
بحث النظرّية البنيوّية من زاوية الحكمة المتعالية

[*[
د. حسن عبدي ]1]

هذه  اتسعت  وقد  االجتمعية.  العلوم  الشائعة يف  النظريات  من  واحدة  البنيوية]2]  النظرية  تعّد 

النظرية الحقاً لتشمل علوماً، من قبيل: علم النفس، والعلوم الرتبوية واالقتصاد واإلدارة أيضاً. واليوم 

بدأنا نشهد امتداد هذه النظرية إىل حقل العلوم الطبيعية أيضاً. وتعود هذه النظرية يف جذورها األوىل 

إىل عامل اللسانيات السويرسي الشهري فرديناند دي سوسري]3]. مع نفي املعاين املستقلة لجميع 

املفاهيم، يتّم تحليل وتفسري الدوال والدالالت عىل أساس مفهوم الربط والنسبة. وبذلك فإن »الربط« 

و«النسبة« تحظى باألصالة يف هذه النظرية. إن السؤال األصيل يف هذه املقالة، عبارة عن: »ما هي 

االنتقادات الواردة عىل النظرية البنيوية من زاوية الحكمة املتعالية؟«. وقد تّم بحث هذا السؤال يف 

هذه املقالة يف ضوء االستفادة من األسلوب التحلييل / العقيل. وعىل أساس معطيات التحقيق، تّم 

إيراد الكثري من اإلشكاالت عىل النظرية البنيوية، ومن بني أهّم تلك اإلشكاالت، عبارة عن:

1 ـ نفي املوجود املستقل، عىل الرغم من اإلقرار باملوجودات الرابطة.

2 ـ نفي ذات وذاتيات األشياء.

3 ـ نفي اختيار اإلنسان.

4 ـ الشمولية الذاتية لهذه النظرية.

5 ـ النزعة االختزالية]4].

الوجود  الرابط،  الوجود  الربطي،  املعنى  النشاط،  املبنى،  البنيوية،  املفتاحية:  الكلامت 

املستقل، صدر املتألهني، دي سوسور، الحكمة املتعالية.

.عضو اللجنة العلمية يف جامعة باقر العلوم -*
ـ تعريب: حسن عيل مطر.

العنارص  العالقات املتبادلة بني  يُستخدم يف عّدة تخصصات علمية تقوم عىل دراسة  البنيوية )Structuralism(: منهج للبحث   -[2]

املكّونة لبنى ميكن أن تكون عقلية مجرّدة ولغوية واجتامعية وثقافية. )املعرّب(.

[٣] - فرديناند دي سوسري )١857 ـ ١٩١٣ م(: عامل لغوي سويسي شهري. يعترب مبثابة األب للمدرسة البنيوية يف علم اللسانيات. اهتم 

بدراسة اللغات الهندية / األوروبية، وقال بأن اللغة يجب أن تعترب ظاهرة اجتامعية. من أشهر أعامله كتاب )بحث يف األلسنة العاّمة(. كتبه 

باللغة الفرنسية ونرش عام ١٩١6 م بعد وفاته بأربعة أعوام تقريباً، وقد نقل إىل اللغة العربية برتجامت متعّددة ومتباينة. )املعرّب(.

[٤]- االختزالية )Reductionism(: منهج لفهم طبيعة األشياء املعقدة عن طريق اختزالها إىل تفاعالت من أجزائها، أو أشياء أكرث بساطة 

أو اشياء أكرث أساسية. أو أنها موقفاً فلسفياً، مبعنى أن أّي نظام معقد ليس سوى مجموعة أجزائه، وأنه ميكن اختزال أّي جزء منه إىل أجزاء 

تتألف مقّومات أساسية فردية. )املعرّب(.

الملخص
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املقدمة
تعود أهمية النظرية البنيوية إىل عدم التمكن من تجاوز دالالتها التطبيقية يف العلوم االجتمعية 

بسهولة، وقد ذهب بعض الكتاب إىل اعتبار تأثري هذه النظرية عىل العلوم اإلنسانية مبنزلة »الثورة 

الكوبرنيقية«]1]. من خلل التدقيق يف املباين النظرية والفلسفية لهذه النظرية يتضح أن هذه النظرية 

أّي نوع من املواجهة االنتقادية مع نظريات  تتعارض مع أصول الحكمة املتعالية. ومن هنا فإن 

العلوم اإلنسانية، يدفعنا إىل اتخاذ رؤية انتقادية تجاه النظرية البنيوية. وقد عملنا يف هذه املقالة 

أوالًـ  من خلل االستفادة من أسلوب القراءة املكتبيةـ  عىل جمع املعلومات الرضورية، ثّم عمدنا 

بعد ذلك ـ من خلل تجزئة وتحليل املعلومات املذكورة وعىل أساس املنهج التحلييل / العقيل، 

ضمن استخراج املباين والفرضيات املسبقة يف البنيوية ـ إىل نقدها وتقييمها من زاوية الحكمة 

املتعالية.

تقوم فرضية هذا التحقيق عىل أن أّي نوع من الوجود الرابط ـ من وجهة نظر الحكمة املتعالية ـ 

ال يكون ممكناً من دون تحقق وجود مستقل. ومن هنا إذا كانت النظرية البنيوية لدي سوسري تدعي 

أن الربط بني الدال واملدلول اختياري، وليست هناك أي خصوصية لتبقي عىل املدلول ثابتاً، فل 

ميكن القبول بها؛ وذلك ألن هذا االدعاء يستلزم رّد النظرية الفطرية]2]. يضاف إىل ذلك أن الرؤية 

االختزالية عاجزة عن تقديم وصف وبيان دقيق للظواهر.

أسلوب  يتبعون  اإلنسانية  العلوم  من  املختلفة  الحقول  يف  املفكرين  من  الكثري  هناك  واليوم 

من  بوصفه  نفسه  عن  يعرّف  من  منهم  بعض  هناك  كان  وإن  منهم،  وعي  غري  أو  بوعي  البنيوية 

ليونارد  اللسانيات، من أمثال:  البنيويني. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن بعض املختصني يف 

بلومفيلد]3]، وإدوارد سابري]4]، ونعوم تشومسيك]5]، وعلمء الصوتيات من أمثال: نيقوالي سريغي 

[١]- انظر: هومر، شون، ژاك الكان )جاك الكان(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد عيل جعفري ومحمد إبراهيم طاهايئ، ص 57 ـ 58، 

انتشارات ققنوس، طهران، ١٣٩0 هـ ش.

[2]- النظرية الفطرية أو الفطرية النفسية )Psychological nativism(: رؤية تفيد بأن مهارات محددة وقدرات فطرية معّينة يُجبل الدماغ 

البرشي عليها منذ الوالدة، وهي رؤية تتناقض مع التجريبية أو الصفحة البيضاء واللوح الفارغ، وتنّص عىل انعدام املحتوى الفطري يف 

الدماغ كاملعتقدات، واحتواء الدماغ عىل مجرّد قدرات للتعلم من البيئة. )املعرّب(.

[٣]- ليونارد بلومفيلد )١887 ـ ١٩٤٩ م(: عامل لغوي أمرييك. أحد أهم الرائدين يف مجال اللغويات البنيوية. قّدم إسهامات كبرية يف 

حقل اللغويات التاريخية للغات الهندوأوروبية. وقد متّيز منهجه اللغوي بالرتكيز عىل األسس العلمية للغويات واالنطالق من املذهب 

السلويك يف أعامله األخرية باإلضافة إىل االهتامم باإلجراءات البنيوية يف تحليل املعلومات اللغوية. إال أن تأثري اللغويات التي أطلقها قد 

تراجع وانحس بعد أن ظهرت نظريات القواعد التوليدية التي كان نعوم تشومسيك من أوائل واضعيها. )املعرّب(.

[٤]- إدوارد سابري )١88٤ـ  ١٩٣٩ م(: عامل إنسانيات ولغوي أمرييك. أحد أهم الشخصيات يف التطّور املبكر لعلم اللغويات. )املعرّب(.

ـ ؟ م(: فيلسوف وعامل لسانيات أمرييك معارص، باإلضافة إىل كونه عامل إدرايك وعامل باملنطق  [5]- أفرام نعوم تشومسيك )١٩28 

ومؤّرخ وناقد وناشط ومنظر سيايس. كتب عن الحروب والسياسة ووسائل اإلعالم، وألف أكرث من ١00 كتاب. وتم التصويت له بوصفه 

أبرز مثقفي العامل يف استطالع الرأي عام 2005 م. )املعرّب(.
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تروبتسكوي]1]، ويف األنرثوبولوجيا: كلود ليو شرتاوس]2]، يعتربون أنفسهم من البنيويني]3]. وعلوة 

عىل هؤالء، ميكن لنا اإلشارة يف حقل علم النفس إىل جان بياجيه]4]، وجاك الكان]5]، ويف علم 

االجتمع إىل ميشيل فوكو]6]، ولوي ألتوسري]7]، ويف النقد األديب إىل روالن بارت]8]، حيث تأثروا 

يف كتاباتهم مبناهج البنيوية، وإن انخرطوا يف نهاية املطاف يف زمرة ما بعد البنيويني. ومن هنا يبدو 

أن الفهم العميق للكثري من نظريات العلوم اإلنسانية، غري ممكن من دون فهم البنيوية. ومن هنا 

سوف نعمل فيم ييل عىل بحث ودراسة ماهية النظرية البنيوية وخصائصها واتجاهاتها.

1 ـ املفهوم
بعد ذلك إىل توضيح  ننتقل  ثم  البنيوية،  بيان مفهوم  أوالً عىل  نعمل يف هذا املوضع  سوف 

خصائصها، ويف الختام نقّدم تعريفاً إجملياً عن البنيوية.

أ ـ مفهوم البنيوية

إن كلمة »البنيوية« تأيت كرتجمة مرادفة لكلمة »structure« اإلنجليزية، التي هي بدورها مشتقة 

مبعنى   »struere« الفعل  من  مشتقة   »structura« كلمة  وإن   .»structura« اللتيني  اللفظ  من 

»البناء«. وكانت هذه الكلمة حتى القرن السابع عرش للميلد تستعمل يف أبحاث الهندسة املعمرية 

مبعنى الهيكل واإلطار العام، ثم أخذت تستعمل يف مباحث علم األحياء مبعنى أجزاء بنية الجسم. 

[١]- نيقوالي سريغي تروبتسكوي )١8٩0 ـ ١٩٣8 م(: عامل لغويات رويس ومتخصص يف اللسانيات. أحد مؤسيس حلقة براغ اللغوية. 

)املعرّب(.

[2]- ليو شرتاوس )١8٩٩ ـ ١٩7٣ م(: فيلسوف أمرييك يهودي من أصل أملاين. يعّده البعض امللهم أليديولوجيا املحافظني الجدد التي 

تسود الحزب الجمهوري األمرييك. )املعرّب(.

[٣]- انظر: أحمدي، بابك، ساختار و هرمنوتيك )البنية والهرمنيوطيقا(، ص ١٣، نرش گام نو، طهران، ١٣8٩ هـ ش. )مصدر فاريس(.

[٤]- جان بياجيه )١8٩6 ـ ١٩80 م(: عامل نفس وفيلسوف سويسي. عمل عىل تطوير نظرية التطّور املعريف عند األطفال فيام يعرف 

اآلن بعلم املعرفة الوراثية. أنشأ مركز نظرية املعرفة الوراثية يف جنيف وترأسه حتى وفاته. يعترب بياجيه رائد املدرسة البنائية يف علم النفس. 

)املعرّب(.

النفيس  التعريف  فرويد ومساهمته يف  لسيغموند  التفسريية  بقراءته  اشتهر  فرنيس.  نفيس  م(: محلل  ـ ١٩8١  [5]- جاك الكان )١٩0١ 

الفرويدي، وبالتغيري العميق الذي أحدثه يف مفاهيم التحليل النفيس ومناهجه. )املعرّب(.

[6]- ميشال فوكو )١٩26 ـ ١٩8٤ م(: فيلسوف فرنيس. يعترب من أهم فالسفة النصف األخري من القرن العرشين. تأثر بالبنيويني ودرس 

وحلل تاريخ الجنون يف كتابه )تاريخ الجنون(. ابتكر مصطلح )أركيولوجية املعرفة(. )املعرّب(.

[7]- لوي ألتوسري )١٩١8 ـ ١٩٩0 م(: فيلسوف ماركيس فرنيس. يعترب أحد املنظرين املاركسيني يف القرن العرشين. جادل يف أطروحاته 

التهديدات التي تواجه األسس النظرية املاركسية، ومن بينها تأثريات اإلمربيقية عىل النظرية املاركسية، والتوجهات االشرتاكية اإلنسانية 

نفسها.  األيديولوجيا  وعبادة  الشخصية  عبادة  مشكلة  إىل  باإلضافة  األوربية،  الشيوعية  األحزاب  انحرافات  يف  بانت  التي  واإلصالحية 

)املعرّب(.

[8]- روالن بارت )١٩١5 ـ ١٩80 م(: فيلسوف وناقد أديب داليل ومنظر اجتامعي فرنيس. )املعرّب(.
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ويف القرن التاسع عرش للميلد قام هربرت سبنرس]1] بنقل هذه الكلمة من علم األحياء إىل حقل 

العلوم االجتمعية. لقد تّم استعمل هذه الكلمة يف علم اللغة مبعنى »توايل الوحدات اللغوية يف 

علقة خاصة مع بعضها«. ويعمد فرديناند دي سوسري إىل االستفادة من كلمة »نظام« يف اإلشارة 

إىل هذا املفهوم، يف حني سبق لليو شرتاوس أن استعمل كلمة »البنية« للداللة عىل هذا املعنى. 

وعىل كل حال فإن املراد من »البنيوية« التي ورد استعملها يف عنوان هذه املقالة، عبارة عن: »هيئة 

اجتمعية مؤلفة من عنارص وأجزاء مختلفة، وهي وإن مل تكن مرئية، إال أنها تؤلف الجوهر األصيل 

لليشء، وتعمل عىل توجيه وظيفته ونشاطه«]2].

ب ـ خصائص البنيوية

نذكر فيم ييل بعض الخصائص الرئيسة يف البنيوية، وهي عبارة عن:

دي  فرديناند  يرى  املشاهدة.  إمكان  وعدم  واللرؤية  الخفاء  عن  عبارة  األوىل  الخصيصة  ـ  أ 

سوسري أن هذه املنظومة ]اللغة[ بنية وآلية معّقدة، بحيث ال ميكن إدراكها إال من طريق التفكري، 

وإن الذين يستعملون هذه املنظومة باستمرار وبشكل يومي، ال يطلعون عليها وال يكون لهم خرباً 

بها]3]. إن البنيوي يؤكد عىل أن بنية الحقل املعريف، يُعّد بُعداً غري مرئياً من ذلك الحقل، وليس 

األمر بحيث ميكن الحصول عىل البنية من خلل املشاهدة]4].

البنيوية  نظرية  بيان  نقطة عزمية دي سوسري يف  إن  التاريخية.  الثانية، عدم  الخصيصة  ـ  ب 

بـ  االتجاهني  هذين  أحد  يُعرف  حيث  اللغوية،  الدراسات  يف  اتجاهني  بني  التميز  يف  تكمن 

تأكيده عىل رضورة االستفادة  إنه من خلل  »التزامن«.  بـ  الزمان«، ويُعرف االتجاه اآلخر  »يف 

البنية  فإن  البنيوية. ومن هنا  الواقع عىل خصيصة التاريخية  أكد يف  التزامني، إمنا  من االتجاه 

تفتقر إىل خصيصة التاريخية، ويف كل حقل معريف تكون بنية كل مرحلة مستقلة ومنفصلة عن 

[١]- هربرت سبنس )١820 ـ ١٩0٣ م(: فيلسوف بريطاين. قّدم رؤية فلسفية متطرفة يف ليرباليتها. وكان هو من أوجد مصطلح )البقاء 

لألصلح( رغم أنه يُنسب عادة إىل )دارون(. وقد ساهم يف ترسيخ مفهوم االرتقاء، وأعطى له أبعاداً اجتامعية فيام ُعرف الحقاً بالداروينية 

االجتامعية. وهكذا يُعّد سبنس واحداً من مؤسيس علم االجتامع الحديث، واعترب األب الثاين لعلم االجتامع بعد أوجست كونت الفرنيس. 

)املعرّب(.

انتشارات علمي،  [2]- انظر: خامتي، محمود، مدخل فلسفه غريب معارص )مدخل إىل الفلسفة الغربية املعارصة(، ص 527 ـ 528، 

طهران، ١٣86 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[٣]- انظر: فرديناند دو سوسري، ؟، ص 7٣، ١٩66 م. 

[٤] انظر: ريتزر، جورج، نظريه جامعه شنايس در دوران معارص )نظرية علم االجتامع يف املرحلة املعارصة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

محسن ثاليث، ص 5٤5، انتشارات علمي، طهران، ١٣77 هـ ش.
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بنية سائر املراحل، ويجب أن تدرس عىل هذا األساس]1].

الخصيصة  ذات  أو  الكلية  النزعة  هي  للبنيوية،  ذكرها  ميكن  التي  الثالثة  الخصيصة  إن  ـ  ج 

الغشتالتية]2]. وإن املراد من الغشتالتية هو أن البنية تتكون من االرتباط بني عّدة أجزاء تؤلف كًل 

واحداً ومجموعة مرتابطة.

د ـ الخصيصة األخرى التي ميكن ذكرها للبنيوية، هي خصيصة »البقاء الذايت«. وإن املراد من 

هذه الخصيصة هو أن كل بنية قادرة عىل الحفاظ عىل وجودها يف مختلف الحاالت والرشائط. 

وبعبارة أخرى: إن البنية تعمل عىل ترميم ذاتها، مبعنى أن أجزاءها تتعرّض للتغيري والتحّول، أو يتّم 

استبدالها بعنارص جديدة، ولكنها تحافظ عىل بنية نظامها وانسجامها.

هــ  إن الخصيصة الخامسة يف البنيوية، هي األصالة. إن األصالة تعني أنه يف ثنائية الجزء والكل 

يقع الدور األسايس والحاسم عىل عاتق الكل والبنية، وليس عىل أجزائه. ومن ناحة أخرى يف حالة 

الدوران بني أصالة اإلنسان وأصالة البنيوية، يقوم البنيويون بإعطاء األصالة إىل البنيوية.

البنية ال تتعرّض للتحّوالت  التحّول الخارجي. إن  للبنيوية، هي عدم  و ـ الخصيصة السادسة 

الخارجية، وفيم لو تعرّضت لتحوالت الخارجية، فإنها سوف تتحّول إىل بنية جديدة]3].

ج ـ البنيوية

هناك الكثري من الكتاب يف الحقول املختلفة من العلوم اإلنسانية الذين يقعون اليوم ـ بوعي 

أو غري وعي منهم ـ تحت تأثري النظرية البنيوية. ويف بيان واضح ميكن تعريف البنيوية بـ »البحث 

الحياة؛ من  بأسلوب وأداء شامل لجميع سطوح  للتغيري  القابلة  الكلية وغري  البرشية  القوانني  عن 

السطوح االبتدائية وصوالً إىل أكرثها تطّوراً«]4]. إن البنيوية تعترب جميع محاصيل اإلنسان، مبا يف 

ذلك »أفكاره الكلية« بنية لغوية]5].

[١]- انظر: كرايب، يان، نظريه اجتامعي مدرن )نظرية املجتمع الحديث(، مؤسسة انتشارات آگه، طهران، ١٣8٩ هـ ش. 

[2]- الغشتلت )gestalt(: دراسة اإلدراك والسلوك يف مدرسة علم النفس، واملعروف أيضاً باسم )علم النفس الشكيل(، الذي يُعني يف 

الغشتلت يعني )التكوين(، مبعنى أن الصور تدرك بطريقة إجاملية وأكرث  النفس فإن  لعلامء  التصّور وقوانينه. وفقاً  املقام األول بدراسة 

تعقيداً من مجموع التشكيالت الجزئية. )املعرّب(.

[٣]- انظر: ريتزر، جورج، نظريه جامعه شنايس در دوران معارص )نظرية علم االجتامع يف املرحلة املعارصة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

محسن ثاليث، ص 5٤7، ١٣77 هـ ش.

[٤]- انظر: ريتزر، جورج، نظريه جامعه شنايس در دوران معارص )نظرية علم االجتامع يف املرحلة املعارصة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

محسن ثاليث، ص 5٤٣، ١٣77 هـ ش.

[5]- انظر: كرايب، يان، نظريه اجتامعي مدرن )نظرية املجتمع الحديث(، ص ١67، ١٣8٩ هـ ش. 
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2 ـ مباين البنيوية
إن البنيوية يف ضوء التعريف املتقّدم، يقوم عىل بعض األصول واملباين. ومن خلل بحث هذه 

النظرية ميكن لنا أن نستخرج املباين أدناه:

أ ـ العامل بوصفه نتاجاً لألفكار؛ إن العامل الذي نراه من حولنا ليس سوى حصيلة أفكارنا، إن 

هذه الرؤية الكانطية واحدة من الفرضيات األصلية للنظرية البنيوية. إن أتباع هذه النظرية يذهبون 

إىل االدعاء والقول: إننا ننتج العامل الذي نراه. لقد ذهب ليو شرتاوس ـ من خلل القول بأن البنيوية 

قد اكتشفت نسيج األنظمة املتقاربة يف املجتمع القبيلـ  إىل االدعاء بأن اكتشاف البنيوية عبارة عن 

نسيج من املصطلحات املتقاربة أو األفكار التي تتحّدث فيها هذه املجتمعات عن صلة القرابة من 

خلل االستفادة منها]1]. للوصول إىل النظرية الصحيحة ال يجب علينا سوى أن ندرك كيفية العمل 

عىل إيجادها]2]. ومن هنا يتم نفي النزعة التجريبية يف هذه النظرية بشّدة.

ب ـ العامل بوصفه رؤية منطقية؛ إن أساس رؤية البنيويني يقوم عىل هذا املطلب، وهو أنه يف 

تحليل وبحث كل موضوع يجب التأكيد عىل بنية مجموعة من املعاين الكلية. إن األفكار التي 

ينتجها الذهن تحتوي بدورها عىل بنية شبيهة بالعامل]3]. وبعبارة أخرى: إن البنيويني من أجل معرفة 

فإنهم  الكلية،  األحكام  إىل  يصلوا  املشاهدة ليك  من  يبدأوا  أن  من  بدالً  املسائل  من  مسألة  أّي 

يبدأون من التأملت الذهنية، ويصلون إىل األبنية الحاكمة عىل املوضوع.

البنيوية، ال يعود هناك متّسع للموضوع بوصفه فاعلً  ج ـ موت املوضوع؛ بعد بيان وانتشار 

معرفياً؛ وذلك ألن كل نوع من أنواع الفعل سواء أكان معرفياً أو غري معريف ينشأ من البنية. ميكن 

نّص  أّي  النظري يف  املبنى  بيان هذا  يتّم  بـ »موت املوضوع«. رمبا مل  الظاهرة  التعبري عن هذه 

النواة  هو  املعريف  الفاعل  اعتبار  أن  شرتاوس  يرى  شرتاوس.  ليو  نص  يف  املذكور  بالوضوح 

املركزية، ليس صحيحاً.

3 ـ خصائص البنيوية
قلنا إن البنيوية عبارة عن: البحث عن القوانني البرشية الكلية وغري القابلة للتغيري بأسلوب وأداء 

تطّوراً. وقد ذكروا بعض  أكرثها  االبتدائية وصوالً إىل  السطوح  الحياة؛ من  شامل لجميع سطوح 

[١]- انظر: كرايب، يان، نظريه اجتامعي مدرن )نظرية املجتمع الحديث(، ص ١68 ـ ١6٩، ١٣8٩ هـ ش.

[2]- انظر: املصدر أعاله، ص ١6٩، ١٣8٩ هـ ش.

[٣]- انظر: املصدر أعاله.
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الخصائص لهذا التفسري وهذا الفهم للبنيوية، وهي عبارة عن:

أ ـ نفي الذات واختزال األشياء إىل نسب وروابط]1]؛ هناك يف كل حقل معريف نسب حاكمة 

إذا لوحظت منضّمة إىل بعضها، فسوف نحصل عىل نظام معريف قوامه العنارص املؤلفة له. تعود 

جذور هذه املسألة إىل كلم فريديناند دي سوسري؛ إذ يقول: يف إطار اللغة الواحدة تعمل جميع 

املفردات ذات املفاهيم القريبة من بعضها، يف املقابل عىل تحديد بعضها؛ إن الصَور املرتادفة ... 

إمنا تحظى بالقيمة من طريق تقابلها مع بعضها]2]، ويتّم تعيني معنى كل مفردة من طريق ما يُحيط 

بها]3]، وال ميكن ألّي جزء من أجزاء اللغة أن يتعنّي يف نهاية املطاف إال بسبب اختلفه عن سائر 

وحدات اللغة]4]، وإن النظام اللغوي عبارة عن سلسلة من االختلفات الصوتية املرتبطة بسلسلة 

من االختلفات املفهومية]5].

ب ـ اختزال النسبة بالدالئل واإلشارات؛ بالنظر إىل أن البنية أمر غري مريئ وال ميكن أن يُشاهد، 

البنية يف كل حقل  نفهم  الدالالت. وليك  إىل  اللجوء  إال من خلل  عليه  التعرّف  فإنه ال ميكن 

معريف يجب الرتكيز عىل الدالالت، واكتشاف ذلك الحقل من خللها. وبعبارة أخرى: إن اكتشاف 

البنية رهن مبعرفة الداللة.

ج ـ نفي الرؤية التاريخية؛ إن أعمل ليو شرتاوس منوذج بارز  عن نفي الرؤية التاريخية. وقد 

تعرّض يف كتابه )الذهن املتوّحش( إىل نقد نظرية جان بول سارتر]6] حول املادية التاريخية، وأورد 

بعض االنتقادات عىل رأيه القائل بأن املجتمع املعارص أفضل من الثقافات املتقّدمة.

د ـ نفي الرؤية التجريبية يف العلوم؛ يؤكد التجريبيون عىل عنرص املشاهدة يف أسلوب العلم، 

العلمني  كل  يف  األسلوب  بأن  ويقولون  الطبيعية،  والعلوم  اإلنسانية  العلوم  بني  متايزاً  يرون  وال 

[1]- relations.

[2]- انظر: فرديناند دو سوسري، ؟، ص ١١6، ١٩66 م.

[٣]- انظر: املصدر أعاله، ص ١١7.

[٤]- انظر: املصدر أعاله، ص ١١8.

[5]- انظر: املصدر أعاله، ص ١20.

[6]- جان بول شارل إميارد سارتر )١٩05 ـ ١٩80 م(: فيلسوف وروايئ وناقد أديب وناشط سيايس فرنيس. اشتهر سارتر بكونه كاتباً غزير 

اإلنتاج وألعامله األدبية وفلسفته املسامة بالوجودية، وانتامئه السيايس إىل اليسار املتطرّف. من أعامله: )الوجود والعدم(، و)الوجودية 

)الذباب(  مسحياته:  بني  ومن  و)الحائط(،  )الغثيان(  بينها:  ومن  الروايات،  من  مجموعة  وله  الجديل(،  العقل  و)نقد  إنساين(،  مذهب 

بلقب الدكتور، وإخالصاً لهذا املبدأ رفض استالم جائزة نوبل  و)العاهرة الفاضلة( و)الغرفة املغلقة(. كان سارتر يرفض التكريم مكتفياً 

لآلداب. )املعرّب(.
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واحد]1]. ويف املقابل يذهب البنيويون ـ من خلل التأكيد عىل حاكمية بنية الذهن عىل النشاطات 

العلوم اإلنسانية  الذهن لوحة بيضاء، ويقولون بوجود متايز واضح بني  إنكار كون  البرشية ـ إىل 

والعلوم الطبيعية]2].

ليواجهوا  للبنيويني  األرضية  مّهد  قد  املفهوم واملعنى،  استقللية  نفي  إن  املفهوم؛  نفي  ـ  هـ 

مفهوم النزعة الذرية يف املرحلة املعارصة، وكذلك االتجاه املنسوب إىل لودفيغ فيتغنشتاين]3] يف 

تعريف املعنى بوصفه مجرّد إشارة إىل املوضوع مورد التعريف أيضاً]4]. وعلوة عىل ذلك ميكن 

الحديث ـ من باب اإلشكال ـ عن وجود سطوح مختلفة للمعنى، حيث ال ميكن تشخيص سطوح 

املعنى]5].

تاريخية يف  مرحلة  والبنيوية يف  الوجودية  من حاكمية  الرغم  الوجودية؛ عىل  الرؤية  نفي  ـ  و 

الفضاء الفرنيس، بيد أن البنيويني قد أوردوا بعض االنتقادات عىل الوجودية، ومن بينها:

1 ـ يف الوقت الذي يذهب الوجوديون إىل الرتكيز عىل الفاعل الفردي، يذهب البنيويون إىل 

إقرار أبنية ليس لها اسم وال علمة بدالً من الفاعل املعريف.

البنيويون فينظرون إىل ذات  الفاعل بوصفه كائناً مختاراً، وأما  2 ـ إن الوجوديني ينظرون إىل 

الفعل والبنية التي نشأ عنها الفعل.

3 ـ يف الوقت الذي يذهب الوجوديون إىل التأكيد عىل اإلدراك الذايت وحرية الفاعل، يذهب 

البنيويون إىل اعتبار األبنية العميقة واللواعية هي التي تعمل عىل تحديد مسار العمل.

4ـ  يذهب الوجوديون إىل القول بأن اإلنسان كائن يحتوي عىل خاصية »اإللقائية«]6] يف التاريخ، 

[١]- انظر: تشاملرز، أالن فرانسيس، جيستي علم )ماهية العلم(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: سعيد زيبا كالم، ص ٣٤، انتشارات سمت، 

طهران، ١٣8١ هـ ش.

[2]- انظر: استيور، دان، فلسفه زبان ديني )فلسفة اللغة الدينية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أبو الفضل ساجدي، ص 2٩0، انتشارات مركز 

مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم، ١٣8٤ هـ ش.

[٣]- لودفيغ يوسف يوحنا فيتغنشتاين )١88٩ ـ ١٩5١ م(: فيلسوف منساوي وأحد أكرب فالسفة القرن العرشين. كان ألفكاره أثرها الكبري 

عىل كل من )الوضعانية املنطقية( و)فلسفة التحليل(. أحدثت كتاباته ثورة يف فلسفة ما بعد الحربني العامليتني. إن اللغة عند فيتغنشتاين 

هي الطريق إىل املعرفة باعتبارها وسيلة لفهم تكوين املعنى يف الخطاب. )املعرّب(.

[٤]- انظر: استيور، دان، فلسفه زبان ديني )فلسفة اللغة الدينية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أبو الفضل ساجدي، ص 2٩0، ١٣8٤ هـ ش.

[5]- انظر: بلومفيلد، ليونارد، زبان )اللغة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل محمد حق شناس، ص ١75، مركز نرش دانشگاهي، طهران، 

١٣7٩ هـ ش.

[6]- اإللقائية )thrownness(: مفهوم قّدمه الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر لوصف الوجود الفردي للبرش بأنه »يتّم إلقاؤه« يف العامل. 

)املعرّب(.
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يف حني يذهب البنيويون بشكل قاطع إىل إنكار أي نوع من أنواع الرؤية التاريخية إىل اإلنسان.

اإلنسانية  األنفسية واملعرفة  التأكيد عىل املاهية  الوجوديون إىل  الذي يذهب  الوقت  5 ـ يف 

املنفصلة، يسعى البنيويون إىل بحث ودراسة املباين العلمية العينية]1].

4 ـ االجتاهات يف البنيوية
اتجاهني  بني  التمييز  وميكن  للبنيوية]2]،  املتنّوعة  الحقول  بني  االختلفات  من  الكثري  هناك 

رئيسني يف البنيوية، وهم:

أ ـ البنيوية بوصفها نظرية

بعد أن اجتازت نظرية البنيوية حدود اللسانيات، دخلت يف دائرة علوم أخرى من قبيل: األدبيات، 

واألنرثوبولوجيا، وعلم النفس، والنقد األديب، وعلم االجتمع، وحتى الفلسفة. عندما تقع البنيوية 

يف صلب االهتمم بوصفها نظرية، سوف ميكنها اإلشارة إىل نظريات مختلفة يف مختلف أبعاد 

العلوم اإلنسانية، ابتداء من علم اللغة واللسانيات ـ الذي سبق لنا أن تحّدثنا عنه يف سياق بنيوية دي 

سوسري بالتفصيلـ  وصوالً إىل  نظرية يف التحليل النفيس والنقد األديب. وقد واصل بعض املفكرين 

ـ من أمثال ليونارد بلومفيلد ـ متابعة هذه النظرية. وقد متكن عىل هذا األساس من القيام بدراسة 

دقيقة وعميقة حول أرسة اللغات األلغونكية ـ وهي لغة محلية يف أمريكا الشملية ـ وتوصل إىل 

نتائج كانت تعّد قبل ذلك عدمية القيمة. وقد كان تأثريه عىل األجيال اللحقة من اللغوين وعلمء 

اللسانيات ملحوظاً بحيث ال ميكن إنكاره]3]. هناك بنيوية بوصفها نظرية حول األبنية االجتمعية 

تكون  الرؤية  أفعالنا وسلوكياتنا]4]. يف هذه  لها وجود خارج  وبعبارة أخرى:  مستقلة عن معرفتنا، 

ألفكارنا وأسلوب تفكرينا بنية ونسيج ، بحيث يعمل يف الواقع عىل تحديد وتعيني كل يشء نفكر 

فيه]5]. إن األمور االجتمعية وبشكل عام موضوعات العلوم اإلنسانية، ال ينبغي اعتبارهاـ  من وجهة 

نظر البنيويني ـ من قبيل الظواهر الفيزيائية  وموضوعات العلوم الطبيعية، بل ينبغي البحث يف باب 

[١]- انظر: استيور، دان، فلسفه زبان ديني )فلسفة اللغة الدينية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أبو الفضل ساجدي، ص ١٩١، ١٣8٤ هـ ش.

[2]- انظر: ريتزر، جورج، نظريه جامعه شنايس در دوران معارص )نظرية علم االجتامع يف املرحلة املعارصة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

محسن ثاليث، ص ١0٣، ١٣77 هـ ش.

[٣]- انظر: ترسك، روبرت الرنس، مباين زبان )أسس اللغة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل فاميان، ص ٣6 ـ ٣8، نرش مركز، طهران، 

١٣7٩ هـ ش.

[٤]- انظر: كرايب، يان، نظريه اجتامعي مدرن )نظرية املجتمع الحديث(، ص ١6٣، ١٣8٩ هـ ش. 

[5]- انظر: املصدر أعاله.
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النوع من املوضوعات، ليس هو  الذي ميكنه أن يساعد عىل دراسة هذا  دالالتها. إن األسلوب 

األسلوب العيّل، بل يجب بحث كل ظاهرة من زاوية بنيتها وعلقاتها الداخلية. لو أخذنا بنية ونظاماً 

عاماً بنظر االعتبار، فسوف تتشّكل بفعل وجود العلقات بني األجزاء واألبنية الجزئية أنظمة مفهومية 

الوهلة األوىل عىل بحث االختلفات  البنيويني يف دراستهم لظاهرة ما، يعملون يف  إن  مختلفة. 

الداخلية والصورية بني مختلف أنواع تلك الظاهرة التي تؤدي إىل إيجاد املعاين الثقافية املختلفة، 

ويف الوهلة الثانية يبحثون األبنية واألنظمة املرتبطة بوظائفها ومهامها]1].

من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن من بني النظريات البنيوية نظرية روالن بارت يف النقد األديب. 

فبحسب مّدعاه كم يضع علم أنشتاين نسبية الدالالت يف كل موضوع مورداً للدراسة اإلجبارية، 

فإن العمل الجمعي للمركسية والفرويدية والبنيوية يف األدب، ترى قهرية نسبية العلقات والروابط 

يف  إنه  وتجربته.  النص  من  االقرتاب  ميكن  الداللة  طريق  فمن  واملنعقد.  والقارئ  الكاتب  بني 

بحث بنية األساطري الجديدة )مفاهيم الداللة( يستعمل الدال واملدلول، ولكنه يقيم فرضيته عىل 

واقعي  املقابل يشري إىل يشء  فقط، ويف  التفكري  ناظر إىل  ليس مجرّد  الدال  أن  األمر وهو  هذا 

نظرية يف مختلف مدارس  البنيوية بوصفها  تأثريات  أدناه مشاهدة  الجدول  وحقيقي. وميكن يف 

العلوم اإلنسانية عىل نحو اإلجمل.

ب ـ البنيوية مبا هي أسلوب

عندما يرد الحديث عن البنيوية بوصفها أسلوباً، يكون املراد أن هذا الرأي ميكن له أن يكون 

دليلً مناسباً لتحليل املعاين الكلية. وبعبارة أخرى: إنها تظهر طريقة اإلجابة عن األسئلة]2].

5 ـ تقييم البنيوية
إن السؤال األصيل لهذه املقالة، عبارة عن: »ما هي االنتقادات الواردة من وجهة نظر الحكمة 

الصدرائية عىل الدالالت البنيوية يف العلوم االجتمعية؟«. واآلن يأيت الدور عىل تقييم البنيوية.

أ ـ النقاط اإليجابية لنظرية البنيوية

عىل الرغم من اإلشكاالت الوارد عىل البنيوية ـ والتي سنأيت عىل بيانها الحقاً ـ ميكن العثور 

يف هذه النظرية عىل بعض النقاط اإليجابية أيضاً. ومن بني األبعاد اإليجابية للنظرية البنيوية ـ عىل 

[١]- انظر: خامتي، محمود، مدخل فلسفه غريب معارص )مدخل إىل الفلسفة الغربية املعارصة(، ص 52٩، ١٣86 هـ ش.

[2]- انظر: كرايب، يان، نظريه اجتامعي مدرن )نظرية املجتمع الحديث(، ص ١7١، ١٣8٩ هـ ش.
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سبيل املثال ـ االلتفات إىل عنرص العلقة والنسبة يف تحليل الظواهر. وذات هذه العلقة والنسبة 

قد وقعت مورداً للهتمم يف قالب آخر وبوصف »الوجود الرابط« يف حكمة صدر املتألهني، األمر 

الذي وفّر األرضية الختلفها ومتيّزها من سائر املدارس الفلسفية األخرى. وعىل أساس هذا النوع 

من التحليل يذهب صدر املتألهني إىل اعتبار قوى النفس عني الربط والنسبة مع ذات النفس]1]. 

يف  األجزاء  وتحليل  »الكل«،  ببُعد  االهتمم  النظرية،  لهذه  األخرى  اإليجابية  النقاط  من  إن 

بنظر  الظواهر  دراسة  يف  نأخذ  أن  ميكن  النظرية  هذه  ضوء  يف  املرتابطة.  األجزاء  من  مجموعة 

االعتبار نوعاً من الوحدة الحاكمة عىل عدد منها. ونظري هذه الرؤية قد حظيت باالهتمم يف حكمة 

صدر املتألهني أيضاً، حيث ذهب صدر املتألهني إىل اعتبار النفس مبنزلة الكل، إذ تقع القوى 

املختلفة ضمن ارتباطها ببعضها تحت سيطرة النفس. وعىل كل حال ال بّد من اإلشارة إىل نقاط 

ضعف هذه النظرية أيضاً. ومن هنا سوف نعمل فيم ييل يف البداية عىل بيان اإلشكاالت املبنائية 

للبنيوية، ثم نعمل بعد ذلك عىل ملحظة اإلشكاالت البنائية.

ب ـ نقاط ضعف النظرية البنيوية

إن كل نظرية أو أسلوب إمنا يكتب لها التبلور عىل هامش املباين واآلراء الفلسفية الخاصة]2]. 

ومن هنا فإننا من خلل التأّمل والتدقيق يف املباين النظرية للبنيوية، نواجه بعض نقاط الضعف 

والنقص يف املباين. 

أ ـ تجاهل الواقعية العينيّة؛ إن من بني أنواع النقص والضعف يف البنيوية ـ سواء يف إطار النظرية 

أو يف إطار األسلوب ـ أنها تتجاهل الواقعية العينية. فبعد أن يتم اختزال املعنى ـ بوصفه معرّباً عن 

واقعية عينية ـ إىل أمر نسبي وربطي، ويتّم بيان حقيقة املعنى يف ضوء الدالالت، عندها بدالً من 

يتّم منح األصالة إىل  تقييم املفاهيم والدالالت،  العينية هي امللك واملعيار يف  الواقعية  اعتبار 

الدالالت، وحيث تكون الداللةـ  بدورهاـ  أمراً اجتمعياً، فإنها سوف تنتهي إىل هذه املسألة، وهي 

أن االعتبارات والعقود االجتمعية سوف تكون هي التي تعنّي الحقيقة والدالالت، وبالتايل سوف 

يتّم اعتبار كلم  التي تعنّي حقيقة املعاين، وعىل حّد تعبري دي سوسري: »بدالً من أن  تكون هي 

[١]- انظر: صدر املتألهني، محمد بن إبراهيم الشريازي، ؟، ج ٩، ص 5٩، ١٩8١ م.

[2]- انظر: پارسانيا، حميد، روش شنايس انتقادي حكمت صدرايئ )املنهج النقدي لحكمة صدر املتألهني(، ص ١٤2، نرش كتاب فردا، 

قم، ١٣8٩ هـ ش.
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اإلنسان فرعاً عن فهمه للواقعية، يصبح فهم اإلنسان للواقعية هو الذي يقوم عىل أساس االستعمل 

االجتمعي للدالالت الكلمية«]1].

العينية ـ عىل نحو مبارش أو غري مبارش ـ سوف  الواقعية  إنكار  أنواع  أّي نوع من  يف حني أن 

الحقيقة  الوجودية واألنطولوجية لصدر املتألهني ـ إىل املثالية وإنكار  يؤّدي ـ يف ضوء املباين 

الخارجية، ولن يكون العلم برّمته شيئاً غري الصَور الذهنية الفاقدة للمحيك واملطابق العيني. ومن 

هنا فإن منوذج اللسانيات يرفض بعض األصول واملباين الفكرية، من قبيل: إن الكلمت إمنا تشري 

إىل األشياء املوجودة يف العامل، وإن الكلمت تعكس أفكارنا الداخلية، وإن هناك بني الكلمت 

ثابتاً. وباختصار فإن رؤية دي سوسري تقع يف  واألفكار التي تحيك عنها الكلمت صلة وارتباطاً 

باإلضافة إىل كونها  والتي هي  ماهية وذات،  يتوفّر عىل  بأن كل يشء  القائلة  »املاهيوية«]2]  قبال 

مقّومة لها، تعمل عىل متييزها من سائر األشياء األخرى. إن املاهية وهوية وذات اليشء أمر نفساين 

وغري نسبي. إن الروابط والنسب الحاكمة عىل يشء تُعّد بوصفها أموراً ذاتية و»عرضية« قد تتعرّض 

للتغيري والتحّول، يف حني أنه يف ضوء رؤية فرديناند دي سوسري يتّم نفي املاهيوية، وتصبح هوية 

كل يشء عبارة عن مجموعة من الروابط املوجودة ضمن منظومة مفهومية. إن هذه املسألة ليست 

يقول شرتاوس  ليو شرتاوس.  مثل  النظرة  وثاقب  دقيق  بنيوّي  عن رؤية  غائباً  يبقى  أن  شيئاً ميكن 

رصاحة: »إن النمذج أكرث واقعية من ذلك اليشء الذي متثله وتعرّب عنه«]3]. يف حني علينا أن نعلم 

أن االعتقاد بأّي نوع من أنواع النسبة الرابطة ال ميكن إال من خلل االعتقاد بالوجود املستقل، وكأن 

فرديناند دو سوسري ـ الذي أقّر بهذه املسألة ال شعورياً ـ مل يجد بُّداً من القبول بأصل وجود املاهية 

لألشياء. وقد رّصح يف ذلك قائلً: يجب العمل يف كل مورد عىل تحديد مسألة املاهية، ومن أجل 

حلها ال بّد من اتباع هذه القاعدة، وهي: إن كل ما يعمل عىل تغيري النظام بأّي شكل من األشكال، 

يجب أن يكون من الداخل]4].

ب ـ إنكار املوجود املستقل؛ إن اإلشكال اآلخر الذي يرد عىل املباين النظرية للبنيوية. يف 

يف  أبداً،  مستقل  أمر  أّي  يتحقق  ولن  وتابعة،  ربطية  بأمور  املعاين  جميع  اختزال  يتم  الرأي  هذا 

[١]- انظر: فرديناند دو سوسري، ؟، ص ١١6، ١٩66 م.

[2]- املاهيوية )essentialism(: الجوهرية؛ نظرية تقّدم املاهية أو الجوهر عىل الوجود )فتكون بذلك نقيضاً للوجودية(. )املعرّب، نقاًل 

عن: منري البعلبيك، املورد: قاموس إنجليزي / عريب(.

إبراهيم طاهايئ، ص 57،  الفارسية: محمد عيل جعفري ومحمد  اللغة  انظر: هومر، شون، ژاك الكان )جاك الكان(، ترجمه إىل   -[٣]

١٣٩0 هـ ش.

[٤]- انظر: فرديناند دو سوسري، ؟، ص ١١6، ١٩66 م.
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لتكتسب  ببعضها  ترتبط  فإنها  هنا  ومن  اللغة،  أجزاء  رابطية  عىل  سوسري  دي  فرديناند  يؤكد  حني 

املفهوم واملعنى. وقد عمد إىل التعريف بالنظام اللغوي الكيل بوصفه منظومة دقيقة ومتكاملة. 

وهذا الكلم يعني أن املنظومة األساسية للنظام اللغوي تعمل عىل خلق معنى لكل مفردة يف لغة 

افرتاقية عىل  أنها  تنطبق عىل املفاهيم، يكون املراد  القيَم  إن هذه  ما، وكم يرّصح دي سوسري: 

نحو حرصي، وال يتّم تعريفها عىل نحو إيجايب وبسبب محتواها، وإمنا يتّم تعريفها بشكل سلبي 

ومن طريق ارتباطها بسائر الوحدات واألجزاء األخرى يف ذات املنظومة. إن الخصيصة األدق لها 

أنها يشء ال يكون عليه اآلخر]1]. وقد عمد فرديناند دو سوسري يف موضع آخر إىل إرجاع معيار 

مورد  يف  املطروح  إن  قائلً:  ويُقّر  بينها،  الصويت  االختلف  إىل  للكلمت  املفهومي  االختلف 

»الكلمة« ليس هو الصوت وحده فقط، بل وإن االختلفات الصوتية بدورها هي التي تكون سبباً يف 

التميز بني الكلمة ونظائرها من الكلمت األخرى، وذلك الشتمل هذه االختلفات عىل املعاين 

أيضاً]2]. وقد انتقلت هذه الرؤية من علم اللغة واللسانيات إىل العلوم االجتمعية، األمر الذي حمل 

الكثري من املفكرين يف هذا الحقل إىل القول بأن املفاهيم ما هي إال حصيلة الروابط والعلقات. 

من ذلك أن أندرو ساير]3] يذهب بدوره إىل االعتقاد بأن املفهوم يشء يحصل من خلل مجموعة 

من الروابط والعلقات أو »األوارص املفهومية« التي تربطه بسائر الكلمت األخرى. واآلن علينا أن 

نتساءل: ما هي حقيقة املعنى يف األساس؟ وهل ميكن الحديث عن وجود معنى تابع من دون أن 

يكون هناك معنى مستقل؟ ويف املجموع يجب القول: هناك ما يزيد عىل تسع نظريات حول ماهية 

املعنى، وإن بعضها عبارة، عن: الربط، والحكاية املصداقية، والتصّورية، والسلوكية، والتطبيقية، 

والخارجية، والصورة الذهنية، والطبيعة، والتفصيل بني املفاهيم الكلية واملفاهيم الجزئية]4]. ومن 

ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ يذهب تشارلز ساندرز بريس]5] إىل االعتقاد بأن معنى نظرية ما عبارة 

عن نتائجها العلمية]6]. ومن ذلك أن بعض املفكرين ـ عىل سبيل املثال ـ يذهبون إىل القول بأن 

[١]- انظر: فرديناند دو سوسري، ؟، ص ١١6، ١٩66 م.

[2]- انظر: املصدر أعاله، ص ١١7.

السيايس يف جامعة النكسرت يف  االجتامعية واالقتصاد  للنظرية  بريطاين وأستاذ فخري  اجتامع  م(: عامل  ؟  ـ  أندرو ساير )١٩٤٩   -[٣]

اململكة الربيطانية املتحدة. يُعرف مبساهامته الكبرية يف املنهجية والنظرية يف العلوم االجتامعية. )املعرّب(.

[٤]- انظر: ألستون، وليم يب، فلسفه زبان )فلسفة اللغة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد إيران منش وأحمد رضا جلييل، ص 226 ـ 

227، نرش دفرت 

پژوهش و نرش سهروردي، طهران، ١٣8١ هـ ش.

أو  الرباغامتية  لقب )أب  يطلق عليه  أمرييك.  فيلسوف وعامل منطق وعامل رياضيات  م(:  ـ ١٩١٤  تشارلز ساندرز بريس )١8٣٩   -[5]

العمالنية(. )املعرّب(.

[6]- انظر: كابلستون، فريدريك، تاريخ فلسفة غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مجتبوي وآخرون، ج 8، ص ٣٤٤، 

انتشارات رسوش، طهران، ١٣7٤ هـ ش؛ ماغي، ؟، ص ٤66 ـ ٤67، ١٣72 هـ ش.
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االستعمل هو امللك يف املعنى، ويرّصح قائلً: »إن االستعمل يف الواقع هو الذي يعمل عىل 

إيجاد املوضوع«]1]. بيد أن الذي يحظى باألهمية يف البني هو أنه من بني النظريات أعله وحدها 

النظرية األوىل ترى املعنى أمراً ربطياً ونسبياً وإضافياً، وأما سائر النظريات األخرى تثبت للمعنى 

املتألهني  صدر  يرى  الخارجي.  االستعمل  عن  منبثقاً  استقلالً  كان  وإن  االستقلل،  من  نوعاً 

استحالة تحقق الوجود الرابط من دون الوجود املستقل؛ وقد ذكر العلمة الطباطبايئ ـ يف ضوء 

االستفادة من هذا املطلب ـ برهاناً دقيقاً عىل تحقق الوجود الرابط يف الواقعية العينية، إذ يقول: 

مثلً  ذلك  من  الخارج.  عىل  ومحموالتها  مبوضوعاتها  تنطبق  أنها  مبعنى  خارجية،  قضايا  هناك 

عندما نقول »عيل قائم« وتكون هذه القضية صادقة، فإن صدقها يكون مبعنى أن علياً موجود يف 

الواقع الخارجي، والشخص القائم، والنسبة بني هذا الشخص وبني القيام أيضاً. وعىل هذا األساس 

فإن االعتقاد بأّي موجود أو معنى رابط وتابع من دون القول بوجود موجود يف الحد األدن أو معنى 

مستقل، سوف يؤّدي إىل التسلسل، والتسلسل محال من الناحية العقلية. وعىل هذا األساس فإن 

رابطة ال مندوحة لها يف الحّد األدن من القبول مبفهوم  التي تعترب جميع املعاين أموراً  البنيوية 

مستقل]2]. وامللفت يف البني أن بعض علمء اللغة قد تنبّه إىل أصل هذه النقطة الدقيقة، وهي أنه 

حيث ال يوجد هناك أّي طريق للوصول إىل تعاريف مطلقة للكثري من املعاين وبيان ثباتها، نضطر 

إىل اختيار طبيعة محددة وثابتة للغة بوصفها تصوراً سابقاً يف األبحاث والدراسات اللغوية]3]. إن 

املراد بـ »التصّور السابق« يف هذه العبارة، هو الذي يُصطلح عليه يف فلسفة العلم بـ »الفرضية«. 

وبطبيعة الحال فإن العلمة الطباطبايئ يرى أن قيام املعنى الحريف عىل املعنى االسمي ال يقترص 

عىل حدود التصديقات فقط، وإمنا يشمل حتى التصّورات والكلمت املفردة أيضاً.

ج ـ إنكار اختيار اإلنسان؛ عندما يتم تطبيق نظرية البنيوية عىل موضوع اإلنسان، فإنها سوف 

تؤّدي إىل إنكار اختيار اإلنسان؛ إذ أن وجود األبنية اللمرئية يعمل ـ بناء عىل هذه النظرية ـ عىل 

توجيه إرادة اإلنسان، وال يخفى أن إرادة اإلنسان بحسب األصول خاضعة لألبنية. يف ضوء األصول 

الفلسفية لصدر املتألهني يتمتع اإلنسان باالختيار، وهو يدرك اختياره بالعلم الحضوري. وبطبيعة 

الحال قد يذهب التصّور بالبعض إىل اعتبار إرادة واختيار اإلنسان يف عرض اإلرادة اإللهية وأنها 

تقابلها، ولكن ال بّد من اعتبار إرادة اإلنسان يف طول اإلرادة اإللهية. يضاف إىل ذلك أنه بعد نفي 

[١]- انظر: كرايب، يان، نظريه اجتامعي مدرن )نظرية املجتمع الحديث(، ص 2٣2، ١٣8٩ هـ ش.

[2]- انظر: العالمة الطباطبايئ، السيد محمد حسني، نهاية الحكمة، ص 22، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، ١٤١6 هـ.

[٣]- انظر: بلومفيلد، ليونارد، زبان )اللغة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل محمد حق شناس، ص ١62، ١٣7٩ هـ ش.
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املختلفة  وأبعادها  باألفعال  املرتبطة  األبحاث  لطرح  األرضية  تنتفي  اإلنسان سوف  االختيار عن 

وتكون عدمية املعنى. صحيح أن أفكارنا قد تعمل عىل تحديدنا، وقد تؤّدي بنا أفكارنا وذهنياتنا إىل 

بيان أمور ال نريد بيانها، أو أن نحجم عن بيان أمور نحن بصدد بيانها، بيد أن هذا كله ال يشّكل دليلً 

كافياً ألن نعترب األشخاص مجرد ّدمى تتحرّك بخيوط يتم التحكم بها من خلف كواليس املرسح]1]. 

وعىل كل حال فإن نفي االختيار عن اإلنسان قد أّدى بالبنيويني إىل عدم إبداء التفاعل بشكل عام 

مع بعض املوضوعات املتعارفة يف علم االجتمع من قبيل: الوعي الخلق، والفاعلني، والفعل، 

والسلوك، والفعل املتقابل]2]،  ومن هذه الناحية تعرّضوا إىل نقد من قبل الوجوديني؛ مبعنى أنه 

ال ميكن تجاهل اإلنسان ـ الذي قام بصنع األبنية الثقافية واالجتمعية بنفسه ـ واعتبار نقطة بداية 

البحث تأثري هذه األبنية عىل حياة اإلنسان وتفكريه]3].

القول  عىل  املرتتبة  والتداعيات  اللوازم  جملة  من  الذاتية  الشمولية  إن  الذاتية؛  الشمولية  ـ  د 

بالنظرية البنيوية. توضيح ذلك أننا لو قبلنا بصوابية هذه النظرية، واعتربناها أساساً لتحليلنا وبياننا 

إنه  النظرية أيضاً.  بالنسبة إىل ذات هذه  البنيوية  نتمكن من تطبيق  ينبغي أن  للظواهر والنظريات، 

أرضية  التي شّكلت  األبنية  بحث  نعمل عىل  أن  يجب  اللمرئية  األبنية  هذه  وتقييم  تحديد  ألجل 

لتبلور هذه النظرية. ولكن ما هي العنارص التي ميكن اعتبارها بوصفها أرضية لتبلور هذه النظرية 

حقاً؟ لقد سعى بعض الكتابـ  من خلل االستناد إىل املعطيات التجريبيةـ  إىل إثبات أن نشاطاتنا 

الذهنية تنشأ من العوامل األحيائية. إن الشاهد عىل هذا الكلم بعض معطيات علم األحياء؛ إذ أن 

التصوير املقطعي]4] يثبت أننا عندما نعمل عىل تحريك إصبع واحد من أصابعنا، يُضاء قسمني من 

املخ؛ أحدهم يعرف بالقرشة الحركية والذي هو يف الواقع مرسلً للخطاب من أجل تنفيذ الرتتيبات 

املناسبة النقباض عضلة ما لتحريك اإلصبع، وأما القسم اآلخر ـ الذي يقع أمامها باسم قرشة »ما 

قبل الحركة«ـ  فهو يعمل عىل إعداد الشخص لتحريك إصبعه]5]. واآلن ميكن لهذا السؤال أن يطرح 

نفسه: أفليست التحليلت التي يقّدمها البنيويون بالنسبة إىل اللغة وسائر أبعاد العلم يف حّد ذاتها 

[١]- انظر: كرايب، يان، نظريه اجتامعي مدرن )نظرية املجتمع الحديث(، ص ١70، ١٣8٩ هـ ش.

[2]- انظر: ريتزر، جورج، نظريه جامعه شنايس در دوران معارص )نظرية علم االجتامع يف املرحلة املعارصة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

محسن ثاليث، ص 55٤، ١٣88 هـ ش.

[٣]- انظر: أحمدي، بابك، ساختار و هرمنوتيك )البنية والهرمنيوطيقا(، ص 5١، ١٣80 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[٤]- التصوير  املقطعي أو التصوير الطبقي )tomography(: أسلوب تصوير علمي يعتمد عىل تكوين صورة عن الجسم املدروس بعد 

إجراء عملية تركيب لصور رشائح مأخوذة تراتبياً واحدة تلو األخرى بتعريض الجسم إىل األشعة. يُستخدم التصوير املقطعي يف العديد من 

املجاالت العلمية، مثل: علم األشعة، وعلم األحياء، وعلم الفيزياء وغريها. )املعرّب(.

 ،١١٤ ص  زماين،  رويا  و  سپهر  حميد  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  الذهن(،  )معرفة  ذهن  شناخت  س.،  و.  راماتشانداران،  انظر:   -[5]

انتشارات دانشـگاه يزد، ١٣77 هـ ش.
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منبثقة عن أبنية وراء األمور اللغوية؟ أوليس الزم هذا الكلم أن ال تكون الرؤية اللغوية مجدية يف 

الكلم، وكيف  إنتاج أصوات  يتم  نعلم كيف  الوجوه؟ نحن  بأّي وجه من  تجزئة وتحليل األلفاظ 

تعمل األوتار الصوتية واللغوية وسائر األعضاء األخرى. ونعلم بشكل عام أن هذه األعضاء وغريها 

الخاّصة  الرتكيبات  إنتاج  يعمل املخ عىل  نعلم كيف  العصبي. ولكننا ال  الجهاز  لسيطرة  تخضع 

للكلمت]1]. وعىل هذا األساس يبدو أن أّي نوع من تطبيقات النظرية البنيوية يستلزم أن يكون تبلور 

ذات هذه النظرية بدورها قامئاً عىل بيان بعض األبنية اللمرئية أيضاً!

هـ ـ االختزالية؛ حيث يتّم إعطاء األولوية يف النظرية البنيوية إىل الروابط، ميكن الحديث عن 

االختزالية بوصفها واحدة من التبعات السلبية لهذه النظرية. يف ضوء النظرية البنيوية يتم تلخيص 

جميع أبعاد موضوع ما يف أبنية المرئية، ويتم اختزال البناء اللمريئ بدوره يف نهاية املطاف بعلقة 

الدال واملدلول، ويتّم اعتبار علقة الدال واملدلول بدورها علمة قد تقّومت عىل أساس االعتبار 

عند  الحقاً  انتهت  التي  البنيوية  النظرية  عن  منبثقة  االختزالية  هذه  ذات  إن  االجتمعي.  والجعل 

فريدريك نيتشه]2] إىل إنكار الواقعية، إىل الحّد الذي ذهب معه يف الجواب عن هذا السؤال القائل: 

ما هو اليشء الذي يحظى بالواقعية؟ إىل االدعاء بأن هناك كّمً هائلً من األخطاء يف االستعارات 

واملجازات والتشبيهات والحقائق، بحيث نيس اإلنسان أنها أخطاء ... . إن العملة التي يتّم مسح 

فاقدة  رسمها ال تعود متداولة يف األسواق بوصفها عملة رائجة، بل ستصبح مجرّد قطعة معدنية 

للقيمة الرشائية]3]. من خلل نظرة دقيقة إىل هذه املسألة، ميكن االدعاء بأن من بني لوازم البنيوية، 

عدم إمكان تعريف موضوع العلم. لقد أدرك فرديناند دي سوسري يف بيان أسلوب البنيوية بوضوح 

بشأن  رّصح  فقد  هنا  ومن  العلم.  موضوع  لتعريف  إمكانية  األسلوب  هذا  ضوء  يف  توجد  ال  أنه 

موضوع علم اللغة قائلً: »يف علم اللغة ال يكون هناك عدم تقدم للموضوع عىل الرأي فحسب، 

بل يبدو أن الرأي هو الذي يحقق املوضوع أيضاً«]4]. توضيح ذلك أننا لو قبلنا باألسلوب البنيوي 

والذي عىل أساسه ال يكون ألّي مفهوم من تلقائه وخارج النظام والبناء معنى مستقلً، وتكتسب 

[١]- انظر: ميتوز، يب، اتش، زبان شنايس )علم اللغة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: حشمت الله صباغي، ص 52 ـ 5٣، انتشارات فرهنگ 

معارص، طهران، ١٣88 هـ ش.

[2]- فريدريك فيلهيلم نيتشه )١8٤٤ ـ ١٩00 م(: فيلسوف أملاين وناقد ثقايف وشاعر وملحن ولغوي وباحث يف الالتينية واليونانية. كان 

ألعامله تأثري عميق عىل الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث. يف السن الرابعة واألربعني عاىن من انهيار وفقدان لكامل قواه العقلية. 

)املعرّب(.

الفارسية: محمد رضا  اللغة  البنيوية وما بعد الحداثة(، ترجمه إىل  [٣]- انظر: ساراپ، مادن، پسا ساختارگرايئ و پسا مدرنيسم )ما بعد 

تاجيك، ص 6٩، نرش ين، طهران، ١٣82 هـ ش.

[٤]- انظر: فرديناند دي سوسري، ؟، ص ١٣، ١٩82 م.
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جميع املفاهيم معناها يف إطار ارتباطها مع سائر املفاهيم األخرى يف بنية واحدة، ال شك يف أنه 

لعلم ما، وحمل األحكام  لن يكون هناك أّي موضوع مستقل أو منحاز؛ ليمكن اعتباره موضوعاً 

ناحية خلفية؛  الحالة يكتسب موضوع كل علم  واملحموالت عليه. وبعبارة أخرى: يف مثل هذه 

مبعنى أنه ينبغي أن ترتاكم اآلراء واألبحاث حتى نختار ضمن ارتباط املسائل املختلفة ببعضها 

واحداً من املفاهيم الرابطة، ونعمل عىل طرحه بوصفه موضوعاً للعلم. واآلن لو طبقنا ذات هذا 

األسلوب البنيوي عىل العلوم االجتمعية، ال شك يف أن الحديث عن موضوع العلوم االجتمعية 

سوف يكون بل معنى؛ إذ ما دام مل يتم جمع النظريات واآلراء واألبحاث وضّمها إىل بعضها، ومل 

تفض إىل نظام مفهومي، فسوف يكون الحديث عن مفهوم مستقل بوصفه موضوعاً عديم املعنى. 

إن هذا الرأي سوف يؤّدي يف نهاية املطاف إىل نفي املوضوع بالنسبة إىل علم اللغة واللسانيات 

أيضاً، كم نشاهد ذلك عند جاك دريدا]1]. إن الرؤية القائلة بأن اللغة تعمل عىل إيجاد موضوعاتها 

الخاصة قد تبلورت يف أعمل جاك دريدا عىل شكل نظرية بشأن املفهوم واملعنى. إن نقطة انطلق 

اللغة؛ ال يوجد عىل  أن املعنى ال يوجد من خلل االرتباط بيشء من خارج  هذه املدرسة هي 

االطلق يشء بحيث ميكن لنا من خلل االستفادة منه ضمن ذلك املعنى، ومينحنا االطمئنان 

بأننا قد أدركناه بشكل صحيح. وملجرّد التمثيل، ال يوجد يشء يلعب دور اإلله؛ مبعنى أنه ال وجود 

للمدلول املتعايل]2]. يف االلتزام باملوضوع من خارج البنيوية، يحتفظ دي سوسري يف ذهنه بفكرة 

املوضوع املستقل الخارج عن املنظومة اللغوية. إن نظريته تدور حول الدور املركزي الذي ينسبه 

فرديناند دي سوسري إىل الذين يستخدمون اللغة )املوضوعات اإلنسانية(.  إن هذه املوضوعات 

كان لها وجود سابقاً، وهي من خارج املنظومة اللغوية.

6 ـ النتيجة
إن النتيجة التي نصل إليها يف هذه املقالة هي أن النظرية البنيوية عىل الرغم من سعة انتشارها 

أنها تعاين  ونفوذها يف الحقول املختلفة من العلوم اإلنسانية، وال سيّم منها علم االجتمع، إال 

الكثري من الصعوبات والتعقيدات من الزاوية الفلسفية. إن هذه النظرية من خلل إنكارها للمعاين 

املستقلة، تعمل عىل تفسري وبيان جميع املفاهيم واإلشارات والدالالت عىل أساس مفهوم الربط 

والنسبة. ومن هذه الناحية يكتسب الربط والنسبة أصالة يف هذه النظرية. إن تأصيل الحقائق الرابطة 

[١]- جاك دريدا )١٩٣0 ـ 200٤ م(: فيلسوف فرنيس من مواليد الجزائر. صاحب نظرية التفكيك، ومن أقطاب ما بعد البنيوية. درس عند 

)ميشال فوكو(، ومن تالمذته )برنار هرني ليفي(. وقد تأثر بكل من: مارتن هايدغر، وفريدريك نيتشه، وفرديناند دو سوسري، )املعرّب(.

[2]- انظر: كرايب، يان، نظريه اجتامعي مدرن )نظرية املجتمع الحديث(، ص 2٣٤ ـ 2٣5، ١٣8٩ هـ ش.
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يستلزم يف حّد ذاته تقليلً للحقائق املستقلة واختزالها ببعض عوارضها.

وعلوة عىل ذلك فإن النظرية البنيوية تفتقر إىل أدوات النقد والتقييم، وتتجاهل األبعاد التاريخية 

إن  فأوالً:  املتألهني،  صدر  فلسفة  أساس  عىل  وأما  اإلنسانية.  الظواهر  منها  سيّم  وال  للظواهر، 

التنظري يف العلوم االجتمعية يبدأ من االعرتاف واإلقرار باملصادر املعرفية املختلفة، من قبيل: 

الحس، والعقل، والشهود. وثانياً: إن اإلنكار التام والكامل لإلدراك الحيس، يؤّدي إىل إنكار جانب 

من الواقعية العينية. وثالثاً: يجب أن ال تقع نتيجة املشاهدة يف تقابل مع القواعد والقوانني العقلية 

عىل  يقدران  ال  األصل  يف  واملشاهدة  الحس  أن  إذ  النقيضني؛  اجتمع  استحالة  قانون  قبيل  من 

إدراك الحقائق الكلية ناهيك عن إدراكها لألحكام املقابلة لها. يُضاف إىل ذلك أن العامل والفاعل 

والحاالت والخصائص املحسوسة ـ يف ضوء فلسفة صدر املتألهني ـ تلعب عىل نحو املوجبة 

الجزئية دوراً يف بلورة النظرية واملعرفة االجتمعية؛ وحيث يتّم إحراز علل ودوافع الفاعل املعريف 

من طريق الفهم والتفسري، فإن مجرّد االستفادة من أسلوب البيان يف هذه الطريقة، ال ميكنه أن يقّدم 

توضيحاً كاملً للموضوعات االجتمعية.

كم ميكن عىل أساس أصول فلسفة صدر املتألهني أن نتحّدث ـ باإلضافة إىل العلة الفاعلية 

دراسة  يقترص عىل  ال  البيان  فإن  هنا  ومن  أيضاً.  اختيارية  إنسانية  ظاهرة  لكل  الغائية  العلة  عن  ـ 

العلل الفاعلية فقط، بل يشمل العلل الغائية أيضاً. وبالنظر إىل أن أّي تنظري يف العلوم االجتمعية 

يقوم ـ من زاوية فلسفة صدر املتألهني ـ عىل القوانني العقلية العاّمة التي تفوق تحّوالت الزمان 

واملكان، ميكن الوصول إىل التكّهن والتوقع يف حالة إحراز الرشائط اللزمة يف صدق القوانني 

العاّمة والكلية. بيد أننا رأينا أنه قد تّم يف النظرية البنيوية ـ من خلل إنكار قيمة املشاهدة ـ نفي 

إمكان الوصول إىل عامل دراسة النظرية البنيوية، من زاوية الحكمة املتعالية. يُضاف إىل ذلك فإنه 

يف الظواهر التاريخية من خلل إنكار البُعد التاريخي لظهور هذه املجموعة من الظواهر، ال ميكن 

اعتبار اإلنسان مجرباً  بعد  للعلوم االجتمعية. وكذلك  تقديم توضيح كامل عن األبعاد املختلفة 

ومقهوراً لبنية الفهم، ال ميكن الحديث عن العلل الغائية.
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