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 مقدمة:

 ها صارت تزخر بعدد من النظرياتإن المتتبع للحركة النقدية المعاصرة يكتشف بأن
المناهج النقدية الوافدة إلينا من الثقافة الغربية سواء عن طريق الحداثة أو من خالل فعل و 

اختالف هذه النظريات والمناهج نالحظ وجود تباين في درجة استيعابها المثاقفة، وعلى 
وتطبيقها ومن بينها المنهج النفسي الذي اخترته حتى يكون موضوعا لدراستي، وقد كان هدفنا 
من وراء اختيار هذا الموضوع هو الكشف الغموض وااللتباس الذي شاب تغلغله في نقدنا 

قه أغواره ومعرفة مدى نجاح نقادنا العرب في تطويعه وتطبيالعربي فارتأينا بحثه بغية سبر 
على نصوصنا العربية ،وكنموذج لهم اخترت الناقد " جورج طرابيشي" لما لهذا األخير من 
بحوث ودراسات عدة في هذا المجال وخاصة في مدونته " عقدة أوديب في الرواية العربية"، 

 وهو ما جعلنا نطرح مجموعة من التساؤالت:

مدى نجاح نقادنا العرب في تطبيق المنهج النفسي؟ وما مدى فاعلية هذا المنهج في  ما
 تطبيقه على نصوصنا العربية؟ وهل نجح " جورج طرابيشي" في تطبيق وتطويع المنهج النفسي؟

حاولنا اإلجابة على هذه اإلشكاليات من خالل بحثنا هذا، والمنهج الذي اتبعناه في  
 يل الوصفي فجاءت دراستنا على الشكل اآلتي:دراستنا هذه هو التحل

 .مقدمة: حولنا فيها اإلحاطة بالموضوع 
 .المدخل: حاولنا من خالله تبيان ماهية النفس وعالقتها باألدب 
  رهاصات الفصل األول: تناولنا من خالله نشأة المنهج النفسي في الدراسات الغربية وا 

 القديم والحديث.وبداية تشكل المنهج النفسي في نقدنا العربي 
  الفصل الثاني: وهو الفصل التطبيقي حاولنا من خالله دراسة نموذج عن تطبيق

 المنهج النفسي وهو مدونة " عقدة أوديب في الرواية العربية. ل" جورج طرابيشي". 



 مقدمة
 

 ب
 

حاولنا الكشف عن مدى نجاح الناقد في تطبيق المنهج النفسي وذلك من خالل دراسة 
 ومدى نجاحه في إسقاط المنهج عليها.القضية التي تناولها 

ثم ختمنا بحثنا هذا بخاتمة حاولنا من خاللها تقديم حوصلة لما جاء في البحث وما 
 توصلنا إليه من نتائج.

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع من بينها كتاب المدخل 
عبد القادر اب االتجاه النفسي في نقد الشعر لإلى نظرية النقد النفسي لزين الدين المختاري، وكت

 فيدوح، وكتاب التفسير النفسي لألدب لعز الدين إسماعيل...إلخ.

وقد واجهنا في بحثنا هذا مجموعة من الصعاب والمعيقات من بينها نقص المصادر 
والمراجع وكذا ضيق الوقت هذا من جهة وصعوبة المنهج المتناول من جهة أخرى، وقد حاولنا 

 قدر اإلمكان اإلحاطة بالموضوع واإللمام بمختلف جوانبه.

في األخير أحب أن أقدم كلمة شكر في حق كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث 
أستاذتي المشرفة " سعيدة حمداوي"، األستاذة "سالف بوحاليس"، األستاذة " بوغنوط روفيا " 

 األستاذ " حنبلي فاتح" األستاذ " شاكر لقمان". 
 



 المدخل
 س.ــة النفــماهي -1
 من األدب إلى النفس. -2
 من النفس إلى األدب. -3
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 ماهيــــة النـــفس.-1
حتل األنا المرتبة األولى عالميا من مراتب التعبير عن العواطف والرؤى وداخل نظم ت 

التواصل، فاإلنسان بطبعه ميال إلى التعبير عن نفسه وما يختلج داخلها من صراع بين 
 الحلم والواقع والرغبة واالنكسار والخير والشر.

من  فالنفس البشرية طاقة كبرى ومكنون عميق ليس من السهل تبيان بواطنها وال 
، إال أن مظاهرها كثيرة وأثارها المتعددة تبدو جلية في 1يسير استقراء األسرار الكامنة فيهاال

 .2ة ووجدان، وتفكيرالقوى التي تسير أجسامنا وتدير شؤون حياتنا من إراد
فهي حقيقة الذات المفيضة على جسم اإلنسان ودماغه، وأعصابه، وحواسه والقائمة  

 .3بتدبير نظام البدن بالتحليل والتركيب
والحكمة التي شرع الفالسفة القدماء يبحثون فيها هي معرفة ما وراء المادة، وما وراء  

وكان  4ي عن طريق معرفة النفس والبحث عنهاهذا العالم المادي، لمعرفة أسرار الوجود اإلله
 نتيجة هذا أنهم حددوها في مفاهيم مختلفة:

يرى "سقراط" أن النفس جوهر أو كائن روحي له خصائصه الذاتية، وأنه أهمل "
فقد طبيعته، غير أنه يمكن إزاحة الصدى الفاسدة فغشيته طبقة من صدإ الجهل واآلراء ف

رء إلى التأمل والتفكر في نفسه وعندئذ تنكشف الحقيقة ومحو غياهب الجهل إذا عمد الم
 .  5"له

                                                           
، 7891لرحمان عثمان، الروح، النفس والعقل، إدارة الصحافة السعودية، )د.ط(،  انبيه عبد  :ينظر 1

 .9:ص
 :، ص7891عبد العزيز جادو، أضواء على النفس البشرية، دار المعارف، مصر، د.ط،  :ينظر 2

89. 

 .88 :المرجع نفسه، ص :ينظر 3
 .89 :، ص7888، 7محمد متولي الشعراوي، اهلل والنفس البشرية، الحرية للنشر، مصر، ط :ينظر 4
. نقال عن عبد العزيز جادو، أضواء على 8 :محمود قاسم، دراسات في الفلسفة اإلسالمية، ص 5

 .44 :النفس البشرية، ص
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لذلك اتخذ "سقراط " تلك العبارة المدونة في معبد "دلف"،"اعرف نفسك بنفسك" شعارا 
نما لحكمة، فمعرفة اإلنسان لنفسه ليست  له، ألنه يؤمن أن هذه العبارة لم تدون عبثا، وا 

ي الذي يوجد في أعماق وجوده فحقيقة اإلنسان معرفته لجسمه. بل هي معرفة للعنصر اإلله
هي نفسه التي يطلق عليها "سقراط" عبارة "ظل اهلل" ومعنى ذلك أن "اإلنسان إذا تفحص 

 .1نفسه رأى فيها اإلله واهتدى إليه"
ن  ولـ"أرسطو" رأي في النفس حيث يرى أن الجوهر يتقدم على سائر الموجودات وا 

ذا كان الجسم ، و 2ها تفسدكانت الجواهر فاسدة فاألمور كل متحرك فإن النفس محرك ا 
 .3بطبيعتها

ويعرف النفس: "أنها التدبر الفعلي لجسم عضوي فيقول: "إن النفس في األجسام 
العضوية هي واحدية ثالثية أصول فهي السبب المحرك، والغاية، والماهية اإلدراكية  

مادة واستعداد بالنسبة للفعل، وهو لألجسام ذوات النفوس"، ثم يقول أن الجزء الحسي للنفس 
 . 4ماهية وتميز بالنسبة للجسم والنفس هي الصورة التي يتشكل بها ويحي

 فالنفوس عنده ثالثة: نفس نباتية، ونفس أحساسية، ونفس مفكرة عاقلة.
ويتلخص رأي "أفالطون" في النفس في اعتقاده أنها جوهر روحي مستقل عن الجسم، 

ة تستخدمها النفس أو الروح، إلى جانب ذلك يقر لنا              " وأن الجسم ليس سوى أدا
أفالطون": "أن النفس  وسط بين عالمين: عالم المثل وعالم الحس، لذلك فهي تجمع بين 
خصائص العالمين من حيث أنها كانت واحدة في العالم األول، فإذا هبطت إلى األرض 

                                                           
 عن عبد العزيز جادو، . نقال84 :محمود قاسم، في النفس والعقل لفالسفة اإلغريق واإلسالم، ص 1

 .44 :أضواء على النفس البشرية، ص

  :، ص7891،  8عبد الرحمان بدوي، أرسطو عند العرب، وكالة المطبوعات ، الكويت، ط  :ينظر 2
، 7أرسطو طاليس، كتاب النفس، ترجمة احمد فؤاد االهواني، دار إحياء الكتب العربية، ط :ينظر 3

 .44 :، ص7848
 .44 :فسه، صالمرجع ن :ينظر 4



 ــــل                                  العالقة بين األدب والنفسدخــــمال
 

4 
 

يرة منحطة شهوية، وقوة الكبرياء وتوكيد مسخت وشوهت وانقسمت إلى عدة أقسام: قوى شر 
 .1النفس والسيطرة، وقوة عاقلة مقرها الدماغ مسخرة لخدمة قوة عليا"

لكن " الفرابي" يرى أن الكائن اإلنساني مركب من عنصرين، أحدهما عالم الحس 
واآلخر عالم العقل، فيقول: "أنت مركب جوهرين أحدهما: مشكل، مصور، مكيف، مقدر، 

اكن،... والثاني مباين لألول في هذه الصفات، غير مشارك له في حقيقة الذات متكيف، س
يناله العقل، ويعرض عنه الوهم"، ورأى أن للنفس بعد الموت سعادات وشقاوات، وأن السعادة 

 .2ليست إال أن تتحرر النفس من القيود المادية فتصير عاقال كامال"
أن من النفوس البشرية ما يتعين باألرواح كما أن "للرازي" رأي في النفس إذ يقول: "

ن كانت  ن اتصال النفس الناطقة لها أسهل من اتصالها باألرواح السماوية، وا  األرضية، وا 
القوة الحاصلة للنفس بسبب اتصالها بتلك األرواح أضعف من القوة الحاصلة لها بسبب 

البدنية  صافية من الكدوراتصارت  اتصالها بتلك األرواح السماوية، فإن النفوس الناطقة إذا
صارت قابلة لألنوار الفائضة من األرواح السماوية... فتقوى تلك النفوس بأنوار تلك 

 .3األرواح"
الحس لم  ولهت بلذائذفالنفس عند "الرازي" نفس عاقلة إذ نزلت إلى عالم الطبيعة 

ن اتصلت بعالم األرواح كان نصيبها ال  . 4قوةيكن لها من اإلدراك إال الضعف وا 
" ال يفرق بين النفس والعقل فإنه يراها واحدا، ويرى أن الحس مسكويهبن اغير أن "

إذا أخطأ بادرت النفس بتصحيح الخطأ والنفس عنده جوهر باق ال يقبل الموت وال الفناء 

                                                           
 .48-47 :عبد العزيز جادو، أضواء على النفس البشرية، ص 1
 :. نقال عن عبد العزيز جادو، أضواء على النفس البشرية، ص17الفرابي، الثمرة المرضية، ص  2

84-84. 

 .81 :عبد العزيز جادو، أضواء على النفس البشرية، ص 3
 .84-84 :ية، صينظر: عبد العزيز جادو، أضواء على النفس البشر  4
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وستجزى على ما فعلت في الدار اآلخرة، إال أن سعادتها وشقاءها اللذين سيحصالن لها بعد 
 .1ن أمور روحية تتناسب قوتها وجوهرهامفارقة البد

يعتمد التفرقة بين النفس والروح، ورأى أن الكالم في "إال أن "أبو حيان التوحيدي" 
معرفة هذا الضرب عن  سترالنفس والروح صعب وشاق، ومن الحقيقة بعيد بدليل أن اهلل 

"أبو حيان  ، ويقول3، حين قال: "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي"2"الخلق
التوحيدي" في موضع آخر: "أن اإلنسان ليس إنسان بالروح، بل بالنفس، ولو كان إنسانا 
بالروح لم يكن بينه وبين الحمار فرق، بأن كان له الروح ولكن ال نفس له فليس كل ذي روح 

 .4ذا نفس، ولكن لكل ذي نفس ذو روح"
معنى النفس على أنها جوهر  وهذه التفرقة دليل على أن "أبا حيان التوحيدي" أدرك

  5قائم بذاته وهو العقل البشري.
غير أن "ابن سينا" يعتقد أن النفس منزلة من العالم العلوي، ولهذا فهو متردد في 
تحديد الصلة بين النفس والجسد، ويقول أنها متفقة مع الجسد في النوع والمعنى، وهي قوة 

ها، أي أنها صورتها محسوسة ملموسة، من قوى الجسد، تتخلق من صورته التي يخلق من
 ويقرر أنها أبدية وباقية.

ويعرفها أنها صورة لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة، وأنها ال تموت بموت الجسد وال "
 تقبل الفساد، وشرع لتقسيمها إلى أربعة أقسام هي:

                                                           
. نقال عن عبد العزيز جادو، أضواء على النفس 44 :عبد الرزاق نوفل. الحياة األخرى، ص :ينظر 1

 .81 :البشرية، ص
 .788 :عبد العزيز جادو، أضواء على النفس البشرية، ص 2
 (.91سورة اإلسراء، اآلية ) 3

ن عبد العزيز جادو، أضواء على . نقال ع774ص:  االمتناع والمؤانسة،حمد الزين،حمد أمين وأأ 4
 .784النفس البشرية، ص 

 784، ص المرجع نفسه :ينظر 5
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 .الخواص الظاهرة أو الحواس الخمسة 

 .الخواص الباطنية 

 .الخواص المتحركة 

 1"لعاقلةالخواص ا. 

كما أن "الغزالي" اهتم كثيرا وفرق بين النفس والروح والعقل حيث يقول: "أن النفس يراد 
بها حقيقة اآلدمي وذاته، فإن النفس كل شيء حقيقته وهو الجوهر الذي هو محل المعقوالت، 
 وهو من عالم الملكوت وعالم األمر على ما نبين... نزلت عليها السكينات اإللهية وتواترت
عليها نفحات فيض الجود اإللهي فتطمئن إلى ذكر اهلل عز وجل وتسكن إلى المعارف 

 .2اإللهية"
فمعرفة النفس وقواها تكون بمعرفة الحق جل جالله، ومعرفة صفاته وأفعاله، ألن كل  

 .3الفائدةعلم ال يؤدي إلى معرفة اهلل فهو علم عديم الجدوى والفائدة وقليل النفع و 
، ويرى أن النفس تعيش حياة 4شد" فهو ال يفصل بين النفس والروحعلى عكس "ابن ر 

 .5خلود العقل هو إحياء لإلنسانية واستمرار دائم للمدنيةن دائمة وأ
نصل إلى أن من هؤالء الفالسفة من اهتدى إلى حقيقة النفس البشرية بأقسامها 

ومنهم  ،اهية كل قسمومنهم من اهتدى إلى تقسيمها الثالثي ولم يصل إلى معرفة م ،الثالث
 من وصل إلى معرفة ماهية قسمين منها.

                                                           
 .784 :، صعبد العزيز جادو،أضواء على النفس البشرية 1
 .774 :، صالمرجع نفسه 2

 .774 :المرجع نفسه، ص :ينظر 3
 www.almoskaifa.omمن موقع  1 :ابن رشد، رسالة النفس ، د ط ، د ت ، ص :ينظر 4

 .774:ينظر: عبد العزيز جادو، أضواء على النفس البشرية، ص 5
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فالنفس حقيقة تنقسم إلى نفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة، ونفس لوامة، أما النفس 
األمارة بالسوء فهي "كثيرة األمر لصاحبها بالسوء، أي الفاحشة وسائر الذنوب فإنها مركب 

 .1الشيطان ومنها يدخل إلى اإلنسان"
، فمن صفات النفس أنها 2على الشهوات الشيطانية التي تنشأ فيها الرذائل فهي توافق

 .3ن النفس ألمارة بالسوء إال من رحم ربي"ر صاحبها بالسوء لقوله تعالى: " إتأم
وأما النفس اللوامة، فهي المعترضة للنفس األمارة بالسوء، المثبطة لقبيح أفعالها، فإن 

، "وسميت باللوامة لكثرة تلونها وترددها، 4ضت لها والمتهاسوء تعر بالكان من النفس األمارة 
وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، وألنها عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت"، لقوله 

 .5تعالى: " ال أقسم بيوم القيامة وال أقسم بالنفس اللوامة "
خالجها ريب، ألنها وأما النفس المطمئنة فهي المستقرة الثابتة المتيقنة بالحق فال ي

استنارت بنور القلب، وتحلت بأحسن خصال، واطمأنت بذكر اإلله والتفكر في الذات العالية 
، لقوله تعالى "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 6الشريفة

 .7عبادي وادخلي جنتي"
بأن هناك نفس أخرى سميت  والى جانب األقسام الثالثة للنفس البشرية فهناك من يقر

 بـ "النفس السوالة وهي التي تسول وتزين لصاحبها الشر".
 

                                                           
عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كالم المنان، الرسالة، لبنان،  1
 .884 :، ص7849، 8ط
 . 797 :ينظر: عبد العزيز جادو، أضواء على النفس البشرية، ص 2
 .14سورة يوسف، اآلية  3
 .798:د العزيز جادو، أضواء على النفس البشرية، صينظر: عب 4
 .8، 7سورة القيامة، اآلية  5
 .281:صينظر: عبد العزيز جادو، أضواء على النفس البشرية،  6
 . 48 – 88 – 89 – 81سورة الفجر، اآلية  7
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 س:ـــمن األدب إلى النف -2
يعد األدب سجل األفكار الخيرة التي تنسجها عقول األدباء ومشاعرهم بأسلوب يروق   

 للقارئ وتغذي عقله وينمي بذرة الفضيلة الساكنة في أعماق نفسه.
ن عناصر أربعة: العاطفة التي يمكن لها أن تكون غاية األدب كما ويتكون األدب م 
وتعــد  وسيلة، والخيال الذي بدونه يكون من الصعب إيقاظ األحاسيس.  تكون يمكن أن

الفكرة أساسا في جل الفنون ألنها الغاية المقصودة وقد تنمي المعنى أو الحقيقية، والصورة 
الحقائق والمشاعر، وهذه العناصر ال تكون منفردة هي وسيلة أداء المعاني والتعبير عن 

نما تتجسد كجسم واحد لكل عضو منه وظيفة ما  . 1وحيدة وا 
فيمكن أن يجلي األدب حقائق عقلية، أو قضايا فلسفية، كما يمكن أن يتحدث عن 
صراع الطبقات أو يعالج قضايا اجتماعية كانت أو سياسية أو دينية ال يمكن أن يجسد 

 ية خاصة باألديب تنفعل بها نفسه ويعبر عنها تعبيرا موحيا مؤثرا.تجربة شعور 
وتلك هي الغاية الحقيقية من األدب ألنه بمجرد وجودها يتحقق لونا من ألوان الحركة 

 .2الشعورية التي هي غاية إنسانية وحيوية
د لذلك نجد "أفالطون" يرفض نظرية الفن للفن ويدعم نظرية الفن لألخالق والقيم ويحد 

كما أنه وضع ثالثة معايير  3وظيفته على أنها رسالة سامية تحث اإلنسان على فعل الخير،
للفن من بينها معيار التأثير األخالقي، لترويض النفس على حب الخير ثم فعله والصدق 

 .4فأفالطون يسلم بقوة الصلة بين النفس واألدب

                                                           
 .47 :، ص7884، 78حمد الشايب، أصول النقد األدبي، مطبعة النهضة، مصر، طأ :ينظر 1
 .78 :، ص8884، 9سيد قطب، النقد األدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، مصر ط :ينظر 2
زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  :ينظر 3

 .1 :، ص7889

 . 88 :، ص7897سامي الدروبي، علم النفس واألدب، دار المعارف، مصر، )دط(،  :ينظر 4
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مد وجودها من الحياة البشرية، تكذلك يرى "أرسطو" أن المأساة تقليد لفعل اإلنسان تس
وتقوم بوظيفة اجتماعية هائلة فهي عملية الشفاء من االنفعاالت الزائدة عن الحاجة 

، الذي هو تنمية لألثر 1هو ما عبر عنه بمفهوم الكثيرسيسوالمتصارعة فيما بينها، و 
بالصحة  األخالقي الذي تخلقه المأساة خالل التنقية من األهواء، فهو اصطالح طبي متعلق

 .2النفسية وراحتها، فهو معادل لتأثير الدواء على الجسم
وقد شرط "أرسطو" أن تؤدي المأساة بوظيفة التطهير عن طريق التأثر بالتراجيديا 

المأساة ليس  فعملالتي تستطيع مما اشتملت عليه من الرحمة والخوف أن تبكي الجمهور، 
على ذلك أنها تقوم بتطهير لتلك العواطف  قصرا على مجرد إثارة العواطف لذاتها بل تزيد

ثارتها بطريقة خاصة  .3وا 
والجدير بالذكر أن تقدم "أرسطو" بمفهوم التطهير في حديثه عن أثر المأساة في 
الجمهور هو أول معلم حقيقي يهتدي به في شرح العالقة بين األدب والنفس على أساس من 

 .4المعرفة شبه العلمية
الفن الشعري،  قيمةأن الشعر أصدق تصويرا للطبيعة، والمأساة  يشهد "شوبنهور"

، ومما ال شك فيه أن 5وهي تمثل الجانب المروع من الحياة حيث الصراع بين اإلرادة والنفس

                                                           
 . 48 :، ص7897سامي الدروبي، علم النفس واألدب، دار المعارف، مصر، )دط(،  :ينظر 1
 . 44 :المرجع نفسه، ص :ينظر 2
راسل أبو كرومي ، قواعد النقد األدبي، ترجمة محمد عوض ، سلسلة المعارف العامة ،  ر:ينظ 3

 .784 :، ص7844دط،  ،مصر
)  1، دت، ص:4مكتبة غريب، مصر، ط دب،عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي لأل :ينظر 4

 مقدمة (.
مصطفى سويف، األسس النفسية لإلبداع األدبي في الشعر خاصة ، دار المعارف، مصر،  :ينظر 5
 .41 :، ص7844، 4ط
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الراقص في المأساة يقوم بمحاكاة انفعاالت اإلنسان وحاالت شعوره متوسال في ذلك بحركات 
 . 1جسمه المنزوعة

انية تنفعل باألدب، فهو المهذب المربي الذي يتجه إلى القارئ ألن النفس اإلنس 
فيحركها عن مكانها ويؤثر فيها ويبعثها قوية، صادقة، سامية، تحرك الحياة واألحياء إلى 

 .2أسمى غايات المجد والكمال
فاألدب يرسم على أوراق النفس بقلم الوفاء األبدي فقد كان على مرور العصور  

" ير، حيث تجلت هذه النصائح التهذيبية في أدب األدباء وأشعارهم فتجد الناصح األمين الخ
 عنترة بن شداد" يقول:

 .3"ألحمين النفس عن شهواتها        حتى أرى ذا ذمة ووفاء
 ونجد "الشافعي" يعض:

 .4"ما تشاء           وطب نفسا إذا حكم القضاءدع األيام تفعل 
 ويصرح "أبو الفتح السبتي":"

 ح فيما فيه خسرانأتطلب الربا خادم الجسم كم تسعى لخدمتـه       ي      
 .5"إنسان فضائلها      فأنت بالنفس ال بالجسم اقبل على النفس واستكمل 

ذا شئنا أن نجمل القول في هذه الوظيفة التي ينهض بها األدب في الحياة قلنا إنها   وا 
ي يعد الغاية التي تنتهي عندها جهود تنحصر في شيء واحد هو التهذيب، فالتهذيب اإلنسان

، 6األدباء.والتي تمثل مهمة هذا الفن العظيم، والتهذيب يتجلى في أمرين: اإلفادة والتأثير

                                                           
 .84 :سامي الدروبي ، علم النفس واألدب، ص :ينظر 1
 .11 :حمد الشايب، أصول النقد األدبي، صأ :ينظر 2
 .1 :يوان عنترة بن شداد ، مكتبة التجارة الكبرى، مصر، دط، دت، صأمين السعيد، شرح د 3
 .71 :، ص8881، 4ديوان الشافعي، عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، لبنان ، ط 4
 .81 :أبو الفتح السبتي، نقال عن عبد العزيز جادو، أضواء على النفس البشرية، ص 5
 .14 :صحمد الشايب، أصول النقد األدبي، أ :ينظر 6
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وينتقل بين نفوس القراء فيساندهم على إدراك الحياة، ويوقظ مشاعرهم السامية القوية ويوجه 
 . 1نفوسهم بذلك إلى الغايات اإلنسانية النبيلة

وما ظهر  يجد القارئ فيه ما انتشر ك يكون األدب وسيلة االستمتاع بالحياة، إذ" وبذل
وهو مسرة النفس وسلوى الحزين يجد متنفسا لهمومه وأكداره ويجد  ،من جمالها مصورا مفسرا
 .2فيه الفرح صورة لشعوره"

ويؤكد "هيجل" ذلك بقوله: "حتى الدموع على األحزان أعوان وحتى رموزها فيها 
سلوان، ألن اإلنسان إذا كظه الحزن تلمس مطهرا لذلك األلم الباطن، ولكن العبارة  للشجن

عن هذه اإلحساسات باأللفاظ والصور واأللحان أوقع على القلب، وألطف في النفس، وأروح 
ثم خيري الحزين غيره ينطق في النفس. ولقد فطن القدماء إلى نفع ذلك فكانوا يقيمون المآ

ة ما يسمع، وترديدها ينجع على التفكير فيه فيروح ذلك عنه ويمسح ويحمله كثر  بلسانه
 . 3أعشار قلبه بيد السلوان"

كما أن "جبران خليل جبران" يقر سبب تأليفه للكتب حيث يقول: "لقد كان قصدي 
األول من تأليف الكتب اللذة النفسية والنفع المعنوي، ولكن إذا كان من نفع مادي فأنا أريد 

 . فالنفس تستمد كيانها من األدب فهو يصنعها ويضيء جوانبها.4المنتفعين" خرآ أن أكون
 من النفس إلى األدب: -3

كانت نشأة األدب ثمرة لحاجة اإلنسان إلى التعبير عن عقله وشعوره شأنه في ذلك  
شأن الفنون الرفيعة التي اهتدى إليها الناس واتخذوها وسائل مختلفة لتصوير ما في نفوسهم 

كار، وعواطف ولنقلها إلى غيرهم من القراء والسامعين الذين يعيشون معهم أو من أف

                                                           
 .11 :المرجع نفسه، ص :ينظر 1
 .97 :حمد الشايب، أصول النقد األدبي، صأ 2
 .97 :المرجع نفسه، ص 3
 7جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة لمؤلفاته، جمع وتقديم أنطوان القوال، دار الجيل، لبنان،  ط 4
 ،7884. 
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ذا كان لكل من الفنون الرفيعة ميزته في التعبير عن جوانب النفس  يخلفونهم في الحياة، وا 
 .1ومواهبها وفي التأثير فيها فإن األدب يجمع أكثر خواصها ويزيد عليها اإلفصاح

ع النفسي بواسطة العالم الخارجي والطبيعة هي اآلن فاألثر الفني يعبر عن الواق 
وسيلة إلبراز الحالة النفسية التي يريد الفنان أم يعبر عنها، فيعبر عن هيجانه الداخلي بألوان 
صارخة، مضطربة، متصارعة، فهو يعبر عن حالته النفسية باختيار ما يناسبها ويوازيها 

 .2ويتجاوب معها من الجوانب الطبيعية
نما مزيته أن يتحسس كهنه، والشا عر من يشعر بجوهر األشياء، وال يحصيها وا 

نما همهم أن  ويكشف لبابه وصلة الحياة به. وليس مبتغى البشر التسابق البصر والسمع، وا 
 .3يتعاطفوا

فالشعر هو الشعور، فالشاعر يرسم لوحة فنية لما يختلج في نفسه، من آالم وآمال، 
ر بمداد على قرطاس أدبا، فاألدب هو من يستمد غذاءه من وحب وتفاؤل، فليس كل ما سط

 .4تربة الحياة ونورها، وهوائها واألديب هو الذي خص برقة الحس، ودقة الفكر
دباء وكانت فمصدر األدب هو خلجات النفس اإلنسانية التي طالما عبر عنها األ"

 يقول:ليا أبو ماضي " معبرا عن خلجات النفس حيث حلمهم أدبهم، ونجد " إ
 .5"ت نفسي النزول إلى الدنيا              وقلبي يميل إلى التصابيأب

 وأيضا في قوله:

 .6نفسي اخلدي ودعي الحنين قائما        جهل بعيد اليوم أن تتشوقا

                                                           
 .14 :حمد الشايب، أصول النقد األدبي، صأ :ينظر 1
 .81 :سامي الدروبي، علم النفس واألدب، ص :ينظر 2
 .877 :، ص7887، 71الغربال، ميخائيل نعيمة ، نوفل، لبنان، ط :ينظر 3

 .48 :، دت، ص8سامي الدهان، ديوان إيليا أبو ماضي، دار العودة ، لبنان، ط :ينظر 4
 .18 :، صالمرجع نفسه 5
 .18 :، صسامي الدهان،ديوان إيليا أبو ماضي 6
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، " فنحن في كل ما نفعل وكل ما 1ن األدب مرتبط ارتباطا وثيقا بالعواطف النفسيةإ 
ن أنفسنا، وأن سعينا وراء الجمال فإننا نسعى وراء أنفسنا نقول وكل ما نكتب إنما لنفتش ع

ن طلبنا الفضيلة، فال نطلب إال أنفسنا في الفضيلة"  .2في الجمال، وا 
، فهو ليس إال رسوال بين نفس 3فاألدب بمعناه العام وسيلة الحياة اإلنسانية المهذبة 

يزود رسوله من قلبه الكاتب ونفس سواه، واألديب الذي يستحق أن يدعى أديبا هو من 
 . 4ولبه

فهو يصل بين األفراد والجماعات وبين العصور المتوالية واألجيال المتعاقبة ويسمو  
 .5بالجنس البشري إلى مستوى شعوري جليل

ين أطراف الحياة فالنفس تصنع األدب، وكذلك يصنع األدب النفس، فهي تجمع ب 
مشارب النفس التي تتلقى األدب لتصنع حقائق الحياة ليضيء وهو ينير  ،لتصنع منها أدبا

 .6االحياة، إنها دائرة ال يفترق طرفاه إال لكي يلتقي
فهما متسقان منسجمان ال ينشقان وال  ؛فاألدب والنفس إذن وجهان لعملة واحدة      

بأي حال من األحوال أن نفصل  فال يمكن يفترقان، إنهما توأمان متالزمان ال ،عدانايتب
 تحييد النفس عن األدب. ال نستطيع أننا كما س،األدب عن النف

                                                           
 .88 :حمد الشايب، أصول النقد األدبي، صأ :ينظر 1
 .84 :ميخائيل نعيمة، الغربال، ، ص 2
 .98 :حمد الشايب، أصول النقد األدبي، صأ :ينظر 3
 .84 :الغربال، ميخائيل نعيمة، ص :ينظر 4
 .98 :حمد الشايب، أصول النقد األدبي، صأ :ينظر 5
 )مقدمة(. 1 :عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي لألدب، ص :ينظر 6
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 النفسي عند الغرب: النقد-1
 (: 1131 – 1816)  فـــــرويد-أ

التاريخ حيث غرست  أعماق إلىوسلوكه ونفسيته  اإلنسانمحاوالت فهم  تعود 
المختلفة بذور الفضول وحب االستطالع  والسلوكياتة المتصارعة االنفعاالت النفسي

 .والبحث عن تفسير لهذه الحاالت
 كانتن ا  و  –زعيم مدرسة التحليل النفسي "الرائد في هذا المجال  "فرويد"ويعد  

يرسم للجهاز النفسي الباطني  أناستطاع  إذ، "-نقائصزالق و ممن  أحياناالريادة ال تخلو 
ثالثة مستويات، تمثل  إلى، فقد قسمه *تكون بالخرائط الطوبوغرافية ما أشبهخريطة 

 وتتمثل هذه المستويات في: ،1الثالوث الدينامي للحياة الباطنية
في حالة  اإلنسانالتي يعيشها  واألفكار واإلحساساتويضم كل التصورات  ور:ـــــالشع -أ

 .اإلنسانوعي لذا فهو  اليقظة
 واألفكاركانه من الشعور والالشعور، ويمثل كل المشاعر م ور:ــل الشعـــما قب -ب

 بسهولة.والذكريات والخبرات السابقة التي يمكن استدعاؤها 
نظرية التحليل النفسي ويضم الدوافع الغريزية الجنسية  أساسهو  عور:ـــالالش -ج

 .2فردعليها ال أالتي ينش األخالقيةوالعدوانية التي كبتت من طرف المعايير والمبادئ 
العديد من  تهحيث تندرج تحت مسؤولي "فرويد"نظرية  أساسويعتبر الالشعور 

 إلىوينقسم بدوره  ،ندرك ذلك أندون  ،اآلخرينوعالقاتنا مع  وأفكارناومشاعرنا  أفعالنا
 هي: أقسامثالثة 

                                                           
 
 . 90 :زين الدين المختاري، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص 1
، 1علي إسماعيل علي، نظرية التحليل النفسي واتجاهاتها الحديثة، دار المعرفة، مصر، ط :ينظر 2

 .11 :ص، 1001
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بقوله "هو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي يحوي كل ما هو يعرفه "فرويد"  و:ـــــاله -أ
وهو يحوي الغرائز  ،الوالدة، وما هو ثابت في تركيز البدن ذموروث وما هو موجود من

، كما يحوي العمليات النفسية المكبوتة التي فصلتها المقاومة عن التي تنبعث من البدن
 .1"األنا

اللذة، وهو ال  مبدأويطيع الهو  ،مكتسب خرواآلفطري  األولان ففي الهو جزء" 
 ."تسود الهوالواقع، والالشعور هو الكيفية الوحيدة التي  أو خالقاأل أويراعي المنطق 

 اإلشباعالشعورية تتركب من رغبات وغرائز تطلب  وعليه فالهو عبارة عن تدفقات 
على  أطلقت: "وقد "فرويد"، حيث يقول في ذلك أخالقيوغير  أخالقيوال تفرق بين ما هو 

ر عند مونه كل ما هو موروث وكل ما يظههذه المناطق النفسية اسم "الهو" ، ومض أقدم
وقبل كل شيء من الميول  أوال يتألفلذا فهو   الميالد، وكل ما هو مثبت في الجبلة

تعبير نفسي عن ذاتها في  أولهنا االتي تصدر عن التنظيم الجسمي ونجد هزية يالغر 
 .2"هاهلصور نج

 ا:ـــــاألن -ب
م بحفظ ذاته ويقول في ذلك و ويق ،رد نفسهتمثل الجانب السيكولوجي حيث يعي الف      

 اإلدراكرادية نتيجة للعالقة السابقة التكوين بين يسيطر األنا على الحركات اإل: ""فرويد"
ن يتعلم وهو يؤدي هذه المهمة بأ، حفظ الذاتالحسي والفعل العضلي، كما يقوم بمهمة 

رات يويتفادى المثرة، فيدخر خبرات تتعلق بها في الذاك ،رات الخارجيةيمعالجة المث
  .3ف"يستقبل المثيرات المعتدلة بالتكيو  .المفرطة في القوة بالهرب

                                                           
 :، ص1091، 1ي، دار الشروق، لبنان، طنا والهو، ترجمة عثمان محمد نجاتفرويد، األ دسيغمون 1

11. 
فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سامي محمود وعلي عبد السالم القناش، مكتبة  دسيغمون 2

 .11 :األسرة، مصر د.ط، دت، ص
 .11 :المرجع نفسه، ص 3
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حاالتها اعتداال بين الهو واألنا العليا، حيث  أكثرفي فاألنا هي شخصية الفرد 
حيث من الممكن  ،المجتمع وقواعده بقيمتقبل بعض التصرفات من هذا وذاك وتربطها 

متحضرة يستقبلها ولكن في صورة الغرائز التي تطلبها الهو،  بعض بإشباعتقوم  أننا لأل
عليه ن ما يفرضه إبالجوع مثال: ف اإلنسانالمجتمع وال ترفضها األنا العليا، فعندما يشعر 

)األنا  خالقاألو ولو كان الطعام نيئا، بينما ترفض قيم المجتمع  ىحت يأكلن أ الهو هو
تلك الحاجة، ولكن بطريقة  إشباعاألنا العليا  تتقبلبينما  ،مثل هذا التصرف العليا(

 وال يؤثر على صحة الفرد. اآلدميومطهرا ومعدا لالستهالك  نظيفا األكلمتحضرة فيكون 
 :ىـــاألعلا ـــاألن -ج

بوالديه ويقول  اإلنسان تأثرتنتج عن حيث  واألخالقييمثل الجانب االجتماعي "
الناشئ  اإلنسانلطفولة التي يعيش فيها كراسب من رواسب فترة افي ذلك: "  "فرويد"

لدين هذا ويطلق واال تأثير فيهامنطقة خاصة يمتد  "نا معتمدا على والديه تتكون في "األ
فهو يعارضه  أوعن األنا  األعلىنا ينفصل هذا األ" وبقدر ما األعلىنا األ"اسم عليها 

  .1"اا حسابههيعمل ل أنيكون قوة ثالثة ينبغي على األنا 
هي السلطة االجتماعية التي تضغط على  العليانا األ أن"إلى  "فرويد"ظر ين 
كون مما يتعلمه توهو ي ،نا السفلىاألمكبوتات في  إلى، ورغباته وتحولها اإلنسانشهوات 

 إلىوهو مثالي يتجه  ،أخالقيةمن عناصر ومعايير  ومجتمعه ،ومدرسته ،الطفل من والديه
 ."نااأل"و "الهو"ارض نه يعأ أياللذة  إلىالكمال ال 
السلوك  أوالجهاز النفسي  نتوجها أساسيتينغريزتين  إلى "فرويد"وقد توصل  
 وهما: ،عموما اإلنساني

                                                           
 :موجز في التحليل النفسي، ترجمة سامي محمود وعلي عبد السالم القناش، صفرويد، ال دسيغمون 1

11. 
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سية البيولوجية التي تتيح للفرد وتمثل الحاجات النف "االيروس" الحياة: أوغريزة الحب  -أ
 .نوعهعلى بقاء  والمحافظة ،االستمرار في حياته

 إلى اإلنسانوتمثل جميع الرغبات التي تدفع  الثناتوس"" الفناء: أو غريزة الموت -ب
    .1"العدوان والتدمير

نجده يحلل الشخصيات حسب سلوكياتها:  "فرويد" إليهجانب ما توصل  إلى 
انطالقا من وسائلها: النقل، التكثيف،  األحالمنه فسر أالنرجسية، المازوخية، السادية، كما 

 ،طيسياالتنويم المغن إلى، واستند حل نمو الشخصية وتطورهاووضع مرا *الترميز،
وسيلتين  –بعد اكتشافه لهما– "لكتراا"وعقدة  "أوديب"وجعل من عقدة  ،والتداعي الحر

 .األدبمنهجيتين لتفسير 
ومكبوتات  وأحالموما يغمرها من غرائز  ،وفي ضوء نظرية التحليل النفسي 

حيث ية والفنية، األدبظاهرة القصد تحليل  ،ألدبوا عالم الفن "فرويد"والشعور، دخل 
والفن والنقد، فحلل  األدبالعالقة بين علم النفس و  اأرسو  نالذي األوائليعتبر من 

 .2وعملية الخلق الفني والمتلقي وأعمالهمشخصيات المبدعين، 
 طوأرس:"ريشته استحضرتهاالتي  األسماءومن  ،وقراءا كبيرا باألدبمولعا "فقد كان      
، "شيلر"، "رابليه"، "يريمول"، "ميلتون"، "جوته"، "ديرو"، "سرفانتس"، "بوكاص"، "فان
، "كبلين"، "نبإس"،"أنا طول فرانس"،"فلوبير"، "سكيتويفدوس"، "سو فوكل"، "شكسبير"
 "فرويد". وكان نتاج قراءة 3"زوال"، "أوسكار وايلد"، "مارك توين"، "اردشونبر "، "توماس مان"

                                                           
 .19 :زين الدين المختاري، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص 1

 *  النقل: نقل عقدة الحلم إلى األحداث الظاهرة.
 التكثيف: التفاوت الموجود بين الشكل والمحتوى في الحلم. -
 رموزا مردها رغبات وذكريات بعيدة ترجع إلى مرحلة الطفولة.الترميز: األحالم تحمل  -
 .11 :، صزين الدين المختاري،مدخل إلى نظرية النقد النفسي :ينظر 2
 .11 :جان بيلمان نويل، التحليل النفسي واألدب، ترجمة حسن المودن، مكتبة اإلسكندرية، دط، ص 3



 ــــل األول                                    المنهج النفسي عند الغربالفص
 

07 
 

 إلضاءةلمؤلفات هؤالء الكتاب دمجه التحليل النفسي على هذه المؤلفات  التحليلية
 ياها وخباياها واستقراء بناها العميقة.اوكشف خف ،جوانبها
حالة الجنون وذهاب  إلىعصابيا قريبا  نساناإ "فرويد"الفنان عند  أصبحوبهذا  
 عتبة الالشعور، يتخطى ،عادي إنساننه ، مع أالكتابة وعند االنتهاء منها وقت العقل

وبعد ذلك يصير  ،محققا رغباته ومكبوتاته بوسائله الفنية، "نا العليااأل"ويفر من رقابة 
التطبيقية  تهاالفنية في دراس واألعمال األدبيةيحلل النصوص  "فرويد"خذ ، وأ1عاديا نساناإ

 دوليونار من طفولة  ىو"ذكر  "جنسن"في قصة غراديفا"، للكاتب  وأحالم"هذيان ك:
  . 2"األبستويفسكي وجريمة قتل شي"، و" دو دافن

شاب صار مغرما بتمثال صغير  رآثاعالم "غراديفا" حول قصة " أحداثوتدور  
بحثه في بومباي حيث  إلتماميرحل  ،يفا(ادعلى وشك االنطالق )لتكن غر  امرأةيمثل قدم 
قة الطفولة، شبح، على صدي أنهاعلى  أخذها أنبعد  ،وهناك سيتعرف ،في التيه يستغرق
يفتح عينيه على الموضوع الحقيقي لعشقه  ،التي ستجد وسيلة لعالجه "برتغانغ" اآلنسة

 .3"يعني هي بالذات
 باألحالمعلى مبادئ التحلي النفسي واعتبرها مليئة  ئامتكهذه القصة  "فرويد"فسر  
 حالماأل أنعلى اعتبار  واألحالمالهذيان  عقموايبحث في ظل هذا التحليل عن "حيث 

، وبالتالي يحدث لدى لتنتج الحل التوفيقي اإلبداع تتقاطع في مجال والرغبات الالشعورية 
  .4"المبدع التوازن واالنسجام

                                                           
 .11 :د النفسي، صزين الدين المختاري ، مدخل إلى نظرية النق :ينظر 1
 :جان بيلمان نويل، التحليل النفسي واألدب، ترجمة حسن المودن، مكتبة اإلسكندرية ، دط، ص 2

11- 11. 
 .11 -11 :زين الدين المختاري ، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص :ينظر 3
، 1999 عمر وعيالن، في مناهج تحليل الخطاب السرمدي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط، 4

 .01 :ص
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كانت تمثل  ،جوهرية أحداثلكنها تنطوي على  ،القصة قاصرة فنيا أن رأىكما  
كتبها صيرة من قصة ق أبين أن أمكننيحيث يقول: " ،وتأويلها ألحالمالنظرية  أولىخطوة 

المختلفة يمكن تفسيرها  األحالم أن ،التي ال قيمة لها في ذاتها "افي"غرادهي  "جنسن.و"
 "الحلم لعم"لنا في  المألوفةشعورية ن العمليات الالأو  ،الحقيقية األحالم تفسيرعلى نحو 

نكتة ال عنكتابي  نوكاالخيالي،  التأليفعمليات نفسه كذلك في على النحو  تتسم
تفسير " األحالمها بالالشعور عمال جانبيا استمد بطريق غير مباشر من كتاب وعالقت
  .1"األحالم
تحليالته السابقة، فقد عزلها عن مميز بالنسبة إلى لهذه القصة  "فرويد"تحليل  نإ 

واعتبر  ،خارجي إسقاط أيالروائية في ذاتها، دون  الشخصيةتحليل  إلىمؤلفها وسعى 
التقنيات الفنية وفك  إلى وأشار ،اإلبداعودافع  ،شخصية المؤلفالقصة بنية مستقلة عن 

 .األحالمتبعا لنظريته في تفسير  هاالرموز 
فقد مضى يحلل شخصيته انطالقا من "" في دراسته عن "ليوناردو دافنشي أما 

التفاصيل الدقيقة التي  لك إلىلوصول نه راجيا اروه عصاعمذكراته وكتاباته وكما كتبه م
خذ يتتبع مراحل تكون شخصيته بدءا بطفولته أف، وسلوكهحضور في الشعوره كان لها 

 ،2"الفنية أعمالهغاية مرحلة بروز  إلى ،فقدانه لها ،مهالقرائن السيكولوجية، حبه أل، بالفنية
حيث حط علي نسر فتح فمي  ،المهدفي  أزالقول دافنشي: "كنت ال  إلى "فرويد" أولج
 اإلبداعحيث بحث عن  "فرويد"حلله ، ف3"ن شفتيا عديدة بيوراح يضربني به مرار  ،بهنذب

 انحرافهكما حلل  ،العظيمة أعمالهالبطء الذي عرفته "وفسر حلمه ب ،"شيدافن" عند

                                                           
 .11 :زين الدين المختاري، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص :ينظر 1
 .191 :، ص 1091أندريه ريشار، النقد الجمالي، ترجمة هنري زعيب، منشورات عويدات، دط،  2
 .191 :، ص1091هنري زعيب، منشورات عويدات، دط،اندريه ريتشارد، النقد الجمالي، ترجمة  3
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المكتملة  واألعمالالفنية  أعمالهالكثير من  إكمالهوعدم  ،الجنسي على مستوى الالشعور
  .1"نيسة آالضاحكات والقدكالموناليزا ورؤوس النساء 

حيث  "شينداف"العقدة األوديبية هي الموجه الرئيسي للحياة  أن إلى "فرويد"توصل  
وفسر ذلك بعمله المتمثل في رؤوس  ،أخرى امرأة أيمه مكنه من عدم حب حبه أل أن

 .النساء الضاحكات
حيث كرامازوف"  اإلخوة" ة" عبر روايدوستويفسكي"درس شخصية  "فرويد" أنكما  

تحمل في تصوره الفنان المبدع  ، فهيصية الروائية كل المتناقضاتوجد في هذه الشخ"
 واإلثموالعصابي  األخالقي اإلنسانوتحمل في الوقت نفسه  ،الخالق الجدير بالخلود

 رآها إذ ، وهذا كله مجسد في روايته المذكورة.اآلخرينين مالمحرم المتعاطف مع االث
مل شعورية وهي تحالال أوفعاالته الباطنية وان ،صدى لحياة هذا الروائي الشخصية "فرويد"

   .2واالنحراف الجنسي األبفوق هذا جريمة مثل جريمة قتل 
نماعند هذا الحد  "فرويد"لم يتوقف   يبين الصلة و  األدبية األعمالخذ يحلل أ وا 

 والمسرحيةالروائية  األعمال وأبطالوحلل الشخصيات  ،النفسية بينها وبين مؤلفيها
ويقول في هذا الصدد: "يقوم منهجنا على المالحظة الواعية للعمليات ، "هملتكشخصية "

، أما ن نصوغهاأنحرر قوانينها و  أن، ليمكن لنا خرآ إنسانغير السوية لدى النفسية 
بالذات ويصيغ  الروائي فهو يسلك غير مسلكنا، إذ أنه يركز انتباهه على الشعوره نفسه  

فهو يعلم  .يكتبها بالنقد الواعي أنلتعبير الفني بدل السمع لكل قواه المضمرة ويمنحها ا
لكنه ال  ،ما القوانين التي تحكم حياة الالشعور :اآلخرينمن داخل نفسه ما نعلمه من 

                                                           
 .11 :المختاري، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، صزين الدين  1
 .11 :زين الدين المختاري، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص :ينظر 2
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ة في جهذه القوانين مندم تأتي ،ذكائهفيفضل قوة احتمال  ،بوضوح إدراكها إلىيحتاج بتاتا 
 .1"عاتهابدإ

               التحليل النفسي،في معطيات  وتأسيس إلثبات وسيلة األدبمن  "فرويد"كما اتخذ 
الشعراء  نإحيث يقول في هذا الجانب: " ،واألدباء ألدباسكن تالنفس  أن ألنه يرى

 أشياءيعرفون  ألنهم ،تقدير أحسننقدر شهاداتهم  أن وينبغيعز حلفائنا والروائيين هم أ
معرفة النفس  فيفهم  ،ة من الحلم بهايالمدرسنا تتمكن بعد حكملم ت واألرضبين السماء 

 .2"ون من منابع لم يتمكن العلم بعد من بلوغهايرتو  ألنهمنحن الناس العاديون  ،شيوخنا
ممارسات ثالثة هي: حددها البحث في  واألدبفي دراساته للفن  "فرويد"اعتمد 

تي والمحطات ال الشخصية للمؤلف، ألحوالجزئيات النص في حد ذاته، دون استحضارا
ومراحل طفولته، وما نتج عنها من الشعور ومكبوتات  ،األديب أوغيرت سلوك الفنان 

 والمزاوجة بين السيرة الذاتية والدراسة التحليلية.
من خالفها ووضع هناك  أن إال ،وتوضيحها رائهآتطبيق  "فرويد"وقد حاول تالمذة 

 ."ت جونزسأرن"، "لرألفرد أد"، "يونغ فستاكارل غو "ومن هؤالء:  ،نظريات خاصة به
 (: 1161 -1881يونغ ) ستافكارل غو  -ب

ويعد من الرواد الكبار  ،أستاذهج هنهجا مغايرا لمناتخذ  "فرويد"حد تالمذة هو أ 
حشد يمكن و  ،علم النفس هو دراسة العمليات النفسية أن"حيث يرى  ،للتحليل النفسي

العلوم هي الرحم لجميع أشكال  اإلنسانيةالنفس  ألن، األدبمهمة دراسة  ألداءطاقاته 
المتنوعة  اإلبداعاتهو الوعاء الحاوي لمختلف  علم النفس أن"وبذلك يؤكد  .3والفنون"
 حينلغريزة الجنسية لكبيرة  أهميةفي منح  اكثير  لىغا "فرويد" أستاذه" أنويرى  ،المصادر

                                                           
. نقال عن جان بيلمان نويل، التحليل النفسي 111 :فرويد، الهذيان واألحالم في الفن، ص دسيغمون 1

 .191 :واألدب، ص
 . 9ن نويل، التحليل النفسي واألدب، ص:امنقال عن جان بيل. 119 :المرجع نفسه، ص 2
 .11:ص ة سمير جمانة، مجلة نوافذ، دط، دت،كارل غوستاف يونغ، علم النفس واألدب، ترجم 3
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وافق  "يونغ" نأوالحق على الفن،  األول، والباعث عند الفنانين العصاب نشأةعدها سبب 
والذي يسميه "الالشعور  ،الالشعور بوصفه مظهرا من مظاهر الفن مبدأعلى  أستاذه

الالشعور "يسميه  خرآ اولكنه يضيف نوع ،"الخافية الخاصة" أو الشخصي أوالفردي" 
 .1"والنفسية األدبية لألعمال األساسيالمنهج ويعده  "الخافية العامة" أو "الجمعي

هو  األسالفالذي يمثل خبرة الماضي، وتجارب الشعور الجمعي ال "يونغ"ويعتبر 
ا مالالواعي ب تأثيرويقول في ذلك: " ،اإلبداعيةالتي تقوم عليها العملية  األساسيةالركيزة 

 أنب جكل المؤثرات ي أن"ومعنى هذا ، 2"المجتمع على الفرد تأثيرعلى ذكره من  أتينا
 ،اميستتم مباشرة بالت "فرويد"عند  اإلبداعيةملية الع أنن يفي ح ،تمر عند الخافية العامة

قية المكبوتة في بالرغبات الش أو "أوديب"وعلتها الرئيسية تكمن تحت ضغط مركب 
 "يونغ"وقد انتهى البدائية الموروثة،  األفكار إلىسلوك الفرد ذاته، ال  إلىالالشعور العائد 

الفني عملية معقدة  أو األدبي بداعاإلعملية  أنوهو  ،سابقا أستاذه إليهما انتهى  إلى
العناية  أولى "يونغـ"ف 3تحل لغزها بسهولة" أنال يمكن لفرضيات التحليل النفسي  ،غامضة

 اإلنسانية األعماقفي  بالالشعور الجمعي المترس حيثلكن من  ،اإلبداعظاهرة ب
والعباقرة عن   ونالتي يستحضرها الفنانفات اوالخر  األساطيرفي  أساساالمتمثلة و  ،بالتوارث
 اليقظة بواسطة الحدس. أحالمطريق 

 :( 1138 – 1881أدلر )  ألفرد -ج
نمساوي  أصلوهو من  ،النفسية مراضاألامتهن طب  "فرويد"حد تالمذة هو أ 
 ،في تضخيمه للجنسوعارض التحليل النفسي الفرويدي  ،مدرسة علم النفس الفردي أسس

                                                           
 .11 :زين الدين المختاري ، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص 1
، ص 1009، 1كارل غوستاف يونغ، جدلية األنا والالواعي، ترجمة نبيل محسن ، دار الحوار، ط 2

11 . 
 .11 :زين الدين المختاري ، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص 3
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هداف التي يسعى وفاعلية األ "األنا الشعوري"ر وصرح في منهجه التحليلي والعالجي دو 
 .1المجتمع أهدافتكون منسجمة مع  أنالمرء في الحياة والتي يجب  إليها

 خرآسلك مسلكا فهو ي، الجنس أهميةيركز على الذي  "فرويد"ال يوافق  "أدلرـ"ف
 األساسيويعتبرها الباعث  ،واألدبحيث يربط بين العجز والنقص والعدوان مع الفن 

بقي الفرد محافظا  إذا "أدلر"وهذا الدافع يعتبر سويا من وجهة نظر  ،اإلبداعيةللعملية 
 .2االجتماعية أهدافهفقد الفرد  إذانه قد يصبح مرضيا أ إال ،االجتماعية أهدافهعلى 

بالجانب االجتماعي فالدوافع  اهتمامههو  "أدلر"ولعل الشيء المميز في نظرية "
البد  إذ ؛مكتمال للطبيعة البشرية فهماتقدم بمفردها  أنال يمكن  ،الالشعورية في تصوره

ن الفرد في نظره ليس كائنا أل ؛عالم الشخصية الباطنية بالعالقات االجتماعيةمن تفاعل 
 .3"ا يمليه عليه نزوعه الفردييتصرف بم ،معزوال عن وسطه االجتماعي

بعلم النفس وعالقته  علقةالمتالكثير من الدراسات  يالنظر ف "أدلر"نظرية  أعادت
وحرضت الدارسين  واألدباءبعض المبدعين  أعمالوبالتحديد في الكشف عن  ،باألدب

 كثيرة. عماالأ ستقراءاوالنقاد على االجتهاد في 
 (: 1111 – 1881أرنست جونز )  -د

 "فرويد"، وهو صديق لألدبموسع للدراسة النفسية الفرويدية  أولجونز" يعتبر " 
سر تردد  إلىهاملت" لـ"شكسبير" وتوصل قراءة " إلى أوقد لج ،يرته الذاتيةوكاتب س

كان  "جونز"طرح  أنذلك  ؛رغم الفرصة المتاحة له أبيهقاتل  هاملت" في االنتقام من"
كطفل يحبها حبا  بأمهكان مرتبطا  "هاملت" أنفهو يرى ؛ "عقدة أدويب"تفسيرا قائما على 

تغطيته وكانت نتيجة ذلك  ،العميق باأللمويحس  أبيهغار من فكان ي ،ال يقره المجتمع ثماآ
                                                           

ألفرد أدلر، سيكولوجيتك في الحياة كيف تحياها، ترجمة عبد العلي الجسماني، المؤسسة  :ينظر 1
 .9 :، ص1001، 1العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط

 .9 :صاني، ها، ترجمة عبد العلي الجسمألفرد أدلر، سيكولوجيتك في الحياة كيف تحيا :ينظر 2
 .11 :زين الدين المختاري، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص 3
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بفرح شديد  أحس أبيه، وعند موت أبيهالشديد بصفات  إعجابهالمصطنعة التي تبدو في 
   .1تخلص من منافسه العنيد ألنه ،الشعوري
دافع الغريزة الجنسية  إلى واألدبيرد الفن  "جونز" أنالحظته من ما يمكن إوعليه ف 
 ."فرويد" كما فعل

 (: 1166 – 1881شارل مورون )  -هـ
يتحكم  إكلينيكيوالفن مجرد تحليل  لألدبيكون التحليل النفسي  أنمورون" رفض " 

وهو لم عصابيا  نساناإ بياألد أويكون الفنان  أن أيضاكما رفض  ،التشخيص الطبي هفي
 .2بياألدوعمله  األديبيرفض بعض قواعد التحليل النفسي كتناوله لشخصية 

من خالل تداعي الصور المجازية التي  "مورون"عند  األديبوتتضح شخصية  
فهذه الشبكة الداللية تمثل المستقلة عن التراكيب الواعية،  الدالالتتركب شبكة من 

والحاالت  ،األسطوريةالصور  إلىالخفية وهي تقودنا  األديبالجانب الالواعي من حياة 
 .  3األدبي األثرمنها  الباطنية التي انطلق المأسوية
من خالل انطالقها من  األدبيةزوايا الظاهرة  إحدىقاربت  "مورون"دراسة  أنحيث  

تناول الصور المجازية المتكررة التي تحصل من خاللها الناقد على الشبكة الداللية 
 .ةالمأسويفالحال  األسطوريةفالصور 
ي" وتعرض فس"النقد الناسمه بـحتى ارتبط  ،دراسة الحديثةتطوير ال "مورون"حاول  

 أفكارعلى ارتباط  أساسا ويقوم هذا النقد النفسي ،يتعرض لها سابقوه لجوانب عديدة لم

                                                           
من  11/91/1999قاسم حسن صالح، هاملت شكسبير ، تحليل شخصيته وتردده، بتاريخ  :ينظر 1

  www.fililhil.htmموقع 
. نقال عن زين الدين 191 :ور النقد األدبي في العصر الحديث، صكارلولي وفيالو، تط :ينظر 2

 .19 :المختاري، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص
 .19 :زين الدين المختاري، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص :ينظر 3

http://www.filil/
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واسعة، فيغادر الدائرة  فاقآحيث ينفتح على ، 1للنص اإلراديةالتراكيب  تحت إراديةغير 
عنه السمة  وتبعد ،األدبيةعوامل خارجية تعيد للتحليل النفسي طبيعته  إلى ،المرضية

 الضيقة. اإلكلينيكية
نما ،فرضيات التحليل النفسي ذاتها إلى "مورون" يلجأ لم   تنوير  إلىتجاوزها " وا 

وم عليها التي يق األساسيةوخلق قراءة جديدة لها، وفن القراءة هو الدعامة  ،ةاألدبي اآلثار
الوسط  :، هيألدبيا اإلبداعتكون فهو ينطلق من عوامل ثالثة منهج النقد النفسي عنده، 

 أي والعامل الثاني ،واللغة وتاريخهاوتاريخها،  األديبوشخصية  ،وتاريخه ،االجتماعي
 ويتضح ذلك في، 2"األولوتاريخها هو موضوع النقد النفسي في المقام  األديب ةشخصي
اللذة  ومبدأ "عقدة أوديب"حيث اهتم بالالشعور و ،ومسرحياته "راسين"لشخصية  تهدراس
الصراعات الناتجة عن "، و"األعلىرقابة األنا "و ،"الكبت"و "ةوخيالماز "و "ديةالسا"و

 .3"سيالمآ
على شبكة  األدبهي: بناء  إجراءاتفي النقد النفسي مجموعة  "مورون"لقد انتهج 

 األسطورةوتكوين ونمو  ،التشكيالت التصوريةمن التداعيات غير المقصودة واستخراج 
لتساعد على استقراء  األديبوتقصي حياة  ،شخصية الالشعوريةال إلىرمز ت نأالتي يمكن 

 .األدبيالنص 
 (: 1166 -1811شارل بودوان )  -و

الفرويديين في دراساته فذهب مذهبا يختلف  أخطاءمن  اإلفادة" إلى  "بودوان" ألج 
 ،أدبيتحليل نفسي  "بودوان"ن التحليل النفسي عند إ ، ...في المعالجة نهجهمقليال عن م

 األدبيوالمتابعة الدقيقة لمكونات العمل  ،من خالل الحقائق النفسية وتقديموشرح 
                                                           

لعربية، حميد خماموشي التحليل النفسي واألدب، موقع األساتذة البارزين والباحثين في اللغة ا :ينظر 1
 . 10 :، ص1990

 .19 :زين الدين المختاري، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص 2
 .11 :المرجع نفسه، ص :ينظر 3
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يعيد بناء التراكيب  أنالطريقة يريد  بهذهوهو  ،الفنان أو لألديبوالمعطيات البيوغرافية 
  .1"األدبيالكامنة وراء النص  األساسية
تحت لوائها من نطوي وت "الفرويدية"هم "بودوان" في جعل "اليونغية" تتداخل مع اسو  
مستقل في دراسته الموسعة للعقد النفسية في كتابه "النفس  حضوريكون لها  أنغير 

 .2الطفلية في التحليل النفسي"
وعالقته  ،هوغو" على طفولة الشاعر كتوروقد اعتمد "بودوان" في تحليله لشعر "ف 
هذه  أن إلىيشير ، فأمهمابعاطفة  االستئثاركان ينافسه على الذي  "أوجين" بأخيه

يتشابك مع العقدة  أنمن  وضع الجديدللكان البد  إذاالمنافسة استمرت حتى في الشباب 
نه يبقى أ إالومفاهيمه المختلفة  ،"يونغ"بدراسات  "انبودو " تأثرفعلى الرغم من ، 3القديمة
 .لنفس البشريةل بية ويجعلها مرتكزايضخم العقد األودي ألنه ،الخالص "فرويد"تلميذ 

 (: 1868 – 1818سانت بيف ) -ك
فقد كان مولعا بتقصي  ،من الداخل والخارج األديبينتهج "بيف" تصوير حياة  

، وحاالته المادية وأعداءه أصدقائهلعائلية، ويصر على معرفة حياة الكاتب الشخصية وا
سية كل ما يتصل بحالته النفوعاداته وأذواقه وآراءه الشخصية، و واألخالقية، والعقلية، 

   .4وعالمته الجسدية

                                                           
 .11 :، صزين الدين المختاري،مدخل إلى نظرية النقد النفسي 1
،  1991، 1ر النهضة العربية، لبنان ، طالنفس األدبي، دا الحميد الموسى، علمينظر أنور عبد  2

 .90 :ص
 .99 :المرجع نفسه، ص 3
 .19 :زين الدين المختاري، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص :ينظر 4
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ال  األديبيختلف  كل االختالف عن صنيع الفرويديين فهو بدراسة حياة  "بيفـ"ف 
نما ،يقف عند الحدود النفسية  "بالسيرة الذاتية"ثاني يسمى  أدبيخلق عمل  إلىيتجاوزها  وا 

 .1ا وابتكارا مستمرينقيكون النقد خل أنبهذا يريد وهو  ،"التاريخ الطبيعي" أو
 األدبوسيرهم الذاتية يؤثر سلبيا على  ،األدباءحياة  إلىهذا النزوع الكثيف  أن إال 

 ران في وجهة خاطئة.يا يسموالنقد مما يجعله
 (: 1181 – 1111)  الكانجاك  -ل

ن إف ،كان التالقح بين البنيوية وعلم االجتماع قد تحقق على يد "ليفي تتراوس" إذا 
تعليق  أن"فقد كان يرى  الكان"جاك " إلىحليل النفسي يعود الفضل في تالقي البنيوية والت

تنظيمه  إعادةالشعوري يمكن –الشعوري على الالشعور وعالقاته بنسق ما قبل  "فرويد"
 إلىنفسه  "فرويد" حلموقد أ. مرونة وأكثر إقناعا أكثرحول بعض المفاهيم اللسانية ليصبح 

نه إ ر،األمتعلق بذلك يشهرة استثنائية فيما  عن حقائق اللغة أعمالهوتكتسب  ،هذا التجديد
 .2حكايات اللفظيةالتحليل يبطئ في  كما قد ،راعة ودقة فائقتينببيبدي 

تكون التوترات  أن األولى ،يتينؤ وفق ر عالقة اللغة بالالشعور  إلىحيث ينظر  
تلعب دورا في تحديد لغة  أناستطاعت  اإلنسانوالصراعات التي تتضارب داخل نفس 

 يتجاوزثم يدة التي بين يدي التحليل النفسي، اللغة هي الوسيلة الوح أن ؛والثانية ،نساناإل
ن ق الالشعوري ألاللغة تخل :الطريقة الثانية إلىبنتيجتها ويميل  ىاألولالطريقة  "الكان"
 "سوسير"و "فرويد"تالقي  نإ، ويقول في ذلك "3تؤثر على طاقاته أنيسمح للغة  اإلنسان
حيث يضع كل مصطلح من ، 4"خراآلعلى ضوء  كل منهماللتفسير في  نيةإمكايخلق 

                                                           
 .19 :المرجع نفسه، ص 1
المجلس األعلى للثقافة ، دط،  جاك الكان وأغوار التحليل النفسي،عبد المقصود و عبد الكريم،1

 .91 :، ص1000
 .99 :، صغوار التحليل النفسيوأعبد الكريم،جاك الكان عبد المقصود و  :ينظر 3
 .91 :المرجع نفسه، ص 4
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الوظائف الذهنية على خط مستقيم مع شكل من أشكال  اللسانيةالمصطلحات 
  .1الالشعورية

الرسالة المسروقة" وزير " "بو"لقصة  "الكان"ويبرز ذلك بصورة واضحة في التحليل  
وتحدث  (ملكة أنهايفترض )مرموقة  شخصية إلىويسرق رسالة موجهة  ،يدير مؤامرة

وتلتزم  ،شيء أيوال يرى الملك  ،كل شيء ، تبصرعملية السرقة في وجود الملك والملكة
دعوة رئيس الشرطة  إلى لجأيو  ،متورطة أنها تأكدوي، حدوث السرقة أثناءالملكة الصمت 

الذي يعرف  "دوين"ويتشاور مع المخبر السري  ،بالفشل مهمتهوتبوء  ،للبحث عن الرسالة
ولم تكشف القصة عن محتويات  ،أخرىويسرقها مرة  ،م يجد الرسالةث ،حقيقة الوزير

 .2الرسالة
 األشخاصبالدال ووظيفته في التحكم  سدما يج على في هذه القصة "الكان" يركز

جاك "لذلك يعتبر  ،وحاول الكشف عن فاعلية الدال في تركيبة الالشعور ،وبأدوارهم
اللغوية  األلسنيةفقد وصف المقوالت ، األدبيةحليل النفسي في الدراسات بطل الت "الكان

التحليل النفسي  أسس وأرسى ،"البنيويينما بعد ونادى بها " "سوسير"والتي نادى بها 
 .3"ني كما تبنى اللغةبالالوعي م نإ" :المألوفشعاره  إلىونتيجة ذلك توصل  ،عليها

وعلم النفس ليدفع بالنقد نحو اتجاه  ةيلسناألبين حاول الجمع ي "الكانجاك " نإ
فالنقد النفسي يتقاطع مع البنيوية من ، بنية اللغة هي بنية الشعورية :مبدأجديد يقوم على 

 المتأتيةروالن بارث" عن اللذة تحدث " وقد ،ن الرغبات الكامنة في النصعالبحث حيث 
هذا الدليل  نإ: "بقولهله يعطوه دليال عن رغبة النص  أن األدباءمن النص، وطلب من 

                                                           
 .01 :المرجع نفسه، ص :ينظر 1
 .191 :المرجع نفسه، ص :ينظر 2
 .19 :النفس األدبي،  ص أنور عبد الحميد الموسى، علم :ينظر 3
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يوافق  الرأيوهذا ، علم متعة الكالم" :ن الكتابة تكمن في هذاأنه الكتابة...، و إ ،موجود
 .1النفسيين رأي

النقد النفسي يتقاطع مع اللسانيات في تتبعها لقضايا الدال والمدلول في  أنكما 
ن أه في ذلك شنأن المحلل النفسي قادر على تحديد تلك الوظيفة شأو  ،لغة النص

 .2نويياللغ
 فالنفسيون ،وتأويلهطريقة تحليل النص "لسميائية من حيث باالنفسي  النقدويلتقي 

التحليل النفسي يعمق  أنويرون  ،الفهم إلىهدفا التحليل النفسي بوصفه  إلىينظرون 
ل كفع ،يقوم القارئ بفكهاالنص شبكة من الثغرات  أن، ويعتقد السميائيون اإلبداعيالفهم 

 لىع –ينيكالنفس– ونحهم يلنا ما يجعلو ذوهطبية مشفرة،  وصفةالصيدلي في قراءة 
القراءة النفسية من المنهج السوسيولوجي  وتأخذ ،3"النص الستكمالمشاركة القارئ الفعالة 

 ،وهذا ما نالحظه من خالل تتبع تفاعالت النص مع شخصية مؤلفه ،أدواتهبعض 
 .معيشيوالتركيز على انعكاس الواقع ال

 
 
 
 
 
 

                                                           
+  1، العدد 11محمد عيسى، القراءة النفسية، للنص األدبي العربي، مجلة دمشق ، المجلد  :ينظر 1
 .11 :، ص1991،  1
 .19 :محمد عيسى، القراءة النفسية، للنص األدبي العربي، ص :ينظر 2
 .19 :المرجع نفسه، ص 3
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II- .مالمح النقد النفسي عند العرب القدماء 
شاراتسنكتشف عدة مالمح  ،النقدي عند العرب القدماء اإلرث إلىبرجوعنا   تنم  وا 

تصاحبها قبل العملية وخلق، والظروف التي  إبداعمن  يعتريهاوما  ،ن خبايا النفسع
التجربة الشعرية، كما  تأثيراتر لتفسي اإلشاراتوقد تعرضت هذه  ، وأثناءها، اإلبداعية

 في المتلقين. تأثيرا التي تلقى واألحاسيسمن خالل االنفعاالت  أوعايشها المبدعون 
على الرغم من  األدبينقد النص  إلىويحفل النقد العربي القديم بمحاوالت سعت  

حديثة مناهج النقدية اللل أوليا إرهاصاتعد  أنها إالمستوى التنظير،  إلىعدم وصولها 
ذي فرعا من فروع البالغة هو علم البيان ال أنذلك  ،والنقد النفسي من ضمنهاوالمعاصرة، 

، حتى ينال به واألفكاروما يجيش فيها من الخواطر  ،عما في النفس اإلفصاح به أريد
 نناا  و ، 1اإلقناعو  التأثيرما يريده من  إلىالشاعر من النفس، ويصل  أوالخطيب  أو القاص

بأثر الشعر على النفس، وعلى مقدار وقع الكالم  اإلحساسهذا النقد قائم على  أننلحظ "
 إحساساثر الشعر أحس العربي يو  ا،قوة وضعف التأثيرعند الناقد، فالحكم مرتبط بهذا 

  .2ويتذوقه جبلة وطبعا وعماده في الحكم ذوقه وسليقته ،فطريا ال تعقيد فيه
كالهما قائم على االنفعال  ،والنقد كذلك ،يكاد أو محض إحساسلجاهلي "فالشعر ا 
هتاج بوقع الكالم في موالناقد  ،والحوادث األشياءما حوله من فالشعر مهتاج ب، والتأثر
بأثر الكالم المنقود، والنقد يكون قائما على االنفعال  أنالبد  تهأنشوكل نقد في  ،نفسه

فالعربي حساس رقيق  ،اله األمثلةصدق بل هو من أالعربي ال يشذ عن تلك القاعدة، 
 .3"تنال الكلم من نفسه، ويهتاج لها اهتياجا ،الحس

                                                           
 .90 :، ص1019طه إبراهيم، تاريخ النقد األدبي عند العرب، دار المعارف ، مصر، دط،  :ينظر 1
 .11:المرجع نفسه، ص :ينظر 2
 .10 :المرجع نفسه، ص :ينظر 3
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شاراتسنكتشف عدة مالمح  القديم، العربيالنقدي  اإلرث إلىوبعودتنا   ن م عتن وا 
عملية الخلق، والظروف التي تصاحبها قبل الو  اإلبداعوما يعتريها من  ،خبايا النفس

التجربة الشعرية،  تأثيراتقد تعرضت لتفسير  راتاإلشاوكانت هذه ، وأثناءها، اإلبداعية
في  تأثرالتي  واألحاسيسمن خالل االنفعاالت  أو وأحسوهاكما عايشها المبدعون 

 المتلقين.
والجهود التي سعت بدورها  ،فقد وجد في النقد العربي القديم الكثير من المحاوالت 

 مستوى التنظير إلى، ووصولها تها رغم عدم نضوجهاومقارب األدبيةاستقراء النصوص  إلى
بالمحاوالت  ي مليء ــلعربا فالموروث لبلورة نظرية نقدية،  أوليةتمثل انطالقة  أنها إال

مطابقة الكالم لمقتضى ضرورة  إلى راتهماشكإللنقد النفسي،  أوليا إرهاصاالجادة التي تعد 
الترابط في  كالأشفي بناء  اإلصغاءوطلب  ،التشويق أساليبالحال، وفصاحته وكذلك 

  .1تدانيها أوالمعاني 
 إلى أشارفقد  ،اتينظرات نفسية ال نظر القديم نه في نقدنا ألذلك يمكن القول  

لنظرية النقد النفسي ونجد  إرهاصالى ظواهر كثيرة تعد ا  و ، 2المحفزات على قول الشعر
 :أهمهم هذه المالمح عند مجموعة من الكتاب القدماء فمن

 هـ (: 286ة ) ت ــن قتيبـــاب -1
كما تطرق  ،التي تنتج عن الشعر الفنيةو ذكر "ابن قتيبة" بعض النواحي النفسية  

 "عبد الملك ابن مروان" أنروى  إذ ،قول الشعر إلىالمحفزات التي تدعو الشعراء  إلى
رغب أ الو غضب وال أ طرب: واهلل ما أأتقول الشعر اليوم؟ فقالأرطأة بن سهية" سأل "
نما التي تدفع وهذه البواعث التي تثير التوترات النفسية ، 3"حداهنإالشعر عند يجيء  وا 

                                                           
 .111 :، النقد األدبي أصوله ومناهجه، صسيد قطب ينظر: 1
 .111 :النفس األدبي،  ص الحميد الموسى، علمأنور عبد  :ينظر 2
ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، صححه مصطفى أفندي السبقا، المكتبة التجارية المبرى، مصر،  3
 .19 :، ص1011، 1ط



 ــــل األول             مالمح النقد النفسي عند النقاد العرب القدماءالفص
 

22 
 

المديح  أراديقول: "من  "فدعبل بن علي الخزاعي" :قول الشعر نجدها عند غير شاعر إلى
 أرادومن  ،التشبيب فبالشوق والعشق أرادومن  ،فبالبغضاء ءالهجا أرادفبالرغبة ومن 

 . 1"فباالستبطاءالمعاتبة 
شهوتك لقول الشعر  ": "اجعلوهو يوصي تلميذه البحتري": "تمام أبو"ول ويق 
 .2ن الشهوة نعم المعين..."إف ،حسن نظمه إلىالذريعة 
ظاهرة الشعر الذي يتولد من  يشير أو يركز علىحديث "أرطأة بن سهية"  نإ 

تؤدي يسلط الضوء على الدوافع التي  "دعبل"وحديث  ،وتوتره ،مثيرات االنفعال النفسي
 ن نظم الشعر ينسجم مع شهوة النفس.أيوحي ب "تمام أبو"وقول  ،اإلبداععملية  إلى

بعض النواحي الفنية والنفسية  إلىتطرق  "الشعر والشعراء"في كتابه  "ابن قتيبةـ"ف 
كثيرة ما يقع في ال بأمثلته "ن قتيبةبا"، حيث يورد األدبي اإلبداععملية  إلىالتي تؤدي 
ع بقيما  تطلعسما يثير فيه حب الكالم لي إلىوهو بذلك يرد  ،ول شعرهليق ،نفس الشاعر

 تيآالتي يسرع فيها  األوقاتمعينة، ويذكر  أماكنوفي ، مختلفة أحاسيسفي نفسه من 
، وتبعث المتكلف، منها الشراب، ومنها وللشعر دواع تحث البطيءالشعر حيث يقول: "

شعر الناس؟ أمن  "للحطيئة"شوق وقيل ومنها الالطرب، ومنها الطمع، ومنها الغضب، 
 .3"طمع إذاهذا لسان حية فقال:  كأنهدقيقا  السان فأخرج

  ثم قال: ،على حال المسرة اإلنشاد":  سرأحين  "لشنفرىا"وقال 
 عامر أمرعليكم ولكن خاصري        رمـــدفني مح نإفال تدفنوني 

 ريـثم سائ ىقكثرى    وغودر عند الملأ الرأسسي وفي حملوا رأ إذا
 4ئرلجراال باي       سمير الليالي منبســـحياة تسرن أرجوهنالك ال 

                                                           
  .111 :النفس األدبي،  ص الحميد الموسى، علمأنور عبد 1 
 .111 :،  صالمرجع نفسه 2
 .19 :ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص 3
 . 19المرجع نفسه، ص: :ينظر 4



 ــــل األول             مالمح النقد النفسي عند النقاد العرب القدماءالفص
 

22 
 

 أبيل آو  أميةفي مدحه بني  "قصة الكميت""...وهذه عندي : ابن قتيبة""ويقول  
من  أجود أميةوشعره في بني  ،والهوى بالرأي أميةيتشيع وينحرف عن بني  هن، فإطالب

تصنع كيف  ر:يع...، وقيل لكثالطم أسبابقوة  إالذلك علة  أرىوال  ،الطالبينشعره في 
صخر إذا عسر عليك الشعر؟ قال: أطوف الرباع المخلية، والرياض المعشبة،  يا أبا

  .1ه"سنحأ إلىويسرع  هصنأر فيسهل علّي 
 "كثير" اأم ،هو الطمع ، نفعيدافع نفسيالمدح الجيد  إلى "الكميت" دفعالذي  نإ 
مد نفسه من الطبيعة تبة ليسشالمع واألراضي ،اعفيطوف الرب ،ناأحيار عليه الشعر فيعس

 نفسه القائلة للشعر.التي تؤثر في 
هل عليه المديح فمنهم من يس ،بالطبع مختلفون"الشعراء  أن "ابن قتيبة"ويرى  

: "للعجاج"وقيل  ،سهل عليه المراثي ويتعذر عليه الغزلتومنهم من  ،ويتعذر عليه الهجاء
نظلم  أنمن تمنعنا  حساباأو  ،نظلم أنتمنعنا  أحالمالنا  نإقال  ،ن الهجاءنك ال تحسأو "

 .2"يهدم أنبانيا ال يحسن  رأيتوهل 
فالشاعر الذي  ،الشعر بأغراضالنفس تتحكم  أحوال أن إلىتوصل  "ابن قتيبةف" 

 الظلم يتعذر عليه الهجاء.س من شيمه يل
وكذلك  ..." ،"الغريزة"ر عنه بكلمة عب ،ري" دافع فطابن قتيبة"عند  اإلبداعودافع  

من عارض  إالوال تعرف لذلك علة  ،الكالم المنثور في الرسائل والمقامات والجوابات
 .3"خاطر غم أومن سوء غذاء  :يعرض على الغريزة

مضمون الالذين نبهوا عن  األوائلمن  "النقاد"في نظر  "ابن قتيبة"هذا يكون ب 
 .األدبي اإلبداعالنفسي في 

                                                           
 .19-19:، صابن قتيبة، الشعر والشعراء :ينظر 1
 .11 :، ص المرجع نفسه 2
 .19: المرجع نفسه، ص :ينظر 3
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 هـ(: 313القاضي الجرجاني ) ت  -2
 لمجموعة، في بحثه "القاضي الجرجاني"تظهر مالمح النقد النفسي في كتاب  

النفوس  إلىالشعر  نإحيث يقول: " ،الوساطة بين المتنبي وخصومه"الظواهر النفسية في "
نما ،بالنظر والجدل ن القبول والطالوة، وقد يكون الشيء محكما وال يكو يعطفها عليه  وا 

 ،أحوالها انتباهعند  ويستظهر بمعرفتهمخصائصها،  إليهميرجع  أهلولكل صناعة  ،مقبوال
 .1"كرفمتحن بالطبع ال بالوكثير من شؤون النقد ت

فهم من يسهل  أن رأىلما عراء واختالفه شتفاوت طبع ال إلى "ابن قتيبة" أشارن وا   
لناحية من فهم تلك ا أول "جانيالقاضي الجر "ن إف ،عليه الهجاء يعسرعليه المديح ومنهم 

كليهما  أنوقرر ، واألديب األدبدعم الصلة بين هو الذي أفهما دقيقا، وبصورة علمية، 
شعر سهل رقيق،  إالودليل عليه فالطبع السهل الرقيق ال يصدر عنه  ،صورة لصاحبه

ة بين وذهنا معقدا، بل إن الصلنفسا جافة، الجافة والكالم المعقد يصور لنا  واأللفاظ
 أحيانافهي ال تقتصر على طبعه وروحه، بل تتصل األدب وصاحبه ألعمق من ذلك، 

  .2بصورته وخلقته"
نه أكما  ،األدبيالصلة بين المبدع وعمله  أدرك "القاضي الجرجاني" أنيتضح  

ال  اإلحساسن كان سهل الطبق رقيق إف ،على ضوء شخصية المبدع األدبيفسر العمل 
 رقيق سهل. دبأ إالينتج عن ذلك 

لك ذ إنمافيقول: " ،جسده وأعضاء ،بخلقة صاحبهيتأثر  األدب أننه يرى أكما  
ودماثة  ،لطبعان سالسة اللفظ تتبع سالسة إف ،وتركيب الخلق ،بحسب اختالف الطبائع
 .3"الكالم بقدر دماثة الخلقة

                                                           
 .119 :طه إبراهيم، تاريخ النقد األدبي عند العرب، ص :ينظر 1
 .191 :، صنفسهينظر: المرجع  2
 .191 :المرجع نفسه، ص 3
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غثاثة  إلىكثرة البديع واالنكباب عليه يؤدي أن " "القاضي الجرجاني" عند لمسون 
 .1"يكون مطبوعا من لذة وارتياح نالنفس في الكالم حي ها تجدمويذهب ب ،الشعر
النفسية واستقراء  وأبعادهالمس قضية المتلقي ت" القاضي الجرجاني" أنبهذا نقول  

 صورة لنفسية مؤلفه. األدبيالعمل  أنعلى  األدبيالعالقة بين العمل 
 :(هـ 881ت عبد القاهر الجرجاني ) -3

 أهمية إلىالذين تفطنوا  األوائلعبد القاهر الجرجاني" من النقاد القدامى قد كان "ل 
ه            يويظهر ذلك بصورة واضحة المعالم في كتاب ،اإلبداعيةالجانب النفسي في العملية 

 البالغة" أسراربنى نظرية نفسية في كتابه "تفهو ي، 2"اإلعجازالبالغة ودالئل  أسرار"
ثم  ،نثرا يستجيد أوبجواهر الكالم يستحسن شعرا  البصير رأيت إذادايته: "يقررها في ب

، وخلوب سائغوعذب  ،أنيقوحسن  ،من حيث اللفظ فيقول: حلو رشيقيجعل الثناء عليه 
لى ظاهر الوضع ا  و الحروف،  أضراس إلىترجع  أحوالنه ليس ينبئك عن علم أاف ،رائع

 .3"وفضل يقدحه العقل في زناده ،دهيقع من المرء في فؤا أمر إلىبل  ،اللغوي
 األدبيةفالناقد حسب "عبد القاهر الجرجاني" يضع مادته في الحكم على النصوص  

 من ذاته ومدى وقع الكالم على نفسه وفؤاده.
المتلقي بالعمل  التأثرالناتج عن  التأثيرعلى  "عبد القاهر الجرجاني"وركز  
ووصفوها  األلفاظثنوا عليها من جهة أالتي  األشعار إلىيقول: "فانظر  إذ ،اإلبداعي
 ونسبوها بالدماثة ...تقوله: ،بالبالغة

 من هو ماسح باألركانومسح          ةــــولما قضينا من كل حاج
 رجالنا        ولم ينظر الغادي الذي هو رائح ىوشدت على دهم المهار 
                                                           

 .119 :، صطه إبراهيم،تاريخ النقد األدبي عند العرب 1
 .1 - 1 :زين الدين المختاري ، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص :ينظر 2
-topdf.www.al.91 :عبد القاهر الجرجاني،  أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز، دت، دط، ص 3

mostafa.com  
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 1باطحطي األالم باألعناقا       وسالت ـــبينن األحاديث بأطراف أخذنا
 ،التأمل وأحسن ،النفسي: "راجع فكرتك واشحذ بصيرتك الهزحيث يقول في هذا  

هم ومدحهم هل تجد الستحسانهم وحمدهم وثنائنظر ثم أ ،الرأيودع عنك التجوز في 
ترتيب تكامل معه البيان  نسح أو ،غرضها وأصابت ،استعارة وقعت موقعها إال ،منصرفا

 .2"السمع إلىمع وصول اللفظ  القلب إلىحتى وصل المعنى 
 ،األولاالستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون  أنعلم أ" :ويقول في االستعارة

حساناحسنا  وأعجب ،جريانا وأكثر ،انافتتاشد أو  ،ميدانا أمدوهي  بعد سعة وأ وأوسع وا 
تجمع شعبها وشعوبها، وتحصر فنونها  أنمن  ،غوراو  ذهب نجدا في الصناعةوأ، غورا

 ،ويؤنس نفسا ،بكل ما يمأل صدرا، ويمتع عقال وأمألسحرا،  وأسحر ،عم، نضروبهاو 
يقاعكالمبالغة في وصف المقصود بالشجاعة "، فهي 3"نساأويوفر  منه في نفس  وا 
 .4"السامع
عالقة المجاز بالنفس  إلى تنبهواالذين  األوائلمن  "عبد القاهر الجرجاني" نإ
المجاز كمصطلح في فـ " ،يؤكده  علماء النفس المحدثينوهذا ما  ،به وتأثرهاالبشرية، 

التناظر  أواللغوية كالتشبيه  األدواتالمنهج البرمجة النفسية اللغوية يطلق على عدد من 
بين المجاز  أيضانربط  إننا: ""الفقي إبراهيم"ويقول في ذلك ، 5االستعارة"و التماثل  أو

تغير  أناالستبصار للعقل الواعي التي يمكن لحظة لنا فهو يوفر  ...الالشعورية واألفكار
 .6توضح الحلول" أو

                                                           
 .19-0 :، صالقاهر الجرجاني،أسرار البالغة ودالئل اإلعجازعبد  1
 .19 :، صعبد القاهر الجرجاني،أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز 2
 .11 :، صالمرجع نفسه 1
 .11 :المرجع نفسه، ص 4
 .11 :، ص1911،  لنشر والتوزيع، مصر، دطلإبراهيم الفقي، نمي قدراتك الذهنية، ثمرات  5
 .19 :المرجع نفسه، ص 6
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التعبير ليس  ألشكاليشرح الدالالت النفسية  أن "عبد القاهر الجرجاني"فقد حاول 
حيث يقول في ذلك: "وهو ما يجده  ،أيضامن خالل االستعارة فقط، بل من خالل التشبيه 

، 1"بحاسة الذوقصادفت  إذاي النفس والحالة التي تحصل ف ،الذائق في نفسه من اللذة
يرجع  ألمريكون  أن أحداهماانتزع من الوصف لم يخل من وجهين  إذاشبه ال" أنويرى 
كينونة   "عبد القاهر الجرجاني" رد ؛2"نفسه إلىال يرجع  ألمر يكون أن خرواآل ،نفسه إلى

 نفس المبدع. إلىعدهما  أوفي الشبه الوصف 
الذين تجسدت في  األوائلمن  "عبد القاهر الجرجاني" أنقول أن نوبهذا نستطيع 

النفس البشرية في  بأثرمح النقد النفسي من خالل االهتمام مجهوداتهم ومحاوالتهم مال
 في النفس. األخيرثر هذا ، وأاألدبي اإلبداع

 :(هـ 211ت ) :ر بن المعتمربش -8
في  األدبياريخ التي حفظها الت اآلثار أولمن  "بشر بن المعتمر"تعد صحيفة  

شهر  وقد، إجادتهاطرق  إلىالخطابة والكتابة وهدايتهم  أسلوبوتعليمهم  ،توجيه الناشئة
بقدر ما  يأخذكل  ،والنقد والبالغة بعض فقراتها األدبهذه الصحيفة، وتناقلت كتب  أمر

نه يمكن أ إالنص ثابت ومكتمل لهذه الصحيفة على ن لم نلتمس ا  و ، موضوعه إليهيحتاج 
"في  "الجاحظ"وما جاء به  "العسكري" بآراءطمئنان لما جاء في "الصناعتين" مختلطا اال

 ورد في كتاب "العمدة" فقرات منها. وأيضاالبيان والتبيين" 
حتى واهتمامهم بما جاء فيها  ،ونتيجة لقيمتها حظيت الصحيفة بتقدير السابقين 
عن الخطابة، ووسائل  عند الحديث إليهاالتي يعودون  األصوللديهم من  أصبحت

النصائح  إلى باإلضافة ،األدبيمل الصحيفة على بعض الموضوعات النقد تتعلمها، وتش
 طالب الكتابة والخطابة. "بشر"التي خص بها والتعليمات 

                                                           
 .11 :عبد القاهر الجرجاني ،" أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز "، ص 1
 .11 :المرجع نفسه، ص 2
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التي  اإلبداعهي: ضرورة اغتنام لحظة  إليهاالتي ينبه الناشئة  األمورتلك  وأول 
شرف حسبا، أو  ،جوهرا أكرمقليل تلك الساعة  نإفـ "، سالبال، وتنشط فيها النف يهافيفرغ 
ن لب لكل عيوأج، الخطأحش اسلم من الفأو  ،في الصدور ىحلوأ ،سماعفي األ وأحسن

 األطولعليك مما يعطيك يومك  أجدىتلك أن علم وا ،رة من لفظ شريف ومعنى بديعفو 
الكالم ينطبق على  ن كان هذاوا  ، 1"والمعاودة وبالتكلف، والمجاهدةوالمطاولة  دبالك

 .األدبية األنواععلى الكتابة وغيرها من  أيضانه ينطبق فإ ،المرتجلةالخطب 
 لألسلوبحديثه بالتعرض  أقضية اللفظ والمعنى، حيث بد إلى "بشر"كما يشير 

، األلفاظعف ضالتعقيد، ويستهلك المعاني وي إلىوالتحذير من التوعر الذي يسلم دائما 
 ولة في التفكير والتعبير واالبتعاد عن التكلف، ووجوب المالئمة بينبالسهويوصي الناشئة 

فالتوعر يسلمك  ،والتوعر إياكحيث يقول في ذلك: "اللفظ والمعنى وتجنب ما يفسدهما، 
كريما  امعن أراد، ومن ألفاظكويشين  ،والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ،التعقيد إلى

تصونهما  أنلشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما المعنى احق ن ، فإكريمافليلتمس لفظا 
 .2"همانعما يفسدهما ويهج

لكل درجة من المعاني ما يناسبها  ،اللفظ والمعنى في ثالث درجات "بشر" وجعل
 كوني أنتلك الدرجات  مىوأس، وجعل لكل طبقة من الناس طبقة من الكالم ،األلفاظمن 

وهو في حديثه عن درجات  ،وقريبا ،ظاهرااللفظ رشيقا عذبا، وفخما سهال، ويكون المعنى 
يؤكد حيث ية هامة، وهي قضية الطبع والتكلف، قضية نقد إلىوالمعنى يفلت النظر اللفظ 
يختبر  أن اإلنسانوعلى ، األدبعلى صناعة  اإلقداموجود الطبع واالستعداد قبل  ضرورة

وتعاصى عليه  ،وهلة أولله طبعه من  م يسنحول ،األولىنفسه، فمن لم يكن في الدرجة 
 نما عليه انتظار لحظة صفاء الذهن.ا  ليس عليه الضجر، و  ،الفكرة إحالةالقول بعد 

                                                           
، 1009، 9الجاحظ ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط 1

 .01 :ص
 .111 :، صالمرجع نفسه  2
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فلكل  ،على ضرورة وجود تناسب بين درجات الكالم وطبقات السامعين أكدكما 
 باأللفاظللمعاني وعالقتها  أساساهذا ما جعله يضع  ،طبقة من الناس درجة في الكالم

 :أربعدرجات  إلىقة وقد قسم تلك العال
 
 

 والمعرفية والعلمية ،تتصل بالصحة المنطقية والعقلية ةــــالصح
 إليهمدى استعداد المتلقي لما يلقى  حالة المتلقي

 قيلالفائدة التي تعود على المت ةــــالنفعي
 المناسبة الموضوعية بين المعاني وما تساق فيه من الموضوعات التناسب الموضعي

هو  "بشر"ف ،عتبر الصحيفة "بشر" تراثا مهما في تاريخ الحركة النقديةوبهذا ت 
وهو في ذلك سبق  ،استغاللها أهمية إلى األدباءونبه  ،اإلبداعمن تحدث عن لحظة  أول

نفس في استخالص معاييرها النقدية، ى علم الالدراسات النقدية الحديثة التي تتكئ عل
حيث  ،أنواعهاالخطابة، والكتابة بكل  إلبداعفني وضع قانونا في الخلق ال "بشر" أنحيث 

ومغالبة عناصر الكف التي يمكن  ،الكتابة التهيؤ النفسي واختيار وقت أهميةكشف عن 
 .اإلبداعلحظة  األدبيوعمله  ،األديبتحول بين  أن

يضيف بعض الدوافع  "ابن رشيق"نجد  "بشر"مالمح النقد النفسي عند جانب  إلى
حيث يقول: ، وسماع الصوت العذب، الغذائي األمنل الشعر، كعامل قو التي تعين على 

 ،الطبع ويصفي المزاج مما يرق ،وسماع الغناء ،الطيبالطعام الطيب، والشراب  أن"قيل 
فنشاطات النفس البشرية هي نتاج تفاعل واستجابات بين كل ، 1"ويعين على الشعر

 .اإلنسانالحسية التي يتمتع بها  األجهزة

                                                           
عبد القادر فيدوح، االتجاه النفسي في نقد الشعر . نقال عن 111 :رشيق القيرواني، العمدة، صابن  1

 .11 :العربي، ص
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والذي يؤكده قوله: عند "ابن سالم الجمحي"  اإلشاراتبعض  لىإ إضافة
نماوليسوا بكثير،  ،"وبالطائف شعراء  األحياءبالحروب التي تكون بين  الشعركان يكثر  وا 

وذلك الذي قلل شعر  ،نه لم يكن بينهم ثائرة، ولم يحاربواأنحو حرب األوس والخزرج 
ظاهر االنفعال الناتجة عن التقلبات حيث يذكر "ابن سالم" م، 1"الطائف وأهلعمان 

 عند الشعراء. اإلبداعالسياسية والحروب والتي تساعد على تدفق 
للنقد النفسي في الكتابات العربية  األولى اإلشارات أنونخلص من خالل ما سبق 

خلل في  أو ،إبداعيالذات البشرية في تحقيق توازن  بأهميةالقديمة كانت على وعي 
 وتجاربه. أبحاثهفي  "فرويد" إليهتوصل  وهو ما ،المقابل

                                                           
 .11 :عبد القادر فيدوح، االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ص 1
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III- :النقد النفسي عند العرب المحدثين 
عند العرب في العصر الحديث على يد كانت االنطالقة الحقيقية للنقد النفسي  

في  اهتموا بدراسة الشعراء الذين تجلتومن جاء بعدها حيث  7107جماعة الديوان سنة 
من  األولىسنوات الميزة الغالبة على النقد النفسي في الفقد كانت ؛ شعرهم النزعة الفردية

باستثناء بعض المحاوالت المتجلية  األديب أوالقرن العشرين هي دراسة شخصية الشاعر 
الفني فتجلت  اإلبداععملية معالجة و  ،األدبيتقسيم العمل  إلىفي الدراسة السيكولوجية 

 محاور هي:الث ثهذه النظرية في النقد العربي الحديث من خالل 
وقد اهتم بهذا المحور نقاد كثر تتبعوا السيرة الذاتية  دراسة شخصية الشاعر: -1

برز أ، ومن إبداعهم أسرار إلىجل النفاذ ، ورصدوا شخصياتهم من أالمبدع أوللشاعر 
حامد عبد "، "محمد كامل حسين"، "يهيو محمد الن"، "عباس محمود العقاد"هؤالء النقاد: 

 ."القادر
فقد اهتم النقاد بدراسة ماهية  : (اإلبداع)سيكولوجية  :اإلبداعدراسة عملية  -2
برز من برع في هذا أو  ،من الناحية النفسية وعناصرها وطقوسها الخاصة اإلبداعيةعملية ال

 المحور "مصطفى سويف".
 األساتذةوهو المحور الذي اهتم به عدد كبير من : األدبيدراسة العمل  -3

، "حامد عبد القادر"، و"خوليال أمين"و، "حمد"محمد خلف اهلل أالنقاد منهم: و  األكاديميين
  . 1"إسماعيلوعز الدين 

تشكل في نقدنا العربي  فإنها" وأفكارها ،ن جمعنا هذه المحاور الثالثة بعناصرهاوا   
لجنوح هذا القرن،  أوائلبدت مالمحها واضحة  ،الحديث نظرية مكتملة في النقد النفسي

فكانت التجربة غنية الدراسات السيكولوجية،  إلىفي هذه الفترة  ،والنقاد ألدباءا معظم

                                                           
 .111 :النفس األدبي،  ص حميد الموسى، علمالأنور عبد  :ينظر 1
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 اإلبداععملية  اوكذ األدبية واألعمالشخصيات الشعراء بالبحوث النفسية في دراسة 
في  "العقاد"شخصية المبدع ما قام به  درستالتي النقدية  األعمالومن بين ، 1نفسها"

محمد "، و"محمد النويهي"وكذا ، األدبيةيل من الشخصيات دراساته النفسية لعدد غير قل
    ."حامد عبد القادر"و "كامل حسين

 :المبــدعة ـــسيكولوجي -1
 (1168 – 1881عباس محمود العقاد: ) -أ

 لىتناول ما يربو ع إذ" ،واألدباءبدراسة شخصيات الشعراء  "العقاد"لقد اهتم  
ديث، وفي مختلف الحقول المعرفية: شعرية، ثالثين شخصية من العصر القديم والحال

وتقوم الدراسة البيوغرافية ، فضال عن سيرته الذاتية ،، وفكرية، وسياسية واجتماعيةأدبية
 :اآلتية " على المقوماتللشعراء والعباقرة

 رسم الصورة النفسية والجسدية. .7

 استنباط مفتاح الشخصية. .0

 أو "الفنيالمنحنى النفسي " :أولهما ،ين اثنينفتعتمد على منحني ،الدراسة نفسها أما. 2    
 "العقاد" اتكأوقد ، 2"يالسيكوسومات" أو "المنحنى النفسي الجسمي" :"السيكوفني"، ثانيهما

وكل ما والسياسة والثقافة،  والنشأة ،يةفسظروف العصر والبيئة في رسم الصورة النعلى 
وعوامل االستعداد الفطري من  ،يناألبو اتصل بهذه الظواهر من عوامل الوراثة من جانب 

اعتمد عليها حيث تكوين الشخصية نفسها كالتكوين النفسي والخلقي والمزاجي حيث 
 إلىفي تشكيلها  أالصورة الجسدية فقد لج أما ،مالمح الصورة النفسية إلىللوصول  "العقاد"

ات مميزة، علق بهذه البنية من عالموكل ما يت ،الخارجي للبنية الجسديةالوصف  مالمح

                                                           
 .99 :زين الدين المختاري ، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص 1
 . 119 – 119 :حميد الموسى، علم النفس األدبي،  صالبد أنور ع :ينظر 2
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مالمح الجسدية تجسد ما يطلق عليه في علم النفس "التشخيص البوصف  العنايةوهذه 
 .1النفسي" القائم على دراسة الشخصية بواسطة الظواهر الخارجية

فهو "مفتاح الشخصية"  ،قامت عليه الدراسة البيوغرافية"ي ذالمفهوم الثاني ال أما
 اإلعجابهو  ،"بكر الصديق أبو"ية شخص إلى –على سبيل المثال–واقرب مفتاح 

فمفتاح الشخصية ، 2"الجندي ةعيفهو طب "عمر بن الخطاب"مفتاح شخصية  أمابالبطولة، 
بحسب طبيعة الشخصيات  إيجادهيصعب  أوكالهما صادق قد يسهل  ،يشبه مفتاح البيت

 البيوت. أو
قة على منحنيين وترتكز هذه الطري ،الثالث فيتعلق بطريقة الدراسة نفسها المقوم أما
ويسعى  "السيكوفني"، عليه مصطلح  أطلقالذي  "المنحنى النفسي الفني" ،أولهمااثنين: 

، الستخالص ربط الجانب الفني للشاعر بمزاجه وسلوكه وحياته النفسية الباطنية إلى
هذا المنحنى الفني في دراسة الشعراء خاصة "عمر  "العقاد"وقد انتهج ، صورة "سيكوفنية"

يعني في الطب هو و ي"، "السيكوسومات أو "المنحنى النفسي الجسمي" ،ثانيهماو  ،"وجميل
وتكون  البدنية،المرضية، والظواهر  أوالنفسي دراسة العالقة بين الحاالت النفسية السوية 

والعصبية  والفسيولوجيةفي الوظائف البيولوجية  باضطراباتهذه الحاالت مصحوبة 
 .3واإلدراك واإلحساسمن ناحية الشعور  وبعوامل انفعالية ،والجنسية
 ،في هذا المنحنى ال يتعدى في الغالب وصف البيئة النفسية الجسدية "العقاد"و

وعلى ما واختالالتها باالرتكاز على شعر الشاعر  ،اضطراباتهافهو يقوم بتحليل بعض 
 يتصل بحياته وسيرته الذاتية.

                                                           
 .111 :، صأنور عبد الحميد الموسى علم النفس األدبي :ينظر 1
 .111 :المرجع نفسه، ص 2
. نقال عن أنور عبد حميد 11 :أبو النيل محمود السيد، األمراض السكيوسوماتية، ص :ينظر 3

 .111-111 :الموسى، علم النفس األدبي،  ص
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 أصبحكما  ،رواجا أعمالهقت ية والالنفس أبحاثهفي  "العقاد"فقد ذاع صيت  ،ومنه
حيث تمكن من فك رموز الكثير من الشخصيات، وكان  ،في العالم العربي الها وزنا كبير 

راء الذين كان عومن بين الش ،والنقدية على حد سواء األدبيةله حضور مميز في الساحة 
ابن "و ،"نواس أبو"و، "جميل بن معمر": مهالنفسية  وأبحاثهلهم حظا في دراساته 

 ".الرومي
 جميل بن معمر:  -1

عنده وفسر الظاهرة العذرية  ،العصابي اإلنسان "جميل"في  "العقاد" رأى 
معتمدا على سيرة الشاعر  ،كلينيكياإحيث تعامل مع الظاهرة العذرية تعامل  ،بالمازوشية

 ،ربالشاع حاطتأينطلق في دراسته من الظروف التي فهو بذلك ، "و ال على مذهبه الفني
 أهملتقراءة وتلك لشاعر، من عصابية ا إليهمستنطقا سيرته للتدليل على ما يذهب 

 "العقاد"لذلك حاولت قراءة  ...لمعرفة نفسية صاحبه إليهب العودة جالفني الذي ي اإلبداع
 األعرافالمريض العصابي الذي تكون فيه  اإلنسانتظهر الشاعر بمظهر  أن "جميلل"

  .1"والشخصية المميزة ،الفردية باألصالة ،ملة القيم الفنيةتعبيرا عن صراع نفسي مه
فالعذري عنده مريض نفسيا  ،مازوشي بالطبع "جميل"ف "العقاد" رأيوعلى حد 

تقليد العصابي  هالشخصيته في جانب "العقاد"كانت قراءة و  ،رييومصاب بالعصاب الهست
 إذصوصا "ليوناردو دافنشي"، ته لكثير من الفنانين خافي دراس "فرويد"ومحاكاة لمنجزات 

 ت صحة التحليل النفسي.ابثانطلق في دراسته من التاريخ العائلي للفنان إل
 واس:ــن وــأب -2

 أحدثتهنظرا لما  "أبو نواس"وهو  ،شاعر في العصر العباسي أهم "العقاد"درس  
عر وفقا فهو ينشد الش ،لغيبلعالم حتى عده البعض  ،الثورة الشعرية في نفوس المتلقين

                                                           
 .111 – 111 :النفس األدبي،  ص الحميد الموسى، علمأنور عبد  1
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"أبو نواس الحسن بن هاني" مرجعا هاما  هفكان كتاب ،لما يجول في خاطر السامع
 الداخلية منها قبل الخارجية. "نواس يأب"طالع على حياة لإل

 اجمع تحت هذتالتي ت اآلفاتثم قدم  ،نرجسي "نواس اأب" أن "العقاد" رأىوقد  
من خالل  "أبو نواسل"الحقيقية نه يستطيع كشف الستار عن الشخصية أفقد زعم  ،النعت

، خاصة ما يسمى "العقل الباطني" ،العقل البشريبواطن ي يبحث في ذال ،المنهج النفسي
 "العقاد"الحظ  "أبو نواس"في هذا الجانب الخفي في نفسية  نظرهومن خالل "، "الالوعي أو
 1هي النرجسية. ،وأفعاله ،أشعارهدفينة تظهر في عقدة  نه يعاني منأ

االشتهاء  شاذة هي: وسلوكات عراضأظهور  إلى أدت "نواس "أبيجسية ونر  
 أما ،ببدنه اإلعجابالمريض شديد  هيكون فيفباالشتهاء الذاتي الذاتي، الذاتي، والتوثين 

فيتخذ المصاب به من نفسه  ،فهو يغلب على الحاالت العاطفية والفكرية ين الذاتيالتوث
، ": "الزمة العرضأبرزها أخرى فاتآين الذاتي ، والتوثيويالزم االشتهاء الذات ،وثنا يعبده

 .2د"االرتداالزمة "و ،"والتشخيص "الزمة التليس"و
ممارسة اللم يكتف ب إذ ،المناصرين لهذا المنهجعلى رأس  "العقاد"يمكن عد  لكلذ

عنها في مقاله "النقد  أعرب ،بل راح يؤازر ذلك مؤازرة نظرية ،يةسانالنقدية النف
 إحدىبد من تفضيل كن ي لم إذاقوله: " إلىهيا تمن 7127وجي" الذي نشره عام السيكول

 أهمهاالنفساني  أوفمدرسة النقد السيكولوجي  ،المدارس النقد على سائر المدارس الجامعة
ستغني بها عن غيرها المدرسة التي ت ألنها ،ذوقي معاي وفي يرأفي و  ،يلضبالتف اجميع

  .3"الفنان المنقود أو وال تفقد شيئا من جوهر الفن

                                                           
 .119 :، صأنور عبد الحميد الموسى علم النفس األدبي :ينظر 1
 :محمود عباس العقاد، أبو نواس الحشن بن هاني، منشورات المكتبة العصرية، دط، دت ، ص 2

11-19. 
 .11 :، ص1999، 1ع، طيوسف وغليسي، مناهج النقد األدبي، جسور للنشر والتوزي 3
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حيث "حياته من شعره  في كتابه "ابن الرومي" "ابن الرومي" ةنه درس شخصيأكما 
وتكوينه النفسي والجسدي  ،ومزاجه ،أصلهفدرس  ،تهورصد شخصي ،تتبع سيرته الذاتية

السبب الرئيسي في حياته المتشائمة  "ابن الرومي"واعتبر التكوين النفسي والجسدي ل
 .1"أعصابهاختالل  إلى إضافة
تجربة للنقد النفسي  أهم أنهاعلى اعتبار  "،العقاد"وعلى الرغم من جدية دراسات  
لم يلزم منهجية دقيقة بسبب  "العقاد"ف، تشوبها بعض النقائص هاأن إالالعربي  ألدبفي ا

ل غايتها التلقين، لذلك يمكن أن نقول أن "العقاد" قد فشالتعليمية التي  روحهفي راطه فا
على شخصية  سقاطهأقالب جاهز  باعتبارهافي تطبيقه نظرية التحليل النفسي إلى حد ما 

ثراءره البارز الذي قام به في تنمية ولكن هذا ال يسقط دو  "،نواس أبي"  األدبيةالدراسات  وا 
 ذات الطابع النفسي.

 ( 1181 – 1118محمد النويهي: )  -ب
ن ا  شخصيات الشعراء تحليال نفسيا حتى و ل هفي تحليل "العقاد"نهج  "النويهي"نهج  

ولكن  ،نظرا الختالف الفرضيات السيكولوجية ،اختلفت نتائج دراساتهم في الظاهر
على شيء من  "النويهي" قد أقدمو  ،يبقى كما هو معالجةالالمنحنى النفسي العام في 

الطب " أو "المنحنى السيكوسوماتي"في استخدام  اإلفراطوعلى  "المنحنى السيكوفني"
 هما: أساسيينعلى مفهومين " "النويهي"وتقوم نظرية النقد النفسي عند ، 2"النفسي

 لناس.ا وتوصيلها إلىتنفيس الفنان عن عاطفته  -

، فالتنفيس والتوصيل عنده دافعان األديب أوشخصية الشاعر لصورة نفسية  األدب -
لتان واردتان في النقد أ، فالتنفيس والتوصيل مسمتالزمان وشرطان ضروريان لبروز الفن

                                                           
 :إيمان مالل، النقد النفسي عند جورج طرابيش، رسالة ماجستير ، جامعة خنشلة، ص :ينظر 1

110. 
 .11 :زين الدين المختاري ، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص 2
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يريد منه التنفيس عن همومه  إنما ،أصيلصادق  أديبعمل يبدعه  فأي، واألدبيالنفسي 
غيره ليعيش معه  إلىيوصل عمله  أنوهو ال يكتفي بهذا بل يريد  ،اطفهو ورغباته وع

 . 1"تجربته
في ضوء  "نواس أبي"و "بشار"و "ابن الرومي"شخصية  "النويهي"كما تناول 

التحليل النفسي فرضيات القائم على  "السيكوسوماتي" أو "نحنى النفسي الجسميالم"
فقد حصر ، "وحقائق الطب النفسي، واتضحت بعض الجوانب السيكوفنية في دراساته

النفسية التي  واآلفاتالجسمية  مراضاألفي تشخيص بعض  "البن الرومي"دراسته 
بالعجز  إحساسهؤلم الشاعر هو شد ما كان يأ أن إلىوتوصل  ،شعره من هااستقرأ

ضراب ،الجنسي     .2"معدته وا 
حلل الظواهر  إذ ،دراسته الشخصية النواسية"في  نفسه االتجاه إلىنه تطرق كما أ

 أبا" أن إلىفانتهى ، األحياءعلى حقائق علم النفس وعلم النفسية لهذا الشاعر معتمدا 
يكمن في عقدته في تصوره،  وبسبب هذا الشذوذ ،كان يعاني الشذوذ الجنسي "نواس

مه أ عهرفي صباه من ت رآهبسبب ما  ،الالشعور أوالنفسية التي تشكلت في عقله الباطن 
    .3"لطالب الهوى والمجونوفتحت بيتها  أبيهبعد وفاة  تزوجت إذ ،وتبرجها

وما يرتبط به من  ،دراسته على الشذوذ الجنسي أقام "النويهي" أنوبهذا نقول 
في دراسته المبنية على  "فرويد"تقليد لما قام به  "النويهي"في دراسات  ،بوأسباعوامل 

 .الغريزة الجنسية
 
 

                                                           
 .11 :، صزين الدين المختاري،مدخل إلى نظرية النقد النفسي 1
 .11 -11 :المرجع نفسه، ص 2
 .11 :ع نفسه، صالمرج 3
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 ( 1183 – 1881ن: ) ـــه حسيـــط -ج
ويتضح ذلك  األدب علىمن النقاد الذي اسقطوا الدرس النفسي  "طه حسين"يعد 

في  "طه حسين" نفقد دو ، "المتنبي"و "ابن الرومي"و "العالء المعري أبي"في دراساته عن 
البد له  اآلدابتاريخ  عنوالباحث قائال: " 7172سنة  "العالء أبيتجديد ذكرى "كتابه 
 أويتقن الفهم لما ترك الكاتب  أن أراد إذاوالجماعات  لألفراديدرس علم النفس  أنمن 

حيث قال: "وللمتنبي  "المتنبي"ونلمس النقد النفسي في دراسته لشعر ، 1"راثآمن الشاعر 
من تعمد  تأتيهعن تقليد غيره وال  تأتيهاللفظية والمعنوية التي ال  هي هذا الطور عيوبف

نما ،دقة التعبير أردت نإالتقليد   ،زاجه الخاصممن تكوين نفسه وذوقه وطبعه و  تأتيه وا 
 .2"أيضاتعبيره على النحو نفسه  فأديرعقله وحسه على هذا النحو  أدير

متستر على معرفة والديه ويتجاهلهما رغم  نسانإ "المتنبي" أنيرى  "طه"ونجد 
التي توضح اهتمامه بالبعد  باإلشاراتمشحونة  "طه"فدراسات ، باألنسابافتخار الناس 

 .األدبالنفسي في 
ويربط نفس  ،همايمزاجو طبيعتهما  إلىنجده ينفذ  شوقي""ظ" وفاحوعند دراسته لـ "

فقد كانت نفس شخصية لكل منهما، صفات النفسية والحيث التمس ال ،كل منهما بشعره
تعقيد، وكانت هذه الخصال نفسها  أوحظ لها من عمق  بسيطة يسيرة ال"مثال  "حافظ"
صورة صادقة لهذه النفس البسيطة  "حافظ"وكان شعر  ،الناس مؤثرة فيهم إلىحببة م

 .3"اليسيرة
، "سجنهعالء المعري في  أبيمع " :كتبه حوتهاالنقدية التي  "طه حسين"فدراسات 

مع "، "األربعاءحديث "، "عالء المعري أبيتجديد ذكرى "، "عالء المعري أبيصوت "

                                                           
 .99 :، ص10طه حسين ، تجديد ذكرى أبي العالء المعري، دار المعارف ، مصر،  1
 .111 :طه حسين، مع المتنبي، ص 2
 .111 -111 – 119 :طه حسين، حافظ وشوقي، ص 3
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سقاطهميله واهتمامه بالدرس النفسي  إلىتشير "، حافظ وشوقي"، "المتنبي على  وا 
 .األدبياالتجاه النفسي في النقد  صلواأمن  أهموبهذا يكون من  ،دبيةاألشخصيات ال

في دراسة شخصية الشاعر ولم  "النويهي"و "لعقادا"ب "طه حسين"اقتدى وهكذا 
 وسيلة لفهم بعض الحاالت والعقد النفسية والغرائز والميول. إالعنده  األدبييكن العمل 

 :داعـــاإلبة ــسيكولوجي  -2
 (1128: )فــى سويــمصطف -1

عن اللغة في تحقيق  أوبوصفه ظاهرة اجتماعية عن العلم  أهميةال يقل الفن  
الفنية من صبغة  اآلثارعلى الرغم مما تصطبغ به وذلك  ،ل النفسي االجتماعيالتكام
الفني  اإلبداعنضج تجربة نقدية في أاحب صوهذا ما يؤدي به "مصطفى سويف"  ،ذاتية

ثر العامل االجتماعي في أيبرز  أنفقد حاول من خالل دراسته  ة، من وجهتها النفسي
الصراع النفسي الذي ينتج  أحداثويوجهه وفي الذي يضم نشاط العبقري  اإلطارتكوين 
 الفني. واإلبداع اإللهامعن 

ما  أهم"الفني في الشعر خاصة  لإلبداعالنفسية  األسس"فدراسة "مصطفى سويف"  
هذا الباحث بتجربة ميدانية استخدم فيها طريقة قام  "إذ ،اإلبداعكتب في تفسير عملية 

استقصاء نفسي شامل لكل ما يحيط بالعملية  ىإلللوصول  "خبارستاال" أو "االستبيان"
يجيبون  بأسئلةعلى استجواب بعض الشعراء وتقوم هذه الطريقة والمبدع معا،  اإلبداعية

الشعراء وبعض  بأجوبةثم قابلها  أسئلتهوقد قام الباحث فعال بتدوين  .عنها كتابة
 :1"يلي وهي كما ئلةاألس بتدوينحيث قام : اإلبداعيةمسوداتهم لمعرفة خطوات العملية 

 أنفالمرجو ، لكقصيدة  خرآكما جرت في  اإلبداعتتذكر عملية  أناستطعت  إذا -7
هي  أم كاملة قبل النظم؟ وأحداثهاتتبع حياتها في نفسك، هل عاشت في نفسك صورها 

ذا بزغت وقت النظم فحسب؟  يأعاشت قبل النظم فهل عاشت حياة جامدة قد كانت  وا 

                                                           
 .19 :زين الدين المختاري ، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص 1
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تطورت في حياتها  أمت من كتابتها يملة وظلت كما هي حتى انتهكا فجأةظهرت  أنها
في بعض نواحيها وتتضاءل وتتالشى في نواح  تضحتوجعلت تمتلئ و  ،قبل الكتابة

 .أخرى

ذا -0  أنبتشعر  أم عملية تغييرها؟ أنتفهل تمارس  ،تطورت وتغيرت أنهاصح  وا 
 التغيير؟. آثارتشهد  وكل ما هناك ،تجري بعيدة عن متناول قدرتك األمور

)جو خاص، حجرة خاصة، قلم خاص، حبر ال  أمألك عادات تمارسها ساعة النظم  -2
 خاص...الخ (.

 أحداثما يرد في قصائدك من بين أحداث حياتك الواقعية و أتشعر بوجود صلة بين  -2
ذا ،وصور ما يرد  إزاءعما يشعر به  إذا نافليحدثكانت هناك صلة يحسها الشاعر،  وا 
 وكيف؟. تأتي أينأتشعر من  .أعماله ضمهات حداثوأن صور عليه م

ذا تبلغ هذه النهاية؟ أنأترى نهاية القصيدة قبل  -2 كذلك فهل تراها  األمركان  وا 
ذاال؟  أمواضحة  ذاأن هاهنا قد بلغت النهاية؟ فما الذي يحدد لك لم تكن تراها  وا   وا 

 1كنت تراها فهل تنتهي القصيدة حيث كنت ترى؟.
 اإلجابةفي  واإلسهاب ،ذلك أمكنكلما  باألمثلةمع االستشهاد  اإلجابةجو "ونر  

يبتعد  أنكذلك نرجو  ،قيد بجوهر السؤالمشكور لصاحبه ومرغوب فيه، مع مرعاة الت
من وحي  أنفسهمويتحدثوا عن ، ات ذات الصيغة العلميةعميمحضرات الشعراء عن الت

ذا..، .ربهم الخاصةاتج  ،تقرن باسمه في البحث أنسرا دون  تهإجاب تحفظ أن أراد وا 
 .2ذلك في صراحة" إلىفليشر 
عن طريق اهتمامه  اإلبداعه نلحظ مدى اهتمامه بعملية ذه "سويف" أسئلةفمن  

، اإلبداع ديناميةاكتشاف  إلىالشعراء لقصائدهم راميا  إبداعخطوات ورغبته لمعرفة 

                                                           
 111 – 111 :بداع األدبي في الشعر خاصة، صمصطفى سويف، األسس النفسية لإل :ينظر 1
 .111 :المرجع نفسه، ص 2
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يث هو عملية من عمليات النشاط الفني من ح اإلبداعبين تن أننجده يقول: "نريد  يثح
لم  نناأكيف تمضي هذه العملية منذ بدئها حتى نهايتها...ومعنى ذلك  ،النفسي المتعددة

  .1"التحليل النفسي في موضوعنا هذا أصحابيد كثيرا من كتابات فن
 وطرائقالحاالت  أهمحلل من خاللها  اإلجاباتمجموعة من  "سويف" ىلقتوقد 
عبد الرحمان الشرقاوي" و"محمود العالم" وقبل التطرق يل مسودات "، وقام بتحلاإلبداع

 إجاباتعن طريق سويف" " إليهاالنتائج التي وصل  أهمعرض نهذه المسودات س إلى
 الشعراء":

يكون  أندفعة واحدة دون  تأتين القصائد ال أبعلى الشهادة  إجاباتتتفق خمس   .7
 لها مقدمات.

يشعر بل  ،اإلبداعنا ال يسيطر على عملية األ أنكلها على  جاباتاإلتتفق   .0
 الئقة. ألفاظمعاني تجول في ذهنه وتبحث عن  أنالشاعر في معظم اللحظات 

والمكان الخالي  اإلبداعممارسة  أثناءالخالي على انتقاء المكان  جاباتاإلتتفق   .2
 وسلبية األنا. اإلبداعيساعد على استمرار بروز 

على مجال  يطرأالذي وصف للتغيير  "بكدوم ر م"و "رضا صافي" إجابةجاء في   .2
لحظة ظهور الدالالت  أيوربما كانت هذه اللحظة  اإلبداعالشاعر في لحظات 

 غموضا. وأكثرها اإللهامعملية لحظات  أحقهي 

التي  اتطالعواالوالمشاهدات  الواقعية األحداثحد من المجيبين صلة لم ينكر أ  .2
حد من المجيبين لكن ال لم ينكرها أيبدعه ا متحدث في حياة الشاعر صلة ب

 .اإلبداعيجسد لحظات  أنالواقع الذي يمكن  جزاءأجزء من  أييمكنهم اختيار 

نكشف  خاص بالنهاية وكيف يتعرضون لهاالشعراء عن السؤال ال إجابةمن خالل   .2
دينامي لوحدة  كأساسهو التوتر الذي يقوم  اإلبداعي عملية هام فعن عامل 

                                                           
 .111 :، صمصطفى سويف،األسس النفسية لإلبداع األدبي فى الشعر خاصة 1
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الشاعر يتحرك في حدوده وفي اللحظة التي  أن :نقول أنمكن بحيث ي ،القصيدة
  .1تكون نهاية القصيدة التوترهذا ينتهي فيها 

استنتاج ما يمكن و تعليقه عليها و  ،الشعراء أجوبة هبتحليل "سويف"لم يكتف 
في ظهرت ها كبيرا بينها ف، فالحظ تشابالمسوداتبعض  أيضابل حلل  ،استنتاجه منها

االتجاهات داللة مختلفة  أسهمكما ظهرت شاغرة وبعض التشطيبات،  أماكنمسودات ال
االستجوابات، والمسودات، ك :بأدوات اإلبداعدراسة عملية " أنوبهذا نقول  ،على الزيادة

مختلف  إدراكوفي  ،األدبية األعمالقد تفيد في معرفة نشوء  ،والتشطيبات، والمقاطع
كما قد تساعد على استجالء النص ، تقنيا اكاإدر على العمل الفني  أتطر التحوالت التي 

وعليه،  ،لتقسيمها أوالمنتهية  األدبية األعمالولكنها قد ال تكون ضرورية لفهم  ،النهائي
 .2"علم النفسغير المعرفة النظرية ب أخرىتكمن في حقول معرفية،  أهميتهان إف

الشعراء وتحليل المستخدمة، والمشفوعة باعترافات  األدواتمن هذه  ،وعلى الرغم 
بوصفها عملية  اإلبداعيةن هذا كله سيظل في تصورنا، دون العملية فإالباحث نفسه، 

 ،اإلنسانيةالنفس  نإثم  ،ن كثيرا من تفاصيلها الدقيقة تجري في الوعي الشاعرمعقدة أل
قاصرا  اإلنسانيد ما يجعل الفكر يغز عجيب فهي من العمق والغموض والتعقعموما ل
 .أمامها

  :يــاألدبة العمل ــسيكولوجي -3
فهذا هو المجال الحقيقي  ،تحليال نفسيا األدبية األعمالبتحليل  هذا المحور ىيعن 

 أمين"محمد خلف اهلل" و"وقد كانت بداية هذا التوجه مع  ،للممارسة النقدية النفسانية
 ."إسماعيلعز الدين خولي"، و"حامد عبد القادر" و"ال

                                                           
 – 119 – 119 :مصطفى سويف، األسس النفسية لإلبداع األدبي في الشعر خاصة، ص :ينظر 1

110 . 
 .19 :النقد النفسي، ص زين الدين المختاري ، مدخل إلى نظرية :ينظر 2
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 ( 1183 – 1118محمد خلف اهلل )  -أ
 "ونقده األدبالوجهة النفسية في دراسة كتابا سماه "من  "محمد خلف اهلل" لفأقد  
مساعدة باستطاع و  ،األدبمن نظريات علم النفس في تفسير  اإلفادةضرورة  إلىدعا فيه 

ضمن مواد التعليم وطالب الدراسات  "األدبيم النفس لع"يدخل مادة  أن"، "أحمد أمين
 يروج أبد إذ ،في الجامعة أستاذابوصفه  تأثيرهفضال عن  ،معة القاهرةالعليا في جا

 األدبفيها بعض خصائص العالقة التي تربط  شرحلدعوته لدراسات نظرية وتطبيقية 
 : اآلتيةوتتلخص دعوته في المعالم  ،1بعلم النفس

 تنويع ما دام العمل  إلىفي ضوء علم النفس ال تحتاج في نظره  األدبدراسة  نإ
نفس هذا  إلىوهذا العمل هو المعبر الذي يوصلنا  ،اإلنسانمن نتاج  األدبي
 ومشاعر. إحساساتوما تنطوي عليه من  اإلنسان

 ونقده، تتطلبه المرحلة الراهنة من تطور  األدبالمنهج النفسي في دراسته  نإ
رد مج إلىمن ميله  أكثرالفهم والمعرفة  إلىوميل الفكر المعاصر  اإلنسانيةالعلوم 

 الذوق واالستحسان.

 أمامشاملة تنير السبل  نفسيةفلسفة ذوقية  أساسعلى  إالوظيفة النقد ال تقوم  نإ 
 .2في النفوس األدبي التأثيرالناقد وتفتح له منافذ 

ونقده " بين  األدبفي كتابه "من الوجهة النفسية في دراسة  "لف اهلل"خفقد زاوج 
بق النقد النفسي في من ط أهموبين  ،وعلم النفس دباألالربط بين  إلىالنظرية التي تدعو 
هم مبادئ علم النفس التي تم تضمينها أالتطبيقية  النماذجبرز من خالل الوطن العربي، فأ

وتحليلها، العربي  األدباختيار نماذج من  إلىفكتابه لم يهدف  ،العربية األدبيةالنصوص 
نما حاول رصد معظم الدراسات ا  و  ،" و" مصطفى سويف"إسماعيلكما فعل "عز الدين 

                                                           
 .11 :ص زين الدين المختاري،مدخل إلى نظرية النقد النفسي، 1
 .11 -11 :، صالمرجع نفسه :ينظر 2
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، ا ورواجا في الوطن العربيوالتي القت استحسان ،التي تعتمد على تطبيق المنهج النفسي
معطيات التحليل النفسي يمكن االعتماد  أن، واألديبالقارئ والناقد،  إقناعوهو بذلك يريد 

 عليها.
 ( 1166 – 1811ولي: ) ــخال نــأمي -ب

في توثيق الصلة بين علم النفس  أسهموان الباحثين الذين م "خوليال أمين"يعتبر  
رساء واألدب الذين  األوائلكان من  إذن تعددت مجاالت بحثه، ا  قواعد النقد النفسي و  وا 
شعاره  وكانلى دراسة التطور اللغوي للعربية، ا  بالحياة االجتماعية و  األدبربط  إلىدعوا 
المجال الذي انفرد به هذا  أنغير  ،م فهماالتجديد قتل القدي أوبه "فن القول" افي كت

هذه العالقة في معالجة واعتمد على  ،الباحث هو دراسة العالقة بين علم النفس والبالغة
 أونفسي السياق التدرس في ضوء  أن إلى، التي تحتاج في تصوره "نآالقر  إعجازلة "أمس

ما  إدراكعلى  إالنظره الكريم، ال يقوم في  نفالفهم الصحيح للقرآالمعرفة النفسية، 
طناب إيجازفكل ما فيه من  ،استخدمه من ظواهر فنية بالغية بواسطة القواعد النفسية  وا 

شارةوتوكيد  جمال ،وا  طالةوتكرار  ،وتفصيل وا  بالفهم  إال..، ال يحلل . وترتيب ومناسبة ،وا 
     .1النفسي وحده

عالء ال أبا" النفسيةراسة بالد "خوليال أمين"تناول  ،وفي ضوء هذا المنهج النقدي 
 :في هذه الدراسة إليهاومن النتائج التي توصل  ،محاوال فهم شخصيته فهما نفسيا "المعري

هي السمة البارزة في سلوك هذا الشاعر الفيلسوف ليس في  "،ظاهرة التناقض" أن
نما ،المسائل الدينية فحسب ي ويعود هذا التناقض ف، 2ومواقفه وأفكاره آراءهفي كل  وا 

وهذه ضعفه والقهر لواقعه  المتوثبة في االستعالء علىالرغبة  :أولهما ،ظاهرتين في نفسه
، الظهور والتعويض عن "مركب النقص"ظاهرة مستوحاة من نظرية "أدلر" القائمة على 

                                                           
 .11 :، صزين الدين المختاري،مدخل إلى نظرية النقد النفسي 1
، نقال عن زين الدين 119 -119 :شايف عكاشة، اتجاهات النقد المعاصر في مصر، ص :ينظر 2

 .11 :ي، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، صالمختار 
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وتتصل هذه الظاهرة وثانيتهما: دقة نفسيته في إدراك عوالم النفس وخوالجها المتغيرة، 
ثر في دقة عاهة العمى التي كان لها أ ،والبيولوجية وخصوصا جيةالفسيولو بالوظائف 

  .1"وصدق تعبيره وتأمله إدراكهوعمق  ،حسه
في توثيق الصلة بين علم  أسهموامن الباحثين الذين  "خوليال أمين"لذلك يعد  
المجال الذي انفرد به هذا الباحث هو دراسة العالقة بين علم  أنغير  ،واألدبالنفس 
شارة ،وتوكيد ،طنابوا   إيجازفكل  ،البالغةالنفس و  جمال وا  لل عال ي ،وتفصيل وتكرار ،وا 

 .النفسيةمن الناحية  إال
  ( 2118 – 1121)  إسماعيلن ــز الديــع -ج

الدراسات  إلىالكثير  أضافوا نالنقاد الذي أكثرمن  "إسماعيلعز الدين "يعتبر  
معالم االتجاه النفسي "فقد تجلت  ،وعلميانظريا  واألدبحيث يعالج قضايا النقد  ،األدبية

المؤلفين  ينوتبلورت في هذ، "لألدبنونه" و"التفسير النفسي وف األدبيه "الخاصة في كتاب
 ،الناقدهذا  نإقلنا  إذاالحقيقة "ونحن ال نعدو  ،2"نظرية النقد النفسي أسسبعض  أيضا
ن كان هذا ، وا  تفسيرا نفسيالتفسيرها  األدبية األعمالمن طبق علم النفس على  أحسنهو 

لم  "إسماعيلعز الدين "و، 3كثيرة" أحايينفي  واإلسرافيخلو من المبالغة  الالتطبيق 
المناهج تداخلت في نقده  إذواحد،  اتجاه أومسيرته النقدية على منهج واحد  فييلبث 

ي ما يهمنا فهو االتجاه النفسي الذي تجلت معالمه بصورة خاصة ف ماأ ت،تجاهااالو 
 في النقاط التالية: األسس أو، ونستطيع حصر هذه المعالم ذكريهماكتابيه السالف 

الذي انطلق منه الناقد في الكتابين فاهتم  األساسوهو نفسه،  األدبيالعمل  تفسير-1
دراسة يلتفت كثيرا إلى  أندون ذاتها وفي ضوء حقائق علم النفس  األدبية األعمالبتفسير 

                                                           
 .11 :، صزين الدين المختاري،مدخل إلى نظرة النقد النفسي  1
 . 119 :انور عبد الحميد الموسى، علم النفس االدبي، ص :نظري.2
 .19، 19 :زين الدين المختار، المدخل الى نظرية النقد النفسي، ص 3
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معرفة تفاصيل الطرق التي يكتبها  أنفهو يرى  ،بداعيةاإلملية عال أو األديبشخصية 
   .1ذاته وتفسيره األدبيال تفيد كثيرا في فهم العمل  ،األديب

الشعوري  أونشاط باطني  األدبيالعمل  أنيرى الناقد وليد الالشعور:  األدبي العمل-2
فسيره في ضوء ضرورة ت تأتي، ولذ األديبوهو رمز للرغبات المكبوتة في ال شعور 

 .2بتحليل الالشعور يختصالمنهج الوحيد الذي  ألنه ،المنهج النفسي التحليلي
قد تفيدنا في فهم  ،األديبمعرفة حياة  أنيرى الناقد  ،أدبهوتفسير  األديبحياة  معرفة-3

قد تفيد في  األديبن حياة  يعتمد كثيرا على هذه القاعدة ألولكنه ال ،وتفسيره األديبعمل 
لم عحيث نجد ل ،أخرى أعماللكنها قد ال تفيد في تفسير  األدبيرموز عمله  اءناستك

 .3األدبية األعمالحقائقه قرائن كثيرة في معظم النفس 
التجليات النفسية في  أن "إسماعيلعز الدين " يؤمن: واألديبالنفس بين الناقد  علم-8

الفني حقائق  ثرهأن يضمبت األديببها الناقد وليس  يختصوظيفة  األدبيالعمل 
قحم فيه ن أننفسية من دون ما يحمله في ثناياه من ذخيرة  األثريكفي هذا  إذ ،سيكولوجية

    .4نتائج التحليل النفسي
في المعالجة النقدية على التفسير والتحليل والتقويم " إسماعيلعز الدين "طريقة  تقوم-1
الذوقية  األفكارهيمنة  بعيدا عن ،ةواالعتماد على المعرفة العلمية السيكولوجي ،الحكم أو

 .5وهذه العناصر مجتمعة تشكل في الوقت نفسه مسلكيته في النقد النفسي المتميعة،
 

                                                           
 . 191 – 11 :سي لألدب، صعز الدين إسماعيل، التفسير النف :ينظر 1
 .191 – 191 :المرجع نفسه، ص :ينظر 2
 .191 :المرجع نفسه، ص :ينظر 3
 .11-11 :المرجع نفسه، ص :ينظر 4
 .19 :زين الدين المختاري ، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص 5
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 أدبيعمل  أي ن" أإسماعيلعز الدين "يرى  قابل للتحليل النفسي: أدبيكل عمل  إن-6
  .1نفسية أسسبالدراسة التحليلية على  هتناولمكن ي نماإ ،عصره أوكائن ما كان نوعه 

ه          بااستطاع من خالل كت "عز الدين إسماعيل"الناقد  أننقول  أنوبهذا نستطيع  
 األدبيةالنقدية  الدراسات إلىيفتح فضاءات واسعة يلج فيها  أن" لألدب"التفسير النفسي 

جراءاتنظيرا  ،من الجانب السيكولوجي وما دراساته التطبيقية في الشعر والمسرح، ، وا 
العزم القائل بصعوبة تطبيق  دافعا بذلك ،عن تلك الدراسات أمثلة أونماذج  إال والقصة

 .األدبهج النفسي على المن
   

                                                           
 .19 :، صزين الدين المختاري،المدخل إلى نظرية النقد النفسي 1
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كل" و"هاملت" ربط قراءته ل " أوديب ملكا" لسفو ب 7981لم يكتف "فرويد" منذ 
نما تعدى ذلك إلى أه"شكسبير" بتحليل حاالت مرضا  ن ينشئ واحدة من مفاهيمه، وا 

بها أمه من أبيه، فيرتبط  يغار علىاألساسية وهي "عقدة أوديب" التي مفادها أن الطفل 
 ويبغض أباه بغضا شديدا ويعاديه. و عشقا  ولها

شي" نتقصى من خاللها عقدة أوديب في يوسنصحبكم في رحلة مع "جورج طراب
يب في الرواية العربية" مصدرا لهذه الدراسة، كتابه "عقدة أود اتخذناالرواية العربية، وقد 

ني" وعند " توفيق الحكيم" وعند " أمينة ة األوديبية " عند "إبراهيم الماز نتناول فيها "العقد
 السعيد" وعند " سهيل إدريس" من خالل بعض الروايات التي ألفوها.

 إبراهيم عبد القادر المازني: -1

ايته " إبراهيم الكاتب" وعلى حد مقدمة رو  في" إبراهيم عبد القادر المازني "كتب 
إلى  حض، ال تمت بصلة قربى، وال بعيدةمن إبداعه الم عمه أنه أراد أن يخلق شخصيةز 

ن هذا  لست أحتاج أن أقول أني لست إبراهيم الذي تصفه الرواية،؛ يقول: " شخصه  وا 
ي لست أرضى أن م إن في روايتي.  الالمخلوق ما كان قط وال فتح عينيه على الحياة إ

  1. "أكونه، فما تعجبني سيرته وال مزاجه

المازني من تناقض  " عكس هذا التصور لما تحمله روايةشييجورج طراب"ويذهب 
بالغ الحدة بين ما أراد الكاتب ذاتيا أن يقوله وبين ما تقوله الرواية موضوعيا رغم إرادة 

يفتح عينيه  ممخيلته وأنه ل ابتداع م الكاتب هوالمازني بأن بطله إبراهي وادعاءمؤلفها. 
، ليس حتى ضربا من الكذب الفني ـ حسب اسمهعلى الحياة إال في الرواية التي تحمل 
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تب وبين شخصية المازني ال يكاد يحتاج إلى ارأيه ـ. والتطابق بين شخصية إبراهيم الك
 1برهان. 

ن غير نفسه ؛أل شي" بأن " المازني" ما وصف أحدا في روايتهيبويستدل "جورج طرا
جري معه أن القصة هي بالفعل قصة حياة والده في استقصاء أولده األكبر نفسه أكد في 

كما  ك ير من نواحيها وأن األسرة تعرف الحوادث التي سجلها في روايته "إبراهيم الكاتب"
ينحصر في األسماء فقط إذ خلع "المازني" على  االختالفتعرف األشخاص، وأن وجه 

 باسمهأسماء أخرى ليحول عنهم األنظار، كما أنه عمد إلى تسمية بطله األشخاص 
 2الشخصي وجعل مهنته م له، كاتب. 

، كتب روايةلم ي أن "المازني" في حقيقة األمر شي" إلىيص "جورج طرابويخل  
 تية في قالب شبه روائي. اولكنه في الحقيقة كتب سوى سيرته الذ

آخر غير الحب،  شيءوال  ى موضوع وهو "الحبالكاتب" عل إبراهيموتدور رواية "
ال حب بمفهومه و  ربيالغ وهو في الوقت نفسه ضرب غريب من الحب، ال حب بمفهومه

نماالمصري،  ذلك أن السؤال الذي يطرحه حب بمفهومه "السيكوباتي".  باألحرىهو  وا 
و: هل ممارسة الشخصية هالإبراهيم الكاتب على نفسه وعلينا ويحاول أن يجيب عنه ب

 3 "يمكن للرجل أن يحب  الث نساء في آن واحد؟

يتنقل "إبراهيم الكاتب"، كالفراشة، وبسرعة زمانية قياسية ال تتعدى األسابيع من حب 
يلى" خالته الدلوعة "شوشو" إلى حب المرأة اللعوب، " ل ابنةالممرضة "ماري" إلى حب 

ة في الحب، ليس دليال على لتخموينتهي به المطاف إلى الزوج برابعة. والحال أن هذه ا
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نما هو باألخرى دليل على العكس،  "إبراهيم الكاتب" عاجز  نفألقدرة كبيرة على الحب، وا 
إلى أخرى وال يقر له قرار إال عند تلك التي تختارها له  امرأةعن الحب نراه ينتقل من 

 1. أمه

رى: فبطلها ال رقة كبويؤكد الدارس أن رواية " إبراهيم الكاتب" مبنية كلها على مفا
للعالم إلى  االختصارنسان بالعالم إال عالقة الرجل بالمرأة، وهذا يرى أن  مة عالقة لإل

م الجنس، وهو ما يجعل "جورج بعده الجنسي والعجز في الوقت نفسه عن ولوج عال
ي" يختلف مع النقاد الذين درسوا "إبراهيم الكاتب" في تحديد السمة األساسية طرابش

 ته.لشخصي

ك ير من تنطلق في ال نيالعصابيبيا، فلغة اويرى الكاتب في " المازني" نموذجا عص
، و مة نص واحد على األقل للمازني يستدل به الناقد األحيان بغير ما قصد االنطالق

 تحتمل العلى عصابية " المازني"، عنوانه الكتابة وحاالت النفس"، ويؤكد فيه بصراحة 
 2ة التي يكون عليها وهو يكتب هي حالة الالوعي. لبسا أن الحالة النفسي

 ة وعيناه معصوبتان.ييقول "المازني" لقد غدوت كال ور المشدود إلى السياق

 أشعر... ولعل الذي ال وال حياتي...فهي تدفعني من حيث أشعر ...كذلك اراني في
 إلىفوع مد أنيك يرا ما اشعر و  أقوى من الذي ندركه من وسائلها،نفطن إليه أفعل و 

م في يدي في تلك اللحظة... يكون القل... و إرجاءها أوالكتابة واني ال املك التحول عنها 
ط بي...  م مما يحي بشيءائر، ال أحس ما حولي، بل ال قدرة لي على اإلحساس وأنا ح
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، وأنا ال أدري إال أين تقضي بي...  م يمضي بي القلم بال تحظر لي عبارة فأخطها
 1 "توقف.

 امتدادهي بم ابة ال انية " إبراهيم ال اني"  شي" أن رواية "المازني"ي"جورج طراب يعتبر
األولى أو هي جزء  اني منها، وهي تغطي فترة العقدين الرابع والخامس من  ايتهلرو 

بطله فحسب، بل حرص  باسمحياته. "فالمازني" لم يصر في  اني روايته على التمسك 
"إبراهيم ال اني" هو "  الذي جعله في صدر الرواية بأنأيضا على التنويه في اإليضاح 

 2تكملة إلبراهيم الكاتب. اني ال  ألكبر أيضا أن إبراهيم ا ابنه". ولقد أكد إبراهيم الكاتب

ما الجامع بين "إبراهيم الكاتب" و" إبراهيم ال اني" ؟. فالمرأة هي المحور األوحد للعلم 
كما أن عاطفة " إبراهم الكاتب" توزعت بين نساء  ، بلكليهما يناإلبراهيمبالنسبة إلى 

وكما  اهيم ال اني"، بين نساء  الث: تحية وميمي وعايدة.كذلك توزعت حياة "إبر ،   الث
 قرار ناإلبراهيميل اني له قرار عند أي من نسائه، كذلك لم يقر  لم يقر يناإلبراهيمأن أول 

 3عند أي من ال الث. 

 اختاللية "إبراهيم ال اني" تؤكد على نحو ال لبس فيه، إن أول جملة تفتح بها روا
ه من مكتئبا، متبرما، يشكو إلى من يلقا ذات يوم " عالقة بطلها بالمرأة: أصبح "إبراهيم"

  4 "اإلخوان أنه ال قدرة له على فهم المرأة.
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ى أن "إبراهيم" هو على الدوام، في عقده الخامس كما في عقده ال الث، لص إلخن
أياها، وهو في عز له على فهم المرأة، والذي ال يستطيع أن يتعامل و  ال قدرةالذي الرجل 

 هرمه.رجولته، إال كطفل تأخر نضجه أو كشيخ تقدم 

عالقة" إبراهيم" بالمرأة عالقته بزوجته "تحية": فهو يصارحنا  الختاللأن أول مظهر 
وهذه بعض الشواهد على  .عاطفته نحوها قد فترت الرواية أنه قد ملها وبأن امتدادعلى 

مرأتي بعض اإلهمال، وما جنت اسبيل الم ال ال الحصر: " ما من شك في أني إهمل 
  1من ملل لطول العشرة وفرط األلفة."  ياعترانستحق به ذلك، وال ذنب لها فإن شيئا ت

رف "إبراهيم ال اني" على "عايدة" والغريب في األمر أن زوجته "تحية" هي التي عتوي
اآلن  بعد عرفكمن تكون هذه البنت الحلوة...لن ن ها لزوجها. "... هذا زوجي يسألنيقدمت

وجنتاها من هذا ال ناء، قالت تحية:  الحياء " عايدة" واتقدت إال بهذا الوصف." ولما غلب
" أال يسرك  ناؤه يا عايدة... إن زوجي ذو عين فاحصة، وذوق سليم، أليس كذلك. ولم 

نما قائلة: " تعالي معنا ال يناء بل دعت عايدة إلى مرافقتها للستكتفي تحية بهذا ال 
 2تخجلي. فإن بعلي هذا رجل طيب. " 

ها، معللة هذه " عايدة" للعشاء مع هدعو نما على يوأصرت "تحية" بعد العودة من الس
لصلة بينك وبين زوجي." ورغم هذه التسهيالت فإن "إبراهيم" لم و ق االدعوة قائلة: " لن

، إال أنه بقي مصرا على أعزاءهعالقته بعايدة. ومع أن عايدة حاولت أك ر من مرة يطور 
أن يعاملها كأب ال كرجل. حدث مرة أن خرجا بمفردهما إلى الهواء الطلق، وفي غمرة من 
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الوله والشوق، ألقت نفسها على صدره، وقالت له: "بسني يا أستاذ" فتبسم ومال عليها فقبل 
 1عنه وقالت: " كأنك أبي".  جبينها، فرفعت نفسها

عالقة " عايدة" بإبراهيم" في كلمتان: جموح وكبح؛ فعايدة تريد أن تغدو  وتختصر  
براهيم يحاول أن يكبح هذا الجماح،  بغير عنان وان تعتصر متع الحياة ولذات العيش، وا 

 .ويردها إلى القصد واالعتدال

"عايدة"، رغم أنها كانت فاتنة وما أستطاع "إبراهيم" أيضا أن يحب " ميمي"، بعد 
الجمال، فوجهها كأنما يترقرق فيه ماء الحياة من نضرة النعمة، رشوف، عبقة، لبقة، لينة 

 في منطقها وعملها، مطلوع ال كبر فيها وال تكلف.

سوى أن يحبها، دون أي مقابل آخر من زواج  شيءرغم أنها كانت ال تطالبه بأي و 
  2ا ويضيق مما يتجشم في سبيلها، ويعد صلته بها ورطة. ، فإنه كان يبرم بهالتزامأو 

، وبالتالي فإنه كان يصلح ألن امرأةأخيرا في أن يقيم عالقة سوية مع ويفشل إبراهيم 
يكون للمرأة أبا وأخا وصاحبا فأصعب األدوار عليه بالمقابل أن يكون لها رجال، ذلك أن 

شي" هي أمه، ومع األم ال يجورج طراب المرأة الوحيدة التي يمكن أن يحبها حسب تصور "
 يستطيع الرجل أن يتصرف كرجل.

ويستدل الناقد ويعلل حكمه هذا بما ذهب إليه " توفيق الحكيم" أن المرأة كانت غائبة 
 7818في حياة المازني" رغمن حضور النساء الك يف في روايته وقد كتب الحكيم عام 

" إذ يقول: "...وأنا في ؛المعاصرين أدباءناأة في  قافة بعنوان " أ ر المر لمقاال في مجلة ا
اللذيذة التي تعج بالنساء  ةالحقيقة عاجز عن أن أستخلص من بين رواياته الك ير 
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ها كانت صاحبة الشأن واحدة أستطيع أن أقول إن أمرأهالمدلالت، واألوانس الرشيقات، 
ه المرأة موجودة بالفعل، ته. على أن الذي ال شك فيه عندي بال نزاع أن هذاألول في حيا

 1ولوالها ما أستطاع " المازني" أن يكتب قصصا". 

للت فقال: لقد كانت في حياتي امرأة د وقد رد عليه " المازني" في مجلة الرسالة 
األستاذ" توفيق" عليها في رسالتي أليه وهي أمي، فقد كانت أمي وابي وصديقي. وليس 

الناس ، ولكنه آ ر أن يموت في  أبا كغيري من لم يكن لي أبا، فقد كان لي ههذا ألن
الحب واإلجالل في، فلم تبقي لي حبا أستطيع أن تي... وقد استنفذت أمي عاطفتي ا حد

 أفيضه على إنسان آخر، أو إجالال لسواها.

ل قب النعم أستطيع أن أصادق وأصفو بالود، لكن العشق على م ال مجنون ليلى... 
 2..لي به وال طاقة لي عليه..

يرا في األدب العربي، عز أن نلقى له نظي يالمدهش الذ االعترافهذا  إن مقدمات
ر الكبير الذي تلعبه األم في حياة و لنا الد بينت "إبراهيم ال اني"و "إبراهيم الكاتب" وروايتا

ين بل إنها المرأة األولى واألخيرة رأة السابعة التي شغلت اإلبراهيمالمازني. فهي ليست الم
هما، فهو يصارحنا من مستهل الرواية أنه إن أحب إنسانا حبا حقيقيا أنزله من يياتفي ح

ن كانت ال تعادل منزلة  نفسه منزلة   3زاحم. مه. فإن هذه ال شريك لها وال مأتقارب، وا 

ن يصادق أاستطاعة "إبراهيم"  أمه نفسها هي خير من يعلم أن أقصىولقد كانت 
معنى وصيتها األخيرة لتحية قبل وفاتها: " الرجال يحبون المرأة، ال أن يحبها، وهذا هو 

طفاال رضعا ...وقد كنت البني يكونون بين يدي المرأة الحكيمة أ لكنهمأن يكون سادة، 
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ا... ال تجعليه يشعر أنه فقد أمه أي وأخشى أن ال يهون عليه أن يفقدهمو صديقا،  أما
فقد الصديقة. والذنب لي، فقد أنسيته ، وال يتعزى عن األمى عن فقد صديقته. فإنه يتعز 

 1األم لما صرت له صديقة..." 

تصير صديقة  فتحية ما كان لها أن "ب سدىهولكن ما كان لوصية األم إال أن تذ
كان يمكن أن تكون له صديقة.  التي رضع "إبراهيم"  ديها المرآة وحدها إلبراهيم، ألن 

لت امرأة م ل ما احتملت تحية منه، وال وهكذا فإن إبراهيم، مع إقراره، بأنه ما احتم
ليس له صديق،  ما تجاوزت عنه، كان يحس مع ذلك انتجاوزت بنت حواء عن م ل 
   2وأنه فقد الصديق يوم فقد أمه." 

بد أن  إبراهيم" الشي" أن المرأة الوحيدة التي يمكن ان يحبها ""جورج طرابي تبين ل
ال يبقى أمام "إبراهيم" من حل  كائن ال وجود له،ما أن م ل هذا التكون كائنا بال جنس، وب

غير أن يتصرف هو نفسه ككائن ال جنسي. وطريق الرجل ألن يكون كائنا ال جنسيا أن 
يبقى طفال إال ما بعد انقضاء أوان الطفولة وأن يصبح شيخا قبل حلول أوان الشيخوخة، 

براهيم ـ حسب تصوره ـ هو هذا الكائن الذي أصر ان يبقى طف مت أمه حية، اد ال ماوا 
  3. شيخا لما ماتت أمه وانقلب

إن الت بيت على األم هو ما يجعل الطفالة المظهر الرئيسي لعصابية إبراهيم، 
من  بشيء" ماري"  الذي يتحدث فيه إبراهيم عن عشيقتهوبالفعل، أن المقطع الوحيد 

ات" " المادونا"... ي" " قسمبراهيم على " مار والحنو هو المقطع الذي يضفي فيه إالحب 
ة حبها، متعه حدي ها، وأنس محضرها ولذاذ فر منها بال سبب، وحرم نفسه  التي ماري 
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بها يجلس علة لركبتيها كالطفل ويسند رأسه إلى صدرها، ويمسح ماري التي كان إذا خال 
 1، وهي التي تحنو عليه وتقبله، وهو مغمض العينين." لها وجهها براحته

 فلة التي صارت صبية، كان يطيب له أن يتحول بين يديها إلىشو" الطوحتى "شو 

طفل، كمشهده تحت نافذتها وهي تلقي إليه الطعام لقمة لقمة تماما كما تفعل األم 
. " ميني من هناطعلشوشو وقال: من هنا، أ فأومأفلها: "...فصار تحت النافذة مع ط

سن. فهز رأسه مصرا وأعلن كن كيف أستطيع؟ تعال إلي، هذا أحفابتسمت،  م قالت: ول
ات، واهتز كيانه سرورا بتناوله الطعام ه بلقمة وقطعة من الجبن أو بضع زيتونإليها اكتفاء

 2بهذه الطريقة. 

وعلى النقيض من هذه الصورة تأتي صورة األب، حتى يكاد بدوره أن يكون نمطا 
نفسه بقدر  االبند لألب الشرير في األدب التحليلي النفسي، وهذا األب لم يمارس شره ض

في  وأميمات أبي،  "ما مارسه ضد األم المعبودة، المصنمة. وهذا من منتهى الشر.
سود الدنيا في عينيها... ولكن القليل الذي عمرها، وقد  أذاقها في حياته ما ال ال ين من 

 يطيره الظفر الذيه مضافا إلى الك ير الذي سمعته يقنعني بأنه "هو" لم يكن يساوي تعرف
 3المقص من أصبع أمي..." 

القادر المازني  عبد شي" أن إبراهيميتأكد مما ال يدعوا إلى الشك لدى " جورج طراب  
، وأصبح حبيس هذه رخبالجنس اآلوعلى عالقته  صاب بعقدة أوديب، أ رت على حياتهم

 لم يقم أي عالقة سوية بإمراه طوال عمره. ، إذ انه العقدة
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 ـ  توفيق الحكيم: 2

ويرى أن سبب هذا التأزم ال  ،ق الحكيم: يخالف المازني في تحليله لعقدة أوديبتوفي
 ويعطينا بذلك ،د في نفسه هذه العقدةلمه بل الكره هو الذي و أليرجع إلى حبه المفرط 

األم التي إذا ما  وأمرأة للها "محسن" عن اطته "عودة الروح" التي يتحدث فيها بيبروا م اال
وهذا  بناال وهذا العداء يمس األب قبل أن يمس ؛يكون سوى عدوا لهاأنجبت ابنا فهو لن 
 الم ل ةما يسمى بالحركة 

 

 1 

 

كلما زادت  واالبنوزادت قوتها عند األب  ية واضطهدتفكلما زادت العقدة األوديب
 العقدة األوديبية المعكوسة. عند األم 

نرى بأن العقدة متواصلة  فصلها ال اني أين ىإل تتواصل رواية " عودة الروح" وتقفز
البيت  ىهو "محسن" يعود بعد غياب طويل إلافه ،ومستمرة بابتعاد األبناء عن الوالدين

على شيء فإنما يدل  دل وهذا إن ،ليواصل عملية التعقيد والتحول مع األبوين خاصة األم
ين الحتمية ألن هذا محكوم بقوان؛طرخه األيام سيكون النقاش فيها بين العائلة أيعلى أن بق

نما يبدو  ومما ،النفسية المرضية أن "محسن" ال يكن الكره ألمه على الصعيد الشخصي وا 
وكرهها لزوجها الذي لطالما عيرته  خريتهاعرفي الطبقي وسبب ذلك هو سعلى الصعيد ال
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حضرة إمتى يا ك تقول له:" من ااألتر  بنتيعرف عن الحضارة شيئا وهي فالحا ال كونه 
 1." .ي مدتتك وعلمتك األبهة.لال اكر أننح...أنت تالعمدة الفال

" دائما يعطي ألبيه صورة في السلوك واللباس األقرب إلى التواضع محسنلهذا كان "
غالية  "وترف "طنافسصورة المرأة األجنبية التي تعيش في بذخ  ألمهويعطي  ،"البلدي"

ف يقوم الشيوخ والناس رت في القرية أو الريم وكلما ت،خدمها خادماتورياش فاخرة" 
بكلماتها القاسية الجارحة وتنقدهم اول االبتعاد عنهم حبالترحيب بها بطريقة مفرطة وهي ت

 2فالحين...؟"  ياقول:" ..أنتم ليه كده   لكاكين ؛ت

ذا رأ ي بنسوة الفالحين يحضرن في عجالة ليقبلن يدها وهي تقول: "حاس ينهاوا 
 3ي فستاني....." ختوس

ذا ما أراد الكلب" و  لناظرتناديه " اوحتى الناظر  من  ف"محسن" أن يخف ابنهاا 
 4ول فالحين" ...د إيه ه " حراميرد علتمة "حرام" لمها القاسي لهؤالء بككال

المترفة واألطباق  بالرغم من وجوه الحياة ئبويكت رضجيل "محسن" جعوهذا ما 
ة ذلك الجو المملوء بالحرية في القاهر  هالجو البسيط الذي كان يعيش ىإل صدااللذيذة مقت
 والسعادة.

 ةهي المسؤول هفاألم في نظر  ي؛الهاد طالخي عنريد "محسن" في األخير أن يضلنا ب
إلرادة األم  ن نيي أنوالبد  له، أما األب فهو رجل ضعيف مسكين ال شخصية، الوحيدة
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أدبيات ها سمر " بصورتها النمطية كما تءةاخصالتي تأخذ في كامل النص أبعاد األم "ال
 1التحليل النفسي. 

واأل اث  ،إن انصرافه عن األكل اللذيذ ؛شعورهال ن "محسن" يرفض كل هذا في إ
وعن  يبي غير الطدما هو إال هروب وانصراف الطفل عن ال  فاخروالبيت ال،الرائع 

يتغير جمال الطبيعة في  لما تماما م يعة،لشر ن غير الدافئ لألم الشريرة الخائنة اضالح
 ، منذمنذ طفولته و منذ صغره تهشف "محسن" أن كرهه لوالدتة وهنا يكفوقت العاص

 2زان الالشعور. خالسنوات التي يمتأل فيها 

ته اك حياته وسبب صراعلإن الصراع الذي يعيشه "توفيق الحكيم" يدور في ف
 خرآلذي أراد أك ر من أي فنان ا  م هو الفنانيامرأة فالحك»سببها  ه؛واختالفاته مع نفس

مسألة صحية أو مرض  قول أن المسألة كانتنالمبالغة أن من وقد يكون  ايكون فنان أن
 ية بل لن تردد بأن تقول إنها مسألة رجولة أو خصاء.حر أو أك ر من ذلك مسألة 

الذي حمله "توفيق الحكيم" على كتفيه منذ طفولته األولى قد أعطى نضاله  األبإن 
ري حه في الوقت نفسه مفعول سدعن فنبعد النضال في سبيل المطلق، وال الفنسبيل في 
 ،قد يكون فعل تصالح مع األم الشريرة فيجردها من سالحها الفالوسي ؛ة باألمتصل سببه

ويعيد إليها وجهها األول وجه األم الطيبة ذات ال دي الذي لبنه كماء الفردوس إنها صدمه 
فحة واحدة: يقول في ص حسنةدليل ذلك هو كتابه عن أمه بصورة على نفسه ك يرا و  تأ ر 

و أعمق هو حعيش القصص بكل وجداني على نأعلى أن الذي جعلني ""توفيق الحكيم" 
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اد والدتي: فقد اضطرها إلى شغل الوقت بقراءة قصص ألف ليلة وليلة قخر طوال ر آرف ظ
 1."...وحمزة وسيف بن ذي يزن ونحوها ةوعنتر 

" في سبيل الفن تتم ل في تصوره عن طبيعة العالقة بين وفيق الحكيمتإن جهاد" 
طلب قبل لفنان  شف عن وجه غريبتك "زهرة العمر"هذا األخير وبين الحياة فرسائل 

ى عن وعي تبنب ومن هذا أنه غر واأل"أسلوب"بحث بلوعة عن يالحياة التعبير عن الحياة و 
وأكد أن اإلنسان األعلى هو الذي يصون  "عاجيالبرج ال"هذا المفارقة فتبنى لنفسه أسطورة 

ن زهرة أ يرنشفي األخير ينبغي أن  .ضي في أي صورةال األر تشغالجمال الفني عن اال
العمر هي طبيعة الفن الذي أحبه "توفيق الحكيم" والذي أراد أن يكرس نفسه راهبا في 

قد حددت له ال قدره الفني  الرواية العائلية للطفل "توفيق الحكيم" أنمعبده وما نزعمه هنا 
ليس الفن هو :" لييكف هيعر تبنى "الحكيم" يتلذلك  ،فحسب بل مفهومه للفن وذوقه الفني

إذا فالصراع  ؛طرة ومصغرة كيميائياقالحقيقة وليس هو الواقع بل شيء آخر: أنه الحقيقة م
ده ليس تقيد و الفن فالفن عنمنه كتاباته يدور في فلك الحياة ضتو  "الحكيم"الذي يعيشه 

ي، ومنذ إلى عالم علوي مده اآلطالحياة بل هو أيضا طريق خالص اإلنسان من شر 
 2 خلق. ينسى فيه أنه من تراب

حاط بها وأعطها عظيم االهتمام م ل توفيق أمرأة و لبا اهتمما من أديب عربي 
توفيق باهتمام "ت حضحواء هي التي كالحكيم، فالمرأة بأبعادها ال ال ة كامرأة وكأن ى و 

، فلقد رأى فيها عدوا بقدر ما متناقضين م نى قطبين نوموقفه تراوح بين قطبي ،الحكيم"
لفن ومتصوف له، وعلى الطرف اآلخر يرى فيها المصدر ا ما وخطرا يهددخصرأى فيها 
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جاه المرأة، فهو من األول لإللهام الفني، ومن هنا وضع الناقد يده على فلسفة "الحكيم" ت
   1والمرأة في نظره العدو اللدود لرجل الفكر. ،كرفنه رجل جهة يخشاها أل

ما كان هناك ك فنينه لوال المرأة لما كان هناك إلهام أولكنه يدرك من جهة  انية 
يقول:" إن هذا االضطهاد، الفعلي أو المتوهم بما  ،كرهه ألمه و حبه دسجأدب وفن، إنه ي

عبة ل، التي ال يمكن بدونها لالتماهيلية اأو  شغالإبعه من نقاط، يمهد الطريق أمام يستت
يتماهى االبن مع األب،  حتىضمن نطاق الم لث األوديبي. ولكن  عبالحب والكره أن تل

ياه في الم ىال يكفي أن يتعاطف معه، بل البد أيضا أن يتساو  ما  ،من االضطهاد قاموا 
ال هذا الشيء الرجل رجولته؟ خسارة  الشيء الذي يمكن أن تعادل خسارته لدى الطفل

يمكن أن يكون سوى  دي األم. فوحده الطفل الذي يتصور أن أمه تحبس عنه لبن  ديها 
مه به يمكن أن تلبس عليه األمور حتى ليتصور نفسه تقمص شخصية األب الذي تسم أو
 2صته زوجته.خ

والدة "توفيق الحكيم" عنه  ديها؟ هل امتنعت عن إرضاعه؟ أم هل  تلكن ما حبس
؟ الواقع أن الحكيم ال يحد نا إطالقا عن رضاعته من أمه أو من غيرها. "مرا" نهاكان لب

  3ديا. الكن  مة وقائع أربع في حياته في فترة الرضاعة يمكن أن تقدم لنا خيطا ه

 :وقائع الث  تترجمهإن كره "توفيق الحكيم" للنساء )المرأة(

  في ذاكرته إن من الصور الباهتة التي لب ت عالقة  ولى:الواقعة ال
رأيتها صفراء الوجه ك يرة الرقاد في فراشها،  " ؛من تلك المرحلة مرض أمه الطويل
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صابتها العلل... وكانت قبل حملها أ تنينحيلة إلى حد مخيف... قيل أنها منذ ولد
 1. "الوالدة بي  مهي ممتلئة الصحة ...ولكن الحمل األول 

 :ة كانت دائماكهافا هفية صغيرة حمراء لصورة س" الواقعة الثانية 
وليس صعبا علينا أن  "ها اإلفطار بالفاكهةلبجوار فراشها... فقد كان موصوف 

ال دي، والحال أنه حتى هذا البديل  نع يالة أصبحت بدكهافنتصور أن هذه ال
كنت اختلس النظر إلى هذه الفاكهة "كان بغالء  منه محرما على الطفل "توفيق": 

 . "لي الدنو منها. فقد قيل لها أنها دواء من األدوية ويسيل لها لعابي وال يباح
 :زهير"مولد أخيه األصغر والوحيد الذي سماه والده  الواقعة الثالثة" 

بن أبي سلمى" والحال أن الوليد الجديد هو على الدوام الشاعر "زهير بانا متي
لوليد أخطر للطفل األول على  دي األم بالمعنى المادي والمعنوي معا لل دي، فا

الحضن الوالدي. وقد يكون  سو الدليل الذي يطرد األصيل من فرد الجديد هو
ر الذي كببحد ذاته لتشغيل أولية العصاب لدى األخ األ ياإلى الحياة كاف قدومه

 اتجسيديتصور أن أمه خائنة وغدرت به وصارت رمزا للشر بعد أن كانت 
على  دي أمهما ولكن يحد نا يه زهير خالحكيم ال يحد نا عن منافسة أو طبيعة. لل

فقد كانت "والدتي  ؛ر لهذا ال دي هو "حلوى األم"خعن منافسته له على بديل آ
 دواء وصفهنها إ ء وتقول لي عندما أمد يدي إليها تحب الحلوى بعد وجبة الغدا

الطويلة إزاء وقفتي ي لم أعد أقتنع بهذا القول فكانت نالطبيب ولكن يظهر ألها 
صغير يلتمس الحسنة تلقي إلي بقطعة صغيرة قائلة" من روح  ذحاية كشذالمستج  

لم يكن يمد يده بالسؤال بل  قليال ي األصغر فإنه عندما كبرخفي داهية" أما أ
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كان يقتحم ويخطف من يدها خطف ما يراه قبل أن تلقي في فمها، ينظر المصدر 
 1نفسه. 

 اما الواقعة الرابعة:

 :على وهم الحرمان  يتوفيق المرض رد فعل الطفل الواقعة الرابعة
هذا من  دي األم. وقد لبس في البداية شكال ساديا، عالوة على حب تحطيم 

وأطباق وغيرها ك وسكاكين اشو أاألشياء و"إلقاء أدوات المنزل وأوانيه من مالعق و 
نقلب رد اة عليها والمرح بمنظرها وهي ملقاة بالطريق إلى  م جمن النافذة، والفر 

ا حقيقيا واعتالال عاما في الصحة: " م عقب هذا العهد مرحلة أخرى الفعل مرض
هذه  لكني الطويل...لقد ولدت فيما ممتلئ الصحة... و ضأك ر وضوحا: هي مر 

 بي لمتالصحة لم تدم أك ر من سنوات قالئل، أربع أو خمس... م أ
 لي أن المرض كان مقيما بجسمي الإاألمراض...إني أذكر هذه المرحلة...يخيل 

ت مجرد أمراض األطفال قلإال ليعود....لست أدري أي نوع من األمراض... زولي
سهال ونحو ذلك...إنها كانت أمراض أخرى،  ديكي المعتادة من حصبة وسعال وا 

عالوة على أمراض الطفولة تلك، استغرقت عندي سنوات متتالية...وكانت فترات 
في هذا "المرض المقيم"  الشفاء أقل من فترات المرض وال يشف علينا أن نرى

فبمواجهة األم "القادرة"، وسيلة  "نااأل"وسيلة دفاعية أخرى من وسائل الدفاع عن 
 2ية على اللحظة اإليجابية والسادية السابقة. ختتقدم في الخطة السلبية والمازو 
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 ـ أمينة السعيد:3

يفية نقله إلى شي" الواقع، وكيبحسب منظور "جورج طراب "أمينة السعيد"تناول دراسة ت
بية القائمة على اآلخر في ضوء الدراسة النفسية التي تتعاطى مباشرة مع العقدة األودي

ب خير مع األلروائية من جهة، وعدوانية هذه األبة اتام عند الكهحب االبن الذي كان األ
"ألن األب هو الرواية الوحيدة لألحداث في  قولالمن جهة  انية، وهو ما جاء من خالل 

اصة من خالل خ ،ايات "أمينة السعيد" ال الث، وعدوانية األب المتوهمة أو الفعلية" رو 
وءة أو آخر الطريق" أو الجامحة"، وبغض النظر عن األحداث التي جرت من خالل نبال

على  فان الصورة التي جرت من خالل هذه الروايات هذه الروايات أ ر صراع األب واالبن
 أولى مستويين، مستوى ى أن دراسة" أمينة السعيد" أتت علحساب األب، مع اإلشارة إل

ة للمستوى األول فقد بسنالبالتأويالت، أما للغة بأمانة، وال اني فتح المجال  وقائعنقل ال
على روايات تفرض على نفسها  اولهذا كان االختيار منصب، جاء بم ابة السيرة الذاتية

ي وهو إصالح األسرة، وأما الرواية سام هدفالتحليل النفسي من أجل الوصول إلى 
 ة" فهي قصة طويلة نشرتها "أمينة السعيد" ضمن مجموعة وجوهءاألولى والموسومة "بالنبو 

 1الظالم. في 

إلى ما ستؤول إليه  بين األب وابنه والتنبؤ األوديبي وهي قصة تدور حول الصراع
 العالقة بينهما فيما بعد.

 :م الين لها أعطتفي عدة محطات، وقد  ولهذا جاء العنوان عاكسا للمضمون
المي ولوجي الذي تنبأ لملك طيبة وزوجته، بأن االبن سوف يقتل أباه  فة العراءو نباألول 

 وءة فعال بالرغم من محاولته تفاديها.بنزوج أمه، وبعد مدة توقفت الويت
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بين األب وءة قارئة الفنجان التي تنم عن الصراع الطويل نبوءة ال انية وهي نبوأما ال
ب في كال وءة لألبوأبنه، ولكنه سينتهي بالقتل، ولكن على هامش الحرية الذي تتركه الن

 وءة عراف طيبة يكون االبن هو الذي سيقتل األب إن ولد.نبالحالتين محدودة. فهي 

راض الذهانية فبعد ماروت لنا فهي تصنف ضمن األم "سامح"قصة الولد  وآما
الكره تجاه أبيه.  لم يكف له سوى كبت مشاعر "سامح"ة، فإن هو الضحي االبنوءة أن نبال

 فالذهان إذن هو أخطر اضطرابات السلوك الذي يمكن أن يصل إليها الفرد.

كما بينت "أمينة السعيد" من خالل قصة أخرى وهي ذات طابع رومانسي وهي 
"الجامحة"، فهذه األخيرة تم ل قصة حب، حب حزين، حب فلسفي، وهو حب أميرة 

ضمن سلسلة الرواية  وءةنبالقصة وال هذه بين "ييشطراب"بيها، فمن هذا المنطلق جمع أل
ور األب فيها كان طاغيا ولكنها تدور في حلقة الحب ال الكره، وهو ما ضألن ح ؛العائلية

 ختام إلى الربط بين األم واألب.اليصل في ، و اال سالب اوكا موجبلولد لديها س

من جهة أخرى ألن تكون موعظة أخالقية في إطار  "يقآخر الطر "وبقدر ما تطمح 
وءة بشكل كبير ألنها تلقي الضوء أيضا على األب نبة من البي، وهو ما جعلها قريصصق

 واقع إلى حد كبير أيضا.لالشرير واالبن الضحية، وهذه األخيرة ترسم ا

  سهيل إدريس : – 4

" "ســهيل إدريــسيــة فــي  إنتــاج الوقــوف علــى مالمــح العقــدة األوديب حــاول جــورج طرابيشــي
األدبـــي، دأب "طرابيشـــي" علـــى دراســـة ســـيرة "ســـهيل إدريـــس" الذاتيـــة، والمكتوبـــة فـــي إطـــار 

"، حيــث يعــود فيهــا الحــي اليتينــي" وال انيــة "الخنــدق العميــقروائــي علــى دفعتــين، األولــى "
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البطولــة فيــه الم لــث األوديبــي إلــى االشــتغال وفــق العالقــة التقليديــة المعروفــة، فيتــولى دور 
 .1االبن كمتمرد من جهة أولى على األب، وكمتحالف من الجهة المقابلة مع األم

هـــذه الدراســـة أيضـــا لمبـــدأ اللـــذة ولمبـــدأ الواقـــع، فمبـــدأ اللـــذة تم لـــه األم أيضـــا، تخضــع 
بطل "الخندق العميق" إلى هذا المبـدأ علـى حسـاب مبـدأ القيمـة األبويـة، وقـد  ساميوينحاز 

ى إخــراج الروايــة إخراجــا اجتماعيــا، يصــب فــي إطــار العقــدة األوديبيــة؛ عكــف المؤلــف علــ
نما تتعداه إلى بعده االجتماعي.  فكراهية األب ال تأخذ البعد السيكولوجي والعقد فقط، وا 

"الخنــدق العميــق" إذن هــو مشــروع يجســد لمبــدأ القيمــة، والــذي يحيــل مباشــرة إلــى مبــدأ 
ا لهـــذه الروايـــة، وهـــو فـــي ذلـــك يعـــي جيـــدا رموزهـــا، اللـــذة، فالناقـــد هنـــا يضـــيف تحلـــيال عميقـــ

ويحــاول الوقــوف علــى شــفراتها المعقــدة؛ فصــنف القــيم حســب مضــمونها، ومــا تتســم بــه مــن 
روحانيـة وروحيـة معــا، إال أنهـا كمـا يقــول الناقـد ال يمكـن أن تلغــي جانبهـا االجتمـاعي. كمــا 

 ة.هذه األخيرة تم ل اللذالقيمة تقترن دائما بالمكافأة، و أن 

األب في هذه الرواية رجل دين، ويفرض على ابنه االنضمام إلى الحلقة الدينية، كمـا 
يفــرض علــى األم والبنــت أوامــر قمعيــة للخضــوع إلــى ســلطته الظالمــة؛ وهــذا الوضــع يجعــل 
االبن يتمرد على أبيه، وهنا سيحارب الفتـى علـى جبهـة جديـدة، بغيـة الحصـول علـى مكانـة 

تـال ألجــل الــدفاع، ال عــن لــذة شخصـية، بــل عــن قيمــة مضــادة، أخـرى، حيــث أنــه اختــار الق
 قيمة جديدة، فهنا يمكن تسمية هذه الحالة بحرب القيم.

إن التمـــرد علـــى األب، المحكـــوم بكـــل العوامـــل التـــي تقـــدم بيانهـــا، ســـيأخذ شـــكل دفـــاع 
موضـــــوعي عـــــن قضـــــية التقـــــدم االجتمـــــاعي. فـــــاالبن سينتصـــــر ال لنفســـــه، بـــــل لـــــألم التـــــي 

ب، ولألخت التي يريد األب أن يفرض عليها الحجاب وأن يحرمها مـن حقهـا يضطهدها األ
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فــي الحــب والحيــاة والــتعلم، وبالتــالي هــو انتصــار للمــرأة بصــفة عامــة التــي ينــزع عنهــا األب 
 .  1كل صفة إيجابية سواء على مستوى الذات أو على مستوى المجتمع

نمـــا انتقـــل إلـــى دراســـة لــم يكتـــف الناقـــد هنـــا بالبحـــث عـــن تجليـــات العقـــدة األودي بيـــة، وا 
فـي القسـم ال ـاني –البناء الروائي غير المنطقي. فبدون أي مبرر فني تنتقل رواية األحـداث 

أن القــار  "إلــى األخــت "هــدى" فيقــول الناقــد إزاء هــذه النقلــة الســلبية  -مــن "الخنــدق العميــق"
بضمير الغائب، وعنـدما  أمام مفارقة أقرب إلى الخلل منها إلى االبتكار: مسيرة ذاتية تروي

تــروي فــي بعــض فصــولها األخيــرة بضــمير المــتكلم فــإن "األنــا" ال يعــود فــي هــذه الحالــة إلــى 
 .  2"البطل بل إلى اآلخر

إن هــذا القصــور جعــل الناقــد يجــد لــه تســويغا مــن نــوع آخــر، لــيس هــو بــالفنى، ولكــن 
ريـد أن يـرى نفسـه فـي ينطلق من الحياة السيكولوجية، فهو يلبي حاجـة نفسـية للبطـل الـذي ي

عين اآلخر، وأن يكون هذا اآلخر شاهد على تمرده وانطالقته ال ائرة؛ فهـو ال يريـد )االبـن( 
تصبح مشاعا لوجود سابق علـى وجـوده " أن يسلب والده، وجوده من ذاته، ألن هذه الذات 

 .3"أي لوجود غير وجوده، حتى أنها تصبح والعدم سواء

ه الروايــة هـو أن تمـرد االبــن مشـروع، بــل وضـروري فــي إن المفارقـة األساسـية فــي هـذ
م ل هذه األزمة، فحين يـدعي األب التـدين، واألخـالق فـي الظـاهر، ويم ـل بـؤرة الفسـاد فـي 
ما هو مستبطن، فإن التمرد عليه ال يمس األسـاس األول الـذي يقـوم عليـه المجتمـع األبـوي 

 اجتماعيا.   ف البطل مقبوالوال يطعن فيه، بل على العكس يدعمه، وهذا ما جعل موق
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"، مــن خــالل تحليالتــه الســابقة، فــي عقــد الصــلة بــين المؤلــف "جــورج طرابيشــيبــالغ 
ونصــه اإلبــداعي، وعــد كــل تلــك األعمــال ضــمن الســيرة الذاتيــة. وهــو فــي ذلــك ينطلــق مــن 
حيــاة األديــب الشخصــية لــيحكم علــى نتاجــه األدبــي. ويمكــن القــول أن هــذا اإلجــراء هــو مــا 

ليالته مصداقيتها، خاصة عندما يصنف الحاالت الشخصـية علـى أنهـا عقـد تكونـت أفقد تح
 من مرحلة الطفولة، وهو في ذلك ينقاد تماما آلراء "فرويد" التي لقيت ك يرا من االعتراض.
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 خاتمة:

وفي ختام بحثنا هذا الذي حاولنا من خالله رصد أهم مقوالت المنهج النفسي توصلنا 
إلى أن البدايات الحقيقية لتأصيل المنهج النفسي كانت على يد الطيب النمساوي " سيغموند 

دعائمه وحاول ترسيخه من خالل العديد من الدراسات والتحوالت ثم تطور فرويد"؛ فقد أرسى 
هذا المنهج على يد جماعة من علماء النفس نذكر منهم " كارل جوستاف يونغ"، و" ألفرد 

 .أدلر"، و"شارل بودوان"، و"شارل مورون" و"سانت بيف" و"جاك الكان

د سية الواضحة المعالم عنوهذا ال يعني خلو التراث العربي من بعض النظرات النف
عدد غير قليل من النقاد العرب القدماء، نذكر منهم: "ابن قتيبة"، و" عبد القاهر الجرجاني"، 
و" القاضي الجرجاني"، و" بشر ابن المعتمر"، فالعرب القدماء تفطنوا إلى العالقة بين األب 

ته، فاإلنتاج مصدرا وغايوالنفس اإلنسانية فقد كان العنصر النفسي أصيال في طبيعة االدب 
 األدبي إنتاج نفس بشرية لها رغباتها ونوازعها ووعيها وال وعيها.

كما سعي النقاد العرب المحدثين لتأصيل المنهج النفسي ومحاولة تطبيقه على 
نصوصنا العربية؛ فقد شهدت هذه الدراسات مجموعة من التحوالت كان أولها التي ركزت 

برز من احتضن هذا المنحى " عباس محمود العقاد" في دراسته على سيكولوجية المبدع؛ وأ
سين" و"طه ح ،الشاعرينويهي" الذي تناول دراسة عن "ابن الرومي" و"أبي نواس" وكذلك " الن

ألبي العالء المعري"، إلى أن تحول هذا المهج إلى زاوية أخرى تتمثل في دراسة سيكولوجية 
ويف" بكتابه " األسس النفيسة لإلبداع في الشعر اإلبداع؛ ومثل هذه المرحلة " مصطفى س

خاصة". ثم وصل تطبيق هذا المنهج النقدي إلى محاولة دراسة سيكولوجية العمل األدبي 
ويعتبر عز الدين إسماعيل " خير ممثل لهذا المنحى بكتابه " التفسير النفسي لألدب"، 

" عقدة  ي خاصة في مدونتهويعتبر " جورج طرابيشي" أكثر النقاد تطبيقا للمنهج النفس
أوديب" في الرواية العربية" التي كانت محل دراستنا التطبيقية حيث حاولنا معالجة القضية 
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التي تناولها في كتابه بالدراسة والتحليل لنجد أن الناقد سعى إلى تأصيل منهج التحليل 
 ياته الروائية.صالنفسي الفرويدي، حيث استثمر مقوالت المدرسة الفرويدية في تحليله لشخ

وفي األخير يمكننا أن نقول أن " جورج طرابيشي" يعتبر النموذج األكمل واألبرز لنقد 
 الرواية من الجانب النفسي فقد تميز بالوعي والحرفية المنهجية في التطبيق.

نأمل أن يكون هذا العمل المتواضع الذي ال يخلو من الهفوات والزالت قد نال القبول  
 واالستحسان.
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 .1119العربية، 
 .1112، 3ديوان الشافعي، عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، لبنان، ط

زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 
7999. 

 .7997سامي الدروبي، علم النفس واألدب، دار المعارف، مصر، )دط(، 
 ، دت.1، ديوان إيليا أبو ماضي، دار العودة، لبنان، طسامي الدهان

 .1113، 9سيد قطب، النقد األدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، مصر ط
 .7937طه إبراهيم، تاريخ النقد األدبي عند العرب، دار المعارف، مصر، دط، 

 طه حسين، تجديد ذكرى أبي العالء المعري، دار المعارف، مصر، دت.
 .7997، 1بدوي، أرسطو عند العرب، وكالة المطبوعات، الكويت، ط  عبد الرحمان
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عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كالم المنان، الرسالة، 
 .7919، 9لبنان، ط

 .7992عبد العزيز جادو، أضواء على النفس البشرية، دار المعارف، مصر، د.ط، 
 نفسي في نقد الشعر العربي.عبد القادر فيدوح، االتجاه ال

عبد المقصود وعبد الكريم، جاك الكان وأغوار التحليل النفسي، المجلس األعلى للثقافة، 
 .7999دط، 

 ، دت.1عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي لألدب، مكتبة غريب، مصر، ط
علي إسماعيل علي، نظرية التحليل النفسي واتجاهاتها الحديثة، دار المعرفة، مصر، 

 .7992، 7ط
دي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط، الن، في مناهج تحليل الخطاب السر عمر وعي

1119. 
، 3غالي شكري، أزمة الجنس في القصة العربية، منشورات دار اآلفاق الجديدة، ط

 .7997بيروت، 
 .7999، 7متولي الشعراوي، اهلل والنفس البشرية، الحرية للنشر، مصر، طمحمد 

 محمود عباس العقاد، أبو نواس الحسن بن هاني، منشورات المكتبة العصرية، دط، دت.
مصطفى سويف، األسس النفسية لإلبداع األدبي في الشعر خاصة، دار المعارف، 

 .7991، 1مصر، ط
 .7997، 72لبنان، طميخائيل نعيمة، الغربال، نوفل، 

نبيه عبد الرحمان عثمان، الروح، النفس والعقل، إدارة الصحافة السعودية، )د.ط(، 
7997. 
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، 7أرسطو طاليس، كتاب النفس، ترجمة احمد فؤاد األهواني، دار إحياء الكتب العربية، ط
7939. 

، ترجمة عبد العلي الجسماني، المؤسسة ألفرد أدلر، سيكولوجيتك في الحياة كيف تحياها
 .7999، 7العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط

 .7971اندريه ريتشارد، النقد الجمالي، ترجمة هنري زعيب، منشورات عويدات، دط،
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 جان بيلمان نويل، التحليل النفسي واألدب، ترجمة حسن المودن، مكتبة اإلسكندرية، دط.
قد األدبي، ترجمة محمد عوض، سلسلة المعارف العامة، راسل أبو كرومي، قواعد الن

 .7939مصر، دط، 
، 1فرويد، األنا والهو، ترجمة عثمان محمد نجاتي، دار الشروق، لبنان، ط دسيغمون
7991. 

، 7كارل غوستاف يونغ، جدلية األنا والالوعي، ترجمة نبيل محسن، دار الحوار، ط
7997 . 
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 7، العدد 71، المجلد محمد عيسى، القراءة النفسية، للنص األدبي العربي، مجلة دمشق
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 الصفحة .العنوان
 ب-أ مقدمة

 51-03 المدخل 
 00-00 فسماهيــــة النـــ-5
 53-00 سمن األدب إلى النفـــ -2
 51-53  من النفس إلى األدب -3

 10-51 الفصل األول 
I- 32-51 النقد النفسي عند الغرب 
II-  03-33 مالمح النقد النفسي عند العرب القدماء 

 31-30 هـ (  211ابـــن قتيبــة ) ت  -5
 33-31 هـ(  303القاضي الجرجاني ) ت  -2
 00-33 هـ(  015عبد القاهر الجرجاني )ت  -3
 03-00 هـ( 250بشر بن المعتمر: )ت  -0

II-  10-00 النقد النفسي عند العرب المحدثين 
 12-01 سيكولوجيـــة المبــدع  -5
 00-01 ( 5010 – 5330عباس محمود العقاد: ) -أ

 10-00 (  5030 – 5051محمد النويهي: )  -ب
 12-15 (  5013 – 5330طـــه حسيـــن: )  -ج
 11-12 سيكولوجيــة اإلبـــداع:   -2

 11-12 ( 5020مصطفــى سويــف: ) -5
 10-11 سيكولوجيــة العمل األدبــي:  -3

 11-11 (  5033 – 5000محمد خلف اهلل )  -أ
 13-11 (  5011 – 5310أميــن الخــولي: ) -ب
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 10-13 (  2001 – 5020عــز الديــن إسماعيل ) -ج
 32-15 الفصل الثاني 

 10-12 إبراهيم عبد القادر المازني  -5

 11-15 توفيق الحكيم  -2
 10- 13 أمينة السعيد  -3
 32-10 سهيل إدريس -0

 31-33 خاتمة 
 30- 31 قائمة المصادر والمراجع 
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