
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 أم البواقي –جامعة العربي بن مهيدي 

 

  اآلداب و اللغات  كلية 

 .واألدب العربياللغة  قسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدبي حديث  ومناهجه نقد:ميدان اللغة و األدب العربي مسارمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في 

 

 :  إشراف                       : إعداد الطالبة

 حمبلي فاتح د .ا            مفيدة قيطون

 

 :الجامعية السنة 

 م5102/ 5102

 ـه 0241/ 0242

 

 

 جورج طرابيشيالنقد النفسي عند 

 كتاب عقدة أوديب في الرواية العربية

 -أنموذجا-



 

 

 

 

 



 

 

 

 

اللهم إني أسألك خير المسألة و خير الدعاء وخير العلم وخير العمل و خير الثواب وخير  
الحياة وخير الممات وثبتني وثق ل موازيني وحقق إيماني وأرفع درجتي و تقبل صالتي و  

 .أغفر خطاياي
 .وأسألك العال من الجنة  

اللهم ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت و ال أصاب باليأس إذا فشلت بل   -
 .فكرني دائما أن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح

يا رب إذا جردتني من المال أترك لي قوة العنا حتى أتغلب على الفشل و إذا   -
 .جردتني من نعمة الصحة اترك لي نعمة اإليمان

 .واجعلني من ورثة جنة النعيم
 .  ومن الناجحين

 

 . أمين يا رب العالمين



 

 شكر وعرف ان
 مازالت الكتابة تسجل بألف اظها خلجات النفوس ونبضات الق لوب لذلك  كان

 البد من كتابة نهاية العبارات التي نبدأها بشكرنا وعظيم امتنانا لربنا وحده

 الذي وفقنا و أيدنا بقدرته ثم نتقدم بشكرنا الجزيل وتقديرنا الكبير

شراف على مذكرتي هاتهلألستاذ المشرف حمبلي ف اتح على قبوله اإل  

 وعلى مساندته لي خالل انجاز هذه الدراسة وحرصه على توجيهي

 وإلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد ولو بكلمة إلتمام  هذا العمل

.   القيم  
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لكثير من العلوم   األساسي المنطلق التي كانت ةبيالغر  العديد من النظريات ظهرت      

من  ،طن العربي بفضل االحتكاك والمثاقفةفي مختلف المجاالت، وقد وصل صداها إلى الو 

حيث انطلق من دراسة الحاالت  فرويد،موند قسيلمؤسسها  بينها نظرية التحليل النفسي

 .في عقل اإلنسان الباطني أو ما يعرف بالالشعورالعميقة القابعة  النفسية

سقاطها إلى الوطن العربي ساتفي وصول هذه الدرا الفضل يعودو        األدبي الواقع على وا 

حاول تطبيق  ، الذيبيشيراط جورج السوري  الناقد إلى جملة من مشاهير النقاد العرب أبرزهم

منهج تحليل السيرة ) منهج ما يعرف بـ المنهج النفسي في تحليل بعض الدراسات منطلقا من

موضوعا للدارسة حيث تتشكل مالمح شخصية اإلنسان في هذه المرحلة األولى ( الذاتية

  .تأثيرها على باقي مراحل عمرهوتمارس 

ي على موضوع اختيار  وقع التي أنجزها طرابيشي الدراساتومن خالل االطالع على     

''         كتاب عقدة أوديب في الرواية العربية''وانتقيت  عند جورج طرابيشيبالنقد النفسي  متهوس

 .في الدراسة أنموذجا

 :وتندرج تحتها جملة من األسئلة الدراسة إشكاليةتبرز من هنا انطالقا     

 ؟سةممار األدبي من آليات المنهج النفسي على مستوى ال إلى أي مدى استفاد النقد -

لى أي مدى وفق طرابيشي في إسقاط آليات المنهج النفسي الفرويدي في الرواية  وا 

 أخذ عليها؟هي المآخذ التي  العربية وما

 



                            مــــــقــدمـــــة                                                       
 

 
 ب

إعجابي بالدراسات التي ألفها جورج أما عن سبب اختياري للموضوع فيعود إلى        

عن الزوايا بالدرجة األولى وتطويع آلياته في الكشف  لمنهج النفسيل تطبيقهطرابيشي حول 

  .لمة في الشخصية اإلنسانية وفي الشخصيات الورقية على وجه الخصوصظالم

مدت على خطة تمس تاع ،السالفة ولإللمام بهذا الموضوع ومحاولة اإلجابة على األسئلة     

 :ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث وتبعا لذلك وردت خطة البحث وفق اآلتيأهم القضايا 

 .وخاتمة فصلين مدخل، مقدمة،

 .يضم المدخل العالقة بين النقد األدبي والتحليل النفسي     

هين كان لهما ااتجاالعتماد على وبتجاه ألسس هذا اإل اأما الفصل األول فيضم عرض    

وأما الشخصية " سيقموند فرويد"أولهما  رساء دعائم االتجاه النفسي الغربي،إبالغ في ال التأثير

الذي اشتهر بالدراسات النقدية " شارل مورون "األخرى التي ال تقل أهمية عن سابقتها هو

 .الحديثة التي تقتفي أثر فرويد

 ".جورج طرابيشي"وهو  أال أهم أقطاب هذا االتجاه في النقد العربي اخترتثم     

عقدة أوديب في " للدراسة التطبيقية التي تضمنها كتاب تهفقد خصص ما الفصل الثانيأ

 .،واالشتغال على رواية رواية عقدة أوديب"الرواية العربية

 .في األخير ختم العمل بأهم النتائج التي تتعلق بالنقد النفسي عند جورج طرابيشي    
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كتاب عقدة أوديب في الرواية العربية  ":مدونة واحدةوقد اعتمدت هذه الدراسة على     

 :من بينهموجملة من المراجع األخرى "

 .177002يوسف وغليسي، مناهج النقد األدبي، جسور النشر والتوزيع، ط - 

 .2،01770ب، نقد النقد، دار البازوري العلمية للنشر،طيقنأحمد ال -

 .ث، ديوان المطبوعات الجامعيةأحمد حيدوش، االتجاه النفسي في النقد العربي الحدي -     

 :وقد واجهت الدراسة صعوبات نذكر منها  

 .المراجع التي تحلل أعمال الناقد جورج طرابيشي في هذا المجال صعوبة الوصول إلى   

ى مستوى أكبر لترقى إ دراسات نقدية تحلل األعمال األدبية بمنظور نفسي، إيجادصعوبة    

 .لما وصل إليه الناقد

وأن أتوجه بالشكر الخاص للدكتور  ،يسعني إال أن أحمد هللا على عونه األخير ال يف     

كما ال يفوتني أن أشكر لجنة المناقشة على  شراف،على اهتمامه وقبوله اإل "حمبلي فاتح"

 . تها للبحثأصبرها وقرا
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 :ـةئـتـوط

 الدراسات بعض تحليل في ساهمت فكرية اتجاهات عدة بظهور الحديث، نقدال حظي لقد          

 العرب النقاد من مجموعة تأثر خالل ظهر والذي النفسي النقد االتجاهات هذه بين ومن األدبية،

 .العربي األدب على تطبيقها حاولوا والتي الغربية بالنظريات

 مألوفا منهجا الغرب في أصبح وقد لألدب، النفسي التحليل خالل من مالمحها وتظهر       

 النفسية بالمالحظات عني من أول يالخول أمين كان وربما التكوين، طور في عندنا ليزا ال بينما

 في هللا خلف دمحم وتاله )) النفس وعلم البالغة(( بعنوان بحثا نشر حين القدامى العرب أدب في

 الجرجاني القادر عبد نظرية حول ومقال األدب ت في دراسةر أث التي الفكرية التيارات حول مقال

 1. "البالغة رفي أسرا

 خالل من بسيطة كانت فمالمحه بقوة، العربي أدبنا في يظهر لم النفسي، المنهج أن ويتضح     

 يتخذ ولم األدبية األعمال على تطبيقها وتم النقاد بها استعان التي ،المالحظات بعض تسجيل

 .بذاته مستقل كمنهج

 المعري، العالء أبي عن كتاب في فتوسلها حسين طه أغرت المالحظات هذه أن الظن وأكبر     

 الذي نغفل المازني وال ربيعة، ابن وعمر الرومي أبي عن تأليفه في فاستغلها العقاد استهوت كما

 ،))العنكبوت خيوط((و))الهشيم حصاد(( في متفرقة مقاالت في النفسية المالحظات بهذه استعان

 .2"وخليل مطران توفيق الحكيم حول أدهم دراسة إسماعيل في أيضا المنهج هذا آثار وظهرت
                                                           

 .34، ص1991:بيروت، ط خريستو نجم، في النقد األدبي والتحليل النفسي،دار الجيل، - 1
  .34المرجع نفسه، ص - 2
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 التي النقاد من مجموعة لتكتمل التأثير دائرة اتسعت السابقة، المالحظات هذه وبفضل    

 هذه وتطبيق أعمالهم خالل من الشخصيات بعض تحليل في البعض فلجأ استهوتهم،

 .عليهم المالحظات

 توسل ما وغالبا نادرا إال بمفردها، النفسي المنهج تتبن لم جميعا المالحظات هذه أن بيد"    

 المفهوم إلى الدراساتأقرب  ولعل األدبية المناهج لسائر مساعدا عامال المنهج هذا األدباء

 عن سويف أصدره وما "نواس أبو ونفسية "بشار نفسية " النويهي دمحم مؤلفات الحديث النفسي

 النفسي التعبير في إسماعيل الدين عز نشره وما الشعر في الفني لإلبداع النفسية األسس

 النفسي منهجا التفسير اعتبر "شبكة أبو أدب في رهاب المرأة " شبكة أبو إلياس وعن لألدب

  "1 األدوات بين من مساعدة أداة تتوسله ولم أساسيا

 من خاصة بصمات لها وكان النفسي، المنهج إلى اقتربت الدراسات بعض أن يتبين     

 األدباء نفسية تحليل في جليا ويظهر له، وتبنيهم النفسي المنهج اتخذوا الذين النقاد بعض

 .حياته في األديب منها يعاني التي النفسية الحالة ومدى أعمالهم، خالل من

 :منها الكثير تقدم أن استطاعت بارزة أعالم من المدرسة أو المنهج لهذا وما

شديد  األدبية، اآلثار بقراءة شغوفا كان النفسي، للتفسير األدب أخضع من أول فرويد     "

في  في اليقظة كما تراوده ده األحالمعنده رجل تراو بالشعراء واألدباء ألن الشاعر  اإلعجاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          وصف حياته العاطفية                                                                                                            على القدرة آخر إنسان أي من أكثر وهب ولقد نومه،

                                                           

.34السابق،صالمرجع - 1  
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 المعرفة ووضوح الغرائز ظلمات بين وصل صلة فرويد في رأي منه االمتياز يجعل هذاو 

                           1".العقالنية المنتظمة

 النفسية الحاالت بدارسة المهتمين من كان النفسي، التحليل مدرسة ئدار  فرويد يعتبر     

 في الداخلي عالمه على التعرف يستطيع ال اإلنسان وأن خاصة  األدب، على أو أثرها

 غير أثرها يكون  والمكبوتات التي الخبايا اكتشاف النفسي التحليل خالل من يحاول حياته،

 .التحليل بعد ظاهرا إال

بها   فتنتفع اإلنسانية النفس عن الخام المادة أو العامة األنماط يقدم إذن فاألدب    

   2.النفسي التحليل مصطلحات

 للتحليل العمل نسهل ومنها البشرية النفس في يدور عما التعبير نستطيع طريقه فعن

 .النفسي

 (النفسي التحليل معنى) النفسي التحليل نظرية

 يعني فقد متعددة، بمعاني PSYCHANALYSIS (النفسي  التحليل) التعبير يستخدم"

 اتجاه ذات مدرسة إلى يشير وقد فرويد، سيقموند وضعها النفس علم في معينة نظرية

 في خاص منهج على أيضا ويدل النفسية، الظواهر في خاصة نظر ووجهة معين

 النفسي التحليل نظر بوجهة وتتميز والعقلية، العصبية االضطرابات وعالج تشخيص

                                                           

  .13تجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، ص، اإلحيدوشأحمد  -1
 .32، ص2222:الكلينيكي، دار النهضة، طعلم النفس ا حلمي المليجي، -2
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 الالشعور، ةلظاهر  خاصة التأكيد مع والالشعورية، الشعورية للحياة ديناميكية بنظرة

 االرتباط) أو (الحر التداعي) استخدام على ويعتمد والعالج الفحص في خاص وبأسلوب

 كبيرا انتباها الشخصية نمو فهم في "النفسي التحليل" اتجاه وجد وقد المتواصل (الحر

 أصبح كما العصابيين، عالج في كمنهج يستخدم الذي النفسي التحليل فرويد تعاليم خالل

ميول  عن الكشف مع البشري، للكائن الطبيعية العناصر بدارسة يقوم سيكولوجية نظرية

 مالمح تحديد نستطيع خاللها ومن الداخلي، وعالمه النفسية ومكبوتاته شاملةاإلنسان ال

 .                        شخصيته

 النقد األدبي والتحليل النفسي

 يستوعب أن العربي الناقد استطاع التحليل، في كمنهج النفسي االتجاه بظهور      

 وطيدة العالقة كانت ،ولهذا األدباء بعض شخصيات تحليل في كوسيلة، ويتخذه المنهج

 .1النفسي والتحليل األدبي النقد بين

 مقاربة خاللها من الناقد يسعى التي بالرؤية المتصلة المالحظات تسجيل يمكن    

 تبني إلى الواضح الميل هو به األخذ يمكن ما وأهم نفسي، منظور من الروائية النصوص

  التحليل مسار أن إال السيسيولوجية المقاربة وبين الفرويدي المنظور بين منهجية مزاوجة

 2 .االجتماعية إلى الحقيقة ليصل الالشعوري  والواقع النفسية من الرؤية ينطلق

                                                           

  .134، ص2212:عمر عيالن، النقد العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط -1
 

  .142، صالسابقالمرجع  -2
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 قد نجده حيث األدبية النصوص تحليل في خاصة للناقد المنهجية االنطالقة خالل فمن

 النقطة أن كما ،األدبي للعمل االجتماعي الواقع إلى ليصل النفسي التحليل من رؤيته بنى

 أن إلى المهمة إشارته هو الناقد يتبناه الذي المنهجي، األساس بها يتميز التي األساسية

 غايتها تكون  ما بقدر المؤلف نحو تتوجه أن يجب ال النفسي، المجال في النقدية الممارسة

 وليس األدبي  النقد صميم من هي الممارسة الدارسة إن بل ، ذاتها في األدبية النصوص

  1.النفسي التحليل

 النص على يركز األدبي النقد فإن النفسي، والتحليل األدبي النقد بين الصلة خالل من و

 . النفسي بالمنهج االستعانة مع بنيته، تفكيك و تحليله و

 واسعة مضلة أنه في األدبي للنقد بالنسبة النفسي والتحليل النفس علم أهمية تكمن و"     

  التأويل وعملية الرشد، سن إلى مراحله و اإلنساني النمو هامة، مسارات عدة تحتها تندرج

 2."والعالج  االستشفاء فعالية وكذلك والتحليل

  اإلنسان حياة في الهامة، المراحل على التعرف خالله من تيسر وبفضل هذا العلم،

 .التي يعاني منها والوصول إلى طرق العالج  األمراض، اكتشاف إلى إضافة وتطورها

 تفسير األول منهما مهمين جانبين في واألدب الفن يدخل هذا على النفسي التحليل إن"

ذاتفسير النص األدبي، : والثاني اإلبداع، عملية  بما مرة األدب في كالمنا حصرنا وا 

                                                           

  .141ص المرجع نفسه، -1
، دار المؤسسة العربية للدراسة والنشر، 2222:دليل الناقد،ط يجان الرويلي،م ي،عاز بسعد ال -2

 .442ص
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 يعكس بما ومرة أوال النفس علم يخص وهذا الخاصة صاحبه حياة على يعكسه النص

 رمزية تكون  عندما والسيما األدبي النقد صميم من وهو النص على الخاصة المؤلف حياة

 1." غامضة النص

تكون العالقة مرة بما  األدب، في وأثره النفس علم أهمية في سبق ما إلى إضافة     

 .النص على وأثرها المؤلف حياة في يجول بما صاحبه، وكذلك خالل يدور في النص من

 تكمن النفسي التحليل أهمية فيبين واألدب النفسي التحليل: الثنائية طرف يميز ما أهم"    

 هناك أن هذا ومعنى" بيتها سيدة ليست األنا" بافتراض وذلك المسلمات بعض خلخلته في

 الظواهر بعض بحدوث علما تحاط أن أفكارها مع أفعالها وتوجه األنا بداخل تفكر أشياء

 2.نعي طريقه فعن األدب أما

 أما غامضة، وأفكار مكبوتات من البشرية النفس تختلجه ما عن يبحث النفسي التحليل

 .إليه بحاجة هي ما إلى والوصول التعبير البشرية للنفس يمكن التي الوسيلة فهو األدب

 

                                                           

، 1999:1مقدمة في النقد األدبي،دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط  علي جواد الطاهر، -1
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 .فرويد ، يونغ،أرنست ،أدلر: المنهج النفسي -1  

  ررررررررب  ررررررررح ام   رررررررر  ام تيرررررررر     0011ظهرررررررر ا تح يرررررررر  ام    رررررررر  ام  يرررررررر   رررررررر         

امرررره  اكرررر   مر رررر  برررر وت ا  امسيرررر ن   كرررر  ترررر  ت ييرررر    رررر  امرررر     *"يررررندت  ح د   ررررح"

   قررررر   ح رررررح  مسرررررلن بسررررر  اوتررررر ا  ام  يرررررن   إمررررربام     ررررر  ت  يررررر ا كررررره  امتح يررررر  

ت ررررررر  بيررررررب ا بسررررررح همررررررب  ظ  رررررر  يررررررنم م  ن     ترررررر  ب ررررررح ها هرررررر  تهاا بررررررر  م  رررررر  مررررررن  

 امس ررررررر     اإل يررررررر  ندررررررر  يررررررر    امس ررررررر   او ررررررر   تامس ررررررر     ا  تررررررر دقرررررررم دررررررر    ررررررر  امررررررر    

 .اال  ت  ن  

 فرويد والتحليل النفسي  - أ

ال  مررررررر ح   رررررررح  ظ  رررررررر  ب  تح يررررررر  يرررررررنم م  ن   ظ ررررررررا   رررررررب ا   بترررررررر    ررررررررب 

  .امت  بس   امشه   ام      ظ   هت  ام      ام  ي 

اال  شررررررر     مررررررر    رررررررح اودمررررررر    امت ررررررر كن  ام ررررررر   ررررررر    هررررررر    تررررررر   امررررررر     تررررررر 

 مررررررر  نق يررررررر  .  ام رررررررحا   تر تررررررر    رررررررحا امت ررررررر كن   اودمررررررر   امت  ب ررررررر   هررررررره  امتح يررررررر  

االك ترررر   ب م    رررر  ام  يرررر   ا  شرررر   ت  كنتررررر  بدمرررر      ررررب امررررح ا   امت  يرررر  درررر    رررر  

 .امح ا   امس تن  او     ح ا   ام    اوح  إمبام        سحاك  

                                                           
   ش د  د      ح   ام   د ه   اك    تد  ام تي  6986ت   ي    6مح       : يندت  ح د   ح  *

   ح بسحك   ت(6996-998)امتد   ني  د  د  ي  ب وت ا  امسي ن  ت ر  ا ي  بتحا   ام   ن  
ا  او  ا  ام  ين  ب  اض  ب      إمبت  ا  هب ت ا  امسي ن   الينت  امهي     م ح     الا او

ار  ا  ل  اومت   مه  ي   غ ح  ام تي       ام    ت  ح إمبت  بهمب    ب ت    ام     ين 
 .6898 ب    د  م ح    ب بح م ر ام د   ي    ت6891
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ت   ررررررح ا  ررررررر د   ررررررح الالشعععععع وري  ا امسق نرررررر     مررررررح كرررررره  امتح يرررررر    ررررررب امست نرررررر       

كرررررره  امح ايرررررر  م  ررررررر   رررررر   رررررر  ت ت  ييرررررر  درررررر  او يرررررر    مرررررر    هرررررر   ب هرررررر   إمررررررب

ب  امشررررررررررس   ت يرررررررررر   اإلح اب شرررررررررر    االضرررررررررر  اب ا امسق نرررررررررر   ت  رررررررررر كل درررررررررر  همررررررررررب 

ام رررر   ررررحته  د   ررررح مس رررر  امرررر     محا يرررر   اإلضرررر د اك ت تررررر دقررررم   ررررب املشررررس    كرررر  

  ت رررررك    م بررررر  تسقرررررح  ت   تررررر  كررررره  او  ررررر    اإل يررررر   ررررر   ب  ام ررررر  ام  يررررر  ت   ررررر  

 ام ررررررر   يرررررررح  ت هررررررر  تسظررررررر   يررررررر د     ح     ررررررر  ( امل  ررررررر )دررررررر  ت  قررررررر  املشرررررررس   

 1.م ت 

 مجهودات تالمذة فرويد في توسيع نظري  التحليل النفسي 

ب  ك رررررررر ب ترررررررر   رررررررر م   إال  رررررررر     لترررررررره  د   ررررررررح     رررررررر  ب ا ررررررررر    ضررررررررن ه  ت

  رررررررر ن  رررررررر  ب      هرررررررر  تمترررررررر  ب   ك رررررررر ب ترررررررر   رررررررر      يررررررررنسه   ت ظ ت ررررررررر ام م  رررررررر ت

ترررررر  .   سررررررح  ه  تد  شرررررر    ررررررر ا رررررر    بنضرررررر ت   رررررر  م ا  ضرررررر   ظ  رررررر ا   يرررررر   هرررررر  

 .غ  ك " .... م    م ي  ف    غ"ت " ام  ح بحم "ت " ب  يا    ك"ك ال  

 Ernest Jones  (1781-1191 ) أرنست جونز -1

   نقررررر     يرررررنس  م ظ    رررررر دررررر  ت ررررر   امح ايررررر   "د   رررررح"ب    لتررررره  "  ررررر  ك"نسرررررح »

 .2 ك  يح   تق   مر  ت  خ  ن  ر«  ام  ين  مألح 

                                                           
   ن   ا نش ت حا  ام  نس  م  ب     ام ش ت :ينقت  ح د   حت تح   إمب ام      ام  ي ت    ت  -1
  .01ص.6891    ا.6ط
 .09امت     ا ام  تسن تصب تح   ح شتاال     ام  ي  د  ام قح امس ب  ام ح  تح  ا  - 2
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 ت   ا ررررررر درررررر  بسرررررر  ب م تررررررر  بيرررررر  ه ام شرررررر   رررررر  ب ترررررر    إمررررررب"  رررررر  ك" تررررررح 

" ك ت رررررررررا"  يررررررررر  دررررررررر       رررررررررر متيررررررررر  ن   ت م  رررررررررر ب اح ب  نضررررررررر ك  تم  ررررررررر  تس ترررررررررر

 ب ن ررررراتررررر     ررررر   امرررررح  تبسرررررحت   مشميررررر    ت  ا  شررررر در يررررر   ررررر حح ك ت رررررا دررررر  اال  قررررر  

دررررر  ت  ررررر   9191مرررررر ام  يررررر  ت   ررررر  ك  شررررر  ت   م رررررر او مرررررب دررررر  كرررررها امت ررررر   يررررر   

 1« قح  ب ح      ي   ك ت ا»    ام    اوت  من  بس  ا  

 Alfred Adler  (1781-1198) ألفرد أدلر -2

ا  رررررر     ت رررررره د   ررررررح"   رررررر  امرررررر    ام رررررر ح "بحمرررررر  يرررررر    تح يرررررر  " ام رررررر ح"نسررررررح 

 كررررر  " د   رررررح"م يرررررب     ررررر    م رررررر دررررر   ق ررررر    ك  ررررر  كررررر  بيررررر   ام    ررررر  ام  يررررر  ب 

   ام   رررررح ت دهررررر    ررررر م  بيررررر  ه  دررررر  ب    ررررر   امد  رررررك  ام  يرررررن  اميررررر ضرررررن  ام  يرررررن 

 . امب    او     ب ام   تمظه   اوت ا  امسي ن 

  ررررررحا اإل  رررررر   ب   قررررررح  ام رررررر   بمرررررر     نل هرررررر   ت مب  هرررررر  ال    رررررر  درررررر    يرررررر   

 2.ب مح  ن  ب ر  ت  قن   اإل ي  بقح  ت    ح  ام قص   ح امت ح  

   ررررر  دمررررر    غ  رررررك   ررررر  امظهررررر    إمرررررب" بحمررررر "مسررررر  امشررررر   امررررره  نت رررررك  ظ  ررررر  

ب    ام ت ررررب كرررر  اك ت تررررر ب مبسررررح اال  ترررر    تد مررررح اد  امشررررس     درررر   يرررر    ال نتمرررر 

                                                           
 .09    امي   تصتام- 1
 .06امت    امي   تص- 2
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ح ترررررر      رررررر    رررررر  امش يررررررن  ال رررررر إه قررررررح  بت  حكرررررر  دهترررررر  تمرررررر تل م   نسرررررر  امبشرررررر    ت 

 1امب     ب مسل  ا امت ض  ن   ب  ي  امسل  ا اال  ت  ن  

مقرررررح ا يرررررتا ح ايررررر ا بحمررررر  بت   ال رررررر اميررررر  ن  م ب ررررر   ررررر  امتظررررر ك  ام سررررر ن  

ام ررررررر    درررررررا   رررررررح  بتيررررررر   ر  اإل رررررررحا  ررررررر  امررررررر قص دررررررر  ضررررررر    ام ررررررر   تظررررررر ك  

 2" ت م  ام قص"امشه   

ال    ررررر  ترررررر  د   رررررح دنترررررر  نيرررررتنر بسقررررررح  ام ررررر    رررررر    تررررر  ك رررررر    ضررررر  ب  بحمرررررر 

دترررر  ن يرررر    اإل ررررحا  رررر   ب  كرررره  او  رررر   بمرررر  تظ ك كرررر   ت مب  هرررر  ال    رررر  درررر    يرررر   

 قنقررررر  كررررر  همرررررب امشرررررس   بررررر م قص امررررره  نرررررلك  امت رررررح  تدتررررر   ب ررررر    رررررر بيرررررل كررررر  

 .إل   حك ت ك  ام س ن  امه  نيسب امت ح  

 Jung(1789- 1161) كارل كوستاف يونغ -9

ت  نسررررح يرررر  ه نس  رررر     ررررغ ترررر   لترررره  د   ررررح امرررره  ا  رررر   تيرررر  ا تدرررر   ا متيرررر   ب

ب    رررر  امرررر    كرررر  ح ايرررر  امست نرررر ا »ترررر  امرررر  اح امسظرررر   م     رررر  ام  يرررر    رررر   رررر   

 اإل يرررررر  ن ت و  امرررررر         ررررررر وحا  تهترررررر  ح ايرررررر ر اوح  ام  يررررررن   نتمرررررر   شررررررح مرررررر 

 3«ك  ام    م تن  بشم   امس     ام     

                                                           

ص  ت6888 م    ت   ك    دمحم امش ت ت ي  ام:ت    ت  ت  كج ام       امتس ي   تح  ي    -6
619- 618 
 .96ص ت6ط ت ام قح اوح   ام ح     ت ش  اا   تس  امي ب  ت  بد   تيلح ك  ح :  ظ  -0

 ت0111يت    ت    ت ت   :    ت   ت    ام     اوح ت ت      اده تم ي  ف    غم    3-
 .89ص
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 ن ررررر       رررررغ ام ن  رررررح   رررررب ب  امررررر    كررررر  ب  مررررر   تررررر  د ررررر   ام  ررررر   ام ررررر    

 .1 ا  ا    ا تي ح ك  اإل حا  ام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 يت    ت    ت ت   :    ت   ت    ام     اوح ت ت      اده تم    م ي  ف    غ - 

  .85تص0111
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 :الجوهري  للحياة النفسي  الدعامات

د   ح ب  م  ي  ب   ا   حاد   شس    ب ال شس   ت  نيسب إمب غ   ت  "     

ب  ام     ح  غ   تقي ح ت م    ا ام ي  ت  كالا امق      ب د  اودس   املإ احن ت

 ام ين  ت      ب  كه  اودس           ب  يح حد   ال شس    مر حالم   تس ب 

   ح  غ ض  تهت  د  ام ن   ام  ين ت  ام ن   امسق ن  مهمب  ام    يته  امس ت   إمب 

 ك   - ت  ق  املشس   رل  ت      ك  ت  ق  امشس  ت ت  ق  ت    ا  امشس  ت

- اك ت ت  ب مد  د     بب  رر" د   ح"امت  ق  ام     م ه  

 :الش ور/ أ

نض   ظن   اإلح اب م  ه ك ام ي  امبش     تن  ام ي  اا  امتش    ام   

نسنشه  اإل ي  ت مت  ب ر  ح  امهاا و  امه   بدس مه   ا  س ال ه  ت دت  ق  امشس   ك  

     امسق ن  ام   نشس   ه  اإل ي   د    م  امنقظ ت  ك    ب   ب ت    اودم    ام 

 1.ام  م  ام قن  م      م د   ب 

  ض  كه  امت      تن  ام ي  اا   تن  امت ا   ام   م  : ما وراء الش ور/ ب

 م  ه  ي م   ملي ح    إمب ت  ق  امشس   ب م ي    امس حن  »     ام     ه  د     ه  

   2«امتس     هم  امت  ه ا ام        د  امس ح  م ت ام حا   

                                                           

 9191ت  ر  ا  9شم    ك ك ت ض ت ت  ض اا د   ظ    اوح ت حا  امبس  م  ش ت ط:   ظ  -9
   911ت ص 

 .911امت      ير ت ص  -2
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 : الالش ور/ ج

 ك  امت  ق  ام        د ه  امست ن ا املشس     ت ض   ام  ا املشس   ت 

 ال  يب  امهم   ا  ام غب ا املشس     شس     بي   امتق  ت  ام    س       قه  »

 1«إمب ام   

امسق  امب    بن  تض ت  ر ال نتم  ب   يب   ا ن  و     ب  ت         ت ك

ام     ت     ر ام   ت د  م  ت  بسح ام    كه  ك  ت ت     ن  تم     نيس  

إ  تسظ  ام       غب ا م     ق ت ب  ب ه  ب  ين  د  .إ  ا ه  إمب  ا   ام ن   ام  تن 

 ه  ب  ام  ح  د ه  د  ي ه  إمب كها امتم   امد م  هاا   ب    ي    شب اإل ي   إ  ا

 .2م قب  دنر ح   ب  ني  ن  ام  ح  ه  د  ت  ت  مر    ح   ض اب ر

 ال نتم  اي ح    امتم  ا إمب ت  ق  امشس   إال   ي    غ     حن   ت  كه    

 غ  ك  ت   ي    ... ام ي    ام   ن  امتد   ني ت او ل ت االض  اب ا امسي ن 

تر   همب ...     ام  ي ت  د  كه  ام  الا    ن ام غب ا امتم      اودم   امحد    ام  

ب  ن   ام مح بتر   ح ب ب  همب ت  امت  ت ات  ب ر غ ش م ت    ت دل ني  ن  : 

ت دل   ح     ت  د  ت   ح   ك  بر ت   ق  ام ل   هها اوت ت  ال ب  نس      تش 

                                                           
ت 61ت ن6  ح امت س  ام    ت ت ي      م      ام   ت  ي  امح اي ا د  حا    ب  ت ط - 1

 .968ص.0118م    
   ن   ا نش ت حا  ام  نس  م  ب     ام ش ت :ينقت  ح د   حت تح   إمب ام      ام  ي ت    ت  - 2
 .08ص.6891    ا.6ط
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 ك  اإلض د  ام   ... ت              د  كه  امت  ق   همب  ل إال ب    ك  م  

 1.   ي بقنر" د   ح" ت ك  ه  

 ":فرويد"تكوين الشخصي  عند  -ب
ت  رلر  ب هك    نين ت م   ه ك مر ح   ك   د  " د   ح"  نم  امش ين    ح 

 : ك  ن     ام  ين ت  بت  بر نم   اإل ي   ي ن  ب    ب ام قن  ت  همب غ   ي  ت 
 .  امه ت او  ت  او   او  ب

 : Idالهو /أ
د  ببيم  س     ر نتم  امق   ب  امه  ك  ام ك  ام حا   ت  ام ه ك ام  ي  ب  

 .ب ر نيسب إمب   ي   ت حب ام ه ت  ك  ا  س م  ال نس ف امتم    ال امكت  
مب  هحف ت حب ام ه  إمب    نص امش ص ت  ام     ب  امه  ط بمتن  ام     إ

  ت    ر  ام     د  ي    بم  ب  ض  ت    ت    تر  ام   ص ت  ام     د  بتي    
 شم  مه  ب  إشب  

ت   نم  ت  غ ا ك   غب ا ت      ت  ك   ت  ه  د  د مه  إه  حدق ا الشس    
ك  اميس ح  امت     ت       إشب  ه ت  ا  م  ك  م     ف ب ل  ت دت  ن ت  إمنر امه ت

ب  دس   ح    ق  بر إمب ت     ام ش    ام ه ت ح   ب  نمب   ت  ر ب      ت  امس حاا 
ده  ال نس ف امي ا   ام  ن مت  ب ر غ   ت ظ  ت . ب  امس ف امي  ح د  ت  ت  ت 

 . هحف دقم إمب إ ض    غب ا ام ي 
م  ت  نظه    ح امتنلح ب  تضت   امه  م  ت  ك  ت     ت " النابلسي"نق   

م  ت  ك  تر ا د  ام     ت   نم      م  ش   ت  امت    امد  ك   امي ح      
 2.ام  ظن  ام يح 

                                                           
 .22المرجع السابق،ص- 1

ت   رر  ا (ح ط )هضرر  امس بنرر  ت حا  ام ت د   ررح  ام    رر  ام  يرر  امررها  دمحم ب تررح ام    يرر :   ظرر  -2
   56ت ص 6899
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  م  ي   إمنرت ت  نس ف   ر تك  دقم   د مه       غ ت  ت  امش ين تال ي
د إل ي   امه  نقضب        م      ب نتا   ب بس  امت ضب امتي     ب مسي  ت

د          د  ب ل  امنقظ  ن ق  د ه  ت    ك      قنقر د   ا سرت    م  دنر امه ت 
          1«إ  امه  ال ن م ت امه    غ  ب  نست  دقم»"د   ح"نق   

 : Egoاألنا / ب
 كرر   ررك  امش يررن  امرره  ن  ررب  تراو رر  كرر    رر  ام رر ح    يررر ت     ب ررر  رر    يرر

 .ب م ن    ام ا  
ب  تهتررر  او ررر  كررر    رررو امرررهاا ت  كررر   ررر ح  كررره  امتهتررر  دنتررر  » " فرويعععد"نقررر   

 –  يرر  ب مسرر م  ام رر     ت   س تررر م رر    سرر ف   ررب ام    هرر ا ت  بت ا ت ررر درر  امررها    
  هرر ا امت   رر  دررر  ام  رر اا ام ررر   تررح   هرر  كرره  ام    هررر ا ت  ب   شررنر ام   –درر  امررها    

ت  ب  يررر ر ب  ررر ا إمرررب  سرررح   امسررر م  ام ررر       رررب   ررر  تررر ا    ميررر م ر (بررر مه  )   هررر  
ت بتررر  دررر  امرررحا   ت دهررر    يرررح  مت ا هررر  كرررها ب   يررر بر اميرررن      رررب ت  مررر  (ام شررر ط)

امررح اد  امد  ك رر ت ب ق     ترر  إها مرر   ترر  امتتمرر  إشررب   كرره  امررح اد ت ب  ترر  إها مرر   ترر  
 2«ي  إ     كها اإلشب   إمب     ت اا ب  ت  إها م   ت  ام ا     قه  بيلاو 

 «         امه  نم   او  » :بنض  د  ت    ا  " د   ح"  نق   
د و رر    ررب كررها اويرر    رر  م  درر  امهرر  دهرر  تيرر     رر  يررح ب  م ررا ام   رر ا 

مترر  ن رر       ن ررر  امظرر  ف ام    نرر   امد  ك رر  اميرر ح     رررت  ن رر    ب   بقنررر ت  اك رر ت
 . امت ن   بر

 
 

                                                           

.96تصامت    امي   - 1
  

   ن   ا نش تحا  ام  نس  م  ب    :ينقت  ح د   حتت  ي  ام      ام  ي ت   ت -2
 .18تص6896ت    ات6 ام ش تط
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 : Super –egoاألنا األعلى / ج
 ررررر ك  رررر    يرررر ت    يرررر  دنررررر مرررر  امقررررن  ب  ام س  رررر   رررر  او رررر  او  ررررب   ررررب مررررنت

امت   ضرر  ترر  يرر    او رر   ت دهرر  ت  قرر  ام سرر   ب م امررح     رر  نررنت ا     هنرر   ب يرر  
 .امس ف او ل   

 يررر ح مأل ررر  او  رررب بكررر  ام ظررر    درررعها مررر   او  شرررح حا   ن ررر ت   يرررن  درررع  او ررر  
او  ررب    ررر    كررره  اميرر  ا ت رررر ت كررر  دررر   ل  ررر تررر  او ررر  نس ررح  نيرررن  اميررر  ن  ام ررر  

 .1ن     ب ه  م  ا تم     ت  نيب  او   او  ب ي حن ت    ت  نيب  او   ت ك شن 
ب  ر   ب  او  رب كر  ير ا امت  تر  ت  امقرن  امتر رد  او    نتم  امق   ب  او ر

او رر  او  ررب ت  بقررح  ترر  نشررم  كررها او  رر   رر   ر مررر  دررل  و اترر ال ررح مأل رر  ترر  اال قنرر ح 
امير    امحا  نر  ام  ت ر  در  او  رب ( م   )ت  ص مأل   ت  ب  نست  مه   ي ب ت م     

 امضرر ابم امت شررحح ت دررل نيرر  او رر    امت تر رر  درر  ام امررح    ت رر    نررر ت ت  رر  ترر  امقررن 
او  ب إال ب  نس    امه       ضرت     نس    او   بنض     ت  نير     م هر      ر  

  .تسر د  ت   م  ت هت  م   غ ام ه 
 ":واكتشاف عقدة أوديب" فرويد"

ام غبرر  امت  ترر  » إ  ام س  رر  امتبيررم مسقررح  ب ح رر  ت  امت سرر  ف   نررر بنضرر  كرر  

" متنيررر   " د   رررح"د ررر  غتررر   امق ررر  ام ظررر  ت    برررر « او ت  ام غبررر  دررر    ررر  او بررر ت لب 

ت كرر  امقر ا   امت ه نرر  م تنيرر  " فرويععد"ت إال ب  تر  ن  قرر  إمنرر 2«ب ح رر  ت  رر »" سعوفوكلي 

                                                           

ت     6869 ت    ات (حط)     امت   تت يي  د  م    م  ب     ام ش ت:ح ي  ن يم ت   ت    نر    نب  -6       
  .610ص

   ن   ا نش تحا  ام  نس  م  ب    :ينقت  ح د   حتت  ي  ام      ام  ي ت   ت  -  0
 .18تص6896ت    ات6 ام ش تط
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ت "ب ح ر  ت  ر " مرر"فرويعد"ك  ب   ح اي  م ت   نم يه  « ستاروبينسكي جان»غ   ب   ته ح

نقرر   درر   حانرر  االك ترر    هررها امسترر  ترر  " ستاروبينسععكي" ظ  رر ت   ترر   ررل  اك ت ت  ررر ام

 ر ح د   رح إمرب د   ر  تر  إ  ك رر اميرن ن ت  م ر  إمرب  9911ب     ت   ر    29د  »:    

 بد رر  ا  سرر   ظرر ك  ب ررر مرر    درر  درر   Wilhelm Fliess" ويلهععم فلععي "يررحنقر اومترر    

ام رر  مررر    ررح  سررر  ت هرر  ام ررر ح «متبمرر اإلغرر ا  ام  يررر  ا»بب  ررررت   ا ررر  رررح   رر  دمررر  

ال بح   »: ام  ني  د     م  امتي     بت   امهير      ت دم ر  نقر   در  كره  ام ير م  

مرر  بيرر      ظ  رر  ال ظرر ك    ام  ررا  ال ترر       هرر  ترر   دن رر  إمررب ب رر   يرر ا درر  بب رر ر ت

  1«امنن      ا ت ض  ب ت م  ر ت كا    اي        تش     امها ن   م  ني  ح بر

إ  امتنيررر     هررر  امتشررر    ت د  سررر  تررر  امتشررر كح     سررر      تررر  امش يرررن ا 

  رر   سررر    مررر  تررر  " ب ح ررر  "   يرر   ا   مررر   تررر   رر   هررر     ررر ا ت  ظ رر  تيررر  ن  

إال ب  ت ررررك  كررررها ام رررر   ترررر   "ب ح رررر " شرررر كح كرررره  امتنيرررر  ت ب  يررررت    هرررر ت ترررر  امب رررر  

امتيررر  ن ا   ضررر  إمرررب ام  ه ررر   كررر  ب   شرررس  بررر م  ف  امشررر ق  ا  ررر   امب ررر  ت  كررره  

 د  تس م   2"د   ح" امست ن    ح  إمب     ت  ام   ن     ت   حا      كها ت  م ن إمنر 

                                                           
ب   ا  امتقحي ت ت ش  اا  كا   امرق د  :ت ا س   ح  امح   امق ي ت:    ي    ب يم ت ام قح  اوح ت    ت  -  1

 .066ت ص 6816تحتش ت(ح ط) اإل ش ح امق ت ت 

 

 .  61امت    امي   تص-  2
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 بسرر  ت ضرر   ترر  امهيرر      إال ب  يرر  كررها اال  سرر   ال ن هرر  إال إها ا  رربم بسرر ح  

  .امتم  ا

مقررح ب يررا درر    رر  ت مترر  ب يررا   ررح غ رر   ترر  ام رر   ت     رر  » " د   ررح" رر    

امهنرر   ب م امررح ت       رر  ام يررح   رر  ام امررح ت   بظرر  او  رر    تنسرر  نشرر  م   درر  كرره  

تررر    ررر  شرررح ح  غررر  مررر  " ب ح ررر "درررع  يررر  همرررب بح م ررر  تررر    حررررر تيررر  ن  ... امتشررر   

كرررها امقرررح  امت  ررر   ت مقرررح   م رررا اويررر     ام     نررر  غ  رررك   ام ررر اك  امسق نررر  ام ررر   قررر   

نس  ف  ه  ام    م ه  و هر  ب ير ا  هر  در   ر ا      يره ت  مر  تر  اير ت  إم هر ت مر    رح 

درر   رر        ن مرررت  مهررها  ا    رراشرر  درر   رر   ترر  اونرر     ررب     رر  ب ح رر  ب  ب هرر  

  ررك ام ا رر    رر       ررهك  مررهمب    سررح  نس   ررر ام ررك   رر    رر   ك ا يررر ام  نرر     قرر  إمررب

 1«د ا ير   ب  ح  ت  نش ح   ت  ام  ا امه  ن ي         م ر امد       ضسر ام اك 

    ح كه  ام ك ر  ام  يرن  ا  ل ر  تر       رر مها رر   تتهر    رب " د   ح "مقح ب   

 :د  كها امتق   مت      "ام    ح ام م  " م  او     د  كه  امي ت  نتم     ت  

ب ح رررر  كرررر  إه  »ب  بيرررر    ب رررر   ( ب رررر  ترررررر  ب ح ررررر ) ا     تن رررر  " د   رررررح"نقررررر   

  س   ررر   رر  تشرر     " ب ح رر "ام  رر    يررح  ت ترر  امب رر  " د   ررح" ب ت   رر   رر   2«  رر 

ام رر  غ مبرر  ترر  نمب هرر  ت   ن رر    إ    هرر  إمررب تمرر   ال نتمرر  ب  ن  رر     هرر  ب ررح  كرر  

 .    امل  
                                                           

 .212ت ص ي   امت    ام-9
 ضرر ا  ظ ظرر ت امت  رر  امرر    م رق درر   ام  رر   : تررح   إمررب ت رر كج ام قررح اوح رر ت    ترر :   ظرر  -2

 .17ت ص 9111ت ام   ا (ح ط)ت حا  ا 
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ب ررر  رر   ام رر   درر   ت نرر      رر    يررر بسررح  درر    امررح  يرر   " د   ررح " رر ف  رر  

كرر  ب   درر    امررح   مررحا   ررح  شررس  ا ب مرره   مرر  " د   ررح" ت  اال  شرر ف امرره  د  ررن 9911

 كرها امت تر    رح      ر   ت1  ح مر   ي  ا ي   م  ر    ن  وت ن   س ح إمب    م ر او مب

  يرررر    ررررحت     هرررر  ترررر  ام  هرررر  ام  يررررن ت  بكا  بسرررر  " ب ح رررر " ت ترررر    ررررب تيرررر  ن  

 ":د   ح"امدت    ت  م   نس   ه ت نق   د  همب 

ب  ا إمب  قح  ب ح   ام      ب م  ش    دش    ب ه  ظ ك     يرن    تر ت برنت   »

دترر  امقررح  ...  ررح  ت دقررح  ررحب ا  نرر   امشرر    ب  ا   ا ررر مهررها امت ضرر   ام ك رر  بترر ا ت درركا

ام  رر    غ رر    ق رر  درر  ام رر  ن مضرر     ب   رررت  بترر  ب  امب رر  نررنر  ح   ب   ررح      ررب   

امررررر غ  تررررر    انررررر   دتررررر  ام  ررررر  ب  همرررررب  س  ررررر  تل ررررر   ررررر  اميررررر   املشرررررس     مت  مرررررر 

 2«اإل  اتن 

ت  ت حب ب  ام ن   ام   من  او مب   ت رك بن   نر       يرن ت    ت رب " د   ح"      

 ص نمر      قر ت ب  ن ر   ح     ق ر  تر  نير   إمنرر  ات مرر در  كره  ام    ك ا  م  شر

امت      ح        غب  ام  ين      او ت        محنر ح اد   ح ا ن    ر   او    ير ر 

 .غ  ت   ت  دي    ن ت ن     ي بر بتر

إ  رح  او  ب م يب  م      رح   امر الح  كر  تيرح   ده  ررت  در  كره  امت   ر  ال 

ام         يتر   ي  بترت  م  ر  ح ب ب  امرح  ند     ر     سح م  ر اا     ر ت  نت ك

                                                           

  .912ت ص  او  ر ت ام      ام  ي  ام   م   ح       هللا -9
 .11ت ص يندت  ح د   حت  ن      ام      ام  ي  -2
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 بهها ن ه  ام    بن  امرح  مرن    سر  تر   يرترد  مرح     غرر كره  امت   ر  دع رر ن تر  

 .امرح   ك ا ت     ي  ر او مب دنم   امرح  ك  ب   ت ض   ا ام     ح اإل ي   

ت ضرر    بررر     يرر  ر تسرر ت  رر    سررحا  إمررب  يرر   ال نم  رر  ام  رر  ب مرررح  منمرر   

او  ممرر ت   رر  ب  او  ال     رر  بست نرر  ام دهنرر ت  رر   س  رر  ب م  رر    ر رر  دنررر  ررححا ترر  

او  ين  ام يحن  ام  ن  ت  ب ض  كه  امس  نر   يرب  ب     هبر  مررت      ر    رب كره  

ت   ر  او  كرها نيرب  (ب رربهم  ب  )امسل   شس   ام   او    او    د   ن   ام    

 1 . ت ه   م    ل  ا ام   امتي ق  ن  م    

درر و  إه  كررر  ت ضرر   ام ررر  او  ت   ت شرررب ترر    ررر   ام    ررح ت مرررح  ام  يررر  ت 

( شرن ه  شرن  ام  ر )د مت ضر   ام  ير  او   م    ر  »    ه ام   ا بنض  ا   ك  تق بلت 

   ت كر  امير   تر  ب   د ر  ال ت ضر  ه  ام  ير  ك  بتهر ت  ال رح م تر ب    ر  ب     رغ  ه نر

 2«د ي ت    امت  ق  ام   ي ن  امتين      حك 

د م  رر   تق ررح  ب متررر  إمررب او   ب م رر م  دررع   غ  هرر  او مررب كرر    يررن  تر نرر    ررب 

    رر   ام  رر     ررل مترر    ررح دنررر ترر   يرر    –امررح ا ت   ررحب      رر  م   ررح ك    رر   او  

 ".  قح  إم   ا" يتن  كه  ام  م   ر "فرويد"  ح   ح ا  ب  ه ت

                                                           

 . 19ت ص إ   ب د   ت بكت  ام      ام  ي :   ظ  -9
 .12ت ص ت    امي   ما-2
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كمررررها    رررر   امسل رررر  امبرررر     هاا ام رررر د    رررر   ام  رررر   او ت     رررر   إمررررب تر ررررا 

تشررم  ترر  ام  رر   مررل ب  نرررت  درر  ا  قرر ح ام  رر  ب  امق  ررح  كرر  مررأل ت    ترر  امضرر س   

 .1ام اكن   كت  مل    او ت ب   ب  كت  بضس  ت  او 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .59ص قح  ب ح   د  ام  ان  امس بن تت   ن   ا نش -1

 الطفل                                                األم                                               

                                                األب
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     psychocritique:النعقد النفسعي 

 charles mauron("9911-9111.)" "ش    ت     "بي         

ت د ي  امت    م  ت      ام قح 9199م قح ام  ي  ت   ل   ضسر م تي        ا

اوح    ام      ام  ي  تي س    د  همب       ر امتس د  امت    ت دقح ح   اوح  

 1 . اي ا اوح ن اإل    ك   ت     امس    ت يسب   كحا م  ح  ي    ح ح م ح

ب  نم   ام      ام  ي  مألح   ام   ت  ح       إ    نم  " ت     "اي بسح       

ت  متر   ا ح ام ش نص ام   تمت  اي بسح ب  نم   اوح   ب  ام     د  م  ام  الا 

  ب  نم   بحبر ك   ي    م  ش     بت اضرت  ت  ب ر م   هت  بس   إ ي     ي  ن ت

 2.ام      ام  ي  د      مر ش ين  اوح     ت ر اوح  ت  د ضن ا 

إه  ام  ب  اإل    نم  مألح ت د م      ام  ي  م ست  "ش    ت     "        

اوح   اإل حا   من  مت   حته  د   ح   مته    ا ح ام ش نص ام   ت ب م  م  اوح   

مت   ب  ب  تهت  ام قح   حك  ش ص ت   ت   إ    ر ت  ك  إال  رنق  م    ت ضرت 

اوي ين  ك   ي نم امض     ب امست  اوح     يرت   ب ب ر  ض  بحا  ام      ام  ي  

 .د   حت  ام قح

                                                           

  .19ص بكت  ام      ام  ي تتا   ب د   :  ظ  -1
  .91ك   امح   امت     ت امتح   إمب  ظ    ام قح ام  ي ت ص -2
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تي    ام قح ام  ي  تمإلش    إمب اي قل  ت هج     ب  " ت     "مقح ب  ح      

 1 . ن ام ت م ني   بح ا ر ام  ي ت  ا   ا ا ر ام قحن ت م حت  كحدر اويتب  ك  اإل  

ها  ي ا ش    ت       قح  ام  ي ت      ق        تس   ا د    ي        

  ن      ام ي ص اوح ن  تي   حا ت  تب حئ ام   ام  ي ت   ح اي      ب  نض  بحا  

 .ام      ام  ي  د   حت  ام قح 

  ت  ي ا  ظ  ام قح ام  ي  إه  ب ك ت   ام ر   ت  امب  ر     ام ق حت تت     

ت امه     نل ه   د  ت      بر ت    ت  ت     ه  امت م  امس ب     ن   ا نش 

 .ين ظب ب مح اي  د  ام ي  ام   نق 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ا     م ا : ت ت    ت  امت م   ت تقحت  د  امت  كج ام قحن  م       اوح  ت    ت :    ظ  -1
  .99ت ص( ا.ح) غي   امي ح
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 : ربيعععععععفسي العععقد النعععار النعععععععععمس  

م      ":المازني  ال قادت شكري " م  نم  ام  ا  ام قح  امس ب  م ت     امح  ا 

ت  بس    ب ام ظ اا ام  ه   ام    ح    ب  ت   ام     ب مشس   ب  ا  امشس ا ت 

نسح " دس ح ام  ت   شم   "  ك   ظ اا غه ه  امتل ظ  ام قحن ت  امتت  ي  امتي ت  ت 

دقح " بنض  ت  ب ا   ت  اك ح  إمب االي   ح  ت   ق        ام    د  ح اي ر م شس ت 

م ت    د  ت    ه  او مب ال  بسح ب  نم   م    ه  ر امش  ن  ح   د  بت   ا" م   شم   

   نر كت  نر     االي   ح  ت  تس ن ا     ام   ت  م   بي  بر ني ت س   مر  ا 

ب   ت             امتس  ف ام  ين  " امسق ح" ك    ب ت    ح  ت  مل  ... بن  ح رر

د ر ت     اض   إمب " امت ك  " ت بت 1"امس بن   ب ت  نق ب  ت  شس  ام     د  ام د  

ت ح   9199دقح يح  مر تق   ي   " تس د  ت     مج     امش    م ظ   ظتر مشس  ت 

  .2" د  ض       ام   " دنر شس  ا   ام  ت  

بنض     ب  د  ت    امح اي  ام  ين ت د ض      ه  دب  ت ك  طه حسينم   مر 

     س  ت   ي  ح   رنق  م  ج   متر امحا   ت " ل الء الم ري ألبي ا"ام   ب  امشس    

 .ا ي  ب مدت   د   ي     ح  امبس  إمب اد ر ام يحن  "الم ري "  ي   ب  

 9199ب ير ام قح      ك كها ام  ي   امي هنت د       "  ر  ي  " إال ب  

اك ت تر  امح اي ت د  كه    ح " أبي ال الء الم ري " ي    ب امحم   ا  د  اوح     
                                                           

 .99ت 94ت ص ي   امت    ام -1

ت 9191ا   ك ا ام قح امتس ي  د  تي ت ح  ا  امت     ا ام  تسن ت ام كا      م ش ت ش  -2
 .991ص



     قراءة في مفاهيم ومصطلحات النقد النفسي                              الفصل األول      

  

 
35 

ب م ل   ب وم  ظ إمب ب ر   ش  ي      " الم ري " ام  ص ب ال     ام  ي ت د ح  م  

ت ب  ام  ات  ت ب  امستبت د      نر امكت    ب ت رت د  ن إمب :  ك   امت بي  

 1 .    ام  ا ب م ل   ب وم  ظ

" ام  ين ت  ام        ه  دقح   ما  ي  ه  ت  امح اي  " بت     ش ين  امت    

  . "طه حسين

   ح ال      ت  إش  اا  اض      ت  رت  اك ت تر "  ر  ي  " إ  ح اي ا 

ت ت  "  دو  ش   " امظ ك  ب مبسح ام  ي  د  اوح ت  م بر ش كح    ب همب   ي  

ت "  ح   او بس  " د  " ا   ام  ت " ت   "ب    ت  " ت  "بش  "  ح اي  ر   " المتنبي

 2 . غ  ك 

ت ده  م  (اال     ام  ي )ت  بك  ت  بي  ا كها اال     " طه حسين"  بهها نم        

ام     املشس    م     ض ا د  )      ب م  ا   ام  ين  امشس     د ي ت  م   

 ك  ب م  م  نض   ح    ب بك       د  ام ن    -ام   يبقا اإلش    إم ه  -ح اي  ر

 ".سيغموند فرويد"م    مك    ه  او  ام س   م       ام  ي ت ام  ين ت  ا

  ب ب  بك  ت  ها  ي  ر د  كها ام    ت  اوب   ت  مق ا ب ت مر   ا   م    

    اي     ب  ن ب  ت ك ش ين ا ت "عبا  محمود ال قاد "د  امس م  امس ب  ك 

 ام ق ن ت دم   مر  ض   تت ك مر    ت  امشس ا  امه   ح يه    ا   ب ت مه  ب م      

                                                           

 .9دمحم  كا ت ي    ام    ت ص - 1
  .299ص ت    ام م ت ش      ح ام ت حت-2
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" د  امي    اوح ن   ام قحن    ب  ح ي ا ت       مهم  ر امه         بسح  قح     ح بر 

ت  " ال قاد"د   ي   ح   غ    ت  اوحب  ت  ت  بك  امشس ا  امه   ح يه  " ال قاد

م    ض  د ه   غ  كت  ت  امح اي ا ا "أبو نوا "   "ابن الرومي" ام  ه  ام  ين  كت  

 .1 نر   ام     ب م   ب ا ام     ن  ام  ين 

 :فسيعععععععجاه النععععواالت"  قادععععععععال" -

بش ين ا امشس ا  د  ب  ي  ك  امها ن ت   يح ش ين  ه  ت   " امسق ح" اك   

ا   ام  ت   ن  ر " د  م  بر ابن الروميب   ام ق ح إمب بي ا  إ حا ه ت د    ش ين  

ح   دنر بي رت  شن رت تكا رت      ر ام  ي   ام يح ت  كها او    م   مر " س  ت  ش

 ش  تر إمب ا  ل  د  ب ي برت " امسق ح"اور  امب مغ د     نر  ن  ر امت ش  ت ت  ب    

مب ام     ام     ي    ر إمب  ي  ير ام يحن ت مت   ح  بق   ر إمب بي مر ام     ن   ا 

   نش    ن   ا   ام  ت  ت   قص ك       ر ام يح ت      ر ت دت  م"اي  متا بر

ام   م  نش  ت ه ت دم  ا ي ب  د  ا   ادر ام  ي ت   ح بر   كها ي م مر   ت  اوحب   

 .2  ب ا ب  امحا ي   م  نس     قر   ح   تس ابن الرومي تت   س    ا ت  

 : ععععفسيععععععات النعععععععهي والدراسعععالنوي -

       ش ين ا امشس ا     نل   ين ت دم    ال قاد  ب غ ا   النويهياك    

 ابن" إيه   م    د  امرق د  ام قحن ت         دنر ش ين  " رق د  ام   ح اوح  " م   بر 

                                                           
 .2المرجع السابق،ص- 1

.56تص0118:امس ب  م س     ام ش تط  تام  ان   ام      ام ي تحاامت ه  ي   - 2  
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ا  ت حا   ب    م    رت  ب     ش  تر إمب ا  ل   ظ   ر امسي ن    ام يحن ت  "الرومي

  م     م  كها امش   ت ك  إ ي ير ب مس ك ام  ي   ب    رت   ي  إمب ب  بشح ت" 

د  ض   امت هج ام  ي    " بشار "ت  ح   بنض  " اض  ا  كضتر مضس  تسح ر

 .ام يت   

مت    ض  كها امت هج د  ح اي ر م ش ين  ام  اين ت إه     امظ اك  ام  ين   

 ت  م  كه  امت  كن     شه  د  مهها امش   ت تس تحا   ب  ق        ام         او ن 

   ب " فرويد"ام   ا  ش ه  "  قح  ب ح  "ت ا  تح دنر   ب "  ين  ب     ا "م  بر 

 .1يونغامه      بر   ت ه  " املشس   ام تس "

امتس تحت دقح ا  ي    ب         ين  " ام   ه "كه  امح اي  م      ع  اك ت هج 

   همب نق    مر  ا ت  او     ا ام    حن    ب امش     ا   اك تس م  ش ي  رت ده

م     ت ك ب ال  ب  ن  د  م  ب  ر او مبت إال ب  بك  امتآ ه د  " ام   ه "ام غ  ت  ب  

  ظ  رت " أبى نوا "نتم  د  ا  ت ح    ب تق الا ات   ه      ح اي ر    "كها امست  

اال  ي     ب بشس    ام ت      ب د  امد م ت إمب بشس      ب ب ه   س      ق        

 .2"ام غ  ت  ب ر م   هت   ت ت  بقن  اوغ ا 

    نس    ب ضج    ب  " ام   ه "إ  كها ام قح ال   قص ت  امست  امه      بر 

 أبى"     ه ت دم   ت ت   ح  اإلتم   بنك  بيب  ت  ظ  ف      امسقح  ام     حك  د  

                                                           

1
 .89تص6886:   تام قح اوح    ام      ام  ي تحا ام   ت    اتط    ي   - 

 .9المرجع السابق،ص- 2
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دم  ا تت  ي    ب امرق د  امس بن ت         ب ت     ام ش  د        ت  كن   ت"نوا 

  .غ  ب    ب  ي ص   بن ت إال ب ه  إض د   ح    بن   ح   د  ام  تس ا ام   

 جورج طرابيشي وبداية التحول

د   حان  امرت    ن ا  ام يس  ن ات  سحنل ك ت     ك      ب  جورج طرابيشيبح        

ج ام      ام  ي ت  د  ن او ي ط ام قحن  بم      بي ي   ت       د هت  ب مح اي  ت ه

ام  ين   ححا م   ا ت  اوحب  ت      ني د    ت ت     امت هج امي    امه   ب  بر 

م بر ام     ما   ب امت هج ام    ح  بم  تق ت  رت منس      ت هج ب ر  ح  ت  ب ر  

  ي   ب  ام ظ    ام قحن  امي  ح         غر كه  امت    ت م  ا ام كات  ب م ص اوح  ت 

  س ت  ت  ام ص ت  د قت  ت    ات ت  اوت    ت  ام   ت  م  ه  ال    ه إمب حا  ر 

 .1 ا  ت        بت  ك  ظ ك 

كها امتي   ك  ب م  ح حتامه      بر    ن   ا نش  د  ت م نر امي بق  ت نس    

ام   م  د  ام  ان  امس بن ت  ق  ر  ن  د       إ   ك تش      ا  ح  م  ن م    ام   م  

 ك  ت   امح اي   ت  ي     مر د  ام ي  " قح  ب ح   د  ام  ان  امس بن " حب  بم    

 2.ام   نق 

 

                                                           
 .58ص.0111,ت6 ت  قح ام قحت حا  امب ك    امس تن  م  ش تط ق ب تح ام - 1
 .61تص0161 ت   نل ت ام قح امس ب  ام ح حت حا  امس بن  م س      ش   ت -2
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 :جورج طرابيشي وتحوالت منهج التحليل النفسي -

     بكتن  م  ب ا كها ام   ح إمب ت  مقنر ت  اي  ي   م    د  اي نس   امن ا 

امت هج ام  ي  ب  ام      ام  ي ت ر  ام     امتد    إمب ت    بي ين ت   ي  ب م ضج 

 ام    امت ه  ت  ام   ات حا   ا  امسقح   امي ب   امر ت  ت  امق   امسش   ت إمب 

 : ت   بيب   ت ه 

  ام   ح امت ي  ن  ام     ما مر ت      ت    ش ي  ت  ام ي ص ام  ا ن  رق د -9

 امتي  ن   امقيين   امي   امها ن ت ده  م  ند   او     اوح ن  ام   كتشا د    ا 

 .1ت  او   ات ب م غ  ت  بس  امي  ن ا ام       د ه 

  لته رت ر  " د   ح"يس  إ ل ر   ب ام      ام  ي   اإلمت     ظ   ا  – 2

" شارل مورون "اك ت تر ام     ب م     ام  ي  د  كها امت   ت   ي    حت  ظه  

    هر ام ح ح امه    د  دنر امتس م   امي      مألح  ت  م  ص تس ت      همب بت  

 . 2امه   ه   ب م ص  ال ش      ن ام ص" ام قح ام  ي "نس ف  ر

  رت و ر  س  ت هج ام      ام  ي  ب مت هج امت ح    اال  س ح" د   ح"ام حا   ت   -2

ال  ح     ام حم   امت هج اوي    ت  امت هج ام ت م   امه   ت  امت هج ام     ت

 .ام   ت  امت ه  ت    إنت    ب م سححن  امت ه ن  امق  ت    ب   ن  شت من   ا ح 

                                                           

1
 .68تص0111,6اوح  ت  ي   ام ش   ام  ك  ت ط  ي   غ ني ت ت  كج ام قح  - 

 .09امت    امي   تص- 2
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       ي ععععورج طرابيشععععد جععععقدي عنعل المسار النععمراح 

ت       ح ح ام   ه ا ام      امت   ا ام         حك  ام   ح  ت كا  إها

 : رلر  ت ا   بي ين   ك  إمب ي ين  ام قح ام  ي    ح ت   حك    قي  

امت     ت  اوي    او ح  م   د ه  غ   ام ن    : ل  األولىعععععالمرح - ب

  ب ام قح ام  ي  تد  مش ا ام   ب ا    تكا     اض       او ح  م  ن   اميني  م  ن 

ت  كها امتي       ام   نق  م  ك   امت ض    ن  ام قح ام  ي ت ت  كنت   د  امتي

ح اي  د  بح    د   ام من   –مسب  ام     ام ا   " ضت  ر م  ب  ر او مب د  كها امت    

   9112.1  ظ ام تك    هللا د            ت  ت9112

 - د ه    ا   ام   ح    ب      ر هاا امبسح امي ي  :  ل  الثاني ععععععالمرح -  

  ي  او ح  م    امت ي  ب م ك   ام     ن  امت ض    ن   يسب م ني   ت هج 

ام      ام  ي  ام    ح ت   سح كه  امت      حان  تش   ر ام ت حت نق     ر ام   ح 

ر ب ر نيسب ت   لمر مح اي ر اوشم   امي حن  امت سحح   ام    ي تح   ا نش    ي

  ب  ح    ق ا  ا  ب  اا      ن   ت ه ن  ك  ام    ت       ب   ينص ام  ق  

   2"امي    امها ن "او مب م  ان  

كه  امت      س ا اال  ت   م   ان  امس بن    مح ب م ن  امت    او ح  م  ن   إ 

مت  ال       س ت ه  ت     ام     ال      ا  ت  ك  او ح  م   ته اي ا ت  كدهه  امح
                                                           

  تس   ت(ت  م) ي م  حم   ا  ت قح ام ح ح  ام ص ام  ا   امس ب ام ت ت   نل :   ظ  - 1
 .9ص  ت 2112 ت ي     

 .1ت ص9192     ات ت9ط حا  ام  نس ت  قح  ب ح   د  ام  ان  امس بن ت    ن   ا نش ت - 2
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ام  ان  ت  ت      ظن  ه  او ح  م  ن  امت ض ت   ت   ظن  ه  ام ت من   ت  ت  نتم  

 قح  ب ح   د  ام  ان  " يت  ه  ب    ه  ام  ين  ت  تر ا كه  امت     م  ب ا ت  تر  

ها" ام   م   ب ح  م  ن  ام   م  "ت "محا  اوح  ت  ا" " امس بن   م   كها او      ا 

 ". تك   امت ب  د  ام  ان  امس بن " كا  ا دنر ام  ن      ام      ام  ي   ام قح ام  ي ت 

 ك  ت     ام     امب  ك د  ب ت     ا نش      م  ا  :ل  الثالث عععالمرح -ن

ت يي  م  قح ام  ي  ام ح ح  نتر ه  م  بر ام  ا    ب    تق     املشس   د  ام  ان  

  ي   ب ر دي    م  ا كه  امت     ب  كه  ام ق   ب ر   ض   ت  ي بق ه ت امس بن ت

 ين ين ت ا  ت  ن ت)ام    ن      ااإليق ببسح  ديل   ت      امت ح   امست  اوح  ت

 .1اوح   مإل   نبر         ر (   ين 

 

 

                                                           

.9امتيح  امي   تص- 1  
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 الفصل الثاني: 

 تمهيد: 

للمشروع الذي بدأه  األولهو الجزء  يعتبر كتاب عقدة أوديب في الرواية العربية        

والذي تناول فيه قضية لطالما شغلت تفكير األدباء والنقاد في الوطن ,الناقد جورج طرابيشي 

في جانبها التفت حيث  ،منهجيته النقدية في مقدمة كتابه العربي كما اهتم طرابيشي في

قديره مهما ألن النقد األدبي بت ،المعتمدة في هذا االتجاه أو ذاكالنظري لمبادئ النقدية 

، يبقى فنا تطبيقيا و خير تعريف بمنهج من مناهج النقد هو في تطبيقه,وضعت فيه نظريات 

 1.منها بالمقدمات أكثرفخصوبته تتحدد بالنتائج 

نجد ومن خالل ما اعترف به طرابيشي ألول مرة في مؤلفاته النقدية أن منطلق هذه      

رأوا  فان يكن الفرويديون ما، األدبي ال في علم النفسي النقد هو التحليل النفسي ف الدراسة

النفسي كعلم فان طموح هذه  التحليل يؤسسوا إنبغية  إال واأقر وما ، الفنان سوى العصابي

الفنان العصابي  إلىتصل ومن خالل استفادتها من منجزات هذا العلم المؤسس  أنالدراسة 

 السيكولوجيهذه الدراسة ال تعنى بالبعد  أنكما  ،فمنهج الدراسة ليس نفسيا خالصا إذن

   2.الجمالي لها اإلخراجتعني في  بقدر ما,  األوديبيةللعقدة 

                                                           
 .3ص، 1891 بيروت، ،1ط دار الطليعة، عقدة أوديب في الرواية العربية، جورج طرابيشي، - - 1
 .5ص.نفسه مصدرال - 2
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 سي بل يطمح من منطلق هذا سياقه النف إلى األدبييريد اختزال النص  ال "فهو إذن

لم  إذاي أبعاد تبقى معتمة وهجديدة للنص األدبي،  أبعادالكشف عن  إلىالسياق، 

 1".تستكشف على ضوء هذا المنهج

  يطبق المنهج النفسي  أن أرادتحليله لهذا الكتاب انه الناقد ومن خالل  أننجد

الخبايا النفسية الباطنية للفنان  إلىومصطلحا ته في دراساته محاوال بذلك الوصول 

حيث يبرز معاناته النفسية التي تتبعه  ،األولى من طفولتهالمراحل  إلىوذلك بالرجوع 

 .أعمالهوتظهر فيما بعد في ,في مراحل تطوره 

بعه شارل المسار نفسه الذي اتفهو الذي اتبعه جورج طرابيشي المنهج أما         

ذاته  دبيفهو يهتم بالنص األ ،وماسيتلوها تثبت صحة هذا التصورمورون ودراسته السابقة 

 (الشخصية عدا روايات السيرة الذاتية التي تتطلب ذلك تلقائيا  األديبن يقحم حياة أدون 

مراض براز بعض العقد واألح الفرويدي إللى الطر إومع ذلك يستند  )المازني، توفيق الحكيم 

ي مرحلة من مراحل أو حتى سلوكي في أسواء كان بيولوجي المرضية الناتجة عن خلل ما 

 .حياة المريض

 

 

 

                                                           

 .6ص  ،السابقالمصدر -1
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  النقدية التي طرحها جورج طرابيشيالقضايا:         

 :عند المازني األم و المرأة صورة .1

نما " ينطلق طرابيشي"لم         أثناء دراسته ألعمال المازني وتوفيق الحكيم من العدم، وا 

ذلك بالرجوع إلى السيرة من خالل تحليله النفسي و  إبرازهاكانت هناك منطلقات هامة،حاول 

 .الذاتية

طابع السيرة  أنللمازني نالحظ " الثاني إبراهيم"و " الكاتب إبراهيم"فبالنسبة لقصتي       

حيث أكد  ،التي حددها طرابيشيالذاتية الذي أطرى الروايتين سمح ببروز الرواية العائلية 

في الروايتين " إبراهيم"السيرة الذاتية للبطل   سردقصد  الروايتينعلى ازدواجية الصلة في كلتا 

الذي ,حاضرة ومهيمنة على تفكير البطل األمفتجد صورة " الثاني إبراهيم"و " الكاتب إبراهيم"

 .1وجوده مرهون بوجود أمه أنيحس باستمرار 

تمثلت في نقل تلك العقد من اتبع خطة ة المازني، لشخصي انطالقا من تحليل طرابيشي     

من خالل عنصرين أساسيين أولهما اختيار البطل بطل السيرة الذاتية في العمل األدبي، 

فوجد أن صورة األم مهيمنة على تفكير .والنقدية عليه األضواءالسيرة الذاتية ثم تسليط 

 .البطل،الذي يرهن وجوده بوجود أمه

                                                           
  .33ص،1891 بيروت، ،1ط دار الطليعة، عقدة أوديب في الرواية العربية، جورج طرابيشي، - 1
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 ،صديقة أمعن المرأة خليلة كانت  وهذا الصدود ،أخرى  امرأةعالقة مع  إلقامةال مجال  أنو "

ومادامت كل امرأة حاملة  عن الجنسية فمادامت األم امرأة، صدودالتحليل األخير  في هو

تكون  أنالبد  إبراهيميحبها  أنن المرأة الوحيدة التي يمكن إف النوعيةللجنس بحكم غريزتها 

 "1امرأة بال جنس

وغ  أن قراءة رواية إبراهيم الكاتب تبيح لنا أن نص" : حيث نجده استدل بذلك في قوله    

يتسع لحب ثالثة نساء ها أن بطلها ال يحاول أن يوهم نفسه ويوهمنا معه أن قلبه ا فرضية مؤد

 2"لحب أي امرأة على اإلطالق يتسعإال أن قلبه باألحرى رأسه ال من آل واحد ،

 إالن قلبه ال يتسع في حياة البطل وأ امرأةوجود ألي  أنه ال  ،قولهمن خالل يؤكد طرابيشي 

 . أمهامرأة واحدة وهي لحب 

وديبية المرحلة قبل األ في المرحلة ما ،رغبة قوية للبقاء على أنهيفسر  وهو ما"      

 ،مجال كامل للتخيل والحلم ،بانتمائه للعائلة النبيلة لطفلياالالجنسية التي يكون فيها الحلم 

حيث حلل  ،المازنيوديبية لدى العائلية األمن تحديد مالمح الرواية وقد تمكن طرابيشي 

وطبيعة الصلة التي تربط البطل بوالده  إبراهيممستويات العالقة التي تتحكم في عائلة 

 3."وبأمه
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من خالل عالقة إبراهيم بوالديه، طرابيشي من تحديد مالمح شخصية البطل  تمكن     

هم المصدر الرئيسي  اآلباءحيث يصبح  ،مرحلة من النمو النفسي الجنسي إلى بإرجاعها

 .كمنافسين لهم آلبائهموينظرون  بأمهاتهممتعلقين  األوالدمما يجعل ، الوجداني لإلشباع

 بأكملهاالتي مألت حياته  األمحالة من التثبيت على شخصية  ذن،إبراهيم إيعيش     

 كلبأنها لم تكن كيصفها حتى أنه  الروايتين،تهيمن على مجمل ح التعلق وجعلت مالم

رادة وسداد الرأيالنساء بل كانت رجال لما تمي ويفسر طرابيشي هذه الحالة  ،زت به من قوة وا 

وديبيا لم تنفصل في ال أردها إلى مقوالت التحليل النفسي التي يصبح وفقها إبراهيم معصوبا ب

  1.شعوره األم عن الزوجة

ما انفصلت في ال  إنسانهو بالتعريف الفرويدي  ،يابأوديالمعصوب  اإلنسانوالحال أن     

  .شعوره الزوجة عن األم

وأن تلك  لسبب بسيط هو أنه يحب أمه، ي امرأة،أن يقع في حب أ إبراهيملهذا لم يستطع 

 .المشاعر اتجاه أمه كامنة في أعماقه
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ن كان طرابيشي قد ساق هذا الحكم بشأن بطل روايتي المازني فانه يستند في ذلك ا  و      

فظ بأمه ويسعى الحتالل مكان لعائلية األوديبية التي تجعل الطفل يحتإلى أسس الرواية ا

  1. وربما األب في روايات المازني يتصف بالسلبية ،أبيه

وحضوره لعنة  واالبتعاد عن معاناة األسرة وانشغاالتها فهو غائب بالحياة والموت،     

 .منه عند االبن لذلك فإنه خلق تجسيد الشعور بالرغبة في التخلص حطت على األم،

حدد المرحلة التي يكون فيها وديبية و روايتي المازني إلى العائلة األبطل  أرجع طرابيشي     

 .من العمر بين الثالثة والخامسة مرحلة ما من األب وهي عليها م ويغار الطفل متعلقا باأل

إبراهيم )و ( إبراهيم الكاتب)ويعتمد طرابيشي في ربط الصلة بين النصوص الروائية "     

مشيرا في كل مرة  ،أكثر من موضعي وبين السيرة الذاتية للمازني ف( عود على بدء)و(الثاني

فنجده يرصد حقيقة تصوره للمرأة وطبيعة العالقة التي ،سلوك واقعي من سلوكيات الكاتب إلى

 2."كانت تجعله ال يميل إلى التقرب منها

براهيم الثاني ":واستدل بقوله       العالقة أو باألحرى -ما الجامع بين إبراهيم الكاتب وا 

فالمرأة باألحرى هي المحور األوحد للعالم بالنسبة إلى اإلبراهيميين  .بالمرأة -عالقةالال

 .كالهما
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إلى متون خارجية عن النصوص  طرابيشي استند فمن خالل تحليل روايتي المازني،      

 .وسلوكه الميال إلى التعلق باألم ،إبراهيمل بشأن البطل السردية ليمارس التأوي

غياب المرأة في  إلىالذي تنبه  األوحدوربما ، األولكما نجد توفيق الحكيم هو الكاتب  "    

مقاال في مجلة  1151وقد كتب منذ عام ي رغم الحضور الكثيف في رواياته، حياة المازن

فيه ما للمرأة من دور عظيم في حياة  أكد( أدبائنا المعاصرينفي أثر المرأة )الثقافة بعنوان 

 1."العظماء

العديد من الكتاب وخاصة توفيق الحكيم من خالل شخصية المازني التي توصل يؤكد       

امرأة مهما تعددت العالقة  المازني ال يثق في أيةإليها طرابيشي في رسم صورة المرأة ،أن 

التي تشغل تفكيره هي أمه ويؤكد من خالل الرد على توفيق الحكيم فالمرأة الوحيدة معهن ، 

 :قوله

مي فقد أوهي  إليهامرأة دللت األستاذ توفيق الحكيم عليها في رسالتي تي لقد كانت في حيا"

    2.كانت أمي وأبي وصديقي

ما قبل  إلىبالرجوع  إبراهيمنستطيع تعليل لطفالة  الأننا :"يقول طرابيشي في هذا الشأن      

وهما سبل  ،األقلترك لنا سيرتين ذاتيتين على  المازني أنومن حسن الحظ  ،فوليتاريخه الط
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 ست هي البطلة الوحيدة في الروايةلي األم أنوهاتين السيرتين نكتشف ،حياة وقصة حياة 

 ن تكن بطولته سلبيةأو  ،األببل يقاسمها دور بطولة  ،عبد القادر المازني إلبراهيمالعائلية 

 1."خاصة

، الرجوع لمرحلة قبل تاريخه الطفليللمازني خاصة بعد  أخرى يؤكد طرابيشي عالقة       

 :ومثال ذلك في قوله، الذي يكن له الكره أبيهوباألحرى مع 

لم أعرف أبي كما ينبغي أن اعرفه فقد مات قبل أن اكبر ولكن القليل الذي عرفته أضاف "

م يكن يساوي الظفر الذي يطيره المقص من إصبع ل)......( إلى الكثير الذي سمعته 

 2."أمي

صورة معادية ألبيه ،و ذلك النشغاله بتعدد الزوجات و معاملته السيئة فالمازني رسم      

 .مهأل

انطلقت من النص  ،"نصوص المازني"إن المسار الذي اعتمده طرابيشي في قراءة      

 إن المازني هو العصابي الذي ما صار فنانا،" :ووصلت إلى السيرة الذاتية للمبدع إذ يقول

 1".اأما الحكيم فهو الفنان الذي ما عاد عصابي
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دراسة روايتي المازني قد انطلق فيه من )إذا كان المنهج الذي اتبعه الناقد سابقا       

انطلق  "لتوفيق الحكيم"فإنه في دراسته  ليصل إلى الكشف عن العصاب عند المبدع، النص،

 .السيرة الذاتية ليفسر الشكل الفني واألدبي والخصائص الجمالية للكاتبمن 

 :الواقع والخيال عند توفيق الحكيم صورة المرأة بين .2

في اما لصورة المرأة عند المازني، و ة عند توفيق الحكيم نجدها مغايرة تمأ أما صورة المر      

عائلية حيث حاول تحليل اللرواية لتطرق الناقد إلى مستوى آخر  الجزء من الدراسةا ذه

مؤكدا على  ،على رواية سجن العمر مركزا األعمال،شخصية توفيق الحكيم من خالل بعض 

 .وضلعاه األب واالبن أن الرواية العائلية مبنية وفق مثلث أوديبي قاعدته األم الفالوسية،

ليحكم  الذاتي الواقعية،ومن سيرته  نجد أن الطرابيشي انطلق من المسار الطفلي للحكيم،    

على عمله األدبي حيث يرى أن الحكيم يعاني من اضطهاد األم،ويمثل لذلك بالمثلث 

ومن الصفحات األولى يطالعنا :"األوديبي الذي قاعدته األم،ويعرفنا عن طبع هذه األم بقوله

يات األم الفالوسية المتعارف عليها في أدب)وصف لألم يحضر إلى األذهان حاال تقسمات 

 2" .طبع حاد خلق ناري،مع ذكاء فطري ( التحليل النفسي

فإن الناقد يجدها عند الحكيم  فإذا كانت القسوة والتسلط سمة األب في روايات المازني،     

 .تتخذ مسارا آخر حيث تكون مصدرها األم
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لقرائن حكيم من خالل جملة من االالعائلية للطفل  ويستنتج طرابيشي خيوط الرواية    

بوصفها روايات ضرورية لبناء صورة الطفل المتخلي عنها أو الذي عاش حالة ، المعروفة

 1.تأزم مع والديه الذي يعتقد أنهما ليس والديه الحقيقيين

في المرحلة  خاصة ،األمالتي جعلت الحكيم ينفر من هذه  األسباب أهمطرابيشي أوضح     

لما كان كل فرد منا طفال  " رغباته إلشباعمن طفولته وهي المرحلة التي يحتاج فيها  األولى

 أشياءتملك  مية التي الالوهتلك األم  ،وعيه صورة األمي يوم من األيام فانه يخبئ في الف

 2."كثيرة مشتركة مع األم الحقيقية

األم التي تختلط لدى وهذا ما ذهب إليه الباحثون حيث فرقوا بين مفهومين لصورة     

  .واألم الخيالية ومقرها الخيال ،بين األم الحقيقية ومقرها الواقع الطفل،

 إالولكن ال تتوفر لديه  ،م الوهمية الموجودة في خيالهأليفضل االحكيم  ى أننر ومن هنا     

رواية مقرها الواقع ونجده يؤكد على ذلك خاصة في والتي  الفالوسيةو صورة لألم الحقيقية 

 "".الرباط المقدس""

إن رهاب األم الذي بقي مسيطرا على حياة الحكيم الشعورية والالشعورية حتى زمن     

حساسهالشيخوخة  جعل من توفيق الحكيم في عمله  الدائم بأنه سيبقى رهين سجن أمه، وا 
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الطبيعة هذه هي  ،، تعوضه عما فقده من األم األولىينجو إلى أم أكبر (زهرة العمر)الثاني 

 .والسيما الفن لرحابة والحرية والحببكل ما تحمله من قيم النقاء وا

( زهرة العمر)ن إف ،سيرة ذاتية لتوفيق الحكيم المقيد والسجين (سجن العمر)ن يكن إف     

 1.سيرة ذاتية لتوفيق الحكيم الذي جاهد لتحطيم أغالله والخروج من سجنه

صورة  إلىانتقل من الصورة الحقيقية لألم ( زهرة العمر)ن الحكيم من خالل أنالحظ       

 .لى الطبيعة وما ترمز من معاني الحب والفنإ، قده  من عطف وحنانا فمثالية تعوضه عم

ما أفي الطبيعة  )..(ويعتبر الحكيم الطبيعة هي األم الكبرى ولقد استدل بذلك في قوله      

  2.سوى صورتها األقسى واألبشعم روما الذي ما عرف لأل

الذي سلكه في حياة الحكيم والطريق الفني  الطبيعة أهميةمدى  إلىيشي يخلص رابط     

 .مواهبه األدبية إبرازمن اجل 

يتعرض جورج طرابيشي لتحليل رواية  ،محطة أخرى من أدب توفيق الحكيم وفي      

 نووجودها في الغرب حيث أ لشرقية،ليصل عبرها لتحليل الشخصية ا( عصفور من الشرق )

أوهام العقل الشرقي ترتب عالقات الوجود الغربي بشكل وهمي ولكن الدائرة المنسوجة من 

وأن  ،مخذوالحين يدرك رد المثقف  ،األوهام الشرقية زولدون أن ت  تزول السراب ال تلبث أن

امرأة تأخذ بمعايير  أي عن ،إليها تكشف عن امرأة من طينالمرأة النورانية التي تسعى 

 .تاركة عالم المثل في قلب الفتى المصري المخذول  ،واقعها
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طرابيشي يؤكد على تمسك الفتى بالعقلية التي رسمها في ذهنه  أنوما يمكن مالحظته      

 .وهم وما عاشه مع الفتاة الغربية ليس بالحب إالهي  مهما تغير المكان فالنظرة للمرأة ما

أن تفاحة الحب الذي لطالما تاق إلى أن يقضم منها إذ )...( عن المرأة في ونجد قوله      

 1((.حلوة لكن داخلها دود))هي تفاحة األرض

حين شبه المرأة بالتفاحة لما تملكه  فهنا تظهر لنا حقيقة صورة المرأة عند توفيق الحكيم،    

 .وفي نظره أن بداخلها دود لكن جمالها يكمن بداخلها، من جمال،

من جمال فتياته  يملكه الغرب وما وجده ذلك نجد بطل الرواية يعبر عن ما من خالل     

وتبقى المرأة  ،ومثل له بعلو كعلو السماء ،أما عن الشرقي يملك الفن ،ومثل لهم باألرض

 .عنده من صنع الخيال

ليست مقصورة على هذه القصة " عصفور من الشرق "إذن الحدث الروائي في      

األدب يهيمن عليه برمته  فهذا.فهي تكاد تكون البنية العامة لكل أدب توفيق الحكيموحدها،

األولى هي التي تحي وتبعث الرجل أزوجا  هما األم الطيبة واألم الشريرة، وجهان مركزيان،

 .والثانية هي التي تميته وتدفنه حيا أم ابنا أم أبا، كان،

الرجل  للرجل تتردد صورة للرجل مزدوجة،وبين هاذين القطبين المركزيين صورة      

 المتحرر المردود بدفع من المرأة الطيبة إلى الحياة والفن،والرجل المنتهي من قبل المرأة 

 .الشريرة التي ال تترك له مصير غير أن يتخبط في أغالله وقيوده حتى الموت
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 :دراسة نقدية

لشخصية أدبية حيث عنوان عدة روايات يختص كل  إلىخالل هذا الفصل والذي قسم      

الذي طبقه  ،عبر منهج التحليل النفسي ،تم تحليل شخصية كل من توفيق الحكيم والمازني

هذا الكثير من النقاد عارضوا  أن إالمستعينا بمصطلحات علم النفس  ،الناقد جورج طرابيشي

 :من ذلك  المنهج واستخدامه لمصطلحات ال تخدم النص العربي ونذكر

مصطلحات علم النفس في  إقحامور في هذا الصدد من دلقد حذر من "وردمحم مند"الناقد      

التي  الشخصيات الروائية رغم أن هذا العلم قد يساعد في فهم نفسية الكتاب وتحليل ،األدب

 ءعندما ننقله في ألدب ال يلقي غير ضو ''االصطالح العلمي '' :الكتاب ألن أوالئكيخلقها 

 1.كاذب بل قد يحدث أن يلقي ظلمه

في تحليل نفسية  ،ينفي تطبيق المنهج النفسي نه الأر دو ما نراه في رأي دمحم من    

ال أنه يرفض استخدام مصطلحات علم النفس التي يرى أثرها سلبيا على إالشخصيات األدبية 

 .األدب كما ال يعطي حقيقة لشخصية األديب

ومن  ،استنبطه ذلك العلم من قوانين عامة على األدب ودراستهقد  وما يمكن أن يكون "    

 دون استخدام  ،ل العناصر النفسية الفريدة ذاتهاالبديهي أنه في استطاعتنا أن نفهم ونحل
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ن فهم النفس البشرية شيء وعرض نتائج وذلك أل ،والقوانين الطنانة ،المصطلحات الضخمة

قحامها على األدب  ،النفس ءأبحاث علما  1.شيء أخروا 

وفق هذا العلم في إبراز نفسية ، يؤكد الناقد على إمكانية تحليل الشخصية األدبية    

ن التركيز دو ، كما يمكن تطبيق ما توصل إليه علماء النفس على النص األدبي ،األديب

 .التي ال تخدم النص األدبي ،على المصطلحات الضخمة

عن طريق هذا االتجاه جعله يرفض كل نقد ور الشديد على قتل األدب ن تخوف مندإ"     

  2."محاربة هذا االتجاه إلىودعا  ،يعتمد على المعرفة العلمية والمعرفة النفسية خاصة

ور مما دفي رأي من ،بالسلب إاليعود عليه  والفنيته المنهج النفسي يذهب عن األدب      

 .يؤمن به في تحليل األدب يجعله يرفضه وال

ألن ذلك يذهب ، األدبوينبه النقاد إلى عدم المغاالة في استخدام علم النفس في نقد "      

يستحيل أن تتطابق تطابقا  ألن علم النفس البشرية)...(األصالة الموجودة في العمل األدبي 

فاألديب لم يقدم  ،نفسية األديب قد يضر بالفن ذاتهكما أن المغاالة في التركيز على  ،كامال

مة الفنان بما يقدمه لك من عمل فني ال يأن يحكم على قحكم عليها أولها والواجب حياته لت

 3."على ما تقدمه قيمته وحياته ومركزه
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جدوا أن ما و الخاليا النفسية لألديب من خالل عمله الفني و  إلىينفي النقاد الوصول      

وظروفه ، عن حياتهوليس البحث ، األديب في فنية وجمالية لعمله إليهيهم هو ما توصل 

 .النفسية من خالل النص

أعداء القراءة النفسانية التي وصفها بالمريضة  دالدكتور عبد المالك مرتاض فهو ألأما      

 يصب جم غضبه ((القراءة بين القيود النظرية وحرية التلقي))المتسلطة ثم راح في دراسته 

 ،مرضية األديب بل أدبية األمراض على المنهج النفسي القائم على افتراض مسبق يجسد

  1.فكان هذا التيار ال يبحث إال عن األمراض

في ،فهو ينفي قاطعا الستخدام هذا المنهج  ،ما تلمسه من الناقد عبد المالك مرتاض     

على صورة قاضية  إاليرى من هذا المنهج  وما،تحليل األدب ووصف شخصية األديب 

 .األدب واألديب 

المؤثرة في هذه  والعوامل ،على الناقد أن يدرس نفسية األديبونالحظ أن المنهج فرض "    

 ،فأصحاب هذا المنهج يؤمنون بأن معرفة األدب متوقفة على معرفة األديب ،النفسية البشرية

 2."والمؤثرات التي أثرت فيه ،ونشأته

ة في ويستخدمه كوسيل ،مي إلى هذا المنهجالناقد الذي ينت أن ،يمكن أن نستنتجه ما    

يفصل  أنوال يستطيع  ،العمل األدبي إلىوما يحيط به للوصول  ،األديبالتحليل ملزما بتتبع 

 .بينهما
                                                           

 .11-11ص  ،1331 : 1ط ،والتوزيعالعلمية للنشر دارالبازوري  ،نقد النقد  ،بيقنحمد الأ -1
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والمنهج النفسي  ،الغربية النظريةهناك نقاد يعترفون مدى تمكن بعض النقاد من       

وما وصل  ،ويذكر في هذا الصدد تجربة جورج طرابيشي ،يةخاصة في تحليل األعمال الروائ

كما كان الحال  إليهله بعدم وجود حتى تالميذ وفقوا بما وصل  رفعتوي ،بثقافته الكبيرة إليه

 .مع فرويد وتالميذه

 القدرةفنحن ال ننكر ما توصل إليه الناقد، وتمكنه من استخدام هذا المنهج، في التحليل فله 

 أن خالل توظيفه لهذه ، إالدى توظيفه مصطلحات علم النفسه ومعلى التحكم في

، وذلك ما نالحظه في في خدمة النص وال في خدمة مؤلفه جعلها ليست ،المصطلحات

من  االنطالقةحيث كانت  ،تحليل أعمال المازني، الذي وصف شخصيته بالعصاب

 .وصوال لسيرته الذاتية ،نصوصه

ة وصوال إلى حيث انطلق الناقد من السيرة الذاتي ،كما نجد الحال مع توفيق الحكيم    

 .من مرض رهاب المرأة ،النصوص اإلبداعية له، حيث حكم عليه بأنه يعاني

 ، خاصة وأنه استخدم مصطلحات ضخمة تجعل منوهنا تكمن السلبية في الناقد      

 .1وتجعله ينفر من ذلك ،القارئ ينظر إلى المؤلف بالمريض

أبرزها  ،ت أن تكون سير ذاتية، لعوامل عدةله ال يمكن لمثل هذه الروايالكن رغم ذلك ك"    

واألمر الثاني أن شخصيات  ،أن أصحابها لن يصرحوا بوضوح أنهم يكتبون سير حياتهم
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روايتهم ال تصور حياة المؤلفين في نظام متناسق يعكس لنا رحلة حياتهم ونوازعهم 

 1".وأهواءهم

أن طابع روايات السيرة الذاتية ال تعكس صورة حقيقية لشخصية  ه،والناقد هنا يبدأ رأي       

أصحابها، فربما تشخيص ألفراد من نفس الطبقة، يكاد يتطابق مع سير حياتهم وما يعانون 

 .منه

إحسان عباس . وفي هذا يقول د ،هم يصورون بعض صفات صاحب الروايةولكن"     

عودة الروح أو عصفور من الشرق أو إبراهيم الكاتب تتضمن )....(وليس من ريب في أن )

ومعالم شخصياتهم وذواتهم، ألن  ،وبعض األحداث التي وقعت لهم ،نواة من حياة أصحابها

ن توفيق لروح يمثل كثيرا مفمحسن في عودة ا)....( هؤالء الكتاب ذاتيون في هذه الكتب 

 2(".ولكنه ليس توفيق الحكيم ،الحكيم

ئعها تثبت حياة أن وقا ،له ألعمال توفيق الحكيم والمازنيما برزه الناقد من خال ل تحلي     

نما هناك تشابه في بعض الصفات ،كل  من الشخصيتين  .وا 

                                                           

ص : 1331ط  ،واإليماندار العلم  ،الذاتية في األدب العربي الحديث السيرة شعبان عبد الحكيم دمحم، -1
11. 
 .11ص  ،السابقالمرجع  -2



 والحكيمصورة المرأة عند المازني  موازنة                الفصل الثاني                    
 

 
60 

عندما  انه يكتب سيرته باحثا عن معنى وقيمة الحرية التي لم يكن يشعر بقيمتها إال"     

إن تاريخ اإلنسان الحقيقي هو تاريخ ) دخل السجن مرددا مقولة الفيلسوف األلماني هيغل

  1(".وعيه بحريته

اصة ومن ذلك يستخلص ما كان يعانيه الحكيم، والمغزى الذي يريد أن يعبر عليه خ    

 .في رواية سجن العمر ،فقدانه للحرية من خالل مساره

على األعمال  ،هنقدية أخرى حول التحليل النفسي وتطبيق إضافة إلى ما سبق، نجد آراء

 .األدبية

 

 على تمزيق األوامر، التي تربط ال يقوم إال ،التحليل النفسي في رأي حسين مروةف"    

 2".والزمن ،أوال ثم البيئة ،المجتمع: الشخصية بما يحيط بها 

فمروة حسين  ،ويعزلها عن المجتمعيبعد الشخصية لى أن التحليل النفسي ،إيرجع الناقد     

 .هنا ينتصر لالتجاه االجتماعي، ورفضه لالتجاه النفسي

حيث  )...(لمنهج،من هذا اي الدين صبحي الذي أبدى ازدراءه مح:" وكذلك األمر مع      

لغاء السنوات الالحقة من عمره امتعض من التركيز ألن في  ،على الطفولة األولى للمبدع وا 

                                                           

 . 11 ، صنفسهالمرجع  -1
-1313:   1ط  ،للنشر والتوزيع المثاقفة والمنهج في النقد األدبي، دار مجد الوي  ،خليل إبراهيم -2
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إنسانية اإلنسان ومصادرة لعمر كامل من التجارب والثقافة والوعي، هذا  على ذلك حيفا

 1".يهاو أو يق ةالذي الشك انه يحرك العقدة الطفوليالعمر 

ا وينتصر لمراحل تطوره وم ،تركيز على السنوات األولى للمبدعالناقد هنا يرفض ال     

 ،وما يحمله من إبداع وثقافة ،ويركز على الجانب الواعي ،يتركه خالل المرحلة تلو األخرى 

ى نحدد بها ال تكفي حت فمرحلة الطفولة ،إبداعهإال وزاد  في رأيه كلما تخطى مرحلة فالفنان

 ايجابياته أو سلبياته

   األبوية القيمة مع اللذة ومبدأ الواقع مبدأ صراع 

وباألخص مع  لدراسة أخرى في تحليل الناقد من أعمال أدبية، الجزءنتطرق في هذا       

 ".آخر الطريق"القاصة أمينة السعيد في رواية 

 الحياة، صميم مأساة من أنها على كاتبتها وتنص الواقعي، بانتمائها تبدو والتي     

 محام قصة القصة، هذه تبرز كما األخالقي،-االجتماعي اإلصالحي، منحاها إلى باإلضافة

   معةس ودمر صيته وخسر ماله فأضاع فاسقة براقصة وتولع البهيمية، اللذة وراء انساق المع

 .2 القديمة للكتب شحاذا انتهى األخير وفي مهنته،

 السعيد أمينة الكاتبة رواية حول أقامها التي دارسته في أيضا المنحنى هذا تمثل وقد"    

 النفسي للبعد التشاركية والمقاربة التحليل سيرورة عبر تظهر حيث الطريق آخر عنوانها والتي

                                                           

  .19ص  ،نقد النقد ب،يقنحمد الأ -1
 ،1والنشر،بيروت،ط جورج طرابيشي،عقدة أوديب في الرواية العربية،دار الطباعة -1
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  العائلية الرواية المثلث نظير ديبيو األ المثلث فيصبح العائلية القيمة تبرز كما الفردي،

 .1 األساسية مكوناته في معه يتقاطع

 العمل بين والربط العائلية، لرواية الواضح ، التمثيل الطريق آخر رواية في رؤيته يمكن ما   

 في ويشاركه العائلي، المثلث يقارب ديبيو األ المثلث يكون  وحينها النفسي، والتحليل األدبي

 .  نفسيا أثر مخلفا العناصر نفس

                                                            : وبدأت الدارسة هذه األوديبي، في للمثلث يفصل الناقد نجد كما

 يحتلها قاعدته الساقين األوديبي المتساوي  المثلث جديد من نلتقي الطريق آخر في"       

 وابن أم رقيقان، يشغلهما واهيان وضلعاه وساحق عمالقي وجود ذو خصاء، شرير، أب

 2.األب ذلك اضطهاد وطأة تحت روحهما بينهما ويساوي  يجمعهما

 والتي السابقة، الدارسات احتلته التي ديبي،األو  للمثلث مغايرة صورة طرابيشي يرى       

 من وابن يعانيان أم هما لضلعان التحليل من الجزء هذا في لينقل أم، تحتلها قاعدته كانت

 .عمالق أب قاعدة اضطهاد

 قد كنا لما مغايرا إجراءا يلتزم السعيد، أمينة لرواية دارسته في يشيبطرا أن غير"    

 مع األمر كان مثلما المدونة حدود تتعدى كانت فإذا الذاتية، للسيرة دارسته في الحظناه

                                                           

  .111ص ،المرجع السابق-1
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 الطريق آخر رواية نص في فإننا المبدع، على التركيز يتم حيث الحكيم، توفيق المازني

 1". المبدع وا همال الروائي النص سيكولوجية عن الكشف باتجاه البحث نساير

  يركز كان لما مغايرا اتجاها السعيد، أمينة القاصة لألعمال تحليله في طرابيشي يتخذ     

  في الغوص إلى لجأ ولذلك الراوي  إنه المبدع، ليس هنا البطل ألن السابقة، الدارسة في عليه

 .الراوي  شخصية  على التعرف نستطيع خالله ومن سيكولوجيته، عن للبحث الروائي النص

بطل  بنا ويعود العائلية، قصتها تروي  شخصية على للتعرف تدفعنا الطريق آخر فرواية      

 .تقدمه مراحل في يراوده ظل صراع، من عاشه وما طفولته، مرحلة إلى الرواية

 المستحيلة عالقته عن نجمت التي المستحيلة الطفلية الحياة معال يحمل عجوز فمدحت"    

  .2"ألمه الود ويحمل أباه، فيه يوجه متشنجا صراعا الوقت ذات في يعيش كما أبويه، مع

 اتجاه ورعبا خوفا طفولته، مرحلة يعيش يزال الستيني، الذي قصة تحمل الطريق فآخر     

 .                                                             أمه وهي الثاني للطرف وراحة حب يقابله أبيه

 ثور)و ( وحش) أباه بأن اقتناعه مدحت لدى تثبت التي عينها المشاهد أن والواقع"    

 غير قوة وال لها حول ال التي المسكينة الطيبة باألم (يفتك) أن لحظة كل في يكاد( هائج

 3.طفلها وغير دموعها

                                                           

 . 111، صالمصدر السابق-1
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.  ابنها اتجاه لألم الحميمية الصورة يقابله ،ابنه نظر في األب صورة لنا يتبين هنا ومن    

 عليه يجب انه يدرك فالصبي مستحيال الحل هذا يجعل الخصاء عملية من الخوف لكن"

 فكال المرأة، تكون  كما أبيه من محبوبا يكون  أراد أن إذا الخصاء، بعملية يمر أن كذلك

 1.مقبولة غير كراهيته يجعل األب من فالخوف األب، كراهية الدافعين

 يسميها سابقة، مرحلة في الطفل، منها يعاني عقدة إلى ويرجعه الخوف هذا الناقد يفسر    

 .األم اتجاه ومشاعر يقابلها حب لألب الكره فيها يتحول حيث الخصاء، بعقدة النفس علماء

 مرحلة في تتحقق لم لمشاعر وتفجير القصة، هذه من الثاني الطور إلى ننتقل ذلك بعد     

  مشهورا أراد محاميا أصبح الذي الرواية، لبطل المهنية المكانة عبرها تظهر حيث الطفولة،

  على التعرف خالل من  ذاته، له تطمح ما ليحقق عاشها األولى التي المرحلة من الهروب

 . منها والزواج الرخيصة الراقصة

 في لعبته الذي الكبير الدور ذلك تلعب أن وابتذالها رخصها على لبهية، كان ما وبالفعل"    

 ال دورا السابقة حياته كل في لعب شخصا األول اللقاء من له مثلث أنها لوال مدحت حياة

  2 .أهمية يقل

أوصاف  فيها يرى  الذي بالمرأة، الرواية بطل تعلق صورة إعطاء إلى طرابيشي جورج ينتقل   

تتطابق مع صفات األم، أي الصورة  الفردوسية الراسخة في ذهنه ، صورة بهية المظلومة 

 .                                                             وحينها استدراك ما كانت تعانيه أمه من قبل األب

                                                           

 . 111الرابعة، ص : ، التفسير النفسي لألدب، دار مكتبة غريب، ط إسماعيلعز الدين  -1
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 موازنة تسوية أو يجري  أنه الطفل منة التي تميز الراشد إن واحد من المعايير الرئيسي"    

 النفسي التنظيم في منازع بال يسود اللذة مبدأ أن حين على الواقع، ومبدأ اللذة مبدأ بين

 من النكوص :واحدة يافطة تحت كلها تدور بهيبة "نينا"بـ مدحت عالقة أن والحال للطفل،

 .1"اللذة مبدأ مذبح على الواقع مبدأ نحر طريق عن الطفولة إلى الرجولة

 ذلك من خالل  اللذة، وتحقيق وقتله الواقع من وهروبا اندفاعا يحاول مدحت أن يتضح 

إلى مرحلة سابقة من مراحل النمو النفسي وهي مرحلة  المواجهة،قد يرتد عن األنا عجز

 .الطفولة

 للتوازي القائم في بنيةتمثيال جديدا  وقد رأى طرابيشي في هذه الحالة العصابية،"    

الزدواجية التشكل النفسي المبني على الصراع  ناتأطر وبين هيئتان  النص الالشعوري،

  .2"والتناقض

  النص، في أثرها يظهر والتي الرواية، لبطل النفسية الحالة اتجاه الناقد يكتشفه ما

 .      النفسية للحالة تمثيال النص جعل مما الواقع، ومبدأ اللذة مبدأ بين دار الذي الصراع وخاصة

وبين مدى مطابقتهما للرواية " النبوءة والجامحة"ومن جهة أخرى عالج الناقد في كل من      

تروي قصة صراع حتى الموت بين أب  :فاألولى العائلية التي تحيل مباشرة للعقدة األوديبية

 .اآلخرخوف متبادل من أن يقتل كل منهما -عالوة على رابطة الدم-وابن

                                                           

  .151ص المرجع السابق، -1
 النقد النفسي المعاصر، لحميداني،نقال عن حميد ) 111 ص النقد العربي الجديد، عمر عيالن،-1

 .(19ص
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فإنما توكيدا على مغزاها  ،"النبوءة" لئن أطلقت أمينة السعيد على القصة سابقة الذكر     

االجتماعي إذ أن كل الشر الذي تمخضت عنه أحداث القصة نجم عن تصديق نبوءة 

تفتح البخت وتقرأ الغيب وتروي أحداث الماضي وتتنبأ بما يخفيه )حاجة دجالة أطلقتها 

 .1(المستقبل

 .األب من أن يقتله ابنه أوحت لطرابيشي نبؤة مماثلة لنبؤة ذلك العراف الميتولوجي  خوف

هو حب أميرة  إنما ،وأبلغ من الحكمة فهي قصة حب حزين وهو اشد من القوة،"الجامحة"أما 

 "النبؤة"جنب مع  إلىأن القصة تحتل مكانها جنبا  وعلى هذا النحو وجد طرابيشي، ،ألبيها

 2.آخر الطريق"و

 بطلة الجامحة في حلقة حبها ألبيها، وهو ما يحدد لديها سلوكا موجبا الالتدور أميرة     

وامتثاال ألوامره ال للتمرد عليه، وهنا نجد الناقد يشتغل في تحليله على مبدأ اللذة ومبدأ  سالبا،

 .الواقع

 الحي ثم العميق الخندق نقلتين في إدريس، لسهيل ذاتية سيرة إلى طرابيشي جورج ينتقل     

 النطاق أسيرة تبقى ولم ديبية،و األ للعقدة اجتماعي إخراج فيها يتم والتي الالتيني،

ومتحالفا من  األب جهة من متمردا االبن لدور يعود ديبيو األ المثلث ولهذا السيكولوجي،

 3.األم مع أخرى  جهة

                                                           

  .111،صالمصدر السابق-1
  .185ص ،المصدر السابق -2
  .111ص ،نفسهالمصدر  -3
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 انحياز وهو األساسي الفارق  هذا مع ولكن واللذة، القيمة مبدأي بين أخرى  مواجهة"  

 أشد سفورا نحو على وتمرده فيه تحفظ وال سافرا انحيازا األموي  اللذة مبدأ إلى).......(سامي

 1".األبوي  القيمة مبدأ بعد

 وعدم النفور عالقة ويبرز الرواية، بطل شخصية يحلل الحالة هذه في طرابيشي جورج    

عن  يبحث كان سامي ألن اللذة، تحقيق في الرغبة إلى إضافة األبوي، العالم إلى االنضمام

 .في طلب ترتيله القرآن على حساب قيمة األب، المكافئة والهدية،

 دراما مبدأ في المأخوذ مع الفتى، وقع حين األب مع الثاني الكبير الصدام وكان"      

 2 .المصيف في جيرانهم ابنة ساميا، حب في اللذة،

 .وتوتر العالقة مع ابنه واالختالف، إلى الصراع اللذة أدى مبدأ اشتغال تزايد     

  من األخرى  هي تنطلق أن البد وقيمه وعالمه األب هذا سيخوضها التي فالحرب" 

  هذه فإن وحده، اللذة مبدأ واجهت إذا أما القيمة، إال تهزمها ال فالقيمة  القيمة، مبدأ

 .3"أخالقية ال ستبدو األخيرة

إلى المبدأ  اللذة، تحقيق أجل من االبن يخوضه الذي الصراع يرجع هنا الناقد     

كي  أخرى  قيمة مواجهة القيمة، في ذات من تكون  أن البد ذاته في فتحقيق رغبة الالأخالقي،

 .تتحقق

                                                           

  .193ص ،نفسه المصدر -1
  .191ص ،السابق المصدر -2
  .191ص المصدر، نفسه، -3
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 من عريق وشرقي أبوي  إطار في ستدور المروية األحداث أن سلفا نتوقع يجعلنا الذي"     

 إلى المباغتة مسبقة وبنقلته موحيات من يتلمسه ما لكل الالتيني الحي فإن القديمة بيروت

 ستدور فيه األحداث أن سلفا نعلم مسرح في حاال بنا يزج والغرب، والحب النور عاصمة

 1 ."اللذة مبدأ لواء تحت

 فقده ما إلى آخر، وصراع جديد مسار عبر اللذة، لتحقيق أخرى  نقلة نلحظ ذلك ومن     

 . الغرب في ليناله بيروت، في االبن

 وغريب جديد عالم إلى (بيروت) األصلي عالمها من بالشخصية سافرت قد الرواية إن"      

 العائلي عالمها خارج بالشخصية السفر هذا ألن( باريس) األول العالم عن جذريا ومختلف

 2".أفضل نفسي بتحليل يسمح الذي هو

 وتحليل اكتشاف، تسهل الجديد، العالم في الشخصية اندماج أن الناقد يبرزه ما      

 .،والهروب من العلم األول لذاته تحقيقه في انغماسه خالل من البطل لشخصية

  صوب بدأت التي البوصة كإبرة ،يلوب راح  حتى باريس الفتى قدما وطأت أن فما"    

 3". المرأة: للذة واألبدي الكبير المصدر ذلك عن عينها، الجهة

                                                           

  .535ص المصدر السابق،-1
  .181ص ،1:1331ط الرباط،دار األمان  الرواية والتحليل النصي، حسن المؤذن،-2
  .535ص ،المصدر نفسه -3
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 األصلي غير عالم أن الهدف األساسي الذي ترمي إليه الشخصية، في  ذلك من يتضح    

وال يهمه المبادئ والقيم االجتماعية في  تحقيق اللذة واكتساب عالقات مع الجنس اآلخر،

 . الوطن األصلي

 الطاغي الكثيف حضورها يقابله الغميق الخندق صحراء في للمرأة الكبير الغياب إن"      

  1".جانيت أو ملغيت أم اسمها كان سواء التيني،ال الحي واحة  في

 الحضور هو أال للشخصية، اللذة مبدأ الثاني، ويحدد للعالم طرابيشي يخوضنا هنا     

 . تفكيره ساحة في للمرأة   الكبير

 :ونذكر الفتى واجهت الصراعات، التي عن للحديث ينتقل ثم     

 بل جانيت، الفرنسية وحبيبته اللبناني الفتى بين يكن لم الرواية في األساسي الصراع"       

  وحياة وحرية حبا أكثر جديد عائلي عالم على تعثر أن استطاعت التي أناه بين كان

 2."األصلي العائلي بعالمها متعلقة ظلت التي أناه وبين  ،()......

 داخلي معالذي ظل يعاني منها الفتى هو صراع  الصراع، بأن القول يمكن هنا ومن      

يقابله  الغرب، في المرأة مع اللذة عالم وبين والغرب الشرق  بين صراع خارجي، ال شخصيته

 . وباألم األول بالعالم وتمسك اشتياق

                                                           

  .531ص المصدر السابق، -1
  .181ص ،المرجع السابق -2
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 ومن للمرأة يتسع لن ولكنه لألنثى يتسع قد المساحة هذه مثل األم فيه تحتل عالما إن"      

  ال نحو على اللذة طلب بحمى المصاب ففتانا، :الالتيني الحي في الكبرى  المفارقة كانت هنا

 1". العربية الرواية أبطال من بطل أي بمثله يجهر

 يبرز كما األم، للفردوس ميله في الشرقي الفتى شخصية لتحليل طرابيشي يوضحه ما      

 .قوله في مبراز الجديد، العالم في المرأة وبين األصلي، العالم في المرأة بين الذي الصراع

 "الخمسة مستهل األشهر هذا" عهده" كان األم فوطن الوطن أما اللذة، وطن فباريس"

 عن لهذا نبل يتصور ال األبوي  بالمورث العظم نخاع حتى المشبع الشرقي، فالرجل"      

 الخطأين اقترفت قد مونترو جانيت تكون  ثم ومن نظره، في المرأة التي هي اللذة أداة

 2."معدودات أشهر لو االبن قلب في جانبها إلى ما حيزا واحتاللها لألم منافسها العظيمين،

 في المترسبة واألفكار اللذة، عالم إلى معه، الفتى يحملها التي القيم على طرابيشي يؤكد     

 ."فهي مجال للذة ال غير المرأة لصورة الضيق الحيز إلى باإلضافة الذاكرة،

 داخلي صراع داخل األولى، الصفحات ومن الرواية طول على نفسه، يجد فالقارئ "     

 االستقرار بعد وواقعا حقيقة وصار خيالها، في رسمته جديد عالم عن تبحث أناه بين مرير

 تهرب أن تريد ال أناه وبين األصلي، عالمها عن بديال الجديد العالم وهي الالتيني، الحي في

                                                           

  .539ص ،المصدر نفسه -1
  . 511ص  المصدر السابق، -2
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 تراه ما تغيير على تعمل وأن تواجهه أن وتريد بالمسؤولية، اتجاهه وتحس األول عالمها من

 1". مناسب غير فيه

 الغرب، في األولى شخصيتين، دور يلعب وكأنه الفتى أن نكتشف ذلك خالل من     

 ونفر عاشها والثانية والحرية، الراحة تحقيق خاللها من عاشها فاألولى الشرق  في والثانية

 .لتغييره جاهدا يسعى والذي الضيق العائلي االنحصار إلى وذلك منها،

 إلى وسعي الضيق الجو ذلك من التحرر رغبة إليه تدفع كانت باريس إلى رالفرا وهذا"     

    2."سواه أحدا تعني ال حميمية حياة له، أنها يشعر خاصة حياة سوق 

 : ةــــــــالنقدي ةـــالدارس

 من كان والذي الفصل هذا في خاصة طرابيشي، تحليل من نستنتج أن يمكن ما       

 : حيث إدريس وسهيل السعيد أمينة القاصة نصيب

 األم تحتلها القاعدة كانت بعدما السابقة، الدارسة عن يختلف ديبيو األ المثلث نجد      

 . االبن نصيب من الجزء هذا في ليصبح المضطهدة

 الطريق، آخر رواية في خاصة السعيد أمينة كانت والتي الدارسة من األول فالجزء      

 كان العمل، لهذا طرابيشي لتحليل األساسي المنطلق بينما القصة، هذه أحداث تروي  كانت

 على أخرى  شخصية قصة تروي  المبدع، ألن الرواية وا همال الروائي النص من سيكولوجية

                                                           

  .181ص ،الرواية والتحليل النصي حسن المؤذن، -1
  .511ص عقدة أوديب في الرواية العربية، جورج طرابيشي، -2
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الكشف عن ما تعاني منه الشخصية،  طرابيشي استطاع النصوص هذه خالل ومن.لسانها

 .للشخصية العصبية للحالة تمثيل الالشعوري ما هي إال النص بنية أن يرى  حيث

 ولم التي في رأيه تركت العنان في سرد القصة، القاصة عمل ينقد طرابيشي نرى  وهنا    

 وأرادت النفسي التحليل نظرية على أطلعت القاصة كأن ويرى  اهتماما، الفني الجانب تولي

 . الشخصية تحليل

 إخراج ذات كانت االنطالقة أن يرى  إدريس، سهيل عمل لتحليل دارسته في أما     

 الوطن في عاشه صراع شخصيته، مع داخلي صراع في بطل قضية تعالج اجتماعي

 . ملذاته تحقيق عن بحثا آخر وطن إلى هروبا األصلي،

 هذه في طرابيشي عرفه الذي النقدي الوعي عن تكشف النقدية المالحظة هذه إن"    

 الرواية في أوديب عقدة) كتاباته من الثاني القسم في انتبه حيث كتاباته، من المرحلة

 للنقد باتجاه التأصيل البحث بضرورة أحس كما الروائي، للنص الفنية القيمة إلى ،(العربية

 1". األدبية النصوص على النفسية للنظريات الفج التطبيق وليس النفسي، األدبي

  صدد في ألنه الفني الجانب على الدارستين، في اهتمامه ركز طرابيشي أن نالحظ    

 . محض نفسي بتحليل أدبية أعمال على نقدية دارسة

 منطلقه يحدد إنه الماركسي، النفسي المنهج إلى الكالم ينتقل طرابيشي جورج مع"    

 من يتحرر وهو الوصول، ال االنطالق نقطة النفسي التحليل باعتبار (....)  المنهجي،

                                                           

  .115ص السابق، المصدر -1
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  مادته للعالم رؤيته  :األدبي في القرائن من أثمن هو ما مؤكدا النفسي إلى األدبي االختزال

 1." اإليديولوجية

 على مؤكدا النقدية، تجربته في طرابيشي عليه سار الذي المسار هنا الناقد يحدد     

 من إليها ينحاز نقدية محاولة إلى يشير الناقد نجد كما تبناه الذي  الحقيقية للمنهج الصورة

 . 2تمكنها ناحية

                                                           

  .135ص ،..1886:ط ار للنشر والتوزيع،لحزدار ا والنقد، بداعاإلفي  سليمان،لنبيل ا -1

.136المرجع السابق،ص- 2  
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التي لطالما شغلت النقد األدبي ،ا البحث إلى اإلجابة على بعض األسئلة ذيسعى ه      

وأن يقدم مدى استيعاب النظرية النفسية  ،عامة واألدباء و النقاد بصفة خاصة  بصفة

ومحاولة تطبيقها واسقاطها على الواقع  ،ه النظريةذوكيف تم التعامل مع منهج ه ،الغربية

 ".عقدة أوديب في الرواية العربية"في كتابه "جورج طرابيشي"خاصة مع الناقد ، العربي

 :ئج وهيا البحث توصلنا إلى بعض النتاذمن خالل ه    

من خالل استخدام منهج التحليل النفسي في تحليله  ،قدرة وتمكن الناقد من فهم النظرية  -

لى المراحل،اتية ذلك بالرجوع إلى السيرة الذوما تعانيه من عقد و ،األعمال األدبية  لبعض  وا 

التي تتبعه  ،التي ركز عليها بحيث يرى فيها اكتمال الشخصية ،األولى من حياة الطفولة

من خالل  ،األديب النفسي في تحليله لنفسيةالمنهج  مطبقا،طوال المراحل المتقدمة من عمره

أو المكبوتات النفسية التي تظهر عمله مثلما تجلى لنا  ،التطرق إلى الجانب الغير الواعي

وفي تحليل القاصة أمينة السعيد وسهيل ،وتوفيق الحكيم  ،لك في روايات كل من المازنيذ

 .إدريس

 ،جعلته يستخدم  في كل دراسة كما مصطلحيا ضخما ،ا المجالذالثقافة الواسعة في ه-    

 .التي في رأيه تنطبق عل الشخصية المرضية ،به أعماله األدبية يحلل
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مع الواقع العربي  ،كان بسالح مصطلحي غربي يتنافى ،لك نجد أن تحليل الناقدذإضافة ل   

استخدامها في أدبنا فهناك بعض المصطلحات يصلح ،ألن هناك وازع ديني البد من مراعاته،

 .في حين أن البعض منها قد يتنافى مع واقعنا العربي المسلم بحكم العادات والتقاليد ،العربي

إال ،وما توصلت إليه جهود نقادنا في هذا المجال ،من خالل ما سعى إليه هذا البحث     

مجال النظرية يبقى ف،أحاطوا بكل الجوانب التي يحملها هذا العلم أننا النستطيع القول بأنهم 

 .واسعا

الذي عده النقاد ،"جورج طرابيشي " كما ال يمكننا أن نغفل أو ننسى جهود الناقد      

بالرغم من النقائص التي سجلت في  ،والنموذج األبرز في الساحة العربية،ستثناء الوحيد اإل

ال تثبت جهذا الم إال أنه يبقى وحده من استوعب مبادئ هذه النظرية ومؤلفاته في، تحليالته

 .ذلك
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 ادرـمة المصــــقائ

 .9،91،1جورج طرابيشي،عقدة أوديب في الرواية العربية،دار الطباعة والنشر،بيروت،ط- 

 قائـمة المراجــــع       

 .1002,،9طدار البازوري العلمية للنشر، نقد النقد، ب،يقنأحمد ال -

 .ديوان المطبوعات الجامعية النفسي في النقد العربي الحديث، االتجاه أحمد حيدوش، -

 ،1099-1090:   9ط  ،للنشر والتوزيع المثاقفة والمنهج في النقد األدبي، دار مجد الوي  ،خليل إبراهيم-

 .،1ص 

 ،9ط دار النهضة العربية، علم النفس اإلكلينيكي، المليجي، حلمي-

 .614،ص1001:العربي للعلوم والنشر،ط ر،الرواية والتحليل النصي،داحسن المؤدن-

 .9119:خريستو نجم،النقد األدبي والتحليل النفسي،دارالجيل،بيروت،ط -

 .9،1001ط دار الكتاب العالمي عمان، مصطلح النقد في تراث أحمد مندور، رشيد سالوي، -

 .96ص ، ،911اتحاد الكتاب العرب، النفسي،المدخل إلى نظرية النقد  زين الدين المختاري، -

  .331، دار المؤسسة العربية للدراسة والنشر، ص1001:سعد البازعي، ميجان الرويلي، دليل الناقد،ط-

   الجامعية،المطبوعات  المعاصر في مصر،ديوان اتجاهات النقد شايف عكاشة، -

 .992 ص، 91،1الجزائر
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 ،92ج ،9ط قسم الدراسات في دار نوبلس، علم النفس،موسوعة عالم  عبد المنعم الحفني، -

 .391ص.1001لبنان

 . 1090دار العربية للعلوم ناشرون، النقد العربي الجديد، عمر عيالن، -

 .1090:ط دار العربية للعلوم ناشرون، ندوة الرواية العربية والنقد، فيصل دراج، -

  .1002,9ط والتوزيع،جسور النشر  مناهج النقد األدبي، يوسف وغليسي، -

  .961، ص9114.1:نبيل السليمان، في اإلبداع والنقد، دار الحزار للنشر والتوزيع، ط-

 المراجع المترجمة-

أنطوان المقدسي، منشورات :بدر الدين القاسم، مراجعة:ترجمة جان ستاروبنسكي، النقد واألدب،- 

 .149، ص 9124،دمشق،(د ط)وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 

-،90،ص9111حسن الجوهري ودمحم الشامي،لبنان،:،مناهج الفلكلورالمعاصرة،ترجمةدورسن-

901. 

 ،بيروت،(دط)للطباعة والنشر، المانع،مؤسسة فرنكلين نجيب:رينيه ويليك دوستويفسكي،ترجمة-

 .921،ص،914بيروت،

 .39كلقن هال،أصول علم النفس الفرويدي،ص-
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، 1002كارل كوستاف يونغ،علم النفس واألدب، مجلة نوافذ، ترجمة سمير حمارنة، ماي-

 .13ص

جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة :سيقموند فرويد، مدخل إلى التحليل النفسي، ترجمة -

 .10ص.91،0بيروت.9والنشر، ط

 الموقع اإلليكتروني

 :والرابط السوري،أبو هيف،عبد هللا،اإلتجاه النفسي في النقد  -

                                             http://www.startimes.com/f.aspx?t=31371960   

www.alwatan.sy/view.dspx?id=4756131/ouat2013 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=31371960 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=31371960
http://www.alwatan.sy/view.dspx?id=4756131/ouat2013
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   :عقدة أوديب في الرواية العربية

عقدة أوديب في الرواية »اهتم طرابيشي بمنهجيته النقدية في مفتتح كتابه            

، والتفت عن العرض النظري للمبادئ النقدية المعتمدة في هذا االتجاه أو  (31)«العربية

وخير . ذاك، ألن النقد األدبي، بتقديره، مهما وضعت فيه من نظريات، يبقى فنًا تطبيقياً 

تعريف بمنهج من مناهج النقد هو في تطبيقه، فخصوبة المنهج تتحدد بالنتائج أكثر منها 

                                    . االلتفات عن المنهجية من شأنه أن يضعف النقد التطبيقي بالمقدمات، غير أن مثل هذا

واعترف ألول مرة في مؤلفاته النقدية بأن المنطلق المنهجي هو التحليل النفسي متماهيًا مع 

 االتجاه اإليديولوجي الماركسي، فهو ال يريد اختزال النص األدبي إلى سياقه النفسي، بل

يطمح، من منطلق هذا السياق، إلى الكشف عن أبعاد جديدة للنص األدبي، وهي أبعاد قد 

   .1تبقى معتمة إذا لم ُتستكشف على ضوء منهج التحليل النفسي

وحدد منطلقه المنهجي النفسي في ارتياد مجاهل جديدة في الجمالية ورؤية العالم      

ية، مهما تقلص منهج الدراسة إلى بعده السيكولوجي إزاء بطانتها النفس( المادة اإليديولوجية)

وفي مثل . وقد يتقدم اإلخراج الجمالي واإليديولوجي لعقدة أوديب على العقدة نفسها. الخالص

   .في المنهج« السيكولوجيا»على « السوسيولوجيا»هذه األحوال تتغلب 

                                                           
أبو هيف،عبد هللا،اإلتجاه النفسي في النقد - 1
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واعتمد في كتابه على اعتبارات تاريخية ومنهجية في تحليل عقدة أوديب في رواية السيرة     

ووجد أن . الذاتية عند إبراهيم عبد القادر المازني وتوفيق الحكيم وأمينة السعيد وسهيل إدريس

أراد أن يخلق شخصية من إبداعه المحض، ال  «إبراهيم الكاتب»المازني في مقدمة روايته 

ة قربى، ولو بعيدة إلى شخصه، وأن يكتب رواية مصرية مختلفة مضمونًا وأسلوبًا تمت بصل

عن الرواية الغربية، وأن يّطبق في مجال الرواية المنهج السيكولوجي في بناء الشخصيات 

   .1على أساس تحليلي، بحيث يحّل التأمل الباطني محل الوقائعية والحبكة الحديثة

يكتب قصة مصرية، وهذه حقيقة انتبه إليها النقاد األجانب قبل وأفاد أّن المازني لم      

   .النقاد العرب، ألّن اللون المحلي يكاد يكون مفتقداً 

وأمعن طرابيشي في تحليل روايات المازني نفسيًا بمصطلحاته ومنظوراته ودالالته      

   .راثية والتكوينيةالهامسة والصارخة برهانًا على نظرته مضافًا إليه بعض االستعدادات الو 

، وعلى PHOBIESإذ كان المازني يعاني، منذ طفولته، من عدد من األرهبة       

واألرهبة  .األخص رهاب النار ورهاب الفرو والدببة ورهاب الثعابين والحشرات والهوام بأنواعها

 وباإلضافة إلى ذلك كان متطيرًا، ويعاني معاناة شديدة من هجاس المرض. الطفلية

HYPOCONDRIE.  وهذه المشاعر هي في مذهب التحليل النفسي أوديبية بالضرورة، كما

أن العقوبات المتوهمة أو الرمزية ما هي إال بدائل عن العقوبة القصوى التي يخشى االبن 

   .الخصاء: األوديبي أن ينزلها بها األب
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لى وعي األدلجة وكانت الخالصة تعميقًا لهذه النظرة في التحليل النفسي المفضي إ   

واضعًا فرديته بأنها توقفت عند طور الذاتية المكتفية بذاتها، ولم ترق إلى طور « الشاذ»

   .الذاتية المتجاوزة لذاتها باشتمالها على الغيرية

من أنجح نماذج روايات  3311، ُعّدت منذ صدورها عام «عودة الروح»وأقّر أن رواية      

طلها محسن عن أمه، في الصفحات القليلة التي يتحدث فيها السيرة الذاتية، وال يتحدث ب

عنها، إال ليرسم صورة لألم التي إذا ما أنجبت ابنًا فإن هذا االبن لن يكون لـه من خيار في 

   .المستقبل إاّل أن يكون عدوًا للمرأة

ي النقد، واستغرق طرابيشي في التحليل النفسي بمتعة فكرية تحبب إلينا االتجاه النفسي ف     

شأن الحديث عن االضطهاد الفعلي أو المتوهم، بما يستتبعه من تعاطف، يمهد الطريق أمام 

   .1اشتغال أوالية التماهي التي تثبت نطاق المثلث األوديبي

وتوقف طرابيشي عند المفارقة بين حسّية الموسيقى الشرقية وذهنية الموسيقى الغربية في 

تصار روحانية األب على روحانية األم بظهور موضوعة المرأة واإليماء إلى ان« زهرة العمر»

   .اآلثمة

استكمااًل لسيرة توفيق الحكيم الذاتية، وكأنها نموذج « عصفور من الشرق »وجاءت رواية 

، وهي بنية ثالثية الحركة، تكاد إحداثياتها «بنية األدب الحكيمي»شبه كامل لما أسماه 
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لث األوديبي، وأعاد تأويل هذه الحركات الثالث بدالة الثالث أن تتطابق مع أضالع المث

   :الحركة الثالثية للعقدة األوديبية المعكوسة

   .فردوس الخيال، الملكة المتوهمة: الحركة األولى

   .جحيم الواقع، السقوط من سماء الحلم إلى أرض الحقيقة: الحركة الثانية

   .معاودة الصعود، الفن كمرقاة إلى السماء، عالم الموسيقى العلوي النوراني: الثالثة الحركة

عصفور من »ويرى طرابيشي أن هذه البنية، التي يتحرك ضمن محاورها الحدث الروائي 

، ليست مقصورة على هذه القصة وحدها، فهي تكاد تكون البنية العامة لكل أدب «الشرق 

   .توفيق الحكيم

تشتمل هذه الحلقة »وحلل طرابيشي صور حلقة األم الطيبة في بعض أعمال توفيق الحكيم، و

، بلقيس «الخروج من الجنة»، عنان «ايزيس»على سبعة وجوه على األقل، تتمثل بايزيس 

لعبة »، كليوباترا «شمس النهار»، شمس «السلطان الحائر»، الغانية «سليمان الحكيم»

   .1، والوجه المركزي بينها هو بطبيعة الحال وجه ايزيس«كهفأهل ال»، بريسكا «الموت

مصير »و «الطعام لكّل فمّ »وانتقل طرابيشي إلى معالجة حلقة األم الشريرة في مسرحياته 

 «الصندوق »و« العش الهادئ»و« حديث مع الكوكب»و« أغنية الموت»و« صرصار
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لحكيم في جميع األعمال التي إن يكن توفيق ا»ووصف طرابيشي حلقة األم ذات الوجهين، و

تقدم تحليلها قد فصل بين وجهي األم، فقدم لنا في حلقة على حدة وجه األم الرحمية 

سر »والماقبلية، وفي حلقة أخرى وجه األم الفالوسية والمابعدية، فإنه في أعمال أخرى، مثل 

تا األمَّين إلى ، يقيم مواجهة مباشرة بين كل(3391)« رحلة إلى الغد»و( 3393)« المنتحرة

لى امرأة ثانية أن تمثل شخصية األم  امرأة بعينها أن تجّسد شخصية األم المثالية والطيبة، وا 

الواقعية والشريرة، ويجعل من الصراع بين هاتين المرأتين محور العمل األدبي ومحرك 

   .أحداثه

. لم غائبة عنه الحريةوأفاد تحليله لهذه الحلقات أن عالم توفيق الحكيم هو إلى حد كبير، عا

فقد أرادها في وعيه  .وبطلته شهرزاد شاهد مبين على ذلك. فأبطاله مصائرهم مقررة سلفاً 

   .مثالية ومن وحي حّبه اليزيس، فخرجت من بين يديه واقعية ومن وحي كرهه لألم الخائنة

نقدي في واختلفت عقدة أوديب في روايات أمينة السعيد، وأشار إلى إجمال الرأي ال     

فنلتقي من جديد المثلث األوديبي المتساوي »أنموذجًا لتأليفها الروائي، « آخر الطريق»رواية 

اء، ذو وجود عمالقي وساحق، وضلعاه واهيان، : الساقين قاعدته يحتلها أب شرير، خصَّ

« رقيقان، يشغلهما أم وابن يجمعها ويساوي بينهما رزوحهما تحت وطأة اضطهاد ذلك األب

  1 (.931ص)
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عند سهيل « العقدة األوديبية وحدود التقدمية»وعالج في الدراسة األخيرة من كتابه      

، وفيهما يعود المثلث األوديبي إلى «الحي الالتيني»و« الخندق العميق»إدريس في روايتيه 

االشتغال في صورته التقليدية، فيتولى دور البطولة فيه االبن كمتمرد، من جهة أولى، على 

وعلى الرغم من النرجسية البعيدة الغور التي . ب، وكمتحالف، من الجهة الثانية، مع األماأل

تسبح فيها روايتا سهيل إدريس كلتاهما، فإن مزية مؤلفهما التي ال تنكر لـه أنه قدم فيهما 

   .1إخراجًا اجتماعيًا ـ إن صح التعبير ـ للعقدة األوديبية

نفسي باتساع وصواًل إلى إيضاح األدلجة، فالحي واستخدم مصطلحات التحليل ال     

الالتيني مفعمة بنزوعها التقدمي ومثلثة بمرجعيتها االجتماعية، ويؤدي ذلك إلى اإلفصاح 

أن يستفيد من علم « عقدة أوديب في الرواية العربية»عن محاولة طرابيشي في كتابه 

طرة والالشعور الجمعي االجتماع من جهة، ومن علم النفس الجماعي القائم على األس

   .وبعض عناصر التمثيل الثقافي تسويغًا ألدلجة األطروحات الروائية، من جهة أخرى 
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 :نبذة عن جورج طرابيشي-

مفكر وكاتب وناقد ومترجم عربي سوري، من مواليد مدينة حلب عام : جورج طرابيشي 
" جارودي"، "سارتر"، "هيجل"، "فرويد"، تميز بكثرة ترجماته ومؤلفاته، حيث أنه ترجم لـ9191

وبلغت ترجماته ما يزيد عن مئتي كتاب، وله مؤلفات هامة في " دي بوفوار سيمون "و
الماركسية والنظرية القومية وفي النقد األدبي للرواية والقصة العربية، خصوصا بتطبيق منهج 
التحليل النفسي عليها، إضافة إلى معجم الفالسفة، ومشروعه الضخم الذي عمل عليه أكثر 

، أي في نقد "نقد العقل العربي"منه أربعة مجلدات في نقد من خمسة عشر عاما، وصدر 
، ويوصف هذا العمل بأنه موسوعي، حيث "دمحم عابد الجابري "مشروع الكاتب والمفكر العربي 

يحتوي على قراءة ومراجعة للتراث اليوناني وللتراث األوروبي الفلسفي والتراث العربي 
: الفقهي واللغوي والبياني، وأهم أعمالهاإلسالمي ليس الفلسفي فحسب، بل والكالمي و 

، سارتر والماركسية 9191، النزاع الصيني السوفيتي 9191الماركسية والمسألة القومية 
، المثقفون .9199، الماركسية واإليديولوجية 9191، اإلستراتيجية الطبقية للثورة 9191

نقد نقد العقل : العربي ، نظرية العقل9119التحليل النفسي لعصاب جماعي : العرب والتراث
نقد نقـد : ، وحدة العقل العربـي2نقد نقد العقل العربي ج: ، إشكاليات العقل العربي9العربي ج

عن : ، هرطقات4نقد نقد العقل العربي ج: ، العقــل المستقيـل في اإلسالم9العقـل العربــي ج
فلسفة بين المسيحية واإلسالم، الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية، مصائر ال

  .1مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة
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 المصطلحاتفهرس 

يعني الماضي، ويمثل ميراث األجداد، وما نولد به من " i  d الهو 
الهو هو نظام يقوم على الموروث و  ثيةراو  يةمكونات نفس

وهو أصل الشخصية واتصاله بالجسم وثيق ألن طاقة 
الفسيولوجية التي تعبر إلى الهو تتحول فيه إلى طاقة 

 ".نفسية، وهو الواقع النفسي الحقيق للشخصية

من الجهاز النفسي، واألنا هو الذي يواجه  نيالثاالنظام " ego األنا  
الناس والمجتمع ويتدبر األمور، ويرسم المخطط وتتحقق به 
الصور الذهنية واألحالم واألنا جزء من الهو يتخارج عنه 

رة وبنية كويعيش بطاقة األنا، ويتميز األنا بين الشيء كف
 ".وعيان ويدرك األبناء بالحواس

هو النظام الذي وظيفته األخالق، وهو يتخارج مع األنا " Super ego األنا األعلى 
ألنه الجزء منه  الذي يمثل األوامر الوالدية والنواهي والقيم 

 "االجتماعية والمثل الدينية

إنه مستوى التفكير الواضح والفعل الظاهر حيث يمكن "  Couscous الشعور 
 "به بسهولة تلبية المتطلبات البيئيةاستدعاء المواد الموجودة 

يتكون من االتجاهات والمشاعر واألفكار التي ال تخضع " uncousious الالشعور 
لضبط اإلداري، وال يمكن استدعائه إلى سطح الشعور إال 
بصعوبة بالغة إن لم يكن بالمرة بواسطة محلل نفسي وال 

 "تخضع لقيود الزمان والمكان



 

 

 Principe de ة دمبدأ الل
plaisir 

أن كل سلوك ينشأ في بادئ األمر من حالة توتر مؤلم "
ويهدف للوصول إلى خفض ذلك التوتر، وبذلك يتجنب 
اإلنسان األلم ويحصل على اللذة ويسيطر هذا المبدأ على 
شخصية الطفل وشخصية العصابي ومحتويات الهو في 

 " شخصية الكبار

ذا المبدأ على عملية األنا وهو ينمو باطراد يسطر ه"   Principe مبدأ الواقع
مع تطور الحياة التقنية من  تهطر سيتدريحيا وتزداد 

 "الالشعور إلى الشعور

كثير من األفكار الناشئة في مستوى الالشعور من العقل " Repression الكبت
تمنع من اقتحام حيز الشعور ذلك ألنها تعارض أفكارنا 

العقل أو الشخصية يقوم  الشعورية كأن هناك جزءا من
 "بوظيفة رقيب يمنع الدوافع الالشعورية من دخول الشعور

اضطراب وعي أي وضوح متناقض للوعي نحو البيئة، " Delirium الهديان 
إضافة إلى قدرة متناقصة في تركيز االنتباه أو في االبقاء 

 "عليه أو في نقله من جهة إلى جهة أخرى

إجتماع عدد من الوجدانات والمدركات والذكريات  عبارة عن Complexe العقدة
عن اجتماع عدد من الوجدانات  إليهاتعمل كالنواة وتشد  

والمدركات والذكريات تشد إليها مختلف الخبرات المشابهة 
والعقدة بشكل عام تعمل عملها في داخل الفرد ال شعوريا، 

 أي الفرد ال يعي تأثيرها



 

 

من االستراتيجيات التي يتبعها الفرد في  ينشأ العصاب  Nérrose العصاب
محاولته للتعامل مع القلق األساسي الذي هو شعور بعدم 

 .الراحة والخشية وتوقع المكروه

العصاب هو رد فعل على القلق األساسي إال أنه رد فعل 
 "سيء التكيف

اضطراب حاد يصيب مجمل الوظائف ويؤدي إلى فقدان "  Psy chose الذهان
 "مع العالم الموضوعيالعالقة 

مرحلة 
 الكمون

Latency 
stage 

تمتد هذه المرحلة من النمو النفسي من نهاية المرحلة "
حوالي الثانية عشر من )القظيبية إلى مطلع المراهقة 

في هذه المرحلة تكون الحوافز الجنسية كامنة بينما ( العمر
 "إلطرادايستمر النمو العقلي واالجتماعي للفرد في 

المرحلة قبل 
 األوديبية 

Stage de 
Préoadipien  

هي المرحلة من النمو النفسي الجنسي السابقة على "
بية، وتبهظ النمو الجنسي للبنت دون الولد، ديو األالمرحلة 

، ويبقى متعلقا أثناء أول موضوع حب الولد الصغير هو آهف
بل إن حيهما قد يتالزم طوال حياته وال  تكون عقدة أوديب

 "يدرك األب كمنافس له على حب األم في هذه المرحل

، ويصف egaismيفرق فرويد بين النرجسية واألنانية "  Narassisme نرجسية 
النرجسية بأنها التكملة اللبيدية لألنانية، وتدور األنانية على 

ة إلى عنصر ما ينفع الفرد، أما النرجسية فتضمن باإلضاف
 "المنفعة السابق عنصر آخر هو إشباع الحاجات اللبدية



 

 

الرهاب خوف غير منطقي وملحإ من بعض األشياء أو   Phobies الرهاب 
حيوانات أو مواقف أو العالقات اإلنسانية أو الجراثيم 

 . إلخ.....
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