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 وعرفاىشكر  

 الرحيـباسـ اهلل الرحماف 
 " فاذكركني اذكركـ كاشكركا لي كال تكفركف "

 152سكرة البقرة اآلية 
 يضا: " كال تنسكا الفضؿ بينكـ "أكيقكؿ 

بعد فضؿ اهلل عز كجؿ يقتضي أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ كالثناء الخالص لؤلستاذة المشرفة 
 ركفيا بكغنكط جزاىا اهلل خير الجزاء.

إلى ىذا المستكل المتكاضع الكالديف الكريميف أطاؿ اهلل  تقدـ بالشكر إلى مف أكصمنيأكما 
 عمرىما

كأخص بالذكر األستاذة كما أتكجو بالشكر إلى كؿ مف قدـ يد المساعدة إلنجاز ىذا البحث 
 ش، كاألستاذ سامي الكافي.حسناء برك 

 

 

 

 



 

 

 

 ــذاءــــــهإ
 

 لي األبكاب " خميفة" إلى أبي الفاضؿ الذم كانت دعكاتو تنير طريقي كتفتح
 "حكرية " الفاضمةمي أإلى قرة عيني 

 الغالي محمد ابنيإلى زكجي كسندم في ىذه الحياة " ياسيف " إلى 
 عزيز، نبيؿ، حساـ، إلى أختي الكحيدة كالغالية " سياـ " طارؽ،إلى كؿ أفراد عائمتي: 

 كلكد، عماد، ىشاـ، مأنيسة ،أحبلـإلى عائمتي الثانية عائمة زكجي: خميسي، الزىرة، 
 إلى خاالتي: نكرة، جميمة، حدة

 إلى أخكالي: مسعكد، لعزيزم، سميماف
 .، ببلؿإلى كتاكيت العائمة: خديجة، كريـ، عائشة، رقي، ىاركف، خالد، أحمد

لى صديقاتي مريـ، كافيا، صفية...  كا 
لى كؿ مف تذكره قمبي كنسيو قممي  كا 
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 تكأكانت المالتي ،النقدية  نظرياتمف ال بركز مجمكعة الغربيعرؼ النقد األدبي 
، كالتي كصؿ صداىا إلى الكطف كأقطابيا  بمختمؼ مشاربيا دراساتلكثير مف ال لفعميا

ذات  ىذه النظرياتمف كاحدة  نظرية التحميؿ النفسيتعد ، ك ثقافةكالم العربي بفضؿ االحتكاؾ
سيغمكند فركيد ''تديف بالفضؿ لمؤسسيا كىي في جكىرىا ، المستثمرة إلى يكمنا ىذا الفعالية 

Sigmund Freud'' كلو مكانة كبيرة بيف المنشغميف بعمـ النفس كالطب  سيرائد التحميؿ النف
 .النفسي

 ناحيةالالعناصر الطبيعية لمكائف البشرم مف  تو عبر مقاربةدراس بنا ''فركيد''كقد 
، كما أسيـ في دراسة  الكشؼ عف ميكالت اإلنساف النفسية كعالمو الداخميكذلؾ ، ك النفسية 

الحاالت التي ترجع جذكرىا إلى الماضي، ذلؾ أف الظركؼ التي يككف فييا المكقؼ التحميمي 
عادة تمثميا المشاعر كاألفكار، كالتخيبلت كاظيارىا عمى السطح  الستثارة مماثبل  كأنيا كا 
 حاضرة.

ي ،ك آمنكا بأىميتيا فالغربيةالتحميؿ النفسي  اتاد العرب الذيف تأثركا بنظريمف بيف النق
الذم تميز بكثرة مؤلفاتو  ''حسف المكدف''الناقد المغربي  مقاربة النصكص الركائية ، نجد

، كقد   (.nouil j.b)''جاف بيمماف نكيؿ''لصاحبو  (التحميؿ النفسي كاألدب)كتاب لكترجمتو 
مف بيف فة األدبيالحظ في تطبيؽ مناىج التحميؿ النفسي عمى األعماؿ دف'' كاف لػ''حسف المك 

الركاية ك)، (الكتابة كالتحكؿك ) ، (ركايات الطيب صالح في ال كعي النص) نذكر وعمالأ
 .(صيكالتحميؿ الن

كالتحميؿ النصي  الركاية)كتاب تـ اختيار  كتفحصيا راساتالد االطبلع عمى ىذه كبعد   
في االختيار كيرجع ىذا  مكضكعا لمدراسة كالبحث، (نظكر التحميؿ النفسيقراءات مف م

، كبغية تحقيؽ ذلؾ نضع مجمكعة مف  تيامكضكعي ػػنزعـ  ػػسباب إلى عدة أ حقيقتو
 الفرضيات كالتساؤالت كنعمؿ عمى الكصكؿ إلى إجابة ليا :

 ما مدل نجاح نقادنا العرب في تطبيؽ المنيج النفسي؟ .1
 ؟األدبيلمنيج النفسي كمصطمحاتو عمى العمؿ ما مدل تطبيؽ ا .2
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 ما مدل نجاح الناقد في تطبيؽ المنيج النفسي؟ .3
 ؿالذم تكصمف خبلؿ بحثنا ىذا مى ىذه اإلشكاالت جابة عإلحاكلنا اناءن عمى ذلؾ ب
 تمفصمت  كقدفي مكاضع كثيرة ، نقد النقد متكئيف عمى التحميؿ الكصفي كفؽ  مقاربةإلى 

 :اآلتي دراستنا عمى الشكؿ
 .كطرح إشكالية البحث  حاطة بالمكضكعإلافييا حاكلنا  :مقدمة .1
 نشأة المنيج النفسي في الدراسات الغربية. أفردناه لمحديث عف: مدخؿ .2
في نقدنا العربي القديـ  تناكلنا فيو مبلمح المنيج النفسي: الفصؿ األكؿ .3

 كالحديث.
نقدم دراسة نمكذج ى إلمف خبللو  سعينا: كىك الفصؿ التطبيقي الفصؿ الثاني .4

الركاية كالتحميؿ النفسي قراءات )تطبيؽ المنيج النفسي كىك كتاب اتكأ عمى 
،الذم انطمقنا في مقاربتو مف  ''حسف المكدفػ''ل (مف منظكر التحميؿ النفسي

مدل نجاح الناقد في تطبيؽ المنيج النفسي كذلؾ مف فرضية التساؤؿ حكؿ 
مدل الكقكؼ عمى يا التي تناكليا ك خبلؿ تسميط الضكء عمى مختمؼ القضا

 .مف خبلؿ النتائج التي تكصؿ إلييا بعد تمثؿ إجراءات التحميؿ النفسي  تكفيقو
حاكلنا مف خبلليا تقديـ حكصمة  (خاتمة)ػ ب في نياية المطاؼ ختمنا بحثناك  .5

 .البحث كما تكصمنا إليو مف نتائج لما جاء في
مقاربة في نقد )مف بينيا كتاب  ػػػػ زعـ أىميتيانػػػػ  المراجععمى مجمكعة مف يتكئ بحثنا 

 بككتا ح''القادر فيدك عبد ػ''ل (االتجاه النفسي في نقد الشعر)ككتاب ( لػ ''عمر عيبلف'' النقد 
 .''بساـ قطكسػ ''ل (في النقد الحديث النقاد المصريكف أنمكذجا النفسيالمنيج )

التي عممنا عمى تجاكزىا بغية إنياء كككؿ بحث لسنا ننكر أننا كاجيتنا بعض الصعكبات 
أك أعماؿ نقاد آخريف اعتمدكا  ''حسف المكدف''عماؿ الناقد أقمة المراجع التي تحمؿ البحث كػػ )

؛ إذ إف  لـ يحدث تراكميةفي حد ذاتو عمى التحميؿ النفسي ،كذلؾ يرجع أف نقد النقد العربي 
 قدر  ناحاكلإال أننا ،الكقت  ضيؽ أضؼ إلى ىذه األسباب ، المقاربات مازلت ضئيمة 
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 جكانبو .لماـ بمختمؼ إلحاطة بالمكضكع كاإلمكاف اإلا
إلى األستاذة  جميؿبالشكر ال  نتكجو ، كما وحمد اهلل عمى عكننإال أف ال يسعنا في األخير  

 ، كما نكجو الشكر كذلؾ إلىعمى اىتماميا  " غنكطركفيا بك " المشرفة عمى مكضكعنا 
 كالشكر مكصكؿ إلى لجنة المناقشة ، ''سامي الكافي'' ك الدكتكر ''اء بركشحسن''ستاذة األ

 .المكقرة 
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 ــ انثذاٌات : انًُهح انُفسً عُذ انغرب يذخم

شيدت الحركة النقدية العديد مف المناىج، كمف بيف ىذه المناىج نذكر المنيج النفسي 

 .لجانب النفسي لممبدع مف انصكص كمقاربتيا الذم ييدؼ إلى تحميؿ ال

 انًُهح انُفسً:. 1

 يعمؿ بالضركرة عمى عمى ربط األدب بالحالة النفسية لؤلديب، ك النفسي يقكـ المنيج  

القكانيف التي تحكـ ىذه  الكقكؼ عمىة، ك األدبياألعماؿ  الحاضرة دراسة األنماط النفسية

كارؿ  ،S.FREUDفركيد مكندغ)سي أىـ ركاده ففي دراسة األدب، كم ؿاألعما

 A.ADLER .)(1)كأدلر  C.G.YOUNGيكنع

( أك spsychanlyseيستمد المنيج النفسي آلياتو مف نظرية التحميؿ النفسي )

-sمكند فركيد غالتحمسفي عمى حد نحت عبد الممؾ مرتاض، عمى يد الطبيب النمساكم سي

freud (1856-1939في مطمع القرف العشريف فسر مف خ ) بلليا السمكؾ اإلنساني برده

 (2)إلى منطقة البلكعي )البلشعكر(.

كىك المسؤكؿ عف اإلبداع، إذ نستخمص أف أعماؽ كؿ كائف بشرم رغبات مكبكتة 

تبحث دكما عف إشباع، حيث تظير في أشكاؿ مختمفة كاألحبلـ، ىذياف العصابييف، 

تحقيقو في الكاقع كىذه الرغابات  األعماؿ الفنية، كأف الفف ىنا تصعيد لما لـ يستطيع الفناف
                                                           

، 2007أحمد الرقب: نقد النقد يكسؼ يكاد ناقدا، د ط، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، ( 1) 

 .91ص
 .22، دار الجسكر لمنشر كالتكزيع، ص1يكسؼ كغمسي: مناىج النقد األدبي، ط (2)
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قد تككف جنسية أك شعكر بالنقص حسب أدلر، أك مجمكعة مف التجارب كاألفكار المكركثة 

 (1) المحزنة في البلشعكر الجمعي بحسب يكنغ.

 أعالو انًُهح انُفسً عُذ انغرب:. 2 

يـ إف الحديث عف أعبلـ المنيج النفسي ليس مف باب التعرؼ بيـ فحسب، بؿ معرفت

، ثـ تبعو مجمكعة مف االتجاهتقتضي معرفة المنيج نفسو، كيعد سيغمكند فركيد مؤسس ىذا 

بينيـ شارؿ كيكنغ، ثـ جاء بعده مجمكعة مف النقاد مف  ،أدلر تبلمذتو مثؿ:

أجؿ معرفة  ، كىذا مف CH.BOUDOUIN، شارؿ بكدكاف CH.MOURONمكركف

عي الكقكؼ عند كؿ كاحد منيـ كتقديـ سرد الخمفية المعرفية لكؿ كاحد منيـ، كىذا ما يستد

 مختصر ألىـ ما جاء بو.

 S.Freud( 6191-6581يذرسة انتحهٍم انُفسً عُذ فروٌذ )أ. 

ف كانت الريادة ال-يعد فركيد زعيـ مدرسة التحميؿ النفسي كالرائد في ىذا المجاؿ  كا 

باطني خريطة أشبو إذ استطاع أف يرسـ لمجياز النفسي ال –تخمك أحيانا مف مزالؽ كنقائص 

 (2).ما تككف بالخرائط الطبكغرافية

 فقسمو إلى ثبلثة مستكيات، تمثؿ الثالكث الدينامي لمحياة الباطنية اإلنسانية: 

                                                           
 .22ناىج النقد األدبي ،صيكسؼ كغمسي: م( 1)
زيف الديف المختارم: المدخؿ إلى نظرية النقد النفسي سيككلكجية الصكرة الشعرية في نقد العقاد ( 2)

 .09، ص1997أنمكذجا، د ط، منشكرات اتحاد الكتاب، 
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كيضـ كظيفة اإلدراؾ لمجياز الحسي كجميع التصكرات  الشعكر أك الكعي: -1

 كالمشاعر التي يعييا المرء في كقتيا.

كيضـ جميع التصكرات كالمكاقؼ التي  ما قبؿ الشعكر أك ما قبؿ الكعي: -2

 يكمف فييا الكعي كعمى الرغـ مف ذلؾ فيي قابمة أف تكعى في أم كقت.

فركيد كما بعد الشعكر يتميز العقؿ الباطف  ما بعد الشعكر أك العقؿ الباطف: -3

بأف مضامينو ال يمكف أف تصبح كاعية، ألف رقابة ما قبؿ الكعي تمنع عنيا الكعي، كىذه 

ضـ نكاىي مأخكذة مف العالـ الخارجي، كما تضـ مجاالت أصبحت بذاتيا ال الرقابة ت

 (1)شعكرية كال كاعية.

 مف ثبلثة جكانب. ؼككجده يتألحيث درس الجياز النفسي 

حسب فركيد ىك ذلؾ القسـ مف الجياز النفسي الذم يحكم كؿ ما ىك  اليك: -أ 

م العمميات النفسية المكبكتة التي مكجكد منذ الكالدة، كما ىك ثابت في تركيز البدف، كما يحك 

 (2)فصمتيا مقاكمة عف األنا

 فاليك جزء فطرم مكتسب.

( يمثؿ الجانب االجتماعي كاألخبلقي حيث يظير supe-ego) األنا األعمى: -ب 

مف خبلؿ تأثر اإلنساف بكالديو كيقكؿ فركيد في ذلؾ: "كراسب مف ركاسب فترة الطفكلة التي 
                                                           

، 2008عمر عيبلف: في مناىج تحميؿ الخطاب السردم، د ط، منشكرات إتحاد كتاب العرب (1)

 .160ص
 .16، ص1982، دار الشركؽ، 4غمكند فركيد: األنا كاليك ترجمة عثماف محمد نجاتي، طسي( 2)
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عتمدا عمى كالديو تتككف في "األنا" منطقة خاصة يمتد فييا يعيش فييا اإلنساف الناشئ م

تأثير الكالديف، ىذا كيطمؽ عمييا اسـ األنا األعمى كبقدر ما ينفصؿ ىذا األنا األعمى عف 

 (1).األنا أك يعارضو فيك يككف قكة ثالثة ينبغي عمى األنا أف يعمؿ عمى حسابيا

سي كالعمميات العقمية كالمشرفة كاإلدراؾ الح ( األنا مركز الشعكرego) األنا: -ج 

 (2).كاإلدارم عمى جيازنا الحركي

 كلذلؾ فإف األنا ىي شخصية الفرد .

كلما كانت األنا كاألنا األعمى ال تختصاف لعممية اإلبداع الفني فإف البلشعكر كىك 

جانب مف أىـ جكانب اليي ىك الذم يختص بعممية اإلبداع الفني، فإذا كاف اإلبداع الفني 

عمؿ اليي ككاف جانب اليي مف مركباتيا الميمة النزعة الجنسية، حتما أف عممية مف 

  (3)اإلبداع تككف صدل ليذه النزعة الجنسية كقد فسرىا فركيد "بالكبت" 

أف تحتؿ مكاف أميا في حيف أبييا  االبنةكمثاؿ ذلؾ أف ىناؾ رغبة الشعكرية عند 

أمو كتعرؼ بعقدة أكديب، كىذه الرغبات في أف يحب  االبفكتسمى بعقدة إلكترا، كرغبة 

  (4).منعت كحرمت في حياة اإلنساف، كال تجد سبيؿ إال في األحبلـ 
                                                           

سغمكند فركيد: المكجز في التحميؿ النفسي ترجمة سامي محمكد كعمي عبد السبلـ النقاش، د ط، ( 1)

 .27، ص2000مكتبة األسرة، مصر    ، 
 .42، ص2012منشر كالتكزيع، عماف، ، دار المسيرة ل1سامي يكسؼ أبكزيد: تذكؽ النص األدبي، ط( 2)
 .97، ص 1991، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع ، االردف 1محمد صابر حمداف: قضايا النقد الحديث، ط( 3)
 .98المرجع نفسو: ص(   4)
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 كقد تكصؿ "فركيد" أف الغرائز تندرج بصفة تحت فئتيف:

ىي غرائز الحب كالحياة كتشمؿ كؿ مف الغرائز الجنسية كغرائز األنا  الفئة األكلى:

" كعمى صكرة الطاقة التي EROS" "إيرسطمؽ عمييا اسـ "الحياة كقد أ استمراراكتيدؼ إلى 

 (1)كىي المصدر األساسي لمطاقة النفسية LIBIDOتستخدميا اسـ المبيدك

نياء الحياة كأطمؽ عمييا اسـ ؤ كىي غرائز "المكت" مبد الفئة الثانية: ىا اليدـ كا 

نيا تبدك كىك يرل أف الغرائز إذا ما اتجيت إلى خارج الشخص فإ THANTOSالثاناتكس

 .(2)كفي صكرة العدكاف كالتدمير، لذلؾ كاف فركيد يطمؽ عمييا أحينا اسـ غرائز التدمير

كما نجده قد اشترؾ مع "بركير" في عبلج اليستيريا بالتنكيـ المغناطيسي، ثـ أعرض 

بعد سنكات قميمة مف استخدامو كتقنية لتكليد األعراض اليستيرية، كما  االستخداـعف ىذا 

بالتداعيات الحرة مؤكدا أف الطاقة المسببة لؤلغراض اليستيرية ىي طاقة جنسية استعاضو 

 (3)سماىا "المبيدك"

                                                           
عمي إسماعيؿ عمي: نظرية التحميؿ النفسي كاتجاىاتيا الحديثة في خدمة الفرد، د ط، دار المعرفة ( 1)

 .19، ص1995الجامعية مصر، 
 .20المرجع نفسو، ص( 2)
، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 6عبد الرحمف الكافي: مدخؿ إلى عمـ النفس، ط( 3)

 .204، ص2006
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بتطكير نظريتو ىذه في تطكير الغريزة الجنسية منذ الطفكلة األكلى كفي عقدة  ـاقثـ 

 .(1)أكديب في تفسيره نشأة المجتمع

ىا عمى الشعراء كالفنانيف، د لدل فركيد نتيجة الدراسات التي أجر ييتمثؿ مفيـك التصع

كحدده بكصفو القدرة عمى تغيير اليدؼ الجنسي األساسي بيدؼ آخر غير جنسي، كأما 

 األعماؿ الفنية ىي عبارة عف أحبلـ.

كىي مثميا محاكالت تكفيؽ، حيث أنيا تجتيد كي تتفادل أم صراع مكشكؼ مع قكل 

 (2).الكبت

كأعمالو الفنية فبحث اإلبداع الفني  دستكيفسكي حمؿ فركيد شخصيتي ليكنارد دافنشي

عند األكؿ كحمؿ حممو في طفكلتو، ذلؾ النسر الذم حط عميو كىك في الميد فسر "فركيد" 

 انحرافوذلؾ الحمـ بالبطء الذم عرؼ بو ىذا الرساـ اإليطالي، في إنجاز أعمالو، كما حمؿ 

ية كالمكناليزا، كرؤكس الجنسي عمى مستكل البلشعكر كعدـ إكمالو العديد مف أعمالو الفن

  (3).النساء الضاحكات كالقدسية

كرمازكؼ  اإلخكة  كركايتو المعركفة تناكؿ التحميؿ النفسي لشخصية الثاني دستكفيسكي

فكجد ىذه الشخصية الركائية كؿ المتناقضات، فيي تحمؿ تصكر الفناف المبدع الخالؽ 
                                                           

، 2006، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 6عبد الرحمف الكافي: مدخؿ إلى عمـ النفس، ط(1)

 .204ص
 .161ج تحميؿ الخطاب السردم، صعمر عيبلف: في مناى( 2)
 .12زيف الديف المختارم: المدخؿ إلى نظرية النقد النفسي، ص( 3)
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ي العصابي كاإلثـ المجـر المتعاطؼ الجدير بالخمكد كتحمؿ في الكقت نفسو اإلنساف األخبلق

األخريف، كىذا مجسد كمو في ركايتو المذككرة، إذرآىا فركيد صدل  اآلثميفمع األخريف مع 

الباطنية أك البلشعكرية كىك يحمؿ فكؽ ىذا جريمة  كانفعاالتياالحياة ىذا الركائي الشخصية 

 .(1)الجنسي كاإلحراؼمثؿ جريمة قتؿ األب 

فركيد تطبيؽ مجمؿ ما جاء بو، إال أف ىناؾ مف خالفو ككضع لقد حاكؿ تبلميذة 

 غكستاؼ يكنغ كألفرد أدلر". نذكر:" كارؿنظريات خاصة بو كمف ىؤالء 

 :   C.YUNG( انالشعىر اندًعً)6116-6588كارل كىستاف ٌىَغ ب.  

نيج أستاذه، كما يعرؼ لم"يكنغ" ىك أحد تبلميذة "فركيد"، إال أنو اتخذ منيجا مغاير 

نيجو بعمـ النفس التحميمي، لتميزه عف منيج التحميؿ النفسي لدل فركيد، أـ نظرية "يكنغ" م

 (2).في الشخصية ىي أساسا نظرية في التحميؿ النفسي نظرا لتأكيدىا العمميات الشعكرية

إال أننا نجده يتقؼ مع فركيد في جعؿ الشعكر منبع لئلبداع كيختمؼ معو في إرجاع 

كر الفردم، كما أضاؼ نكعا آخر سماه البلشعكر الجمعي كعده الصدر اإلبداع إلى البلشع

 (3)كالفني. األدبياألساسي اإلبداع 

                                                           
 .12زيف الديف المختارم: المدخؿ إلى نظرية النقد النفسي، ص(1)
 .121، ص2001، دار النيضة العربية، لبناف، 1حممي المميحي: عمـ النفس الشخصية، ط (2)
 .12، ص2010يج النفسي في النقد، د ط، غزة يكسؼ بف حسف لحجازم: المن (3)
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مدرسة "يكنغ " ىي مف أىـ المدارس مف حيث تأثيرىا عمى الدراسات الشعبية، ألف ما 

ير الحكايات الشعبية بلشعكر الجمعي قد استخدمو في تفستكصؿ إليو يكنغ فيما يتعمؽ بال

 (1)ا نفسياتفسير 

قة النفسية "الميبدك" كما اختمفا في منشأ افركيد "كيكنغ" في طبيعة الط اختمؼكما 

الخافية البلشعكرية فمنشؤىا عند األكؿ مكبكتات اإلنساف التي تحممو عمى اشباع رغباتو 

"يكنغ" عمى أف  بطريقة كىمية عف طريؽ األحبلـ، كزالت المساف، كفي ىذا الصدد يؤكد

عف الحياة الخافية عمى سبيؿ المثاؿ الطفؿ الصغير يعيش حياة  تإنما نشأكاعية "األنا" ال

نفسية ال يكجد فييا ما يدؿ عمى آنيتو ككعيو كلذلؾ ال يبقى في ذاكرتو إال الشيء القميؿ مف 

 (2).السنكات األكلى مف عمره

  A. ADLER :6581-6198أنفرد أدنر وانالشعىر انفردي ج. 

فركيد" امتيف طب األمراض النفسية كىك مف أصؿ نمساكم أسس أحد تبلميذة " أدلر

مدرسة عمـ النفس الفردم كعارض التحميؿ النفسي الفركيدم في تضخيمو لمجنس، كيؤكد في 

                                                           
أمينة فزازم: مناىج دراسة األدب الشعبي المناىج التاريخية األنثركبكلكجية كالنفسية كالمرفكلكجية،  (1)

 .191، ص2011، دار الكتاب الحديث مصر، 1ط
، 1997سكرية، ، الحكار لمنشر كالتكزيع ال2ؾ.غ يكنغ: عمـ النفس التحميمي ترجمة نياد خياطو، ط( 2)

 .7ص
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لتي يسعى إلييا المرء في ااألىداؼ  منيجو التحميمي كالعبلجي دكر " األنا" الشعكرم كفاعميتو

 (1)مة مع أىداؼ المجتمعالحياة األكلى كالتي يجب أف تككف منسج

فأدلر ال يكافؽ فركيد الذم يركز عمى أىميتو الجنس فيك يسمؾ مسمؾ آخر حيث يربط 

إذا بقى  ر"أدل" ا الدافع يعتبر سكيا مف كجية نظربيف العجز األساسي لمعممية اإلبداعية، كىذ

دافو االجتماعية، الفرد محافظا عمى أىدافو االجتماعية، إال أنو إذا بقي الفرد محافظا عمى أى

 (2).إال أنو قد يصبح مرضيا، إذا فقد المرء أىدافو االجتماعية

كلقد خالؼ "أدلر" أستاذه "فركيد" في ككف الغريزة الجنسية ىي السبب الكحيد كراء 

ظيكر األمراض النفسية كالباعث األكؿ في الفف، كيرل أف " الشعكر بالنقص" ىك السبب 

ب جعمى الفف خبلؿ حب الظيكر، أك  األساسي الباعث الرئيس في نشأة العصاب، كىك

كثيقا بيف قصكر األعضاء كالتعكيض النفسي  ارتباطاالسيطرة كالتممؾ كقد الحظ بالتالي 

الزائد، مما جعمو يستنتج أف الشعكر بالقصكر الذم يكحي بو إلى الفرد أحد أعضاء بدنو، 

 (3).يصير عمى الدكاـ عامبل في ضكء نمكه النفسي

                                                           
، المؤسسة العربية 1ألفرد أدلر: سيككلكجيتؾ في الحياة كيؼ تحياتيا: ترجمة عبد العمي الجسماني، ط( 1)

 .7، ص1996لمدراسات كالنشر، لبناف، 
 المرجع نفسو: الصفحة نفسيا. (2)
زائر، ، دار ىكمة، الج1محمد مسباعي: تفسير السمكؾ اإلنساني في ركايات نجيب محفكظ، ط (3)

 .37، ص2004
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 CH. BAUDOUIN :(6511-6111)ارل تىدواٌ  شد. 

ف في دراستو فذىب مذىب يختمؼ قميبل مف يلجأ بكدكاف إلى اإلفادة مف أخطاء الفركيدي

ي كثيقة نفسية صالحة لسبر أك الفن األدبيكف يركف العمؿ يمذىبيـ في المعالجة. فالفريد

حميؿ النفسي عند األديب كتحميؿ أمراضو العصبية كعمى العكس مف ذلؾ إف الت أغكار

مككنات لقائؽ النفسية كالمتابعة الدقيقة بكدكاف تحميؿ نفسي أدبي كشرح كتقديـ مف خبلؿ الح

 (1).كالمعطيات البيكغرافية لؤلديب األدبيالعمؿ 

شارؿ بكدكاف فرؽ بيف الفف مف جية كالحمـ كالجنكف مف جية أخرل، يرل الحمـ تحرر 

كزاف النفسي الذم يحكؿ دكف نشكب صراع بيف الفرد يخضع لمميكؿ الجنسية، كأنو يحدث الت

 (2).كالمجتمع

 CH. MAURON:  (6581-6111 ) شارل يىروٌ ِ. 

كمينيكي تحكمو إالنفسي لؤلدب كالفف مجرد تحميؿ  رفض "مكركف" أف يككف التحميؿ 

قكاعد التشخيص الطبي، كما رفض أف يككف الفناف أك األديب إنسانا عصابيا، كىك لـ ييمؿ 

 (3) .األدبيعض قكاعد التحميؿ النفسي كتناكلو لشخصية األديب كعممو ب

كتظير شخصية األديب عند مكركف مف خبلؿ تداعي الصكر المجازية إلى تركب 

ف التراكيب الكاعية فيذه الشبكة الداللية تمثؿ البلكعي مف عقمة شبكة مف الدالالت المست

                                                           
 .14زيف الديف المختارم: مدخؿ إلى نظرية النقد النفسي، ص (1)
 .12يكسؼ بف حسف حجازم: المنيج النفسي في النقد، ص (2)
 .16زيف الديف المختارم: المدخؿ إلى نظرية النقد النفسي، ص (3)
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سطكرية كالحالة المأسكية الباطنية التي انطمؽ حياة األديب الخفية كىي تقكدنا إلى الصكر األ

 .(1)األدبيمنيا األثر 

أفكار غير إرادية تحت التراكيب اإلرادية  ارتباطكما يقـك النقد النفسي عنده عمى 

 لمنص.

عنده مف جيد نابع مف أكثر اإلرادات كعيا بمتطمبات الفف  األدبيكيمكف العمؿ 

 (2)كضركرياتو

 انُقاد يٍ انًُهح انُفسً: قف يُهدٍة: يىقفايى. 3

يعد المنيج النفساني مف أكثر المناىج النقدية إثارة لممكاقؼ المختمفة فيناؾ مف 

 يناصره، كىناؾ مف يعارضو، ككذلؾ يكجد مف يقؼ بيف بيف.

 يىاقف األَصار:أ. 

 يعد العقاد مف مناصرم المنيج النفسي، لـ يكتؼ بالممارسة النقدية النفسانية بؿ راح  

 (3).زر ذلؾ مؤازرة نظرية، أعرب عنيا في مقالة )النقد السيكيكلكجي(يؤا

ككذلؾ نجد محمد خمؼ اهلل أحمد يدعكا إلى منيج نقدم يقـك عمى االتصاؿ الكثيؽ 

 بالدراسات اإلنسانية، كبخاصة عمى النفس، فيك يرل خير زاد يتزكد بو دارس األدب كناقده 

 

                                                           
 .12يكسؼ بف حسف حجازم: المنيج النفسي في النقد، ص (1)
 الصفحة نفسيا.المرجع نفسو: ( 2)
 .22يكسؼ كغمسي: مناىج النقد األدبي، ص (3)
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 (1).بعد الثقافة المتعمقة في األدب

بدأ األستاذاف أميف الخكلي كمحمد خمؼ اهلل يتكلياف تدريس ىذا  1938منذ عاـ ك 

المكضكع، كما تابع أميف الخكلي عممو في قسـ المغة العربية بالجامعة المصرية، في السعي 

ة بعمؿ النفس كيعتبر مف أكائؿ الداعيف إلى منيج التحميؿ النفسي األدبيلكصكؿ الدراسة 

 (2).كائؿ ليذا المنيجكيعتبر أحد الركاد األ

نك نجـ" الذم تمثؿ التحميؿ النفسي في الكثير مف كتاباتو سيكما نجد الدكتكر "خر 

النقدية )النرجسية في أدب نزار قباني المرأة في حياة جبراف...( منتييا إلى أف التحميؿ 

ثراء لمففاألدبيالنفسي في األدب مف أصمح المناىج   (3).ة تقصي لمحقيقة كا 

ا عمى الدراسة النفسية حيث عأف يككف مطم األدبيرس االنكييي عمى الد كما يرل

يقكؿ: كيؼ يستطيع أحد أف ينكر أف عمـ النفس الحديث قد أكسبنا فيما عظيما بالنفس 

 (4).ىادالبشرية عمى شدة استقبلليا كعظـ تعد

                                                           
، مجمس النشر العممي، 1بساـ قطكس: المنيج النفسي في النقد الحديث النقاد المصريكف أنمكذجا، ط( 1)

 .91، ص2004جامعة الككيت، 
، 2010، دار جميس الزماف عماف، 1إبراىيـ السمطي: التحميؿ النفسي في النص األدبي، ط (2)

 .27/32ص
 .27يكسؼ كغميسي: مناىج النقد األدبي، ص (3)
 .28إبراىيـ السمطي: التحميؿ النفسي في النص األدبي، ص (4)
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 يىاقف انخصىو:ب. 

ذه العمـك كغيرىا في يقؼ محمد مندكر مكقؼ الرافض ليذا المنيج، كيرل أف اقحاـ ى

ضبلؿ لممتأدبيف، كيعتبره محنة ستنزؿ باألدب.  األدب، إنما ىك قتؿ لؤلديب كا 

 (1).إال أننا نمحظ في كتاباتو النقدية المتأخرة يخفؼ مف شدتو اتجاه ىذا المنيج

 يىاقف وسطٍة:ج. 

حكـ ىناؾ مف يقؼ مكقؼ كسطيا، كال ينكر فعالية ىذا المنيج كنذكر مكقؼ الناقد المر 

مف ىذا المنيج، لكنو يريد لو أف يمتـز حدكده، كأف  االستفادةسيد قطب ىك ال يمانع مف 

 (2)الحاؿ.-كال يستقيـ بطبيعة -يضؿ مجرد عنصر مف مجمكعة منيجية

أما شكقي ضيؼ، فقد دعا إلى دراسة األدب دراسة نفسية، عمى أف ال يسرؼ في ذلؾ، 

سة األدب كقد أكضح ذلؾ في قكلو: ينبغي أف نككف كأف يأخذ مف تمؾ الدراسة بما يميؽ كدرا

 (3)في كفة المنيج النفسي. األدبيقاسطيف في كضع النص 

كما يرل ماىر حسف فيمي أف عمـ النفس قد يسعفنا في تفسير ظاىرة مف الظكاىر 

الفنية، كالتبلعب باأللفاظ عند أبي العبلء المعرم كاليجاء عند بشار بف برد، ...كىك يرفض 

 (4)تبع الفناف تتبعا نفسيا منذ نشأتو.أف ت

                                                           
 .27يكسؼ كغميسي: مناىج النقد األدبي، ص (1)
 .29المرجع نفسو: ص(2)
 .29إبراىيـ السمطي: التحميؿ النفسي في النص األدبي، ص (3)
 .98النقد الحديث، النقاد المصريكف أنمكذجا، ص بساـ قطكس: المنيج النفسي في (4)



 ػ البدايات مدخػػػؿ:                                             المنيج النفسي عند الغرب
 

 
07 

أما مكقؼ عزالديف إسماعيؿ مف ىذا المنيج فيك يناصره باعتداؿ  ال يخفي عنو، فقد 

زمنا طكيبل بأف محاكلة تفيـ األدب في ضكء التحميؿ النفسي ضركرة ممحة كأف  -ظؿ يؤمف

 (1).عمـ النفس كسيمة لفيـ األدب

                                                           
 .30يكسؼ كغمسي: مناىج النقد األدبي، ص (1)



 

 

 

 

 

فسي في نشأة المنيج الن :الفصؿ األكؿ
 نقدنا العربي
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 ياليح انًُهح انُفسً فً َقذَا انعرتً انقذٌى: ـأوال

 عمى الرغـ مف األدبييحفؿ النقد العربي القديـ بمحاكالت سعت إلى نقد النصكص 

، إال ر أك باألحرل تشكيؿ نظرية كاممة حكؿ المنيج النفسي عدـ كصكليا إلى مستكل التنظي

ج النقدية الحديثة كالمعاصرة، كالنقد النفسي مف ضمنيا، ذلؾ أنيا تعد إرىاصات أكلى لممناى

أف فرعا مف فركع الببلغة ىك عمى البياف الذم أريد بو اإلفصاح عما في النفس كعما يجيش 

فييا مف خكاطر كاألفكار حتى يناؿ بو الخطيب كالمجادؿ أك القاص مف النفس، كيصؿ إلى 

 (1)ما يريد بو مف التأثير كاإلقناع.

أف ىذا النقد قائـ عمى اإلحساس بأثر الشعر في النفس كعمى مقدار أك كقع  فتالبل

الكبلـ عند الناقد، فالحكـ مرتبط بيذا التأثير قكة كضعفا، كالعربي يحس أثر الشعر إحساس 

 (2)حبمة كطبعا كعماده في الحكـ ذكقو كسميقتو. فطريا ال تعقيد فيو كيتذكقو

اقع رضا ك لى الببلغة لكجدنا أف الببلغة ليست إال تتبعا لمفإذا ما نظرنا النظرة األكلى إ

النفس كعناية بالتأثر فييا كمف ىنا تتصؿ بعمـ النفس كتحتاج في دراستيا إليو، كما نجدىـ 

 (3).تفتضييايتحدثكف خبلؿ أبكاب الببلغة عف األبكاب النفسية كما 

نظرية كالتطبيقية التي سنحاكؿ عرض كجيات نظر النقاد العرب القدامى كمنطمقاتيـ ال

 تعد إرىاصات أكلى لنظرية النقد النفيسي.
                                                           

 .09، ص1937طو إبراىيـ: تاريخ النقد األدبي عند العرب، د ط، دار المعرفة، مصر،  (1)
 .23المرجع نفسو: ص( 2)
 .219السيد قطب: النقد األدبي أصكلو كمناىجو، د ط، دار الشركؽ القاىرة، (3)
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 :(ـه212صحٍفة تشر تٍ انًعتًر )ت . 1

ق( التي نقميا الجاحظ في كتابو البياف 210لقد حظيت صحيفة بشر المعتمر )ت

 (1)كالتبيف، فقد عدىا بعض الدراسيف أىـ مرجع في تاريخ الببلغة العربية.

دل النضج الذم بمغتو العقمية العربية في تفسير الببلغة فقد كشفت الصحيفة بحؽ م

 (2)كفيـ أسسيا النفسية.

بف المعتمر قد قصد صحيفتو، كما يبدك أصدر إعبلف في الخمؽ ر كميما يكف فإف بش

 االتجاهالفني في مجاؿ إبداع الخطابة، كأنو أراد كما فسرىا بعضيـ التدليؿ عمى بكاكير 

 (3)بداع.النفسي في تفسير عممية اإل

لقد بقيت لنا مف أراء بشر الببلغية كالنقدية صحيفتو المشيكرة التي تبيف أف طبيعة 

البيئة التعميمية في القرف الثاني كالثالث كتعمـ أصكؿ القكؿ، كفف الكبلـ كبير كأصبحت 

المسألة تطرح في المجالس كحمقات الدرس، كيقـك عمييا معممكف كمربكف كيحاكلكف أف 

صحيفتو الببلغية عند ىذه -فيما يبدك-ة كقد أعد بشر األدبييـ كيكشفكا قابميتيـ يكجيكا طبلب

 (4)الغاية التعميمية.

                                                           
 .143، منشكرات دار الكتاب العربي، بيركت، ص1أحمد أميف: ضحى اإلسبلـ، ط(1)
، دار دجمة، عماف، ص 1سعد حسكف العنكبي: الشعر الجاىمي دراسة في تأكيبلتو النفسية كالفنية، ط( 2)

52. 
 المرجع نفسو: الصفحة نفسيا.(3)
 .59، ص1985ار الثقافة، قطر، كليد قصاب: التراث النقدم كالببلغي لممعتزلة، د ط، د (4)
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أما بشر بف المعتمر فيقكؿ في صحيفتو: "خذ مف نفسؾ ساعة نشاطؾ كفراغ بالؾ 

جابتيا إياؾ، فإف قميؿ الساعة أكـر جكىرا، كأشرؼ حسبا كأحسف في السماع كأحمى في  كا 

ـ مف فاحش الخطأ كجمب لكؿ عيف كغرة مف لفظ شريؼ كمعنى بديع، كأعمـ الصدكر كأسم

األطكؿ بالكد كالمطاكلة كالمجاىدة بالتكمؼ ، أف ذلؾ أجدل عميؾ مما يعطيؾ يكمؾ

 (1)كالمعاكدة فاإلبداع متصؿ بحركة النفس التي تككف المنبع المستقى منو.

تقعيدا تعميميا لكيفية  حتكائياالتكمف أىمية الصحيفة التي جاء بيا بشر بف المعتمر 

إعداد الناشئة في إتقاف فف صناعة الخطابة، أك الشعر بكؿ جكانبيا في التييؤ النفسي، 

كقت الكتابة كمغالبة الطكارئ كعناصر الكؼ التي تصيب الخطيب كالشاعر أثناء  كاختيار

 (2)عممية اإلبداع.

 (ـه272اتٍ قتٍثة: )ت . 2

النفسية كالفنية التي تنتج عف الشعر، كما تطرؽ إلى  ذكر ابف قتيبة بعض النكاحي

ف عبد الممؾ ابف مركاف سأؿ أتقكؿ أإذ ركل  ،المحفزات التي تدعكا الشعراء إلى قكؿ الشعر

نما يحيى الشعر عند احداىف. ؟ فقاؿ كاهلل ما أطرب كما أغضب كال أرغب كا   (3)الشعر اليـك

                                                           
، دار كنكز المعرفة العممية لمنشر 1طالب محمد إسماعيؿ: مقدمة في النقد العربي التطبيقي، ط(1)

 .90، ص2012كالتكزيع، عماف، 
 .52سعد حسكف العنكبي:  الشعر الجاىمي دراسة في تأكيبلتو النفسية كالفنية، ص( 2)
، 1932، المكتبة التجارية، مصر، 3مصطفى أفندم السبقا، ط ابف قتيبة: الشعر كالشعراء: صححو( 3)

 .17ص
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و الجاحظ حكؿ البياف العربي، كمف ىؤالء لقد تأثر عدد مف النقاد كالببلغييف بما كتب

مف إيثار  األدبيابف قتيبة صاحب كتاب: "الشعر كالشعراء" حيث تبع الجاحظ في مذىبو 

 (1)الطبع كالبعد عف التكمؼ كالتعقيد.

ابف قتيبة في كتابو الشعر كالشعراء تطرؽ إلى بعض النكاحي الفنية كالنفسية التي 

 حيث يكرد ابف قتيبة ما يقع في نفس الشاعر ليقكؿ شعره. ياألدبتؤدم إلى عممية اإلبداع 

كىك بذلؾ يرد إلى ما يثير فيو حب الكبلـ ليستطمع ما يقع في نفسو مف أحاسيس 

مختمفة كفي أماكف معينة كيذكر األكقات التي يسرع فييا أتي الشعر حيث يقكؿ: كلمشعر 

ؽ كقيؿ لمحطيئة مف أشعر الناس دكاع كمنيا الطرب كمنيا الطمع كمنيا الغضب كمنيا الشك 

 (2)فأخرج لسانا دقيقا كأنو لساف حية فقاؿ: ىذا الطمع.

يزة" كىي كذلؾ ترد إلى ابف أما لفظة الطبع عند ابف قتيبة تقابؿ ما سماه الجاحظ "الغر 

إنو قد ينشأ، مف عارض يعترض عمى  "يقكؿ في تعميمو عسر قكؿ الشعر: ؛حيث قتيبة

طبع، فالطبع كممة تتعدد داللتيا فيي قد تعني قكة الشاعرية أك الطاقة الغريزة أم يؤثر في ال

 (3)."الشعرية
                                                           

، دار الميسرة 1يكسؼ مسمـ أبك العدكسي: مدخؿ إلى الببلغة العربية عمـ المعاني، البياف، البديع، ط(1)

 .29، ص2007لمنشر كالتكزيع، عماف، 
 .17ابف قتيبة: الشعر كالشعراء، ص( 2)
، دار الشركؽ 1ىػ ، ط 8حتي ؽ 2ي عند العرب نقد الشعر مف ؽإحساف عباس: تاريخ النقد األدب(3)

 .98لمنشر كالتكزيع، عماف، ص
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" مف سمح بالشعر كاقتدر عمى القكافي، أف المطبكع مف الشعراء ىك  ابف قتيبة يرل

كأراؾ في صدر بيتو عجزه كفي فاتحتو قافية، كتبينت عمى شعره ركنؽ الطبع ككشي الغريزة، 

ذا امتحف لـ   (1)".رجز كلـ ي  يتمعثـكا 

أمثمة كثيرة ما يقع في نفس الشاعر عف األماكف التي  بغية تكضيح ذلؾ يقدـ ابف قتيبة

يسرع فييا أتي الشعر كيسمح فييا أبيو كما أف تفريقو بيف الشعراء عمى أساس الطبع متخذا 

ف أمر منو ركيزة لتباينيـ في بعض الفنكف الشعرية درجات كاختبلفيـ مف حيث الجكدة كاإلتقا

 .(2)ال يمكف تجاكزه

قد ذىب ابف قتيبة أف مصدر الشعر ىك الغريزة التي تتحرؾ بفعؿ دكافع كبكاعث تعمؿ 

في ذات المبدع، كنظريات عمـ النفس الحديثة التي عدت السمكؾ البشرم األكؿ ىي غرائز 

اإلنساف، كعمى ىذا األساس فالدكافع في رأم ابف قتيبة ىي حاالت فطرية كىي منبع 

ئليداع، فاإلبداع مف كجية نظر ابف قتيبة ىك متنفس صراع الدكافع كالبكاعث الداخمية ل

 (3)لؤلساس النفسي لمشاعر.

 .األدبييعتبر ابف قتيبة مف األكائؿ الذيف تطرقكا إلى المضمكف النفسي في اإلبداع 

                                                           
 .97ىػ، ص 8حتي ؽ 2إحساف عباس: تاريخ النقد األدبي عند العرب نقد الشعر مف ؽ (1)
، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، مصر، 1بساـ قطكس: مدخؿ إلى مناىج النقد المعاصر، ط( 2)

 .51، ص2006
 .59/60سعيد حسكف العنكبي: الشعر الجاىمي دراسة في تأكيبلتو النفسية كالفنية، ص( 3)
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 ِ(:417عثذ انقاهر اندرخاًَ )ت . 3

مى الذيف كانت المبلمح النفسية أكضح عبد القاىر الجرجاني مف النقاد العرب القدا

 (1).عندىـ مف خبلؿ كتابيو: دالئؿ اإلعجاز كأسرار الببلغة 

عمى أساس نظرية نفسانية كاضحة يقررىا في فاتحة الكتاب فيقكؿ: "إذا رأيت البصير 

:  بجكىر الكبلـ يستحسف شعرا أك يستجيد نثرا، ثـ يجعؿ الثناء عميو مف حيث المفظ فيقكؿ

خمكب رائع، فاعمـ انو ليس ينبئؾ مف أحكاؿ ترجع ك  عذب سائغك  حسف أنيؽ،ك  ؽحمك رشي

لى ظاىرة الكضع المغكم بؿ إلى أمر يقع مف المرء مف فؤادهك  إلى أضراس الحركؼ فضؿ ك  ا 

 .(2)يقدحو العقؿ في زناده"

كما لقد حاكؿ أف يضع عبد القاىر الجرجاني قكاعد نفسية لمببلغة في كتابو أسرار  

 األدبيكلكف عمى طريقة القدامى فقد كاف لو مف ذكقو  ريقيةاإلغقد تأثر بالفمسفة ك  ةالببلغ

 (3)عاصـ قكم فبقي في دائرة المنيج النفسي.

دع عنؾ التجكز ك  أشحذ بصيرتؾ، كأحسف التأمؿك  : "أرجع فكرتؾ ك يقكؿ الجرجاني

إلى أف االستعارة  مدحيـ منصرفاك  ثنائيـك  حمدىـك  في الرأم، ثـ أنظر ىؿ تجد الستحسانيـ

                                                           
 .45زيف الديف مختارم: مدخؿ الى نظرية النقد النفسي، ص  (1)
، 2003عبد القاىر الجرجاني: أسرار الببلغة، تحقيؽ محمد الفاضمي، دط، المكتبة العصرية، بيركت، ( 2)

 .9ص
 .143األدبي: أصكلو كمناىجو، ص السيد قطب النقد ( 3)
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أصابت غرضيا، أك أحسف ترتيب تكامؿ معو البياف حتى كصؿ المعنى إلى ك  كقعت مكقعيا

 (1)ذلؾ أكؿ ما يتمقاه مف محاسف ىذا الشعر".ك  القمب مع كصكؿ المفظ إلى السمع

سننيا مف طريقة أمكنو ك  بأجمعيا، كالخركج مف فركضيا  فعبر عف قضاء المناسؾ 

 "كمسح باألركاف مف ىك ماسح  :" في الطريؽ العمكـ ثـ ينبو بقكلوك  أف يقصر معو المفظ

 الكحي  أفاد كثيرا مف الفكائد بمطؼك  ثـ زاف ذلؾ كمو باستعارة لفظية فييا مفصؿ التشبيو 

 (2)التنبيو.ك 

مف خبلؿ ما تقدـ يمكف أف نقكؿ أف عبد القاىر الجرجاني مف أىـ النقاد الذيف كاف    

 الت في النقد النفسي.ليـ مجيكدات كمحاك 

يعكد الفضؿ في نشأة المنيج النفسي في نقدنا العربي الحديث إلى مجمكعة مف النقاد 

ة، فيذا المنيج قد كفد إلينا كغيره مف المناىج األدبيالذيف تبنكا ىذا المنيج لدراسة النصكص 

نقاد الذيف األخرل، فكجد إقباال مف بعض النقاد كالبعض اآلخر قابمو بالرفض فمف بيف ال

 تبنكا ىذا المنيج نجد عز الديف إسماعيؿ كالعقاد كأقاما عميو العديد مف الدراسات.

 انعقاد وانًُهح انُفسً: ثاٍَاـ

لقد انفتح العقاد عمى المنيج النفسي أكثر مف المناىج األخرل كلقد عبر عمى تبنيو 

 (3)لممنيج النفسي في أكثر مف مكضع في كتاباتو.
                                                           

 .21عبد القاىر الجرجاني: أسرار الببلغة تحقيؽ محمد الفاضمي، ص  (1)
 المرجع نفسو: الصفحة نفسيا.( 2)
 .151، ص2004، دار الفارس لمنشر كالتكزيع، عماف، 1محمكد السمرة: العقاد دراسة أدبية، ط( 3)
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لو: "إف لـ يكف بد مف تفضيؿ إحدل مدارس النقد عمى سائر كيظير ذلؾ في قك 

مدارسو الجامعة فمدرسة التحميؿ النفساني كمدرسة التحميؿ السيككلكجي أحقيا جميعا 

بالتفضيؿ في رأم كفي ذكقي ألنيا المدرسة التي نستغني بيا عف غيرىا كال نفقد شيئا مف 

 جكىر الفف أك الفناف المنقكد.

د في دراسة األثر الفني عمى الرجكع إلى سيرة صاحبو ىذا األثر كما يقـك منيج العقا

يحيط بيا مف أحداث في كاقعيا المعيشي بغية استكشاؼ بعض المكاقؼ التي مف شأنيا أف 

 (1)تكضح المعالـ.

، اد كىما: أبك نكاس الحسف بف ىانئدراستيف بارزتيف مف دراسات العق اخترتلذلؾ 

 كابف الركمي.

 عقاد ألتً َىاس:دراسة ان. 0

فقد حمؿ العقاد نفسية أبي نكاس انطبلقا مف عقدة النرجسية كىي ترتكز أساسا عمى 

في الممذات كالمحرمات، كعكارض  كانغماسياالشؽ الثاني مف حياتو كتتمثؿ في حب الذات 

عقدة النرجسية تبدك كاضحة في شخصية أبي نكاس المنحرفة كالمضطربة، كذلؾ مف خبلؿ 

 (2)مجتمعو أخبلقيا. انفصالو عف

 الذاتي: يفكالتكثكمف مظاىر الشذكذ عند أبي نكاس نجد االشتياء الذاتي 

                                                           
 .134، ص2010، دار صفاء لمنشر، عماف، 1الشعر، طعبد القادر فيدكح: االتجاه النفسي في نقد (1)
 .150/151ص المرجع نفسو:(2)
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الذاتي: يغمب عمى الحاالت الجسدية التي تقترف باختبلؿ كظائؼ الجنس  فاالشتياء -

 في صاحبيا.

 (1).التكثيف الذاتي: يغمب عمى الحاالت العاطفية كالفكرية -

س بعقدة النرجسية مف خبلؿ ثبلثة أعراض كىي مف كما يبيف العقاد إصابة أبي نكا

 .كاالرتدادمظاىر النرجسية كىي: الزمة التمبيس كالتشخيص، الزمة العرض 

 الزمة التشخيص كالتمبيس: -أ 

كىذه البلزمة تنطبؽ عمى أبي نكاس في خبلئقو األكلية كخبلئقو التبعية، كقد كاف ىذا 

ف كانت لثغة ىذا بالراء التمبيس في غزؿ أبي نكاس مكشكفا حيف يختار ل يكاه غبلما ألثغ كا 

 كلثغة ذاؿ بالسيف فيقكؿ:

خػػػػػناث  ك  فقاؿ في غنج               كبأبي ألثػػػػػػػػغ الجػػػػػػػجػػػتػػػػػو      ا 

 كـ لقى الناث  مػػف الػػػػػناث        لما رأل مني خالفي لػػػػػػػػو:   

 (2) قد حمبت مف كػػرـ  حراث              نازعت و  صيػػػبػػػاَء كرخػػػّيػػػػة   

كما نجد أبك نكاس ال يغازؿ الجكارم كما يغازؿ الغمماف ككبلمو كثير في استحساف 

 الفتاة ألنيا كالغبلـ كاستحساف الغبلـ ألنو كالفتاة، مثؿ قكلو:

 

                                                           
 .36/37العقاد: أبي نكاس الحسف بف ىانئ، د ط، منشكرات المكتبة العصرية، بيركت، ص( 1)
 .176محمكد السمرة: العقاد دراسة أدبية، ص( 2)
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ال فالغالـ شبيييا  (1)كريحاف دنيا لذة لممعانؽ  غالـ كا 

 الزمة العرض: -ب 

ض فيو ألنو لـ ينظـ شعرا في الخمريات أك الغزؿ أك المجكف إال تبيف تظير الزمة العر 

 منو أف الجير بالمحرمات أدنى إلى ىكاه مف المتعة بالمحرمات كذلؾ في قكلو:

ف قالك حراـ قؿ حراـ  (2) كلكف المذاذة في الحراـ  كا 

 فالمذة عند أبي نكاس تكمف في المحرمات ال في شرب الخمر.

 :االرتدادالزمة  -ج 

الرتداد كىي البلزمة الثالثة التي ذكرناه مف لكاـز النرجسية، فشعر أبي نكاس مميء ا

بالشكاىد عف االرتداد، مثؿ أنو يرل أنو يشبو "حسنا" اسما كرسما إذ كاف مفتكنا بطكؿ قامتيا 

 كىك غير طكيؿ:

 (3)كلي بالطكيالت المتكف كلكع   طكيمة خكط المتف عند قياسيا

 ي الروهي:دراسة العقاد الب. 1

يعد كتاب العقاد "ابف الركمي" حياتو مف شعره، أحسف دراسة أدبية كضعيا العقاد عمى 

 حسب الدارسيف.

                                                           
 .38عباس محمكد العقاد: أبي نكاس الحسف بف ىانئ، ص(1)
 .41ع نفسو: صالمرج( 2)
 .49المرجع نفسو: ص ( 3)
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لقد أنجز العقاد دراستو لشعر ابف الركمي طبقا لمغاية التي رسميا، فرأل فييا كثيقة 

صباه أمينة سد بيا مكاضع النقص في سيرة حياتو، يشرح العقاد ذلؾ فيقكؿ: "فبل خبر عف 

كعف دراستو، كال عف أىمو، كال عف أمؿ مفصؿ مكثكؽ بو مف أمكر معيشتو" كعمى ىذه القمة 

 (1)في األخبار التي بيف أيدينا ال نراىا تسمـ مف الخطأ، كمف المبالغة أحيانا.

تحدث العقاد عف عبقرية ابف الركمي الشعرية التي كتبيا لديكانو، فقاؿ إف عبقريتو تعكد 

بالمفظ في القصيدة، كأثر األسمكب  ـاىتغريقية فيك اىتـ بالمعنى، كما إلى شخصيتو اإل

السيؿ عمى المتكمؼ، كمف أثر اإلغريقي في شعره استعمالو لتشخيص، كيرد العقاد عبقرية 

 (2)ابف الركمي إلى فرط حساسيتو كمزاجو الخاص.

تعكد إلى  يرجع العقاد عبقرية ابف الركمي إلى أصمو اإلغريقي فقاؿ: "إف عبقريتو

شخصيتو اإلغريقية فيك اىتـ بالمعنى، كما اىتـ بالمفظ في القصيدة كأثر األسمكب السيؿ 

 (3)المتكمؼ، كمف األثر اإلغريقي في شعره استعمالو لمتشخيص.

 العقاد في دراستو البف الركمي مف خبلؿ: انطمؽ

 

 

                                                           
 107، ص2008، مكتبة اآلداب، 1شفيع السيد: نظرية األدب دراسة في المدارس النقدية الحديثة، ط( 1)
 .189محمكد السمرة: العقاد دراسة أدبية، ص(  2)
 المرجع نفسو: الصفحة نفسيا.( 3)
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 العصبي: االضطراب -1

في الطعاـ كالشراب كالشيكات  تقصاءكاالسيرجع العقاد مزاج ابف الركمي إلى اإلسراؼ 

 كاالندفاع، كبيف تكفر حسو، كمطاكعة رغباتو الحاضرة كاالمتبلءكفي الدرس إلى حد الشيء 

معيا كقمة الصبر عنيا، ككاف إلى ذلؾ خائر العزيمة ال يممؾ منيا ما يفصؿ بو ما ترشد 

 (1)إليو الحكمة عما يزنو الحسف كالخياؿ.

أنو كاف نحيبل مصركقا كتمؾ صفة ذكم المزاج العصبي يصؼ العقاد ابف الركمي 

 كيستدؿ بذلؾ في قكلو:

 قؿ أرضا كال سد فضاء   أنا مف خؼ كاستدؽ فمايث

ف كف  ت بجسمي ضئيمة رقشاء  أنا ليث الميكث نفسا كا 

كيقكؿ العقاد: "ال تعكزنا األدلة عمى اختبلؿ إعصاب ابف الركمي كشذكذ أطكاره مف 

 (2)ه"شعره أك مف غير شعر 

فشعر ابف الركمي عرض دقيؽ لتفاصيؿ الحياة، فيضرب مثبل باختياره مشيد الشمس 

ساعة الغركب كاف اختيارا مكفقا ينـ عمى نفسية كميمة كبيرة، ارتمت في أحضاف األصيؿ، 

                                                           
ية نقدية تحميمية، د ط، دار الكتب القكمية، حسيف صالح اليظي: أثر التشاؤـ في شعر ابف الركمي رؤ ( 1)

 .43، ص1987االسكندرية، 
 المرجع نفسو: الصفحة نفسيا.( 2)
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كاندست في اضبانو تناجيو كيناجييا كأنيما صاحباف يتيمساف المكعة كاألسى كالشكؽ، في 

 (1)رىبتو األلكاف كالحركات.مشيد رىيب، مشاركة 

 التطير كالتشاـؤ عند ابف الركمي: -2

تركل قصص كثيرة عف تطير ابف الركمي، لذلؾ تعتبر الطيرة محكر ىذه الشخصية 

المدة الطكيمة ال  ـف الركمي كثير الطيرة، كربما أقاكمفتاحيا كيقكؿ ابف الرشيؽ: "كاف اب

 (2).يتصرؼ تطيرا أسكء ما يراه كيسمعو"

األمر عند ىذا الحد بؿ تجاكزه إلى أف أصبح ابف الركمي عند غيره ممف  لـ يقؼ

عارضكه مصدرا لمنحس، كعمة لمعسر كالخراب كاألمراض، يصاب شيء منيا، أك بيا 

 (3)مجتمعة منو تعمؽ منو بسبب.

قد نحا في تشاؤمو منحى غريب، ليصبح لكنا مف الكسكاس أك التطير، كأدل ىذا إلى 

كؿ كائف كفي كؿ مكاف، كاشتد خكفو مف األسماء التي يعتبرىا مجمبة أف يرل القبح في 

 لمشـؤ كانعكست ىذه المظاىر عمى أخبلقو كتصرفاتو.

 

 

                                                           
 .76زيف الديف المختارم: المدخؿ إلى نظرية النقد النفسي، ص( 1)
 .39، ص2012العقاد : ابف الركمي حياتو مف شعره، د ط، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة، ( 2)
 .120، ص2011، دار جرير لمنشر كالتكزيع، 1بد الفتاح نافع: الشعر العباسي قضايا كظكاىر، طع( 3)
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فبدا متناقضا مضطربا كاختمؼ النقاد في ىذا التناقض كاالضطراب فأعدكه إلى 

 (1)حساسيتو المفرطة كقمة الحيمة.

شاءـ "بالتشكيو" حيث رآه ككاف يكره كمف مظاىر التطير عند ابف الركمي، فيك كاف يت

أف يقع نظره عمى أحدب أك أعكر أك دميـ أك أصمع، بؿ كاف يكره أف يطمع الناس منو عمى 

 الصمع حيف أصابو.

 راػػػػػػػػػػػػػعنى لـ أراؾ معتج  رهػػػػػػػػػػػػػػيأييا السائمي ألخب

 تعريفو السائميف ما سترا  أستر سيئا لك كاف يمكنني

 : "إف الفأؿ لساف الزماف كالطيرة عنكاف الحدثاف"كمف قكلو

 كنظمو شعرا فقاؿ: 

 كافػػػػػػػػػػػطار كاعمـ بأنيا عن   ال تياكف بطيرة أييا النظ

 (2)كاستمع ثـ ما يقكؿ الزماف   فؽ إذا طيرة تمقتؾ كانظر

 

 

 

                                                           
عباس محمكد العقاد: مراجعات في اآلداب كالفنكف، د ط، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، مصر،  (1)

 .106، ص2012
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.(  2)
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 عز انذٌٍ إسًاعٍم: ثانثاـ

  يمي بثقة كبيرة في النتائج التيميؤكد "عز الديف إسماعيؿ" تبنيو لممنيج النفسي التح

 ة األدبيسيحصؿ عمييا مف إيجاد الحمكؿ لممشكبلت كالمتناقضات التي تطرحيا النصكص 

 (1)عمى الممتقى.

كيقكؿ: "كمع أنني قد استفدت مف حقائؽ عمى النفس العاـ إال أف أسس دراستي 

 (2)".ميمية التي عرضت كانت دائما مستمدة مف عمـ النفس التحاألدبيلؤلعماؿ 

كما أكد عز الديف إسماعيؿ أف العبلقة بيف األدب كعمـ النفس ال تحتاج إلى إثبات 

ألنو ليس ىناؾ مف ينكرىا ككؿ ما تدعكا الحاجة إليو ىك بياف ىذه العبلقة ذاتيا كشرح 

 (3)عناصرىا.

االتجاه النفسي عنده ليس بديبل عف النقد بؿ ىك صكت مضاعؼ إليو يكظفو الناقد 

بيا في فيـ النص أك الكصكؿ إلى  االتصاؿة كتكسيع دائرة األدبية منافذ األعماؿ إلضاء

 (4)معناه الخفي ىك الياجس األكؿ الذم تبناه الناقد.

                                                           
 .134، ص2010منشكرات االختبلؽ، ، 1عمر عيبلف: مقاربة في النقد، ط( 1)
 .8، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ص4عز الديف إسماعيؿ: التفسير النفسي لؤلدب، ط( 2)
 .5المرجع نفسو، ص(3)
 .294سعيد حسكف العنكبي: الشعر الجاىمي دراسة في تأكيبلتو النفسية كالفنية، ص(4)
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كنحف ال نعدك كالحقيقة إذا قمنا أف ىذا الناقد ىك أحسف مف طبؽ عمـ النفس عمى 

ف كاف ىذا التطبيؽاألدبياألعماؿ  ال يخمك مف المبالغة كاإلسراؼ  ة لتفسيرىا تفسيرا نفسيا كا 

 في أحياف كثيرة.

كعز الديف إسماعيؿ لـ يمبث في مسيرتو النقدية عمى منيج كاحد كاتجاه كاحد إذ 

 تداخمت في نقده المناىج كاالتجاىات، أما ما ييمنا في مسيرتو النقدية ىك االتجاه النفسي.

 :قضية اإلبداع. 0

مالي كاألخبلقي لـ يعكدا كافييف لمتحميؿ، بؿ الج التجاهيرل عز الديف إسماعيؿ بأف 

كىك المنيج النفسي كما نجد الناقد  االتجاىييفأصبحا في حاجة إلى منيج أشمؿ يجمع بيف 

 قد تطرؽ إلى مشكمتيف كىما:

تتمثؿ األكلى في العبلقة بيف المنيج التحميمي النفسي كاألعماؿ الفنية القديمة، فيناؾ 

ال يجكز أف نفسره في ضكء المعارؼ الحديثة، ما داـ األدب لـ مف يرل بأف األدب القديـ 

 (1).يشيد ىذه المعارؼ كلـ يعاصرىا

أما الشؽ الثاني: يتمثؿ في العبلقة بيف نتائج التحميؿ النفسي كاإلبداع الفني لدل 

الكتاب كالشعراء كالفنانيف المعاصريف، فقد صارت ىذه النتائج في متناكؿ الجميع، كصار 

 (2)يمـ بطرؼ منيا سكاء عف طريؽ الدراسة كالقراءة أك عف طريؽ السماع. كؿ مبدع

                                                           
 .13سي لؤلدب، صعز الديف إسماعيؿ: التفسير النف( 1)
 .15المرجع نفسو: ص( 2)
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كما نجد عز الديف إسماعيؿ يقدـ تفسيرا لمعممية اإلبداعية مف خبلؿ مقكلتيف عامتيف: 

العصاب كالنرجسية، فأكؿ شيء تشخص بو حالة الفناف أنو عصابي كيستمـز أنو محتكل 

 (1)ارتباطا صحيحا.عممو الفني عصابي كال يرتبط بالكاقع 

" المتأثر بزاخسأما المقكلة الثانية: النرجسية نجده يتطرؽ لشرح ىذه القضية بدأ "

بفركيد الذم يميز بيف النرجسية عند الفناف كنزعة شدة االنتباه عند الزعيـ أك الرجؿ السياسي 

محكرة أك فيقكؿ: "إف الفناف ليس نرجسيا بالمعنى المألكؼ ... إف نرجسية الفناف نرجسية 

  (2).منقكلة أك لنقؿ أنيا نرجسية ممغاة يعكضو عنيا العمؿ الفني"

 .األدبيبداعيا عمى النص اكلذلؾ تصبح نرجسية الفناف مسقط 

 تشكيل العول الشعري:. 1

فقد تطرؽ الناقد إلى ظاىرة الكزف كعبلقتيا بالحالة الشعكرية كذلؾ مف خبلؿ مناقشة 

بف أحمد الفراىيدم، تحديد الطابع النفسي لكؿ كزف أك الفكرة التي ذىب إلييا الخميؿ 

مجمكعة مف األكزاف الشعرية فبعض األكزاف تتفؽ كحالة الحزف كبعضيا يتفؽ كحالة 

 (3).البيجة

المبدأ ال يصح إال لمف استخدـ الكزف ألكؿ مرة فيذا  ىذا ليصؿ إلى نتيجة مفادىا أف 

اجزا مف قبؿ كىذا المبدأ الذم يجب أف يسكد الشاعر قد نسؽ الطبيعة حينئذ تنسيؽ لـ يكف ن
                                                           

 .20عز الديف إسماعيؿ: التفسير النفسي لؤلدب، ص( 1)
 .137/138عمر عيبلف: مقاربة في نقد النقد، ص( 2)
 .51عز الديف إسماعيؿ: التفسير النفسي لؤلدب، ص( 3)
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ىذا البناء صكرة نفسية لحالة الشاعر أم أف يككف تشكيؿ  المكسيقي لمقصيدة، أمفي البناء 

 (1)الشاعر لمطبيعة مف خبلؿ نفسو ال أف يتبع في ذلؾ تشكيؿ قبمي يتحكـ فيو.

 تفسير األدب الوسرحي:. 2

النماذج المسرحية مف بينيا مسرحية  عز الديف إسماعيؿ قاـ بتحميؿ مجمكعة مف

 "ىاممت" لشكسبير.

ألبيو  االنتقاـففي تحميمو لمسرحية "ىاممت" "لشكسبير" يرل بأف لغز ىاممت كتكانيو في 

ظؿ غامضا كمحيرا لكثير مف الدارسيف، مما أدل إلى ظيكر عدة تفسيرات، فيناؾ مف 

كككلردج كجكتو بإرجاعيـ  ؿغكينو كىك رأم ذىب إليو كؿ مف شميأرجعو إلى خمؿ في تك

سبب إدمانو عمى التفكير، فكثرة التفكير، تكىف مف القدرة عمى بتردد ىاممت في االنتقاـ 

 (2).التنفيذ

يرل عز الديف إسماعيؿ بأف التفسير النفسي ألزمة "ىاممت" مف الناحية النفسية يكشؼ 

سير كالتفسير القائـ عمى عف غمكضو، كلذلؾ ينبغي أف نبادر كننبو بيف ىذا النكع مف التف

 (3)أساس حقائؽ مف عمـ النفس التحميمي.

                                                           
 .51عز الديف إسماعيؿ: التفسير النفسي لؤلدب، ص(1)
 .128/129المصدر نفسو: ص( 2)

 .129المصدر نفسو: ص-(3) 
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 التفسير الروائي:. 3

، حيث فسكييدستك  لفيدكر، بتحميؿ ركاية اإلخكة "كارمازكؼ" قاـ عز الديف إسماعيؿ 

صرح بشعكر التمميذ تجاه األستاذ كأف تحميمو لركاية ال يمكف أف يتجاكز ما قدمو "فركيد"، 

عمى شخصياتو  انعكسى أف عقدة اإلجراـ تتممؾ الركائي، كصراعو النفسي فالناقد تكصؿ إل

الركائية، فركايتو ىي تنفيس عف مكبكتاتو التي جسدىا في اإلبداع، فيك شخصية متناقضة 

يبالغ مف خبلؿ شخصياتو في العطؼ كالحب، كعاطفتو تجاه الشخصيات األنانية 

 (1)المجرمة.

اعيؿ استطاع مف خبلؿ كتابو "التفسير النفسي نستطيع أف نقكؿ أف عز الديف إسم

 ة.األدبيلؤلدب" أف يفتح مجاال كاسعا لدراسات النقدية 

                                                           
 .142عمر عيبلف: مقاربة في نقد النقد، ص( 1)
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لقد شكمت معالـ التحميؿ النفسي فضاءن بالنسبة لمباحثيف خاصة في مجاؿ األدب، 

، مصطفى حيث استفاد العديد مف النقاد مف طركحات عمـ النفس مثؿ: عز الديف اسماعيؿ

السكيؼ، كما نجد الناقد حسف المكدف قد لعب دكرا في ترسيخ المنيج النفسي في نقدنا، فقد 

، بعد أف األدبينحا منحى جديدا في تطبيؽ المنيج النفسي؛ إذ تكجو بدراستو نحك العمؿ 

كانت الدراسات السابقة تركز عمى شخصية األديب، كيظير ذلؾ  خاصة في كتابو "الركاية 

يؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي" كالذم سيككف محؿ دراستنا لما ليذا كالتحم

 األخير مف أىمية في الساحة النقدية.

 انتعرٌف تانكاتة: أوالـ
لعمو مف الصعب الحديث عف االتجاه النفسي في النقد العربي بصفتو اتجاىا لو 

لعربية، إال أف ندرة النقاد حضكره المميز كالكاضح خاصة في سياؽ الحديث عف الركاية ا

 (1) .ت محدكدة مثؿ: دراسة حسف المكدف.الذيف سعكا في ىذا االتجاه إال في محاكال

                                                           

تحصؿ عمى بإقميـ الصكيرة المغرب، كقد  1963حسف المكدف: ىك ناقد كباحث مغربي مف مكاليد  * 

، ثـ عمى دكتكراه الدكلة 1996دبمـك الدراسات العميا مف كمية اآلداب بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 

، مف اصداراتو كمنشكراتو: ال كعي النص 2006اآلداب بجامعة القاضي عياض بمراكش سنة مف كمية 

، 2002في ركايات الطيب صالح، قراءة مف منظكر التحميؿ النفسي، المطبعة كالكراقة الكطنية، مراكش 

دب ، ترجمة كتاب التحميؿ النفسي كاأل2000الكتابة كالتحكؿ، منشكرات اتحاد الكتاب المغرب الرباط 

 .1996بيمماف نكيؿ المجمس  األعمى لمثقافة بالقاىر -لصاحبو جاف
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قراءات مف منظكر التحميؿ  ليس ىناؾ شؾ في أف دراستو "الركاية كالتحميؿ النصي

 النفسي" ىي مف أبرز الدراسات النقدية التي تبنت االتجاه النفسي.

لكتاب مف مدخؿ نظرم ييدؼ إلى اعادة النظر في ثنائية: األدب كما قد تألؼ ىذا ا 

 كالتحميؿ النفسي كاعادة المسألة بينيما.

كمف قسميف تطبيقيف، كقد تضمف القسـ األكؿ مف الكتاب محاكالت تطبيقية تمزج بيف 

المقاربة المكضكعاتية كالمقاربة النفسانية بما يسمح بكشؼ بعض المكضكعات الممحاحة في 

 اية العربية.الرك 

أما القسـ الثاني: مزج بيف المقاربة األسمكبية كالمقاربة النفسانية بشكؿ يسمح بقراءة 

 في حد ذاتو في أساليو كمناىجو في الكتابة. األدبيالعمؿ 

 دراسة يتٍ انًذوَة:ـ ثاٍَا
لقد اعتمد حسف المكدف في دراستو عمى المنيج النفسي، كما اختار الركاية عمى بقية 

 ة األخرل بغية تجديد ميداف البحث:األدبيناس األج

كما  يتألؼ ىذا الكتاب مف مدخؿ نظرم كقسميف تطبيقيف، ييدؼ المدخؿ النظرم إلى 

عادة مساءلة العبلقة بينيما، أما القسـ  إعادة النظر في ثنائية األدب كالتحميؿ النفسي، كا 

تطبيقية تمزج بيف المقاربة األكؿ مف الكتاب يتضمف عشر ركايات كىي عبارة عف محاكالت 

 المكضكعات كالمقاربة النفسية.
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أما القسـ الثاني يتضمف سبعة ركايات كىي مزج بيف المقاربة األسمكبية كالمقاربة 

 النفسانية.

 يُهح حسٍ انًىدٌ فً انذراسة: ثانثاـ

 افتتح حسف المكدف كتابو بافتتاح خص فيو الذكر بأف مكتبتنا العربية كالمغربية قميمة

  (1)ة كالركائية  خاصة ، مقارنة بالدراسات األخرل.األدبيفي الدراسات النفسانية لمكتابة 

كما ذكر سبب تأليفو ليذا الكتاب: أنو يكاصؿ تجريب منيج نفسي يتميز عف النقد 

جراءاتو كيتعمؽ األمر بمنيج التحميؿ النصي الذم يفتح  النفسي التقميدم في مقاصده كا 

 (2)ىك بؤرة التحميؿ دكف إقصاء كمي لمكاتب أك الشاعر.  األدبيالطريؽ ليصبح النص 

 لذلؾ فأنسب منيج لدراسة حسب الناقد ىك المنيج النفسي. 

أما ىدفو مف ىذه الدراسة يسمح بإبراز العناصر المختمفة التي تككف النص الركائي، 

ألف النص ىك الذم  كما يجعؿ مف الكتابة فضاءن تخيميا كفتح حكارنا حرنا بيف النص كالقارئ،

بيمماف نكيؿ: " القارئ الذم يسبح في النص ألجؿ  -يفرض منيج قراءتو كما يقكؿ جاف

االصغاء الى عمؿ ال شعكرم، عندما يأخذ القمـ ليتكجو إلى الجميكر عميو أف يكشؼ عف 

 (3)نفسو كسائؿ تسمح بنقؿ ىذا العمؿ الى ال شعكر قرائو."
                                                           

، دار االماف، الرباط، 1حسف المكدف: الركاية كالتحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي، ط( 1)

 .7، ص2009
 الصفحة نفسيا.المصدر نفسو :  ( 2)

 .8ص  المصدر نفسو: (3)
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دب؛ ألف األدب يعبر عف الكاقع السرم لئلنساف كيتحدث في ختاـ االفتتاح عف األ

فاألدب حسب رأم الناقد ىك المغة األخرل التي ينبغي النظر الييا عمى أنيا عمؿ كاشتغاؿ 

 (1)يقع بيف الرغبة كالمحكي.

  انًصادر وانًراخع: ـراتعا
 نجد الناقد في ىذا الكتاب زاكج بيف المصادر كالمراجع األجنبية كالعربية.

ظ في مراجعو التنكع بيدؼ الكصكؿ مراماتو النقدية التي ابتغاىا، كقد أكد كما نبلح

الناقد أف دراستو لمنصكص الركائية تحتاج إلى مرجعية نفسية تمكنو مف إدراؾ ما يبتغيو 

بيمماف نكيؿ" التحميؿ النفسي كاألدب"، بختيف  -كنذكر مف ىذه المراجع المترجمة جاف

ما  المراجع بالمغة العربية نذكر: عصفكر جابر" ىكامش ميخائيؿ" شعرية دستكيفسكي"، أ

 الكتابة" ، كمف المصادر نذكر "محمد برادة لعبة النسياف"، محمد شكرم "  الخبز الحافي " 

كمف الممفت أف المراجع  التي أعتمد عمييا تكاد تتقاطع مع كتابو كتشير حكاشي 

" لساف العرب "البف منظكر كمحمد الكتاب إلى  تكرار اإلفادة مف بعض الكتب مثؿ الكتب

 برادة، سعيد الغانمي، مبارؾ ربيع.

كتكراره لبعض الكتب أكثر مف غيرىا يدؿ عمى تكجيو النفسي كال بد مف االشارة إلى 

أف الناقد في ىذا الكتاب استفاد مف طركحاتو السابقة ككتابية: "ال كعي النص في ركايات 

أشار المؤلؼ صراحة إلى ذلؾ حيف قاؿ:" كنشير  بيمماف نكيؿ كقد -الطيب صالح"، كجاف

                                                           
 .10صؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي، التحميك حسف المكدف : الركاية( 1)



 دراسة تطبيقية ًقد الٌقد لكتاب الرواية والتحليل   الفصل الثاًي

 الٌصي قراءات هي هٌظور التحليل الٌفسي   
 

 
33 

، تحت عنكاف: " ال كعي 2002في ىذا اإلطار الى رسالتنا الجامعية التي صدرت سنة 

النص في ركايات الطيب صالح، كفييا حاكلنا قراءة ركايات الطيب صالح مف منظكر نفسنا 

 (1)يقرأ النص بعيدا عف مؤلفو.

 (2)جاف بيمماف نكيؿ" التحميؿ النفسي كاألدب" . -ككذلؾ قكلو: "يمكف اختزاؿ كتاب

كما نبلحظ إلماـ الناقد بالمراجع كمحاكلتو اإلفادة منيا، كما نجد اجتيادات الناقد 

المكجكدة بيف دفتي الكتاب ىي ما كاف ينتظره، مع اإلقرار بصعكبة تحكيؿ المعطيات 

 النفسية إلى إجراءات نقدية تمارس عمى الركاية.

 صطهح:انً ـخايسا
نمحظ بأف المصطمحات النفسية حظيت بالكثير مف االىتماـ في ىذا الكتاب، لذلؾ  

حاكلت البحث قدر االمكاف عف معاني ىذه المصطمحات التي يبدك بعضيا أكثر استعماال 

لدل الناقد كىي )األنا، البلشعكر، العنؼ، الجسد، المذة، المرأة، لذة سادية ال شعكرية، عقدة،  

 لجنس، الخمفية البلكعية، بكليفكنية، المحكي النفسي، المكنكلكج الداخمي(.التخييؿ، ا

كغالبا ما حرص الناقد عمى تكضيح ىذه المصطمحات داخؿ اإلجراء النقدم لمحتكيات 

 الكتاب، فالناقد يتناكؿ بداية مصطمح :

                                                           
 .16التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي ص ك حسف المكدف: الركاية(1)

 .13ص  المصدر نفسو: (2)



 دراسة تطبيقية ًقد الٌقد لكتاب الرواية والتحليل   الفصل الثاًي

 الٌصي قراءات هي هٌظور التحليل الٌفسي   
 

 
34 

األنا: كمعنى ذلؾ أف ىناؾ أشياء تفكر بداخؿ األنا كتكجو أفعاليا مع أفكارىا  -

 (1)ف أف تحاط عمما بحدكث بعض الظكاىر.دك 

 (2): كىك المكقع الضابط لحضكر الفرد كادراكو ككعيو.le Moiاألنا  -

كنجد الناقد في تحديده داللة البلشعكر: يعتبر الحمـ، كالمعب ،كاألسطكرة كالممحمة 

 (3)كالركاية مف انجازات نفس البلشعكر.

شة كالصفحة البيضاء كالعنؼ الري –العنؼ: ىك العنؼ المكجكد بيف االنساف  -

 (4)المكجكد بيف فـ الطفؿ الرضيع كثدم أمو.

نجد الناقد يعتبر العنؼ الذم يمارس عمى الصفحة البيضاء يجعميا تتألـ ألف ىناؾ 

 قمما أسكد يمكث بياضيا.

كفي تحديده لداللة المكبكت: ىك مشخص نفس متعمؽ بالذاكرة أك ذكرل  المكبكت:

 (5)داخؿ البلكعي.خضعت لئلبعاد كالكبت 

المكنكلكج الداخمي: عند الناقد ىك مشكؿ أدبي مف خبللو نسمع أصكات الشخصية 

الداخمية، كأفكارىا األكثر حميمية كاألكثر قربا مف ال كعييا، كبيدكا أنو سابؽ عمى كؿ تنظيـ 
                                                           

 .13ص التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي،ك حسف المكدف : الركاية( 1)
 .90، مطبعة أنفكبرايت ،ص2معصر مناىج كنظريات كمكاقؼ، طال حميدة لحميداني: الفكر النقدم  (2)
 .14التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي ص ك حسف المكدف : الركاية(3)
 .33المصدر نفسو: ص (4)
 .74المصدر نفسو: ص  (5)
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منطقي، كمقدـ مف خبلؿ تراكيب تعطي االنطباع بأننا أماـ فكر في جريانو التمقائي، في 

 (1)ميبلده األكؿ لـ يخضع بعد لممراقبة البلكعي كتنظيمات المنطؽ كتقييدات النظاـ المغكم.

كقد بدا في الكتاب غالبا، أف الناقد متمكف مف دالالت مصطمحاتو التي عجت بيا لغتو 

النقدية كتشير باالتجاه النفسي الذم اشتغؿ عمى ضكئو لذلؾ يحتاج القارئ إلى معجـ مرادؼ 

راءة لكي يبقى عمى تكاصؿ مع تمؾ المصطمحات المتكاترة في القراءة النقدية التي لعممية الق

يقدميا، كبناءنا عمى ذلؾ فإف القارئ كالمتخصص يجد مف الصعكبة بمكاف التكاصؿ مع 

الكاتب كال سيما أف غرض الناقد في االتجاه النفسي قد أحاؿ لغتو في مكاطف عديدة كىذا ما 

 المتمقي.يستدعي جيدا نكعيا مف 

 انًتٍ انروائً:سادساـ 
مف الممفت اف الناقد قد تناكؿ المتف مف زاكية نفسية كىذا يجده القارئ خبلؿ اطبلعو 

 عمى الكتاب.

 طبيعة المتف الركائي: -1

إف اتخاذ حسف المكدف ليذه الركات كميا يجعؿ منيا مجاال كاسعا لمقراءة، كما نجد 

ا: المغربية، لبنانية، مصرية، ككيتية، سعكدية، جزائرية الناقد قد تناكؿ متكف ركائية عديدة مني

 كىذا دليؿ عمى التنكع في المتكف. 

 

                                                           
 .153ص التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي، ك  حسف المكدف: الركاية(1)
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 .(1)2004مغربية: نجد مصابيح مطفأة لمكاتب المغربي أحمد الكبيرم سنة  -

لبنانية: تنتمي ركاية الحي البلتيني لمكاتب المبناني سييؿ ادريس الى مرحمة  -

 ت مف القرف الماضي.التجريب التي انطمقت في الخمسينا

الككيتية: تنتمي ركاية رجيـ الكبلـ لمكاتبة الككيتية فكزية شكيش، فقد أصدرت  -

 (2)خبلؿ التسعينات أعماال شعرية كمسرحية لقيت ترحيبا خاصا.

مصرية: تنتمي ركاية غربة المنسي لمكاتب المصرم يكسؼ القعيد التي  -

 (3)ات كالبحث عف أخؼ احاسيسيا.، بقدرتيا عمى سبر الغكر كاستنباط الذ1985صدرت 

سعكدية: تنتمي ركاية المنبكذ لمكاتب السعكدم عبد اهلل زايد تنتمي إلى ىذا  -

 (4)الصنؼ الثالث الذم يجمع بيف الحكايتيف.

جزائرية: تنتمي ركاية أشجار القيامة لمكاتب الجزائرم بشير مفتي التي صدرت  -

 (5).2005سنة 

 الركايات مف أجؿ تحميميا مف منظكر نفسي.نجد الناقد قد عمؿ عمى عرض ىذه 

 تكزيع المتف المدركس: -2
                                                           

 .84التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي، ص ف المكدف: الركاية ك حس(1)
 .146المصدر نفسو: ص  (2)
 .199المصدر نفسو: ص(3)
 .182نفسو: ص  المصدر (4)
 .09ص  المصدر نفسو:(5)
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ركز  الناقد ىنا عمى االطار النظرم، حيث يدعكا إلى إعادة طرح األسئمة، كاعادة 

النظر في المسممات كالتفكير مف جديد في العبلقة بيف األدب كالنفس كمساءلة محدكدية 

قمب السؤاؿ، فاليـك لـ يعد السؤاؿ: ىك ىؿ  تطبيؽ  المنيج النفسي عمى األدب  كالعمؿ عمى

بؿ السؤاؿ ىؿ: ىؿ يمكف تطبيؽ األدب عمى   ؟ يمكف تطبيؽ التحميؿ النفسي عمى األدب

 (1)؟التحميؿ النفسي

 اإلطار التطبيقي كقسمو إلى قسميف:

خصصو في محاكالت تطبيقية تمزج بيف المقاربة المكضكعاتية كالمقاربة  القسـ األكؿ:

، بما يسمح باكتشاؼ بعض المكضكعات الممحاحة في الركاية العربية في عبلقتيا النفسانية

 (2)بالخصائص الشكمية كالجمالية كالفنية.

مزج بيف المقاربة األسمكبية كالقارية النفسانية بشكؿ يسمح بقراءة العمؿ  القسـ الثاني:

 (3)في حد ذاتو، في أساليبو كمنيجو في الكتابة األدبي

 

 

 

                                                           
 .09، ص التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسيحسف المكدف : الركاية ك (1)
 .10:المصدر نفسو  (2)
 .10ص المصدر نفسو: (3)
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 الخراء انُقذي:ا ساتعاـ
 انتصٍُف:ـ  6
، مف مناىج النفسي كىك مف المناىج السياقية ىك كتاب حداثي ألنو طبؽ عمى المنيج 

 النقد الحديثة.

كما يقتصر ىذا الكتاب عمى تمييد يفصؿ فيو منيجو المتتبع، مشكبل الخطة النظرية 

ؿ بعد ذلؾ إلى المدخؿ المحددة لخطكات الكتاب كأسباب اختياره ليذا المقترح كأىدافو ليدخ

كىك نظرم ثـ بعد ذلؾ الى التطبيؽ مف خبلؿ مف تحميمية لعدد مف الركايات مف منظكر 

 التحميؿ النفسي.

 االَتقاء فً انتصٍُف:ـ  2
يختار الناقد التمييد بصفتو خطكة ضركرية يفرضيا البحث كيحتاجيا الباحث في 

 االستدالؿ عمى مفاتيح الكتاب.

 مادتو النقدية، عمى االتجاه النفسي مركزا عمى آليات التحميؿ النفسي.كيستند الناقد في 

 حكى انقًٍة عهى انتصٍُف:ـ  9
 نعـ أعجبني ىذا الكتاب ألف الناقد استطاع تطبيؽ آليات التحميؿ النفسي عمى الكتاب.

كما تجد أف ىناؾ بعض الدراسات التي تناكلت الركاية مف منظكر التحميؿ النفسي: 

رج طرابيشي الذم نجده بالغ مف خبلؿ تحميبلتو السابقة في عقد الصمة بيف كدراسة جك 

المؤلؼ كنصو اإلبداعي كعد كؿ األعماؿ ضمف السيرة الذاتية كىك بذلؾ ينطمؽ مف حياة 

كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكلو: "ىذه الدراسة  األدبياألديب الشخصية ليحكـ عمى انتاجو 
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خية منيجية ىي التي حممتنا عمى تخصيص مرحمة تستمد عمى عدة حمقات كاعتبارات تاري

الحمقة األكلى لركاية السيرة الذاتية، كىذه االعتبارات متضامنة أصبل: فركاية السيرة الذاتية 

سابقة في الظيكر عمى الركاية بحصر المعنى: بؿ أف البكاكير األكلى لمركاية العربية، 

ركاية السيرة الذاتية )ابراىيـ الكاتب، المستكفية لحد أدنى مف الشركط الفنية، انحسرت ب

 (1)ابراىيـ الثاني، عكدة الركح، عصفكر مف الشرؽ(".

عندما يصؼ الحاالت  مصداقيتيالذلؾ يمكف القكؿ أف التحميؿ الذم أفقد تحميبلتو 

الشخصية عمى أنيا عقد تككنت منذ الطفكلة كىك بذلؾ ينقاد تماما لآلراء فركيد التي لقيت 

 عتراض.الكثير مف اال

كما نبلحظو مف خبلؿ المدخؿ أف المكدف قاـ بإعادة النظر في العبلقة المكجكدة بيف  

النظر النفسي كاألدب، ألنو لطالما كاف السؤاؿ المطركح ىؿ يمكف تطبيؽ  التحميؿ النفسي 

ع ادة المساءلة اعتبار أف األدب ال يكؼ عمى األدب  كنجد الناقد ىنا قاـ بقمب األدكار كا 

 عمى االنتاج كالحديث.

حيث نجده استدؿ بذلؾ في قكلو: "العبلقة بيف األدب كالتحميؿ النفسي  مسألة إشكالية  

كىي إلى اليـك الزالت تسيؿ الكثير مف المداد، كأقترح عمى القارئ الكريـ الكقكؼ عند ثبلثة 

ا أنيا تغير النظر إلى العناصر األساس في ىذه دراسات معاصرة القاسـ المشترؾ بيني

                                                           
، 1982، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، 1جكرج طرابيشي: عقدة أكديب في الركاية العربية، ط (1)

 .07ص 
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العبلقة فركيد كالتحميؿ النفسي كاألدب، كيفيد بناء العبلقات القائمة بيف ىذه األطراؼ، يسمح 

 (1)كما بينيا مف عبلقات. األدبيبفتح أفاؽ جديدة أماـ فيمنا لنفسي ك 

بلقة بيف التحميؿ النفسي كما نمحظو في الدراسة األكلى أف الناقد قد استند في تبياف الع

 بمماف نكيؿ "التحميؿ النفسي كاألدب". -كاألدب مف خبلؿ كتاب جاف

ىمية التحميؿ النفسي تكمف في خمخمتو بعض أنجده استدؿ بذلؾ في قكلو: " أف  حيث 

المسممات كذلؾ بافتراضو أف األنا ليست سيدة بيتيا كمعنى ذلؾ أف ىناؾ أشياء تفكر بداخؿ 

فعاليا مع أفكارىا دكف أف تحاط عمما بحدكث بعض الظكاىر، أما األدب فعف األنا كتكجو أ

 (2).طريقو نعيه 

مف خبلؿ ذلؾ نجد أف الناقد يعتبر التحميؿ النفسي يبحث عف ما تختمجو النفس 

البشرية مف مكبكتات كأفكار غامضة، أما األدب فيك الكسيمة التي تمكف النفس البشرية 

ي بحاجة إليو كما تكصؿ إلى كلع مؤسس التحميؿ النفسي باألدب التعبير كالكصؿ إلى ما ى

 بناءن عمى حج كثيرة.

                                                           
 .11التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي ص حسف المكدف : الركاية ك (1)
 .13المصدر نفسو: ص (2)
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ة األدبيمف خبلؿ قكلو: " أف مؤسس التحميؿ النفسي قد كاف قارئ كبير لؤلدب، قراءتو 

ىي التي سمحت لو بالدخكؿ مدرسة العباقرة في األدب الذيف سبقكه دكف عمـ منيـ إلى 

 (1)الكبرل".طريؽ االكتشافات النفسية 

ف ىناؾ عبلقة كثيقة أ بيمماف نكيؿ نجد المكدف يثبت -بناء عمى ما جاء في كتاب جاف

بيف التحميؿ النفسي كاألدب مف خبلؿ قكلو: "أف مؤسس التحميؿ النفسي كاف يتغذل مف 

 (2)".األدبية كيحمـ في الكقت نفسو بالشيء األدبيقراءتو 

قد أراد أف يبيف لنا ىؿ يمكف أف نعتبر فركيد كما نمحظو في الدراسة الثانية أف النا

 شاعرا مف خبلؿ المقالة المشيكرة ليديا فيمـ تحت عنكاف "فركيد شاعر البلشعكر".

حيث نجده استدؿ بذلؾ في قكلو: "لقد عبر الكثير مف الكتاب كالمبدعيف لفركيد في 

تمي إلى األدب مثؿ السنكات الخيرة مف حياتو عف إعجابيـ بأعمالو النظرية باعتبارىا تن

 (3)"ف، فرجينيا ككلؼ، ركماف ركالف...أعماليـ تكماس ماف ألبير ككى

مف خبلؿ ذلؾ نجد أف الناقد يثبت أف فركيد كاف شاعرا بناء عمى ما جاءت بو ليديا 

 فيمـ.

                                                           
 .14ؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي ص التحميحسف المكدف : الركاية ك (1)
 .16المصدر نفسو: ص (2)
 .17المصدر نفسو: ص (3)
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كما نمحظو في الدراسة الثالثة أف الناقد أراد أف يجيب عف السؤاؿ ىؿ يمكف تطبيؽ 

النفسي مف خبلؿ الكقكؼ عمى كتاب بيير بيار، عمى الرغـ أف ىذا  األدب عمى التحميؿ

بؽ التحميؿ النفسي عمى الفت ألننا اعتدنا أف نسأؿ ىؿ بإمكاننا أف نطك  السؤاؿ ىك قكم

 العكس. كأ ؟األدب

حيث نجده استدؿ بذلؾ في قكلو: " ىناؾ العديد مف األسباب التي تدعكنا إلى مراجعة  

الذم يطبؽ التحميؿ النفسي عمى األدب قد  األدبيمف أىميا أف الناقد العبلقة بيف االثنيف ك 

أصابو عمى االفبلس كيعكد السبب في ذلؾ إلى أف تطبيؽ التحميؿ النفسي عمى األدب يؤكد 

...، كبالعكس إذا تـ  االعتماد عمى األدبييضيء العمؿ  النظرية التي يتـ االنطبلؽ منيا كال

 (1)"ف يقكؿ أشياء عديدة لمتحميؿ النفسي.أدب كاف األمنيج يقمب االشياء يككف بإم

كمف خبلؿ ذلؾ نجد الناقد يعتبر أمكانية تطبيؽ األدب عمى التحميؿ النفسي اقتراح 

 جرمء كصعب يحتاج إلى اإلبداع كاالبتكار.

 

كمف خبلؿ ما جاء في المدخؿ نجده يتكافؽ مع عنكاف الكتاب ألف الركاية مف األجناس 

قكؿ الكثير لمتحميؿ النفسي عف تستطيع استنطاؽ ذاتية اإلنساف كتستطيع أف تة التي األدبي

 نساف.اإل

                                                           
 .22التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي صحسف المكدف : الركاية ك (1)
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خبلؿ القسـ األكؿ مف الكتاب نجد الناقد قد تناكؿ العديد مف الركايات مف منظكر 

 التحميؿ النفسي.

فمثبل في ركاية الخبز الحافي تناكؿ الناقد لمكتاب المغربي شكرم تناكال مكضكعا ىاما 

عنؼ كيظير ذلؾ في قكلو: "إف الخبز الحافي تنقؿ كاقع العنؼ الفظي المفظي كالنفسي كىك ال

لسكؽ، محؿ العمؿ، دكر الذم يسكف فضاءات اجتماعية عديدة. ) العائمة، الشارع، ا

 (1)دعارة... (

كما يخمص الناقد أف محمد شكرم لـ يكتب ركاية بؿ كتب سيرتو الذاتية في قالب 

ي فيظير ذلؾ مف خبلؿ قكلو: " كيقكؿ ى نفسو بطريقة إسقاطيو ك ركائي، كىك يتحدث عم

 (2)...ىذه الصفحات عف سيرتي الذاتية كتبتيا. "الكممة التي افتتح بيا المؤلؼ:

كما ال نعدك عف الحقيقة ككف الناقد ال يعد ىذه الركاية ضمف السيرة الذاتية كيظير 

دكجا متناقضا يمكف اعتباره محكيا  ذلؾ مف خبلؿ قكلو: " ىكذا يأتي المحكي منقسما كمز 

أتكبيكغرافيا أك محكيا ركائيا، كأنما يريد أف يككف مخمصا لمكاقعي المرجعي مف دكف أف 

ك أكف مف دكف أف سمي أتكبيكغرافيا يتخمى عف الركائي التخيمي كأف يككف محكي حياة ل

 ( 3)سيرة ذاتية، كأف يككف ركاية دكف أف ينفصؿ عف مؤلفو.

                                                           
 .29التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي ص حسف المكدف : الركاية ك (1)
 .34الصفحة  المصدر نفسو: (2)
 .35ص المصدر نفسو: (3)
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الخياؿ كالخياؿ يظير ك  بيف الكاقع ف الناقد يعتبر شخصية السارد منقسمةكما نمحظ أ

في قكلو: "تعثرت كسقطت أىكل عميا بالعصا. عكيت شتمتو في خيالي، يدفعني برأس 

العصا إلى األماـ... يضربني....كيمعنني جيرنا، أضربو كألعنو في خيالي، لكال الخياؿ 

 (1)النفجرت". 

 (2)" ال بد أف أتعمـ القراءة كالكتابة".الكاقع يظير في قكلو:  

كما نمحظ تعميؽ الناقد عمى األنا التي تشكمت عبر النص ىي متعددة كمنقسمة بيف 

  (3)الكاقع كالخياؿ كيظير ذلؾ في قكلو: " أنا أزداد راسة مع أمي كمع أطفاؿ الحي.

ريد أف يككف أبا كما نمحظ أف الناقد يعتبر اختيار شكرم لمكتابة بدؿ المرأة ألنو ال ي

فالكتابة مرتبطة عنده بعقدة األب كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكلو: " اخترت الزكاج بكتبي 

 (4)بالكتابة ضحيت بالمرأة كاألسرة مف أجؿ الزكاج بالكتابة كالقراءة".

كـ يخمص الناقد مف خبلؿ ركاية الخبز الحافي أننا أماـ كتابة تستمذ التدمير كالتكسير 

 تابات محمد شكرم امتازت بالكبلـ السكقي الفاحش العنيؼ.كالتيجيف، كأف ك

                                                           
 .34ص ، ظكر التحميؿ النفسيالتحميؿ النصي قراءات مف منحسف المكدف : الركاية ك (1)
 .32صالمصدر نفسو: (2)
 .30ص المصدر نفسو: (3)
 .33ص المصدر نفسو: (4)
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لـ نمحظ الناقد خبلؿ تحميمو لركاية لعبة النسياف مف خبلؿ الحديث عف الكتابة كاأل

يعتبر الكاتب ىك مف يتألـ كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكلو: " منذ اآلف لف أراىا كقمت في نفسي 

 (1)مكف عميو التراب.كىـ يضعكف جسميا الصغير المكفف داخؿ حفرة كييي

يتألـ مف فقداف أمو  درخة شعرية إلنساف محد  صجد الناقد يعتبر ىذه الركاية ىي كما ن

كبدؿ الحزف كالبكاء، يدعكنا لممارسة لعبة النسياف: نسياف الكجع كصداع الرأس كتحاشي ما 

لضحؾ يؤلـ النفس مف خبلؿ استحضار الطفكلة كالذكريات المآلل بالحياة كالحب كاتخاذ ا

 (2)أسمكبا في الحياة.

سكد، بيض كاألقو النجذاب الراكم إلى ثنائية األكما نمحظ أف الناقد قد بالغ في تعمي 

صاعة الجير كشعرىا كيتجمى ذلؾ في قكلو: يبكي الطفؿ ألنيـ أبعدكه عف جسدىا االبيض بن

 . الفاحـ الطكيؿ

أف يصير كاتب فيؿ يمكف أف ىي ثنائية األبيض كاالسكد، الثنائية التي يستمـز اليادم 

نقكؿ إف ذلؾ الحديث بكؿ ما تركو في النفس مف ألـ ىك الخمفية البلكاعية النجذاب  الكاتب 

إلى الكتابة، إلى الكرقة البيضاء؟  الكرقة البيضاء ىذا الجسد االبيض يستعيد الكاتب تمؾ 

 (3).يمية التي تفيض حبا كحنانا كدفئاالعبلقة الحم

                                                           
 .40التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي ص حسف المكدف : الركاية ك (1)
 .41صلمصدر نفسو: ا(2)
 .43ص  المصدر نفسو:(3)
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 أف الكتابة ىي التي تساعد الفرد أك الذات عمى نسياف األلـ.لى إكيخمص الناقد  

مف خبلؿ الحديث عف الكتابة كالحداد، تعتبر ركاية عمؿ الحداد ىي امتداد لركاية لعبة 

 النسياف.

كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكؿ الناقد: "نقترح أف نطكر ىذه الدراسة الجزء األخير مف  

ف الضكء عمى مفيـك عمؿ الحداد، أك ما يقترحو محمد الدراسة السابقة كأف نمقى المزيد م

 (1)."برادة بتسمية السمكاف

يخمص الناقد أثناء تحميمو لركاية السمكاف يصعب عمى القارئ استحضار الشيء المفقكد 

في كامؿ صكرتو كىذا ما يفسر لجكؤه إلى لغة الشعر أحيانا، كىذه المغة صعبة يفيميا ذكم 

 مة الناس.االختصاص كال يفيميا عا

كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكؿ: " جسدىا األبيض بيضا بنصاعة الجير كشعرىا الفاحـ 

 (2)الطكيؿ".

كما نبلحظ مف خبلؿ ىذه الركاية أف الناقد يبرر انجذاب الراكم إلى الكتابة، أمر  

طبيعي أم أف الناقد ييرب مف الحداد كيجرب نسياف ذلؾ مف خبلؿ الكتابة كيستدؿ الناقد 

كمو مف خبلؿ قكلو: " ليس غريبا أف ينجذب اليادم غمى الكتابة، فالكتابة ليا مف كيعمؿ ح

                                                           
 .46ص  ،التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسيحسف المكدف : الركاية ك  1

 .51المصدر نفسو: (2)
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القكة الرمزية الغمصة ما يسمح ليا باختزاؿ ىذه الثنائية... ككأنو عندما يشرع في الكتابة 

 (1)" .يضع السكد عمى األبيض يبعث الركح الجسد الميت فيك يجعمو يتكمـ كينطؽ

ساعدتو في التعبير عف ال شعكره كاستنزاؼ الحزف كالكآبة ف الكتابة قد أكما نمحظ  

 كالتخفيؼ مف شدة األلـ المتجذر في النفس.

كيستدؿ النقاد عمى ذلؾ في قكلو:" كتقتضي عمؿ الحداد أف يشتغؿ الكتابة كأداة تدمير 

منظـ لؤلنا بقصد أحداث تذكيب كامؿ لمذات كاعادة بنائيا بالمعنى الذم يجعيا تستعيد 

 (2)المقاكمة كالحياة". أسباب

شبو ما تككف أاليؤالء يعتبر الشخصية المحكرية كما نمحظ أف الناقد أثناء تحميمو لركاية 

 بالمغز.

كيستدؿ بذلؾ في قكلو: " تبدكا الشخصية المحكرية في ركاية اليؤالء كىي التي تكمؼ 

 (3)بميمة السرد شخصية اشبو ما تككف بالمغز.

ؾ في قكلو: " لقد نجح الو في عالـ مقمؽ كغريب كيظير ذلدخإيثبت نجاح السارد في 

دخاؿ القارئ إلى عالـ مقمؽ، كمظمـ  كدفعو إلى المشاركة البحث عف معنى لما إالسارد في 
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يحدث كزرع في نفسو األمؿ في الحصكؿ عمى البراءة األخيرة كتركو مع نياية غامضة 

 (1) معقكلة؟مفتكحة، كأف البلمعقكؿ ال يمكف أف تككف نيايتو إال

في حديث الناقد عمى الكتابة كعكدة المكبكت شعرية البحث في مكبكت الذات، نمحظ  

 الناقد أثناء تحميمو لخطبة الكداع أنيا تركم لنا حقائؽ السياسييف المنفييف في المغرب.

كيستدؿ عمى ذلؾ: "الركاية مف ىذا الجانب تقكؿ ما يحدث في المغرب المعاصر مف 

عف حقيقة السياسييف المنقبيف كالمبعديف كالمختفيف، أم أنيا تقكؿ ىذا مصالحة كبحث 

 (2)االنتقاؿ الذم يحدث في المغرب."

بحيث عف شيء نفيس تعرض لمكبت كما نبلحظ أف الناقد يعتبر الراكم بيذا محكي 

 بعاد.كاإل

كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكلو: " كنت فشمت في أف أجد الحب الذم تخيمتو، العالـ الذم 

 (3).الشباب قبؿ أف تبتدأ، سعيد يعتقؿأبحث عنو ميداف انتيت فترة 

معرفة بالذات ىذه الذات ال يمكف أف تخرج  يشيدكيخمص الناقد أنو أما نص ركائي  

مف حالة الفراغ كالجمكد كاالحباط كأف تحيي الحياة مف جديد إال باستعادة المكبكت كاسترجاع 

ذلؾ بالجمع بيف المذة  سعيدك  لمتعارضيف، أحمد،البعد كالمنفي، كخمؽ التكاصؿ بيف ا
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كالنضاؿ بيف الحمـ كالكاقع، بيف الكتابة كالسياسة، كما نجد لغتو تتحرر مف كؿ مقكمات 

 (1)الكبت كالكعي، المغة غالبا ما تتزع إلى الرمز كالمجاز.

حظ نا كبكليفكنية المحكي نبللحي البلتيني: التحميؿ النفسي لؤلمف خبلؿ الحديث عف ا

تحميمو لركاية الحي البلتيني لراحؿ سييؿ ادريس اعتبر الناقد ركاية الحي  ؿأف الناقد خبل

دخمت تقنيات كأساليب جديدة الى األعماؿ الركائية أتي لبلتيني مف األعماؿ الركائية اال

 عممي ما تستحقو مف الدرس. -في حدكد –العربية لـ تمؽ بعد 

لى عالـ جديد إ ( بيركت ) عالميا األصمي "إف الركاية قد سافرت بالشخصية مف

ألف ىذا السفر بالشخصية خارج عالميا  ( باريس ) كغريب مختمؼ جذريا عف العالـ األكؿ

 (2)العائمي ىك الذم يسمح بتحميؿ نفسي أفضؿ."

ما يبرزه الناقد أف اندماج الشخصية في العالـ الجديد تسيؿ اكتشاؼ كتحميؿ لشخصية 

 اسو في تحقيؽ ذاتو، كاليركب مف العالـ األكؿ.البطؿ مف خبلؿ انغم

ثـ ينتقؿ الناقد لمحديث عف الصراع الذم كاجيو الفتى كنذكر الصراع الساس في 

ؿ كاف بيف أناه التي استطاعت الركاية لـ يكف بيف الفتى المبناني كحبيبتو الفرنسية جانيف، ب
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كبيف أنو التي ظمت متعمقة  تعثر عمى عالـ عائمي جديد اكثر حبا كحرية كحياة)...(أف 

 (1)بعالميا العائمي األصمي.

كمف ىنا يمكف القكؿ بأف الصراع الذم ظؿ يعاني منو الشرؽ كالغرب بيف عالـ المذة 

 مع المرأة في الغرب يقابمو اشتياؽ كتمسؾ بالعالـ األكؿ كباألـ.

مي مرير "فالقارئ يجد نفسو عمى طكؿ الركاية منذ صفحاتيا األكلى داخؿ صراع داخ

بيف أنا تبحث عف عالـ جديد رسمتو في خياليا كصار حقيقة ككاقعا بعد االستقرار في الحب 

البلتيني كىي تريد ىذا العالـ الجديد بديبل عف عالميا األصمي كبيف أنا ال تريد أف تيرب 

عف عالميا األكؿ كتحسب اتجاىو بالمسؤكلية، كتريد أف تكجيو كتعمؿ عمى تغيير ما تراه 

  (2)و غير مناسب.في

نمحظ أف الناقد أثناء تحميمو لركاة الحي البلتيني أنيا دشنت بحثا نكعيا غايتو التطكير 

التحميؿ النفسي لمشخصيات التخيمية أنيا تمجا مف حيف غمى آخر، كفي أجزاء مختمفة مف 

 .النص، إلى انزياحات استعارية فيشكؿ صكرة مرئية
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تمثمو شيئا فارغا يعكزه االمتالء كالفراغ كالكثافة كاف ي»كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكلو:  

صدفة جكفاء ممقاة عمى رمؿ الشاطئ عكدن فارغا مف الفش تتقاذفو، بال ىكادة مياه نير 

 (1)«.صاخب

كما نبلحظ أف الناقد يؤكد الدكر الكبير الذم لعبو المحكي النفسي في تحميؿ 

ذلؾ مف خبلؿ قكلو: "كاف يريد أف يظير ك  الشخصيات المحكرية في ركاية الحي البلتيني

يحيط نفسو بالكتب مف كؿ جانب فبل يزىد في القراءة كال يستطيع أف يخترؽ النطاؽ الذم 

 (2)ضربو مف حكلو، كلكنو لـ يكف بحاجة إلى ىذا كمو."

كيخمص الناقد أف غاية المجكء لبلستعارة ىك ما يسمح لممحكي النفسي بأف ينقؿ كقائع 

 كاؿ سردية أف تترجميا بطريقة مقنعة.نفسية ال يمكف ألش

جده يثبت كما نبلحظ أف الناقد في ىذه الركاية قد تعرض لممكنكلكج الداخمي كما ن

 نماطو عمى النص الحي البلتيني.أىيمنتو بمختمؼ أشكالو ك 

جعؿ مف أناه لما كاف الفتى المبناني يبحث عف ذاتو كي»كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكلو: 

ر ذعظات الحب كالمذة، أك في لحظات الالمجاؿ أماـ لح امركز انشغالو، فاسح

 (3)«كالضياع...
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ارة عف مناجاة مف أجؿ استنطاؽ كما نبلحظ أف الراكم يعتبر أف المكنكلكج الداخمي عب

فكار الداخمية لمشخصية كىذا ما يسمح بكشؼ الصراعات كالتناقضات التي يعرفيا فكر األ

 الشخصية الداخمية.

تعرض لممكنكلكج المسركد كىك يعد أحد أشكاؿ المكنكلكج الداخمي في كما نجد الناقد 

 ركاية الحي البلتيني.

"المكنكلكج المسركد كىك مف التقنيات األساسية المستعممة في تشخيص الحياة النفسية 

لمشخصية الركائية في سياؽ بضمير الغائب، كىك أكثر أشكاؿ المكنكلكج الداخمي تعقيدا ألنو 

كما ينتمي غمى االقتباس كبلـ  -كبلـ السارد–تماء الكبلـ الى المحكي لى انإيشير 

 (1)الشخصية.

نجد الناقد تحدث عف أىـ المشاكؿ التي يطرحيا المكنكلكج المسركد في ركاية الحي 

 البلتيني.

 أكال: أف الجزء األكؿ مف الجممة يشير أف المتكمـ ىك السارد. 

لـ" جزء يتصؼ بالترابط كالتماسؾ كشبو يعيف.  كيظير ذلؾ "أنو مقنع اآلف بأف باريس 

أما الجزء الثاني فيك ضكت مف داخؿ الشخصية كىذا الجزء مف كبلمو: "...ال، ال، تتعجؿ 

 (2)الحكـ". يتصؼ بالتقطيع كالتفكؾ كالتردد كالشؾ.
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 ثانيا: تتعدد الضمائر في الركاية.

لؾ أف تصدؽ عينيؾ. أك ما   كيستدؿ الناقد عمى ذلؾ : "ال ما أنت بالحالـ، كقد أف  

تشعر باىتزاز الباخرة كىي تشؽ ىذه األمكاج، مبتعدة بؾ عف الشاطئ، متجية صكب تمؾ 

 (1)المدينة التي ما فتئت تمر في خيالؾ، خياال غامضا كأنو المستحيؿ". 

الناقد يفترض إذا كاف المتكمـ ىك السارد، فإف ذلؾ ال ينفي أف لكبلمو عبلقة بدكاخؿ 

، كمف ىنا نجد أف السارد يصفيا منذ بداية الرحمة داخؿ فكر الشخصية، كما يؤكد الشخصية

 ذلؾ أف كبلمو يرتبط في مضمكنو بكبلـ محذكؼ لمشخصية.

كىذا ال يعني أف المتكمـ ىك السارد كأف المخاطب ىك الشخصية لذلؾ يمكف أف نجد 

 جممة تعكد إلى السارد الذم يتحدث عف الشخصية بضمير الغائب.

يظير ذلؾ في : " كأدىشو أف تصدل القاعة بالقيقيات لقد أنفذت نفسؾ، إنو الشاب ك 

الذم ال ىـ لو، كال يعمؿ في صدره أبو أك شاب، كلكف أال تبلحظ ألنيـ شربكا ثبلث 

 (2)زجاجات مف الخمر، كأنت لـ تفرغ كأسؾ األكلى؟"

 يخمص الناقد أف أىـ خاصية في الحي البلتيني ىي كثرة الضمائر.

سمكب ما يكضحو حسف المكدف مف الناحية ثة: كتتعمؽ بخصائص األالمشكمة الثال

 التركيبية مف االنقطاع كالتفكؾ كىيمنة الجمؿ التعجبية االنفعالية كالجمؿ االستفيامية.
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 كاستدؿ بقكلو:" كانطمقت جانيف مكنترك، دكف أف تعده بمقاء.

رؽ بعبلمات االستفياـ ىذه، كلـ تراؾ تغ ! إنؾ ما تزاؿ تتساءؿ !! أية فتاة ىي

 (1)لـ ال تريد ببصرؾ إلى نفسؾ أنت؟ أنا احسب أنؾ..." ! شخصيا ىي

كما نجد الناقد تحدث عف بكليفكنية المكنكلكج الداخمي كما ال يمكف الحديث عنيا إال 

 إذا تكفرت الشركط التالية:

خصية ال أف يككف كعي الشخصية مقسما كمنقسما غمى أصكات متعددة ففي داخؿ الش

 يتكمـ صكت كاحد بؿ أكثر مف صكت كما في ىذا النمكذج:

 لكف لماذا أقدـ باريس في الحؽ؟ أفرارا مف...

 ىذا. نؾ اآلف في باريس، حسبؾإ ! أخرس ىذا الفضكؿ .الخطيئة نفسيا

قميبل دكف ما تفكير   عش .عش قميبل دكف تفكير كتدبير .أتيت فبل تسؿ لـ أتيت 

إذا تعكد الى  تدرؾ فييا بعد السبب العميؽ لمجيئؾ، ربما تدرؾ ذلؾ لعمؾ .بكىيميا كتدبير

 (2)...فيو يتترب .ببلدؾ

يتجادالف  كيتحاكراف،   نبلحظ ىنا أف الصكت الداخمي لمشخصية ينقسـ إلى صكتيف

كلذلؾ نجد الناقد يعتبر البكليفكنية مجرد تجاكز لؤلصكات داخؿ الصكت الكاحد، كما تقتضي 
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عمى الصكت اآلخر، كأف يحصؿ االحتكاؾ بيف األصكات، كيفرز  أف يحيؿ كؿ صكت

 االحتكاؾ رؤل متعارضة غير متطابقة.

فاعؿ؟ ألـ تقرر بعد؟ ب أنت حسنا، ماذا  .تدؿ عمى ذلؾ " إف جانيف حامؿ إذفكيس

بالزكاج منيا...ماذا سيقكؿ الناس؟ لقد عاد مف باريس  داف لـ ىذا التردد؟ أنؾ لف تفكر أبكلك

عو فتاة، لـ تكف بكرا ألنيا كانت مخطكبة، فتاة طردىا أىميا، فتاة التقطيا مف كفي ذرا

الطريؽ، فتاة تشتغؿ في مخزف، فتاة مسيحية، مف غير دينو...فتاة...أية فضيحة، كأم عار 

 (1) .." ! سينصب عمى بيتنا

كما يكضح حسف المكدف بعد أف أنيى الصكت الممتبس المجيكؿ كبلمو، قاـ الفتى 

ناني إلى غرفتو ككتب المجيكؿ كبلمو، قاـ الفتى المبناني إلى غرفتو ككتب رسالة قاسية المب

إلى جانيف، في ضكء تعميمات ذلؾ الصكت العميؽ الغريب، طكؼ الرسالة ككضع عمييا 

عنكاف جانيف، كحينئذ استيقظ صكت داخمي يعارض ما قاـ بو الفتى كيتيمو  بالنذالة 

 كالجبف.

 (2)اآلف نـ قرير العيف أييا الجباف." ! صعداء أييا النذؿ"أجؿ اآلف تنفس ال
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كيخمص الناقد أنو سيبقى ىذا الصكت الداخمي األخير حاضرا، يعارض المكقؼ الذم  

أمبله ذلؾ ىذا الصكت األكؿ عمى الشخصية، كيعاتبو عمى سرعتو في اتخاذه المكقؼ الذم 

 ؼ شخصي بعيدا عف تأثيرات األـ.يحتاج أصبل لمكثير مف التريث: كالعجز عف اتخاذ مكق

كاستمر عمى الشاكمة نفسيا في الحديث  عمى األنشطة النفسية غير المفظية: المحكي 

 النفسي في أخبار عزبة المنيسي.

ما يكضحو الناقد أثناء تحميمو لركاية عزبة المنيسي أف السارد يقـك بكصؼ حركات  

مدل قدرتيا في ك  في رسـ الشخصياتالشخصية كأفعاليا، كأف لممحكي النفسي دكر ىاـ 

التعبير، كتحتاج إلى كساطة سردية في شكؿ متقطع لدكافع السرية الى تفسر حركات 

 ككممات كمشاعر الشخصية. 

كيستدؿ النافذ عمى ذلؾ:" عبث بظير الحمار، تاىت نظراتو في الحقكؿ البعيدة، نظر 

كغمس عينيو في رزقة السماء  إلى الكتد الذم تربط بو الجامكسة. أدرؾ لسانو في فمو،

 (1) الصافية تابع بنظرة حيرل سحابة بيضاء حتى غابت عف ناظريو..."

نمحظ ىنا أف الشخصية لـ تجد كممة لتعبر عما يحدث في عالميا الداخمي، إال أف 

حركتيا كأفعاليا الخارجية تفضح ارتباكيا كاضطرابيا، كالسارد حاضر ليمفظ مف األنشطة 

 ية ما يعكس األنشطة النفسية الداخمية.الحركية الجسد
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عبث بظير الحمار... تاىت نظراتو... نظر إلى ... غمس عينيو في... تابع بنظرة 

 (1)حيرل... جمس... نبش..." 

كما تحدث الناقد عف األنشطة الحركية الجسدية البلشعكرية  التي تعكس الداخؿ أكثر 

عبير عنيا إال بكاسطة سردية. مف خبلؿ مما تعكس الخارج. كما ال تستطيع الشخصية الت

المحكي النفسي، لكي يتمكف السارد مف التغمغؿ إلى المنطقة الغامضة التي يجتمع فييا كؿ 

ما ىك الجسدم كنفسي، كما يشير الناقد بأف السارد يقـك بكصؼ الحركات الشخصية 

 في العالـ الداخمي.كأفعاليا بالطريقة إلى تجعؿ منيا صكرا استعارية مرئية تعكس ما يحدث 

غمس عينيو في  –تاىت نظراتو في الحقكؿ البعيدة  -يظير ذلؾ: "عبث بظير الحمار

نبش  -تابع بنظرة حيرل سحابة بيضاء حتى غابت عف ناظريو-زرقة السماء الصافية

 (2)األرض بأصابعو". 

نسج ما يكضحو الناقد أف ىذه الجممة الكصفية تقكؿ أكثر مما يمكف أف تقكلو فيي ت 

ما يحدث في الخارج كتسجمو، كلكنيا تقدمو بالشكؿ االستعارم الذم يجعمو يفيض بالدالالت 

 النفسية ما يمكف مبلحظتو أف حسف المكدة يعتبر التشخيص االستعارم يسمح بكشؼ 

 السيركرات  النفسية، فما يحدث بالداخؿ يتـ تكثيفو في صكرة مرئية. 
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 (1)يعو". كيستدؿ عمى ذلؾ: "نبش األرض بأصاب

نبلحظ حسف المكدف استخمص بأف المجكء إلى االستعارة ىك ما يسمح لممحكي   

النفسي بأف ينقؿ كقائع نفسية ال يمكف لتقنيات المكنكلكج أف تترجميا بطريقة مقنعة، 

 كغامضة تجمع بيف الجسدم كالنفسي، بيف الخارج كالداخؿ، بيف الذات كالعالـ كاألخريف.

  ة:أحكاو انقًٍثايُاـ 
كفي ختاـ دراستنا ليذا الكتاب نصؿ إلى محاكلة جادة بالفعؿ لترسيخ المنيج النفسي 

 في نقدنا العربي فقد كاف لمناقد مجيكدات كبيرة ال يمكف أف ننكرىا:       

 قدرتو الكبيرة في التحميؿ.ك  تمكنو مف استخداـ ىذا المنيج -

 النفس . ـطمحات عمقدرتو الكبيرة في تكظيؼ، مص -

 في الربط بيف التنطير كالتطبيؽ كمف ىنا يمحظ المتمقي غنى في االجراء. نجاحو -

 فتح المجاؿ لتعرؼ أكثر عمى الركايات.ك  انتقاءه لمعديد مف الركايات يدؿ عمى التنكع  -

 ىذه المبلحظات النقدية تكشؼ عف الكعي النقدم الذم عرفو الناقد.

                                                           

 .184التحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي ص حسف المكدف : الركاية ك (1) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 خاتمة
 



 خاتمة
 

 
60 

حيث  ؛مت في تغذية الدرس النقدم العربيت ساىقدمت نظريات التحميؿ النفسي آليا

إف كصكليا إلى الكطف العربي عاد بفائدة معتبرة، رصدت ىذه الدراسات النقدية لمقاربة 

المتكف الركائية كىك ما بدا لنا في الدراسات النقدية التي قدميا الناقد المغربي حسف المكدف 

 بية كفؽ أليات المنيج النفسي.الذم أككؿ لقممو مقاربة مجمكعة مف الركايات العر 

 النتائج التالية: إلى كصمناكمف خبلؿ بحثنا ىذا 

أف البدايات الحقيقية لتأصيؿ المنيج النفسي كانت عمى يد الطبيب النمساكم  -

و التي رسى دعائمو كحاكؿ ترسيخو مف خبلؿ دراساتو كبحكثأ "سيغمكند فركيد" فقد

 :جماعة مف العمماء النفس نذكر منيـجراىا ليستمر تطكير ىذا المنيج عمى يد أ

 لفرد أدلر، شارؿ مكركف، شارؿ بكدكاف.أكارؿ غكستاؼ يكنغ، 

ف ىناؾ بعض أي في نقدنا العربي القديـ كجدنا المنيج النفس حخبلؿ تتبعنا لمبلم -

كقد كاف مف بينيا: محاكلة بشر بف المعتمر،  ، المحاكالت النفسية عند العرب القدماء

د القاىر الجرجاني، كما سعى النقاد العرب المحدثكف لتأصيؿ المنيج ابف قتيبة، كعب

النفسي كمحاكلة تطبيقو عمى نصكصنا العربية، فقد ركزت ىذه الدراسات عمى 

كابف الركمي، كما قد شيد المنيج  ،بي نكاسشخصية المبدع مثؿ دراسة العقاد أل

و حسف المكدف في كتابو دبي، كىذا ما تكجو إليألالنفسي تحكالت في دراسة العمؿ ا

"الركاية كالتحميؿ النصي قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي" ىذا األخير الذم كاف 

محؿ دراستنا التطبيقية، حيث حاكلنا رصد أىـ القضايا التي تناكليا في كتابو لنجد 

 الناقد قد سعى لتطبيؽ المنيج النفسي عمى مجمكعة مف الركايات.
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نساف العربي كالتغمغؿ داخؿ تمؾ المناطؽ المعقدة التي ذاتية اإلتقـك الكتابة باستنطاؽ  -

  تتصادـ فييا العكالـ الداخمية النفسية لمشخصيات الركائية.

 كظيفة الكتابة ىي إببلغ الحقيقة بؿ أصبحت تيدؼ إلى التخييؿ.كذلؾ لـ تعد   -

جديدة كما أصبح النص الركائي يقـك بكظيفة جديدة تقتضي تجريب تقنيات كأساليب   -

في الكتابة لـ تكف منتشرة مف قبؿ في الركاية العربية، كخاصة منيا التي تعمؿ بأشكاؿ 

كأساليب جديدة كعمى تشخيص الحياة النفسية لمشخصية: المحكي النفسي، المكنكلكج 

 الداخمي، المنكلكج المسركد، البكليفكنية...

التي ظمت تتحكـ في كما نجد أف النص الركائي بدأ يتحرر مف الشركط الجمالية   -

الركاية العربية في الفترات السابقة، كاالنفتاح عمى الشعر كفي الخير يمكننا أف نقكؿ إف 

 حسف المكدف يعتبر النمكذج األكمؿ كاألبرز لدراسة الركاية مف المنظكر النفسي.
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ؿ الجياز النفسي عف اليك : إنو ركف يميزه فركيد في نظريتو الثانية حك  Moiاألنا: 

 كاألنا األعمى في أف معا كيمعب دكر األنا دكر الكسيط بينيما.

:إنو أحد أركاف الشخصية كما كصفيا فركيد في إطار نظريتو  Sur moiاألنا األعمى: 

الثانية عف الجياز النفسي يتماثؿ دكره مع دكر القاضي أك الرقيب، إذ يكمف دكره في 

 المثؿ األعمى. مبلحظة الذات كتككيف

: إنو أحد األركاف الثبلثة التي ميزىا فركيد في نظريتو الثانية عف الجياز  Le çaاليك 

النفسي يككف اليك قطب الشخصية النزكم كتككف محتكياتو التي تشكؿ التعبير النفسي 

لمنزكات البلكعية كىي كراثية فطرية في جزء منيا كمككنة  مكتسبة في الجزء اآلخر، إنو 

لنسبة لفركيد المستكدع األكؿ لمطاقة مف كجية نظر اقتصاديو كما يدخؿ عمى المستكل با

 الدينامي في صراع األنا كاألنا األعمى الذيف يشتقاف مف الناحية التككينية

: تستخدـ صفة البلكعي أحيانا كما تتضمف  Inconscientالبلكعي البلشعكر  -

الراىف كذلؾ بمعنى كصفي كليس مكقعيا مجمؿ المحتكيات غير الحاضرة في مجاؿ الكعي 

 أم بدكف إجراء أم تمييز ما بيف محتكيات أنظمة ما قبؿ الكعي كالبلكعي.

: حيمة دفاعية يتـ بيا تكجيو الطاقة المكبكتة كاستنفادىا في  Sublimationالتسامي  -

قؽ مياديف أخرل مف مياديف النشاط كاإلنتاج تقرىا األكضاع االجتماعية كالتقاليد كيح

 التسامي درجة ضئيمة مف اإلشباع لمنزعات الغريزية.

إنيا الحممة المنظمة مف الرغبات الحب MM Complexe doedipعقدة أكديب  -

 كالعداء إلى أف يشعر بيا الطفؿ تجاه كالديو.
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: يستخدـ يكنغ ىذا المصطمح كمرادؼ لعقدة  Complexe delectreلكتر عقدة إ  -

 عمى كجكد التناظر.أكديب األنثكية بغية الداللة 

: ىك تقنية سردية ضركرية لمسارد في استكشاؼ  Psycho-réciteالمحكي النفسي: 

 الحياة النفسية لمشخصية الركائية.

محكي األنشطة النفسية غير المفظية: ىك أحد أنماط المحكي النفسي، ألف محكي  -

فيي تعرؼ ىذه  األنشطة النفسية التي ال تستطيع الشخصية نفسيا تصكغيا صكغا لفظيا،

 األنشطة لكنيا ال تستطيع أف تعبر عنيا.

 المنكلكج المسركد: خطاب الشخصية الذىني الذم تكفؿ بو خطاب السارد. -

المكنكلكج الداخمي: ىك شكؿ أدبي مف خبللو نسمع أصكات الشخصية الداخمية،   -

تنظيـ منطقي  كأفكارىا األكثر حميمية كاألكثر قربا مف ال كعييا، كيبدك أنو سابؽ عمى كؿ

كمقدـ مف خبلؿ تراكيب تعطي االنطباع بأننا أماـ فكر جريانو التمقائي، في ميبلده األكؿ 

 الذم لـ يخضع بعد لمراقبة الكعي كتنظيمات المنطؽ كتقييدات المنطؽ المغكم.

بكليفكنية: يستعمؿ ىذا المفيـك بالمعنى الذم حدده ميخائيؿ باختيف في أعمالو التي  -

 ظكاىر االنقساـ كالتنافر كالتعارض التي تضع حدا ألسطكرة الذات المتكممة.اىتمت برصد 

لغة: ىك ضد الرفؽ، كىك عنيؼ مع الشيء أك الشخص إذا لـ يكف رفيقا بو، العنؼ:  -

فالعنؼ ىك كؿ إكراه فيزيقي  أك  الشر. كعمكماكفي الرفؽ مف الخير ما في العنؼ مف 

 لـ كالمكت.نفسي قادر عمى إثارة الرعب كالخكؼ كاأل
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الكتابة: في معناىا المادم، فيي ىذه الرمكز كالعبلمات التي تنقشيا بالقمـ عمى كرقة  -

بيضاء كبيذا المعنى فالكتابة فعؿ مادم مممكس، بيف الجنسيف في المكقؼ مف األىؿ ىذا 

 مع أخذ الفركؽ بينيما بعيف االعتبار.

اضطراب كظيفة  : أمراض العصاب كالذىاف حاالت يظير Névroseالعصاب:  -

الجياز النفسي لؤلمراض العصابية أسباب محددة كال تكجد حالة تعتبر سكية إال كبيا سمات 

 عصابية كالعصابييف تقريبا.

: مصطمح يستخدـ في عمـ النفس لكصؼ تعمؽ الشيكة  Ego libidoاستشياد الذات  -

لجنسية لدل المرء بحيث الجنسية أك الغممة أك الشبؽ باألنا كالذات كىك انحراؼ في الدكافع ا

تعجز عف التكجو نحك اآلخريف التي تتكجو نحك الذات كتصب فييا عند نياية المطاؼ 

 فتصبح ذات اإلنساف مستيدفة مف حيث دكافعو الجنسية كمشتياة مف قبميا.

: شكؿ مف أشكاؿ البلشعكر كضع  collective unconxienالبلشعكر الجمعي:  -

كالجزء  Personale مميزا عف البلشعكر الشخصي  كاعتبره C.G.Yongتصكره يكنغ 

الجمعي مف البلشعكر ال يتضمف المحتكل الخاص ، أك ذلؾ النتاج مف الخبرة الشخصية 

لكنو يمثؿ الميراث الركحي منو كتطكر اإلنسانية كيعاد ميبلده داخؿ بناء، كيتضمف 

ف كيدخؿ فيو العنصر كالتي تعتبر عالمية اإلنسا Archetypesالبلشعكر الجمعي ما يسمى 

 الشخصي لمفرد كمحتكل كتمر فيو.

غريزة الحب أك الحياة اإليركس: تتمثؿ الحاجات النفسية البيكلكجية التي تتيح لمفرد  -

 االستمرار في حياتو كالمحافظة عمى بقاء نكعو.
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غريزة المكت أك الفناء الثناتكس: كتمثؿ جميع الرغبات التي تدفع اإلنساف إلى العدكاف 

تدمير.كال
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