
 
 

  مدرسة النفسية في النقد ا	دبي العربي ال

  د/ ن. شمناد 

  أستاذ مساعد ورئيس قسم العربية، كلية الجامعة، تروننتبرام، كير�

  المقدمة

  

ا8ب"داع ويس"اعده عل""ى النم"و وا�زدھ"ار والتق"دم، ويض"يء الس""بيل  ةفّ"دَ أھمي"ة كبي"رة &ن"ه يوج""ه  ا&دب"ي للنق"د

ومقاربت"ه قص"د  تبدأ بعد عملي"ة ا8ب"داع مباش"رة، وتس"تھدف ق"راءة ا&ث"ر ا&دب"يالنقد عملية وصفية . للمبدعين

يم ال"نص ا&دب"ي وتحليل"ه ي"ولقد تعددت المناھج التي يتك"ئ عليھ"ا النق"اد ف"ي تق .مواطن الجودة و الرداءة إظھار

والم""نھج  ،م""نھج ا�جتم""اعي، والم""نھج الجم""الي، والم""نھج الت""أثري، والودراس""ته، فھن""اك الم""نھج الت""اريخي

ال"ذي يخض"ع  النفس"ي ھ"والنق"دي الم"نھج  والم"نھج النفس"ي.والمنھج التفكيك"ي، الموضوعي، والمنھج البنيوي، 

ا&دبي للبحوث النفسية، ويحاول ا�نتفاع م"ن النظري"ات النفس"ية ف"ي تفس"ير الظ"واھر ا&دبي"ة، والكش"ف  النصَ 

وتكم"ن أھميت"ه  عن عللھا وأسبابھا ومنابعھا الخفية وخيوطھا الدقيقة، وما لھا م"ن أعم"اق وأبع"اد وآث"ار ممت"دة.

ف\ تقتص"ر نظري"ة عل"م ال"نفس عل"ى . ھامة ظلة واسعة تندرج تحتھا عدة مساراتبالنسبة للنقد ا&دبي في أنه مِ 

رب"ط الخصوص"ية بعواملھ"ا ا8نس"انية والمادي"ة والزماني"ة، شخصية مح"ددة، ب"ل ھ"ي تح"اول دائم"ا خصوصية 

  .م ربطھا با8طار ا&سري وا�جتماعي والثقافي والحضارين ثَ ومِ 

  

  العربي تراث النفسي في ال المنھججذور 

ذور بعيدة، ولم يكن التراث النقدي العربي القديم ليخلو من النظرات الحاذقة للمنھج النفسي في النقد ا&دبي ج

التي تدل على عميق خبرة بالنفس ا8نسانية ومدى تأثرھا با&دب، وعن الروابط المتشابكة والمعقدة التي يمكن 

لدى المبدع ولدى  أن يقيمھا الناقد بين النصوص ا&دبية من جانب، وبين بواعثھا وأھدافھا ووظائفھا النفسية

النفسية من كتب النقد العربي القديم لبيان بعض م\مح البُذور بعض النقاد ھذه قدم وقد  المتلقي من جانب آخر.

عند ابن قتيبة في "الشعر والشعراء"،  لقدامى. وكانت ھذه الم\مح واضحةالنقد النفسي عند النقاد العرب ا

في  علويّ ال ، وابن طباطبا"بين المتنبي وخصومه "الوساطة الجرجاني فيعلّي بن عبد العزيز والقاضي 

  وعبد القاھر الجرجاني في "أسرار الب\غة" و"د�ئل ا8عجاز".  ،"عيار الشعر"

  

  الحديثة بداية الدراسات النفسية

من""ذ نھاي""ة الق""رن التاس""ع عش""ر بص""دور  الح""ديثب""دأ الم""نھج النفس""ي بش""كل علم""ي م""نظم م""ع بداي""ة عل""م ال""نفس 

 .وتأسيسه لعلم النفس )2( Psycho-Analysis في التحليل النفسي) Sigmund Freud )1فرويد مؤلفات سيغموند 

م"ن ھن"ا وفي ھذا التأسيس بدراسة ظواھر ا8بداع في ا&دب والف"ن كتجلي"ات للظ"واھر النفس"ية، فرويد استعان 
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وتوطئ"ة ل"ه. فق"د رأى فروي"د أن العم"ل  ةإرھاص"العام"ة النفس"ية يمكن أن نعتبر ما قبل فرويد م"ن الم\حظ"ات 

ھ"و مس"تودع للرغب"ات المكبوت"ة  unconsciousness ا&دبي موقع أثري ل"ه د�ل"ة واس"عة، وي"رى أن ال\ش"عور

� إذا ت"وفرت لھ"ا الظ""روف ولك""ن � تطف"و إل"ى مس"توى الش"عور إ ،الت"ي تتفاع"ل ف"ي ا&عم"اق بش"كل متواص"ل

. وق"د عم"د فروي"د إل"ى )3( المحفزة لظھورھا، فا&دب والف"ن عن"ده م"ا ھم"ا إ� تعبي"ر ع"ن ھ"ذا ال\وع"ي الف"ردي

ى بعض ظواھر العقد النفس"ية ريخ ا&دب يستمد منه كثيراً من مقو�ته ومصطلحاته في التحليل النفسي، فسمّ أت

وغيرھ"ا، كم"ا لج"أ  Electra، وعقدة "إلكت"را"  Oedipus دة "أوديب"بأسماء شخصيات أدبية، مثل عق -مث\  -

. )4( إلى تحليل بعض اللوحات الفنية التشكيلية، وبعض ا&عمال ا&دبية للتدليل على نظرياته في التحليل النفسي

 Collectiveف"ي ال\ش"عور الجمع"ي  )Carl Gustave Jung )5يون"غ فقد جنحت الدراسات التي اعتنق"ت نظري"ة 

unconsciousness  نحو تقصي مظاھر النماذج العليا، في ا&دب، والفن، وا&س"اطير، والص"ور وا&دبي"ة الت"ي

يعكسھا إبداع ھؤ�ء ا&دباء والفنانين في أعمالھم. ثم ظھر تيار نفسي آخ"ر كان"ت ل"ه أھمي"ة خاص"ة ف"ي تحلي"ل 

وھ"ي مدرس"ة تق"رن ب"ين ا&ح"\م والرم"وز ) الرمزي"ة، Adler )6 ا8بداع ا&دبي، وھو المتمثل في مدرسة أدلر

أح""د ا�تجاھ""ات الت""ي بل""ورت م\م""ح نظري""ة  Gestalt Psychology. وك""ان مدرس""ة الجش""تالت )7( بش""كل ب""اھر

ھا في طروحاتھا النظري"ة ا&ساس"ية متميزة من مدرسة التحليل النفسي الفرويدي، حين قدمت ھذه النظرية نفسَ 

تجاه الجشتالتي إلى البح"ث ف"ي الكيفي"ة الت"ي يح"دث بھ"ا العم"ل الفن"ي، وف"ي بدي\ منھجيا واضحا. ولقد سعى ا�

، أح""د رواد )Jacques Lacan )8ا&ث""ر الكل""ي ال""ذي يترك""ه ف""ي إدراك متلق""ي العم""ل ومتذوق""ه. ث""م أعل""ن �ك""ان 

مبن"ي البنيوي، الربط عبر اللغة بين علم النفس وا&دب في منھج شديد التماس"ك، واعتب"ر أن ال\ش"عور  منھجال

بطريقة لغوية، وب"ذلك يعتب"ر ا&دب أق"رب التجلي"ات اللغوي"ة إل"ى تمثي"ل ھ"ذا ال\وع"ي، فتص"بح بني"ة اللغ"ة ھ"ي 

  .)9( المدخل الصحيح للنقد النفسي

  

  الدراسات النفسية في النقد ا	دبي العربي

كانت في النقد العربّي القديم بذور نفسية بسيطة، فإنّھا في النقد العربي الحديث، ظھرت مكتملة ناضجة،  إذا

 وخصوصا في النصف ا&ّول من القرن العشرين. وھذا خ\ف ا�تجاھات ا&خرى التي مّرت بمراحل تطّور.

دباء والنقاد وا&ساتذة ا&كاديميين. وقد نضجت ھذه البذور النفسية في نقد جماعة الّديوان ومن تبعھا من ا&

، على الخصوص، من الرعيل ا&ّول الذي استفاد من معطيات علم النفس في دراسة عّد عبد الرحمن شكريوي

ابن الرومي الشاعر العباسي م درس فيه شخصية 1914سنة في الشعر. وتبعه عبد القادر المازني  بمقال 

، "ابن الرومي، حياته من شعره"في  في دراسة مماثلة للشاعر نفسهثم عبّاس محمود العقاد  ،دراسة نفسية

راسة النفسية الشاعرين محمد النّويھي بالدوغيرھما، كما تناول  "أبو نواس الحسن بن ھانئ"و&بي نواس 

من "مع أبي الع\ء في سجنه" وأبي الع\ء المعّري "مع المتنبي" أيضا. ولم تخل دراسات طه حسين للمتنبّي 

وھكذا، توالت في زمن ھؤ�ء الّرواد وبعدھم الدراسات  .)10( النزوع النفسي، وإن انتقد بشّدة ا8سراف فيه ھذا
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حال، أن نتعقّب م\مح نظرية  ونستطيع، على كل. النفسية لشعراء تجلّت فيھم وفي شعرھم النزعة الفردية

، دراسة عملية ا8بداعا&ديب، وشخصية  قد النفسي في النقد العربي الحديث من خ\ل ث\ثة محاور: دراسةالن

  دراسة العمل ا&دبي.و

  ا	ديبدراسة شخصية  .1

نفسه، على الّسياق النفسي وسيرة حياته، متّكئا، في الوقت  أدبهمن  ا&ديبوھو المحور الذي يدرس شخصية 

ى حَ نْ المَ ن م\مح ھذا إ صل به من علم إحياء، ووراثة، ووظائف بيولوجية وفيزيولوجية، وجنسية.وما يت

ير شخصية ابن الرومي المازني تصوعبد القادر حين حاول  العشرين بدأت تظھر في مطلع القرن قد فسيالن

"ابن الرومي حياته من  :العقاد بكتاب كامل عن الشاعر نفسهعباس محمود ا. وتبعه في ذلك تصويرا نفسي

   فض\ عن دراسات طه حسين، والنّويھي. ،شعره"

  محمود العقادعباس 

أحد من تبنّوا بالدراسة النفسية شخصية الشاعر أو من رواد ھذا التيار، وكان  )11( العقادعباس محمود  يعدّ 

ة، لحديث، وفي مختلف الحقول المعرفية: شعريعلى ث\ثين شخصية من القديم وابو يرْ ا&ديب؛ إذ تناول ما 

ة البيوغرافية للشعراء والعباقرة، عند العقاد، على وتقوم الدراس وأدبية، وفكرية، وسياسية، واجتماعية.

واعتمد العقاد في رسم الصورة  استنباط مفتاح الشخصية.، ورسم الصورة النفسية والجسدية مات ا{تية:المقوِّ 

صل بھذه الظروف من عوامل ، والسياسة، والثقافة، وكل ما يتالنفسية على ظروف العصر والبيئة، والنشأة

وروث من جانب ا&بوين، وعوامل ا�ستعداد الفطري من جانب تكوين الشخصية ذاتھا، ا�ستعداد الم

. وسعى العقاد في دراسته شخصية أبي نواس إلى تفسير نفسيته في )12(كالتكوين النفسي والخلقي والمزاجي

الفرويدي. مدرسة التحليل النفسي ب، متأثرا )Narcissism)13 "النرجسيةقدة المرضية المعروفة بـ"ضوء العُ 

فھي  ،العقاد مدرسة النقد السيكولوجي على سائر المدارس ا&خرى، &نھا أقرب إلى رأيه وذوقه معايفّضل 

  .)14(تتيح له تلّمس الفوارق النفسية بين شعراء عّدة يعيشون في مجتمع واحد وحقبة زمنية واحدة

 محمد النويھي

 على غرار العقاد. "نفسية أبي نواس"ابن الرومي و ةبالتحليل النفسي شخصي )15(محمد النويھيتناول 

إلى ضرورة تمثّل تجربة ا&ديب للحصول على المتعة والفھم، وذلك بتذّكر  القارئيدعو النويھي 

المواقف التي حدثت له في مراحل عمره، أو حدثت &صدقائه وأقاربه، سواء أكانت ھذه المواقف 

وھذه الدعوة شبيھة بما  يشبه مواقف المبدع في عمله الفني.مفرحة أو محزنة، &ن فيھا، ب\ شك، ما 

سعى  حيّة صادقة. ئطالب به العقاد الشاعر من ضرورة الصدق في التجربة الشعرية لنقلھا إلى القار

إلى استنباط الخصائص النفسية ومظاھر السلوك المتجلية في أشعار أبي نواس، وقد انتھى إلى محمد النويھي 

تفسير تعقيده با�ضطراب الجسماني المتصل بطبيعة تكوينه، نتيجة 8رھاف في حسه وتوتر في أعصابه، 

ذوذ، أبرزھا تعلقه الناشئة من تزوج أمه بغير أبيه عقب وفاته؛ مما قاده إلى ضروب من الشا&مومة ولرابطة 
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ولم يكن ھناك اخت\ف جوھري بين دراسة العقاد بالخمرة وإحساسه نحوھا إحساس الولد نحو أمه. 

ّ ودراسة النويھي لنفسية أبي نواس، الل ھم إ� في بعض المصطلحات والفرضيات التي انطلق منھا كّل ـ

لى الشذوذ الجنسي وما يرتبط به من والثاني أقامھا أيضا ع ة،ا&ول، أقام دراسته على النرجسيناقد. ف

  . أخرىعوامل 

  محمد كامل حسين

إلى قناعة بأن ظاھرة التّعقيد في شعر المتنبّي لم تأت  قد انتھى محمد كامل حسينعات"، في كتابه "متنوّ 

القصور اعتباطا، إنما ھي، في تصّوره، د�لة على حالة نفسية معيّنة؛ فھي تدل على عقليته في شبابه، و

. ولم يكن انتقال الناقد من الشعر إلى الشاعر، ومن الشاعر إلى الشعر موّجھا إلى الھّمة والكفايةفي 

غرض فني جمالي يرمي إلى تحليل ظاھرة التعقيد في شعر المتنبّي، وإنما كانت وسيلة للد�لة على 

ھذا ل "لزومياتـــ"الوقد سلك الدارس نفس ا�تجاه في دراسته &بي الع\ء المعرّي، ف حا�ته النفسية.

الشاعر على الخصوص، تحمل طابعه الشخصي، وكل ما فيھا من تكلّف ونظم عجيب د�لة على 

  .شخصيته ونفسيته

  حامد عبد القادر

 مذاھب مختلفة في تحليل شخصية حامد عبد القادرانتھج قد "، فلسفة أبي الع\ء مستقاة من شعرهفي "

زو بعض سلوكه كالعزلة، والزھد، والطموح المعّري في ضوء علم النفس. فھو يعْ الشاعر أبي الع\ء 

وأقام تعليله  ا&دبي إلى إصابته ببعض العقد النفسية منھا: ظاھرة الدفاع عن النفس، وظاھرة التعويض.

  على أساس العقل الظاھر والعقل الباطن؛ لعلّه يقصد با&ول الشعور والثاني ال\شعور.

  

 ية ا3بداعدراسة عمل .2

عنھا تشّكل العمل ض يتمخَّ المحور عملية ا8بداع الفني ذاتھا متتبّعا خطواتھا، وآلياتھا عند ا&ديب إلى أن يدرس ھذا 

الفنّي. وقد ينطلق ھذا المحور من ا&ثر ا&دبي لتحليل تلك العملية، ولكن وظيفته تبقى محصورة في فھم آليتھا 

  وديناميتھا.

 مصطفى سويف

، ص"احب كت"اب: "ا&س"س )16(قافة العربية من قبل مص"طفى س"ويفثمدرسة علم نفس ا8بداع في التأسيس  تم

النفسية ل�بداع الفن"ي ف"ي الش"عر خاص"ة"، وق"د ك"ان كتاب"ه ھ"ذا بمثاب"ة نقط"ة ا�رتك"از الجوھري"ة &عم"ال ھ"ذه 

الحميد "ا&سس النفسية ل�ب"داع المدرسة التي تشعبت وتناول ت\ميذھا باقي ا&جناس ا&دبية، فكتب شاكر عبد 

وقد تكون دراس"ة الفني في القصة القصيرة"، وكتبت سامية الملة "ا&سس النفسية ل�بداع الفني في المسرح". 

تب في ھذا المج"ال؛ إذ الفني في الشعر خاّصة" أحسن ما كمصطفى سويف في كتابه "ا&سس النفسية ل�بداع 

للوص"ول إل"ى استقص"اء نفس"ّي ش"امل لك"ّل م"ا  ا�س"تخبارأو  ا�ستبيانقام بتجربة ميدانية، استخدم فيھا طريقة 
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  يحيط بالعملية ا8بداعية والمبدع معا.

 دراسة العمل ا	دبي  .3

رية إلى ھذا ا�تجاه عوة النظتحلي\ نفسيّا، ولعّل بداية الد يُعنى ھذا المحور بتحليل ا&عمال ا&دبية

د خلف هللا أحمد، وأمين الخولي، وحامد عبد يد جماعة من ا&ساتذة وا&كادميين، منھم: محم كانت على

لة بين ذ يعود الفضل إليھم في توجيه الدراسة النفسية نحو ا&عمال ا&دبية وا&دباء وتوثيق الصالقادر، إ

  علم النفس وا&دب العربي.

  محمد خلف هللا

دعا فيه إلى ، وكتابا سّماه "من الوجھة النّفسية في دراسة ا&دب ونقده" )17(محمد خلف هللاألّف 

بعض خصائص الع\قة التي  خلف هللاشرح  فس في تفسير ا&دب.8فادة من نظريات علم النضرورة ا

 ا8نسان ومار الذي يُوصلنا إلى نفس ھذا ھو الَمعبا&دبي، في رأيه، العمل . إن تربط ا&دب بعلم النفس

قھا على النقد بما طارس على التنظيم لدعوته، وإنتنطوي عليه من إحساسات ومشاعر. ولم يقتصر الد

ة. فقد انتھى في مبحثه "عبد القاھر الجرجاني السيكولوجيرھاصات ا8منه بعض  يقدملالعربي القديم 

ذوقية في نواحي التأثير  نفسيةرسالة إلى أن كتاب "أسرار الب\غة"  "وسيكولوجية التأثير ا&دبي

  ).18(ا&دبي، فكرتھا الرئيسية، ھي: أن مقياس الجودة ا&دبية تأثير الصور البيانية في نفس متذوقھا"

  أمين الخولي

لة بين علم النفس وا&دب وإرساء قواعد احثين الذين أسھموا في توثيق الصمن الب )19(أمين الخولي

الذين دعوا إلى ربط ا&دب بالحياة ا�جتماعية، وإلى دراسة التطّور النقد النفسي؛ كان من ا&وائل 

ن المجال الذي إ. أّول التّجديد قتل القديم فھماً": "وكان شعاره في كتابه "فّن القول" اللغوي للعربية.

انفرد به ھذا الباحث ھو دراسة الع\قة بين علم النفس والب\غة، واعتمد على ھذه الع\قة في معالجة 

درس في ضوء السيّاق النفسي أو المعرفة التي تحتاج، في تصّوره، إلى أن تمسألة إعجاز القرآن 

استخدمه من ظواھر فنية  النفسية؛ فالفھم الصحيح للقرآن الكريم، � يقوم في نظره إ� على إدراك ما

من النص القرآني وإذا كان أمين الخولي يلّح على ضرورة ا�نط\ق  ب\غية بوساطة القواعد النفسية.

لفھمه فھما نفسيّا؛ فإنّه في العمل ا&دبي يرى ضرورة ا�عتماد على حياة ا&ديب، وھذا أمر طبيعّي 

  .ومنطقي

 حامد عبد القادر

في الجامعات المصرية، وأرسوا،  من ا&وائل الذين أدخلوا ماّدة علم النفس ا&دبي حامد عبد القادريعّد 

وھذا . "بالتّنظير والتّطبيق، قواعد نظرية النقد النفسي، وھذا بكتابه "دراسات في علم النفس ا&دبي

لقائمين بشؤون معھد ب قسم اللغة العربية استجابة لرغبة اعن محاضرات ألقاھا على ط\ الكتاب عبارة

ابھين. وحرص حامد عبد القادر في ھذه الدراسات على بيان العليا، ولرغبة ھؤ�ء الط\ب النراسات الد
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الع\قة التي تربط ا&دب بعلم النفس، وقد تناول من خ\ل ھذه الع\قة تعريف ا&دب، وا�خت\ف في 

  تحديد معنى الجمال، كجمال اللفظ وجمال المعنى

 عز الدين اسماعيل 

و أحسن من طبّق علم النفس على ا&عمال ا&دبية ھ )20(عز الدين إسماعيل� نعدو الحقيقة إذا قلنا إن 

ھذا ن إلتفسيرھا تفسيرا نفّسيا، وإن كان ھذا التّطبيق � يخلو من المبالغة وا8سراف، في أحايين كثيرة. 

إذ تداخلت في نقده المناھج الناقد لم يثبت في مسيرته النقديّة على منھج واحد أو اتجاه واحد، 

ً في كتابه "ال�توا�تجاھات، فقد تبنّى ا شعر في إطار جاه ا�جتماعي في بعض دراساته، وخصوصا

جاه الجمالي في كتابه "ا&سس الجمالية في النقد العربي". أما ا�تجاه النفسي، وا�ت ،العصر الثوري"

وفي ھذين  .فسير النّفسي ل�دب"الت"فقد تّجلت معالمه بصورة خاّصة في كتابيه: "ا&دب وفنونه" و

  منھا:المؤلفين تبلورت بعض أسس نظرية النقد النفسي. 

وھو ا&ساس الذي انطلق منه الناقد في ذينك الكتابين، فاھتم بتفسير ا&عمال  :تفسير العمل ا&دبي نفسه •

 .ا&دبية ذاتھا، في ضوء حقائق علم النفس دون أن يحفل بدراسة شخصية ا&ديب أو عمليّة ا8بداع

بي وليد ال\ّشعور: يرى الناقد أن العمل ا&دبي نشاطٌ باطني أو � شعوري، أو ھو رمز العمل ا&د •

للرغبات المكبوتة في �شعور ا&ديب، ومن ھنا، تأتي ضرورة تفسيره، في ضوء المنھج النّفسي 

 التّحليلي، &نه المنھج الوحيد الذي يختّص بتحليل ال\ّشعور.

يرى الناقد أن معرفة حياة ا&ديب قد تفيد في فھم عمل ا&ديب  :معرفة حياة ا&ديب وتفسير أدبه •

 وتفسيره. 

أو  كان نوعه يرى عز الدين إسماعيل أّي عمل أدبي كائنا ما :فسيكّل عمل أدبي قابل للتحليل الن •

  .راسة التحليلية على أسس نفسيةعصره إنّما يمكن تناوله بالد

  

  جورج طرابيشي 

في كتب"ه  )21(للناقد ا&دبي العربي الملتزم بمنھج التحليل النفسي ھو جورج طرابيشيالنموذج ا&برز وا&كمل 

"هللا ف""ي رحل""ة نجي""ب محف""وظ الرمزي""ة"، والكثي""رة: "لعب""ة الحل""م والواق""ع: دراس""ة ف""ي أدب توفي""ق الحك""يم"، 

عق""دة "و"رمزي""ة الم""رأة ف""ي الرواي""ة العربي""ة"، و"ا&دب م""ن ال""داخل"، و"ش""رق وغ""رب: رجول""ة وأنوث""ة"، و

"أنثى ض"د ا&ن"وث: و"الرجولة وا&يديولوجية الرجولة في الرواية العربية"، وأوديب في الروايات العربية"، 

دراسة في أدب نوال السعداوي على ضوء التحليل النفسي"، و"الروائي وبطله: مقاربة ال\شعور ف"ي الرواي"ة 

، ب"ل تط"ورت ممارس"ته النقدي"ة م"ن المزاوج"ة . ل"م يلت"زم طرابيش"ي بم"نھج التحلي"ل النفس"ي دائم"ا)22(العربية"

، إلى تغليب التحليل النفسي عل"ى ا&يديولوجي"ة ف"ي كتاب"ه 1983ا&يديولوجية النفسية كما في أعماله حتى عام 

عن نوال السعداوي، إلى ا8خ\ص للتحليل النفسي وتسويغه واستقامته منھج"ا نق"ديا ش"ديد الس"طوع ف"ي كت"اب 



7 

 

رابيشي إنجازات التحليل النفسي في صوغ بديع لنقد أدبي عربي حديث في مناوشة طور ط "الروائي وبطله".

ّ �وعي النص من جھة، وفي اعتماد التحليل النفسي الد�لي من جھة أخرى. وظ ف طرابيشي ف"ي نق"ده مق"درة ـ

اف"ة واس"عة تحليلية ھائلة، بلغة زاھية ودقيقة تنساب عذبة مما يجعل م"ن لغ"ة العل"م أق"رب إل"ى التن"اول خ"\ل ثق

وعميق"ة. وتتس""اكن ف""ي نق""ده براع"ة التحلي""ل وإحك""ام المنھجي""ة والس""ند الثق"افي والمعرف""ي م""ن الت""راث الش""فاھي 

والمكتوب، وم"ن ا&فك"ار والفلس"فات، وم"ن الدراي"ة الواس"عة باللغ"ة، با8ض"افة إل"ى إع"ادة إنت"اج أح"دث من"اھج 

  .)23(ج النقد ا&دبي العربيالتحليل النفسي، واجتماع الماركسية وعلم النفس في المنھ

  

  الخاتمة

 أيض"اأصبحت الدراسات النقدية � تقتصر على ا8ب"داع، و� تتوق"ف عن"د بع"ض مظ"اھر ال"نص، وإنم"ا تش"مل 

الذي كانت جذوره متمثلة ف"ي آراء أف\ط"ون  المنھج النفسي منھا ،تعددت المناھجفعمليات التلقي وا�ستجابة، 

من الميدان التحليلي عند فرويد، ثم  تطور المنھج النفسي ابتداءثم  .أيضا النقديالعربي تراث الوفي  ،وأرسطو

، وق"د ت"أثر بھ"ذا الم"نھج  ع"دد ل"يس ب"الكثير م"ن أن بلغ الميدان التجريبي الجديد ، إلىغالميدان الجمعي عند يون

التحلي"ل النفس"ي انتش"ارا يات النفسية مثل النظرلم يتيسر للنقد ا&دبي المتأثر ب في العصر الحديث.العرب النقاد 

في الممارسة النقدية العربية، على الرغم من اتساع عمليات التعريف به في النقد ا&دبي العربي الح"ديث عل"ى 

نحو مبكر، وعلى ال"رغم م"ن وف"رة الجھ"ود النظري"ة المترجم"ة والمؤلف"ة. ث"م م"ازج التحلي"ل النفس"ي ش"يء م"ن 

ا�س"تعمال التطبيق"ي للتحلي"ل الحداثة حتى غدا التحليل النفسي منھجا من مناھج النقد ا&دبي الحديث"ة.  نزوعات

النفسي ف"ي النق"د ا&دب"ي عل"ى أي"دي النق"اد الع"رب ظ"ل مح"دودا، باس"تثناء حال"ة ب"اھرة ومتألق"ة ف"ي نق"د ج"ورج 

ھما النفس"ي، ويص"ير ال"نص ا&دب"ي طرابيشي، فقد اقتصر عند سواه، على تحويل الرواي"ة أو القص"ة إل"ى س"ياق

وتظل فائدة المنھج النفسي في النھاي"ة رھن"ا بمعرف"ة الناق"د ح"دود إلى برھنة على العقد وا�ضطرابات النفسية. 

منھجه النقدي؛ وحدوده أن يفيد من علم النفس ليكون عامل عون على إضاءة العمل ا8بداعي وتعمق أسراره، 

  نفسية نستدل منھا على مرض المبدع. � أن يكون العمل ا&دبي وثيقة
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 الھوامش

                                                           
اشتھر  .ھو طبيب ا&عصاب النمساوي الذي أسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث) 1939- 1856( سيغموند فرويد   1

ا&مراض النفسية فرويد بنظريات العقل وال\واعي، وآلية الدفاع عن القمع وخلق الممارسة السريرية في التحليل النفسي لع\ج 
عن طريق الحوار بين المريض والمحلل النفسي. كما اشتھر بتقنية إعادة تحديد الرغبة الجنسية والطاقة التحفيزية ا&ولية للحياة 
البشرية، فض\ عن التقنيات الع\جية، بما في ذلك استخدام طريقة تكوين الجمعيات وحلقات الع\ج النفسي، ونظريته من التحول 

 .ع\قة الع\جية، وتفسير ا&ح\م كمصادر للنظرة الثاقبة عن رغبات ال\وعيفي ال
مدرسة نفسية لسيغمند فرويد، وھي تفسير السلوك ا8نساني تفسيرا جنس"يا. وتجع"ل الج"نس ھ"و  Psycho-Analysisالتحليل النفسي      2

ات العص""بية،  وقوامھ""ا محاول""ة ن""بش العواط""ف ال""دافع وراء ك""ل ش""يء. التحلي""ل النفس""ي نظري""ة وطريق""ة ف""ي معالج""ة ا�ض""طراب
وا&فكار المكبوتة عند المرء ورفعھا إلى مستوى الوعي ثم تحليل حصيلة ھذه العملي"ة وتفس"يرھا. يس"تعمل التحلي"ل النفس"ي منھج"ا 

م"ن إعج"اب.  من مناھج النقد ا&دبي. وعلماء النفس يبحثون عما عند ا&ديب من غريزة حب ا�ستط\ع، وحب نفسه، وعما عن"ده
 ومن أشھر نقاد التحليل النفسي: ھربرت ريد،  وريتشاردز،  وشارل مورون،  وجاستون باش\رد.

  .105كارلوني وفللو ، تطور النقد ا&دبي في العصر الحديث ، ترجمة: جورج سعد يونس ، بيروت: دار مكتبة الحياة ، ص:       3
4     Achutan, M. (2006), "Pashtatya Sahityadarsanam", Kottayam: DC Books, P- 379.  
 )، أحد أعظم علماء النفس في العصر الحديث.1961عالم نفسي سويسري (     5
بالتأكيد أن القوة الدافعة في حياة ا8نسان ھي الشعور  ويونغ اختلف مع فرويد فرويد ، من ط\ب)1937- 1870( ألفريد ادلر   6

 .بدأ الطفل بفھم وجود الناس ا{خرين والذين عندھم قدرة أحسن منه للعناية بأنفسھم والتكيف مع بيئتھمبالنقص والتي تبدأ حالما ي
 350، ص  6)، "النقد ا&دبي الحديث" ، نھضة مصر ، ط 2005ھ\ل ، محمد غنيمي ، (      7
 أھم محلل نفسي بعد فرويد وأھم من استتوعب الدرس الفرويدي      8
9      Ryan, Michael, (2007), "Literary Theory: A Practical Introduction", London: Blackwell, P-94  

  وما بعدھا 221طه حسين، خصام ونقد، ص     10
أسس  . وعضو سابق في مجلس النواب المصريمصري،  ومفكر وصحفي وشاعر) أديب 1964-1889( عباس محمود العقاد  11

، وكانت ھذه المدرسة من أنصار التجديد في الشعر والخروج به عن القالب مدرسة الديوان المازني زشكري بالتعاون مع
 .كتابا 75 العقادفقد ألف  .التقليدي العتيق

  .129ص ، 2)، "مدارس النقد ا&دبي الحديث"، القاھرة: دار المصرية اللبنانية، ط: 2002خفاجي، د. محمد عبد المنعم، (    12
تعني حب النفس، وھو اضطراب في الشخصية حيث تتميز بالغرور، والتعالي، والشعور با&ھمية  Narcissism النرجسية  13

كان آية في الجمال  نركسوس   ومحاولة الكسب ولو على حساب ا{خرين. وھذه الكلمة نسبة إلى أسطورة يونانية، ورد فيھا أن
 .الماء وقد عشق نفسه حتى الموت عندما رأى وجھه في

 
  236ص  أصوله واتجاھاته ، دار النھضة العربية، بيروت ،- زكي ، د. أحمد كمال، النقد ا&دبي الحديث     14
15
حصل على الدكتوراه من معھد الدراسات الشرقية وا8فريقية بجامعة لندن فى عام ناقد مصري. ) 1980-1917(محمد النويھي   

، كما رأس قسم 1946معھد الدراسات الشرقية و ا8فريقية بجامعة لندن حتى عام  عمل الدكتور النويھى محاضراً فى .1942
  .اللغة العربية بجامعة الخرطوم

له العديد من المؤلفات والدراسات في  أستاذ علم نفس مصري بكلية آداب جامعة القاھرة.) 1924(و.  الدكتور مصطفى سويف   16
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وأول رئيس  أكادمية الفنون المصرية وھو مؤسس. لمصرية للدراسات النفسيةشغل منصب رئيس الجمعية ا علم النفس. مجال
، ا&سس النفسية للتكامل ا�جتماعي: دراسة ارتقائية تحليلية، وا&سس النفسية ل�بداع الفني في الشعر خاصة: ن مؤلفاته. ملھا
 .نحن والعلوم ا8نسانيةو

بجامعة  باللغة العربية، صار رئيساً لقسم اللغة العربية بكلية ا{دابأديب مصري وعالم ) 1983-1904محمد خلف هللا (   17
، ونال جائزة الدولة التقديرية في وله مؤلفات وبحوث عديدةبمجمع اللغة العربية بالقاھرة. وكان عضواً . 1947ا8سكندرية في 
"معالم ، ودراسات في ا&دب ا8س\مي""و ،ة النفسية في دراسة ا&دب ونقده""من الوجھ: من أھم كتبه. 1970ا{داب سنة 

"علم النفس ا&دبي"  بمساعدة أحمد أمين أن يدخل مادةخلف هللا استطاع و .التطور الحديث في اللغة العربية وآدابھا"
 ضمن مواّد التّعليم وط\ّب الّدراسات العليا في جامعة القاھرة

 .اتحاد الكتاب العرب . دمشق:المدخل إلى نظرية النقد النفسي: سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد .زين الدين، المختاري   18
 50. ص 1998

 .1919ثورة  من كبار حماة اللغة العربية، ومناضل شارك في ) ھو أديب مصري1966- 1895( الشيخ أمين الخولي   19
حصل . جامعة عين شمس، وھو ا{ن أستاذ متفرغ بكلية ا{دابي. مصرذ ) أستا2007- 1929( عز الدين إسماعيل عبد الغني  20

عضو في كثير من الھيئات والمجالس مثل لجنة الدراسات ا&دبية وھو  .1990على وسام العلوم والفنون من الطبقة ا&ولى 
مؤلفاته : ا&دب من  .قد ا&دبيورئيس الجمعية المصرية للن، والمجالس القومية المتخصصة ،واللغوية بالمجلس ا&على للثقافة

الفن  -قضايا ا8نسان في ا&دب المسرحي المعاصر  -التفسير النفسي ل�دب  -ا&سس الجمالية في النقد العربي  - وفنونه 
  . في الشعر العباسي - الشعر العربي المعاصر -أوبرا السلطان الحائر  - وا8نسان 

) مفكر وكاتب وناقد ومترجم عربي س"وري. عم"ل طرابيش"ي م"ديرا 8ذاع"ة دمش"ق ورئيس"ا للتحري"ر 1939(و. ييشرابجورج ط     21
لمجلة دراسات عربية. يعيش ا{ن في فرنسا متفرعا للكتابة والتأليف. تمي"ز طرابيش"ي بكث"رة ترجمات"ه ومؤلفات"ه حي"ث أن"ه ت"رجم 

جمات""ه م""ا يزي""د ع""ن مئت""ي كت""اب، ول""ه مؤلف""ات ھام""ة ف""ي لفروي""د وھيج""ل وس""ارتر وج""ارودي وس""يمون دي بف""وار. وبلغ""ت تر
 الماركسية وفي النظرية القومية وفي النقد ا&دبي للرواية والقصة العربية خصوصا بتطبيق مناھج التحليل النفسي عليھا.

 .178)، "النقد ا&دبي العربي الجديد"، اتحاد الكتاب العرب، ص: 2000أبو ھيف، عبد هللا، (     22
23     Badawi, M.M.(Ed), (2006), "Modern Arabic Literature", New York: Cambridge University Press, P: 439.    


