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 الملخص

 

وهم في  .المنهج النفسي في النقد العربي عند القليلين من الباحثينتطور 

الكافي  االعتماددون  غالبيتهم، استفادوا قليال من المنهج النفسي تطبيقا مباشرا

طّور اتجاه هو الذي جورج طرابيشي . أما المناهج النقدية الحديثة على

طرابيشي هو النموذج األكمل  .إلى حّد كبير السرديي في النقد التحليل النفس

للناقد األدبي العربي الملتزم بمنهج التحليل النفسي. استخدم طرابيشي جذاذات 

من التحليل النفسي في منهجه النقدي األيديولوجي األقرب إلى الفلسفة 

كري ونظامها المعرفي، وحاول تكييف التحليل النفسي لحاجات النقد الف

المتجرد من التطرف العقائدي. اهتم طرابيشي بالمالحظات المنهجية للنقد 

ومن الذي يستغرق في التحليل النفسي شيئا فشيئا مثل "عقدة أوديب". 

  إنجازاته النقدية: 

، وال سيما تحليل السردالعناية المتوازنة بين الوعي والالوعي في  .0

   ها الذاتي والجمعي.يْ عدَ الالشعور في ب  

االهتمام الخاص باألنساق االجتماعية والسياقات التاريخية الناظمة  .0

   من خالل التحليل النفسي. السرديللمبنى 

الميل إلى تدعيم االتجاه النفسي بمعطيات بعض المناهج النقدية مثل  .3

  والترميز. ةواألسطورالتأويل 
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Abstract 

 

While talking about the Syrian thinker and critic George 

Tarabishi (b. 1939), one should take a long stand in front 

of his major accomplishments in the field of philosophy 

and literary criticism. Tarabishi has produced numerous 

books and articles in his own right, which have stimulated 

widespread debate among his intellectual colleagues and 

beyond. Many of his commentaries weave 

'Psychoanalysis' derived from Freudian theories. He 

utilized the tools of Psychoanalysis in his critical works of 

both the Arabic novel and the Arabic culture. He 

implements the psychoanalysis methodology in order to 

analyze and criticize the intellectual and cultural 

contemporary Arabic realities. His critical achievements 

concentrate on the balanced analysis of the conscious and 

unconscious realities in the narrative and giving special 

attention to social and historical contexts of the narrative 

through psychoanalysis. He draws fine and sophisticated 

psycho-analytic connections between various elements of 

the works he studied. Rejecting taboos, he believes that 

sexuality and gender are legitimate subjects for literary 

analysis and study based on Freudian theories. Hence, this 

study concentrates on the various dimensions of psycho-

analytical criticism devised by Tarabishi. 
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 المقدمة

لم يتيسر للنقد األدبي  النزعة النفسية في فهم األدب ونقده وليدة العصر الحديث.

انتشارا في الممارسة النقدية  Psycho-Analysisالمتأثر بالتحليل النفسي 

العربية، على الرغم من اتساع عمليات التعريف به في النقد األدبي العربي 

وفرة الجهود النظرية المترجمة الحديث على نحو مبكر، وعلى الرغم من 

والمؤلفة، كما رأينا تطورات عالقة النقد األدبي بالعلوم اإلنسانية. ثم مازج 

التحليل النفسي شيء من نزوعات الحداثة حتى غدا التحليل النفسي منهجا من 

. تطورت ممارسة المنهج النفسي في النقد األدبي مناهج النقد األدبي الحديثة

ليلين من الباحثين أمثال عباس محمود العقاد، ومحمد النويهي، العربي عند الق

وعز الدين إسماعيل، ومحمد أحمد خلف هللا، ومصطفى سويف، وشاكر عبد 

الحميد )مصر(، وسامي الدروبي )سورية(، وزين الدين المختاري )تونس(، 

وخريستو نجم )لبنان(، وعبد القادر فيدوح )الجزائر(. وهم في غالبيتهم، 

فادوا قليال من المنهج النفسي تطبيقا مباشرا دون االعتماد الكافي على است

 المناهج النقدية الحديثة. 

 

 Psycho-Analysis   التحليل النفسي
، وهةةي Sigmund Freudالتحليةةل النفسةةي مدرسةةة نفسةةية لسةةيغمند فرويةةد 

وراء كةل شةيء.  اوتجعةل الجةنس دافعة ،تفسير السلوك اإلنساني تفسيرا جنسيا

تحليل النفسي نظرية وطريقة في معالجةة االضةطرابات العصةبية،  وقوامهةا ال

محاولةةة نةةبش العواطةةف واألفكةةار المكبوتةةة عنةةد المةةرء ورفعهةةا إلةةى مسةةتوى 

ثةم تحليةل حصةيلة هةذه العمليةة وتفسةيرها) ،الوعي
1

(. وبةذلك يةزول العصةاب 

Neurosis عتمةد، أو االضطراب العصبي.  والتحليل النفسي يعتمد، أكثر ما ي

علةى  free association of ideas على تداعي األفكار )أو المعاني( الحر 

دراسةةة األحةةالم وتأويلهةةا. ومفةةاتيح السةةيكولوجية الفرديةةة عنةةد فرويةةد ثالثةةة: 

منهجةةا مةةن منةةاهج  اآلنالتحليةةل النفسةةي  يسةةتعملوالجةةنس والطفولةةة والكبةةت. 

النقةةد األدبةةي)
2

ديةةب مةةن غريةةزة حةةب (. وعلمةةاء الةةنفس يبحثةةون عمةةا عنةةد األ

االسةةتطالع، وحةةب نفسةةه، وعمةةا عنةةده مةةن إعجةةاب. ومةةن أشةةهر نقةةاد التحليةةل 

  النفسي: هربرت ريد،  وريتشاردز،  وشارل مورون،  وباشالرد.

                                                           
1
     The Illustrated Family Encyclopedia, (2007), London: Dorling 

Kindersley, P 362 . 
2

 .000(، "النقد األدبي العربي الجديد"، اتحاد الكتاب العرب، ص: 0111أبو هيف، عبد هللا، )    
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 األسس النظرية للنقد األدبي النفسي

يسةةتمد النقةةد النفسةةي معالمةةه مةةن النظريةةات النفسةةية التةةي يعتمةةد عليهةةا، وهةةذه 

، وغوسةةتاف Sigmund Freudت سةةغماند فرويةةد النظريةةات هةةي طروحةةا

 Gestaltومدرسةةة الجشةةطالت النفسةةية  Carl Gustavo Jung يونةةغ 

Psychology تهدف طروحات فرويد إلى تحديد شخصةية الفةرد ودراسةتها  .

من خالل التحليل النفسي.  قام فرويد بتشريع الشخصية الفكرية إلى مسةتويات 

  Idو"الهةو"   Egoدبي أو الفني، هي "األنا" ثالثة يقوم على أساسها العمل األ

)Super Ego و"األنا العليا"
3

(. ويسةتقى الفنةان أو األديةب طاقتةه مةن الطاقةة 

يرجةع فرويةد كةل األعمةال و، كذلك يستقى رؤيته الغامضةة. Libidoالجنسية 

والميول والفنون إلى هذه الغريزة الجنسية، فالفن في أصةوله صةدى للنزعةات 

الجنسةةية )
4

(، وهةةذا المةةذهب امتةةداد للمةةذهب الطبيعةةي. يةةذهب فرويةةد إلةةى أن 

األحالم تعبير عن الرغبةات المكبوتةة فةي عةالم الشةعور)
5

(، فيودعهةا اإلنسةان  

أصةةول أخيلتةةه  -عنةةد فرويةةد  -يسةةتمد األديةةب المبةةدع .فةةي عالمةةه الالشةةعوري

 يونغوتجاربه الفنية من عالم الالشعور الفردي، ومن الالشعور الجماعي عند 

Jung (
6

  .) 

 

 تأثر النقد األدبي بالنظريات النفسية

اعتبرت نظريات فرويد األكثر تأثيرا بين نظيراتها علةى عمليةة الخلةق األدبةي 

وكةذلك النقةد األدبةي)
7

 Charles(. وقةد بةرز الناقةد الفرنسةي شةارل مةورون 

Mauron  كشةةف أسةةرار الالشةةعور علةةى فةةي هةةذا المجةةال. اعتمةةد مةةورون

م تفسير آثاره وتسليط الضوع على تداعي األفكار والقيام بعملية ثَ للكاتب ومن 

تنضةةةيد النصةةةوص، وهةةةي عمليةةةة تشةةةبه عمليةةةة التحليةةةل النفسةةةي، أي تحليةةةل 

المحتويةةات الشةةعورية بغةةرض كشةةف عالقةةات خفيةةة تةةزداد أو تخةةف درجةةة 

الشةةةعورها وإيضةةةاح العوامةةةل االجتماعيةةةة التةةةي تلعةةةب دروهةةةا فةةةي تكةةةوين 

ة للكاتةةةب، وخاصةةةة مرحلةةةة الطفولةةةة. والناقةةةد النفسةةةي الشخصةةةية األسةةةطوري

الجماعي، عند يونغ، يبحث عن النمةاذج العليةا فةي األدب أو الفةن علةى حةدود 

                                                           
3
ور النقد األدبي في العصر الحديث ، ترجمة: جورج سعد يونس ، بيروت: كارلوني وفللو ، تط    

 .015مكتبة الحياة ، ص: 
4
    Achutan, M. (2006), "Pashtatya Sahityadarsanam", Kottayam, India: DC 

Books, P- 379. 
5

 351، ص  0(، "النقد األدبي الحديث" ، نهضة مصر ، ط 0115هالل ، محمد غنيمي ، )    
6

 (، أحد أعظم علماء النفس في العصر الحديث.0600عالم نفسي سويسري )    
7

    Ryan, Michael, (2007), "Literary Theory: A Practical Introduction", 

London: Blackwell, P-94 
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سةةواء، ويقةةارن بينهةةا وبةةين العمةةل الةةذي بةةين يديةةه ألي أديةةب أو فنةةان. وكةةذلك 

كانةةت لنظريةةات الجشةةطالتية أثةةر كبيةةر فةةي النقةةد األدبةةي إذ قةةدمت منهجيةةة فةةي 

البصري على أساس فهم السمة العامة للكليات األدبية أو الفنية ) اإلدراك
8
.) 

 

 التحليل النفسي للنقد األدبي

فةةي مةنهج التحليةةل النفسةةي هةةو مقاربةة الالوعةةي الةةذي يقةةوم  يالعنصةر الرئيسةة

على ثالثة أنظمة: الالوعي، وما قبل الوعي، ثم الوعي)
9
اسةتعار النقةاد مةن   (.

حةةالم الفرضةةيات األساسةةية فةةي عمليةةة الالشةةعور عمليةةات التحليةةل النفسةةي لأل

 Jeanوالتعبير عن الرغبات الكامنة. يقول الناقد الفرنسةي جةان بليمةان نويةل 

Bellemin Noel ("في كتابةه: "التحليةل النفسةي واألدب
10

(، إن األدب يقةدم 

وجهة نظر حول واقع اإلنسان ووسطه وحول الكيفية التي يةدرك بهةا اإلنسةان 

الةةروابط التةةي يقيمهةةا معةةه. والتحليةةل النفسةةي يقةةدم نفسةةه بطريقةةة هةةذا الوسةةط و

مماثلة: إنه واألدب يشتغالن بالطريقةة نفسةها، فهمةا يقةرآن اإلنسةان فةي حياتةه 

اليومية وداخل قدره التاريخي. إن أهم اكتشاف في نظرية الالشعور هو بيانهةا 

الحلم أن الفصةةل بةةين مختلةةف أنشةةطة اإلنسةةان قةةد كةةان فصةةال اصةةطناعيا، فةة

واللعب واألسطورة والملحمة والرواية والقصيدة ليست موضوعات منفصةلة، 

ألنها من إنجازات نفس الالشعور. المحلل النفسي يحكم على النص األدبي في 

مناهجه والتحقق من مسلماته النظرية بمراجعة قيمتهةا الكونيةة، ويقةرأ المحلةل 

اع ذلك الكالم اآلخةر بحيةث النفسي على تعيين بعد جديد للقطاع الجمالي وإسم

أن األدب ال يحةةدثنا عةةن اآلخةةرين فقةةط، وبةةل وعةةن اآلخةةر فينةةا. يقةةرأ المحلةةل 

ه، ويحةدث مةن ه بنفسه، عندما يقرأ العمل األدبي فهو يقرأ فيةه نفَسةالنفسي نفسَ 

خةةالل القةةراءة مةةا سةةجله فرويةةد فةةي كتابةةه: مةةا وراء علةةم الةةنفس، أي تفاعةةل ال 

ووجد المنظرون فوائةد التحليةل النفسةي فةي آلخر. شعور القارئ مع الشعور ا

موازنةةة االهتمةةام بةةالخبرة والسةةلوك والشخصةةية اإلنسةةانية فةةي مجةةال دراسةةة 

األدب والنقد)
11
.)    

 

                                                           
8

أبو هيف، عبد هللا، االتجاه النفسي في النقد الروائي السوري، والرابط:     

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184 

9
، أيار 00عدة مؤلفين: مدخل إلى مناهج النقد األدبي، )ترجمة رضوان ظاظا(، عالم المعرفة     

  .05-03، ص ص0660
10

    Psychanalyse et literature, 1978. 
11

 مارتن لينداور: الدراسة النفسية لألدب، )ترجمة شاكر عبد الحميد(، الهيئة العامة لقصور     

  .032، ص0600الثقافة، القاهرة، 
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) Jacques Lacanجاك الكةان  الناقد الفرنسي أقام 
12

( جسةورا بةين التحليةل 

هةةم فةةي النفسةةي واللسةةانيات والنظريةةات الشةةعرية المعاصةةرة. اعتبةةر الكةةان األ

نص الالشةعور هةو قةوة دالةة وغيةاب مدلولةه. قةرأ الكةان آثةار إدغةار أالن بةو 

Edgar Allen Pau  ."بواسةةطة التحليةةل النفسةةي فةةي "الرسةةالة المسةةروقة

إن اسةتعمال التحليةل النفسةي فةي  ويعتبر هةذا الكتةاب أساسةا فةي التحليةل النفسةي.

لنقةةاد العةةرب ظةةل محةةدودا، النقةةد األدبةةي التطبيقةةي فةةي أحةةدث تجلياتةةه، علةةى أيةةدي ا

باسةةتثناء حالةةة بةةاهرة ومتألقةةة فةةي نقةةد جةةورج طرابيشةةي )سةةورية(، فقةةد اقتصةةر عنةةد 

سواه، وهم قلة، على تحويل الروايةة أو القصةة إلةى سةياقهما النفسةي، ويصةير الةنص 

األدبي إلى برهنة على العقد واالضطرابات النفسية، ليغدو اإلنسان سةديماً فةي قطيةع. 

هو الةذي طةّور اتجةاه التحليةل النفسةي فةي النقةد السةردي ابيشي جورج طرأما 

 إلى حّد كبير. العربي 

 

 (4141يشي )و.بجورج طرا

يشي مفكر وكاتب وناقد ومترجم عربي سوري. عمل طرابيشي بجورج طرا

ورئيسا للتحرير لمجلة "دراسات ، (0602-0603)مديرا إلذاعة دمشق 

(. 0606-0602مجلة "الوحدة" )لتحرير الورئيس ، (0602-0600)عربية" 

يعيش طرايشي اآلن في فرنسا متفرعا للكتابة والتأليف. تميز طرابيشي بكثرة 

ترجماته ومؤلفاته حيث أنه ترجم لفرويد وهيجل وسارتر وجارودي وسيمون 

دي بفوار. وبلغت ترجماته ما يزيد عن مئتي كتاب، وله مؤلفات هامة في 

ة، وفي النقد األدبي للرواية والقصة العربية الماركسية، وفي النظرية القومي

 خصوصا بتطبيق مناهج التحليل النفسي عليها. 

 

 المشروع الفكري لجورج طرابيشي

جورج طرابيشي معروف بالمدافعة عن اإلسالم الحضاري وعلمانية 

اإلسالم، وبمشروعه لنقد نقد العقل العربي. ينقسم المسار الفكري، عموما، 

ي إلى مرحلتين أساسيتين، كل منها كان له مساره الخاص عند جورج طرابيش

أيضا. في المرحلة األولى تبنى األيديولوجيات الغربية الحديثة من ماركسية 

إلى قومية، مع قطيعة تامة مع التراث. وفي الثانية اتجه إلى اكتشاف التراث، 

الجابري)محمد عابد عموما، وإلى نقد عمل الدكتور 
13
لعقل المعنون "نقد ا (

العربي"، خصوصا. هذه التحوالت التي مر بها فكر طرابيشي لم تمثل عملية 

                                                           
12

 أهم محلل نفسي بعد فرويد وأهم من استتوعب الدرس الفرويدي.       
13

مؤلفاً في قضايا الفكر  31( مفكر وفيلسوف مغربي، له 0101-0630محمد عابد الجابري )     

 .قيةالذي تمت ترجمته إلى عدة لغات أوروبية وشر المعاصر، أبرزها "نقد العقل  العربي"
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"استبدال" لتوجهات معينة محل أخرى وإنما مثلت عملية نقد ذاتي مستمر 

وتراكم وإعادة بناء)
14

(. والمشروع الفلسفي عند طرابيشي له ثالثة جوانب. 

الحديث والمعاصر الجانب األول يعمل على نقل وترجمة عيون الفكر الغربي 

إلى العربية، والثاني يختص بنقد الفكر العربي/اإلسالمي الحديث والمعاصر، 

أما الجانب الثالث فمخصص للبحث في التراث معتمدا على تنفيذ عملية نقد 

 واسعة لمشروع محمد عابد الجابري "نقد العقل العربي".  

 

مناهج. األول يعتمد جورج طرابيشي في مشروعه الضخم على مستويين لل

خاص بمعالجة المشكالت المعاصرة لقضايا النهضة والحداثة، والثاني خاص 

بقضايا التراث ومشروع "نقد نقد العقل العربي". بالنسبة للقضايا المعاصرة 

يستخدم طرابيشي منهج التحليل النفسي من أجل نقد الواقع الفكري والثقافي 

كانت وال تزال، في تيارها  العربي. يقول في ذلك: "فالرواية العربية

األعرض، رواية سيرة ذاتية. والحال أن التحليل النفسي، كان وال يزال 

بامتياز منهجا لكتابة السيرة الذاتية أو إلعادة قراءتها")
15

 .) 

إضافة إلى ذلك يعتمد طرابيشي على إعادة تأويل النصوص من خالل فهمها 

و يقول في ذلك: "إذن حتى في إطارها التاريخي وسياقها االجتماعي. وه

ندخل الحداثة ال يجب علينا أن ننقطع من النصوص، ولكن يجب علينا إعادة 

تأويلها، وأن نربط النصوص بتاريخها وسياقها، ونفهمها على ضوء حاجاتنا 

كما فهمها األقدمون على ضوء حاجاتهم، وكما كان يقال: هم نفهمها نحن ال 

رجال ونحن رجال")
16

فلسفي الذي يدافع عنه طرابيشي في الموقف الو(. 

مرحلته الفكرية الثانية هو ما يمكن أن نسميه "اإلسالم الحضاري". 

دين، ومع التراث اإلسالمي )بكافة ـفطرابيشي يتعامل مع اإلسالم ذاته، ك

جوانبه الفلسفية والعلمية( باعتبارهما تراث الذات العربية. والمنطلق الفكري 

 في هذا الموقف هو مفهومه عن علمانية اإلسالم.  األساسي الذي ينطلق منه

 النقد األدبي بالتحليل النفسي عند جورج طرابيشي

جورج طرابيشي هو النموذج األبرز واألكمل للناقد األدبي العربي الملتزم 

بمنهج التحليل النفسي. استخدم طرابيشي جذاذات من التحليل النفسي في 

إلى الفلسفة ونظامها المعرفي، وحاول  منهجه النقدي األيديولوجي األقرب

                                                           
14
     

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontempor

ary/acontemporary-  names/Tarabishi/A_Tarabishil.htm,     -    

 10/08/2008االسترجاء في 
15

 6المثقفون العرب والتراث :التحليل النفسي لعصاب جماعي، ص     
16
 .0110حوار موقع إسالم أونالين، هادي يحمد ، يوليو     

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-%20%20names/Tarabishi/A_Tarabishil.htm
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-%20%20names/Tarabishi/A_Tarabishil.htm
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تكييف التحليل النفسي لحاجات النقد الفكري أو الفلسفي المتجرد من التطرف 

العقائدي. اهتم طرابيشي بالمالحظات المنهجية للنقد الذي يستغرق في التحليل 

)Oedipus Complex النفسي شيئا فشيئا مثل "عقدة أوديب"
17

التزام (. 

لعبة الحلم »تحليل النفسي في كتبه الكثيرة من أمثال: طرابيشي بمنهج ال

هللا في رحلة نجيب »(، و0600« )والواقع: دراسة في أدب توفيق الحكيم

(، 0600« )شرق وغرب: رجولة وأنوثة»(، و0603« )محفوظ الرمزية

« رمزية المرأة في الرواية العربية»(، و0600« )األدب من الداخل»و

الرجولة »(، و0600« )ي الرواية العربيةعقدة أوديب ف»(، و0600)

أنثى ضد األنوثة: »(، و0603« )وأيديولوجية الرجولة في الرواية العربية

(، 0602« )دراسة في أدب نوال السعداوي على ضوء التحليل النفسي

 (.0665« )الروائي وبطله: مقاربة الالشعور في الرواية العربية»و

كسيا في كتبه النقدية األولى خالل عقد بدأ طرابيشي ناقدا إيديولوجيا مار

السبعينيات، وأراد أن يدعم اتجاهه اإليديولوجي الماركسي باستعانة التحليل 

النفسي. فقد انتشرت خالل عقد الستينيات على وجه الخصوص تيارات فكرية 

ماركسية ووجودية وفرويدية، وأدغم بعض المفكرين الفرويدية مع النزعة 

رابيشي على بعض معطيات المناهج النقدية الحداثية القومية. واعتمد ط

ولكن طرابيشي لم يلتزم بهذا األخرى مثل التأويل والرمزية على نحو بسيط. 

المنهج دائما، بل تطورت ممارسته النقدية من المزاوجة األيديولوجية النفسية 

ة ، إلى تغليب التحليل النفسي على األيديولوجي0603كما في أعماله حتى عام 

في كتابه عن نوال السعداوي)
18

، إلى اإلخالص للتحليل النفسي 0602( في 

 .0665في « الروائي وبطله»واستقامته منهجا نقديا شديد السطوع في كتابه 

 

استخدم طرابيشي التحليل النفسي في منهجه النقدي األيديولوجي األقرب إلى 

الحكيم ونجيب الفلسفة ونظامها المعرفي في كتابيه األولين عن توفيق 

                                                           
17

واستوحاه من أسطورة أوديب اإلغريقية،  عقدة أوديب، هي مفهوم أنشأه سيجموند فرويد       

عليها من أبيه  على الذكر الذي يحب والدته ويتعلق بها ويغير  وهي عقدة نفسية تطلق

 .عند األنثي Electra Complex ويكرهه وهي المقابلة لعقدة إلكترا

18
قوق حومدافعة عن  ( طبيبة، ناقدة وكاتبة وروائية مصرية0631نوال السعداوي )و.         

عيد نشرها وترجمة كتاباتها بشكل خاص. صدر لها أربعون كتابا أ اإلنسان وحقوق المرأة

ألكثر من خمسة وثالثين لغة وتدور الفكرة األساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط 

بين تحرير المرأة واإلنسان من ناحية وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية 

لنساء، منها: مذكرات طبيبة، والمرأة والجنس، ومذكراتي في سجن ا .واجتماعية وسياسية

وقضايا المرأة المصرية السياسية والجنسية، ورواية امرأة عند نقطة الصفر، ورواية 

 امرأتان في امرأة.



52 

 

 

محفوظ)
19

(، ثم حاول تكييف التحليل النفسي لحاجات النقد الفكري أو الفلسفي 

المتجرد من التطرف العقائدي في كتبه عن تجنيس الصراع الحضاري بين 

الشرق والغرب، أو إضاءة الرواية العربية بأبعادها المجازية والرمزية، وهذا 

الرجولة وأيديولوجية »و« عربيةعقدة أوديب في الرواية ال»واضح في كتبه 

على وجه الخصوص، ففيهما تلمس طرابيشي « الرجولة في الرواية العربية

منطلقاته المنهجية ألول مرة، وقد دخلها التحليل النفسي، وأصاب تكوينها 

بالتحليل النفسي منهجا، على أنه « عقدة أوديب»كله. اعترف طرابيشي في 

حن ال نريد اختزال النص األدبي إلى نقطة انطالق ال نقطة وصول، فن»

سياقه النفسي، بل نطمح، من منطلق هذا السياق، إلى الكشف عن أبعاد جديدة 

للنص األدبي، وهي أبعاد قد تبقى معتمة إذا لم تستكشف على ضوء منهج 

«التحليل النفسي
(20)

لقد كتب طرابيشي نقده على هدي التحليل النفسي في  .

رمزية المرأة في الرواية »و« ب من الداخلاألد»و« شرق وغرب»كتبه 

ولكنه لم يعن بالمنهج، فانشغل بإطار الموضوعات في بعديها «. العربية

الفكري والفني في األولين منها، بينما خال الكتاب الثالث من تصدير 

مستوعب لهذا االستعمال المتصاعد للتحليل النفسي، ليخوض في قراءات 

تين: رواية عبدالرحمن منيف)روائية: هي قراءة على مرحل
21

حين تركنا ( »

غرفة »هجاء التصور الجنسوي للتاريخ: قراءة في رواية »، و«الجسر

لمجيد طوبيا)« المصادفة األرضية
22

(، وقداسة الوظيفة ووظيفة القداسة: 

، ورمزية المرأة في «حضرة المحترم»قراءة مزدوجة رواية نجيب محفوظ 

                                                           
19
هللا في رحلة نجيب »(، و0600« )لعبة الحلم والواقع: دراسة في أدب توفيق الحكيم»         

 (0603« )محفوظ الرمزية
3.

، 0600، دار الطليعة، بيروت، «ة العربيةعقدة أوديب في الرواي»طرابيشي، جورج:         

 .5ص
21
في القرن العشرين؛  ( يعد أحد أهم الروائيين العرب0112-0633عبد الرحمن المنيف )      

حيث استطاع في رواياته أن يعكس الواقع االجتماعي والسياسي العربي، والنقالت الثقافية 

أو ما يدعى بالدول  الخليج العربي العنيفة التي شهدتها المجتمعات العربية خاصة في دول

التي تحكي قصة اكتشاف النفط في السعودية  مدن الملح"   :النفطية. من أشهر رواياته

 .أجزاء 5وهي مؤلفة عن 
22
من أهم اعماله: فوستوك يصل إلى  .( روائي وأديب مصري0630مجيد اسحاق طوبيا )و.       

يام التالية )قصص(، دوائر عدم القمر )قصص(، خمس جرائد لم تقرأ )قصص(، األ

اإلمكان )رواية(، غرفة المصادفة األرضية )رواية(، مغامرات عجيبة )رواية لألطفال(، 

 عذراء الغروب )رواية(.
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ي روايات كثيرة. وتعكس قراءات هذا الكتاب الرواية العربية، وهي قراءة ف

التداخل المنهجي في خيار الناقد
(23)

. 

 

   رمزية المرأة في الرواية العربية  .4
رمزية المرأة في الرواية العربية ودراسات »أصدر جورج طرابيشي كتابه 

«)أخرى
24

( دون ذكر منهجية معرفية ونقدية، غير أن الجلي هو دمج المنهج 

ي باالتجاه اإليديولوجي بوصفه منهج إغناء، فهو يضيف إلى التحليلي النفس

العقد الظاهرة عقدا باطنة، ويجعل للعمل عدة مستويات للقراءة وللتأويل، 

  ويعطي كّل بعد عمقا بعيد الغور يمثّل العمق الذي يعطيه الالشعور للشعور.

، «ربيةرمزية المرأة في الرواية الع»أما الدراسة التي تحمل عنوان الكتاب 

فتوازى فيها االتجاه اإليديولوجي الماركسي مع االتجاه االجتماعي مستعينا 

الفالحة التي قررت أن تتعلم في    بالترميز عند تحليله لثالث روايات هي:

« تلك األيام»لنجيب محفوظ، والخلطة التاريخية في رواية « ميرامار»رواية 

لفتحي غانم)
25

لفتحي « زينب والعرش»اية (، وسليلة آخر األيوبيين في رو

وأكد طرابيشي على أن القراءة الرمزية واجبة في تأويل الروايات   غانم.

المدروسة جميعها، فالمرأة، وجسد المرأة، وقوانين الحياة في جسد المرأة ال 

في مجتمع أبوي ومتأخر  يمكن استخدامها، ولو عن حسن نية، كرمز جنسوي

كل اضطهاده واحتقاره لها في يضطهد المرأة ويحتقرها، ويكثّف 

وأشار طرابيشي على غالف كتابه إلى الفقر الداللي   اإليديولوجيا الجنسوية.

للترميز بالمرأة وبالتجنيس، فالمرأة، حتى عندما ي رمز بها إلى الوطن، تخسر 

استقاللها وسؤددها الذاتي، وتصير أشبه بمادة صلصالية يصنعها اآلخرون 

   أن تملك طاقة الحرية.وال تصنع نفسها، دون 

 

قراءة على مرحلتين لرواية عبد الرحمن منيف: حين »وفي الدراسة األولى 

 ، نظر إليها، في إطار المقارنة، مع رواية إرنست همنغواي«تركنا الجسر

                                                           
23.

، دار الطليعة، بيروت، «رمزية المرأة في الرواية العربية ودراسات أخرى»طرابيشي، جورج:        

 .00، ص0600
24
رمزية المرأة في الرواية العربية ودراسات أخرى، دار الطليعة، جورج طرابيشي:         

  .0600بيروت، 
25

( أديب مصري. وعمل بالصحافة في مؤسسة روز اليوسف، ثم 0666-0602فتحى غانم )     

ا لمجلس اإلدارة والتحرير، ثم عاد أو مؤسسة دار التحرير رئيس انتقل إلى جريدة الجمهورية

 .اعام 05حتى وفاته عن  ى روزاليوسفمرة أخرى إل
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Ernest Hemingway(
26

 The Old Man and theالشيخ والبحر ( »

Sea »ابه في الموضوع نموذجين من أدب الرجولة: شرقي وغربي، فالتش

لكل من الروايتين بينما االختالف في « المورفولوجية»واإلطار والبنية 

هو أن « الشيخ والبحر»المضمون، وجوهر ما أراد أن يقولـه همنغواي في 

ر بل قد يموت، ولكنه ال ي هزم. أما رؤية عبد الرحمن منيف في   اإلنسان قد ي دمَّ

لمهزوم إنسان مدمَّر حتى ولو بقي فهي أن اإلنسان ا« حين تركنا الجسر»

على قيد الحياة. وثمة افتراق رؤيوي بينهما على أن شعوراً طاغياً بالحرية 

تتفجر به رواية همنغواي، بينما المذاق الوحيد لرواية عبد الرحمن منيف هو 

مرارة جبرية الهزيمة وقدريتها. عّد طرابيشي أدب همنغواي مفتوحا، بينما 

أدب مغلق، محاري، ال يدع نافذة على »حمن منيف بأنه اتصف أدب عبد الر

العالم الخارجي إال ويغلقها، وال كوة إال ويسدها، فهو في األساس أدب 

)()00)ص« اختناق
27

ورّكز طرابيشي على مفهوم الرجولة في الروايتين   .

آخذا بجوانب من اتجاهي التأويل والتحليل النفسي تناغما مع الرمزية. ومن 

ن طرابيشي يجمع بين التحليل النفسي والتحليل االجتماعي موظفا الواضح أ

أطروحات يونغ على وجه الخصوص، ثم يدغمها باألدلجة الماركسية ضمن 

جدل التاريخ والواقع واشتراطاته القاسية على الذات من خالل الالشعور 

   «.يمثّل خبرات الماضي وتجارب األسالف»الجمعي الذي 

جيته اإليديولوجية المتعاضدة مع التأويل والتحليل وصّرح طراييشي بمنه

هجاء التصور الجنسوي للتاريخ: قراءة في رواية »النفسي في دراسته الثانية 

، ووصف الرواية بأنها رواية امرأة «غرفة المصادفة األرضية لمجيد طوبيا

ونظرة ولعبة مرايا كبيرة، وغلّب طرابيشي نظرته للرواية على أنها رواية 

واستند تحليله إلى تجنيس العالقات التاريخية   ط التصور الجنسوي للعالم.سقو

والواقعية، وألمح إلى مسعاها التعليمي والتربوي من خالل الترميز والتجنيس 

قداسة الوظيفة »المذكور، وتابع طرابيشي مسعاه المنهجي في دراسته الثالثة 

، «"حضرة المحترم" ووظيفة القداسة: قراءة مزدوجة لرواية نجيب محفوظ

 Faust legend.  وربطها بأسطورة فاوست

                                                           
26

( كاتب أمريكي يعد من أهم الروائيين وكتاب القصة 0600-0066إرنست ميلر همينغوي )    

األمريكيين. كتب الروايات والقصص القصيرة. غلبت عليه النظرة السوداوية للعالم في 

ن في رواياته، غالبا البداية، إال أنه عاد ليجدد أفكاره فعمل على تمجيد القوة النفسية لعقل اإلنسا

ما تصور أعماله هذه القوة وهي تتحدى القوى الطبيعية األخرى في صراع ثنائي وفي جو من 

 العزلة واالنطوائية. 
27

أبو هيف، عبد هللا، االتجاه النفسي في النقد الروائي السوري، الرابط:       

p://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184htt 01/00/0100، يوم االسترجاء  

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184
http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184
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  عقدة أوديب في الرواية العربية .2
عقدة أوديب في الرواية »اهتم طرابيشي بمنهجيته النقدية في مفتتح كتابه 

واعترف ألول مرة في مؤلفاته النقدية بأن المنطلق المنهجي هو ، «العربية

اإليديولوجي الماركسي، فهو ال يريد التحليل النفسي متماهيا مع االتجاه 

اختزال النص األدبي إلى سياقه النفسي، بل يطمح، من منطلق هذا السياق، 

إلى الكشف عن أبعاد جديدة للنص األدبي، وهي أبعاد قد تبقى معتمة إذا لم 

وفي مثل هذه األحوال تتغلب   ت ستكشف على ضوء منهج التحليل النفسي.

واعتمد في كتابه على   في المنهج.« سيكولوجياال»على « السوسيولوجيا»

في رواية السيرة « عقدة أوديب»اعتبارات تاريخية ومنهجية في تحليل 

الذاتية عند إبراهيم عبد القادر المازني وتوفيق الحكيم وأمينة السعيد وسهيل 

، أراد «إبراهيم الكاتب»إدريس. وجد طرابيشي أن المازني في مقدمة روايته 

شخصية من إبداعه المحض، وأن يكتب رواية مصرية مختلفة أن يخلق 

مضمونا وأسلوبا عن الرواية الغربية، وأن يّطبق في مجال الرواية المنهج 

السيكولوجي في بناء الشخصيات على أساس تحليلي، بحيث يحّل التأمل 

الباطني محل الوقائعية والحبكة الحديثة. وأفاد أّن المازني لم يكتب قصة 

وهذه حقيقة انتبه إليها النقاد األجانب قبل النقاد العرب، ألّن اللون  مصرية،

وأمعن طرابيشي في تحليل روايات المازني نفسيا   المحلي يكاد يكون مفتقدا.

بمصطلحاته ومنظوراته ودالالته الهامسة والصارخة برهانا على نظرته 

المازني يعاني،  إذ كان  مضافا إليه بعض االستعدادات الوراثية والتكوينية.

، وباإلضافة إلى ذلك Phobias منذ طفولته، من عدد من األرهبة الطفلية

. hypochondria  كان متطيرا، ويعاني معاناة شديدة من هجاس المرض

وهذه المشاعر هي في مذهب التحليل النفسي أوديبية بالضرورة، كما أن 

عقوبة القصوى التي العقوبات المتوهمة أو الرمزية ما هي إال بدائل عن ال

   يخشى االبن األوديبي أن ينزلها بها األب.

 

ّدت منذ صدورها « عودة الروح»وأقّر طرابيشي أن رواية  لتوفيق الحكيم، ع 

من أنجح نماذج روايات السيرة الذاتية، وال يتحدث بطلها محسن  0633عام 

ورة لألم عن أمه، في الصفحات القليلة التي يتحدث فيها عنها، إال ليرسم ص

التي إذا ما أنجبت ابنا فإن هذا االبن لن يكون لـه من خيار في المستقبل إالّ أن 

وحلل طرابيشي صور حلقة األم الطيبة في بعض أعمال   يكون عدوا للمرأة.

تشتمل هذه الحلقة على سبعة وجوه على األقل، تتمثل »توفيق الحكيم، و

، «سليمان الحكيم»بلقيس ، «الخروج من الجنة»، عنان «ايزيس»بايزيس 

، «لعبة الموت»، كليوباترا «شمس النهار»، شمس «السلطان الحائر»الغانية 
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وأفاد تحليل طرابيشي لهذه الحلقات أن عالم توفيق «. أهل الكهف»بريسكا 

الحكيم هو إلى حد كبير، عالم غائبة عنه الحرية. فأبطاله مصائرهم مقررة 

إلى العناية بالمالحظات « عقدة أوديب»ابه ولعل طرابيشي تنبه منذ كتسلفا. 

المنهجية للنقد الذي استغرق في التحليل النفسي شيئا فشيئا. فمنهجه ليس 

هذه الدراسة ال تخفي انتماءها األيديولوجي، كما »تحليليا نفسيا خالصا، ألن 

ال تخفي تعاملها مع الرواية من منطلق وظيفتها األيديولوجية المتضامنة مع 

«)ا الجمالية، ومع ما يمكن أن نسميه بطانتها النفسيةوظيفته
28
.) 

 

 

   الرواية العربية:  الرجولة وإيديولوجية الرجولة في  .4
في « عقدة أوديب»أصدر طرابيشي الجزء الثاني من المشروع الذي بدأه في 

، وعاد فيه إلى نقده «الرجولة وإيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية»كتابه 

اإليديولوجي، فثمة وصل بين اإليديولوجيا وبين معيِّناتها على  -النفسي 

صعيد البنية التحتية النفسية، ال تنكر عليها استقاللها الذاتي. فاإليديولوجيا، 

من حيث أنها اختيار راشدي ال طفلي، تظل هي المجال األول لتدخل الحرية 

ال الجبرية  اإلنسانية لدى الكاتب. وعزا ذلك إلى مطمح مستوى العلية،

  النفسية، ويتأدى ذلك، برأيه، إلى اعتناق اإليديولوجيا الفاشية أو االشتراكية.

صّدر طرابيشي مسعاه اإليديولوجي على األنساق األخرى، ونظر في دراسته 

األولى إلى ثالثية الجزائر لمحمد ديب)
29

وتمثيلها « اليوطوبيا»( بين الواقع و

يماري أحد، بتقديره، في أن العالم  للتضامن النفسي واالجتماعي، فال

فهذه الثالثية  الخارجي حاضر حضورا فيزيقيا غامرا في ثالثية محمد ديب. 

تنتمي بحّق إلى ما أسماه برواية العالم الثالث)
30
.)   

 

                                                           
28.

 .0ص، ، مصدر سابق«عقدة أوديب»        
29

جائزة الدولة التقديرية  0603( كاتب وأديب جزائري. نال عام 0113-0601محمد ديب )      

 0662م لآلداب كذلك كان أول كاتب مغاربي يحصل على جائزة الفرنكفونية، وذلك عا

تنويها بأعماله السردية والشعرية. تنوعت اعماله ما  حيث تسلمها من أألكاديمية الفرنسية

النول( -الحريق-ثالثيه الجزائر )الدار الكبيرة -أهم رواياته  ،بين الروايه والشعر والتامالت

 ثلوج المرمر(  -اغفاءة حواء -ثالثيه الشمال )سطوح اورسول

30
 52، ص: «ولوجيا الرجولة في الرواية العربيةالرجولة وإيدي»        
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وّوسع طرابيشي تحليله لعبادة الرجولة في روايات حنا مينة)
31

(، وقّسم 

وكامل « المصابيح الزرق»، فارس في رواياته إلى مثال األنا واألنا المثالي

، وهم أبطال «الثلج يأتي من النافذة»، وفياض في «الشراع والعاصفة»في 

يتحكم بهم أنا أعلى بالغ الصرامة، فال يترك لهم من خيار آخر غير طريق 

، «الشراع والعاصفة»، والطروسي في «المازوخية»الشهادة بكل تالوينه 

وقارن طرابيشي   «.حكاية بحار»يد حزوم في ، وسع«الياطر»والمرسنلي في 

المصابيح »مفهوم الرجولة مع انتماءات الروائي إلى الواقعية االشتراكية في 

ووجد «. الثلج يأتي من النافذة»وتابع تحليل الرجولة في روايات «. الزرق

، «الشراع والعاصفة»طرابيشي نفسه أمام مغاالة رمزية جديدة في رواية 

على قيمتها الفنية من جوانب اخرى، فهي أقرب « حكاية بحار» وانتقد رواية

وأفضى   إلى كتاب قصصي، تعددت قصصه، وأمكنتها وأزمنتها وأحداثها.

بحث طرابيشي عن الرجولة وأدلجتها عند حنا مينة إلى المالحظات 

   السيكولوجية واإليديولوجية التالية:

  لحياة.عبادة الرجولة باعتبارها القيمة الكبرى في ا .0

استيهام العملقة، ماديا لدى األبطال اآلباء، معنوياً لدى األبطال   .0

   األبناء.

الهذاء الجنسي كالزمة منطقية للعملقة المستوهمة عند األبطال  .3

  اآلباء، وكدليل مادي على الرجولة المستوهمة لدى األبطال األبناء.

جسية من المازوخية، ال كعقاب للذات فحسب، بل كذلك كأوالية نر  .2

   أواليات الدفاع عن األنا.

هجاء المرأة من منطلق المعادلة بين األنوثة والسلبية. وهذا الهجاء  .5

 «. المازخية»يؤدي وظيفة مشابهة لتلك التي تؤديها 

 

استفاد طرابيشي كثيراً من التحليل النفسي في النقد الروائي في كتابه 

عقد النفسية التي تصير إلى ، وال سيما ال«الرجولة وإيديولوجية الرجولة»

أمراض ذهنية أو عقلية شاملة إلرادة الوجود وتقلباتها من المنظور الذاتي 

لهذه الشخصية أو تلك، وأوغل طرابيشي عميقاً في نتائج االستبطان النفسي، 

وأدغمها في محاوالت األدلجة الماركسية تمحيصاً لحاالت بعض القوانين 

أثيرات بين الواقع والمخيلة وتكّون األفكار لدى النفسية التي تنسرب فيها الت

                                                           
31

( روائي سوري، ساهم في تأسيس رابطة الكتاب السوريين واتحاد 0602حنا مينه )و.       

العربية، وتتميز رواياته بالواقعية.  الكتاب العرب. يعد حنا مينه أحد كبار كتاب الرواية

ه بحياة البحارة أثتاء حياته في معظم رواياته تدور حول البحر وأهله، داللة على تأثر

الالذقية، منها: المصابيح الزرق، والشراع والعاصفة، وحكاية بحار، والثلج يأتي من 

 النافذة وحماية زرقاء في السحب.
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وصاغ طرابيشي منطلقاته بمنتهى   صراع المرء مع إشكاالت كينونته.

، «الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية»الوضوح في تقديمه لكتابه 

ال تنطلق من السيكولوجيا لتنتهي عندها، بل طموحها أن تكون في »فهذه الدراسة 

«وقت نفسه نقدية ـ أيديولوجيةال
(32)

، ويظهر التكييف المنهجي المغالي كأظهر ما 

يكون في توضيح الناقد لتباين خياري األيديولوجيا والتحليل النفسي، كما في قوله: 

فاأليديولوجيا، من حيث أنها اختيار راشدي ال طفلي، تظل هي المجال األول »

«لتدخل الحرية اإلنسانية لدى الكاتب
(33)

. 

 

دراسة في أدب نوال السعداوي على ضوء التحليل   أنثى ضد األنوثة: .3

 النفسي
عاود جورج طرابيشي التزامه بمنهج التحليل النفسي في الحلقة الثالثة من 

أنثى ضد األنوثة: دراسة في أدب نوال السعداوي على ضوء »  :مشروعه

يديولوجي أيضا، اإل -، وأكد على أنه منطلق للتحليل النقدي«التحليل النفسي

والحلقة الثالثة مكرسة حصرا ألعمال الممثلة الكبرى للروائية النسوية 

المصرية: نوال السعداوي. ولم يهتم بمفهوم النسوية وتجلياتها األدبية التي 

تنهض على مكابدة العيش والعالقات االجتماعية الذكورية المتسيدة بأكثر من 

مذكرات »و« امرأة عند نقطة الصفر» القلق النفسي، ورأى أن مؤلفة روايات

تنتمي إلى الجنس المضطهَد، أي « الغائب»و« امرأتان في امرأة»و« طبيبة

بوصفها « امرأة عند نقطة الصفر»وحلل طرابيشي رواية   عناء النسوية.

األمدوحة الكبرى المرأة أوصلها صدقها مع نفسها إلى أن تكون مومسا 

ه هذا للتحليل النفسي نحو إظهار المنظور وأخلص طرابيشي في كتاب  وقاتلة.

اإليديولوجي فالخصاء الجماعي الرمزي يجد تكملته المتضامنة معه في 

   مجزرة على صعيد القيم.

 

يرفض طرابيشي التعقيالت األيديولوجية التي تضع الصراع ضد األنوثة 

على مستوى اجتماعي، وإنما هو صراع على مستوى بيولوجي)
34

(. وتناول 

بالتحليل على أنها رواية، بينما هي سرد سيري « مذكرات طبيبة»يشي طراب

                                                           
32.

، دار الطليعة، بيروت، «الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية»طرابيشي، جورج:          

 .5، ص0603
33.

 .5المصدر نفسه، ص         
34

جبار، سهام، التحليل النفسي والبنيوية التكوينية/نقد )أنثى ضد األنوثة( لجورج طرابيشي،       

، والرابط: 10/08/2008موقع مجلة الروائي، االسترجاء في 

id=149http://www.alrowaee.com/article.php? 

http://www.alrowaee.com/article.php?id=149
http://www.alrowaee.com/article.php?id=149
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عن تجربة « إقرأ»صريح صادر في أواخر الستينيات بالقاهرة ضمن سلسلة 

السعداوي الشخصية في رفض األنوثة طبيعيا، وليس اجتماعيا، على الرغم 

والراوية  من عنايته بطبيعة السيرة الذاتية، فالتماهي جلي بين البطلة الروائية

الظلم الذكوري، ال شعوريا على في الروائية ذاتها. وتعيش بطلة الرواية 

األقل، على أنه خصاء نرجسي يكرر ويكبِّر ويترجم إلى لغة الوعي الخصاء 

وآل تحليله النفسي   المستوهم في الالشعور على صعيد األعضاء الجنسية.

السعداوي روايتها، ثم حلل  للرواية إلى مالحظة النقد الذاتي الذي اختتمت به

نفسيا ساعيا في الوقت نفسه إلى التحليل النقدي ـ « امرأتان في امرأة»رواية 

   اإليديولوجي الذي يكشف عن الحل األنثوي في مواجهة الذكورة.

 

ودعم طرابيشي آراءه في التحليل النفسي وتعالقاته اإليديولوجية بنقد النسوية 

تها النظرية على أن نقد الكتابات النظرية، في في قصصها األخرى وفي مؤلفا

الوقت نفسه، ال يمكن بحال أن ينال من القيمة الفنية للمؤلفات الروائية. فنوال 

  السعداوي تبقى، حسب أطر النسوية، الممثلة الكبرى للرواية النسائية العربية.

على النزعة النسوية الناقمة « أنثى ضد األنوثة»أبان طرابيشي في كتابه 

الذكورة تجاهال لطبيعة المرأة ومستنداتها البيولوجية، فالمرأة ال تخرج عن 

مواضعاتها االجتماعية والثقافية إال بخروجها من جنسها، وهو أمر آخر، 

والمالحظ أن قسوتها على الذكورة ولوجا في النسوية ال تقل عن قسوتها على 

أردف طرابيشي تحليله األنوثة بيولوجيا واجتماعيا في الوقت نفسه، وقد 

    النفسي بالبعد االجتماعي وقالبه المؤدلج.

 

   الروائي وبطله ـ مقاربة الالشعور في الرواية العربية: .5
الروائي »بلغ جورج طرابيشي ذروة استخدامه للتحليل النفسي في كتابه 

، وقلل فيه من استهداف «مقاربة الالشعور في الرواية العربية  :وبطله

لنقدي ـ اإليديولوجي، وعلل منهجيته في التحليل النفسي للبطل االتجاه ا

الروائي، فال تستغني الشخصيات الروائية عن أن تكون ذاتا، وليس شعورا 

وأعطى طرابيشي أهمية للتحليل النفسي للعقدة النووية والّدور   مستقال.

والتمثيل ومشروع التماهي اللصوصي ومديح االغتصاب والمثلث األوديبي 

وسعى طرابيشي إلى استخدام   األم األثرية واأليروسية الفموية والحزب.و

التحليل النفسي أداة منهجية من شأنها أن تسعف النقد األدبي في كشوفه 

الرؤيوية. وجعل اختياره لروائيين في كتابه هما حنا مينة من المشرق 

ا نابعا ومبارك ربيع من المغرب. حمل القسم األول الطويل من كتابه عنوان

، «بحار حنّا مينة أو التماهي المستحيل مع األب»من التحليل النفسي بكليته 

انقسامها إلى روايات آباء عمالقة »وبدأه بالسمة األكثر تمييزا لرواياته، وهي 
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«)وروايات أبناء أقزام أو أشباه أقزام
35
ووزع رواياته إلى صنفين:   (.

فروايات التخييل هي إجماال روايات  روايات التخييل وروايات السيرة الذاتية،

التعملق األبدي، وروايات السيرة الذاتية هي روايات التقزم البنوي، وال 

ن روايات السيرة الذاتية تخلو من التخييل إيتناسب مثل هذا الحكم مع القول 

 أيضا. 

 

أدغم طرابيشي التحليل النفسي في سياقات األدلجة بشكل غير مباشر، واقتبس 

الرواية العائلية من معجم التحليل النفسي، وأورد بعض تميزها عن مصطلح 

رواية السيرة الذاتية، وركز على إعطاء شكل تخييلي وذاتي وفني لجملة 

الخام التي تتركب منها السيرة الذاتية، على « الموضوعية»الوقائع التاريخية 

هي أيضاَ  . وأكد أن الرواية العائليةتهنحو ما فعل نجيب محفوظ في ثالثي

ضرٌب من التخييل، ولكنه التخييل الذي يلتزم من الواقع ـ إذا التزم ـ ببعض 

  عناصره بدون أن يقيّد نفسه بالحقيقة التاريخية لسيرة حياة الشخص المعني.

وعمّق طرابيشي نظرته في الرواية العائلية لدى اندغامها برواية السيرة 

الثلج يأتي من »و« المصابيح الزرق»الذاتية، كما في ثالثية نجيب محفوظ أو 

فإن تكن رواية السيرة الذاتية قابلة للتعرف »لحنا مينة. وهو يقول: « النافذة

بأنها رواية الوجه، فإن الرواية العائلية قد ال تقبل التعريف إال بأنها رواية 

«)القناع
36
بدر »وقرأ طرابيشي في القسم الثاني القصير من كتابه، رواية   (.

من خالل هذاء « من تفكك الذات إلى إعادة بناء العالم»لمبارك ربيع « زمانه

االضطهاد وسياسة التحاشي والالعب الملعوب به ولغة الالشعور والنزاع 

الكوني والتأله والعداء للجنس اآلخر والعودة إلى األصول وحل اللغز 

العالم والزواج المقدس والمجتمع الجديد واالختراع العظيم والموت ونهاية 

والوالدة الثانية، وبنى تحليله النفسي لهذه الرواية على أنها رواية العمر)
37
.)   

 

« الروائي وبطله»ويتضح منهج طرابيشي في التحليل النفسي بجالء في كتابه 

الذي يضاهي أحدث كشوفات هذا المنهج في صدوره عن النص األدبي مستقال، 

والحال أن المسار الذي نلزم »خيرا: وفي توجهه إلى ال شعور الرواية أوال وأ

أنفسنا به هو عكس ذلك تماما، فنقطة وصولنا، كما نقطة انطالقنا، هي النقد 

األدبي. وليس التحليل النفسي الذي بين يدينا إال أداة منهجية، وال ندعي أننا نقدم 

كشوفا جديدة في مجال التحليل النفسي، بل ينبغي توظيف كشوف التحليل النفسي 

                                                           
35

 03الروائي وبطله، ص        
36

 35الروائي وبطله، ص        
37

 051الروائي وبطله، ص        
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خدمة النقد األدبي. ومن ثم فإن الكاتب بحد ذاته ال يعنينا بكثير أو بقليل. ونحن  في

ال ندعي إطالقا أن في إمكاننا المماهاة بين الروائي وبطله، أو تجسير الهوة بين ال 

«)شعور كل منهما
38

طور طرابيشي إنجازات التحليل النفسي في صوغ (. 

نص من جهة، وفي اعتماد التحليل بديع لنقد أدبي حديث في مناوشة الوعي ال

النفسي الداللي من جهة أخرى
(39)

وظف طرابيشي في نقده مقدرة تحليلية . 

هائلة، بلغة زاهية ودقيقة تنساب عذبة مما يجعل من لغة العلم أقرب إلى التناول، 

 خلل ثقافة واسعة وعميقة. 

 

 

 

 

 الخاتمة
نقد الروائي إلى حّد لقد طّور جورج طرابيشي اتجاه التحليل النفسي في ال

كبير، وال نغفل عن محدودية ممارسة المنهج النفسي في النقد األدبي العربي 

الحديث عند القليلين من الباحثين والنقاد، أما جورج طرابيشي فقد ثّمر 

التحليل النفسي من داخل النصوص الروائية كلما بعد عن مباشرة التحليل 

طرابيشي في التحليل النفسي) االجتماعي وأدلجته، ومن مالمح منهج
40

:)   

 

إضاءة المبنى الروائي من خالل التحليل النفسي دون ربطه  .0

بالتماهي مع ذات الروائي وانتماءاته وأفكاره المعلنة في 

   تصريحات أو حوارات.

العناية الكبيرة المتوازنة بين الوعي والالوعي في بناء الرواية، وال  .0

   ها الذاتي والجمعي.يسيما تحليل الالشعور في بعدَ 

االهتمام الخاص باألنساق االجتماعية والسياقات التاريخية الناظمة  .3

للمبنى الروائي من خالل التحليل النفسي للرواية الذي يدمجها 

   بالنص الروائي.

                                                           
38.

ـ دار اآلدابـ  بيروت « الروائي وبطله: مقاربة الالشعور في الرواية العربية»طرابيشي، جورج:        

 .0ـ ص 0665
39.

 .01المصدر نفسه ص       
40

سي في النقد الروائي السوري، الرابط: أبو هيف، االتجاه النف       

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184 01/00/0100، يوم االسترجاء  

    

 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184
http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184
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ارتهان التحليل النفسي بدالالته المعنوية واألخالقية والفكرية، وحلل  .2

السردي من خالل تنامي طرابيشي وجهات النظر أو المنظور 

الفعلية الروائية لدى إفصاح التنضيد الروائي وبؤره السردية عن 

   أغراضه شيئا فشيئا.

الميل إلى تدعيم االتجاه النفسي بمعطيات بعض المناهج النقدية مثل  .5

التأويل واألسطرة والترميز، وقد صاغ العديد من القيم والدالالت 

   الفكرية في الخطاب الروائي.

لعناية بالقيم الفنية والجمالية كلما قارب التحليل النفسي ذات ا .0

الروائي مع الذات الروائية التي ينبثق منها التركيب القيمي 

 والجمالي
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