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ملخص البحث:
تشكل البنيوايت نظرايت نقدية غربية سيطرت على الساحات النقدية من ُذ بداايت القرن التاسع عشر،
وقدمت البنيوية النفسية كثرياً األفكار واألدوات والنماذج واحملاوالت املفيدة يف معاينة النصوص األدبية
وحتليلها ،وحتتاج البنيوية املعاصرة إىل مراجعة شاملة لتحوالهتا؛ ولذلك اختار هذا البحث البنيوية النفسية
موضوعاً له ،واتبع الباحث املنهج الوصفي والتحليلي ،وهتدف الدراسة إىل بيان حتوالت البنيوايت،
والبنيوية النفسية ،وإشكاالت البنيوية النفسية .من نتائج الدراسة ما أييت :أظهر البحث تطبيق البنيوية
النقدية والنفسية مجلة من األدوات القادرة على وعي أبعاد النص األديب وجتلياته ،وأظهرت األدوات
املنهجية اليت يعتمدها املنهج البنيوي النفسي قدرة حتليلية للنصوص األدبية ،وتقوم املناهج النقدية البنيوية
وما بعدها على فكرة الدمج والتعديل؛ حيث يتم الدمج بني اجلوانب البنيوية واألبعاد النفسية لتخرج لنا
البنيوية النفسية مؤلفة منهجاً نقدايً نفسياً جديداً ذا ٍ
أبعاد خاصة ومهمة.
الكلمات املفتاحية :حتوالت البنيوايت-البنيوية النفسية-األبعاد-العالقات-اإلشكاليات.
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جملة الدراسات اللغوية واألدبية
Abstract
Structural approaches are Western theories of literary criticism which prevailed since
it first appeared in the 19th century. Psychoanalytic structuralism, discussed in this
paper, tends to offer multifarious conceptions, tools, models, and disciplines for
scrutinizing and analyzing literary works. Therefore, contemporary structuralism
requires a comprehensive review to investigate their transformations. For this reason,
psychoanalytic structuralism is the focus of this paper. The researcher uses the
analytical descriptive method. The study aims to explain the transformation of
structuralisms, psychoanalytic structuralism, and its problems. Among the
conclusions of the study are; the application of critical psychoanalytic structuralism
has proven the benefit of a number of tools able to bring awareness about the
dimensions and manifestations of a literary text. The methodological tools that are
used by the psychoanalytical structuralism method have the analytical ability on
literary texts. This method is based on the idea of combination and amendment;
combining the aspects of structuralism and the psychological dimensions to give us
psychoanalytical structuralism as a critical psychological method that has significant
and specific dimension.
Keywords: Psychoanalytic structuralism, the transformation of structuralisms,
psychoanalytic structuralism, problems.

Abstrak
Pendekatan Strukturalis adalah merupakan teori-teori kirik kesusasteraan yang telah
timbul semenjak kurun ke 19. Strukturalisma psikoanaltik yang dibincangkan di
dalam kertas ini menawarkan pelbagai konsep, peralatan, acuan dan disiplin untuk
mendekati dan menganalisa kerja-kerja kesusasteraan. Oleh kerana itu, struktularisma
semasa memerlukan ulasan yang komprehensif untuk disingkap perubahannya. Untuk
tujuan ini, strukturalisma psikoanalitik akan diberikan tumpuan di dalam kertas kajian
ini. Pengkaji menggunakan metod analitik dan deskriptif untuk menerangkan
perubahan strukturalisma, strukturalisma psikoanalitik dan permasalahannya. Di
antara rumusan kajian ialah: penggunaan strukturalisma psikoanalitik secara kritikal
telah terbukti dapat memberi manfaat kepada beberapa wadah yang dapat
memberikan kesedaran tentang dimensi dan manifestasi sesuatu teks sastera itu.
Alatan metodologi yang digunakan oleh metod strukturalisma psikoanalitikal
mempunyai potensi menganalisa teks kesusasteraan. Metod ini adalah berdasarkan
kepada ide penggabungan dan perubahan; yang menggabungkan aspek-aspek
strukturalisma dan dimensi psikoanalitik yang memberikan kita strukturalisma
psikoanalitik sebagai satu metod psikologikal yang kritikal yang mempunyai
kepentingannya dan dimensinya yang tersendiri.
Kata kunci: Strukturalisme psikoanalitik, transformasi struktur struktur, struktur
struktural psikoanalitik, masalah.
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مقدمة

لت البنيوايت نظرايت متحولة تثري التساؤل امل ْشغِ ِل للعديد من الباحثني واملفكرين بسبب
َش َك ْ
ُ
تداخلها مع احلقول الفلسفية واألدبية واللغوية والنقدية واإلبداعية والعلمية ،فهي جتمع بني حقول
الدراسات السابقة كلها ،وتستفيد منها بقدر ما حيتاج إىل ذلك منظروها ،فالبنيوية ُّ
متد األفق حنو حقول
متعد دة ،وأول ما ظهر من هذه البنيوايت املتنوعة البنيوية الشكالنية اليت اعتمدت على الشكل العام
وحبثت عن مرتكزات األنظمة وعن العالقات النصية؛ حيث كونت حالة متميزة من البيان عن أشكال
األنظمة اللغوية.
فكانت البنيوية الشكالنية فريدة الرؤية والتشكل؛ حيث قدمت بديالً نقدايً عاملياً مقارابً للعلمية
املفقودة يف حقول التحليل النقدي ،وبعد هذه احلالة من االنبهار العريب والغريب بطروحات البنيوية
الشكالنية كثرت االنتقادات على طروحات البنيوية الشكالنية اليت وصفت إبغالقها النص األديب ،وهذا
أدى إىل غياب عناصر ذات قيمة عليا يف التحليل النقدي ،فاملالحظ َّ
أن املرجعيات النفسية االجتماعية
ترصد األبعاد الذاتية اليت يتألف منها النص األديب.
وانطالقاً من هذه املالحظات واإلشكاليات النقدية للبنيوية الشكالنية جاء بعض النقاد الذين
حاولوا تقدمي مراجعات شاملة للبنيوية ومنهم لوسيان غولدمن؛ 1حيث توىل مراجعة للبنيوية الشكالنية
وقدمها بطريقة اجتماعية رائدة ومسها ابلبنيوية الشكالنية؛ و ّأما جاك الكان )(Jacques Lacan
وغريه من املهتمني ابلبنيوية النفسية الذين جاءت فقد أنظارهم استدراكاً على البنيوية واستشرافاً ألبعاد
2

نفسية خترجها من االنغالق إىل انفتاح الرؤية.
وتشكل هذه املراجعات املنهجية للبنيوية دليالً على إظهار قدرة البنيوية على سرب أغوار
النصوص األدبية وحتليلها وتنظيمها بطريقة منهجية ،ومن املالحظ َّ
أن البنيوية تطورت خالل مراحلها
النقدية الطويلة ،واعتمدت يف ذلك على توظيف املناهج النفسية واالجتماعية مما جعلها حتتل منزلة عليا
يف طرق قراءة النصوص األدبية.
وتصدر هذه البنيوايت عن مناذج واسرتاتيجيات البد من متثلها واإلابنة عن طرائق تطبيقها على
ومثال على هذه البنيوايت :البنيوية النفسية ،فلهذه البنيوية اسرتاتيجيات ميكن
النصوص األدبيةٌ ،

استخدامها يف قراءة النصوص األدبية وبيان طرائق االستبطان النفسي ملا تنطوي عليه األبنية من
دالالت ،وتتضمن البنيوية بدائل منهجيّة جتسدت ابلبنيوية الشكالنية اليت تعتين برصد البنية الداخلية
للنص األديب من خالل الشكل الذي يشكل جتسيداً هلا ،والبنيوية االجتماعية تتصدى الستجالء

األبعاد االجتماعية للنص األديب واملرجعيات اليت تسهم يف طرق تشكيلة وتركز البنيوية النفسية على
املستوى النفسي الكامن وراء العناصر األدبية املؤلفة للنص األديب.
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وال خيفى صراع البنيوايت الذي يؤدي إىل االستقاللية وتقدمي البنيوية بصيغة تتفق واملطالب
ويبني غولدمن ساكس ) (Goldman Sachsحماولته القائمة على( :ربط األثر
املنهجية املختلفةّ ،
ويبني َّ
أن
األديب ابجلماعة ،بدالً من ربطه ابلفرد املبدع وحده ،كما تفعل الدراسات النفسية التقليديةّ ،
يعرب عن شخصية الكاتب فحسبَّ ،
وإمنا هو يبدو واقعة هلا
األثر األديب ال يعكس البناء االجتماعي أو ّ
داللتها املوضوعية املتمثلة يف توافر وحدة بني الفرد واجملتمع تتم بطريقة جدلية ،وهكذا يربط غولدمن

الوعي الفردي ابلوعي اجلماعي يف نسق ،ويرى أنَّه ال يوجد سوى وعي كلي جلماعة معينة من األفراد،
3
وأنَّه ال ميكن فهم الوعي الفردي إال بوساطة فهم الوعي الكلّي للجماعة اليت ينتمي إليها).
أوالً :حتوالت البنيوايت

يتطلب البيان عن البنيوية حتديد املصطلحات ،وال بد –يف البداية -من حتديد دقيق لعبارة ما

بعد البنيوية )(Post Structuralism؛ إذ كثرياً ما استخدمت مبعىن االنقطاع عن البنيوية أو
اإلشارة إىل مرحلة جديدة متاماً ،ومجلة ما بعد البنيوية ال تعين الثورة على البنيوية وال ثورة البنيوية على
نفسهاَّ ،
وإمنا تعين بدقة التحول عن البنيوية ال الرتاجع ،ويعين التحول عدم التمسك ببعض فرضيات
البنيوية أو بعض نتائجها ،وأ ْن تتم احملافظة على املرتكزات العامة للبنيوية ،وهذا ما يفسر أ ّن أعالم
4
البنيوية هم يف األغلب أعالم ما بعد البنيوية ابرت وجينيه وكريستيفا وريفاتري وغريهم.
وقد يعين هذا التحول أسلوبني أساسيني :أوهلما اخلروج على كل منطلقات البنيوية كما فعل
جاك دريدا ) (Jacques Derridaإبجياده نظرية أطلق عليها اسم التفكيكية ،واثنيهما حماولة كسر
النموذج اجلامد الذي تعتمد عليه البنيوية من خالل إدخال اجلوانب النفسية أو االجتماعية اليت تؤدي
إىل تغيري اسرتاتيجيات البنيوية الشكالنية ،وما ميكن أ ْن يوصف مبا بعد البنيوية يف هذا البحث هو
التطورات اجلذرية للبنيوية الشكالنية األوىل.
وميكن وصف جتلي ( :التحول من البنيوية إىل ما بعد البنيوية بوضوح يف عملية تشتيت املنهجية
اليت كانت موحدة إىل حد ما إىل جمموعة من املقارابت النظرية .وداخل هذا التنوع ،تعد املاركسية
والتحليل النفسي ،ابإلضافة إىل التفكيكية ،أهم هذه الفروع؛ َّ
ألَّنا تتحدى التصور املثايل للذات؛ أي
الذات ابعتبارها متمركزة حول نفسها وتتأسس على وعي وحرية؛ مبعىن أَّنا توجد قبل أي تعيينات
اجتماعية أو غريها) 5.وهذه احلالة ميكن حتديدها ابإلشارة إىل أ َّّنا حتول من أجل البقاء على الساحة
النقدية التداولية ،واملفاهيم واملصطلحات اليت تقدمها البنيوية الشكالنية أو اللسانية؛ إ ْذ( :تدعو إىل
مفهوم النظام والكلية البنيوية وكذلك مفهوم العالئقية ،الذي حيكم عناصر النظام ،وتسعى إىل كشف
القوانني الداخلية اليت حتكم اللغة).
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ويالحظ َّ
أن مصطلحات البنيوية النفسية هي تفاعل بني البنيوية الشكالنية أو اللسانية والتحليل
النفسي؛ ولذلك ميتلك الناقد البنيوي النفسي فرصة أفضل يف قراءة النصوص األدبية ،وتقدم البنيوية
النفسية طرائقها من خالل حقلني مهمني ،مها :اللغوايت والتحليل النفسي.
و َّأما عن وصف طبيعة العالقة بني األدب والتحليل النفسي فيمكن العطف بني هذين املبدأين؛
إْذ يالحظ َّ
أن النقد األديب فنت بذلك منذ أ ْن استلهم أنظار فرويد ،وقد شهدت العقود احلديثة تسارعاً
أكثر يف تقارب هذين املبدأين ،وجتلى واضحاً يف الطريقة اليت ينفذ هبا كل واحد إىل اآلخر يف كل
املستوايت  ،فمن جهة ابتت الكتاابت التحليلية العلمية وأشهرها دراسة فرويد حلالة دورا أو الرجل
الذئب ،موضوعاً للنقد األديب ،مع تركيز على مسات معينة 7.ويشري ذلك إىل قدم العالقة بني علم النفس
التحليل النفسي واألدب فقد ظهرت العالقة من خالل حماوالت فرويدية من أجل حتليل األدب بطريقة
نفسية.
ومهمة الناقد األديب ختتلف اختالفاً كبرياً عن مهمة احمللل النفسي ،فالناقد كما يقول
ريتشاردز ) (Richardsيف كتابه مبادئ النقد األديب (Principles of Literary
) Criticismعن مؤهالت الناقد األديبِ َّ ( :
مؤهالت النّاقد اجليِّد ثالثة :أ ْن يكون ماهراً يف اختيار
إن ّ

األقل سطحية
حال العقل إزاء العمل الفين الذي حيكم عليه ،وأ ْن يكون قادراً على التمييز بني املالمح ّ
8
للخربات ،وأ ْن يكون خبرياً ِّ
متمرساً ابلقيّم).
وقد توصف طرق قراءة األعمال األدبية بني السيكولوجيني بصورة خالفية؛ وهلذا كله سيختلف

أوالً نقاد للنص األديب حول تفسري جوهره ،وخيتلف قبل ذلك املبدعون ،فكيف ال خيتلف هؤالء
املؤرخون والسوسيولوجيني والسيكولوجني 9،وال ينفي هذه الوصف اخلاليف الفائدة املتبادلة بني هذه
احلقول والنقد األديب .وبعد تبني جذور العالقة بني األدب والتحليل النفسي البد من التساؤل عن مهمة
احمللل النفسي فتكون اإلجابة ابإلفادة من املرجعيات النفسية واالجتماعية اليت احتكم إليها األديب يف
بيئته ،وأ ْن يتوىل التحليل النفسي استجالء األبعاد النفسية وحماولة استنباطها من أعمال األدابء.
ويتضح أن هذين النموذجني البنيوي والنفسي استند كل منها إىل مرجعية فكرية أو فلسفية ،فالنقد
اجلديد يعتمد على املثالية مثالً ،والنقد االجتماعي يستند إىل املاركسية ،والنقد التارخيي إىل علم التاريخ،

والنقد النفسي يرتكز على علم النفس وكشوفات فرويد والبنيوية تعتمد على علم اللغة أو أمنوذج دي
ف أو
سوسري اللغوي ،والسيميائية اعتمدت اللغة بوصفها نظاماً إشارايً ،فاألدب لديه شيفرة أو عُ ْر ٌ
جمموعة سنن 10.وهكذا َّ
فإن هذه املناهج شكلت حتوالت يف حركة النقد األديب وأاتحت للنقد أ ْن يعاين
النص األديب من أبعاد خمتلفة تعتمد املوقف واملوقع والرؤى املتعددة املستمدة من آفاق هذه املناهج
واسرتاتيجياهتا.
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اثنياً :البنيوية النفسية بني األبعاد والعالقات
َّ
إن حتديد بداية العالقة بني البنيوية وعلم النفس زمنياً حيدد الكثري من املعطيات القادمة؛ إذ
يالحظ ظهور( :مفهوم البنية يف علم النفس منذ أوائل القرن التاسع عشر) 11،وال بد أ ْن يكون هذا
حيوايً؛ إ ْذ حتقق على يدي الكان ،التقاء املنهج البنيوي مبنهج التحليل النفسي ،وقد اهتم الكان
التقارب ّ
الفرويديني اجلدد أب َّّنم غرابء على فرويد وطالب ابلعودة من جديد إىل واضع التحليل النفسي ،وال

يهدف الكان إىل تقدمي تفسري جديد للتحليل النفسي بل إىل الكشف عن أمهية دراسة الالشعور
12
الفرويدي ابعتباره لغة ذات بنية خاصة.
ويبدو َّ
أن أفضل ما ميكن أ ْن أنمل يف احلصول عليه من كتاابت الكان عن العالقة بني التحليل
النفسي والدراسات األدبية هو َّ
أن علم البالغة يستعيد دوره من جديد يف التطبيق على نصوص

األدب 13،وهذه العالقة اليت وصفها الكان تسهم يف تكوين مدخل جديد للدراسات النقدية والنفسية؛
ّما يؤدي إىل تفاعل منهجي يضفي جديداً ويقدم رؤية دقيقة من العالقة مدارها البنيوية والتحليل
النفسي.
ويتمثل التعامل البنيوي مع اجلانب الشعوري من النصَّ ،أما الكان فريى َّ
أن أحد األشياء
األساسية اليت نتعلمها من التحليل النفسي تتمثل يف َّ
أن الالشعور له أسلوب خاص به 14،وهذه إضافة
تتجاوز اجلانب الشعوري ،وقد اعتمد الكان على هذا املبدأ ليضع مجلة من األسس اليت تعود إىل بنية
العمل اإلنساين األول وهو الكالم ،وميكن تلخيصها فيما أييت :ينتظم كالم الالشعور يف بنية متماسكة
على أنه لغة ،فالالشعور هو كالم اآلخر ،على أ ْن نفهم اآلخر أبنه ليس هو الشخص اآلخر فحسب،
بل تنظيم اللغة بشكل تعرب فيه عن فاعل الثقافة اجلماعية والالشعور معاً ،وهبذا يوضح الكان عنصرين
مهمني ابلنسبة إىل التفسري النفسي للحياة اإلنسانية؛ أوهلما َّ
أن لغة الالشعور يعرتف هبا لغةً ،واثنيهما
َّ
أن وجود اآلخرين يقع داخل هذه الشبكة اللغوية نفسها .وبنية الشخصية نفسها عبارة عن عدة
مستوايت لغوية ،ويرتتب على هذا َّ
أن األمر احلاسم يف التحليل النفسي ليس هذا احللم يف ذاته وإمنا هو

15

مادته احملكية ،وهي أمر خمتلف التحليل ،وهي بطبيعتها مرتبطة ابلبنية اللغوية املتعددة املستوايت.
وي ّدل هذا على اإلفادة من مستوايت التحليل النفسي اليت جتسدت يف أعمال الكان وهكذا فإنَّه
استطاع أ ْن يضيف أدوات منهجية قادرة على وعي املستوى الكامن وراء بنية اللغة يف النص األديب.
واملالحظ أن التحليل النفسي نسق عنيد ،واسع احليلة ،وقد واجه بعض العثرات قبل أ ْن يظهر
بتلك الصورة ،وال يزال موضوع االهتمام املركزي فيه يرتدد كثرياً مثل جوهر ال يقبل التصنيف 16،وتبدو

هذه اإلشكاليات مدخالً مقبوالً للبحث عن الفرادة واجلدة يف الطرح والتمهيد ،ويقدم جاك الكان،
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عمله بوصفه عودة إىل فرويد يف ضوء سوسري؛ إ ْذ حيدث هناك ما يسميه الكان انزالق املدلول حيدث
17
الدال.
أن من خواص اللغة اإلحياء؛ َّ
ويؤكد جاك الكان َّ
ألَّنا حتمل يف أوجهها عدة جوانب من
املدلوالت ،وقد توحي مبا هو مطلوب منها ،وقد ختالف ما يطلب منها ،وقد توحي بشيء ال عالقة له
ابملطلوب منها أو غري املطلوب فيكون اإلحياء غري خاضع لنظام ،واللغة وفق جاك الكان يكون اإلنسان
نتاجاً هلا ،ويظهر بقصد أو دون قصد أتثر جاك الكان بفرويد وأبمثلته وحتليالته النفسية اليت تكشف
عالقات لغوية نفسية منهجية خيالفه خمالفات منهجية مثلما خالفه يف قوله :أان أفكر إذن أان موجود
فقال جاك الكان( :أان أفكر حيث ال أوجد ،إذن أوجد حيث ال أفكر) 18.ومتثل هذه العبارة منوذجاً
على استقالل جاك الكان عن أساتذته يف طريقة التفكري وتناول املوضوعات ،والدمج بني البنيوية
والتحليل النفسي أكرب دليل على هذه الطبيعة يف التفكري عند جاك الكان؛ و َّأما عن عملية البيان عن
أبعاد البنيوية فتتطلب البحث عن مؤسس هذه الفكرة وهوجاك الكان؛ إ ْذ يتصف ابلغموض( :فهو
ابطين وغامض ،واحلق أننا ال نعلم جيداً من أين نتناول مجله ،وال حىت كيف يبنيها ،واحلق َّ
أن خطابه،
ّ
يف أغلب األحيان ميتاز ابإلجياز الشديد) 19.وطبيعة تركيب البنيوية النفسية ت ّدل على غموض يف
العالقات واألبعاد ،ورمبا يكون مفهوم اإلنسان ومفهوم علوم اإلنسان أو ما يسمى العلوم اإلنسانية من
األسس اليت ينبغي إدراكها من أجل فهم فكر جاك الكان؛ حيث يطرح الكان مفهوم علوم اإلنسان
ليستعيض عنه مبفهوم أدق ،هو مفهوم العلوم التخمينية ،وجاء فوكو والتوسر والكان وشركاؤهم يعلنون
َّناية اإلنسانَّ ،
إن لدى الكان ختمينية هادئة وشغوف تستبعد هذه التنبؤية النيتشوية اجلديدة ،ختمينية
20

تزيد يف إشكالية اإلنسان ،ومع ذلك فقد تفتح سبيالً لألمل أمل بزوغ الذات وكالمها.
لقد كان لقاء البنيوية والنظرية األدبية أمراً متوقعاً ،وإذا كانت البنيوية يف أورواب قد جتاوزت
نفسها ابستمرار يف األحباث اللغوية ،فالغموض نفسه يصبح مزية إ ْن آمن املرء بتلك النظرة للغة

وإمكاانهتا اليت هي أساساً نظرة تنتمي إىل ما بعد الفرويدية ،وهذا التفاعل بني البنيوية النفسية والنقد
األديب حيتاج إىل سؤال عن الناقد األديب ومهمته ،فمن احمللل النفس؟ وما مهمته؟ إن احمللل النفسي هو
اإلنسان الذي يُتحدث معه ويُتحدث حبرية 21،ومهمة احمللل النفسي تتمثل يف الكشف عن عناصر
التداعي احلر يف املسودات حملاولة أتويل الظواهر الالواعية يف مرحلة ما قبل النص ،والناقد يف هذا الصدد
يعتمد على قراءة مقننة لعناصر النص تشبه عملية القراءة النفسية ،ويرفض مفهومي الكاتب واألسطورة
22
الشخصية ويستعني مبفهوم ال وعي املكتوب.
وميكن مالحظة مصطلحات علم النفس ورموزه يف النقد األديب الذي( :يعين أ ّن النقد النفسي
ظهر التأثريات اليت ُميارسها علم النفس احلديث على األدب والنقد األديب معاً ،فنظرايت فرويد اليت
يُ ُ
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التوسع يف الكيفية اليت تعمل هبا اللغة والرموز وكارل
غريت الكثري من تصوراتنا عن السلوك البشري و ُّ
ّ
23
يونغ ونظرايته حول الالوعي تُ َع ُّد األساس للنقد امليثولوجي والنقد السيكولوجي).
وتبني التقدم يف استخدام التحليل البنيوي النفسي الذي ظهر على يد الكان وتتعدد الزوااي اليت
انظر من خالهلا إىل النص األديب ،وقد تتعدد مهام النص يف ضوء تعدد زوااي الرؤية ،فهناك َم ْن انظر إىل
24
النص األديب من وجهة نظر نفسية فيطلب فيه أ ْن يكون مدخالً ملعرفة مبدعه.
وهنا يتضح َّ
أن املنهج البنيوي النفسي يعتمد على بعدين :أوهلما :النفسي الذي حتمله

اإلشارات اللغوية اليت يتكون منها النص األديب واثنيهما :البعد النفسي للمؤلف وجتسيد ذلك يف أعماله
األدبية.
اثلثاً :إشكاليات البنيوية النفسية

إن املنهج البنيوي النفسي يعاين من إشكاليات ويتمتع مبالمح إجيابيّة ميكن إظهارها كي
يتجاوزها احمللل على املنهج البنيوي النفسي؛ إ ْذ يالحظ َّ
أن التطور احلضاري الذي طرأ على واقع الفكر
الغريب يف جماالت املعرفة وتطور الدراسات السيوسيولوجية والفنية والفلسفية واجلمالية واللغوية وارتبط

املنهج الشكلي ابجلمالية ،وبعلم النفس وبعلم االجتماع ،فظهرت نتيجة تطور هذه الثنائيات واندماجها
من خالل توثيق العالئق الفكرية بينها؛ 25وهذه العالقات املركبة مثل :العالقة بني النقد البنيوي والتحليل
النفسي متثل اسرتاتيجية مركبة لسرب أغوار العمل األديب.
ومن الواضح أ ّن اإلشكالية األوىل يف املنهج البنيوي النفسي هي مسألة بيان املستوى النفسي

املسؤول عن توجيه اإلبداع األديب توجيها خيدم الذات ويراعي واقعها االجتماعي؛ بينما يتضمن اإلبداع
األديب هذا املستوى بطريقة أدبية خمتلفة عن العلمية اليت يطلبها املنهج البنيوي النفسي؛ َّ
ألن اإلبداع
األديب يقدم األدبية على اجلانب النفسي؛ ما يظهر تعدد التأويالت.
ويؤلف الدمج بني علمية التحليل النفسي وذاتية النقد األديب حالة من التساؤل؛ إذ يتضح َّ
أن

(اكتشاف الب ىن إلعطاء التحليل النف سي صفة علمية يشكل مطلباً من مطالب املوضوعية ،وهنا ابلضبط
26
يلتقي الكان مع ألتوسر وليفي – شرتوس يف ملمح مشابه ملا يهدفان إليه).
فعلم النفس يستطيع أ ْن ينري عملية اإلبداع؛ حيث تركز االنتباه على املناهج املختلفة يف

التأليف ،وعلى عادات الكاتب يف التنقيح وإعادة الكتابة ،وقد أجريت دراسة يف نشوء األعمال األدبية
يف مراحلها األوىل ،ومسوداهتا ،وسخها املرفوضة ،وعلى الرغم من ذلك َّ
فإن الصلة النقدية لكثري من
هذه املعلومات ،وال سيّما الرواايت املتعددة عن عادات الكتاب ،تشكل أمراً مبالغاً فيه ،إذ يالحظ َّ
أن

دراسة التنقيحات والتوصيات وما شابه ذلك ألكثر فائدة من الناحية األدبية ،إذا أحسن استخدامها،
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وقد تساعدان على إدراك نقدي للفجوات والتقلبات والتحوالت واحلذف الذي يطرأ على العمل
27
الفين.
أن اإلبداع األديب ليس إال حالة خاصة قابلة للتحليل؛ َّ
وينتهي التحليل النفسي إىل َّ
ألن كل
عمل فين ينتج عن سبب نفسي ،وحيتوي على مضمون ظاهر وآخر ٍ
خاف مثله كاحللم ،مبعىن آخر هو
انعكاس للمؤلف نفسه ،من هنا كان واجباً على دارس األدب أ ْن يلتمس بواعث اإلبداع النفسية.

28

و َّأما اإلشكالية الثانية فهي حتويل النصوص األدبية اإلبداعية إىل واثئق نفسية ،وذلك من خالل
املنهج النفسي يف النقد وفق تفسريه وحتليله لألعمال األدبية قد حييلها إىل جمرد واثئق نفسية ال مكان
فيها لذكر القيم الفنية اخلاصة ،فقد يساوي بني األعمال األدبية الرديئة واجليدة؛ َّ
ألَّنما من الناحية
النفسية ميكن االستشهاد هبما ،بل َّ
إن الناقد النفسي إذا عجز عن أتكيد العالقة بني العمل األديب والعامل
الباطين لألديب أو بني العمل األديب ومعطيات علم النفس ،فإنَّه يصرف نظره عن هذا العمل مهما تكن
أمهيته 29،واإلشكالية الثالثة هي غياب َم ْن جيمع بني مرجعيات علمية نفسية ونقدية مشرتكة مثل جاك
الكان الذي كان يدخل البنيوية النفسية َم ْن ال يلم ابلنقد األديب والتحليل النفسي بشكل صحيح،
واملالحظ الشائع يف هذا العصر الذي أصبح فيه علم النفس جارايً على ألسنة معظم النقاد املتذوقني
واملتلقني أن يقعوا يف خطأ اعتبار العمل جمرد انعكاس لشخصية الفنان ،وإذا كان من اجلائز اعتبار أي
فإن هذا االعتبار أو التوصيف ليس سوى حقيقة جزئية؛ َّ
عمل أديب أو فين جمرد انعكاس كهذاَّ ،
ألن
العمل ينطوي دائماً على ما هو أكثر وأعمق وأبعد من ذلك.
ومن الواجب أن نتذكر َّ
أن األعمال الفنية ميكن استيعاهبا وتذوقها ونقدها مجالياً دون ذكر أيَّة

العامة ،فمثالً ما يعرفه النقاد عن شكسبري قليل للغاية؛
معلومة عن شخصية الفنان وحياته
َّ
اخلاصة أو َّ
الشعرية واملسرحية
لكن هذه املعلومات الضئيلة عن حياته الشَّخصية مل تؤثر إطالقاً يف استيعاب أعماله ِّ
واالستمتاع هبا على مدى ما يزيد على أربعة قرون ،بل من الصعب أن جند أديباً آخر كتبت عنه
دراسات حتليلية ونقديَّة ومجاليَّة هبذه الكثرة والعمق واجلِ ِّدية ،بل ويصعب حصرها يف خمتلف لغات العامل،
مثلما كتب عن أعمال شكسبري اليت ما زالت تفصح عن أسرارها حىت اآلن ،وقد تكون للواثئق
والتحليالت النفسية طرافة وجاذبية خاصة 30،وكذلك فإن حتويل النصوص األدبية إىل واثئق نفسية تعين
خسارة العناصر اإلبداعية املهيمنة على هذا النصوص؛ أل َّن حتديد أنواعها يكون حبسب جماالهتا،

كاالنرتوبولوجيا االجتماعية ليفي سرتوس ،وعلم النفس التحليلي لدى الكان ،واتريخ العلوم وفلسفتها
31
فوكو.
وهكذا يشكل اجلانب النفسي يف البنيوية النفسية منهجية من مناهج مقاربة الظواهر ،ونؤكد
أن املنهج البنيوي النفسي أفادو من أن( :التحليل النفسي لإلبداع األديب الذي يرى َّ
الفكرة القائلة َّ
أن
اإلبداع ليس إال حالة خاصة قابلة للتحليل؛ َّ
ألن كل عمل فين ينتج عن سبب نفسي وحيتوي على
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مضمون ظاهر ومضمون خاف)؛َّ 32أما اإلشكالية الرابعة فهي تبعية التحليل النفسي للجذور النفسية
الفرويدية الذي ميثل دور األدب يف أعمال الكان دوراً مهماً ومتبايناً؛ من حيث إصراره على لعبة الدال

العمد يف التحليل النفسي؛ فهو يقرأ فرويد بنفس االهتمام ابلتفاصيل النصية
حتكم العالقة ابلنصوص ُ
وذلك جزء جوهري من مشروعه املتمثل يف إنقاذ فرويد من التشويهات اليت أحدثها به احملللون
33
طلب من الناقد أ ْن أيخذ جوانب التحليل النفسي دون تطبيق مطالب علم النفس
الالحقون .وهكذا يُ ُ
املؤدية إىل تشوهات يف التحليل ،و َّأما اإلشكالية اخلامسة فهي حماولة معرفة الالوعي ،ومثة وجه آخر من
االختالف بني علم النفس التحليلي والبنيوية؛ إ ْذ ال ينفصل كشف البنيوية عن العامل الداخلي لإلنسان
بني التأويل والتفسري ،فعندما نفسر حلماً من األحالم الب ّد أن نبدأ بتأويل رموز احللم ،ومعىن هذا ال ب ّد
أن نكون عارفني ابألمناط النفسانية لالشعورية ،وابلطريقة الكلية اليت ترصد فيها عناصر احللم ،ويف هذه

احلالة يكون الف هم والتفسري شيئاً واحداً.
ويعد مصطلح الالوعي البنيوي مصلحاً يفرتض حتت سطح أنظمة العالمات بنية عميقة متلي الطريقة
اليت تعمل هبا هذه األنظمة ،وقد حدد ماركس ال وعياً مسترتاً يف اإلنتاج االقتصادي ،ونقب فرويد عن

هذا الالوعي يف الدوافع النفسيةَ ،أما ابلنسبة إىل البنيوية ،فيوجد هذا الالوعي يف اللغة ذاهتا ،فكل
أنظمة العالمات مناظرة للغة وتتكون من حنو قواعد ميكن فك شيفرته ،وهي قواعد تسري وفق نظام
عالمات معني من خالل األعراف 34،ويتضح َّ
أن هذه الفرضية تع ّد البنية اللغوية السطحية متثيالً للبنية
النفسية العميقة ،وأن البنية السطحية مدخل لعامل الالوعي الذي يقود العمل األديب على املستوى
التجريدي للبيان عن معانيه النفسية.
وأما ابلنسبة إىل البنيوية فهناك مرحلتان لتحقيق هدفها :مرحلة الفهم واإلدراك ،وهي تعين
ابلوصف احلاد لتكوين ذي مغزى ،وذلك يف عالقته بوظيفته .ومرحلة هي خطوة أبعد ،وهي جوهر
العمل البنيوي ،وتتمثل يف الربط بني التكوينات املختلفة يف إطار بناء أكثر مشوالً؛ إ ْذ تتضح فيه الداللة
البعيدة هلذا التكوين اجلزئي داخل البناء الكلي؛ 35وهذا يعين َّ
أن البنيوية النفسية هلا عالقات ابلالشعور
الفردي ،وهذه يتطلب من الناقد األ ديب إتقان األدوات التحليلية النفسية اليت تؤدي إىل حتليل النص
األديب.
واإلشكالية السادسة يف التفسريات النفسية لألدب؛ حيث تقدم نقصني أساسيني :نقص كوَّنا
مل تفسر قط األعمال املهمة يف كليتها؛ إ ْذ تفسر فقط بعض املعطيات اجلزئية ،وال سيّما نقص كوَّنا مل
36
تستطع ألسباب منهجية أن تدقق الفرق ،بني حلم أو هذاين معتوه والعمل العبقري.
واإلشكالية السابعة تتشكل من خالل وجود أكثر من مدرسة نفسية يف التحليل النفسي
البنيوي وغري البنيوي؛ حيث يوجد يف الدراسات النفسية مدرسة ويليام فونت البنائية ،وكيفية نشأهتا
كانت من معمله يف ليبزج يف أملانيا؛ إ ْذ بدأ إبجراء حتليالت منظمة لبنية الشعور عند الراشدين ،وذلك
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عن طريق تقسيم الشعور إىل عناصر أولية ،وجاء اهتمامها ابستخدام أسلوب حتليل بنية الشعور وحتليل
37
اخلربة واالستبطان ،وتوصلت إىل َّ
أن أفضل طريقة لتحليل الشعور هو منهج االستبطان.
وهذه الفكرة تعلي من قيمة منهج االستبطان يف حتليل ما وراء املستوى اللغوي؛ إ ْذ تفرتض َّ
أن
البنية الظاهرة هي إشارات على البنية النفسية العميقة اليت جيسدها العمل األديب.

اخلامتة
توصل البحث إىل ما أييت:
 .1يقدم هذا البحث مراجعة للمنهج البنيوي النفسي الذي يشكل أحد أهم املناهج النقدية
اليت ظهرت منذ أوائل القرن التاسع عشر ،ويركز على تفاعل البنيوية النقدية والبنيوية النفسية؛ إ ْذ مت
تطبيقهما يف حتليل النصوص العربية.
 .2أظهر تطبيق البنيوية النقدية والنفسية مجلة من األدوات القادرة على وعي أبعاد النص األديب
وجتلياته.
 .3أظهرت األدوات املنهجية اليت يعتمدها املنهج البنيوي النفسي قدرة حتليلية للنصوص
األدبية ،وتؤسس البنيوية النفسية على شبكة من العالقات البنائية والنفسية واألدوات النقدية.
 .4تقوم املناهج النقدية البنيوية وما بعدها على فكرة الدمج والتعديل؛ حيث يتم الدمج بني
اجلوانب البنيوية واألبعاد النفسية لتخرج لنا البنيوية النفسية مؤلفة منهجاً نقدايً نفسياً جديداً ذا ٍ
أبعاد
خاصة ومهمة.
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