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مقدمة



أ

:مقدمة

إن العالقة بین علم النفس واألدب عالقة وطیدة الرتباطها باإلنسان منذ وجوده، فلیس 

منا من ینكر إسهام التحلیل النفسي في الحركة النقدیة المعاصرة، ذلك أن تحلیل الفنون من 

وجهة نظر نفسیة، غدا أمرا شائعا خارج الحقل العیادي والطب العقلي، والسیما بعد سبر 

ألغوار الالوعي الّذي فّسروا به كثیرا من سلوك العباقرة وأعمالهم الفنیة، مضیفین المحللین

إلى المناهج التقلیدیة ما یغنیها من عمق وبعد جدید، حیث یعد األدب نتاجا لالوعي قبل أن 

یكون حصیلة الوعي واإلدراك، هذا ما یجعل المنهج النفسي وسیلة الباحث لسبر أعماق 

سرادیب الالوعي طلبا للحوافز الكامنة وراء اإلبداع، فحیاة اإلنسان النفسیة الذات والتوغل في

.مزیج معقد من الوعي والالوعي، وتكمن بینهما القوة العازلة أي الكبت

من هذا المنطلق تناولت في هذا البحث تطبیقات المنهج النفسي في النقد الجزائري لألدب، 

الخبایا الداخلیة للمبدع، كما یعد اإلبداع األدبي حالة إذ یعتبر من أهم المناهج التي تهتم ب

خاصة قابلة للتحلیل، ألن كل عمل فني ینتج عن سبب نفسي، وألن اإلبداع األدبي غالبا ما 

.یكون انعكاسا ألسباب لم یكن المؤلف واعیا بها حین أبدع عمله الفني

:وقد وقع اختیاري على هذا الموضوع ألسباب جوهریة من بینها

ذا عدنا إلى الخطاب النقدي الجزائري فإنه  ٕ ــــ قلة الدراسات النفسیة النقدیة في الجزائر، وا

.یعسر البحث عن موقع النفسانیة ضمنه



ب

ــــــ قلة تمثل نقادنا للمفاهیم السیكولوجیة على اختالفها وتطبیقها على نصوصهم    

.األدبي إال مؤخراـــــ عدم اعتماد الجامعات الجزائریة لمقیاس علم النفس

ــــ إعجابي الشخصي بهذا المنهج الهتمامه بالجانب النفسي، ومحاولتها الكشف عن خبایا 

.الحیاة الداخلیة والعالقة بخوالج النفس البشریة

تطبیقات المنهج النفسي في النقد الجزائري، إغراءات " وقد ارتأیت أن یكون عنوان البحث هو

الذي التزم فیه الناقد بمقوالت النقد النفسي الذي ینطلق من " جاالمنهج وتمنع الخطاب أنموذ

راسة على  النص، من خالل التحلیل النفسي اللساني للخطاب األدبي، فركز في هذه الّد

الجانب المهم الذي یشكل الالوعي في النص والمتمثل في اللغة، وبهذا كان هذا الكتاب نقلة 

ي، والتركیز على السیرة الذاتیة هذه األخیرة التي أجریت نوعیة العتماده التحلیل النفسي النص

حولها العدید من الدراسات، ومن هذا المنطلق فإن طبیعة البحث تطرح جملة من التساؤالت 

:منها

ـــــ إلى من تعود البدایات األولى للمنهج النفسي؟

ـــــ كیف كانت عالقة كل من المؤلف والقارئ والنص بالمنهج النفسي؟

ــ إلى أي مدى تمكن الناقد أحمد حیدوش من إبراز عنصر السیرة الذاتیة في الروایة ــ

الجزائریة؟



ج

صعوبة التعامل مع بعض : ولعل أهم الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذه الدراسة هي

الالوعي، الثنائیات الضدیة، االستعارات الملحة وقلة المراجع التي تهتم : المصطلحات منها

النفسي إضافة إلى ضیق الوقت، لكن بعون اهللا تعالى استطعت أن أجتاز كل بالنقد 

.الصعاب وأتم هذا البحث

وقد فرضت طبیعة الموضوع على الدراسة منهجا غالبا وهو المنهج الوصفي فرضه نقد النقد 

م نظرا لطبیعة المدونة النقدیة مدار االشتغال باستخراج أهم القضایا من الخطاب النقدي والقیا

بتحلیلها النفسي النصي الذي اعتمد علیه الناقد، وبعد اختیاري للمنهج تمت معالجة هذا 

تقدیم مدخل تضمن لمحة عن بدایة المنهج النفسي وعالقته بكل من : الموضوع من خالل

.المؤلف والقارئ والنص

ما تناوله تجلیات المنهج النفسي عند العرب حیث تناولت فیه أهم : تاله الفصل األول بعنوان

... النقاد في اعتمادهم على المنهج النفسي، أمثال النویهي، العقاد، طه حسین

" إغراءات المنهج وتمنع الخطاب" قراءة نقدیة في دراسة :  أما الفصل الثاني المعنون بـــ 

ألحمد حیدوش الذي أشار إلى الكثیر من القضایا النقدیة، وركز فیه على السیرة الذاتیة في 

السیرة الذاتیة ، المیثاق والتاریخ "ایة الجزائریة معتمدا في ذلك على دراسة فیلیب لوجون الرو 

"األدبي



د

تفسیر األحالم ،سیقموند : وقد اعتمدت في بحثي هذا على جملة من المراجع نذكر منها

لیب لوجون،  في مناهج تحلیل الخطاب ی،ف" السیرة الذاتیة، المیثاق والتاریخ األدبي" فروید 

.السردي،عمر عیالن، مناهج النقد األدبي ،یوسف وغلیسي

وفي األخیر ال یسعني إال أن أتقدم بالحمد والشكر للمولى القدیر الذي أمدني بالقوة 

والشجاعة إلتمام هذا البحث، ثم إلى التي تحملت أسئلتنا وتفسیراتنا إلى صاحبة القلب 

كما ال " سعیدة حمداوي" األستاذة المشرفة الطیب والكبیر التي تمثل قدوة لألستاذ المثابر، 

أنسى أن أشكر جامعة العربي بن مهیدي التي احتضنتني وأمدتني بمعارف وعلوم، ال أظن 

وأني أجدها في منهل آخر ،وكذا قسم اللغة العربیة وآدابها، وكل من ساعدني ولو بكلمة 

.  محفزة إلتمام هذا البحث

التوفیقيواهللا ول



دخـلم
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:المنـــــــهج الــــــنفسي والمـــــــؤلف_1

أن الناقد أو القارئ ،من المسلمات أنه في مجال التحلیل النفسي للنص األدبي 

المؤلف أو من األثر األدبي بعیدا عن مؤلفه ، ولكن الهدف األسمى تكون بدایة انطالقته من 

كان دائما محاولة الكشف عن العالقة التي تجمع بین األثر اإلبداعي والمبدع ، وأصبح هدفا 

طاغیا في التحلیل النفسي للنص ، أي معرفة أسرار حیاة اإلبداع ونفسیته وعالقة إبداعاته 

وقد ارتبطا , ألدب وعلم النفس عالقة وطیدة لنعرف أن ولكن رغم هذا یجب أن،بالمؤلف

مما جعل العالقة بینهما عالقة قدیمة ،عضهما منذ بدایتهما بالممارسات الفكریة لإلنسانبب

ذلك أن النظریات السیكولوجیة في األدب واللغات المعبرة عن نفس اإلنسانیة , قدم التاریخ

وال یعني هذا الكالم أن هذه ،ج علم النفسهنامبعیدة عن تاریخ ظهورتعود إلى حقب زمنیة

الدراسات القدیمة تعرضت لنفس ما تعرضت له النظریات الحدیثة ،إال أنها حاولت أن 

في نظریته التطهیر أرسطودوهذا ما نجده عن,ف لنا عن عالقة األدب بعلم النفستكش

كما یبدوا و النقاد والفالسفة بین حیث أثارت الكثیر من النقاش والتفسیرات ،)الكاثارسیس (

نما أوجز تعریف التطهیر بقوله ،یرد الشروح والتفسیرات حول هذا المصطلح ٕ أن مشاهدة " وا

ثارة  ٕ المأساة یحدث لدى المشاهد عند مشاهدته مشاهد العنف والحزن والبكاء تحریك وا

ث للمشاهد إنما تحد،مشاعر الرحمة والخوف حیال هذه الشخصیة أو تلك وأن هذه المشاعر 
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عن أرسطومن ناحیة أخرى تحدث ,هذا من ناحیة 1" یعلو ویرتقي بمشاعره أنهالتطهیر أي

إن األغاني التطهیریة تسبب " واألغاني في إحداث السرور للناس بقوله دور الموسیقي 

فاإلنسان إذا في حاجة إلى معاناة هذه المشاعر القویة ،للناس السرور بدون إیالم وال ضرر

تثیر هذه المشاعر كما تثیر المأساة ،ولكن على عكس وف ورحمة وحماسة ،واألغاني من خ

ن األغاني تثیرها بدون إیالم بل مصحوبة بلذة وفي هذا التطهیر للنفس أي الواقعیة ألالحیاة

نوع من التنفیس ینطوي على عاطفتي الخوف والشفقة داإالتطهیر ف،2"عالج لها وصحة 

.تؤدي إلى شيء مهم ، وهو التوازن األخالقي

:مدرسة التحلیل النفسي وروادها_أ

كثیرا اهتمالذيموند فرویدقسیعلى ید م1900مظهرت مدرسة التحلیل النفسي عا

وابتكرت هذه المدرسة ،"النفس التحلیلي "ممراض العصبیة ، وهو من مؤسسي علباأل

،یما بعد سیكولوجیة قائمة بذاتهاطریقة جدیدة تقوم بعالج بعض األمراض النفسیة ، لتصبح ف

.النفس وفي العدید من العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةثر كبیر في علم أذات 

* :موند فـــــــــروید قسی_1

ني بهذا المنهج عنایة حیث ع،رواد مدرسة التحلیل النفسيأهممن موند فرویدسیقیعد

في مطلع القرن العشرین فسر على ضوئها السلوك اإلنساني برده إلى منطقة "نه أفائقة كما 

. 54ص ،2001مصر،للكتاب،مركز اإلسكندریة ونظریاته،تاریخ النقد صقر،أحمد 1

.155:،  صنفسهجع المر  2
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؛ وخالصة هذا التصور أن في أعماق كل كائن بشري رغبات مكبوتة )الالشعور (الالوعي 

یتیح لها ذلك ، ولما كان صعبا إخماد هذه تبحث دوما عن اإلشباع في مجتمع قد ال

فإنه مضطر إلى تصعیدها أي إشباعها بكیفیات مختلفة ،الحرائق المشتعلة في الشعوره

نه یرى بأن الفن أأي ،1) لعصبیین  ، األعمال الفنیةأحالم النوم ،أحالم الیقظة ،هذیان ا(

ألن هؤالء ،فنان تحقیقه في واقعه االجتماعي واإلبداع تصعید وتعویض لما لم یستطع ال

المبدعین یمكن لهم أن یحولوا أمورا قد تكون خفیة في ولجات أنفسهم ویحولوها إلى إبداع أو

وذهب في كتاباته إلى القول بوجود ثالثة " ،النفسيعالم التحلیل نظریة یمكن لها أن تبهر 

لكن في إحدى 2" الالشعور، قبل الشعورما،الشعور: م أو أجزاء للجهاز النفسي هيأقسا

الشعور بمعنیین أحدهما ألفاظ الالشعور والشعور وما قبل" بدایات دراسته كان یستعمل 

قوم علیه نظریة التحلیل ي توالمستوى األخیر هو الذ،3" خر طوبوغرافيوصفي واآل

ئه صفاته ومبادمنهانه یساهم في بناء الشخصیة ثالث جوانب لكل أفرویدكما یرى "النفسي

:وحدة متكاملة وهذه الجوانب هي وخصائصه وهي تتفاعل معا لتشكل

.ویمثله الجانب البیولوجي, هو مصدر كل الغرائز :  id٭الهو  

تفسیر : هبومن أهم كت،وهو صاحب نظریة التحلیل ،1956ماي 6ا فيالنمسبسیقموند فروید ولد* 
.التحلیل النفسي والفن،األنا والهو،األحالم

،2010، أكتوبر 3مناهج النقد األدبي ، جسور النشر والتوزیع ، الجزائر ، ط : وغلیسيیوسف1
22ص 

.14الهو، صاألنا و:سیقموند فروید 2

.15المرجع نفسه ، ص  3
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.یتحكم بالوعي ویمثله السیكولوجي:Ego:  األنا  ٭

یسعى دائما للكمال ولیس إلى المتعة أو الواقعیة ویمثله الجانب : super Ego: األنا األعلى ٭

إلى غریزتین أساسیتین توجهان هذا الجهاز فرویدوقد توصل . 1"االجتماعي أو األخالقي 

:النفسي أو السلوك اإلنساني عموما هما 

ائز األنا وهي الغرائز تشمل كل الغرائز الجنسیة وغر : )EROS( غریزة الحب أو الحیاة"

2".یظن أنها متقابلة ومتعارضة في أول األمر تهدف دائما إلى استمرار الحیاة التي كان 

تدفع الكائن الحي إلى الرجوع إلى الحالة غیر العضویة السابقة : غریزة الموت أو الفناء 

نهاء الحیاة ، دخل,للحیاة  ٕ عالم اإلبداع والمبدعین فرویدوتهدف غریزة الموت إلى الهدم وا

نفس باألدب وباقي فكان من األوائل الذین ربطوا علم ال،لیقوم بعرض بضاعته السیكولوجیة 

وأعمالهم اإلبداعیة،لمبدعینحیث عني عنایة فائقة بتحلیل شخصیات ا،الفنون األخرى 

مكبوتاتهلیجاد سبیل إذلك أنه یرى في المبدع إنسانا عصبیا یحاول ،وعملیة خلق اإلبداع

جزءا من حیاة الفرد یختفي وراء "فرویدورغباته متجاوزا بذلك عتبة الالشعور الذي یعتبره 

الحلم هو المجال " یرى بأن كما،3"ویعتبر مستودعا للمشاعر واألفكار المكبوتة , الوعي 

حداث التوازن إلنه یسعى إفأما اإلبداع،المكبوتة التستر وعدم الكشفلرغبات لالذي یضمن 

وتطبیقاته،  عالم اتجاهات علم النفس النظریة : د عبد اللطیف أبو أسعد، سامي محسن الختاتنةأحم
.31_30: ، ص2011الكتب الحدیث، األردن،  1

.20:صالهو،األنا و: فروید سیقموند 2

.29:صاتجاهات علم النفس النظریة وتطبیقاته ،:أبو أسعد والختاتنة  3
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الفرد رحبا یعبرفضاءً فهو یعتبر الحلم ، 1"االجتماعیة و السلوكاتعبر اتكاءه على القیم

أما ،شباعیةإسیة لهذا فهو یقوم بوظیفة تنف،المقموعة تهمكبوتاومن خالله عن رغباته 

فالعالقة بین االجتماعیة،السلوكاتزن فیه األدیب بین القیم واإلبداع فهو عالم خصب یوا

الشعراء والروائیین هم من أثمن وأعز حلفاء " األحالم واإلبداع عالقة وثیقة حیث یؤكد أن 

لم نتمكن الحلم بها بحكمتنا ،المحللین النفسانیین ألنهم یعلمون ما بین السماء واألرض أشیاء

حینما اعتبر الغریزة ،هذه النظریة ذلك التطرف الواضح حظ بشأنغیر أن المال، 2"المدرسیة 

كما كان یرى فالسفة اإلغریق في القرن ،الجنسیة هي الباعث األول للفن ولیس المحاكاة 

و  دافینشيالیوناردو یحلل كل من شخصیتيفرویدانطالقا من الغریزة راح ،م 18و17

فسر الحلم األول الذي راوده " یث ح،متتبعا سیرتهما الذاتیة وأعمالهما الفنیة دوستیویفسكي

كما حلل انحرافه على مستوى الالشعور وعدم إكماله الكثیر من أعماله الفنیة ،في طفولته

وقام بتحلیل ،3" ن آورؤوس النساء الضاحكات والقدیسة الیزاكالمونواألعمال المكتملة 

الشخصیة "فوجد في هذه ،"اإلخوة كرامازوف " وروایته المعروفة دوستیویفسكيشخصیة  

،ن المبدع الخالق الجدیر بالخلودفهي تحمل في تصوره الفنا،الروائیة كل المتناقضات

األخالقي و العصبي واآلثم والمجرم المتعاطف مع اآلثمین ,وتحمل في الوقت نفسه 

162، ص2008في مناهج تحلیل الخطاب السردي ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، : عیالنعمر 1

162:المرجع نفسه ، ص 2

.26:صنا والهو ،األ:ویدیقموند فر س 3
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فرویدوهذا یعني أن1"سه وتعذیب اآلخرین المجرمین المهووس بالمقامرة المولع بتعذیب نف

نما تعدى إلى تحلیل شخصیات وأبطال األعمال  ٕ لم یقم بتحلیل شخصیة المبدع فحسب ، وا

"هملت"حین قام بتحلیل كل من شخصیة ، الروائیة والفنیة التي قام بها هؤالء المبدعین

وقام ،كثیرافرویدا التي اشتغل علیهجنسنللقاص الدنمركي غرادیفاوشخصیة لشكسبیر

خر محاوال آحیث كان ینتقل من حلم إلى ،لكثافة األحالم فیها ،بالتوسع في تحلیل أحداثها

ال جنقلة نوعیة في م" ر هذه الروایة حیث یعتب،جمع شتاتها وتأویلها في المخیلة البشریة

للمؤلف وحیاته الدراسة النفسیة عند فروید فهي ركزت على الشخصیة الروائیة دون اإلشارة 

الكشف عن الحیاة ستطاعانرى أن التحلیل النفسي الفرویدي من كل هذا ،2"النفسیة 

الالشعوریة عند اإلنسان وانعكاسها على سلوكه االجتماعي ،حین أكد على وجوب التعمیق 

في الطبقات الالشعوریة للعقل حتى یتسنى لنا فهم العملیات العقلیة المتضمنة في حاالت 

من واجبه إلقاء عدته أمام الفنان –فرویدفي نظر–ذلك أن هذا المنهج النفسي ،السواء

المبدع ،انطالقا من أن األدباء والشعراء والفنانین هم أدرى بخبایا النفس اإلنسانیة ، و

عن االذین نهجوا منهجه في بدایة األمر ثم حادو فرویدوقد ظهر العدید من تالمذة ،خوالجها

:تهم المخالفة لما جاء به أستاذهم ومن أبرزهم طریقه لرؤی

سیغموند فروید، حیاتي والتحلیل النفسي، تر مصطفى زیور وعبد المنعم الملیجي، دار المعارف ، 1
11: ، ص1967، 02القاهرة، ط

167في مناهج تحلیل الخطاب السردي ، ص ،عیالن عمر 2
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:  ◌ألفرد أدلر_2

ن اإلبداع تعویضا عن كبت جنسي أب" یرى الذي فرویدمن تالمیذ ألفرد أدلریعتبر

أما .....یعاني منه المبدع وضجرا من التنفیس في محاولة توأمة مع العالم وتفادیا للمرض 

في تفسیر اإلبداع مع عدم رفضه للدافع الغریزي لإلبداع أدلر فیري عقدة الجنس ال تفلح

فیبحث أدلر عن مظاهر التعویض عن النقص في ضروب الفن ومظاهر اإلبداع التي 

،حیث نجده یتفق مع أستاذه في فكرة العدوان 1) "مركب النقص ( عرفت عنده بمصطلحه 

،ألنه 2" حقیق اإلشباع إحساس بالكره نحو مشاعر العجز وعدم القدرة على ت" الذي هو 

ولذا فهو یكافح من . دافع طبیعي لتحقیق ذاته كما أنه ال ینفي حاجة اإلنسان للحب والعاطفة

بمدرسة علم النفس"لذلك قام بتأسیس مذهب منافس ألستاذه عرف 3.جل تحقیق ذلك أ

والنقص التركیز على مشاعر العجز ختلف معه في التقلیل من أهمیة الجنس ، و ا، و "الفردي

مما هي علیه في أقل تشاؤما في نظرته للفرد فاألنا أكثر فعالیة لدى أدلر "یجعله وهذا ما

،4" االجتماعیةتعمل لتحقیق التكیف من خالل طبیعتها الغائبة وأهدافها نظریة فروید ، إذ

التكیف من (فصاحب مدرسة علم النفس الفردي یرى بأن الفرد یحاول بفعالیة لتحقیق نإذ

یعتبر الفرد جزءا من وألنهغایاته وأهدافه وهذا لتحقیق التمیز والكمال ، ) خالل طبیعتها 

.وهو صاحب نظریة علم النفس الفردي1870ولد في فیینا بالنمسا عام : ألفرد أدلر  ◌

26ص،12009عمان، طالمسیرة،دار ه،ونقدفي األدب الحدیث :الخطیبعماد علي سلیم 1

53علم النفس ، ص تجاهاتا: سعد والختاتنةأأبو  2

54ص نفسه، المرجع  3

27، ص المرجع نفسه 4
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في غریزة حب السیطرة محصورا االجتماعيوبقي عنده الجانب ،المجتمع الذي یعیش فیه

.1الوراثي البیولوجيوالرغبات الالشعوریة والطابع لتعویض والظهور ، و 

: كارل یونغ_3

ختلف معه في أخرى ، ألنه او ،الذي أیده في مواقف فرویدةمن تالمذكارل یونغیعد

ه هذه األهمیة البالغة للغریزة الجنسیة ، حیث اعتبر ئرى أن أستاذه غالى كثیرا في إعطای

أناألدب والفن أو أي عمل إبداعي هو ثمرة لمرحلة جنسیة تمر بصاحبه ، غیر أنه یرى 

نما هو موجود في ماضي اإلنسان منذ ،العمل اإلبداعي لیس تعبیرا عن ذات المبدع ٕ وا

حساس المبدعوأن الشعور الجمعي هو یطغى على رو ،عصور الزمن السحیقة ٕ أي أنه ؛ح وا

مصطلح الوعي "وعي الجمعي وأضاف اللقام باستبدال الالوعي الفردي عند فروید با

تسمى أن الرواسب الالشعوریة الجمعیة هي مایونغوبرى2" الجماعي والالشعور الجمعي

تحاول أن تستخلص التصورات األولیة التي تتشكل لدى األولیةاألنماطبالنماذج األولیة أو 

.الفرد حتى تصبح رموزا مألوفة عابرة لحدود الزمان ونفوس الماضي من األجداد 

.14، ص 1998مدخل إلى نظریة النقد النفسي إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،المختاريزین الدین
15المرجع السابق ص  1

.261: في األدب الحدیث ونقده ، صالخطیب،عماد علي سلیم 2
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:والنصالمنهج النفسي _2

هناك أنبالبحث في نفسیة المؤلف ، ودراسة عالقة اإلبداع بالمبدع غیر فرویداهتم 

:أي ذاتیة النص ومن بینهم الناقد الفرنسي ؛بنفسیة النصاهتممن 

المصطلح " النفسي من خالل وضعدمؤسسي النقیعد من أهمالذي:شارل مورون _1

، ذلك أن جمیع البحوث والدارسات النقدیة ترجع هذا 1948وذلك عام "النقد النفسي  

وفصل النقد األدبي عن " المصطلح إلیه ، والذي بواسطته حقق للنقد انتصارا منهجیا كبیرا 

علم النفس ، وجعل من األول أكبر من أن یبقى مجرد شارح وموضح للثاني ، مقترحا منهجا 

في ذاته بل یستعین به وسیلة منهجیة في دراسة ال یجعل من التحلیل النفسي غایة

یرى النقد النفسي أكبر من أن یكون مجرد أداة شارل مورونأي أن ؛ 1"النصوص األدبیة 

شرح وتوضیح لعلم النفس بوصفه الوسیلة التي یستعملها الناقد لدراسة النصوص، ولیس أن 

التي عمله النقدي مع الدراسة وكانت بدایة.یستعمل النصوص للوصول إلى التحلیل النفسي 

فاتحا بذلك باب الدراسة  أدى " ،1941عام ماالرمیهها حول أعمال الشاعر الفرنسي بمقا

وقد ،2" األدبیة اآلثارالذي یؤدیه الالشعور في تشكیل وبناء ،إلى تعمیق فهمنا واستیعابنا 

وأعمالالالوعي في حیاة " " تطور هذا التوجه وأصبح أكثر نضجا ونجد ذلك في أطروحته 

ألن الذي ،األولىیجب أال نركز على الكاتب بالدرجةنسیار ، فحین ندرس أعمال "نراسی

.23، ص األدبيمناهج النقد ،وغلیسيیوسف 1

.172في مناهج تحلیل الخطاب السردي ، ص ،عیالنعمر 2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المدخل

15

، أو التركیز على العمل اإلبداعي ودراسة بنیته 1" بل إنتاجه األدبي نراسییهمنا لیس 

ذلك أنه ،النفسیة ، وما یحمله من دالئل ومعاني دون التركیز على شخصیة المبدع وحیاته 

نما یجعله في المقام التالي عكس ال ٕ أن أساس اإلبداع هو الذي یرىفرویدیغفل األدیب ، وا

مورون " رفة محتوى النص ، ألن نطلق من تحلیل شخصیة األدیـــب لمعاالمبدع حیث 

یتعامل مع المبدع وقد صار نصا ، أما حیاته الواقعیة الخاصة فهي من اختصاص مؤرخي 

اهتمامه، أما المؤلف وحیاته التاریخیة عله محورأي یتعامل مع النص األدبي ویج2"األدب

المصادر :نتیجة ثالث متغیرات" ثر فني هو أوكما یعتبر كل فتركها ألهل االختصاص،

وال یمكننا أن نهمل واحدا منها غیر أن األخیرة منها تبدو ،الخارجیة المصدر الداخلي واللغة

بمعنى أن 3" والتوازن بین العالم الداخلي والخارجي یترك صداه في العمل الفني .. .األهم

عمل فني یصدر من ثالث متغیرات ال نستطیع إهمالها وخصوصا اللغة التي تعد أي

تاح المهم لكل إصدار فني مع وجوب توازن وتكامل هذه المتغیرات لمنحنا أثرا فنیا متمیزا المف

بربط التجربة األدبیة بثالث دوائر متماوجة تتفاعل في ما بینها أخذ " شارل مورونوقد قام .

وتحدد طبیعتها وخصوصیتها ، فالوسط ،وعطاء لتشكل في نهایة األمر أسس التجربة األدبیة 

اعي وتاریخه للدائرة األولى تتوسطها دائرة ثانیة لشخصیة المؤلف وتاریخه ، أي االجتم

.173:، صالسابقالمرجع 1

، بیروت، 01عبد الوهاب ترو، منشورات عویدات، طنویل، التحلیل النفسي واألدب، ترجان بیلمان 2
101ص1996
.176في مناهج تحلیل الخطاب السردي ، ص ،عیالنعمر 3
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ذلك أن التجربة األدبیة تدور ، 1"الشخصیة الالواعیة المبدعة ، ثم دائرة ثالثة للغة وتاریخها

.وتاریخ كل منها ث محاور البیئة والمؤلف واللغة حول ثال

:جاك الكان _

قام بإعادة صیاغة المفاهیم المتصلة بالتحلیل و النفسیة للغة ،نیة بالبالكاننصب اهتمام ا

ووجود األنا في ،خر واألنا وتجلیات اآلالنفسي وطبیعة الوجود اإلنساني وحدود الالوعي ،

بإضاءة نصوص فروید ویعید صیاغة ...إلى فروید "ر العودةاشع"الكان خر ،إذ رفع اآل

في فالكان.2"مفهوم الالشعور ویعطي األهمیة والتركیز لعنصر ظل مهمال هو عنصر الكالم

ولفتمستودعا للمشاعر واألفكار المكتوبة ، فرویدهذه الفكرة اهتم بالالشعور الذي اعتبره 

وركز على 3"الشعورلالمظهر اللغوي "وهو هذا العنصر ذلك انتباه المحللین النفسانیین إلىب

حیث درس البنیة النفسیة ،عنصر كان مهمشا لدى المحللین وهو عنصر الكالم أو اللغة 

وصححها بمفاهیم فرویدبالجرأة في الطرح كما أنه تناول مفاهیم الكانواتسمت أفكار ,للغة 

هذه المقولة تظهر أن هناك " إن بنیة اللغة شبیهة ببنیة الالوعي "حیث یقول ،نفسه لفروید

عالقة مشابهة ومماثلة لكل من اللغة والالوعي حیث تعد اللغة نظام من الرموز واإلشارات 

فالالوعي یظهر .والدالالت والالوعي یمثل نظام من التصورات واألفكار والهواجس واألحالم 

اللغة هي أساس الالوعي من حیث كونها "تشبه بنیة اللغة كما أن على أنه بنیة داخلیة 

177، ص السابقالمرجع  1

194، ص نفسهالمرجع  2

.194: المرجع نفسه، ص 3
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من خالل "لالشعورااللغة"أسس لنظریة فالكان،1"المجال لتنظیمي األول عند اإلنسان

رحبا یمكن الفرد من تحقیق خاصة األحالم التي یعتبرها فضاءً فرویداالستعانة بنظریات 

نما تهمه المادة المحكیة فيیرى أن الحلم ال یهمهالكانغیر أن, ته مكبوتاوته ارغب ٕ ذاته وا

نه یولي اهتماما باللغة التي تظهر في الحلم حیث یعتبر إوبالتالي ف,2"ظهرة عبر اللغة مالمت

أي أن دراساته ،ما بداخله من مكبوتات ومن خبایا و ،م لغة یعبر بها الفرد عن رغباته الحل

كما ي یتمثل في أفكار ورغبات وهواجس یهمه الحلم الذوال ,تتمحور حول اللغة الالشعور 

التي قدم من خالل الدغاربو"الرسالة المسروقة" تناول في دراسته وأطروحاته تحلیله لقصة 

من منطلق تحلیل بنیوي ،خصوصیة معالجتها للنصمنهجیة جدیدة ومتمیزة في" قراءته لها 

درس الكانبمعنى أن ،2"ومسراتها وتكراراتها ة النصیة سعى إلى التركیز على البنی...نفسي 

ورموزه ومساراته وتكرار ومن خالل دالالته،من جانب البنیة الداخلیة للنص بودغار إقصة 

همفردات

:المنهج النفسي والقارئ_3

یمكن أن نشیر على أن التركیز على دور القارئ والمنهج النفسي شغل مدرسة النقد

أن القارئ أمام هذا النص یفتح إذ ،حیث قام الكثیر من النقاد باالهتمام بهذه العالقة،الجدید

یعني أن یأخذ بعین االعتبار كل المنظورات التي ،فاق جدیدة فهو یقرأ النص لوجهة نقدیة آ

.195:، صالسابقالمرجع 1

.197المرجع نفسھ ، ص،  2
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فیجد جل النصوص في ،یمكن استعمالها واالستفادة منها لتحقیق منطلقات منسجمة للقراءة 

ومن أهم من تناول العالقة بین ،حال قراءتها ال تخرج عن منظورات إتباع عمل النص 

.المنهج النفسي والقارئ 

،1979سنة "النصنحو الوعي" : أصدر كتابه الموسوم ب الذي : جـان بیلمان نویل_1

"التحلیل النصي "لتحلیل النفسي للنص دعاه لید مسار دعلى تحبیلمان نویلولقد عمل 

ویقوم هذا التحلیل على جملة من المعطیات التي تناقض األطروحات الفرودیة التي تركز 

بالمقابل إلى مواجهة جسد النص ىعسیكماعلى سیرة المؤلف وتبحث في الوعي الكاتب

ومحددا بل باعتباره سمة "الذي یتمظهر فیه ال وعیه الخاص ال بوصفه شیئا مجسدا ، 

التي تكثف فیها الداللة و تتجدد المعاني عند كل قراءة وخاصیة تتخلل مقاطع النص 

ویمكننا االهتداء إلى مكونات الالوعي النصي من خالل التعامل مع الكلمات 1"جدیدة

ع  والبحث في المسكوت عنه والمغفل والمضمر ، وفي البیاضات الفاصلة بین الجمل والمقاط

المستوى السطحي للبنیة النصیة كشف حقائق تتجاوزتت"فعبر مسائلة الحضور والغیاب 

فاألدب والتحلیل النفسي یفهمان ،2"وتجعل الكلمات في النص تنطق بصورة أكثر شفافیة

وبالتالي فالالوعي مشروط ،مقاصد اإلنسان في حیاته الیومیة كما قدره التاریخي وأكثر عمقا 

لم یأخذ بعین االعتبار مسار الالشعور ، في ثنایا النص األدبي ویتعذر على القارئ فهمه ما

للبحث عن الوعي بیلمانفدعوة ،ونظریة الجنسیة ، ونظریة الذات المتكلمة أو الكاتب 

.223: المرجع السابق ، ص 1

.10: جان بیلمان نویل، التحلیل النفسي واألدبي، ص 2
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دودة ة المحددة والمحیدیالنص تأتي في سیاق دراسة نفسیة تسعى لتجاوز األطروحات الفرو 

االستهانات اللیبیدیة بما أو "عقدة أودیب"یستند إلى مفهوم دوق،التي تسیر وفق نمط ثابت 

فإن النص یصبح منتهي ومغلق وغیر قابل للقراءة وبالتالي ،فیها من عصاب أو نرجسیة

إلى نویلوقد توصل،المتعددة واألحكام التأویلیة تصبح مجرد اجترار بمفاهیم وصیغ سكانیة 

مؤلف ، فكرة البحث عن الوعي النص انطالقا من دراسته للنصوص الشعبیة المجهولة ال

والتي یستحیل البحث بشأنها عن سیرة المؤلف والوعیه وانعكاسات حیاته النفسیة في اآلثار 

تنقل بین مستوى الملفوظ ویاألدبیة غیر أن القارئ الذي یتواصل مع النص هو الذي 

الملفوظیة ویتمكن من اكتشاف الوعي النص عبر تواصله الحر مع الشخصیات وعبر تأویله 

الحكایات الشعبیة"لبناء اللغوي والنصي ، وفي كتابهكوم بأنساق االمنظم والمح

یجعل نمط التحلیل المرتكز إلى الالوعي النص بأن مالینو یصرح )1983("هاماتهایواست

غائب أو(كان أحدهما حتى لوقيرسالة التي تفترض وجود مرسل وملتممكنا هو أن ال

واحد ، وسیصل الناقد إلى حقیقة التنظیم الالوعي فیمكننا بلوغ المعنى من جانب )  غافال 

فالنص یتحكم عبر ،جل هذا الغرض تنظیمه لالوعي ألذي یحرك النص ، ألنه یستنفر من ا

اللغة والالوعي واألحالم ، في بناء عالمه الخاص الذي یجب أن یدرس في سیاقه بعیدا عن 

من یكلم لیس األدیب هول إذكل تأثیر موضوعي خارجي ، قد برهن مسار الدراسة والتحلی

في األثر بل في النص ذاته، ذلك النص الذي ینغلق على ذاته ویلغي من صاغه، وفي هذا 

هام ، یستوعبه ، یضمه ، یستخدمه ، كي یلالستإن النص هو حارس ...."نویلالمعنى یقول

لحظ لنقد یضع فیه مادة خاصة یستأصله من التجربة المعاشة للمؤلف ، حینئذ لن یتوافر ا
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ن النص مزود أإال إذا انطلق من فرضیة تعترف ب،التحلیل النفسي كي یحیط بموضوعه

.بالوعي خاص به
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:المنهج النفسي عند العرب_

في منتصف القرن العشرین ، وبعد احتكاك النقاد العرب بالغرب شد انتباههم

دراسات" في كتابه حامد عبد القادر، أمین الخوليالمنهج النفسي في تفسیر األدب فتبناه

من الوجهة النفسیة في دراسة األدب " في كتابه محمد خلف اهللا، "في علم النفس األدبي 

:إضافة إلى "ونقده 

:عباس محمود العقاد–1

في النقد والمنهج التاریخي ، وهما منهجان فمنذ بدایة حیاته النقدیة تبنى المنهج النفسي

متالزمان ، فاألول  یبحث في حیاة اإلنسان الداخلیة ،واآلخر یهتم بالظروف التي نمته  وقد 

ومدرسة " عن تبنیه للمنهج النفسي في  أكثر من موضوع في كتاباته فهو یقول العقادعبر 

لتحلیل النفسي هي أقرب المدارس إلى الرأي الذي ندین به في نقد األدب ونقد التراجم ونقد ا

الدعوات الفكریة جمعاء ، ألن العلم بنفس األدیب ، أو البطل التاریخي یستلزم العلم 

بمقومات هذه النفس من أحوال عصره ، وأطوار الثقافة والفن فیه ، ولیس من عرفنا بنفس 

من خالل كل هذا یتضح 1" اجة إلى تعریفنا به من أسلوب إلى أسلوب األدیب ، في ح

. لهذا المنهج النفسي ، الذي یرى أنه یغنینا عن كل المناهج األخرى العقادمدى حماسة 

وهو الذي یصرف النقد عن األثر الفني إلى التركیز على المبدع ، فقد اهتم بشخصیات 

113ص 2004، 1والنشر ، طللدارساتالعقاد دراسة أدبیة ، المؤسسة العربیة ،محمود السمرة-  1
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سیرهم ورصد شخصیاتهم من أجل النفاذ إلى أسرار الشعراء في دراساته الكثیرة حیت یتبع 

الذي وصف شعره بأنه ابن حمدیس الصقلي ،إبداعهم ابتداًء من حدیثه عن الشاعر 

فهو براء من المدیح المتكلف والوصف المدعى ، ولذلك تعرف من " وجداني ال صناعي"

ابن الرومي حیاته من " في دراسته ميو ابن الر كما حلل شخصیة 1" الشعر هذا الشاعر

درس فیه أصله ونشأته ومزاجه وتكوینه النفسي والجسدي ،وأرجع تشاؤمه إلى اختالل " شعره 

لى  ٕ في أعصابه ، وسخریته إلى خصائصه الجسدیة كما رد عبقریته إلى أصوله الیونانیة وا

حلل فیه " أبو نواس ، الحسن بن هانئ" الطیرة التي استحكمت به ثم وضع كتابه  

،وأظهر عقدة النرجسیة لدیه ، وعلى ضوئها فسر مجونه معتمدا على أبي نواسخصیة ش

ورأى أنه كان جمیال مفتونا بمحاسنه بسبب نقص غدد رجولته "،فروید ، أدلر ، یونغ ، فروم

وأنه لقي من أمه دالال زائدا بسبب شیخوختها فاتخذها قدوة ، مما وطد له سبیل االنحراف 

المعري ونشرت هذه أبي العالءكما كتب عن مزاج 2" إلى الولع بالرجال عن الولع بالنساء 

"بالتصغیر في كتابه أبي الطیب المتنبيالدراسة في كتاب الفصول ، كما نشر تفسیره لولع 

" ورؤیته لشعره في كتابه بشار بن برد، وتفسیره لشخصیة "مطالعات في الكتب والحیاة

وامتدت دراسته على المنهج النفسي إلى فنون األدب ،"مراجعات في األدب والفنون 

، فكتب في فن القصة، والمسرحیة ، واألدب الشعبي ، وقصص المنفلوطي ، وروایة  األخرى ّ

وجاء "  " سارة"، وقصة لتولستوي"الحرب والسالم"لبسترناك، وروایة "دكتور جیفاكو"

.114المرجع السابق ، ص  1

18/05/2002تاریخ 808محمد عزام سلطة الكتاب ، جریدة األسبوع األدبي ، العدد  2
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ن أعصاب تسمى امرأة وهیهات أن حزمة م: تحلیله لسارة رمزا لألنوثة الدافقة في قوله 

تسمى شیئا غیر امرأة استغرقتها األنوثة فلیس فیها إال أنوثة ولعلها أنثى أو نصف أنثى ألنها 

وحلل شخصیة شكسبیر من الناحیة النفسیة ، 1" أكثر من امرأة واحدة في فضائل الجنس 

، لمحمد حسین هیكل" هكذا خلقت " ، وقصة إلبسن" بیت اللعبة" وعقد مقارنة بین 

وقد اتخذ من شعر . وذهب أیضا إلى تفسیر األغاني الشعبیة في ضوء المنهج النفسي 

فالنقد الصحیح هو الذي یفطن إلى شخصیة المنقود ، " الشاعر منطلقه لدراسة نفسیته 

ك ویألف عیوبها كما یألف حسناتها ویطالبها باألمانة لتلك العیوب ، كما یطالبها باألمانة لتل

ولهذا یعیش بعض الشعراء مكورا بمائة بیت تدل علیه ، وال یعیش غیره بعشرة ... الحسنات 

یرسم صورهم النفسیة والجسدیة اعتمادا على فالعقاد، 2" دواوین تحفظها المكاتب والقراطیس 

مفتاح الشخصیة " مناخ العصر وظروفه والبیئة المحیطة بهم ، ومن هذا یصل إلى ما سماه 

هي أداة تنفذ بك إلى دخائل الشخصیة ، ولكل شخصیة إنسانیة مفتاح صادق یسهل التي " 

.الوصول إلیه أو یصعب على حسب اختالف شخصیته 

السیرة الذاتیة في األدب العربي الحدیث رؤیة نقدیة دار العلم واإلیمان للنشر : شعبان عبد الحكیم 1
18، ص 2008، 1والتوزیع  ، كفر الشیخ ، ط 

115محمود السمرة العقاد ، دراسة أدبیة ص 2
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:محمد النویهي–2

ن العقامسار النویهيسار  ٕ د في دراساته التحلیلیة النفسیة لشخصیات الشعراء حتى وا

اختلفت نتائج بحوثهم ، وهذا أمر طبیعي یرجع أساسا إلى تباین المقدمات والفرضیات 

النویهيالسیكولوجیة ، وعلى العموم فإن المنحى العام في المعالجة یبقى هو نفسه وقد اهتم 

فني لكنه أفرط في استخدام المنحى السیكو سوماتي نسبیا في هذه الدراسة بالجانب السیكو " 

: على مفهومین أساسین هماالنویهيوتقوم نظریة النقد النفسي عند1" أو الطب النفسي 

. تنفیس الفنان عن مشاعره ورغباته وعواطفه وتوصیلها إلى التلقین-

. و األدیباألدب انعكاس لنفسیة المبدع بمعنى أنه صورة نفسیة لشخصیة الشاعر أ-

فالتنفیس والتوصیل عنده شرطان ضروریان ودافعان متالزمان لبروز الفن وهما بالضرورة 

یرید التنفیس " مسألتان واردتان في النقد النفسي واألدبي ، فأي أدیب من خالل إبداعه إنما 

عن عواطفه و تنطوي من رغبات سارة أو مؤلمة ، هو ال یكتفي عند هذا الحد بل یرید 

.2" عمله الفني إلى غیره لیعیش مع تجربته اإلبداعیة إیصال

أبي " و" بشار بن برد" و"ابن الرومي" بالدراسة والتحلیل شخصیة النویهي فقد تناول 

القائم على فرضیات التحلیل "السیكوسوماتي" في ضوء المنحى النفسي والجسمي أو " نواس

1998المخل إلى نظریة النقد النفسي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق : زین الدین المختاري 1
31، ص 

33المرجع نفسه ، ص 2
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السیكوفنیة في بحوثه ، فقد عبرت واتضحت بعض الجوانب،يالنفسي وحقائق الطب النفس

ءها النفسیة التي استقر في تشخیص بعض األمراض الجسمیة واآلفات"البن الرومي"دراسته 

ابن شخصیة " حیث أنه حلل فیه ) ثقافة الناقد األدبي( نجد ذلك في كتابه  من شعره

1"اعتمادا على بیولوجیته ، وأرجع تشاؤمه إلى اختالل وظائفه العصبیة والجسدیةالرومي

بالعجز الجنسي واضطراب لم هذا الشاعر هو إحساسهأن أشد ما كان یؤ وتوصل إلى

في ضوء المنهج النفسي الجسماني ، ثم بشار أیضا شخصیةلضعف معدته ودرس هضمه

عقدة أودیب" اعتمادا على أبي نواسشخصیة حلل فیه " نفسیة أبي نواس " وضع كتابه 

التي اكتشفها فروید والالشعور الجمعي عند یونغ ،أیضا اعتمد على حقائق علم النفس " 

فانتهى مثال إلى أن أبا نواس كان یعاني الشذوذ الجنسي وسبب هذا الشذوذ " وعلم األحیاء 

طن أو الالشعور بسبب ما رآه في تصوره یكمن في عقدته النفسیة التي تشكلت في عقله البا

" في صباه من تعهر أمه وتبرجها إذ تزوجت بعد أبیه ،وفتحت بیتها لطالب الهوى والمجون 
فهو قد أقام دراسته على الشذوذ الجنسي، وما یرتبط به من عوامل وأسباب ، فدراسته هذه 2

ن تفرع التحلیل إ ٕ .لى حاالت أخرى تجمعه الغریزة التي هي أساس النظریة الفرویدیة ، وا

. 31المرجع السابق، ص  1

، ص 2001، 1علم النفس األدبي ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، ط : أنور عبد الحمید الموسي2
175
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: طه حسین - 3

من أهم من أوصلوا هذا االتجاه النفسي إلى مكانه الصحیح حیث أنه لم یقتنع بالنواحي 

عن بشار بنالنفسیة الشعوریة فحسب ، ولكن الجانب الالشعوري كان حاضرا في دراسته 

حیث یرى أنه كان یتستر على معرفة أبیه وأمه ، ویتجاهلها في المتنبي و أبي تمامو برد

الوقت الذي كان الناس فیه یتفاخرون باألنساب وأنه اتصل بالقرامطة ، ألنه كان مثلهم ثائرا 

ثم تتبع حیاته في بالد سیف الدولة فرأى أنه شغل نفسه بحركة بغدادعلى األوضاع في 

ر ، عندما كافولدولة ، وأنه أظهر نفحة الحزن عند الحیاة الخصبة التي كان یحیاها سیف ا

وجد نفسه سجین العناء والمرارة ، فقد كانت دراسته لبعض الشعراء مثاال للدارس ، والناقد 

األدبي الذي یوسع معارفه ویعمق نقده بااللتفات إلى النواحي النفسیة  ویعنى بجالء التجربة 

ماعیة والفنیة فعند دراسته لشخصیة المعري األدبیة من مختلف جوانبها الشخصیة واالجت

محبس البیت : نصف قرن رهین المحبسین الذي رد ولعه بالتالعب باأللفاظ إلى أنه عاش "

، 1" فطال علیه الزمن حتى مله فلجأ إلى قتل الوقت بالتالعب باأللفاظ ، محبس العمى 

التي أبي العالء عواطفعند طه حسینحیث الحظ میله إلى المعارف النفسیة وقد وقف 

كان لها أعظم األثر في حیاته ، وأعظم السیطرة علیها وهذا راجع إلى آفة العمى التي 

فهو یرد ذلك إلى آفة العمى التي جعلته یعتزل الطبیعة والناس ، حتى " تحكمت في حیاته 

18052002،تاریخ808محمد عزام، سلطة الكاتب ، جریدة األسبوع األدبي ، العدد 1
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، 1" عجز عن االستمتاع بجمال الطبیعة والحیاة االجتماعیة كما یستمتع بها المبصرون 

فإحساسه بالقصور جعله یعیش في ألم شدید وأذى بالغ ، فكان ال یقدم على شأن إال وكان 

صرفه عن غیره وبحكم هذا ) العمى( مضطربا مرتابا بنفسه وبالناس فقد سببت هذه اآلفة 

ما تحدث به طه حسیناالنصراف كان علیه أن یلزم داره نصف قرن ال یبرحها ، فهنا یذكر 

أن النقص الجسدي بالذات هو الذي یحرك أدلردة الشعور بالنفس ، فقد أكد حول عقأدلر 

القوى النفسیة لتعویض النقص البشري ، وأن هذه القوى هي التي تؤدي إلى ظهور نشاط 

ال یلجأ إلى استخدام مصطلحات علم النفس ولكنه یستفید من وطه حسین" الفرد اإلبداعي 

،  فطه حسین استفاد من 2" على ما ذهب إلیه من آراء هذا العلم بقدر ما یلقي من الضوء

.هذا المنهج بقدر ما ألقى الضوء على أهم جوانبها 

عمان  ،التحلیل النفسي في النص األدبي ، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع : إبراهیم علي السلطي 1
.30، ص 2009، 1ط 

.31، ص ع نفسهجالمر - 2
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:عز الدین إسماعیل -4

طروحات التي قدمها من األ"التفسیر النفسي لألدب " انطلق عز الدین إسماعیل في كتابه 

وسیلة لفهم األدب على أساس " النفس فروید بشأن دراسة النصوص األدبیة ،إلیمانه أن علم 

، وقد سعى إلى تحدید األساس والمنطلق المنهجي عبر تقدیمه لجملة من " صحیح 

المعطیات، التي یرى أنها ضوابط لتحدید مفاهیم مركزیة تتعلق بوضع آلیات لمقاربة وتفسیر 

وبالتحدید في طبیعة اإلبداع والنصوص اإلبداعیة و،صلتها بالمبدعین حیث نجد في كتابه ،

الهدف منه الوصول إلى  " قضایا ومشكالت"الفصل األول یطرح تساؤالت تحت عنوان 

جملة من المفاهیم المؤسسة لمنهج التحلیل النفسي لألدب ،ویرى أن هناك قضیتین أساسیتین 

" ففیما یتعلق بالعصاب العصاب ، النرجسیة:تقدمان لنا إضاءة لحقیقة اإلبداع والمبدع هما 

فهو الحالة التي تصف وضع التوتر النفسي الذي یساعد في حالة الفنان ، على خلق 

محفزات تحول حالة االنقباض والتأزم باتجاه إیجابي یمارس من خالله المبدع قدراته الفنیة ، 

الدین عز،وقد استدل 1" التي تستحیل عبر التنفیس الموجه نحو الخارج إلى عمل فني 

بكل ما یتعلق بالعصاب والمرض ریكرتشمو ترلنجقام بآراء كل من في هذا المإسماعیل

الذي یدعو إلى التمییز بین فرویدالعقلي ، وعالقتها باإلبداع نجد أن كالهما یعود إلى آراء 

،فهو یخبرنا أن الفنان لیس  كالعصابي من حیث أنه یعرف كیف یجد " والعصابي الفنان 

، 2010،  1مقارنة في نقد النقد ، منشورات  االختالف ط ،لنقد العربي الجدید اعمر عیالن ،-1
.136ص 
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،حیث نجد الفنان له القدرة 1" مخرجا من عالم الخیال و یعود لیضرب في الواقع بقدم ثابتة 

" تفسیر األحالم" على التصرف والتحكم في عصابیته ، وهذه الرؤیة یثبتها فروید في كتابه 

حین جعل الفنان مریضا عصابیا ، یعمد إلى االنسحاب من واقعه الذي ال یوفر له " 

رضى لیعیش في عوالم الخیال غیر أنه تحدوه الرغبة الدائمة والملحة للرجوع االنسجام و ال

إلى الواقع و االنقطاع عن خیالته المجنحة ، على عكس المریض النفسي الذي یبقى دائم 

كما یذكرنا بخصوص نقطة مهمة وهي مجال التقاطع بین العصاب "  االنقطاع عن واقعه 

، الذي یشیر إلى أن ترلنج و وتشارلز المب رأي كل من والحلم واإلبداع ، ویسوق بشأنها 

الشاعر یتحكم في الحلم بالیقظة وال یسیطر علیه موضوع حلمه ، بل على العكس من ذلك 

فهو الذي یتسلط على هذا الموضوع ، وهو الرأي الذي یقدمه فروید أیضا حین یقر بأن 

ور الذي یغمر الشاعر فیحوره إلى هو الشع" حین ننتقل إلى النرجسیة 2الشاعر سید خیاله و

نص إبداعي ، یعوض به تلك الطاقة الذاتیة القائمة فیه والتي تشكل منه قوة إیجابیة تنافي  

یمیزالذي_ المتأثر بفروید _ زاخس،ویسوق كعادته رأي 3" االنكماش والرغبة التسلطیة 

إن "و الرجل السیاسي فیقول  عند الزعیم أ" شد االنتباه" بین النرجسیة عند الفنان ونزعة 

بالمعنى المألوف أو بالمعنى العادي ، وذلك ألنه ال یغرم بذاته وال الفنان لیس نرجسیا

ن اتفق معه في الرغبة في كسب  ٕ یصنع من نفسه بطال ،كما أنه یختلف عن الزعیم وا

299تفسیر األحالم ، ص : سیقموند فروید -1
299.:المرجع نفسه،ص_ 2

137:مقارنة في نقد النقد ، ص ،النقد العربي الجدید عمر عیالن-3



تجلیات المنھج النفسي عند العرب الفصــــــــل األول:

31

رجسیة ملغاة إن نرجسیة الفنان نرجسیة محورة أو منقولة أو لنقول أنها ن...الجمهور إلیه 

، كما تناول نماذج متعددة من األجناس األدبیة هي الشعر 1" یعوضه عنه العمل الفني 

حیث خصص فصله األخیر للدراسة ، "التفسیر النفسي لألدب " والمسرح والروایة في كتابه 

دوستو یفسكيالنفسیة للروایة إلى تحلیل نص من النصوص الروائیة للكاتب الروسي 

" .خوة كرامازوف اإل"وروایته 

: جورج طرابیشي –5

حیث تبنى هذا المسار الجدید ،مجال النقد األدبي النفسي النقاد العرب الملتزمین ببرزمن أ

السیكولوجیة للنص الروائي وأضفى نوع من الحریة ، والتنوع التحلیلي الذي وبحث في األبعاد

الخطاب الروائي ، كما أن االبتعاد عن النظرة اإلكیلنیكیة السریریة یمنح یستنبط من سیرورة

للناقد مجاال واسعا لتحلیل األبعاد النفسیة الناجمة عن الكینونات المختلفة لعالم النص ،الذي 

یشكل عالمه الخاص بناءا على التوترات النفسیة المكونة لعالمه المكثف والمتشابك ، وقد 

دراسة في أدب توفیق الحكیم " لعبة الحلم والواقع: "من مؤلفاته أهمها مارس في الكثیر 

" رجولة وأنوثة "، " شرق وغرب"، 1973في رحلة نجیب محفوظ الرمزیة "  اهللا"، 1972

عقدة " ، 1981" رمزیة المرأة في الروایة العربیة"، 1978" األدب من الداخل "، 1977

في الروایة العربیة " الرجولة و إیدیولوجیا الرجولة "،" 1982أودیب في الروایة العربیة 

، الروائي وبطله ، مقاربة 1984دراسة أدب نوال السعداوي " أنثى ضد األنوثة "، 1983

.28، دت ص 4عزالدین إسماعیل ، التفسیر النفسي لألدب مكتبة غریب ، القاهرة ، ط -1
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وتتمیز هذه المؤلفات في مجملها بالتركیز على ،  1995الالشعور في الروایة العربیة 

لتحلیل الذي یقیمه بین الدارسات السریریة المقاربة النفسیة لألثر األدبي من خالل التمییز

النفسي ، وبین االستفادة من األفكار ، والنتائج الدراسیة للتحلیل وتوظیفها في میدان النقد 

األدبي ، ویقوم هذا التمیز باألساس على التفریق بین الحلم والالشعور وحالة الكینونة والتمثل 

، "قدي لخصائصهما في النصوص األدبیة الممیزة لكل منهما في میدان التوظیف الن

فاالنتقال والتحول المتعدد بین المادة النفسیة الخام وبین توظیفها جمالیا ،یجعل من العناصر 

ومن ثم 1" المكونة لالشعور تتالشى أمام االستعمال الجمالي واإلبداعي وتفقد خصوصیتها 

ن قابل للتغیر والتحول واالستبدال تتحول من حقیقة مطلقة تدل على واقع ثابت إلى واقع ممك

فالالشعور الذي یمثله العمل الفني هو ال شعور أعید شغله وضبطه وبنیته إنه الشعور " 

، ومن هذا المبدأ سعى 2" مسیطر علیه ومتحكم فیه ومعاد تقنینه تحت إمرة الجمالیة 

"... خلو من تطرف  في الساحة ا لنفسانیه حیث ال یزال یعتد بمنهجه اعتدادا ال یطرابیشي 

لقد كتبت من قبل عدة دراسات في النقد ولم أ شعر قط أن هناك منهجا قادرا إلى الدخول 

عطـائه أبعادا ،وأن یكشف فیه عن أبعاد خفیة أو فلنقل تحــتیة  ٕ إلى قلب العمل األدبي وا

ة ، فدراساته ترتكز على جعل العمل األدبي هو غایة الدراس3" كمنهج التـحلیل النفسي 

.فیصبح التحلیل النفسي في خدمة النقد األدبي ولیس العكس 

167النقد العربي ، مقاربة في نقد النقد ، ص،عمر عیالن - 1

167:ص،المرجع - 2

167:النقد العربي ، مقارنة في نقد النقد ، ص،عمر عیالن -  3
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:خریستو نجم –6

رهاب المرأة " ،"المرأة في حیاة جبران " یمثل التحلیل النفسي في الكثیر من كتابته النقدیة 

النرجسیة  في أدب " ،"  في النقد األدبي والتحلیل النفسي " ، "في أدب إلیاس أبو شبكة 

وهي ،النفسي في التحلیل) عقدة النرجسیة (قرأ فیه شعر نزار قبانيهذا األخیر" نزار قباني

الفمیة ،الشرجیة : عقدة مرضیة تبتدئ في طفولة كل طفل حیث یمر بالمراحل الثالثة

وقد تتبع الباحث تطور هذه المراحل في حیاة نزار حیث اعتبر انتحار أخته ،القضیبیة ، 

◌إسهاما في تنامي المشاعر السلبیة عنده ، حیث جعله خریستو نجم شاعرا انطوائیا وسادیا 
حیث أن هذه الصفات كانت مسلطة على شخصیة نزار وبارزة في وأدیبیا ودون جوانا ، 

التحلیل النفسي لألدب من أصلح " وأبحاثه یرى أن أشعاره ، فهو من خالل إطالعاته

ثراء للفن  ٕ لكنه في مواقف أخرى یستعرض لنا جملة،1" المناهج األدبیة تقصیا للحقیقة وا

،أیضا نه مهتم بالفنان أو المبدع أكثر من الفن ذ التي تنظر إلى هذا المنهج على أمن المآخ

یمانه المتطرف أن النص هو تعبیر عن نفسیة ٕ ، ولجوئه إلى التعسف و التبریر صاحبهوا

ن كانت هذه المآخذ صحیحة إال أنها لیست بدل الحقیقة الموضوعیة فخریستو نجم یرى ٕ وا

:في مجملها دقیقة وقد قام بإضافة على ما تحدث أنه قال 

هي التلذذ من إیالم الغیر وهي نوع من االنحراف الجنسي یتمیز بالحصول على اللذة الجنسیة :السادیة ◌
.من إیالم الناس وتعذیبهم 

.39، ص 1991في النقد األدبي والتحلیل النفسي ، دار الجیل ، بیروت ،خریستو نجم -  1
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مهما كانت موضوعیة العمل الفني فإنه یحمل بذور شخصیة صاحبه وما یهم -1" 

.المؤلف وقد أصبح نصا : ساني هو الباحث النف

بإمكاننا أن نلمس أثر الشخصیة في العمل الفني وتتبعها في نتاجه -2

إن الباحثین النفسانیین ال یسعون غلى إثبات مذهب تحلیلي معین، وهم إذن ال -3

جیدا أن كما یرى أن التحلیل النفسي یعرف1" یحتاجون تعنتا یؤید مدرسة نفسیة محددة 

المرء كثیرا ما یجأ إلى قلب المواقف أو االنتقال من النقیض بعینه ، فهدفه یتمثل في 

.الوصول إلیها والكشف عنها 

: عبد القادر فیدوح –7

خطوة مهمة في مجال الدارسات النفسیة فكانت إضافته إیجابیة عبد القادر فیدوحخطا 

إلى باقي اإلسهامات في هذا المجال ،ویهدف من خالل عمله هذا إلى إبراز دور البعد 

السیكولوجي في النص األدبي وكذلك مالمحه للقارئ ، أي كیف یستثیر في القارئ الوظیفة 

تجعل منه مبدع فیحرر مكبوتا ته وخبایاه االنفعالیة ؟ ویجعل بین القارئ والنص تفاعل 

النفسیة ، لذلك حاول أن یربط بین النص األدبي ، والسیكولوجي لیوضح معالم االستدالل ، 

وهذه حقیقة األسلوب السیكولوجي " واإلحساس لتقویم تجارب الفنان حیث یقول المؤلف 

ود العرض  والتفسیر المتبع في هذا البحث الذي یتجاوز في تعامله مع النص النقدي حد

39:خریستو نجم، في النقد األدبي والتحلیل النفسي ، ص- 1
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عبد ، كما قام 1" والتحلیل إلى إعادة بناءه من جدید ضمن ما تقتضیه القراءة التأویلیة 

بتقسیم كتابه إلى أربعة أبواب ، كل باب یشمل على ثالث فصول ،فجاء القادر فیدوح

قته تصوره حول هذه الدراسة الستجالء نظرة النقد العربي القدیم حول ظاهرة اإلبداع وعال

بالمدركات الوجدانیة التي تدفع بالشاعر إلى الخوض في مضمار فن القول بما یصاحبها من 

أن تساعد على إنشاء الشعر ، كما ركز على عملیات الشعور " ظروف یكون من شأنها 

واإلسقاط ، والحدس وغیرها ، وهذا ما حاول إظهاره االتجاه النفسي في النقد الحدیث خاصة 

2" ریبي الذي دعا إلیه مصطفى سویف في تعامله مع األسلوب السیكولوجي ما جاء به التج

س وكل ما یتعلق باالتجاه النفسي ، فهنا الشعر ركز على الشعور ، واإلسقاط والحد

، عمان 1عبد القادر فیدوح ، اإلتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، دار صفاء للنشر والتوزیع ،ط- 1
9: ، ص1988، 

10المرجع نفسه ، ص -  2
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:الجانب التنظیري_ 1

:تمهید

إن المناهج النقدیة الحدیثة ومن بینها المنهج النفسي هي ثمرة ثقافة غربیة وحصیلة 

حضارتها المادیة ،والتي انتقلت إلى الوطن العربي مثل باقي معالم الحضارة، عن طریق 

بوسعه إال التبني أو التقلید بحسب ما یناسب الحضارة د  موجة المثاقفة مع الغرب ، فلم یع

العربیة ، حیث لمسنا إنكباب الدارسین والنقاد لالنتهال من هذا العلم بمختلف مضامینه 

وتأثروا به بشكل أو بآخر ، ومن بین الدراسات  الجزائریة التي قامت بتطبیق هذا ،وقضایاه 

من النقاد الجزائریین اللذین اهتموا بالمنهج الذي یعتبر ،أحمد حیدوشالمنهج نجد دراسة 

االتجاه النفسي في " حیث صدر له الكثیر من الكتب حول هذا المنهج من أبرزها ،النفسي 

عرض فیها أهم األسماء ویعتبر هدا الكتاب مقاربة في نقد النقد. النقد العربي الحدیث 

شعریة المرأة  وأنوثة " د كتاب النقدیة التي ارتبطت بالتحلیل النفسي للنصوص ، كما نج

قام فیه بقراءة في شعر نزار قباني وفق المنهج الموضوعاتي، إضافة إلى " القصیدة 

دراسة وهو" إغراءات المنهج وتمنع الخطاب " مجموعة من الكتب نجد أبرزها كتاب 

:لیلیة نفسیة قسمه إلى أربعة فصو تحل
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. التحلیل النفسي للنص األدبي: الفصل األول 

.البنیویة والتحلیل النفسي وتطور المفهوم : الفصل الثاني 

.األنا والتجلیات النفسیة اللسانیة للموضوع : الفصل الثالث 

.السیرة الذاتیة والروایة: الفصل الرابع 

:ویمكننا أن نختصر ما جاء في دراسته لبعض القضایا اآلتیة 

:الحلم والنص األدبي :قضیة األولى ال-1

الذي قام ،موند فرویدقسییوافق أب التحلیل النفسي أحمد حیدوشفي هذه القضیة نجد 

بتغییر وتعدیل الكثیر من الرؤى والمالحظات المستنتجة من قبل المفكرین والعقالنیین، من 

الخ ، فهو یوافقه في ... مالحم وتراجیدیات وأساطیر وحكایات شعبیة ولوحات وروایات 

موضوع األحالم التي یرى أنها أقوى دلیل یؤكد وجود الالوعي وثرائه ، وهو الطریق الذي 

األحالم تعبیر عن رغبات " ویعتبر فروید،ا إلى ولوج دهالیز أعماق النفس البشریة یقودن

مكبوتة، وأن هذه الرغبات تستخدم الكثیر من الحیل النفسیة لكي تعمل وتحدث فیه عن 

فمن خالل األحالم تتحقق ،1" طبیعة الفن ، وعالقة الفنان واألدیب بأحالم الیقظة 

ا عالقة مومادة النص األدبي تجمعههيفحیدوش یعتبرها،تة الرغبات المقموعة والمكبو 

بیروت  –إجراءاته ،دار الكتب العلمیة -مناهجه- طبیعته–نبیل خالد أبو علي ،البحث األدبي واللغوي 1
.40:،ص2013، 1ط-لبنان
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الحلم هنا یعود ف،  1"كون الحلم تظهر فیه انطباعات ترجع إلى حیاة الطفولة " وطیدة 

بصاحبه إلى المراحل األولى من حیاته ، وكل األشیاء التي تأثر بها في طفولته تبقى 

شكل أحالم ، كما أن النص األدبي یظهر منطبعة في ذاكرته ، وتظهر هذه المكبوتات على 

مرسخةوكأنه من طبیعة ذكریات الطفولة ، فالطفولة هي الرغبات المختفیة في ذواتنا وتبقى 

في الوعینا ویعتبر الحلم والنص األدبي لهما عدة معاني أي كالهما یتضمنان معاني عدیدة 

، أي ظاهریا 2"قائما خر غیر الذي كشف عنه یظل آفاحتمال أن یكون للحلم معنى ،"

حیث تعاني ،نجد نفسه في النصوص األدبیة ،خرآیكون له معنى وباطنیا یحمل معنى 

إن أردنا فهمها فهما مطلقا ، كما تطرق ،الكثیر من النظریات مشكلة إیجاد معنى حقیقي لها 

دفرویأیضا إلى تطابق األحالم الحقیقیة والتي یبتدعها خیال الكاتب عندما تحدث عن

التي تنطبق على ،التي ابتدعها الكاتب األلماني قابلة للتأویالت " بنات اللیل " الذي أكد أن ،

خر یعبر ینظر إلى الخیال في مجمله على أنه هو اآلفرویداألحالم الحقیقیة ومن هنا راح

عن مركبات ) الخ...، تكثیف ، قلب نقل ، ترمیز(بموجب أولویات معروفة في عالم

الحلم ،فصورفهو یعتبر كل من الحلم والنص األدبي لغة تأویلهما یعني قراءتهما ،الواعیة 

حیث تعد لغة الحلم لغة الرغبة إذ ،تشبه الكتابة الهیروغلیفیة وتفسیره یعني حل هذه الرموز

بمعنى أن لغة الحلم 3" لغتها هي لغة الرغبة فقیرة نحویا لكنها ثریة بالغیا" أن حیدوشیقول 

.14:، ص2009إغراءات المنهج وتمنع الخطاب ، دار األوطان ، الجزائر ، ،أحمد حیدوش  1

183:، ص1981تفسیر األحالم ، تر مصطفى صفوان ، دار المعارف ، القاهرة، ،سیقموند فروید 2
.13:وتمنع الخطاب ، صإغراءات المنهج،حمد حیدوش أ 3
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أما البنیویة فهي ،وتعد لغتها كأنها استعارات مكنیة أو صریحة،ت عدیدة وكثیرة تحمل دالال

" حیث ،ترى في الحلم حین یتحقق یكون على شكل رسالة ال یكتمل معناها إال في التأویل

فال یتم معنى إال ،1"یتكون  المعنى من خالل المرسل إلیه الذي یعطي لهذه الرسالة معنى 

لذي یفك رموز هذا المعنى وداللته ، ویمكن أن ننظر إلى النص األدبي من خالل المتلقي ا

وأن نبحث عن الالوعي فیه انطالقا من جدلیة الرغبة ،على أنه المستوى الثاني الراقي للحلم 

.الرغبة ونسقها: ، والنسق فما یحكم النص قوتان 

:كما تناول في هذا الفصل أیضا 

: الضدیة والنص األدبي الثنائیات:الثانیةقضیةال_ 2

إبراز دالالت أهم الثنائیات الضدیة الموجودة في واقعنا وفي نصوصنا حیدوشحاول

:األدبیة ومن أهمها 

: ثنائیة الحب والكراهیة-أ

وال كراهیة بدون حب ، وغالبا ما فالحب والكراهیة یجتمعان دائما فال حب بدون كراهیة"

صوب األب أو األم بصورة الواعیة ، وأن صورة اآلباء یتجه هذا الحب أو هذه الكراهیة 

المحبوبین محفوظة  في الالوعي على أنها أثمن ما نملك ذلك أنها تحمي مالكها من األلم

فتبلور عاطفتي الحب والكراهیة تحل اإلشكال القائم في ،2" الناجم عن األسى المطلق 

.14:المرجع السابق ، ص 1

16:، صنفسهالمرجع 2
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رة األبوین تتعاطى مع الخیال الذي یجعل من حضوره صو ،القصة األسطوریة للطفل

المشدود باإلكراه االجتماعي الذي یبلور الصور المتعددة للفعل النهائي فاألم دائمة 

فمن خاللها تتبدى مجموعة من األنساق التأویلیة التي یتم تثبیتها ،"الحضور في الالوعي 

نطالقا من موقعها وتتحكم بصورة محوریة في بنیة الروایة ا،في القصة األسطوریة للروایة 

حیث نجد أن صورة األم بشكل محوري في بنیة الروایة 1،" المتبدل بین الخطیئة واالستقامة 

الحكم الموجه لها نابعا من كان ، بدایة بموقعها المتبدل بین الخطیئة أو االستقامة ، فإذا 

،أة الضائعةطفلي إلى مرتبة الخادمة أو المر الفإنها تنزل وتتدنى في الالوعي ،الخطیئة 

.ابعا من االستقامة نویحصل عكس ذلك إذا كان الحكم الموجه لها 

:والروح لجسداثنائیة - ب

التي اعتبرها العرب على أنها ،بإبراز داللة هذه الثنائیة من خالل األلفاظ حیدوشقام

والتوفیق بینهما هو التوفیق بین مطالب الجسد ،المحتوي للروح) النص ( لباس للجسد 

نما نراها بعیون القلب " لعتابياوقد قال،ومطالب الروح ٕ األلفاظ أجساد والمعاني أرواح وا

، بمعنى أن المعاني هي التي تغذي األلفاظ فبدون المعاني تصبح األلفاظ أجسادا 2" 

سد والروح ، لذا فاالهتمام بالجسد عاریة ، كذلك اعتبر الشعر العربي محكوم بثنائیة الج

.ولد الغزل الحسي ، واالهتمام بالروح ولد الغزل العفیف 

.218:عمر عیالن ، في مناهج تحلیل الخطاب السردي ، ص 1

.17:أحمد حیدوش ، إغراءات المنهج وتمنع الخطاب ، ص 2
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: ثنائیة المذكر والمؤنث-ج

إنما هو شكل من أشكال تأصیل ،یعتبر الدارسون أن الذكر هو األصل وتذكیر الكون اللغوي

تذكیر المؤنث أسهل من تأنیث المذكر ألن المذكر أصل والتأنیث " األصول كما یعتبر أن 

أن و ن المذكر أصل ،أي إرجاع المذكر مؤنث أصعب من إرجاع المؤنث مذكر أل1"فرع 

لكن تذكیر المؤنث واسع جدا ألنه رد فرع إلى أصل" أن ابن جنيكما یرى ،المؤنث فرع 

فتذكیر المؤنث وارد جدا ألنه رد فرع إلى ،2" بتأنیث المذكر أذهب في التناكر واإلغرا

تناول هذه الثنائیة وقام حیدوشنجد أیضا ،و أما تأنیث المذكر یعد منكرا وغریبا،أصل

،األب= الشمس،) أمنا األرض( األم = رض الشمس ،األ/ وجد أن األرض ،حیثبدراستها 

هذه األسطورة التي اعتبرت الشمس صنم وبدل تذكیرها أنثت فاالنفعاالت فهو اعتمد على 

فجل األساطیر ترى كل من الماء والقمر ،الالواعیة التي تثیرها الشمس مرتبطة بصورة األب

البدایة المذكرة ، كما نجد أیضا أن إلىفي حین الشمس والنار ترمز ،واألرض بدایة مؤنثة  

الجهة الیمنى والحیاة  واألعداد الزوجیة ، بینما عالمة الید الیسرى البدایة المذكرة مقترنة ب

.أحد طرق التمثیل الرمزي للمرأة 

أبو البقاء الكفوي، الكلیات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ، إعداد عدنان درویش ، محمد 1
.880:، ص21998طمؤسسة الرسالة ناشرون ، بیروت ،المصري ، ،
.415:، المكتبة العلمیة ، ص02محمد علي النجار ، ج / الخصائص ، تح،ابن جني 2
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:لملحةااالستعارات قضیة _3

من المعروف أن مدرسة التحلیل نشأت زمن الرومانتیكیة التي ألهمت الفالسفة 

الرومانتیكیة أوج ما بلغتهأن الذي یرىموند فروید قسیوفي مقدمتهم ،والمحللین النفسانیین

والمعروف أیضا أن هناك عالقة وثیقة بین التحلیل النفسي ،التحلیل النفسيمدرسة

وقد أخذ على عاتقه ،واألدب الذي نما في أحضانه واستمد مقوماته وأسرار وجوده منه

:تین یهمأمرتكزا على وتراجیدیات تفسیر نتاجات الفكر من مالمح وأساطیر 

.میة الالوعي في تشكیل العمل الفنيأه_1

.أهمیة الطفولة في تكوین محتویات الالوعي_2

خص الفن " حاول اكتشاف ما فیها من أسرار وقد ثشغوفا باآلثار الفنیة حیفرویدكانفقد 

ومن أبرزهم الناقد ،وقد استفاد الكثیر في بحوثهم من دراسته1"بإحدى عشر دراسة 

حیث قام هذا األخیر بدراسة ،ر مؤسس النقد النفسيبالذي یعت:شارل مورونالفرنسي 

ومن خالل ،1954سنة راسینوأعمال 1938ذلك سنة " ستیفان ماالرمي" نصوص 

األسطورة إلىمن االستعارات الملحة " دراسته قام بصیاغة أطروحة كبرى بعنوان 

ر واالستعارات مد في المستوى اإلجرائي إلى الكشف عن الصو تع" حیث ،"الشخصیة

التي تتواتر في ثنایا النصوص األدبیة لمبدع معین ، وهي دلیلنا للكشف عن ،الملحة 

22:أحمد حیدوش ،إغراءات المنهج وتمنع الخطاب ، ص 1
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في هذا الكتاب قد حدد أسس شارل مورونحیث نجد أن 1"البنیات الالواعیة للمؤلف 

ماالرمي  : وقام بتطبیقها على مجموعة من نصوص األدباء الفرنسیین أمثال ه،منهجی

ونجد أن بدایة ،أدباء من مختلف العصوروهم، نرفال ،فالیري ،كورنايراسین ،بودلیر

وشبكة من الصور، التي تربط الذي اكتشف لدیه استعارات ملحةبماالرمي" دراسته كانت 

وقد كانت نظرته مختلفة عن نظرة بقیة 2"ا عالقات خفیة في مجموعة من نصوصه بینه

ن ألاألدب،ثقة كلیة في المعرفة العلمیة في فهم حیث أنه ال یثق،علماء التحلیل النفسي 

تطور مستعمر ویرى العلم یمكننا من فهم العوامل التي تحدد التجربة الفنیة ألي شخص في

:التجربة الفنیة ترتبط بثالثة أمور دائمة التغیر والتطور والتحول وهي " ن أب

.الوسط االجتماعي وتاریخه-

.شخصیة المبدع وتاریخها-

.3"اللغة وتاریخها 

الذي لم یعترف ،خرج من النقد الكالسیكي والتحلیل النفسي الكالسیكي فشارل مورون

في بعدها ) شخصیة المبدع ( بالشخصیة الالواعیة للمؤلف ، واهتم هو بالمتغیر الثاني 

ن النقد النفسي هو أالبحث عن العناصر الالواعیة ذلك ي هي الالواعي ، فمهمة النقد النفس

178:عمر عیالن ، في مناهج تحلیل الخطاب السردي ، ص 1

.23:أحمد حیدوش ، إغراءات المنهج وتمنع الخطاب ، ص 2

.23:ص،المرجع نفسه 3
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وهذه ،1"ات األفكار غیر اإلرادیة تحت البنیة المقصودة في النص یعتقنیة تبحث في تدا" 

:لخفیة من خالل أربع عملیات اتغوص في البنیة التقنیة تهمل البنیة الظاهرة و

): البحث عن أبعاد أخرى في النصوص ( :عملیة تنضید النصوص-1

ن استعارات تظهر في النص بإلحاح تكون بینها روابط عفي هذه العملیة یتم الكشف 

ومواقف درامیة تقوم بقیادتنا إلى األسطورة ،وعالقات خفیة تنتج عنها شبكات تعطینا أشكاال

ل معرفتنا لحیاة المبدع الشخصیة الالواعیة للمبدع ، وهذه النتیجة یمكن مراقبتها من خال

الكشف بواسطة تطابق ، وتراكب النصوص عن شبكات " وعملیة تنضید النصوص هي 

شارل وقد قام 2،" عالئقیة ، وصور ملحة وتداعیات غیر قصدیه تتواتر في النص األدبي 

والثاني من قصیدة " تنهیدات " بالتنضید بین مقطعین أحدهما من قصیدة مورون

" هیرودیاد"

25:،صالسابق المرجع  1

178:في مناهج تحلیل الخطاب السردي ، ص، عمر عیالن 2
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:هذا الجدول  اناحیث أعط

" تنهیدات"هناك تشابها بین المشهد الخریفي في قصیدة نأل نجد و من خالل هذا الجد

التي تحتضر  هیرودیاد، كما نجد تقاربا بین أسود" هیرودیاد " سجن واللون األسود في 

یما بینها في حدیثهما عن الموت فریف والشمس ، وكذا نلحظ اشتراكا وبین تساقط أوراق الخ

.واالحتضار

ج المؤلف عن شبكة من االستعارات الملحة وترددها التي ترسم عملیة البحث في نتا–2

: بتجمعاتها حاالت درامیة 

كیة یمواقف دراماتو زتولید رمو لشخصیة للمؤلف من خاللأي الوصول إلى األسطورة ا

هامات األكثر یواالستفاألسطورة الشخصیة هي التصورات " هاميیالستمرتبطة باإلنتاج ا

، 1" تكرارا عند كاتب ما ومنبعها سن المراهقة أو التقمصات المتتالیة الكابتة في الالوعي 

وحاول إیجاد كیفیة تردد هذه الشبكات ماالرميج تاحیث بحث في ن،مورونبه وهذا ما قام

176:عمر عیالن ، في مناهج تحلیل الخطاب السردي ، ص 1

الموت واالحتضــار

العجائز تجر

جر االحتضار

االحتضار
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كانت تقوله ما" التي ترسم حاالت درامیة في كل من مؤلفه ،وتجمعات الصور المختلفة

حیث قام هنا ،والموضوع اإلنشائي الذي كتبه وهو تلمیذ في الثانویة،" اللقالق الثالثة 

صورة البنت التي تبعث " فقد قدم لنا ،بتصویر األسطورة أو الهاجس الذي كان مالزما له

فأشعاره تمثل الصراع 1" من جدید فتخرج من القبر لتذهب إلى الخیمة حیث تجد من یبكیها 

:همین في حیاته ـالذي كان یعیشه كما أن الموضوع الذي قدمه یمثل جانبین م

.جانب الحلم المتمثل في الرعایة واالهتمام المجسد في الدفء الموجود في الخیمة–أ 

الشتویة الباردة والقبر الذي تنام فیه تلك الفتاة العذراء ةجانب الحقیقة المتمثل في اللیل–ب 

التي تقوم بالخروج من القبر لتدخل إلى الخیمة ، أي االنتقال من عالم الحقیقة إلى عالم 

والموت وبین العالم بین وجود القبر والعالم البارد صراع مریرماالرميالحلم ، فقد عاش

لكن ،الموت حقیقةالوجداني المتمثل في الدفء والعنایة واالهتمام ، فقد كان رافضا للحقیقة

وهذا ما رویعود الشبح إلى القب،الحقیقة التي كان رافضا لها هي التي تنتصر في النهایة 

:حیث یقول على لسان العذراء " هیرودیاد " وجد في قصیدة 

وأحبن عذراء أحب أن أكو" 

.أن أعیش بین الرعب

في السماء حیث ألجأ إلى مخبأي المنحط 

26:أحمد حیدوش، إغراءات المنهج وتمنع الخطاب ، ص 1
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.غیر منهك جسدي حیث أحس

بالبرد یومض بضوء أصفر   

أنت الذي یموت ویحترق من العفة 

1" في اللیلة الباردة حیث الثلج القاسي 

في كما نجدها" هیرودیاد "و " ما كنت تقوله اللقالق الثالثة" فهذه الصورة موجودة في

." إیتي یاب " قصیدته 

المؤلف عن كیفیة تردد هذه الشبكات وتجمعات الصور المختلفة جالبحث في نتا_ 3

: التي ترسم حاالت درامیة ، وهذه المواقف ترسم ما یسمى األسطورة الشخصیة وتحوالتها 

وتطورها على أساس أنها تعبیر عن الشخصیة الالواعیة أي تأویل األسطورة الشخصیة

، وتوصل ماالرميأشعار مورونیه المواقف الدرامیة ، فقد درسلوتاریخها التي تقودنا إ

كل نصوصه الشعریة ، إلى حقیقة ثابتة ، وهي أن قیمة صورة الموت هي التي تحاصر 

إلى أن هذا الشبح قد الزمه طیلة حیاته حیث فقد أمه في سن مبكرة ، ثم فقد تنبهوالمحلل ی

كما مات ،أخته وهو في سن الخامسة عشر ، ثم بعد ذلك مات أبوه ، ثم جدته التي كفلته

التي عوضت " ماریا " ، لكن الموت  الذي أثر في حیاته هو موت أخته " أناتول" ابنه 

وأطرت تجربته الجمالیة والشعریة ، ،قدفالشاعر إحساس الد رسخت في الوعيغیاب األم وق

26: المرجع السابق ، ص 1
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و امتدت تداعیاتها إلنتاجه ،فهذه الهزة العاطفیة تركت بصمات فاعلة في شخصیة الشاعر

ر القبر ، البرد ، الثلج ، یحیث قام بتصو " ما كانت تقوله اللقالق" أكمله فياألدبي ب

فهذه التجربة صارت "،شكاوي الخریف" ته ونجد نفس الشيء في قصید،األزهار ، الشتاء 

مركب النقص في حیاة الشاعر ، ویجب التعامل معها عبر تحلیل یأخذ في أوعقدة 

.الحسبان العناصر األدبیة والنفسیة على حد سواء 

: البحث في حیاة المؤلف عن صدق النتائج المحصول علیها من خالل دراسة نتاجه–4

التي ،تائج المحصل علیها من المعلومات البیوغرافیة والترجمة الذاتیةبمعنى القیام بمقاربة الن

تستند إلى التفسیر والتي ال یستقیم مدلولها إال من خالل النصوص ، فمن خالل الدراسة نجد 

أن النتائج المحصل علیها ، ومقاربتها بحیاة المؤلف نلمس أن هناك حزنا وألما دائما في 

وظل رافضا لفكرة ،لوجه أنثوي یتمثل في أخته بعد فقدانه ألمهجراء فقدانهماالرميحیاة 

جمع بین حالة الصدمة مورون الموت كبقیة الناس ، وبقي محلقا في عالم الخیال ، فهنا 

.النفسیة وبین شبكة الصور الثانیة التي تتكرر من قصیدة إلى أخرى 

:القراءة والمنهج قضیة -4

وطبقه على مجموعة كبیرة من الشعراء ، واألهم من كل منهجا شارل مورون لقد وضع 

هذا أن المنهج الذي وضعه ما هو إال قراءة خاصة قام بها مدة طویلة وقادته بعد ربع قرن 

لمنا القراءة قبل المنهج ، من الرحلة إلى استنباط تلك العملیات ، إذن فالتحلیل النفسي یع

قراءة غیر نهائیة على أن النص مفتوح ي ه: "جولیا كریستیفیا د القراءة حسبعحیث ت
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دوما أمام قراءات أخرى تستعمل طرقا تقنیة أخرى للتحلیل وهذه القراءة تقتضي من جهة 

بمعنى  القراءة  1" أخرى نصا مسبقا وتعتبره كإمكانیة وحیدة وطعن للقراءة االستهالكیة 

لقراءات ، ألنه یعد كیانا ال اإلنتاجیة لیست نهائیة كون النص مفتوح ویتقبل العدید من ا

وألن معانیه تتعدد بتعدد قرائه غالبا ، والنص مهما تعددت ،محدودا منفتحا على كل العوالم 

ال یحدد " أن النص األدبي یزرأویرى ،دة فة غیر نایقراءاته یبقى في شكله النهائي مادة خام

بشكل موضوعي مطالب حقیقیة لقارئه إنه ینتج حریة یمكن لكل شخص أن یؤول عبرها 

فاقا جدیدة فأن تقرأ نصا لوجهة نقدیة یعني أن تأخذ آفهو یفتح للقارئ 2" بطریقته الخاصة 

األبعاد على القارئ أن یأخذ كلنظورات التي یمكن استعمالها ، إذبعین االعتبار كل الم

والمستویات ویطبقها على األثر األدبي ، فكلما تعددت المستویات واألبعاد ازدادت خصوبة 

دة فیه تؤسس لنا منهجا و وثراء العمل األدبي ، وال شك في أن األسرار واألعماق الموج

المناهج النقدیة التي تناولت النص كانت في معظمها ولیدة قراءات نقدیة " فحیدوش یرى بأن 

، فالمناهج النقدیة 3" دراك قوانینه وشروطه الخاصة بهن همها الولوج إلى عالم النص إلكا

التي تناولت النصوص نتجت عن القراءات المتعددة التي كانت تصبو إلى الوصول إلى 

أن بدایة حیدوشمقصد المؤلف ، كما یرى ماق النصوص ، وفك رموزها ومعرفة أع

2007–2–في عالم النص والقراءة ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،عبد الجلیل مرتاض 1
.97:ص

حسن ناظم ، علي حاكم صالح ، دار الكتا ب الجدید / سوزان روبین سلیمان ، إنجي كروسمان ، تر2
.40:، ص2007، 1المتحدة ، ط
31إغراءات المنهج وتمنع الخطاب ، ص ،دوش أحمد حی 3
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یَلُه ِإالَّ اللَُّه " ل عمرانآاآلیة السابعة من سورة ولعل"قرأ ا" حضارتنا كانت ب  َلُم َتْأِو ا َیْع َم وَ

نَّا ِبِه  ْلمِ َیُقوُلونَ آَم ونَ ِفي اْلِع ُخ نت بدایة القراءة للنص وبدایة االختالف وبدایة اك" وَالرَّاسِ

ل ونجد مادة ،،1" التأسیس لمنهج قراءة النص األدبي  لسان في معاجم عدیدة ومنها أوّ

ُل " العرب  وبهذا فإنه قبل التأسیس ،2" رجع :یؤول أوال ومآال : ع ، آل الشيء الرجو : األوْ

ویكون هناك تأویل لهذا النص من ،ألي منهج یجب أن تكون هناك قراءة للنص األدبي 

الذي یرفض القراءة ،حقق إال في رحاب النص المفتوح تخالل القراءة المنتجة التي ال ت

، كما اعتبر الناقد النص القرآني نصا أدبیا یتوفر على جمیع الشروط األدبیة ، الوثوقیة 

حیث نجد لفظة تأویل وردت في أكثر من ،فقرآنیة القرآن تكشف عن أهمیة القراءة والتأویل 

ْع "یقول تعالى 78اآلیة الكهفففي سورة ،ثماني عشر مرة َتِط ا َلْم َتسْ یلِ َم أَُنبُِّئَك ِبَتْأِو َس

رًا ْب ِه صَ َلْی یالً " قوله تعالى النساءوفي سورة " َع نُ َتْأِو َس أكثر یوسف وكانت سورة " وََأحْ

السور احتواء للفظة تأویل في حین أن لفظة تفسیر وردت مرة واحدة ، من هذا المنطلق فإن 

ال القراءة المقبولة یجب أن تلتزم بما نسمیه قاعدة التماسك الداخلي ، ألن موضوعیة النقد

نما في تطبیق نموذج تأویلي إ و ،ءة أو في انتقاء زاویة التأویل تقوم في اختیار مفتاح القرا

ولیس ،بمعنى أن القراءة الحقة لألثر األدبي تقوم على تطبیق شبكة التأویل على النص كله 

.على مقاطع منه 

.31ص،السابقالمرجع  1
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ویمكن : ومالبنیویة والتحلیل النفسي وتطور المفه:تحدث فیه عن:في الفصل الثاني -

: أن نختصر أهم ما جاء في دراسته لبعض المحاور اآلتیة 

:المحور األول_

: الكاتب والنص أو البحث عن الشخصیة الالواعیة للمؤلف 

الذي اهتم ،على التحلیل النفسي هذا األخیر فهو یرى أن تحلیل الخطاب األدبي یقوم

،هامات والرموزیارتباطه باألساطیر واالستحیثباإلنسان المبدع ، إذ راح یحلل األدب من  

ورد ،فهو یدعونا إلى قراءة النص بوصفه لغة الرغبة ، كما أعطى األدب للتحلیل النفسي

ولكن ما قد یكون مؤسفا حقا في دراسة األدب دراسة ،" التحلیل النفسي لألدب الكثیر أیضا 

ن نخلع عنه رداءه البالغي أو ،د النص من ثوبه اللغوي األثیري نفسیة هو أن نعري جس

دب قراءة تأویلیة ، تكون ضمن مساحة ألحیث تعد القراءة النفسانیة ل،" المتنوع األلوان 

التي موافق لرؤیتهحیدوشمن خالل هذا نجد أن ،یحددها سیاج  یقیمه القارئ حول النص 

ألن ،لكن دون أن تحبس نفسها فیه ،ة تنطلق من النص لیالقراءة الفرویدیة األص" أن ترى

إلى حیاة ىءیلتجحیثقطع بین األثر وحیاة صاحبه  ، القارئ یتابع من خاللها جدال ال ین

ومن خالله حیث ،الكاتب فذلك بمثابة ضمان لقراءة التحلیل النفسي المفتوحة بواسطة النص 

ل في االهتمام بالنص ، ولكن فالقراءة الحقة عند فروید تتمث1،"ال یقیم تأویله علیها وحدها  

نجازاته،دون إهمال حیاة الكاتب  ٕ ،ألن التركیز في فهم حیاته یحیل إلى فهم أهم أعماله وا

56: المرجع السابق ، ص 1
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ویعتبر التداعي الحر أحد أسس العالج في التحلیل النفسي ، بینما في النقد النفساني نجد 

عارات الملحة وتجمعات الصور واالستالنصوص التي تكشف عن التداعیات تقنیة تنضید

مثال حیث یقوم بتنضید بودلیر لشعر شارل مورن غیر اإلرادیة ، نجد كل هذا في دراسة 

الزجاج " و " الجمیلة دوروتي " و " مة جنصف كرة في " مجموعة من قصائد النثر عنه 

ثم یقرب بینها وبین حلم الشاعر أفضى " المجنون وفینوس " و " موت بطولي " و " الردئي 

1..." ثم ینضدها مع قصائد أخرى من أزهار الشر أسولینو به في رسالة إلى صدیقه 

هنا قام بعملیة التنضید بین هذه القصائد واكتشاف أهم التداعیات واالستعارات فمورون 

فهو ال یستهدف ،التي تتنوع وتختلف في أحجامها،المحكومة بالتكرار من قصیدة إلى أخرى

" للغة العربیة القائمة على ترجیع الصدى بین عدة مجموعات نصیة ابل،النصوص فحسب
یطرح بیلمان نویلخصوصا عندما تناول ثالث قصائد أو أربع مسرحیات هذا ما جعل ،2

ألیس هذا التصادم الغامض بین الدالالت المتنافرة ظاهریا والناجم عن " السؤال الكبیر 

3" هو ما یشكل نواة تلك الشبكة ؟ ) صدى القوافي مثال( الصوتیة المقاطع

57،صالسابق المرجع 1
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:المحور الثاني _

:القارئمن أنا المؤلف إلى أنا 

نجده اهتم بشخصیة المؤلف وباألثر األدبي في عالقته یدو فر لى أعمال إالنظر عند 

بالوعي المؤلف ، حیث أنه وضع أسسا للطریقة التي یكون علیها قراءة النصوص األدبیة 

ولعل أهم توجه سیطر على النقد المعاصر في الثلث األخیر من القرن العشرین " وبالقارئ 

وهذا إلیجاد نظریة تأخذ مهمة البحث ،یتمثل في االنتقال من المؤلف والنص إلى القارئ ،

" فعل القراءة" وكتابه أهم المنظرین في هذا المجالیزر آحیث یعد ،في جمالیات التلقي

" من أهم األعمال الكبرى في هذا االتجاه وقد تحدث في فصله األول عن القراءة حیث یقول 

أنفسنا وكأننا في كل قراءة عند كل قراءة جدیدة أشیاء نقولها لم نالحظها من قبل ، فنجد 

فهامش االختالف ،فقراءة القارئ للنص تحددها إستراتجیة قراءته السابقة ،1" أمام نص جدید

كما تناول في معرض حدیثه عن القارئ الضمني هو الذي ،بین قراءة وأخرى قائم وممكن 

واین ن هذه المسألة یعبر عمؤول مثالي للعمل و فةنه یؤدي بمعنى ما وظیألعمل كما یكون ا

ي وقلبي خضع عقلأتقداتي وممارستي ، یتعین علي أن بصرف النظر عن مع" بقوله بوث

ستمتع به االستمتاع كله ، فالمؤلف یكون قارئه كما یكون ذاته أللكتاب ، إذ كان علي أن 

المؤلف –لذوات المكونةلهي تلك القراءة التي یمكن فیها الثانیة ، والقراءة الناجحة جدا

60:،صالسابقالمرجع  1
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فالقراءة الناجحة تتطلب تعیین مضبوط لقیم القارئ 1"أن تتوافق تمام التوافق –والقارئ 

.ضمني ومعتقداتهالضمني ومعتقداته وهي قیم للمؤلف ال

: المحور الثالث-

: نا المؤلف والقارئ إلى ال وعي النص أمن 

نما النص نفسه ،  ٕ فمن مسلمات القراءات المعاصرة أنه من یتكلم في النص لیس األدیب ، وا

هام الذي یالوسط الموجود فیه ، حارسا لالستألنه یعتبر نصا منغلقا قائما بذاته معزوال عن 

النص هنا مزود بالوعي خاص ینتقل من " یستأصله من التجربة المعاشة للمؤلف ، ذلك أن 

ن الذي یتحدث في النص أأي2" وعي المؤلف إلى البحث عن الوعي النص البحث عن ال

روالن حول أعمال راسین ، وأیضا محاوالت مورون لیس المؤلف ، وهذا ما نجده في أبحاث 

، هذا األخیر الذي لفت انتباه ) نسبة إلى الكان (في مقاربته للمصطلحات الالكانیة بارت 

وقد سار في اتجاه المظهر اللغوي لالشعور ، ید هو المحللین النفسانیین إلى عنصر جد

جانیت بیم ، جان بیلمان نویل ، : البحث عن ال وعي النص العدید من النقاد نجد أبرزهم 

.مارسیل ماریني ،میشال فرنسوا دامه ، دروان بوركل 

:ماإلى توسیع إطار هذه الطریقة معتمدا على فكرتین هبیلمان نویل وقد سعى 

:القارئ في النص ، مقاالت في الجمهور والتأویل ، ص، سوزان روبین سلیمان و إنجي كروسمان1
21.
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االهتمام بالمساهمات التي تقدمها تداولیة الخطاب ، وخاصة دور القارئ : الفكرة األولى _"

.الذي یتلقى الخطاب 

یجاد أسلوب خاص به یمنح : الفكرة الثانیة _ ٕ اعتماد الناقد على طریقة صحیحة للكتابة وا

القراءة النفسانیة على الرغم من بأنحیدوشیرىامن خالل هذ1" زخما في الوعي القارئ 

أي أن دراسة األدب دراسة ،تنوعها وتضمنها لدالالت متعددة ظلت تأویلیة موضوعاتیة

قام نفسیة تحلیلیة تعتمد على التأویل والتفسیر اعتمادا على المنهج الذي جاء به فروید  الذي

نت غارقة في ظلمات هامات المدفونة إلى شبكة سردیة داللیة بعد أن كایبإخراج االست

.النفس

:المحور الرابع _

التراث العربي باعتباره مصدرا من مصادر القراءة النفسانیة الجدیدة للخطاب 

:األدبي

من خالل عالقة الدال بالمدلول ، وتحقیق الرغبة حسب األنا تحدث فیه عن انطالقة الكان

إن " :بلغته حیث یقول الكانخر، فالالوعي یتكلم لذي یقتضي استیعاب الرغبة حسب اآلا

ید في تفسیر األحالم حول و ر مستندا إلى ما قدمه ف،  2"بنیة اللغة شبیهة ببنیة الالوعي 

اعتبر أن مكونات اللغة هي نفسها مكونات الالوعي ، لقال " ب و التكثیف و النقل ، كما ِ

65المرجع السابق ، ص  1
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كما یرى أن ،1" بهاتتمظهر إالفالالشعور یغدو بنیة كامنة  تشبه بنیة اللغة ، وال تتحرر و

الشخص الناطق باللغة یحدث فصال بین الدال و المدلول ،فالدال یحمل صفة الكالم  

أن وضوح الدال برأي " في حین یشكل المدلول صفة الكالم الخفیة انطالقا من ،الواعي

نظریته في نىفنجد أن الكان ب،2"الكان ال یعني بالضرورة وضوح المدلول بالدقة نفسها

حتى كاد یقول أن أهم مكتشفات التحلیل النفسي متعلقة باللغة ،تحلیل النفسي على اللغة ال

وتعد مادة التحلیل النفسي هي الكلمات ، فبدون اللغة یتوقف التحلیل النفسي عن العمل ، 

فنظریة الكان التي تنطلق من عالقة الدال بالمدلول تكاد تقوم أهم أسسها على نظریة النظم 

فیه وأما نظم الكلم فلیس األمر " بها عبد القاهر الجرجاني ویبدو جلیا في قوله التي جاء 

" ثر المعاني وترتیبها على حسب ترتیب المعاني في النفس أكذلك ، ألنك تقتفي في نظمها 
اللذان األنا والموضوع : وقد ركز في الفصل الثالث على مصطلحین أساسین هما 3

: حقل الدراسات النفسیة ، وحقل الدراسات اللغویة حیث تناول استخدما في حقلین مختلفین ، 

: األنا باعتبارها مصطلحا نفسانیا _1

األنا نشأ تحت تأثیر العالم الخارجي من الهو ، ومهمته ي أنیرى التحلیل النفسي الفروید

نا واألهات المعتدلة عن طریق التكیف بعلقة في الذاكرة والتصرف في المنتخزین الخبرات المت

حساسات المؤلمة تنزع نحو التغییر ونحو التفریغ ، وهذا هو فاإل" لم ، یطلب اللذة ویتجنب األ

196:عمر عیالن، في مناهج تحلیل الخطاب السردي ، ص 1
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، كما 1"السبب الذي من أجله نفسر األلم على أنه یتضمن ازدیاد شحنة الطاقة النفسیة 

من طاقته الجنسیة بالتسامي لهولیبیدو اري، ومن مهامه كذلك تجرید یتصف أنه قبل شعو 

من خالل هذا فأهمیة األنا تتمثل في 2"فیقوم بتنفیذ رغبات الهو كأنه رغباته الخاصة" بها 

ومن ثم ،تخزین الخبرات المتعلقة في الذاكرة ،و كذا انتصاره لغرائز الحیاة على غرائز الموت 

.تجسیده لرغبات الحب والكراهیة 

: كما تناول 

: األنا باعتبارها عنصرا في البنیة التخاطبیة للنص _2

المتكلم ، المخاطب ، الغائب ، فاألولین : فطریقة التكلم تنتظم بین ثالثة ضمائر هي 

منها یختلفان عن الثالث كونهما یعینان في التكلم الشخصي ، فیما یعین الضمیر الثالث 

ا في النص یقوم بإرسال قول األن" على الشخص ، فحیدوش یرى أن بنفینیست یعتبر 

، فهو 3" صوب المخاطب وهو بمثابة صفة أو نعت له ، أو ما یتم التأكید علیه فیه 

كما نجد ،یؤكد على وجود عالقة متینة بین األنا والضمیر الثاني أنت إذا أنا صفة ألنت 

:ن من خالل التحلیالت التي قام بها بنفینیست یقترح مقترحین هما جو لو 

.38صاألنا و الهو،،سیقموند فروید  1

.43:، صنفسهالمرجع _ 2
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إحالة ضمیر المتكلم إلى متلفظ تحقق الخطاب الذي یذكر فیه الضمیر لكن ذلك المتلفظ / أ

)اسم نكرة ، اسم علم ( هو نفسه قابل ألن یشار إلیه باسم 

ن و سم النكرة واسم القول وینتهي لوجال مفهوم معناه یأخذ في تعارض ا/ تعارض مفهوم / ب

ه متواجد خارج النص یكتب وینشر ، وألننه شخصإمجرد شخص ، فلیس المؤل" بقوله 

، فبوصفه صاحب خیال خالق قادر على أن 1"ه یعتبر صلة بین االثنین إنوفي النص ، ف

یشكل مادته بشكل منسجم سواء في النص أو خارجه ، كما درس في هذا الفصل أیضا 

:قضیة هي 

:الموضوع بوصفه مصطلح نفساني-3

: درس التحلیل النفسي فكرة الموضوع من ثالث جوانب ، هي 

ي ألى هدفها إالوصول باعتباره متالزما مع النزوة حیث من خالله تحاول النزوة -1

.اإلشباع

.الكراهیةمتالزما مع الحب أو -2

.بدو متصفا بخصائص ثابتة ومستمرةویعرف أنه ما ییدرك،متالزما مع الشخص الذي -3

:قضیة أخرى وهي طرح كما 

82:ص،السابقعالمرج 1
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:الموضوع باعتباره مصطلحا نقدیا-2

، التي تعمل على تقویم الموضوعاتيخالل العصر الحدیث ظهرت حركة عرفت بالنقد 

وقد بلغت أوجها في الستینیات على ید نقاد كبار أمثال ،بداعي من خالل موضوعه العمل اإل

، جان بول بییر و غیرهم ، ویالحظ باسال رد، ریشا ردبیاروبانسكي ، جان ار جان ست: 

في بوتقة واحدة هدفها هو ي و الظاهراتي والماركسيأن الموضوعاتیة جمعت بین الوجود

ورد قدیما " ى التراث نجد أن الموضوع إل، فبالعودة االیدولوجیاتأسیس منهج مستقل عن 

، وقد أضافت 1" وبمعنى الخلق واإلبداع والنسج والتنضید ،الخفي المضمريءبمعنى الش

2"التي یبني علیها المتكلم أو الكاتب كالمه" واعتبرت الموضوع هو المادة ،المعاجم الحدیثة

أن الموضوع هو مادة تقبل التكرار في العمل األدبي ، ا، كما نجد أن الدارسین العرب وجدو 

أو ،دة من كلمة موضوع خبرة وحیوهو بمثابة الخیط الذي ینظم العمل الفني والمقصود

سلسلة من الخبرات المتناظرة التي تشكل وحدة والتي تترك منذ الطفولة في الوعي الفنان 

.وذاكرته 

82:المرجع السابق ،ص 1

83:،صنفسھالمرجع 2
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:الجانب التطبیقي_

:يهأیضا تحدث عن قضیة مهمة الثالثالفصليوف

):زنابق الحصار( التجلیات النفسانیة اللسانیة في مجموعة_1

ت عن شركة لمجموعته األولى التي صدر هأحمد شنالشاعر العنوان الذي اختارهوهو 

یجمع الدیوان بین دفتیه تسع عشرة قصیدة كلها عمودیة نظمها 1989ةالشهاب في نهای

وقد نشر جزءا منها في الصحافة الوطنیة 1989و1987الشاعر في الفترة ما بین 

–صالة الغربان –العبور -زنابق الحصار- بطاقة هویة:والقصائد تحمل العناوین التالیة 

–نجاة –خر الشهداء آرسالة إلى –هل ستبقى عاشقا –ن أنبیاء الطی–القلب والدهلیز 

نقوش –لى الغد إرسالة –رماد الحب –ال تصلبوا الشعراء–غبار امرأة -لهاف البحر

فنظرة أولیة على " ،موت الصفصاف –صرخة التذكار –ثرثرة الكهف –الغیم والصلصال 

قصائد الدیوان تكشف عن هاجس یحاصر مخیلة الشاعر ترتسم أبعاده عبر خیوط الثورة 

الذي یربط اإلنسان باهللا ،واأللم والقلق والضیاع والتمرد في عالم انقطع فیه الحبل السري

خه إلى رخ في محاولة إلسماع صراوبالكون ، وفي خضم ذلك كان على الشاعر أن یص

زنابق الحصار صهو مبعثر في نصو وقد اختزل حیدوش كل ما، 1"خر حتى ال ینتحر آلا

من ضمائر في عالقتها بالموضوع إلى مبدأ عام یقوم على مفارقة قوامها الرغبة في 

وهي قائمة على ضمیري المتكلم بطاقة هویة :االتصال ذلك بقصیدتین تحمل األولى عنوان

.85:المرجع السابق،ص 1
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وتحمل الثانیة عنوان العبور ، وتكاد تقوم صیغ التخاطب فیها ،هم / والغائب في صیغة أنا

ل ، ففي القصیدة األولى لم یعثر الناقد على شيء من هذا القبی1"أنت / في صیغة أنا 

( نا األدو في عالم منفصل تماما عن عالم خر المشار إلیه بضمیر الغائب الجمع ، یبواآل

سیولد في أحالمهم كل لیلة ، وعلى الرغم من أنه لم یكشف فال رابط بینهما ، وأنه ) الشاعر 

م بینه وبینهم عن نوع هذه األحالم سیكون بطلها في كل لیلة إال أننا نلمس من التضاد القائ

الذي یكشف عن ،، وقد تحدث الناقد عن ضمیر المتكلم مهمأنه سیكون منغص نو 

( قصیدة على أفعال الماضي حیث اعتمد في هذه ال،اإلحساس بالغربة وبثقل الماضي 

كما یصور لنا ضمیر الغائب المتعارض مع هذا األنا في صیغة ) سقطت ، نقشت ، جئت

أن " كما یرى ،) رواصأضاعوا ، حا( الواحد المنفصل عن الجماعة بأفعال الماضي كذلك 

یاة في الحورغبة األنا في ،محاولة الهرب من الواقع والحنین للعودة إلى رحم األم الدافئ 

خر الموت ، فیولد نوعا من الصراع الذي یجعل إرادة الحیاة تنتصر الوقت الذي یرید له اآل

موطن :موطنین على إرادة الموت في نهایة المطاف ، فالقطبین المتعارضین هما عبارة عن 

فحیدوش یرى : رغبة االتصال، كما تناول 2"خر یحدث فیه االنفصال آینعقد فیه االتصال و 

إن لم نقل في كلها حتى ،في معظم القصائداألنا یتوحد مع ) أنت( یر المخاطب أن ضم

ى كما یر ،قصیدة العبورهذا جلیا في اأنا ویبدو / أنت والضمیر أنت / یصبح الضمیر أنا 

تسقط ، ال یا شبح الزنازن، یا صدیقي ، ال ( ن الشاعر لجأ إلى صیغ النداء وأفعال األمر أ

85: المرجع السابق  ، ص 1

88المرجع نفسه  ، ص 2
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، كما درس ال ترحلي ، توسدي ، زنابق الحصار، وهذا في جل قصائد المجموعة ) تحزن

األشكال التخاطبیة في النص حیث وجد أن كل من ضمیر المتكلم أو المخاطب أو الغائب 

.منتظمة في أشكال تخاطبیة 

:مفهوم السیرة الذاتیة_ 2

لحدیثة ، والتي لقیت اهتماما تعد السیرة من المسائل التي طرحت في النظریة النقدیة ا

یجاد مقومات الجنس اتاریخیا حول بد ٕ یات ظهورها كفن في اآلداب العربیة والغربیة ، وا

األدبي بین األجناس األدبیة في محاولة تعریف مناسب لها ، فقد تعددت المصطلحات 

األمور إلى بعض تلك عبد القادر الشاوي للداللة على مفهوم السیرة الذاتیة ، حیث یشیر 

إن مختلف التعریفات التي أسندت للسیرة الذاتیة ، إنما كانت " كالتعریفات المتعددة بقوله 

لتلبیة ضرورات منهجیة ، تسعف الباحث على تحدید زوایا مناطق بحثه أكثر مما سهلت 

ترجمة حیاة إنسان " كما أنها 1" إمكانیة صیاغة تعریف معیاري یصیر قاعدة لتناول السیرة 

ما ، أو تاریخه منذ أن ولد إلى أن مات ، أو یطلق  أیضا على مجموعة من الناس الذین 

قاموا بأعمال عظیمة في حیاتهم ، أو أنهم انفردوا بالعیش على نمط معین خاص بهم أصبح 

على تاریخه یركز فیهإیحاليسرد " ویعرفها سعید علوش على أنها 2" غیرهم یمیزهم عن

أمل التمیمي، السیرة الذاتیة النسائیة في األدب العربي المعاصر ،  ، المركز الثقافي العربي ، الدار 1
22:، ص1،2005البیضاء ، المغرب ،ط

السیرة الذاتیة في النقد العربي الحدیث والمعاصر، مقاربة في نقد النقد ، ، عالم :عبد اهللا توفیقي 2
22:، ص2012، 1الكتب الحدیث ، األردن ،ط
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، 1" الشخصي لهذا وجب التفریق بین هذا النوع والمذكرات والروایة الشخصیة للمذكرات 

الذي یسجل بصورة ) الروائي ( هي المؤلف " وفي دائرة المعارف البریطانیة السیرة الذاتیة 

ألدب واقعیة وبصفة فنیة الحدث ، ویعید للحیاة ، الدرامیة ألن موضوعها الحیاة ، وفرع من ا

سرد نمطي " أو هي ،2" یحتوي على تقریر عن حیاة أشخاص وهي صیغة أدبیة قدیمة 

الراوي ترجمة حیاة هحكائي متماسك في فضاء زماني ومكاني محدد للحیاة یتولى فی

، یعمق لما یستحق أن یروى فیقدم الراوي تجربة خصوصیة إبداعیة في مجال معرفي حیوي

3یة السیرة عناصرها الرئیسة وشروط أسلوبها وتعبیرها تستحق أن تقرأ ویتمثل في سرد

عمل أدبي وبأن هذا العمل قد یكون روایة أو قصیدة أو مقالة فلسفیة " بأنها وفابیرویعرفها

4یعرض فیها المؤلف أفكاره ویصور إحساساته بشكل ضمني وصریح 

:تنقسم السیرة إلى قسمین رئیسیین :أنواع السیرة 

: السیرة الذاتیة / أ 

أن هناك لبسا كبیرا بین السیرة والسیرة الذاتیة بسبب الغموض الذي یكتنف لوجونیرى 

حكي استعادي نثري یقوم به " المصطلح المستعمل فهو قد عرف السیرة الذاتیة كما یلي 

10:عماد علي سلیم الخطیب، في األدب الحدیث ونقده ، ص 1

العلم واإلیمان السیرة الذاتیة في األدب العربي الحدیث ، رؤیة نقدیة ، دار،شعبان عبد الحكیم محمد 2
10:، ص2008، 1للنشر والتوزیع ، كفر الشیخ ،ط

11:عماد علي سلیم الخطیب ، في األدب الحدیث ونقده ، ص3
11:المرجع نفسه ، ص 4



قراءة نقدیة في إغراءات المنھج وتمنع الخطاب ألحمد حیدوش   الفــصــــــل الـــثانــــــي:

66

ه شخص واقعي عن وجوده الخاص ذلك عندما یركز على حیاته الفردیة وعلى تاریخ شخصیت

1" بصفة خاصة 

: السیرة الموضوعیة / ب

نما یكتب عن غیره ولذلك فهذه السیرة أو  ٕ هي نوع ال یكتب فیه الكاتب أو األدیب عن نفسه وا

،والسیرة الذاتیة تختلف عن السیرة 2" التراجم ما قام به ابن إسحاق حیث كتب السیرة النبویة 

عره وعواطفه ومواقفه من الحیاة ،في الغیریة ، ذلك أن األولى تعرض لصاحبها فتعكس مشا

صورة تستبطن أغوار النفس ، وخلجاتها ، أما الثانیة  فتعرض لحیاة غیرها من خالل الوقائع 

الخ ، لذا كانت السیرة الذاتیة أوغل في .....و الذكریات والیومیات والمقاالت  والرسائل 

هناك وسیط لبعض أحداث الصدق ووقع في النفوس ، ألن مؤلفها هو صاحبها ، إذ یوجد 

حیاته ، وآرائه ومواقفه في الحیاة أما كاتب السیرة الغیریة فهو یعتمد على القراءات األخرى 

فكانت السیرة الذاتیة تصور مادة متنوعة من ذاته وهو صاحب الكلمة " عن شخصیته 

داث التي األخیرة في موضوعه ، أما كاتب السیرة الغیریة یستنتج من تحلیله للوقائع واألح

وقف علیها عن الشخصیة التي یكتب عنها فهو كاتب بین الكثیرین من الممكن أن یضیف 

، المركز الثقافي العربي ، 1عمر حلبي ، ط/ السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ ، تر ،فیلیب لوجون 1
21:، ص1994

التذوق األدبي ، طبیعته ، نظریاته ، مقوماته ، معاییره، قیاسه ، دار الفكر ،ماهر شعبان عبد الباري 2
72- 71:، ص2009، 1للنشر ، عمان ، ط
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حداث اللذة ،و 1" إلى موضوعاته  ٕ نجد أن كال الكاتبین ملزمین بسرد الحقائق كما هي ، وا

الجمالیة لدى المتلقي لكن في رأیي أن صاحب السیرة هو الذي یترك انطباعا وأثرا عند 

ه یدخل في فكر ومشاعر اآلخرین هذا لحدیثه عن نفسه وعن حیاته القارئ ، ألن

وخصوصیته ،و لم یكتب هذا العمل من فراغ بل من معاناة وألم، ومن تجربة ذاتیة معاشة ، 

هذا لیقدم اإلفادة للغیر ، ال ننكر ونقول أن كاتب السیرة الغیریة ال یفید الغیر ،وانما هو 

درجة من صاحب السیرة ، ألنه ال یمكن له وان كان قد أیضا ینورنا بما قدمه ،لكن بأقل

حاول بكل جهده أن یقدم لنا ما عاناه صاحب السیرة من أشجان وآالم وقهر الظروف العاتیة 

،ومن معاناة نفسیة ، ألن الكاتب مهما كان متعمقا ال یمكن أن یدخل ویلج إلى أغوار نفس 

إغراءات " لفصل الرابع من كتابه قد خصص احیدوشوعلى هذا األساس نجد .صاحبها 

أخدوبالسیرة الذاتیة وروایة السیرة الذاتیة في الروایة الجزائریة  "المنهج وتمنع الخطاب 

أنموذجا تطبیقیا وقد جعل هذا الفصل في ثالثة اشلمرزاق بقطوالبزاةفي الظهیرةطیور

: محاور هي 

قام بدراسة مصطلح السیرة الذاتیة وروایة السیرة الذاتیة : في المصطلح : المحور األول
.محاوال تحدید مجالهما باالستعانة بنظریة فیلیب لوجون 

تناول فیه مدى إسهام الروائیین في هذا المجال : السیرة الذاتیة في الروایة :المحور الثاني

تحدث عن أنموذج تطبیقي حول روایة السیرة الذاتیة في الجزائر من : المحور الثالث.

خالل اقتراح منهج لقراءة هذا الصنف من الروایة وقد تظهر بعد النماذج التداخل الموجود 

20:السیرة الذاتیة في األدب العربي الحدیث ، رؤیة نقدیة ، ص،شعبان عبد الحكیم محمد 1
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بین مختلف أشكال الروایة التي تعترض الدارس الذي یتناول هذا النوع ، ومن خالل 

بمثابة دعوة لقراءة الروایة الجزائریة قراءة مغایرة ألنموذج التطبیقي یخلص إلى نتائج تعد

من دراسات فیلیب لوجونلنمط القراءات المألوفة ،وقد استعان في هذا الفصل بما أنجزه 

دراسته الصادرة بعنوان العقد البیوغرافي ، وهي التي اتخذتها قاعدة " في هذا المجال السیما 

جد حیدوش قد اصطدم بمشكل التعریف سواء في ،ون1"نظریة استأنست بها في هذه الدراسة

الجانب النظري أو الجانب التطبیقي حیث ال یوجد هناك تحدید أو تعریف بمعزل عن 

الدراسة أو دراسة معزولة عن التعریف ، ومن خالل هذا اعتمد على تعریف فیلیب لوجون 

مشهور عموما ( ان تاریخ إنس: تعني الیوم حسب االستعمال ) سیرة( لفظة " الذي یرى بأن 

مروي من قبل شخص ) غامض عموما ( مروي من قبل شخص آخر ، أو تاریخ إنسان ) 

من قبله لشخص آخر أثار هذا ) غامض عموما مروي شفویا ( آخر ، أو تاریخ إنسان 

التاریخ من أجل دراسته ، أو تاریخ إنسان مروي من قبله بشخص أو أشخاص یساعدونه 

وهذا المصطلح أخذ من انجلترا في بدایة 2" التوجه في حیاتهعن طریق سماعهم ، على 

. القرن التاسع عشر 

.101:إغراءات المنهج وتمنع الخطاب ، ص،أحمد حیدوش  1

.21:فیلیب لوجون ، السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ، ص 2
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1ن السیرة الذاتیة عند لوجو

وضعیة الساردوضعیة المؤلف الموضوع حیاة فرد         اللغة حكي نثري

تطابق السارد وتطابق بین المؤلفتاریخ شخصیة معینة

الشخصیة الرئیسةوالسارد

شكل آخر ینظم إلیها من " ضم بعض الدارسین السیرة الذاتیة إلى الروایة ذلك أنها 
خالل مجموعة من التحوالت الغیر محسوسة ، حیث أن أغلب السیرة الذاتیة تكون ملهمة 
باندفاع إبداعي واسع الخیال ونتیجة لذلك یدفع الكاتب إلى عدم االحتفاظ بأحداث وتجارب 

لوجون ومن هنا یؤكد 2" مكنها أن تدخل ضمن بناء أنموذج معین حیاتهم إلى تلك التي ی
على أن ما یجب تحلیله هو التعارض مع السیرة ، إذ أن مصطلح روایة السیرة الذاتیة قریب 
جدا من مصطلح السیرة الذاتیة ، وهذا األخیر قریب جدا من مصطلح السیرة ومن هنا ، فإن 

وفي السیرة هي التي یمكن أن تقودنا إلى التطابق ، أما المشابهة في روایة السیرة الذاتیة ، 
وقد میز حیدوش بین السیرة الذاتیة .في السیرة الذاتیة ، فالتطابق هو الذي یؤسس المشابهة 

وروایة السیرة الذاتیة وهذا لوجود نقاط اشتراك عدیدة بینهما حیث نجد أن التطابق بین 
لسیرة الذاتیة ،كما أن تصنیف كل الحاالت المؤلف والسارد والشخصیة هو الذي یحدد ا

الممكنة یعتمد على معیارین هما اسم الشخصیة واسم المؤلف ثم طبیعة المیثاق المنجز من 
:قبل المؤلف وتكون الشخصیة في روایة السیرة الذاتیة إما 

لها اسم مختلف عن اسم المؤلف-

لي  ، بادیس فوغاسعیدة حمداوي ، الخطاب النقدي الجزائري ، نقد السرد أنموذجا ، إشرافینظر ،1
.101:،ص2012، 2011جامعة أم البواقي ، 

.109:وتمنع الخطاب ، صغراءات المنھج إ: أحمد حیدوش  2
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لیس لها اسم -

لها اسم المؤلف -

ون إما روائیا أو غیر معلن أو سیرة ذاتیة أما المیثاق فقد یك

:ومن السمات التي تمیز روایة السیر الذاتیة عن الروایة هي 

تتم اإلحالة في السیرة الذاتیة على ضمیر ملموس ال على شخصیة متخیلة –" 

تستقي السیرة الذاتیة خصوصیتها المرجعیة من حیاة المؤلف -

یكون المؤلف في السیرة -السم الشخصیة الرئیسیة یكون االسم العلم للمؤلف مطابقا-
الذاتیة ذاتا وموضوعا للنص في آن واحد رغبة في قول الحقیقة عن الذات واستنتاج حقائق 

یتكون من الذكریات " ، كما یرى الناقد بأن فضاء روایة السیرة 1" واقعیة مقتنعا بها 
صیة، والبطاقات البریدیة وألبوم الصور واالعترافات والمذكرات والمراسالت الرسمیة أو الشخ

العائلیة واألشیاء التي جمعها الكاتب هدایا كانت أو مقتنیات وسوى ذلك حیث یحكي 
كما ذهب حیدوش إلى أن هذا العالم المتشابك الذي یشكل 2،" الموضوع من خاللها حیاته 

ت نفسه ، ومن هنا شبكة معقدة داخل المتن الروائي ، یجعل تصنیفه بسیطا ومعقدا في الوق
تتداخل الروایة التاریخیة ، والواقعیة ، وروایة السیرة الذاتیة ، فیغدو المؤلف في بعض 

.األحیان ساردا وأحیانا أخرى شخصیة في الروایة أو شخصیة وساردا في الوقت نفسه

سعیدة حمداوي ، الخطاب النقدي الجزائري ، نقد السرد أنموذجا ، إشراف بادیس فوغالي  ، ،ینظر 1
.110:ص.2012، 2011جامعة أم البواقي ، 
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:السیرة  الذاتیة في الروایة الجزائریة _3

یة في الروایة الجزائریة القاسم المشترك بین جل وقد شكلت ظاهرة اللجوء إلى السیرة الذات
تضحیات والده من أجل ) نجل الفقیر( فقد صور مولود فرعون مثال في روایته " الروایات 

الدار ( أحداث ثالثیته  محمد دیبتعلیمه ،وكفاح الكاتب في سبیل تحقیق طموحه ، وأخذ 
لكن بصورة أكثر –من حیاته الخاصة وسار في هذا االتجاه ) الكبیرة ، والحریق والنول

ة في بوجدررشید كثیرا من الروائیین بعد االستقالل ومنهم –إخفاء لفضاء السیرة الذاتیة 
هر ذلك معظم روایاته حیث استقى مادتها من طفولته بشكل جلي ، أو بصورة خفیة ، ویظ

االرتداد إلى ذكریات " أكثر ما یظهر في التطلیق ،واإلنكار ومعركة الزقاق ، حیث نجد فیها 
وما یالحظ هنا هو التشابه القائم بین مختلف هذه الذكریات ، حیث الطفولة بصورة دائمة ،

ن غیر مالبسه  ٕ 1"تصل أحیانا حد التطابق حتى لنحس أن رشید بوجدرة هو بطل روایاته وا

أن االنفتاح على الفضاء األبوي في الروایة الجزائریة بصورة عامة یكشف حیدوشا یحیل كم
عن أسطورة األب الشخصیة عند الروائیین الجزائریین ،وهي أسطورة تكشف عن الوهم الذي 

وأن األمكنة في الروایة الجزائریة معظمها أمكنة حقیقیة مرتبطة .تصوره الروایة عن األب 
في مرحلة من مراحل حیاته ، والسیما مرحلة الطفولة، وأن ذكریات الكاتب بذكریات الكاتب

عن المكان أحد المفاتیح السحریة التي یمكن أن تفتح لنا باب السیرة الذاتیة في الروایة 

:الظهیرة لمرزاق بقطاش أنموذجافيطیورلروایةنقدیةدراسة_4

لفهم النص  علینا حیدوشذ یرى حاول الكاتب الكشف عن ذلك في الجزء التطبیقي ،إ
معرفة تفاصیل حیاة المؤلف، الذي حاول التأریخ لحیه الذي جرت فیه أحداث الروایة حیث 

تتوسط الحي ساعة جداریة هي بمثابة شاهد على الزمن  " قام المؤلف بوصف حیه إذ یقول 
طریق معبدة ، وفي أسفل الحي تقوم مدرسة فرنسیة ، وربوة على الوادي الذي تنعرج حوله 

وتتمركز في هذه الجهة القوات الغازیة ، أما في الجهة العلیا منه ، فتجد مدرسة حرة تعلم 

.111-110:المرجع السابق،  ص 1
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األطفال اللغة العربیة و األناشید الوطنیة في الجهة العلیا ،كذلك ینتصب مسجد رمز الخیر 
بكة من من خالل هذا یرى الناقد أنه عند قراءتنا للروایة تبرز ش1" والطمأنینة واألمان

العالقات الرمزیة إذ تكشف ثنائیة عجیبة أي هناك عالقة تضاد بین األعلى واألسفل ، أي 
.أن هذه العالقة تبرز عواطف الشخص التي تظهر متناقضة في بعض األحیان 

اقتحاما لعالم المدینة أثناء الثورة ، الذي " البزاة"و " طیور في الظهیرة" وقد اعتبر الناقد 
محاوال بذلك التأریخ لحیه وللمدینة ، حیث اهتم بأحداث الحرب فیها ، بعد أن بقطاشدخله 

عبر األدب الجزائري عن هذه الحرب في العالم واحد وهو الریف وكأن المدینة ظلت في هذه 
الفترة نائمة ال تحیي سلبا وال إیجابا، ولهذا قام بدراسة هذه الروایة الكتشاف جدید بقطاش 

تاریخ إضراب ) 1957(نة على لسان طفل ابن اثنتي عشرة سنة آنذاك الذي سجلته المدی
الثمانیة أیام في العاصمة حیث شهدت في تلك الفترة عجز شبه تام عن القیام بأي عمل 

،وازداد القمع وانتشر الذعر نتیجة القمع 1955حیث فرض حظر التجول منذ " صالح الثورة 
فقد تساءل الناقد حول الدافع 2"وبعدها 1957ر الممارس على السكان أثناء معركة الجزائ

إلى الثورة في المدینة ، هل هي األوضاع والهموم التي حركتهم مثلما كان في الروایة ؟

إن حدود الحي صارت " فوجدنا أن هذه الظروف واألجواء ترددت كثیرا في الروایة مثال 
ولم یبق من مجال 3،" اوزها معروفة لدى الخاص والعام دون أن یكون في وسع أحد أن یتج

ومراد یعي 4"للتحرك أمام مراد سوى الطریق بین الدار والمدرسة القابعة في أعالي الحي 
تماما أن وضعیة الحي بأكمله قد تغیرت تغیرا جذریا بعد االحتفال بالذكرى الثانیة ألول 

أنه هو اآلخر نوفمبر، وهو یحس بهذا التغیر المفاجئ الذي طرأ على حیاة الحي كله  ب

114ص المرجع السابق ، 1
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، فحیدوش یرى بأن أحداث الروایة تبدو وأنها حقائق قامت بتسجیلها 1"موضوع لهذا التغیر
ذاكرة طفل في الثانیة عشرة من عمره ، وقد صورها كما عاشها في حیه ، وقد اختار للروایة 

وان هو عن" لبزاةا"وهو عنوان الجزء األول من الروایة  و" الظهیرة طیور في : عناوین هما
" في الجزء األول غیر محددة بنوع معین ،أما " الطیور"للجزء الثاني ، وقد ذهب إلى أن نف

یرمز إلى العلو والشموخ القوة ، و الباز یتخذ من " باز" في الجزء الثاني مفرده " البزاة
المرتفعات ، وأعالي الجبال مستقرا له، وهو معروف بقطع المسافات الطویلة والتحلیق على 

، وقد راح الناقد إلى أن العنوان المختار للروایة سواء للجزء األول أو 2"رتفاعات الشاهقةاال
للجزء الثاني مرتبط بالعلو من خالل هذا جاءت ثنائیة األعلى ، األسفل لتحكم في عواطف 
الكاتب ، إذ یعتبر المكان األعلى دائما ممجد وهو یرمز للخیر ، فنجد في الجهة العلویة كل 

المدرسة الحرة التي یدرس فیها أطفال الحي اللغة العربیة ، وتاریخ الجزائر الحقیقي بینما من 
في الجهة الیسرى نجد المدرسة الفرنسیة التي تعلم األطفال الزیف وتشویه الحقیقة لذا غادرها 

بها مراد واختار الحقیقة على الزیف والكذب ، كما نجد الربوة التي تعد منطقا رمزیا التي یبدأ
حین تحط أقدام مراد فوق الربوة یبدو أنه مكره على التواصل معها " مراد لیصل إلى الجبل 

ولذلك راح یبصق بصورة ال " ،3"على الرغم من أنه یعلم تماما أنها أجمل مكان في الحي 
إرادیة وكأنه یلعن بدایة عالقته بهذا المنبسط ،حین رأى رجال الشرطة قد جاؤوا القتیاد حند 

كما تحدث الناقد عن قلعة اإلمبراطور المعروفة عند الناس لكن مراد یفضل 4،"مجنون ال
الذي تردد علیه الحكایات ، ومنها حكایة المجاهدین البواسل الذین وقفوا "برج بولیلة" اسم

ضد جیش االستعمار الفرنسي عند هجومهم على القصبة ، وقد نسجوا حول هذه القلعة 
هي حكایة بناء ،العدید من الحكایات ، ومنها الحكایة التي یعتبرها مراد من أجمل الحكایات

.117:المرجع السابق ،  ص 1
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واحدة ، بینما كان سكان القصبة خائفین من الجحافل المجاهدین للبرج في ظرف لیلة 
هم للبرج فغدا كومة هم ، وفضلوا االستشهاد داخله بنسفروا بأنفسأن المجاهدین آثالفرنسیة إال

وسیلة الیعتبر مثال للخالص ، و یفا وهومن األنقاض ، فهذا المكان عند مراد یخلد انفجارا عن
بعد أن كشف عن حقیقة الربوة التي بقطاشد أن الناقرأى على الفقر ،وقد الوحیدة للقضاء 

تتحدث عن إمكانیة " لم تعد تفرض نفسها كثیرا في الروایة خاصة بعد أن أصبحت جدة مراد 
، لكن مراد كان یرى عكس ذلك 1"فالحة منبسط الربوة على غرار ما كانت تفعل في السابق 

خصب والنماء والخیر ، كما یرى في ألن االستعمار ال یمكن أن یترك كل ما یرمز إلى ال
الربوة أن لها معنى آخر كونها بدایة إدراك طریق النجاة خاصة ، عندما یمر عبرها ینتابه 
إحساس بأن هذا المكان یسوده سكون مخیف ،ولكنه یحس باألمل حین یدرك بأن الریح تهز 

ترك أثرا لدى مراد ، وهو المكان الذي حدث فیه االنفجار الذي2"أغصان الزیتون المتهدلة
عند صنع محمد الصغیر للرادیو ، كما تحدث عن الجیل الذي أیقظ فیه مجموعة من 

منقذ لشباب فمراد یعتبرهالخجل ، الفرح ، التخفیف من وطأة الحزن،: العواطف منها 
فوالد مراد یرى بأن العساكر لن یهدأ لهم بال حتى یأخذوا كل شباب المدینة إلى " المدینة 

ولما كانت تلك السلعة ." ، ومصدر للعطاء 3"جون فاألحرى بهم الهروب إلى الجبل الس
غیر رائجة ألنها طریة ولم تعرف بعد طریقها إلى السوق فقد كان مراد یزعم أنه یأتي بها من 

4"رأس الجبل المقابل للحي ویبیعها لحساب صاحبها 

إن المنطق الرمز المتمثل في ثنائیة األسفل واألعلى یتجلى بوضوح في الروایة فكل عال 
أسفل الممثلة في الجدول/ تمثل أعلى ) عبارة عن جمل ( ممجد في الغالب ، وهناك نماذج 

11ص،السابقالمرجع 1.
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األسفل األعلى
الصعود على السطح رغم البرودة -
اختیار أعلى الزقاق -
توقع مراد إیجاد صدیقه محمد على سقف -

الكوخ 
الصعود إلى الزقاق لمراقبة الدوریات -

العسكریة 
أحس بأن عضالته العلویة تؤلمه -
راح مراد یبكي وحیدا كلما ارتفع العویل -

في الناحیة العلویة من الحي 
العسكري راح یرفع نظره نحو الجانب -

العلوي من المدرسة 

د المرور إلى المدرسة من الناحیة آثر مرا-
السفلیة

أبصر عددا من األطفال یبادلون الحدیث -
تحت سور عال

یعود إلى كوخه عبر الجهة السفلیة -
تحرك الشاحنات العسكریة یتم دائما من -

األسفل 

فالشخصیة تستمد محفزاتها من الجبل ال من المدینة، لكن مع مطلع السنة الجدیدة تبدأ 
المدینة تأخذ مكانها ، رغم ذلك إلى أن الجبل یبقى مسیطر إلى أن األحداث المتسارعة 
جعلته یهتم بما یجري بالمدینة دون أن ینسى الجبل ، فاإلضراب الذي كان یحدث في 

" ما یحدث في الجبل ، أي أن المدینة اقتدت بما یحدث في الجبل المدینة ال یقل أهمیة عن
، 1"أي أن كل شيء في المدینة بما في ذلك األجواء الطبیعیة قد بدأت تتجه صوب الجبل 

وتتلون عواطف الشخصیة انطالقا من المكان ، فإذا استقرت الشاحنات العسكریة فوق 

.125:المرجع السابق ، ص 1
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فحیدوش یرى أن 1"لى العالم المحیط به الجبال كان ذلك جمودا مخیفا وسكونا مطبقا ع
هذا الموقف اتخذه أبناء المدن وبالتالي فإن " اندماج المكانین وتحولهما إلى مكان واحد 

المجاهدین سینتقلون من الجبل إلى المدن وبالتالي سیحدث فیها مثلما یحدث في الجبل وهذا 
المدینة له أثر عمیق في / ن ،  فالمكا2"ما جعل مراد یحس بنشوة عارمة في هذا الموقف 

وعي الروائي ، إذ یتفاعل معه معایشة وتذكرا وتخیال ، وال یتعامل الروائي مع المكان كحیز 
نما بخاصة كحیز إنساني ، ألن هدفه ال أن یصف المكان بذاته بل  ٕ جغرافي فحسب ، وا

تعتبر مجرد الشهداء أو شارع العربي بن مهیديفشارع . یصف اإلنسان داخل المكان 
تسمیات بالنسبة ألشخاص عادیین أو بالنسبة للجغرافي ، أما عند الروائي فلها إحاالت 
سقاطات أخرى حتى یصبح المكان ، وكأنه كائن حي یثیر المشاعر اإلنسانیة من قلق  ٕ وا
وطمأنینة وحلم ویقظة واضطراب وسكینة وكره وحب ونفور ، فالمكان كما یقول غالب هلسا 

المكان الهندسي المكان المعیش ، المكان ). االفتراضي ( المكان المجازي " أربعة أنماط
وقد وجد 3،)"المتمثل بالسجون والمنافي وهو الذي یفقد اإلنسان إنسانیته وقیمته( المعادي 

،حین خرج مراد " حیدوش في العبارة ما قبل األخیرة في الروایة منطقا رمزیا یحكمها بوضوح 
لباحة الطینیة ووقفا بالقرب من أشجار التین ینقالن أبصارهما في ومحمد الصغیر من ا

الجبل المقابل ، وهي أسفل الحقل وفي الجانب السفلي من غابة الصنوبر والحظا بعض 
الطیور تحلق جماعات في فضاء الحقل ، ثم ینقض بعضها على الحشرات التي دغدغتها 

ي ، في حین راحت زرقة البحر تبشر أشعة الشمس ، فأثرت في التحلیق في الفضاء العال
،  حیث یرى أن الصحو هو رمز للتفاؤل واألمل الذي ینتهي به 4" بأیام طویلة من الصحو 

الروایة كما أنه لم یستطع تفسیر االزدواجیة العاطفیة إزاء الصفو والصحو ، ، وأیضا 

125:المرجع السابق، ص 1

126:المرجع نفسه، ص 2

بیروت - جمالیات المكان في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،شاكر النابلسي  
.31:ص.1994 3

.126:ص، غراءات المنهج وتمنع الخطابإ،أحمد حیدوش  4
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رة عامة في الروایة قد ازدواجیة العواطف إزاء المكان ، ولعل هذه االزدواجیة والثنائیات بصو 
فسرها الناقد على أنها تجسد أحداثا حقیقیة حدثت للكاتب ، وترسخت في ذاكرته ، في 
الوعیه وقام بتلوینها كل من ذاكرة الطفل التي تحتفظ بأهم التفاصیل التي حدثت في طفولته 

ة من بقدر ما یبدو وكأنه یروي قص" إضافة إلى خیاله ككاتب ، فأحمد حیدوش یرى بأنه 
أطفال أحد األحیاء بالعاصمة ،فهو في الوقت نفسه یروي قصة تنامي الوعي الثوري بین 

من خالل فبقطاش " . أبناء المدینة ، والشخصیة األصلح لتجسید ذلك هي شخصیة الطفل 
كل هذا یروي لنا قصة تنامي الوعي الثوري بین أبناء المدینة والشخصیة األصلح في نظره 

مراد، ویعتبر كل من مراد ومحمد الصغیر وغیرهما من األطفال نسخ هي شخصیة الطفل 
مصغرة من األب الذین یشعرون باالستغالل واالحتقار والظلم والتعسف في وطنهم فالثورة 

ن كانت همومهم متعلقة بالثورة فهم یستمدونها من الكبار  ٕ .من صنع الكبار ، واألطفال وا

ءة هذه الروایة فهو یرى روایة البزاة تعتمد على السیرة لقد أعطى لنا حیدوش مفتاحا آخر لقرا
حتى من مرزاق بقطاش الشخصیة البطلة في الروایة هو نفسه مرادالذاتیة ، بحیث أن 

سنة في 12مراد فعمر"والعمر نفسهمرزاق–مراد االسم فهما یشتركان في الحرف األول 
لك السنة نفسها ،كذلك مراد الذي وهو نفس العمر الذي كان فیه مرزاق بقطاش في ت1957

یعتبر نفسه ممیزا بین أترابه وأبناء حیه هو نفسه مرزاق الكاتب الذي كان یحس بذلك 
وقد توصل حیدوش إلى 1" الشعور بین أقرانه وهو شعور الكاتب في مختلف مراحل حیاته 

ا إلى الشبكة أنه عند قراءتنا للروایة في ضوء هذه المعطیات مع المعطیات السابقة تحیلن
التي تختفي عبر خیوطها وجوه أخرى للسیرة الذاتیة في الروایة ، فالتأكید على حقائق السیرة 
الذاتیة لم یعد یمارس كما كان یمارس منذ أقل من ربع قرن فعلى القارئ أن یكشف حضور 
"المؤلف وراء نتاجات كالرموز سواء كانت ضمنیة أو صریحة ، وقد اعتمد على لوجون في 

كون طریق نمط القراءة الذي تولد تلك المشابهة ، والثقة التي تفرزها ، الممنوحة بالقراءة في 

127:، صالسابقالمرجع 1
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،فهو یرى أن النظریات المعاصرة حول الجانب الذي انتهى أجله من تقسیم 1" النص النقدي
عالء مفاهیم الكتابة والنص والخطاب تدعونا إلى قراءة  ٕ األنواع ، وخاصة إلغاء الحدود وا

خاصة وأننا ال نعثر على " مغایرة من أجل فهم ما قدمته السیرة الذاتیة للروائیین الجزائریین 
وائي جزائري وهذا موقف غریب ، ولكنه یكشف في الوقت نفسه على سیرة ذاتیة وحیدة لر 

مدى تحفظ الروائي الجزائري فیما یتعلق بحیاته الشخصیة ، فهو ال یبوح بأسراره أو یكشف 
أن حیدوش، وقد انتهى الناقد 2"عن عواطفه  خصوصیة الروایة تتحدد بخصوصیة " بقوله ّ

ن اعتبرت ، وذلك بإدراك حقلها الثقاف3" قراءتها  ٕ ي االجتماعي النفسي ، فالسیرة الذاتیة وا
ن كان یحكي عن نفسه بنفسه ، وهذا ما یؤكده لوجون ، إذ  ٕ كتابا فإن مؤلفها یعد مجهوال ، وا
ینقصه في عین القارئ دلیل واقعیته دائما ، لكن هذا الدلیل قد یعبر عنه في نصوص أخرى 

حیث یمكن للمؤلف أن یعبر 4" السیرة لیست سیرة ذاتیة وهو أمر ضروري لما یسمى فضاء
.عن سیرته الذاتیة في نصوص أخرى وهو ما سماه فیلیب لوجون بفضاء السیرة

لقد ختم حیدوش كتابة السیرة الذاتیة في الروایة فكان یعتقد جازما بأن السیرة الذاتیة لها -
تترجم النفس ؟ عالقة متینة باالتجاهات النفسیة لكن هناك سؤال مطروح ما إذ كنت الذات

فنجد أن الدراسات المرتبطة بالذات تركز على جانب الوعي واالختیار ومن هنا  فإنه  كما 
أنها بحث واستجالء لما یقوم به الكاتب من محاوالت إلخفاء سیرته الذاتیة ، لكن بالمقابل 

النفسیة تسعى جاهدة في الكشف عن خبایاه ، وبعد إطالعنا على ما قام نجد أن الدراسات 
،من هنا فإن الدراسة النفسیة ) المتعلق بالذات( به حیدوش نرى أنه لم یتجاوز البعد األول 

لك االختیارات للسیرة الذاتیة أظهرت جدواها التحلیلي والمعرفي عندما كانت موازنة مع ت
.والتحلیل درس من خالل المقارنة المكتوبة واستكشاف ما لم ی

.65:السیرة الذاتیة ، المیثاق والتاریخ األدبي ، ص،فیلیب لوجون  1

.130:غراءات المنهج وتمنع الخطاب ، صإ،أحمد حیدوش  2

.127:ص،المرجع نفسه 3

.35:فیلیب لوجون، السیرة الذاتیة ، المیثاق والتاریخ األدبي ص 4
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:خاتمة

تطبیقات : بعد الجهود التي بذلتها سعیا مني لإللمام بكل جوانب هذا الموضوع الموسوم بــــ

المنهج النفسي في النقد الجزائري، إغراءات المنهج وتمنع الخطاب ألحمد حیدوش أنموذجا 

:توصلت إلى جملة من النتائج من أهمها

ــــ أن الصلة بین علم النفس والعمل اإلبداعي هي صلة وثیقة ممتدة منذ البدایات األولى 

.لإلنسان كما أصل لها أرسطو

والتي خالفها تالمذته، " فروید" الفعلیة لهذا المنهج على ید العالم النمساوي ــــ كانت البدایة 

أنّ العملیة " یونغ" حین اعتبر أن العملیة اإلبداعیة نابعة من المكبوتات الجنسیة حیث یرى

فیرى أنها نابعة من مركب النقص " أدلر" اإلبداعیة ناتجة عن الشعور الجمعي أما 

، في حین برزت أهم تجلیاتها "شارل مورون" ي على ید الناقد الفرنسي ــــ تأسس النقد النفس

....العقاد، النویهي، طه حسین، وغیرهم: عند العرب من خالل ما وضعه كل من

ــــ استعان الناقد أحمد حیدوش بآراء فروید التي یرى أن هناك عالقة مترابطة بین الحلم 

اف مجموعة من نصوص ستیفان ماالرمي والنص األدبي، وعلى دراسات مورون في اكتش

التي تكشف عن شبكات التداعیات وتجمعات الصور واالستعارات الملحة غیر اإلرادیة على 

األرجح
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ــــ ذهب الناقد إلى أن بیلمان نویل كان له الفضل في معرفة  عالقة أنا المؤلف و القارئ  بال 

مكن أن یكونا مصطلحین نفسانیین وعي النص، كما توصل إلى أن كل من األنا والموضوع ی

وعنصرین فاعلین في البنیة التخاطبیة

ــــ تطرق الناقد إلى مصطلح السیرة الذاتیة وروایة السیرة الذاتیة مستعینا بنظریة فیلیب لوجون 

ووضع في ضوئها إسهامات الروائیین الجزائریین  في مجال السیرة الذاتیة 

ل روایة طیور في الظهیرة والبزاة أنموذجا، توصل من خاللها ــــ اقترح حیدوش للدراسة والتحلی

.إلى نتائج تعد بمثابة دعوة لقراءة الروایة الجزائریة قراءة مغایرة لنمط القراءات المألوفة

وفي نهایة هذا البحث نأمل أن نكون قد وفقنا فیما كنا نسعى إلیه فإن أجدنا فهو من المولى 

ن أخطأنا فهو تقصیر من أنفسن ٕ اوا



قائمة المصادر 

والمراجع
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: ممخص

يعد التحميل النفسي من أىم اإلسيامات الموجودة في الحركة النقدية المعاصرة، وىذا ما يبدو 

من خالل تحميل الفنون وسبر المحممين ألغوار الالوعي، حيث كانت البداية الفعمية ليذا المنيج 

كانت عمى يد فرويد الذي يرى أن العالقة بين عمم النفس والعمل اإلبداعي عالقة وثيقة وىذا ما 

. حاول أحمد حيدوش إبرازه في دراساتو

  .الالوعي، تنضيد النصوص، السيرة الذاتية، الثنائيات الضدية :الكممات المفتاحية


	modcira(1).pdf
	????.pdf

