاری القـــــول أنـــــه الب

أال وهـــو تعريـــف ليفـــي  يم الـــذايت". فـــإذا مـــا انتقلنـــا اآلن إلـــی تعريـــف آخـــر للبنيـــة،و"التحـــوالت"، و"التنظـــ
ه يقـرر بکـل بسـاطة أن  طـابع النسـق أو النظـام.  –أوال وقبـل کـل شـيء  -البنيـة حتمـل« اشرتاوس، وجد

قي العناصر  فالبنية تتألف من عناصر يکون من شأن أي حتول يعرض للواحد منها، أن حيدث حتوال يف 
لنســبة ملــوردو )٩(»ألخــریا املؤسســات  كمتاســ« ) يــدل مفهــوم "البنيــة االجتماعيــة" علــیMurdock( ك.

ــ يعثــر  كذا املعنــی يکــون هلــا بنيــة. ومــوردو االجتماعيــة: فليســت املؤسســات جتمعــاً اعتباطيــاً أو عرضــياً، و
تمعات القدميـة وسـعها مونتسـکيو بشـکل مـنظم يف روح ا .لقـد )١٠(»لشـرائع علی فكرة أساسية ألرضية ا

ً البنيوية  الوظيفية. و إن أهم أغراض هذا النوع من  –استعيدت هذه الفکرة يف شکل حتليل نسميه أحيا
لتحديد فهم متاس  املؤسسات االجتماعية و إظهار تبعيتها املتبادلة. كالتحليل هو 

و نتحـــدث عـــن  بيـــان اجتمـــاعي أنـــه ميثـــل "بنيـــة" جمموعـــة معينـــة،« ويف حـــاالت أخـــری، نقـــول عـــن 
موعـة حتـت  "التحليل البنيوي" للمجموعات لإلشارة إلی متثيل عالقات االجنذاب و النفور بني أعضاء ا

 )١١(»شکل البيان أو القياس.
وهکذا ميکن أن يظهر مفهوم البنية مرتابطاً مع مفهوم النظام إذا اعترب أن النظام هو جممل "العناصر 

 ذات التبعية املتبادلة".
نـه Mukarovskyهذا املصـطلح (البنيـة) لـدی جـان موکاروفسـکي (ظهر  ) الـذي عـّرف األثـر الفـين 

بنية، أو نظام من العناصر احملققة فنياً و املوضوعة يف تراتبية معّقدة جتمع بينها سيادة عنصـر معـني علـی «
 )١٢(».بقية العناصر

نتــــاج ختطــــيط مســــبق فيــــدرس آليــــات مفهومــــان للبنيــــة األدبيــــة أو الفنيــــة، األول تقليــــدي يراهــــا  كهنـــا
تکوينها، واآلخر حـديث ينظـر إليهـا کمعطـی واقعـي فيـدرس ترکيبهـا و عناصـرها و وظـائف هـذه العناصـر 

 والعالقة القائمة بينها.

                                                        
 .٣٠، ص١٩٩٠القاهرة، ،دار مصر للطباعة ،مشکلة البنية أو أضواء علی البنيوية:زکر إبراهيم -٨
 .٣١ص  ،املصدر نفسه -٩
يُنظر:ر.بوردون وف.بورّيکو:املعجم النقدي لعلم االجتماع، تر:الدکتور سليم حداد، املؤسسة اجلامعية للدراسـات والنشـر،  -١٠
 .٩٩،ص ١٩٨٦بريوت،
 .١٠١صدر نفسه، ص امل -١١
 .٣٧ ص ،.ت.د للنشر، النهار دار شرون، لبنان مکتبة،الرواية نقد مصطلحات معجم: زيتوين لطيف -١٢
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ت، فهنــا األديب الــيت يدرســها  بنيــة األثــر كغويــة الــيت تدرســها اللســانية، وهنــاالبنــی الل كوللبنيــة مســتو
 النقد.
) فهما مصـطلحان يف Surface Structure) والبناء السطحي(Deep Structureميق (البناء الع«أما

طـين (أو قاعـدي )للعبـارة ينـتج Baseعلم اللغة، و قد وصفها نعوم تشومسکي للداللة علی بناء حتيت أو 
ه و و الــيت يعتــرب بناؤهــا ســطحّياً مبعنــی أنــه هــو مانلحظــ)١٣(» عنــه عــدد مــن العبــارات املنطوقــة أو املکتوبــة

 ندرکه حبواسنا.
" الـذي يعـين البنـاء أو الطريقـة الـيت Stuereاألصل الالتيين "«تشتق کلمة بنية يف اللغات األوربية من 

ا مبنی ما، مث امتّد مفهوم الکلمة ليشمل وضع األجزاء يف مبنی ما من وجهة النظر الفنية املعمارية  يقام 
جم األوروبية علی أن الفن املعماري يستخدم هذه الکلمة ومبا يؤدي إليه من مجال تشکيلي، و تنص املعا

 .)١٤(»منذ منتصف القرن السابع عشر
موع، أو الکل املّؤلف من عناصر متماسکة، يتوقف کل منها  إن کلمة البنية يف أصلها حتمل معنی ا

حتـدد الوحـدة نظام، أو نسق مـن املعقوليـة الـيت «علی ما عداه، ويتحدد من خالل عالقته مبا عداه، فهي 
املادية للشئ، فالبنية ليست هي صورة الشئ،أو هيکله، أو التصميم الکلي الـذي يـربط أجـزاءه فحسـب، 

 .)١٥(»وإّمنا هي القانون الذي يفّسرالشئ، ومعقوليته
لوضــوح فقــد کانــت تــدل علــی الشــکل  و يتميّــز االســتخدام القــدمي لکلمــة بنيــة يف اللغــات األوروبيــة 

مفهـوم التشـييد «ما، ولكن يستخدم أصل کلمة البنية يف العريب القـدمي للداللـة علـی  الذي يشيد به مبنی
، وجتـدر اإلشـارة إلـی أن القـرآن الکـرمي قـد اسـتخدم هـذا األصـل نيفـا و عشـرين مـرة )١٦(»والبناء والرتکيـب

النصــوص ولکــن مل تــرد فيــه وال يف  )١٧(»صــورة الفعــل "بنــی" أو األمســاء "بنــاء" و"بنيــان" و "مبنــی"«علــی 
 القدمية کلمة "البنية".

يئة بنا حية، و  لبناء املنجز من  حيـة أخـری، و کينونـة هـذا ئفمفهوم البنية مرتبط  ه، وطريقته من 
 البناء التنهض إال بتحقيق الرتابط والتکامل بني عناصره.

ــ ة، مــن هنــا ميکــن ومــن املعلــوم أن الــرتابط و التکامــل بــني الظــواهر املؤسســة لإلبــداع، مهــا جــوهر البني
ال اإلبدا«القول   كعي انتظاماً دقيقاً تتآزر فيه تلأن البحث يف البنية هو حبث يف انتظام عناصر ها يف ا

ما ته جتانسا  انطالقاً من هذا الفهم ملفهوم البنية، )١٨(»العناصر، وتتکامل، لتؤسس نظاماً تتجانس مکو
 ی مبدأ التدرج يف االنتقال من اجلزء إلی الکل. ضت هذه املقاربة النقدية مؤسسة منهجياً عل

                                                        
 .٣٧، ص١٩٩٦عريب، الشرکة املصرية العاملية للنشر، –املصطلحات األدبية احلديثة، دراسة ومعجم إجنليزي  :حممد عناين -١٣

14-.parin - vial, Jeanne, analyses structura les et ideologues 
structuralistes,Toulouse1969,Trad.B.A.1973,p 90 

 .٢٩ب.ت، ص  ،مکتبة مصر، القاهرة ،زکر إبراهيم: مشکلة البنية -١٥
 .١٢٠ب.ت، ص  ،نظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشروق، القاهرة :صالح فضل -١٦
 .١٣٦ص  ،ه١٣٧٨ ،فاظ القرآن الکرمي، القاهرة:املعجم املفهرس أللالباقي عبد حممد فؤاد -١٧
 .٦٧، ص ٣٨،١٩٩٠،س ١آلداب، بريوت، عدار ااحلبيب شبيل: من البنية إلی املعنی(املقامة املضرية)،  -١٨
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 ٢١ :العدد

وتتحــّدد خصــائص املفهــوم االصــطالحي لکلمــة البنيــة لــدی الــدکتور صــالح فضــل بــثالث خصــائص 
 .)١٩(»تعدد املعنی، و التوقف علی السياق،واملرونة« هي:

ی سـبيل املثـال أما تعدد املعنی فهو ما نراه ماثًال يف تعريف وتصور کـل مؤلـف کبـري لکلمـة البنيـة، فعلـ
رث" أو "جـــا ـــدمان" خمتلفـــة عنهـــا عنـــد الناقـــد األديب "روالن  دريـــدا"،  كنـــری البنيـــة لـــدی "لوســـيان غول

ويتوقــف مفهــوم البنيــة "علــی الســياق بشــکل واضــح"، حتــی أن الفکــر البنــائي يعــّد مــن هــذه الناحيــة فکــراً 
ً؛ إذ إن حمور العالقات ال يتحدد مسبقاً وإّمنا خيتلف مو  ستمرار داخل النظام الذي يضـّمه مـع مرکز قفه 

 غريه من العناصر.
ــام و اختالط؛ويلعــب  أّمـا اخلاصــية الثالثــة "املرونـة"، فهــي تــدل علـی أن مصــطلح البنيــة ال خيلـو مــن إ
لضــرورة و تعــود هــذه املرونــة إلــی نســبية مفهومــه و غلبـــة   ً الســياق دوراً رئيســياً يف حتديــده ممــا جيعلــه مــر

 ل والعالقات عليه. جانب الشک
يقف التحليل البنيوي عند حدود اکتشاف البنية العميقة (املضمون) يف النص األديب، أو عنـد  كلذل

البنيـــة هـــي البنيـــة العميقـــة وهـــذه البنيـــة «ويـــری البنيويـــون التکوينيـــون أن  حـــدود اکتشـــاف "نظـــام الـــنص".
ن العمل األديب عمًال أدبياً، أي هنا تکمن العميقة أو هذه الشبکة من العالقات املعقدة هي اليت جتعل م

يعــين التعــرف علــی قــوانني التعبــري  كالبنيــوي هــو التعــرف عليهــا ألّن ذلــأدبيــة األدب.. إّن هــدف التحليــل 
األديب. وهذا ما جيعل التحليل البنيوي متمّيزاً عن سائر املناهج ألنّه الوحيد القادر علی البحث عن أدبيـة 

 )٢٠(»ثر األديب!! األدب أي عن خصائص األ
 :)التكويني(التوليدي  عند وقوانينها البنية :ياثان
و » جـان بياجيـه«مدرسـة بنائيـة تطلـق علـی نفسـها "التوليديـة" وأکـرب ممثليهـا مهـا العـامل النفسـي  كهنا

ً متکامًال عن البنية بينما يتوّلی اآل» لوسيان غولدمان«الناقد الکبري  خر تطبيـق و يقدم األول تصوراً نظر
هـــذا التصـــور يف جمـــال الدراســـة اإلجتماعيـــة لألدب.حيـــث يقـــدم جـــان بياجيـــه يف کتابـــه "البنيويـــة" تعريفـــاً 

ًعن البنية ويقول:  و تبدو البنيـة، جمموعـة حتـويالت حتتـوي علـی قـوانني کمجموعـة(تقابل خصـائص «نظر
و أن تستعني بعناصر خارجية،  العناصر) تبقی أو تغتين بلعبة التحويالت نفسها دون أن تتعدی حدودها

 .)٢١(»وبکلمة موجزة، تتألف البنية من ميزات ثالث: اجلملة، والتحويالت،و الضبط الذايت
سم " البنيات و نشأة الذکاء" و يقـول:   ً ميکـن اسـناد مجيـع أنـواع اإلنطالقـات إلـی « مث يطرح عنوا
ألبدية، أو انبثقـت، دون معرفـة السـبب، يف البنيات. فإما ان تکون قد قدمت کما هي علی غرار اجلواهرا
ــــزوات، الــــذي يســــميه ميشــــال فوکــــو ــــاريخ ذي الن ت Michel Foucault (جمــــرة هــــذا الت ــــر ) بعلــــم األث

"Archaeologies ـا ئـي حسـب طريقـة اجلشـطالت،أو أ "، وإما أن تکون قد اُستخرجت من العـامل الفيز

                                                        
 .١٢١نظرية البنائية يف النقد األديب، ص  -١٩
 .١٥٨،ص ٢٠٠٥، ١يف نظرية األدب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،بريوت، ط :شکري عزيز ماضي -٢٠
 .٦٣، ص١٩٨٥، ٤ريس، ط –عارف منيمنة وبشريأوبري، منشورات عويدات، بريوت  :جان بياجيه: البنيوية، ترمجة -٢١
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خــری. لکــن هــذه الطــرق ل لــذات بطريقــة أو  يســت متعــذرة اإلحصــاء والميکــن هلــا إال أن تتوجــه، تتعلــق 
لتحديد املسبق إال يف حال إرجاع هذه املصادر الوراثيـة للبيولوجيـا ممـا  حنو إما فطرية يُذکر سبق تکوينها 

 .)٢٢(»يُثري ضرورة مشکلة تکوينها، وإّما انبثاق جائز،و إّما بناء
مــوع ال يوجــد ســوی ثالثــة حلــول عنــد جــان بياجيــ إمــا ســبق تکــوين، وإمــا خلــق جائز،وإّمــا  :هويف ا

 بناء.
يستلهم بياجيه علی املسـتوی اإلبيسـتمولوجي التکـويين، مؤّکـداً هـذا األخـري «أما لوسيان غولدمان فإنه

ثــري  كالنفســي احملــر  كأن السـلو  لکــل فــرد،يکمن يف عالقتــه مــع الوســط املتضــمن، وقــد قســم جــان بياجيــه 
املتني: استيعاب الوسـط لطـرق التفکـري و الفعـل عنـد الـذات، وتکيّـف هذه العالقات علی سريورتني متک
 .)٢٣(»هذه الطرق مع بنية العامل احملتضن.

التفاعل بني الفـرد وحميطـه، وهـو نفـس  إذن فنظرية الذکاءعند بياجيه تنتمي إلی ايالء االعتبار خلاصية
لوسط  كاعية وعالقة هذا السلو مما يذهب إليه غولدمان حني يؤکد علی اخلاصية الدالة علی الذات اجل

 االجتماعي.
و نصــل يف األخــري إلــی أن البنيــة عنــد التوليــديني تتضــمن ثــالث خصــائص هــي: الشــمول، والتحــول، 

خاصية الشمول يف البنية ابتداء من تعريفها نفسه، إذ جيمع البـاحثون علـی «والتحکم الذايت. وميکن فهم 
اليت تتکون مـن أشـياء مسـتقلة، فالبنيـة تتکـون بـدورها مـن عناصـر يف  التمييز بني البنية و العناصر املضافة

مشلـــه؛ وتســـمی قـــوانني الرتکيـــب. وإذا کانـــت  حقيقـــة األمـــر، لکنهـــا خاضـــعة لقـــوانني تـــتحکم يف النظـــام 
ا بنية مبنية  ا تصبح حينئذ أبنية طبيعية ال تکف عن کو خواص الکل البنائي تنجم عن قوانني ترکيبية فإ

مما يؤکد قابليتها للفهم اعتمادا علی هذه العملية البنائية نفسـها. ومعنـی هـذا أن النشـاط البنـائي  متحولة؛
 يتمّثل حسب نظام التحوالت.

أما اخلاصية الثالثة األساسية للبنية عند التوليـديني فهـي الـتحکم الـذايت ممـا يعـين حفاظهـا علـی نفسـها 
فإن التحوالت الالزمة للبنية ال تعود إلی أبعد من حدودها  كلدائرة املغلقة، واعتمادا علی ذليف نوع من ا

مبعنــی أننــا عنــدما جنمــع أو نطــرح أرقامــاً  وإمنــا تولــد عناصــر تنتمــي دائمــاً إلــی البنيــة وحتــافظ علــی قوانينهــا؛
ضـية هلــذه  صـحيحة فـإن النــاتج أمامنـا يظـل دائمــاً أرقامـاً صـحيحة تؤکــد قـوانني "جمموعـات اإلضــافة " الر

ذا الشکل فإن البنية منغلقة علی نفسها.األرق  )٢٤(»ام، و
و إذا انتقلنا إلی "غولدمان" وجد أن مفهوم البنية عنده ينطلق من تصور"بياجيه" السابق الذي يری 
خـذ علـی  تمعـة يف کـلٍّ شـامل بعـض اخلـائص املميـزة، ولکنـه  أن البنية توجد عنـدما تتمثـل يف العناصـر ا

                                                        
 .٥١املرجع نفسه، ص  -٢٢
لـــس األعلـــی  :ترمجـــة ،لوســـيان غولـــدمان: العلـــوم اإلنســـانية و الفلســـفة -٢٣ د. يوســـف األنطـــاکي، مراجعـــة: د. حممـــد بـــرادة، ا
 .٢٦-٢٧،صص١٩٩٦قاهرة، للثقافة، ال
 .١٢٩-١٣٠صالح فضل: نظرية البنائية يف النقد األديب، صص -٢٤
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 ٢١ :العدد

هوم البنية علی املظهر الثابت، بينما تعترب عمليات التوازن بدورها أبنية نشطة يتعني أنه يقصر مف«أستاذه 
 )٢٥(»علی االحداث يف کل جمال علی حدة أن حيدد طبيعتها و يرصد حرکتها.

 :التكوينية البنيوية رائد غولدمان؛ يانثالثا: لوس
ت جورج لوكاتش وخصوصا كتابيه: " نظريـة الروايـة " و "التـاريخ والصـراع الطبقـي"  اعتمادا على كتا

ا الحقا مبقوالت أخرى تسـمح  اليت حتتضن: "الفرد اإلشكايل، التشيؤ، الوعي املمكن.." واليت مت إخصا
ن  كــل تفكــري يف العلــوم « ـا "البنيويــة التكوينيــة"، وانطالقـا مــن املقــوالت العامـة للفكــر البنيــوي القائلـة 

تمع، وبذلك فهو اإلنسانية إمنا يتّم من داخل ا نه جزء من احلياة الفكرية هلذا ا تمع ال من خارجه، و
) ۱۹۷۰ – ۱۹۱۳، ومــن منظــور ماركســي، انشــغل لوســيان غولــدمان ()٢٦(»جــزء مــن احليــاة االجتماعيــة

بتأسيس نظرية خاصة يف علم اجتماع الرواية، كما كان يؤكد بثقة كبرية وهو يصـوغ مقوالتـه النظريـة حـول 
املعريف الذي رأي أن علم اجتماع األدب مل يقرتب منه كثريا، سواء علم االجتماع املاركسي، أو  هذا الفرع

علم االجتماع الوضعي، ومسـتفيدا أيضـا مـن مؤلـف روين جـريار:" كـذب رومانسـي وحقيقـة روائيـة" الـذي 
كلهـا هــي  فكــاروجـد فيـه تقاطعــات كثـرية مــع األفكـار الــيت اعتمـدها لوكــاتش يف "نظريـة الروايــة"، هـذه األ

 اليت شكلت املنطلق النظري لعمل لوسيان غولدمان.
ريس حيث هيأ رسالة دكتوراه  ۱۹۳۴لوسيان غولدمان الذي ولد يف بوخارست، وانتقل عام  م إىل 

ً مــن االحــتالل  ۱۹۴۰يف االقتصــاد السياســي. وقبــل أن يســتقر بــه املقــام هنــاك، فــر عــام  إىل سويســرا هــر
توسط الفيلسوف (جان  ۱۹۴۳هناك حيث بقي يف أحد معسكرات الالجئني إىل سنة األملاين لفرنسا، و 

بياجيــه) يف حتريـــره وإعطائـــه منحــة دراســـية لرســـالة الــدكتوراه، ليقـــوم بتعيينـــه الحقــا مســـاعداً لــــه يف جامعـــة 
عماله حول البنيوية التكوينية اليت صاغها بياجيه على مبعدة مـن املفـاهيم املا ثر  ركسـية، جنيف، حيث 

لكن غولدمان سيقوم برتحيل البنيوية التكوينية الحقا من جمال علم نفس الـذكاء إىل جمـال علـم االجتمـاع 
ملقوالت املاركسية. ها   مطعما إ

ريـس، حيـث اشـتغل كباحـث يف املركـز الـوطين للبحـث العلمـي،  وبعد حترير فرنسا عاد غولـدمان إىل 
ســكال ومســرح وأجنــز رســالة دكتــوراه يف األدب بعنــوا ن (اإللــه املختفــي: دراســة للــرؤ املأســاوية ألفكــار 

رت دراسـته تلـك ضــّجة كبـرية يف النقـد احلــديث يف فرنسـا. مث وضـع كتابــه ۱۹۵۶راسـني) عـام  ، حيــث أ
. ويف عــام ۱۹۵۲ كتابــه (العلــوم اإلنســانية والفلســفية) عــام. وكــان قــد نشــر  ۱۹۵۹(أحبــاث جدليــة) عــام 

قســم علـــم االجتمــاع األديب جبامعـــة بروكســل احلـــرة، فأصــدر كتابـــه (مــن أجـــل علـــم أصــبح مـــديراً ل ۱۹۶۴
، و (املاركســـية ۱۹۶۷، مث وضـــع (البنيـــات الذهنيـــة واإلبـــداع الثقـــايف) عـــام ۱۹۶۴اجتمـــاع للروايـــة) عـــام 
ريخ وفاته ۱۹۷۰والعلوم اإلنسانية) عام   حيث كان يف قمة عطاءه الفكري. وهو 

                                                        
25- Goldman, Recherché dialectiques, paris1959, Trad.caracas, 1962, p.105 loceen 

، ص ٢٠٠٣ق،حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمش :حممد عزام -٢٦
٢٣٠. 
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  نيوي التكويني َّـ النقد األدبي: مراحل اِّـنهج البرابعا
ا الصـــغرى  املرحلــة األولـــــى: البــدء بقـــراءة ألســنية للــنص، وذلـــك عــن طريــق تفكيـــك بنياتــه إىل وحــدا

كتشاف(البنية السـطحية) للـنص، وبيـان بنيـات الزمـان واملكان(املدينـة) فيـه. مث تركيـب « الّدالة، و ذلك 
لعميقة) للنص، أو رؤية العامل كما جتسدت يف املمارسة األلسنية هذه االجزاء للخروج منها بتصور (البنية ا

 . )٢٧(»للنص
املرحلة الثانيــــة: إدماج هذه البنيات اجلزئية للوحدات الدالة يف بنية أكثر اتساعاً. وتفكيك هـذه البنيـة 

ذا ننتقـل مـن (الـنص املاثـل) إىل الـنص « األمشل، أيضاً، للعثور على داللتها الشاملة.  الغائـب، وذلـك و
رخيــي، يّعــرب عــن طموحــات فئــة  أن الــنص املاثــل لــيس ذرة مغلقــة علــى نفســها، بــل هــو نتــاج اجتمــاعي 
اجتماعيــة أو طبقــة اجتماعيــة. وبــذلك تصــبح قــراءة الــنص األديب كشــفاً لبنياتــه املتعــددة، مث ادماجهــا يف 

 .)٢٨(»البنية االجتماعية لبيئة املبدع وعصره
 التكوينية يف أربع بنيات للنص هي:وهكذا تبحث البنيوية 

 .البنية الداخلية للنص أومضمون النص -١
 البنية الثقافية أو (االيدولوجية). -٢
تمع -٣  .البنية االجتماعية أو ا
 البنية التارخيية، وهذه البنيات متكاملة ومتفاعلة فيما بينها. -٤

املتحكمـة يف البنيـة الداخليـة،  فإذا كانـت القـراءة الداخليـة للـنص تقـدم لنـا خطـوة حنـو فهـم القـوانني« 
فــإن هــذا الفهــم حباجــة إىل تفســري. وهــذا مــا ينبغــي التماســه يف البنيــة الثقافيــة. غــري أن هــذا التفســري يظــل 
ـــــة  جمـــــرداً، إذا مل يتحـــــول إىل فهـــــم، فيصـــــبح بـــــدوره حباجـــــة إىل تفســـــري، ممـــــا يســـــتدعي مقاربـــــة البنيـــــة الثالث

ـــتم البن)٢٩(»(االجتماعيـــة)  لبنيـــة . وقلـــيال مـــا  ـــتم ترغـــب إلـــی اهتمامهـــا  لشـــکل و اذا  يويـــة التکوينيـــة 
 التحتية أکثر من البنية الفوقية أو الشکل واملوسيقی واأللفاظ وإخل.

 المبحث الثاني:

 ة:الفروق ب اتجاهات البنيوية الثالثاوال: 
و هنــا حنــاول أن بــني اجتاهــات ثالثــة: شــکالنية، ووظيفيــة وتکوينيــة.  يف درس االدب راوحــت البنيويــة

 على النحو االيت: نعرب عن فروق هذه االجتاهات
 البنيوية الشکالنية:: ۱

ال ميکـــن أن نغفـــل أن املدرســـة الشـــکلية الـــيت قـــد ولـــدت يف روســـيا خـــالل فـــرتة املخـــاض الـــيت انتهـــت 
نائية الکربی تعّد مدرسة الشکلية الروسية الرافد الثاين من روافد البو  ۱۹۱۷نفجار الثورة االشرتاکية عام 

                                                        
 .٤٢، صسليمان نبيل أدب يف فضاء النص الروائي، مقارنة بنيوية تكوينية :حممد عزام -٢٧
 .٤١ص ،املرجع نفسه -٢٨
 .٤٢ص ،املرجع نفسه -٢٩
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١٢٨ 

 ٢١ :العدد

خـالف بـني البنيويـة التوليديـة (تکوينيـة) والتحليـل «حجرهـا األساسـي، إذا کـان » سوسـري«بعد أن وضـع 
النفسي يرجع إلی طبيعة الذات الفاعلة للبنية، واختزاهلا يف التحليل النفسي إلی ذات فردية تقع يف الوعي 

يوية الشکلية املعاصرة يرجع إلی أن هذه االجتاهات الفرد، فإن اخلالف بني البنيوية التوليدية واجتاهات البن
األخرية تلغي هذه الذات، وحتل حملها نسقا جمردا متعاليـا بـال "ذات" إلـی درجـة تصـبح معهـا البنيـة نظامـاً 
شکليا منغلقا علی نفسه، نظاما ينطوي علی حتوالت داخلية الختضع ألي شيء هـذا النظـام، وال تتصـل 

 )٣٠(»ي شيء خارجه.
م البنيويــة الشــکالنية علــی تفتيــت وحــدات الــنص، وتقــدمي وصــف خطّــي جمــزء لــه، مــع اهتمامهــا تقــو 

خبصائصــها الذاتيــة املســتقلة وتوقفهــا عنــد عالقاتــه التوزيعيــة والرتابطيــة، وإيالئهــا جــل حبثهــا ملادتــه اللغويــة، 
رخيية أو اجتئوجلو  ية سياقات   ماعية. ها إلی حنت قوانني حتکمها، بعيدا عن ارتباطه 

يعتـربون أّن األدب جمـال متميّـز بشـکله، وأنّـه جمـال ) Russian Formalistsکـان الشـکليون الـّروس (
 .اإلنساين كهذا الشکل عن سائر جماالت السلو  منفصل لسبب

(Human behavior) عتبـاره مـرآة ً يف املقـام األول ال  عتبـاره فنّـا لغـو ، ومن مثّ کادوا ينظـرون إليـه 
ً للتصارع بني األفکار، ومن مثّ صّبوا اهتمـامهم علـی الشـعر ال علـی الشـاعر، أي علـی للمجتمع  أو ميدا

رها   .)٣١(»األعمال األدبية نفسها، ال علی جذورها وآ
ــا «تؤکِّــد » البنيويــة التوليديــة/ التکوينيــة«ولکــن مادامــت  األمهيــة األساســية لألبنيــة يف فهــم التــاريخ فإ
ـاوزة للفـرد، علـی البّد أن تتولی الـدفا  ع احلـار عـن وجـود الـذات الفرديـة غـري منفصـلة عـن وجـود الـذات ا

أســـاس أن األخـــرية هـــي العنصـــر الفعـــال يف البنيـــة، والفاعـــل الـــذي حيـــدد وظيفتهـــا. ومـــن هنـــا فـــإن البنيويـــة 
بـل ت، التوليدية، کمنهج تؤّکد أن البنية ليست کيا منغلقا يسجن اإلنسان، أو معنـی، أو وظيفـة، أو ذا

عتبارها خاصية مميزة لنشاط فاعلية خالقة، تصنع النسـق  -ك لعلی العکس من ذ -يؤکد املنهج  البنية 
ا الدالــة. ولـذل ن ك الوختلـق األنظمـة، يف حرکتهــا التارخييـة، أي يف ممارسـا يکـف جولــدمان عـن تــذکري 

لـة وحمققـة لوظيفـة؛ فـإذا حـذفنا الـذات داللة نتاج ذات فاعك أن لکّل بنية داللة، وأن هذه العلينا أن ندر 
 .)٣٢(»واستبعد الوظيفة دمر داللة البنية، وحولناها إلی جمرد نسق جربي مغلق

ت اللغويـة«أو » البنيويـة الشـکلية«يصب هجومه علـی ك بل وال يکتفي غولدمان بذل کمـا » البنيـو
لنفسي، وألتوسري يف بعض تيارات املارکسية ميثلها کلود ليفي شرتاوس يف اإلثنولوجيا، وال کان يف التحليل ا

ت  رت يف النقد األديب. واجلذر اخلاليف بني بنيوية جولدمان التوليدية وکل هذه البنيـو املعاصرة، وروالن 
ا تلغي «يتمثل يف  ك فاعلية الذات فتلغی التاريخ؛ وتتجاهل الوظيفة فتدمر الداللة ولذل -يف تقديره  -أ

                                                        
ت معاصرة، اهليئة املصرية العامة للکتاب، القاهرة،  -٣٠  .١٤١، ص ١٩٩٨جابر عصفور: نظر
شــرون، بــريوت،  –يثــة، دراســة ومعجــم اجنليــزي حممــد عنــاين: املصــطلحات األدبيــة احلد -٣١ ، ص ١٩٩٦عــريب، مکتبــة لبنــان 

٦٩. 
، ٢، العــــدد ٢-١، مـــج ١٩٨١جـــابر عصـــفور: عـــن البنيويـــة التوليديـــة، قـــراءة يف لوســــيان غولـــدمان، جملـــة فصـــول، ينـــاير  -٣٢

 .٩٢ القاهرة، اهليئة املصرية العامة للکتاب، ص
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 البنيوية التكوينية الغولدمانية (املنهج واالشكالية) 

١٢٩ 

إن ليفـــي شـــرتاوس ميثـــل نســـقاً شـــکليا يهـــدف إلـــی  -علـــی وجـــه اخلصـــوص  -وس ی شـــرتايقـــول عـــن ليفـــ
لتاريخ أو مبشکلة املعنی.  )٣٣(»االستبعاد التام ألي اهتمام 

کمــا يقــول منظــره   –فــاملنهج البنــائي بعــد تکوينــه ونضــجه خيتلــف جــوهر عــن املــنهج الشــکلي، فهــو 
لتـايل إضـفاء طـابع ممتـاز  يرفض مقابلة احملدد الواقعي« -» ليفي شرتاوس«الکبري  رد النظري، وينکر 

لتقابــــل مــــع املــــادة الغربيــــة عنــــه؛ أمــــا البنيــــة فلهــــا مضــــمون  علــــی هــــذه املرتبــــة الثانيــــة، فالشــــکل يتحــــدد 
األولــی تفصــل متامــاً بــني «أن الفــرق بــني الشــکلية والبنائيــة هــو أن » ليفــی شــرتاوس«ويؤّکــد  )٣٤(»خمتلــف

ضمون)، ألن الشکل هو القابل للفهم بينما اليتعّدی املضمون أن يکون بقا هذين اجلانبني (الشکل وامل
خالية من القيمة الدالة، أما البنائية فهي ترفض وجود مثل هذه الثنائية (ثنائية الشکل واملضمون)، ولـيس 

 دد واقعـي، فالشـکل واملضـمون هلمـا نفـس الطبيعـة ويسـتحقان نفـس العنايـةك جانب جتريدي وآخر حمهنا
الـــنقص اخلطـــري الـــذي وقعـــت فيـــه  كوهکـــذا حاولـــت البنيويـــة التکوينيـــة إذن أن تســـتدر  )٣٥(»يف التحليـــل.

تمع وعن کل شيء خارجي، فحاولت  الربط بني الداخل واخلارج، «البنيوية الشکلية بعزهلا األدَب عن ا
وأن تؤکِّد عالقتها  - وهو الداخل -لتحقيق حّل وسط، أي تستطيع البنية اللغوية للنص أن تکون مستقلة 

 )٣٦(»لبنی واألنظمة األخری، کالنظام االقتصادي والصراع الطبقي.
وإذا كانـــت (البنيويـــة الشـــكلية) قـــد انتهـــت إىل مأزقهـــا، فـــإن النقـــد (البنيـــوي التكـــويين أو الرتكيـــيب أو 

ؤثرات ثقافيـــة هـــا مـــن مـــئالدراســـة النّصـــّية إىل مـــا ورا تالتوليـــدي) قـــد أنقـــذها مـــن انغالقهـــا، حـــني اخرتقـــ
جلماعـة أو الطبقـة الـيت أنتجتـه وكـأن مؤلفـه واحـداً مـن  رخيية، يف حماولة لـربط النتـاج األديب  واجتماعية و

 أفرادها.
ـا معزولـة عـن  ومبا أن (البنية) يف النقـد البنيـوي الشـكلي سـاكنة وغـري متحركـة يف الزمـان واملكـان، وكأ

ذي نشــأت فيــه، فــإن (البنيــة) يف النقــد البنيــوي التكــويين ال تُفهــم ســياقها التــارخيي واالجتمــاعي والثقــايف الــ
ا خارج حدود الزمان واملكان، وإمنا تُفهـم مـن خـالل حتركهـا وتفاعلهـا وتنافرهـا داخـل وضـع حمـّدد  حبّد ذا
خـذ بعـني االعتبـار الشـجرة  زمانياً ومكانياً، فدراسة (التفاحة) وحدها ال تكفي إلعطاء صورة كاملة مامل 
الــيت أنتجتهــا واحملــيط املنــاخي والزراعــي الــذي عاشــت فيــه، وكــذلك ال ميكننــا أن نعــزل العمــل األديب عــن 
سياقه الثقايف واالجتماعي والتارخيي الذي نشأ وترعـرع فيـه، فكـل مسـألة ينبغـي فهمهـا مـن خـالل اإلطـار 

ا.  العام احمليط 
 البنيوية الوظيفية:  :٢

ت املتحـدة، فتنحـو إلـی معاجلـة الواقعـة أما البنيوية الوظيفية، واليت  ألخـص يف الـوال ـا  طغـت تنظريا
تمـع يتکـون مـن أنسـاق فرعيـة متداخلــة  األدبيـة يف ضـوء مفـاهم الـدور واملکانـة والرمـوز، انطالقـا مـن أن ا

                                                        
 .٩٢املرجع نفسه، ص  -٣٣
 .١٣٨، ص ١٩٩٨)، ١ظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشروق، القاهرة، (ط صالح فضل: ن -٣٤

35- Levi-strauss, Claude "Laestructura La Forma "Trad. Beunos Aires 1969.p.136 
 .١٤٦ وليد قّصاب: مناهج النقد األديب احلديث، رؤية إسالمية، ص -٣٦
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 ٢١ :العدد

ــا، مــن مثـل نســق األسـرة، ونســق االقتصــاد، واسـتتباعا نســق الفنــون،  ومتفاعلـة يف أدوارهــا وقيمهـا وعالقا
وکلها جيدر الکشف عن بناها الداخلية، وحتديد وظائفها اليت تشري إلی املتطلبات أو األعباء امللقـاة علـی 

 )٣٧(»عاتقها، يف سعيها لتحقيق تکامل النسق االجتماعي الکلي واستمراره.
رســـونز واضـــع نظريـــة  لکـــوت  ايـــة احلـــرب العامليـــة علـــی أواســــط » البنيويـــة الوظيفيــــة«هـــيمن  منـــذ 

رسـونز فهـو أوال، الست ينات علی األوساط الغربيـة. هنـا نسـتطيع أن نکشـف املوضـوعات األساسـية عنـد 
ك احلياة االجتماعية من خالل أفکار البشر، خاصة مـن خـالل معـايريهم وقـيمهم. فاملعـايري هـي تلـ«يری 

ـا مـا وصـف هلـا هـو  القواعد املقبولة اجتماعيا اليت يستخدمها البشر يف تقرير أفعاهلم؛ أما القـيم فأفضـل أ
يعتقده البشر عما جيـب أن تکـون عليـه احليـاة واحليـاة االجتماعيـة تشـبه الکـائن احلـي وهـي کـائن مـن نـوع 

والفکـــرة القائلـــة أن احليـــاة االجتماعيـــة هـــي نظـــام اجتمـــاعي تفســـر اجلـــزء البنـــائي مـــن تعبـــري  )٣٨(»خـــاص.
رسونز. أم ا املماثلة مع الکائن العضوي فهو يفسـر اجلانـب "الوظيفي البنائي" امللصق دائماً علی أعمال 

رسونز إلـی هابرمـاس هـذا السـؤال  ن کريب مؤلف کتاب "النظرية األدبية من  "الوظيفي" منه. مث يقول إ
هل النظرية البنائية الوظيفية قادرة علی التفسري؟ ويف جوابه يشري إلی إحدی سلبيات البنائية الوظيفية، إذ 

لتفســري الــوظيفي، واآلن أود أن أقــرتح أن البنائيــة ولقــد أشــرت «يقــول:  إلــی بعــض اإلشــکاالت املتعلقــة 
 )٣٩(»الوظيفية يف صميمها نظرية وصفية وليست نظرية تفسريية وقابلة للتطبيق.

 البنيوية التکوينية:: ٣
ت بنيته،  ال علی وتنظر البنيوية التکوينية إلی النص ککل يتمّيز بوحدة متاسکه الداخلي، وإلی مکو

ا، بل مرتبطة مبجمل البنية والداللة والسياق العام. وهذا ما يشري إليه غولدمان يف   ا منفصلة قائمة بذا َّ أ
 کتابه "العلوم اإلنسانية والفلسفة": 

إن العالقـــة التـــتم أوال بـــني حمتـــوی األعمـــال األدبيـــة وحمتـــوی احليـــاة الواقعيـــة، بـــل بـــني البنيـــة الذهنيـــة «
 )٤٠(»ية معينة والبنية الکلية الدالة للعمل الفين أو األديب املبدع.موعة اجتماع

تمــع غــري املســتقلة عــن «إذن مــع البنيويــة التوليديــة فأضــحت البنيــة  عنصــرا يف بنيــة أوســع هــي بنيــة ا
لزمن.  )٤١(»التاريخ وقوانني التطور املشروطة 

ـــذا الفحـــوی مفهـــوم دينـــامي ولـــيس جمـــرد أ منـــاط شـــکلية أو عـــدد مـــن الوحـــدات والبنيويـــة التکوينيـــة 
البنيويــــة، کاحلــــال يف إطــــار البنيويــــة الشــــکلية أو الوظيفيــــة، إذ هــــي بنيــــة متغــــرية ومتطــــورة، تــــرتبط جبماعــــة 
ـا قــوة فعالـة داخــل هـذه اجلماعــة، ملـا حتملــه يف  رخييـة حمــددة، مـا يعــين أ اجتماعيـة ميثلهــا املبـدع يف حلظــة 

                                                        
ب، مرا الکتاب، (طيوسف األنطاکي: سوسيولوجيا األدب، تقدمي:  -٣٧  .١٩ ، ص٢٠٠٩)، القاهرة، ١ د. حممد حافظ دّ
لـس  -٣٨ رسـونز إلـی هابرمـاس، ترمجـة: د. حممـد حسـني غلـوم، مراجعـة: د. حممـد عصـفور، ا ن کريب: النظرية األدبية من  إ

 .٦٧ ، ص١٩٩٩األعلی للثقافة والفنون، الکويت، 
 .٨٩ املرجع نفسه، ص -٣٩
لـــس األعلـــی  لوســـيان غولـــدمان: -٤٠ ـــرادة، ا العلـــوم اإلنســـانية والفلســـفة، ترمجـــة: د. يوســـف األنطـــاکي، مراجعـــة: د. حممـــد ب

 .١٠ ، ص١٩٦٠للثقافة، القاهرة، 
 .٤٠ ، ص٢٠٠٣، ١ ، دار الفارايب، بريوت، ط١٩٩٥-١٩٧٥رفيف رضا صيداوي: النظرة الروائية إلی احلرب اللبنانية  -٤١
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ا من معان أو دالالت يستخلصه ك الداخلي، الـذي يقـوم بوظيفـة إبـراز ا الباحث من خالل التماسطيا
 الدالالت املوضوعية يف النص. 

لکتيکيــة، مــع النظــر يف بنيــة الــنص األديب، ال مــن هنــا  يّتضــح أن فلســفة البنيويــة التکوينيــة تکامليــة د
ا کاحلـال يف البنيويـة الشـکالنية، وال    ع أنسـاق أخـری کمـا يفکنسـق متجـاور مـعتبارها بنية مستقلة بـذا

تمع وحرکة التاريخ.  ا بنية مرکبة ومتکاملة، مرتبطة ببنية ا ّ  البنيوية الوظيفية، ولکن علی أ
ــال نفســه فکــرة الطبقــات االجتماعيــة ووظيفتهــا التارخييــة، فالــذي حيــدد الطبقــات يف  ــذا ا وتتصــل 

الـــيت ترتتـــب عليهـــا والـــيت التلبـــث أن تقـــوم  الدرجـــة األولـــی إّمنـــا هـــو وضـــعها يف عمليـــة اإلنتـــاج والعالقـــات
ـا األعمــال «بنفسـها فيمـا بعـد، وهـي أســاس رؤيـة العـامل و  رؤيـة العــامل هـي صـلب فکـرة البنيــة الـيت تقـاس 

ـا فإنـه  األدبية عند "جولدمان" وإذا کان الضمري الـواقعي للجماعـة إّمنـا هـو مجلـة الضـمائر الفرديـة واجتاها
ت الفک  )٤٢(»ر والعمل يف تشکيل البنية االجتماعية والتأثر املتبادل فيما بينهايشمل أيضاً إمکا

تمع ذي العالقـات االقتصـادية مهمـا  ويف األخري يبدو لنا أن احلديث عن التناظر بني بنييت الرواية وا
. وبـــذل فـــإن غولـــدمان ولوکـــاتش ومـــن «ك جـــداً، ألنـــه يقـــرن نشـــأة الروايـــة بنهـــوض االقتصـــاد احلـــريف أورو

ائهما هيجل يفسرون نشأة الرواية بناء علی التجربة التارخيية للغرب، فتفاعالت العصر احلديث، وظهور ور 
 )٤٣(»الرأمسالية، واقتصاد السوق، أثّرت يف نشأة الرواية.

تمــع الربجــوازي، «إلــی کشــف » غولــدمان«فيتوصــل  مظــاهر التــوازي بــني کــل مــن بنيــة الروايــة وبنيــة ا
 )٤٤(»ما متجانسان، و أن تطوّرمها سيظّل متوازً  منطلقا من فرضية تقول

  العربي: العالم َّـ كوينية: خلفية البنيوية التثانيا
ايــة احلــرب العامليــة الثانيــة يف الشــام  ولــدينا يف العــامل العــريب، ميکــن القــول أن إرهاصــات بــدأت منــذ 

ألدب، وهو ما يتضح يف   ت طـه حسـني، ودعـوة سـالمة ومصر، وروادها يف األساس کانوا يهتمون  کتـا
األدب يف سـبيل «، والنقد اإليديولوجي عند حممد مندور، ودعوة لويس عـوض »األدب للشعب«موسی 
، وأعمـال امساعيـل أدهـم، وأصـحاب التيـار املارکســي مثـل رئيـف خـوري، وعمـر فـاخوري، وحســني »احليـاة

ت  سـني، وصـربي مروة، وحممود أمـني العـامل، وعبـدالعظيم أنـيس، تلتهـا کتـا عبداحملسـن طـه بـدر، السـيد 
خلــروج عــن النقــد األديب، وهــو مــا عــرب عنــه رشــاد  حــافظ، وســيد البحــراوي، حيــث کابــد األوائــل مــنهم 

الناقد الذي ميارس هذا النوع من النقـد االجتمـاعي، قـد ضـّل طريقـه إلـی النقـد الفـين،  نَّ إ«رشدي بقوله: 
 .)٤٥(»اعوکان األجدر به أن يشتغل بعلم االجتم

ويف مســعی الــدرس النقــدي العــريب املعاصــر إلــی مالحقــة االجتاهــات النقديــة يف الغــرب، والتعامــل مــع 
لبنيوية التکوينية، وخباصة يف املغرب  ا، تواترت، ومنذ أوائل سبعينات القرن املاضي، االستعانة  مستجدا

                                                        
42- Goldman, Lucien, Sciences humanies ET philosophie, Paris, 1963, trad Buenos Aires, 1969 

، ١ ســتعماري وإعــادة تفســري النشــأة، املرکــز الثقــايف العــريب، طالاخلطــاب ا ك: الســردية العربيــة احلديثــة، تفکيــعبــدهللا ابــراهيم -٤٣
 .٦٥، ص ٢٠٠٣بريوت، 
 .١٤ ، ص١٩٩٣الدين عرودکي، الالذقية، دار احلوار، لوسيان غولدمان: مقدمات يف سوسيولوجية الرواية، ترمجة بدر  -٤٤
 .١٧، ص ١٩٧٥رشاد رشدي: نظرية األدب، القاهرة، دار فکر للدراسات والنشر،  -٤٥

http://abu.edu.iqhttp://abu.edu.iq



 
 

١٣٢ 

 ٢١ :العدد

ي أغلــب خنبهــا، وهــو مــا يتضــح يف فيهــا بتــأثري النفــوذ املارکســي يف وعــ» شــعبيا«والشــام ومصــر، وشــاعت 
بـت للجامعـة التونسـية،  ما حممد رشيد  والطـاهر لبيـب جلامعـة )٤٦(أطروحتني جامعيتني مبکرتني، تقدم 

 )٤٧(السوربون.
حثني آخرين (مجال شحيد، حممـد بـرادة،  قدار متفاوتة، مقاربة هذا املنهج لدی  ورويدا، تنامت، و

ي، إدريس بلمليح، عمار بلحسن، جابر عصفور، حممـد بنـيس، جنيـب أمحد أبواحلسن، بدر الدين عرودک
ا مينی العيد، سعيد علوش...) بل  العويف، محيد حلمداين، مسري حجازي، حکمت صباغ اخلطيب، وشهر
واالحتفاء املبالغ به من قبل األوساط النقدية، لدرجة تبين احتاد کتاب املغرب له مطلع الثمانينات، کبديل 

 علی متثل العمل األديب.  مقرتح قادر
وجنــم عــن هــذا االســتهواء، التباســات وقعــت فيهــا البحــوث العربيــة الــيت تعاملــت معــه، ســواء يف نقــل 

 وتوظيف منظومته االصطالحية، أو اإلفادة من تقنياته املنهجية. 
ألوضــح، يف تشــّظي ترمجــة العبــارة الفرنســية الدالــة علــی البنيويــة ال تکوينيــة ويلــوح هــذه االلتباســات، 

)Genetique Structuralisme( دم التوقـف علـی دقـائق اآلليـات اللغويـة والصـيغ التعبرييـة بسـبب مـن عـ
النوعية الواجب اتباعها يف صوغ هـذه العبـارة، حلظـة نقلهـا إلـی العربيـة: فجمـال شـحيد يرتمجهـا ك واملسال
بـــــت إلـــــی  )٤٨(»البنيويـــــة الرتکيبيـــــة«إلـــــی  البنيويـــــة «وحممـــــد ســـــبيال إلـــــی )٤٩(،»اهليکليـــــة احلرکيـــــة«ورشـــــيد 

ونبيـل  )٥٢(،»البنائية الديناميـة«ومسري حجازي  )٥١(،»البنائية التوليدية«وجابر عصفور إلی )٥٠(،»التکوينية
البنيويـة «ويوسـف جبـاعي )٥٤(»البنيويـة اجلينيـة«وعمـار بلحسـن  )٥٣(،»البنيوية التکوينية (اجلينيـة)«راغب 
 )٥٥(».التارخيية

مــل، تــوزّع مســمّ  اها بــني البنائيــة التوليديــة "ليســت هلــا داللــة أو معنــی واضــحاً يف ميــدان النقــد ويف ا
ــا توقفــت عنــد الرتمجــة املباشــرة واملعنــی القاموســي، ومل  األديب أو العلــوم اإلنســانية، رغــم دقتهــا اللغويــة، أل

يب عنــــد مفهــــوم العمــــل األد«ك أن: تتعــــّدامها إلــــی معناهــــا األعمــــق املســــتوحی مــــن نظريــــة جولــــدمان. ذلــــ
                                                        

ـــة القصصـــية ومـــدلوهلا االجتمـــاعي يف حـــديث عيســـی بـــن هشـــام، ليبيـــا  -٤٦ بـــت: البني ـــدار العربيـــة  –حممـــد رشـــيد  ـــونس، ال ت
 .١٩٧٦للکتاب، 
ب، القاهرة، دار سينا للنشر، الطاهر لبيب: سو  -٤٧  .١٩٩٣سيولوجيا الغزل العريب، ترمجة حممد حافظ دّ
، ١٩٨٢دراسـة يف مـنهج لوســيان جولـدمان، بـريوت، دار ابــن رشـد للطباعـة والنشــر،  -مجـال شـحيد: يف البنيويـة الرتکيبيــة  -٤٨

 .١٥ص
بت: مرجع سابق. -٤٩  حممد رشيد 
 .٢٣، ص ١٩٨٤وية التکوينية والنقد األديب، بريوت، مؤسسة األحباث العربية، حممد سبيال (مراجعة ترمجة): البني -٥٠
، القــاهرة، اهليئــة املصــرية ١٩٨١، جملــة فصــول، ينــاير »قــراءة يف لوســيان غولــدمان ، عــن البنيويــة التوليديــة«جــابر عصــفور:  -٥١

 .٥٠-٥٣العامة للکتاب، صص 
 .٧٦، ص ٢٠٠٠القاهرة، الدار الثقافة للنشر، مسري حجازي: مشکالت احلداثة يف النقد العريب،  -٥٢
شرون،  -٥٣ ت األدبية، لبنان، مکتبة لبنان   .٢٣٥، ص ٢٠٠٣نبيل راغب: موسوعة النظر
ســـبتمرب  - أغســـطس - ، جملــة فصـــول، يوليــو»حـــول االيــديولوجيا واألدب والروايـــة - مــا قبـــل بعــد الکتابـــة«عمــار بلحســـن:  -٥٤
 .١٧٤، القاهرة ص ١٩٨٥
فربايـــر  -، ينـــاير٢٥، تـــر: يوســـف جبـــاعي، جملـــة الفکـــر العـــريب، العـــدد »مـــن أجـــل نقـــد أديب سوســـيولوجي«وبـــوا: د كجـــا -٥٥
 .٢٦١ ، بريوت، معهد اإلمناء العريب، ص١٩٨٢
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، مؤداها أن األبنية املتماسکة يف األعمال األدبية اهلامة تعـد تعبـرياً عـن جولدمان يستند إلی فکرة أساسية
رؤيـــة معينـــة للعـــامل تظهـــر يف عصـــر معـــني، لتعـــرب عـــن موقـــف معـــني لـــبعض اجلماعـــات البشـــرية إزاء حرکـــة 

دو کقــوة ديناميــة مضــمرة يف داخــل التــاريخ، وهــو مــا يعــين أنــه اليعتــرب بنيــة العمــل حقيقــة جامــدة، بــل تبــ
اجلماعات البشرية، وهذا يعـين أن األبنيـة الفنيـة عنـد غولـدمان تبـدو أبنيـة يف صـريورة بعيـدة عـن املعطيـات 

 )٥٦(»اجلامدة. وهلذا نری أن املعنی الدال هلذا املصطلح هو: البنائية الدينامية.
ظومتهــا االصــطالحية، بــل تعــداه إلــی تفــاوت ومل تقتصــر التبــاس التعامــل مــع البنيويــة التکوينيــة علــی من

ا ومسالکها املنهجية، حـني راوحـت  العديد من الدراسات العربية، علی اجتهادها، يف مدی تبّنيها ملقوال
ام، وُهجنة نقل اإلطار وغيام املنهج، وهو ما يتضح يف  بني االستنساخ، واحلصر العقيم، واللجوء إلی اإل

، دراسـة حممـد بنـيس حـول كستخدام هذا املنهج من منـاهج أخـری. مثـال ذلـمراوحة هذه الدراسات يف ا
ملغـــرب، الـــيت راوحـــت بـــني اســـتخدام البنيويـــة الشـــکالنية يف التحليـــل اللغـــوي لنصوصـــه  الشـــعر املعاصـــر 
ــا کــل شــاعر علــی حــدة، مــع  الشــعرية، وإن بــدا فيهــا إلغائهــا اخلصوصــيات اللغويــة والبالغيــة الــيت يتميــز 

 )٥٧(لتکوينية.البنيوية ا
ك، مع دراسة حممد برادة لتجربـة حممـد منـدور ويتبّدی هذا املوقف االنتقائي يف استخدام املناهج کذل

النقديـــة، وتناولـــت استکشـــاف البنيـــة الـــيت أفـــرزت رؤيـــة العـــامل يف أعمـــال هـــذا الناقـــد، ومتاثلهـــا لـــدی الفئـــة 
 ينتهي إليها. االجتماعية 

ن منهجنـــا يف هـــذا البحـــث، مل يکـــن « ذکـــر أنـــه: ويّتضـــح هـــذا املوقـــف االنتقـــائي، حـــني يلـــزم القـــول 
 )٥٨(.»مکتمال منذ البداية، بل أن أهم عناصره قد جتمعت وتبلورت أثناء البحث

ا ومتيزهـا، خلطـت  وميکن القول أن تضاف هنا دراسة کمال أبوديب للشعر اجلاهلي، الـيت رغـم شـهر
يويـــــة وبن )(V.proppولکـــــوري الروســـــي فالدميـــــري بـــــروب بـــــني البنيويـــــة الشـــــکالنية اجلامعـــــة لشـــــکالنية الف

جـراء حتليـل، علمـي  االثنولوجي الفرنسي ليفی سرتوس، جنبـا مـع البنيويـة التکوينيـة يف وعـده مطلـع حبثـه 
 مضافا إليهما التفکيکية. )٥٩(يکشف العالقة بني البنی الشعرية البنی االجتماعية،

وحــدات القصــيدة اجلاهليــة، ممثلــة يف معلقــيت امــرئ القــيس إذ قــام أبوديــب بتحليــل العالقــات املميــزة ل
ما اللغوية، من حيث املفردات واألفعال والصيغ النحوية والصوتية واإليقاعية.   وعنرتة، عرب إضاءة مکو

مظـــاهر احلساســـية اإلنســـانية يف فکـــر الشـــاعرين ك، بـــل تصـــدی لوصـــف بعـــض مـــن ومل يکتـــف بـــذل
يف البنيويـة التوليديـة «لبنيويـة التکوينيـة، مـذکرا، بـرغم غمـوض مقصـده، أنـه: ورؤيتهما للعامل، مبا يتفق مع ا

ر ونضوب احليويـة يف إطـار  األساسية للنص اجلاهلي من منط البنية متعددة الشرائح، تتشکل حرکة االند

                                                        
 .١٠٥-١٠٦مسري حجازي: مشکالت احلداثة يف النقد العريب، صص  -٥٦
 .١٩٧٩ينية، بريوت، دار العودة، مقاربة بنيوية تکو  -حممد بنيس: ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب -٥٧
 .٣٩- ٤٠ ، صص١٩٨٦حممد برادة: حممد مندور وتنظري النقد العريب، القاهرة، دار فکر للدراسات والنشر والتوزيع،  -٥٨
 .١٢٤ ، ص١٩٨٦کمال أبوديب: حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهلي، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للکتاب،  -٥٩
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١٣٤ 

 ٢١ :العدد

إلـی نضـوب األطالل أو التوتر القائم بني الشاعر واملرأة، أو التفتت يف الوجود اجلماعي، أو التغري املـؤدي 
 )٦٠(».احليوية وتشکل احلرکة املضادة يف أطر متعددة

علــی أّن هــذه املراوحــة تبــدو أکثــر جــالء، يف أعمــال الناقــد املغــريب محيــد حلمــداين، الــيت قامــت علـــی 
ـدف الکشـف عـن امليکانيزمـات  املالءمة بني البنيوية الشکالنية والبنيوية التکوينية وسوسيولوجيا الـنص، 

الروائي کما توضحه البنيويـة الشـکالنية، واسـتخالص فکرتـه املرکزيـة، أو بنيتـه الدالـة، مبثـل  الداخلية للنص
مــا توصــی بــه البنيويــة التکوينيــة، ومقاربــة تعدديــة أصــواته اللغويــة وزوا نظرهــا لشــتی تصــورات شخصــياته 

ختني.  (Dialogisme)» احلوارية«املتصارعة، اتساقا مع مفهوم   لدی ميخائيل 
ال يســتطيع أن يؤکــد ذاتــه إال مــن خــالل منظــور تــرکييب «، أن الناقــد العــريب: كر حلمــداين يف ذلــويــربّ 

ك أن التمثيـــل جديــد، يــراه ضــرور لتطويــع النقــد الغــريب مـــن أجــل دراســة األعمــال اإلبداعيــة العربيــة. ذلــ
مـا إسـهام العبقريــة د، علـی األقـل يف الوقــت الـراهن وعليـه أن يظهـر مـن خالهلوالرتکيـب مهـا قـدر هـذا الناقـ

 )٦١(.»العربية يف مسرية النقد املعاصر العاملي
لتفـات خفـی حنـو هـذا  وعلی ذکر التباسات الدرس النقدي العريب حول البنيوية التکوينيـة، ينـّوه هنـا 

الذي تبلور يف الغـرب منـذ » النقد الثقايف«املنهج، تراوی منذ مطلع تسعينات القرن املاضي حتت مسمی 
 تينات، مع انتقاله من دائرة البحث الفکري إلی النقد األديب. منتصف الس

ففـي التقــدير، أن مــن أســهموا مــن النقــاد العــرب، وعلــی رأســهم الناقــد الســعودي عبــدا الغــذامي، يف 
صــوغ أفــق للنقــد الثقــايف، قــدموا هــذا اإلســهام، بــوعي مــنهم أو بدونــه، کخطــاب نقــدي حيــل حمــل البنيويــة 

ت مسـتقلة، وتنظـر إلـی العمـل التکوينية، اليت تع عتبارهـا کيـا اين العالقة بني الظواهر يف جتادهلا، وليس 
ا البنيويـة  األديب کموقف من احلياة والواقع، فکان جلوئهم إلی األنثربولوجيـا بـدل السوسـيولوجيا الـيت اختـذ

وصفه حامل نسـق، وال يقـرأ ي«التکوينية کحاضنة معرفية. والنص يف إطار هذا النقد الثقايف اليعامل إّال: 
لنص لنکشف عربه حيل الثقافة يف مترير أنساقها  )٦٢(.»النص لذاته وال جلمالياته، وإمنا نتوسل 

زاء البنيويـة التکوينيـة،  مل، ميکن القول أن االلتباسات اليت وقع فيها الباحثون والنقاد العـرب  ويف ا
ت متعددة طبعت التعامل مع ال لصعو ها، ما بني حمطة اإلرسـال الـيت تولـت إنتاجهـا وحمطـة أفسحت ا

ا النظريــــة  ســــتثمارها، دومنــــا قــــدرة علــــی متثلهــــا النقــــدي، والــــوعي حبيثيــــة تصــــورا االســــتقبال الــــيت قامــــت 
ا املعرفيـة، مـا جيـوز معـه القـول  ن االسـتيعاب العـريب هلـا مل يسـتطع غالبـا أن يفـرض ذاتـه داخلهـا، اواسنادا

ا، وهو ما وأن تکون له مسامه ة مقّدرة يف إغنائها، رغم تواتر التأليف العريب عنها، وترمجة أعمال متعلقة 

                                                        
 .٣٧٨فسه، ص املرجع ن -٦٠
 .٤٧، ص ١٩٩١محيد حلمداين: النقد الروائي واإليديولوجيا، الدار البيضاء، املرکز الثقايف العريب، بريوت،  -٦١
، ص ٢٠٠٠قراءة يف األنساق الثقافية العربية، الدار البيضاء، املرکز الثقايف العريب، لبنان،  –عبدهللا الغذامي: النقد الثقايف  -٦٢

١١. 
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أن النقــد املوّجــه إلــی مــنهج البنيويــة التکوينيــة، يظــل بعيــدا عــن طــرح «حتــدث عنــه ســعد البــازغي، مــذکرا: 
 )٦٣(.»أسئلة أساسية

اءات ثقافية مغايرة، وما آل إليه وإن جاز الوضع يف االعتبار صعوبة نقل هذا املنهج کما هو إلی فض
ت يف حمطتـــــه العربيـــــة، کمـــــا تعلمنـــــا مقولـــــة کـــــارل مـــــارکس عـــــن هجـــــرة األفکـــــار، ومنهجيـــــة  مـــــن اســـــتجا

 )٦٤(سوسيولوجيا املعرفة، واشکالية انتقال النظرية لدی ادوارد سعيد.
ن البنيويــة التکوينيــة أکثــر املــذاهب النقديــة الغربيــة انت شــارا يف العــامل العــريب، ويف األخــري ميکــن القــول 

وعلــی حنوهــا للفــرع اآلخــر مــن البنيويــة وهــو البنيويــة الشــکالنية. وميکــن القــول أيضــاً أن ســّر هــذا االنتشــار 
زمــــت تلــــ ك يعــــود إلــــی هيمنــــة االجتاهــــات املارکســــية حتديــــدا، يف أکثــــر البيئــــات النقديــــة العربيــــة، فحــــني 

يف شـــکل نقــــدي جيمــــع بـــني تطــــورات النقــــد الغــــريب  االجتاهـــات وجــــد بعــــض النقـــاد العــــرب خمرجــــاً مؤاتيــــاً 
احلـديث، السـيما مـا نـزع منـه حنـو العلميـة، وبـني األسـس املارکسـية الـيت قامـت عليهـا البنيويـة التکوينيــة يف 
الغـــرب وقـــد انتســـب الـــدکتور جـــابر عصـــفور زمـــن انتقـــال أفکـــار البنيويـــة التکوينيـــة إلـــی النقـــد العـــريب إلـــی 

 السبعينات إذ يقول: 
ّور أن األفکار البنيوية التوليدية أخذت تنتقل إلی النقد العـريب يف السـتينات، يف مـوازاة شـيوعها أتص«

ـا ك بعـد إرهاصـات علی املستوی العـاملي، ولکـن کـان ذلـ أوليـة يف النصـف الثـاين مـن السـتينات مل يتـأثر 
لغ لو ثرا فعاال يؤدي إلی تغيري يف االجتاه. ولعّلي الأ قلت إن ما انتقل من أفکار البنيوية  املشهد الثقايف 

ــا إلــی مــدی  يف هـذه الفــرتة کــان يــؤدي دوراً مزدوجــاً، يفـتح أفقــا جديــداً لتطــوير املعرفــة النقديـة والوصــول 
لبنيويــة الشــکلية يف  أعمــق مــن االنضــباط العلمــي مــن جانــب، ويواجــه املزالــق الــيت ينطــوي عليهــا التســليم 

ٍن. ت  )٦٥(»جتاهلها للتاريخ يف جانب  واجلذر اخلاليف کما ندري بني بنيويـة جولـدمان التکوينيـة والبنيـو
ــا تلغــي فاعليــة الــذات فتلغــي التــاريخ، وتتجاهــل الوظيفيــة فتــدّمر  ّ الشــکلية والتحليــل النفســي يتمثــل يف أ

 الداللة. 
ن لتأسـيس ويبدو الناقد کمال أبوديب أيضا من خالل دراساته أنه من أبرز النقاد العرب الذين يسعو 

منهج بنيوي متکامل، يتم من خالل دراسة الشعر العريب مبا يطور النظرة إلی هذا الشعر. أشار د. کمال 
حتليلـــه للنصـــوص األدبيـــة اليقتصـــر علـــی اللســـانيات «أبوديـــب يف أکثـــر مـــن موضـــع يف دراســـاته إلـــی أن 

نــی االجتماعيــة: االقتصــادية والسياســية البنيويــة، وإّمنــا يقــوم علــی اکتنــاه العالقــة بــني بنيــة العمــل األديب والب
 .)٦٦(»والفکرية وهذا يدخل دراساته يف إطار البنيوية التکوينية.

                                                        
 .٣١٦ ، ص٢٠٠٨ي: االختالف الثقايف وثقافة االختالف، الدار البيضاء، املرکز الثقايف العريب، بريوت، عسعد الباز  -٦٣
 .١٢-٣٤، صص ١٩٨٣جملة الکرمل، العدد التاسع، نيقوسيا، » انتقال النظرية«إدوارد سعيد:  -٦٤
ت معاصرة، اهليئة املصرية العامة للکتاب، القاهرة،  -٦٥  .١٠٣ ، ص١٩٩٨جابر عصفور: نظر
لــد  -٦٦ يوســف حامــد جــابر: بنيويــة کمــال أبوديــب، عــرض ومناقشــة لدراســات الناقــد البنيويــة، جملــة عــامل الفکــر، الکويــت، ا

  .٢٧٠، ص ١٩٩٧اخلامس والعشرون، العدد الرابع، أبريل/ يونيو 
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 ٢١ :العدد

 الخاتمة: 
 من النتائج اليت توصل اليها البحث كانت على وفق االيت: 

اآلخـر البنيوية التکوينية أکثر املذاهب النقدية الغربيـة انتشـارا يف العـامل العـريب، وعلـی حنوهـا للفـرع اوال:
من البنيوية وهو البنيوية الشکالنية. وميکن القول أيضاً أن سـّر هـذا االنتشـار يعـود إلـی هيمنـة االجتاهـات 
زمت تلك االجتاهات وجد بعض النقاد العرب  املارکسية حتديدا، يف أکثر البيئات النقدية العربية، فحني 

 احلـديث، السـيما مـا نـزع منـه حنـو العلميـة، خمرجـاً مؤاتيـاً يف شـکل نقـدي جيمـع بـني تطـورات النقـد الغـريب
وبـني األسـس املارکســية الـيت قامـت عليهــا البنيويـة التکوينيـة يف الغــرب وقـد انتسـب الــدکتور جـابر عصــفور 

 زمن انتقال أفکار البنيوية التکوينية إلی النقد العريب إلی السبعينات.
والنص هـو أصـل العمليـة النقديـة وهـو مصـدرها،  تری البنيوية التکوينية أن املؤلف الميوت أبداً،: نيا

ملؤلـــف، وظروفـــه، أو ظـــروف إنشـــاء الـــنص  ً قليلـــة أو کثـــرية، علـــی معرفـــة  ولکنـــه ال بـــّد أن يُعتمـــد أحيـــا
رت يف  ومالبساته، وقد يعني ذلك علی تفسري النص وإن مل يعن علی تقوميه. غولدمان يّتفـق مـع روالن 

أوال و يتفق مع مورون بضرورة دراسة احلياة االنفعالية للمؤلف. إذن ال يعتقد دراسة البنية الداخلية للنّص 
 مبوت املؤلف ولکنه ال جيعله يف الرتبة األولی من األمهية يف النقد البنيوي التکويين.

نعکــاس ردود فعــل : لثــا لقــد متيّــزت البنيويــة التکوينيــة عــن البنيويــة الشــکالنية واللغويــة و الوظيفيــة 
للمشکالت املختلفة اليت تثريها العالقة بينهم وبني حميطهم االجتماعي والطبيعي، فإن هذه البنيوية  الناس

ا أن هـــذا املـــنهج ال ميکـــن . تقـــوم، وبشـــکل دائـــم، بـــدور ضـــمن بنيـــة اجتماعيـــة أکـــرب ولکـــن مـــن ســـلبيا
ئـــق و علـــی حســـب وظيفتهـــا األوليـــة و هـــي نقـــد صـــحة الو  اســـتخدامها لنقـــد املخطوطـــات واملنقوشـــات

املســـتندات يف األدب العـــريب بســـبب أننـــا النعـــرف يف العـــامل العـــريب فضـــيلة التوثيـــق العلمـــي للمخطوطـــات 
ء وکتــب عربيــة، بــل إن املأســاة تبلــغ  ر شخصــية ألد ئــق واملســتندات، ومــن الصــعب العثــور علــی آ والو

الحتفاظ مبسود  ات أو خمطوطات أعماهلم.قمتها عندما نعلم أن األحياء منهم اليهتمون هم أنفسهم 
درا جـــّداً خلصوصـــيات الشـــکل الفـــين (اللغـــة، الرتکيـــب الســـردي، : رابعـــا دراً و مل ينتبـــه غولـــدمان إّال 

مجاليـــة احلـــوار، تقنيـــات الصـــورة، مميـــزات اللـــون و...)علـــی خـــالف بعـــض املنـــاهج النقديـــة اجلديـــدة(مثل 
لنسبة له هو احملتوی واملضمو   ن أو البنية التحتية يف نقد النص األديب.الشکالنية) وظل املهم 

تنــاول التکــون اخلــارجي للــنص والتکــون الــداخلي لــه، وإننــا يإننــا نالحــظ أّن النقــد التکــويين  ا:ســخام
املصادر) والتکون الداخلي (انتاج وحتـول حـاالت  كالتکون اخلارجي (انتقاء ومتل«ني لنجد هذا التقابل ب

وية التکوينية يف عنوان املقالة هذه، علی الرغم أن هذه البنيوية قد ترمجـت اخرت کلمة البني كلذل الکتابة)
 لبنائية واهليکلية واملارکسية والتوليدية والتأصيلية واجلينية والدينامية والتارخيية و الرتکيبية وغريها...

ا تسمح بنـوع مـن العالقـة بـني البنيـة الفوقيـ سادسا: الثقافـة و  -ة وتتخلص مالمح هذه البنيوية يف أ
تمــع، ومــا شــاکل ذلــو البنيــة التحتيــة (أو ســفلية) ک -األدب و الشــکل والفنــون و..  . كاالقتصــاد و ا
البنية هي البنية العميقة وهذه البنية العميقة أو هذه الشبکة من العالقـات «ويری البنيويون التکوينيون أن 
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أي هنــا تکمــن أدبيــة األدب.. إّن هــدف التحليــل  املعقــدة هــي الــيت جتعــل مــن العمــل األديب عمــًال أدبيــاً،
يعـــين التعـــرف علـــی قـــوانني التعبـــري األديب. وهـــذا مـــا جيعـــل التحليـــل  كالبنيـــوي هـــو التعـــرف عليهـــا ألّن ذلـــ

البنيوي متمّيزاً عن سائر املناهج ألنّه الوحيد القادر علی البحث عن أدبية األدب أي عن خصائص األثر 
 األديب.

 :عالمصادر و المراج

 العربية: واِّـقاالت كتبأ. ال
١- ،  م.١٩٩٠القاهرة،، للطباعة مصر دار، البنيوية علی أضواء أو البنية مشکلة إبراهيم، زکر
 ت..ب القاهرة، مصر، مکتبة ______: مشکلة البنية، -٢
 املرکـز النشـأة، تفسـري وإعـادة سـتعماريالا اخلطـاب تفکيك احلديثة، العربية السردية ابراهيم، عبدهللا، -٣

 .٢٠٠٣ بريوت، ،١ ط العريب، الثقايف
 للکتـاب، العامـة املصـرية اهليئـة القـاهرة، اجلاهلي، الشعر دراسة يف بنيوي منهج حنو أبوديب، کمال، -٤

١٩٨٦. 
، والتوزيــع للنشــر رؤيــة اإلبيســتمولوجية، اخللفيــة و اآلليــات األدب سوســيولوجيا االنطــاکي، يوســف، -٥

 .٢٠٠٩ القاهرة،
ـــــدار االخـــــتالف، وثقافـــــة الثقـــــايف فاالخـــــتال البـــــازعي، ســـــعد، -٦  العـــــريب، الثقـــــايف املرکـــــز البيضـــــاء، ال

 .٢٠٠٨بريوت،
 - يوليــو فصــول، جملــة ،»والروايــة واألدب االيــديولوجيا حــول- الکتابــة بعــد قبــل مــا« بلحســن، عمــار، -٧

 القاهرة. ،١٩٨٥ سبتمرب - أغسطس
 والتوزيــــع، والنشـــر للدراســـات رفکــــ دار القـــاهرة، العـــريب، النقــــد وتنظـــري منـــدور حممــــد حممـــد، بـــرادة، -٨

١٩٨٦. 
 .١٩٧٩ العودة، دار بريوت، تکوينية، بنيوية مقاربة -املغرب يف املعاصر الشعر ظاهرة بنيس، حممد، -٩
 – بـــريوت عويـــدات، منشـــورات وبشـــريأوبري، منيمنـــة عـــارف: ترمجـــة البنيويـــة، بياجيـــه، جـــان، -١٠

 .١٩٨٥ ،٤ط ريس،
 جملــة البنيويـة، الناقـد لدراســات ومناقشـة عـرض أبوديــب، کمـال بنيويـة: حامــد جـابر، يوسـف -١١

لد الکويت، الفکر، عامل  .١٩٩٧ يونيو/ أبريل الرابع، العدد والعشرون، اخلامس ا
 .٢٠٠٠للنشر، الثقافة الدار القاهرة، العريب، النقد يف احلداثة حجازي، مسري، مشکالت -١٢
 االمنــــاء مرکــــز، لــــدمانغو  لوســــيان لــــدی البنيــــوي املــــنهج الــــنص صــــيل نــــدمي، خشــــفة، حممــــد -١٣

 .١٩٩٧،حلب،احلضاري
 العــريب، الفکــر جملــة جبــاعي، يوســف: ،تــر»سوســيولوجي أديب نقــد أجــل مــن«، دوبــوا، جــاك -١٤

 .٢٦١ ص العريب، اإلمناء معهد بريوت، ،١٩٨٢ فرباير -يناير ،٢٥ العدد
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 ٢١ :العدد

 املؤسســـة حـــداد، ســـليم الـــدکتور:تـــر االجتمـــاع، لعلـــم النقـــدي املعجـــم:بورّيکـــو.وف بـــوردون.ر -١٥
 .١٩٨٦بريوت، والنشر، للدراسات اجلامعية

ت راغب،نبيل، موسوعة -١٦  .١،٢٠٠٣ط شرون، لبنان، لبنان األدبية، مكتبة النظر
 .١٩٧٥ والنشر، للدراسات فکر دار القاهرة، األدب، نظرية رشاد، رشدي، -١٧
 ليبيـا هشـام، بـن عيسـی حـديث يف االجتمـاعي ومـدلوهلا القصصـية البنيـة بت، حممد، رشيد -١٨

 .١٩٧٦ للکتاب، العربية الدار تونس، –
 األحبــاث مؤسســة بــريوت، األديب، والنقــد التکوينيــة البنيويــة): ترمجــة مراجعــة( حممــد، ســبيال، -١٩

 .١٩٨٤ العربية،
-٣٤ صص ،١٩٨٣ نيقوسيا، التاسع، العدد الکرمل، جملة »النظرية انتقال« سعيد، إدوارد، -٢٠

١٢. 
 ،١ع بـــــــريوت، اآلداب، دار ،)املضـــــــرية امـــــــةاملق(املعنـــــــی إلـــــــی البنيـــــــة مـــــــن شـــــــبيل، احلبيـــــــب، -٢١

 .٣٨،١٩٩٠العدد
 ابــن دار بــريوت، جولــدمان، لوســيان مــنهج يف دراســة - الرتکيبيــة البنيويــة يف مجــال، شــحيد، -٢٢

 .١٩٨٢ والنشر، للطباعة رشد
 ضـــوء علـــی الالتيـــين احلـــي روايـــة انصـــار، نـــژاد، وســـليمي عبـــدهللا، وحســـيين، حامـــد، صـــدقي، -٢٣

 السنة املعاصر، جامعة حرة إسالمية جبريفت، ايران، األدب دراسات جملة لدمانية،الغو  البنيوية النظرية
 .٩٥-٦٥:صص عشر، اخلامس العدد ،١٣٩١ خريف الرابعة،

 الفـــارايب، دار ،١٩٩٥-١٩٧٥ اللبنانيـــة احلـــرب إلـــی الروائيـــة النظـــرة رضـــا، صـــيداوي، رفيـــف -٢٤
 .٢٠٠٣ ،١ ط بريوت،

 ش.ه.١٣٧٨، القاهرة الکرمي، القرآن أللفاظ املفهرس فؤادعبدالباقي، حممد، املعجم -٢٥
 ت..ب، القاهرة الشروق، دار األديب، النقد يف البنائية نظرية صالح، فضل، -٢٦
 .٢٠٠٧إسالمية، دارالفكر، دمشق، رؤية،احلديث األديب النقد قّصاب،وليد، مناهج -٢٧
 احتــــاد منشـــورات احلداثيــــة، النقديـــة املنـــاهج ضــــوء علـــى األديب اخلطـــاب حتليــــل عـــزام، حممـــد، -٢٨

 .٢٠٠٣دمشق، العرب، الكتاب
 احلــوار دار ســليمان، نبيــل أدب يف تكوينيــة بنيويــة مقارنــة الروائــي، الــنص فضـاء ______، -٢٩

، والتوزيع، والنشر للطباعة  .١٩٩٦ سور
 ،١ط والنشـــر،بريوت، للدراســـات العربيـــة املؤسســـة األدب، نظريـــة يف شـــکري، ماضـــي، عزيـــز -٣٠

٢٠٠٥. 
 ،١٩٨١ يناير فصول، جملة غولدمان، لوسيان يف قراءة التوليدية، البنيوية عصفور، جابر، عن -٣١

 للکتاب. العامة املصرية اهليئة القاهرة، ،٢ العدد ،٢-١ مج
ت ________، -٣٢  .١٩٩٨ القاهرة، للکتاب، العامة املصرية اهليئة معاصرة، نظر
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 املصــرية کةالشــر  عــريب،– إجنليــزي ومعجــم دراســة احلديثــة، األدبيــة املصــطلحات حممــد، عنــاين، -٣٣
 .١٩٩٦ للنشر، العاملية

 املرکـــز البيضــاء، الــدار العربيــة، الثقافيــة األنســـاق يف قــراءة – الثقــايف النقــد الغــذامي، عبــدهللا، -٣٤
 .٢٠٠٠ لبنان، العريب، الثقايف

 مؤسســـة ســـبيال، حممـــد: العـــريب، ترمجـــة والنقـــد تكوينيـــة البنيويـــة وآخـــرون، غولـــدمان، لوســـيان -٣٥
 .١٩٨٦،بريوت العربية، األحباث

لس يوســـف.د:والفلســـفة، ترمجـــة اإلنســـانية غولـــدمان، لوســـيان، العلـــوم -٣٦  األعلـــي اإلنطـــاكي،ا
 .١٩٩٦للثقافة، القاهرة،

 الالذقيــة، عرودکــي، الــدين بــدر ترمجــة الروايــة، سوســيولوجية يف مقــدمات _________، -٣٧
 .١٩٩٣ احلوار، دار

 للنشر، سينا دار القاهرة، دّب، حافظ حممد ترمجة العريب، الغزل لبيب، الطاهر،سوسيولوجيا -٣٨
١٩٩٣. 

 بـــريوت، العـــريب، الثقـــايف املرکـــز البيضـــاء، الـــدار واإليـــديولوجيا، الروائـــي النقـــد حلمداين،محيـــد، -٣٩
١٩٩١. 

ن، -٤٠  غلـــوم، حســـني حممـــد. د: ترمجـــة هابرمـــاس، إلـــی رســـونز مـــن األدبيـــة النظريـــة کريـــب، إ
لس عصفور، حممد. د: مراجعة  .١٩٩٩ الکويت، والفنون، للثقافة األعلی ا

 .ت.د للنشر، النهار دار شرون، لبنان مکتبة،الرواية نقد مصطلحات معجم: زيتوين لطيف -٤١
 ةينيتب الالتكب. ال
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