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).المفهوم والمصطَلح والمالمح(الّنقد الّنفسي: المحاضرة األولى
:مفهوم الّنقد الّنفسي-1

أن تقف من الّنص على ما يتضّمنه من عواطف وانفعاالت وأخيلة ما : يُقَصُد بالّنقد الّنفسي
بني حّب وكره وحسد ورمحة وخوف ومواقف ُحمرجة، وهذه العناصر هي يف صميم التكوين األديب؛ 
وال ميكن أن خيلو ومنها نّص يف أّي عصر وعلى أّي مذهب وهي متنح الّنص قّوى وتعطيه 
خصوصية، تكون له جزءا ال يتجزّأ من اجلمال وعوامل الّنجاح ومن هذا وجب مالحظتها ومنحها 

.االهتمامحّقها من 
فالّناقد هنا يتعامل مع الفّن، وِقوام الفّن احلياة، وِقوام احلياة نفس الفّنان وما انطبع يف نفسه 

.1وتأثريا

ك املنهج الذي خيضع الّنص األديب للبحوث ذل"ويعتمد  الّناقد منهجا نفسيا؛ ويعّرف بـــــ
الّنفسية وحياول االنتفاع من الّنظريات الّنفسية يف تفسري الظواهر األدبّية، والَكشف عن عللها 

"2.
من نظرية الّتحليل الّنفسي، أو التحلسفي على حّد ويستمّد الّناقد الّنفساين آلياته الّنقدية

يف مطلع ) S.Freud) (1856-1939(تعبري عبد امللك مرتاض؛ واليت أسسها سيغموند فرويد 
). الالشعور(القرن العشرين، حيث فّسر على ضوئها السلوك اإلنساين برّده إىل منطقة الالوعي 

.يل الّنفسيوسنفّصل يف هذا األمر يف حماضرة مدرسة الّتحل

م، 1996/ه1416، 1حسني احلاج حسني،  الّنقد األديب يف آثار أعالمه، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ط- 1
.22ص
.21صهـ، 1430يوسف وغليسي، مناهج الّنقد األديب، جسور للنشر والتوزيع ، - 2
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:الّنقد الّنفسي وإشكالية المصطلح-2
أّما يف ما ّخيص املصطلح؛ فهناك من حيافظ على مصطلح الّنقد النفسي كما هو احلال لدى 

املدخل إىل نظرية الّنقد الّنفسي : (الباحث والدّكتور زين الّدين خمتاري يف مؤلّفه الـُمـَعنَون بـــ
؛ وبالّتايل يدرس ِصلة علم الّنفس باألدب والّنقد، وهناك 3)عقاد أمنوذجاسيكولوجيا الّصورة يف نقد ال(

آخرون يعّدونه نقدا نفسانيا  أو حتليال نفسيا كما هو احلال عند الباحثني ميجال الرويلي وسعد 
؛  ومنه يبدو الفرق واضحا من خالل  املصطلح؛ وجيب 4)دليل الّناقد األديب(

لى أّن التحليل الّنفسي سبق مصطلح الّنقد الّنفسي زمنيا؛ هذا األخري ظهر أّول مرّة مع  التنويه ع
.؛  وسيأيت احلديث عنه يف احملاضرة الالحقة)1966-1899(العامل الّنفساين شارل مورون 

:مالمح الّنقد الّنفسي-3
واألدب؛ وأثر الّشعر على بدت مالمح هذا الّنقد يف الفلسفة مع أفالطون يف موقفه من الفّن 

وعند . العواطف اإلنسانية؛ وما إىل ذلك من ضرر اجتماعي، طرد ألجله الشعراء من مدينته الفاضلة
؛  اليت ربطت اإلبداع  بوظائفه الّنفسية من خالل استشارة اخلوف "التطهري"أرسطو يف نظرية 

الو، وهيغل، وكانط، وشوبنهاور، أفلوطني، وهوراس، وبو : 5والشفقة
..وبرجسمون، وكروتشه

أّما يف تراثنا العريب الّنقدي فقد بدت مالحمه مع الّنقاد العرب القدامى؛ فيعّد ابن قتيبة من 
أوائل من تلّمس البواعث الّنفسّية يف الّشعر بني الّنقاد، فنراه يطرح العوامل الّنفسية اليت حتتفي وراء 

ملنحصرة يف إطار الباعث الّشعوري كالغضب والطّرب والّشوق واحلاالت األخرى ليس العمل األديب وا

، دراسة شعرية نقدية، )سيكولوجيا الّصورة يف نقد العقاد أمنوذجا(زيد الّدين خمتاري، املدخل إىل نظرية الّنقد الّنفسي : ينظر- 3
.1998من منشورات إحتاد الكتاب العرب، الكويت، 

، املركز الثقايف )ومصطلحا نقديا معاصراإضاءة ألكثر من سبعني تيارا (ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الّناقد األديب :ينظر- 4
.2002املغرب، - ، الدار البيضاء3العريب،ط

.80ه، ص1426، 1أبريل، ط7صاحل اهلويدي، النقد األديب احلديث، قضايا ومناهجه، منشورات، - 5
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وللشعر دواٍع حتّث البطيَء، وتبعُث املتكلَِّف، منها الطمُع، ومنها الشوُق، ومنها : "أكثر يقول
.6"الشراُب، ومنا الطرُب، ومنها الغضب

منها أّول الليل "شعر، يسمح فيه أتيُّه كما يقول يف األوقات واألماكن اليت يسرع فيها إتيان ال
قبل تغشِّي الَكرى، ومنها صدر الّنهار قبل الغذاء، ومنها يوُم شرب الّدواء، ومنها اخللوُة يف احلبس 

.7"وامليسر، وهلذه العلل ختتلف أشعار الّشاعر ووسائل الكتاب
ربة بأحوال الّنفس يكشف ابن قتيبة يف حتديد حاالت جيشان الّنفس بالّشعر وتدّفقه عن خ

.
كما ذهب القاضي اجلرجاين إىل إرجاع امللكة الّشعرية إىل عوامل خمتلفة؛ من طبع ورؤية 
وذكاء، وأّن اختالف الّشعر يرجع إىل اختالف طبائع الشعراء أنفسهم؛ فالبد من دمث اخللق؛ أن 

األلفاظ، معّقد اخلطاب،  وقد كان القوم خيتلفون يف يكون سلس الكالم، وللجايف اجللف كرّ 
فريق شعر أحدهم ويصلب شعر اآلخر، ويسهل لفظ أحدهم ويتوّغر منطق غريه، وإّمنا ذلك ...ذلك

حبسب اختالف الطّبائع، وتركيب اخللق، فإّن سالمة اللفظ تتبع سالمة الطّبع ودماثة الكالم بقدر 
. 8دماثة اخللقة

رجاين قد عّد الطبائع هي ملكة وملهم الّشعر؛ واختالفها يؤّدي إىل ومنه فالقاضي اجل
.اختالف نوع الّشعر من سهل وصعب، وجاف وسلس

أّما عبد القاهر اجلرجاين فله أيضا نظرات يف أثر الّشعر على الّنفس، ومن ذلك ربطه بني مزيّة 
يف الّنفس دواعي احلنني إليه الّنص ولطفه وبني ما يّتسم به من غموض وبعد عن املباشرة، يبعثان

من املركوز يف :"يقول يف أسراره. والّرغبة يف نيله، ال سيء إال متنعه عن االنكشاف الّسهل املباشر

.78، دار املعارف، مصر، دط، دت،  ص1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر، ج- 6
.81املصدر نفسه، ص- 7
.20صعلي بن عبد العزيز اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصومه، : ينظر- 8



5

الطّبع أّن الشيء إذا نيل بعَد الطّلب له االشتياق إليه ومعاناة احلنني حنوه وكان نيله أحلى وباملزية 
.9"ل وألطف،  وكانت به أظّن وأنسقاألوىل أوىل، فكان موقفه من الّنفس أمج

فريجع عبد القاهر اجلرجاين مزية الّنص ولطفه، فيكون اشتياق وحنني إليه؛ وبالتايل ترتاح 
.الّنفس إليه

50عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص- 9
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ل الّنفسيـــــــــــــــمدرسة الّتحلي: المحاضرة الثّانية
اليت بدأت منها االنطالقة احلقيقية واملنّظمة تعّد مدرسة الّتحليل الّتحليل الّنفسي؛ من املدارس 

لكن قبل ذلك، نّتجه باحلديث عن الّتحليل .للّنقد الّنفسي ومنهجه؛ وذلك يف بداية القرن العشرين
الّنفسي فما املفصود به؟ 

نظرية معّينة يف علم الّنفس وضعها سيغموند فرويد، وقد يشري إىل :" يُقَصد بالّتحليل الّنفسي 
"ات اّجتاه معّني، ووجهة نظر خاّصة يف الظواهر الّنفسية، ، ويدّل أيضا على منهج خاصمدرسة ذ

أّول من أخضع األدب للّتفسري الّنفسي، كان شغوفا بقراءة اآلثار األدبية، :" يعّد فرويد 
يف شديد اإلعجاب بالّشعراء واألدباء؛ ألّن الّشاعر عنده رجل تراوده األحالم يف اليقظة كما تراوده 

نومه، ولقد وهب أكثر من أي إنسان آخر، الُقدرة على وصف حياته العاطفية، وهذا االمتياز جيعل 
.10"منه يف رأي فرويد، صلة وصل بني ظلمات الغرائز ووضوح املعرفة العقالنية املنتظمة

أو كما أّن فرويد رائد مدرسة الّتحليل الّنفسي، كان من املهتّمني بدراسة احلاالت الّنفسّية 
أثرها على األدب، خاّصة وأّن اإلنسان ال يستطيع التعّرف على عامله الّداخلي يف حياته،  حياول من 

فاألدب . خالل الّتحليل الّنفسي اكتشاف اخلبايا واملكبوتات اليت يكون أثرها ظاهرا إّال بعد التحليل
.11يقّدم األمناط العاّمة أو املاّدة اخلام عن الّنفس اإلنسانية فتنتفع

لقد رسم فرويد اجلهاز الّنفسي الباطين؛ وقّسمه إىل ثالثة مستويات؛ متّثل الثالوث الديناين 
:12وهي. للحياة الباطنية اإلنسانية

conscientاملستوى الّشعوري-1
preconscientماقبل الّشعور-2
l’inconscieneالالشعور-3

.14أحد حيدوش، االجتاه النفسي يف النقد العريب احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص- 10
.42، ص2000األكلينيكي، دار النهضة، حلمي املليجي، علم الّنس - 11
.27-16-9وينظر فوريد، األنا واهلنا، ص. وما بعدها71ينظر، فرويد، املوجز يف التحليل النفسي، ص- 12
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الّنفسي على فرضّية الالشعور؛ واليت تنقسم بدورها إىل ثالثة عناصر وتقوم نظرية التحليل 
:وهي. متصارعة

.وميثّله اجلانب البيولوجي: )Le cas( الهو -1
يكولوجي أو الشعوريوميثّله اجلانب السّ ):Le moi( األنا-2
...وميثّله اجلانب االجتماعي أو األخالقي):Le sur moi(األنا األعلى  -3

) اإليروس(غريزة احلّب أو احلياة : وان الّسلوك اإلنساين، ومهابعد تعديل نظريته دفرويوانتهى 
(eros) ؛ ومتثّله احلاجات الّنفسية البيولوجية اليت تتيح للفرد االستمرار يف حياته واحملافظة على بقاء

الّرغبات الّيت تدفع الفرد ؛ ومتّثل )tanatos) (التناتوس(أّما الثّانية فهي غريزة املوت أو الفناء . نوعه
.13إىل الُعدوان والّتدمري

أي الغرائز الّنفسية  ال يّتجه دوّما حنو اآلخرين، ) Libido) (الّلبيدو(كما اكتشف فرويد أّن 
، أو )Narcissisme(بل قد  يرتّد إىل الّذات ويُغرق الفرد يف حّب نفسه؛ ويسّمى هذا بالنرجسية 

: أجل احلصول على اإلشباع اجلنسي ويسّمى هذا بـــيوقع األذى واألمل بنفسه من 
: ، وقد حيصل هذا اإلشباع بإيذاء الّناس وإيالمهم، وهذا ما يسّمى بـــــ)Masochism(املازوخية
Sadism(.14(الّسادية 

:لدى فرويدعلم الّنفس باألدب والفّن عالقة 
الّنفس واألدب وحّىت الّنقد؛ بتناوله يعّد فرويد من األوائل اللذين بّينوا العالقة بني علم 

مّثل للفّن وقد. 
، )دستويفسكي(، أّما األدب فقد درس شخصية الروائي )ليوناردو دافنتشي(املشهور بالفّنان والّرسام
).اإلخوة كرامازوف(وروايته املعروفة 

.10،ص)منوذجا(زين الّدين خمتاري، املدخل إىل  نظرية الّنفسي، سيكولوجية الّصورة الّشعرية يف نقد العّقاد - 13
.10صينظر املرجع نفسه، - 14



8

أقرب إىل اجلنون حلظة إبداعه، *لقد عّد فرويد الفّنان إنسانا ُعصابيّا: عالقة علم الّنفس بالفن-1
كما ذهب إىل أّن األحالم وسيلة من وسائل . وبعد فراغه منها يصبح إنسانا عاديا يف كامل وعيه

هذه الفكرة إىل إشباع الرغبات اليت قد تكون  عصبية التحقيق يف الواقع؛ لكّنه سرعان ما عّدل
احلاالت املؤملة اليت تعتور املريض فيعود " اكتشاف ما يسمى بعصاب الّصدمة؛ حيث يعرّفها فرويدبــــــ 

يف أحالمه إل  تذّكر املوقف املؤمل الذي حدث له يف الواقع، ومن ّمث ُيصبح هذا احللم صعب 
نظريته وحتليله الّنفسي؛ كما أنّه معتمد يف ويبدو العلو واضحا يف. 15"الّتفسري، ألنّه يُنايف مبدأ الّلذة

ذلك على أّن اللبيدو هو الباعث على الفّن، خمالفا يف ذلك فالسفة اإلغريق وتابعيهم من الفالسفة 
.م18و 17والّنقاد يف القرن

إّن تأثري نظرية فرويد يف أعمال ليوناردو دافنتشي كان واضحا؛ فبحث اإلبداع الفّين عنده، 
لمه يف طفولته، أي ذلك الّنسر الذي حّط عليه وهو يف املهد، وفتح له منقاريه وأخذ وحّلل ح"و

.16"يضربه على شفتيه مرات عّدة 
ذهب تفسري فرويد هذا احلُلم بالُبطء الذي ُعرف به الّرســـــــــــــام اإليطايل يف إجناز أعماله 

عدم إكماله عديد أعماله الفّنية املشهورة العظيمة، مث ذكر أنّه احنرف جنسيا على مستوى الالشعور و 
.املوناليزا، رؤوس الّنساء الّضاحكات والقديسة آن: مثل

:عالقة علم الّنفس باألدب
اإلخوة  (تناول فرويد يف حتلي شخصية أدبية  وهي الروائي دستويفسكي، وروايته املشهورة 

)كرامازوف
س باملقامرة، واملهوو . 

: اضطراب وظيفي غري مصحوب باختالل جوهري يف إدراك الفرد للواقع، والتحليل النفسي ميّيز بني نوعني اثنني: العصاب- *
.اهلسترييا والوسواس:  والثّاين عصاب نفسي، مثل. القلق: األّول عصاب واقعي، مثل

. 149فرويد، تفسري األحالم، ص- 15
.22فن، دافنتشي ودسوتفسكي، صالتحليل الّنفسي والفرويد، - 16
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واملولع بتعذيب نفسه وتعذيب اآلخرين؛ وعّد كل ذلك انعكاس حلياة هذا األديب وانفعاالته الباطنية 
.17والالشعورية

ومل يكتف فرويد يف حتليله لألعمال األدبية باالكتفاء بشخصية الروائي بل تعّداها إىل حتليل 
إىل حتليل عملية اإلبداع نفسها؛  وهي وذهب إىل أكثر من ذلك. أبطال وشخصيات الرواية نفسها

فاملبدع لديه كالطّفل أو املراهق،  . اللعب، التخّيل، واحللم: عنده شبيهة بثالثة نشاطات بشرية وهي
كالمها يلعب ويتخّيل وحيلم ليصنع لنفسه عاملا خياليا يتمّتع به، ليصلح فيه من بعض واقعه 

.18ويستعيض به عن رغبته احلقيقية

.142حممد علي عبد املعطي، اإلبداع افّين وتذّوق الفنون اجلميلة، ص: ينظر- 17
.9-8-7الواد حسني،  قراءات يف مناهج الّدراسات األدبية، ص:ينظر- 18

.13زين الّدين خمتاري، املدخل إىل نظرية انّقد الّنفسي، ص:وينظر
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الّنقد الّنفسي لدى العرب: المحاضرة الثالثة
نضج الّنقد الّنفسي لدى العرب مع نقد مجاعة الّديوان، ومن تبعها من األدباء والّنقاد 

من أوائل الّذين اهتدوا إىل ) م1958-866(واألساتذة األكادميني؛ فيعّد عبد الّرمحن شكري 
أمام اجلماعة يف مرحلتها األوىل " للّشعر، فقد كان شكرياإلفادة من حقائق علم الّنفس يف دراسته 

ال يبعد أن يكون لتوجيهاته الشفوية دور يف توجيه زميليه حنو االستفادة من معطيات علم الّنفس، 
وهو ما يبدو من كالم العّقاد أّول َمن حاول تطبيق املعارف ...وكان أصحابه يستمتعون كثريا بأحاديثه

. 19"رأه من شعر الفحول يف اللغة العربية الّنفسّية على ما يق
، درس فيه 1914، فقد صدر له مقال عام )م1949-1890(وتبعه عبد القادر املازين 

، )م1964-1889(مث جاءت دراسة عّباس حممود العّقاد . 20شعر ابن الّرومي يف ضوء علم الّنفس
حممد النويهي بدراسة نفسية الّشاعرين كما تناول .يف دراسة مماثلة للّشاعر نفسه، وأليب نواس وغريمها

.الّسابقني
كما ال ميكن إنكار دراسة  طه حسني الّنفسية للمتنّيب وأيب العالء املعّري، على الّرغم من 

21االنتقادات اليت وّجهت إليه بشّدة اإلسراف فيه

ر وهي 
.من مرتكزات الّنقد الّنفسي

:الّنفسي لدى العّقادالمنحى-1
وإذا ما َعَدنا ما . يعّد العّقاد من الذين تبّنوا يف دراستهم الّنفسية  شخصية الّشاعر أو األديب

الثالثني شخصية من القدمي واحلديث، ويف خمتلف احلقول " تناوله هذا الّناقد فقد زاد عن 
.22"، وأدبية، وفكرية، وسياسية، واجتماعية، فضال عن سريته الّذاتيةشعرية:املعرفّية

.44-43وائل بركات وغسان السّيد، ، ص: مقّدمة يف املناهج الّنقديّة للتحليل األديب، ترجمموعة من املؤّلفني، - 19
.117، ص1985شايف عكاشة، اّجتاهات الّنقد املعاصر يف مصر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، - 20
.طه حسني، خصام ونقد، ص وما بعدها: ينظر- 21
.22قد النفسي، صزين الّدين خمتاري، املدخل إىل النّ - 22
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:مقّومات الّنقد النفسي لدى العّقاد
:  قامت دراسة العّقاد للّشعراء على مقّومات منها

.رسم الّصورة الّنفسية واجلسديّة-1
.استنباط مفتاح الشخصية-2
الفّين أو السيكوفّين، والثّاين هو األّول هو املنحى الّنفسي :   اعتماد منحنني اثنني ومها-3

.املنحى الّنفسي اجلسمي أو السيكوسومايت
اعتمد العّقاد يف املقوم األّول على رسم الّصورة الّنفسية واجلسديّة؛ فالّصورة الّنفسية قامت على 
ظروف العصر والبيئة، والنشأة، والسياسة، والثقافة، وما اتصل بذلك من عوامل االستعداد املوروث

من جانب األبوين، وعوامل االستعداد افطري يف تكوين الشخصية نفسها؛ كالّتكوين الّنفسي 
. واخللقي واملزاجي

بواسطة من عالمات مميزة، تسّمى يف علم الّنفس بالتشخيص الّنفسي؛ القائم على دراسة الشخصية
1الظواهر اخلارجية

أما املقّوم الثّاين الّذي هو مفتاح الّشخصية فعند العّقاد هو حمور احلياة ومسبار الطبيعة، وهو تلك 

قها، وال ميكن أن متّثل كل خصائصها ومراياها،  متتما كما هو 
مفتاح البيت قد ينفذ بنا إىل حصنه املغلق وراء األسوار واجلدران، ولكّنه ا يصف شكله وصًفا تاًما، 

.2وال ميّثل اّتساعه متثيال كامال
ما يكمن يف الّصدق إذن فمفتاح الّشخصية لدى العّقاد يشبه مفتاح البيت، ألنّه وجه الّشبه بينه

والسهولة أو الّصعوبة؛ واليت ال حتكمها كرب وال صغر، أو حسن ودماثة؛ فقد نلج شخصية عظيمة 
مبفتاح بسيط والعكس صحيح، مثل البيت، فعظمة البيت وكربه ليست مرتبطة بيسر الفتح و كرب 

.23-22زين الّدين خمتاري، املدخل إىل الّنقد النفسي، ص- 1
.433عباس حممود العقاد، عبقرية عمر بن اخلطّاب، ص–2
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. املتواضع قد يعسر فتحهاملفتاح، بل قد يعسر فتحه ونلجه مبفتاح صغري، كذلك احلال بالّنسبة للبيت
" واملـقصود من املفتاح يف نقد العّقاد 

"1

لفّين؛ ومهمّته ربط األّول املنحى الّنفسي ا: أما املقّوم الثّالث، والذي يقوم على منحيني اثنني ومها
فّن الّشاعر مبزاجه وسلوكه وحياته الّنفسية الباطنية، والثّاين املنحى الّنفسي اجلسمي وهو يف الطّب 
النفسي دراسة العالقة بني احلاالت الّنفسّية السويّة أو غري السويّة أو املرضّية والظواهر اجلسمية 

.2والبدين
ب الّنفسي يف حتليل الّشخصّية حتليال نفسيا وجسميا، ومنه فهذا املنحى يعتمد على حقائق الط

.
حيوية، من تصّورات املدرستني؛ املدرسة وَخُلص العّقاد يف دراساته الّنفسية أّن النقد الّنفسي أكثر 

تفّسر الفوارق السيكولوجية، أّما الثّانية فتفّسر أسباب ذيوع الّذوق املختار تفضيا ألسلوب من 
وسبب هذه احليوية  كون . ال تلج أسرار اإلبداع والتذّوق لدى اإلنساناألساليب يف الّتعبري، لكّنها 

هذا الّنقد حييط باملدرستني و يساعدمها يف منحه البواعث الّنفسية املؤثّرة  يف شعر الّشاعر، وإحاطة 
.

جية واليت مل حيدد جنسها، كما أنّه نفى أن يكون إثر ذلك فالعّقاد بدا يظهر مدرسته السيكولو 
من أتباع  فرويد ومدرسة التحليل الّنفسي يف دراساته الّنفسية؛ وأرجع هذه األخرية إىل نفس الّشاعر 

.3والتماسه الفوارق السيكولوجية اليت ال تفّسرها البيئة االجتماعية

.433عباس حممود العقاد، عبقرية عمر بن اخلطاب، ص- 1
.43املنشأ، صأبو النيل حممود السّيد، األمراض السيكومساتية، األمراض اجلسمية الّنفسية: ينظر–2
.26زين الّدمي خمتاري، املدخل إىل نظرية الّنقد الّنفسي، ص: ينظر–3
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:ة لدى العّقادــــــلفكرة الجماليفسي لالّنقد النّ 
)الفكرة اجلمالية(من األمور اليت نالت اهتمام العّقاد يف دراساته الّنفسيــــــــــة 

:1ومن هذه العالئق اجلمالية.. من حرية وتناسب، وإحساس، ومجيل وجليل، وقبيح، وإدراك، وذوق
.والبيولوجيةهو انعتاق الّنفس واجلسم من العوائق النفسية -عنده–اجلمال -
إذا كان التناسب شرطًا ضروريا للجمال، فإّن هذا اجلمال يوجد يف غري التناسب إذا -

.زالت العوائق الّنفسية اليت تناقض الّشعور به مثال ذلك الزرافة
إّن اإلحساس باجلمال خيضع لعامل سيكولوجي يتمّثل يف الصلة الّنفسية الروحية بني -

، مثال قد يكون الوجه وسيما لكّن املدرك ال يُعجب به مدرك اجلمال واملوضوع اجلمايل
.لعائق يف نفسه

للجميل واجلليل عالقة سيكومجالية بالّداخل واخلارج، أو بالّنفس واملوضوع اجلمايل، وهذه -
العالقة حتكمها طبيعة احلاالت الّنفسية حلظة اهلدوء والتوتّر؛ فاجلميل عند العّقاد، مظهر 

.فس باإلعجاب، واجلليل مظهر القّوة تقابله الّنفس باخلشوعالقدرة، تقابله النّ 
واقعة ...هلع وإعجاب، وخوف وإقبال، وموت وحياة: إّن اجلليل بأطرافه املتناقضة من -

واستمّد العّقاد . مجالية وعنصر أساسي يف احلياة، ال ميكن الّشعور به إّال ممتزجا باجلميل
اجلمال خارج حاالت اإلنسان وخواطره النفسية هذه العالقة من املوقف الرومانسي؛ ألنّ 

والقبيح أيضا قيمة . شيء جامد ال قيمة له، وإن كان حيمل هذا القيمة يف ذاته
سيكومجالية يف التعبري الفّين، إذا كان الغرض من تصويره، بيان حالة نفسية أو حقيقة 

.مجالية
القة جتريد عقلي لدى العّقاد، متجاوزة إّن العالقة بني اإلدراك اجلمايل والظّاهرة اجلمالية ع-

.الرؤية احلّسىية إىل التأّمل الدقيق يف حيثيات تلك الظّاهرة

.28-27-26زين الّدين خمتاري، املدخل إىل نظرية الّنقد النفسي، ص: ينظر–1
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إّن اإلدراك اجلمايل لدى العّقاد، غري حمصور يف جزء من حياة اإلنسان وإّمنا يشمل كّل -
احلّس، قدراته الّنفسية وطاقاته الّذهنية والغريزيّة، وهو مطابق لعملية الفهم اليت ترادف

...والغريزة، والعطف والبديهة واخليال، والتفكري
إّن الّذوق يف الفن  قيمة سيكومجالية لدى العّقاد، متجلية يف قدرته على اخللق واإلبداع، -

وميتاز بالّدقة والطبع واحلس اجلمايل واخلربة العلمية والّدربة الفّنية، ويرجع النّاقد تفاوت 
صنف واقعي حمافظ، : الّنفسية،  وصّنف الّذوق إىل صنفنياألذواق إىل طبيعة األطوار 

.وصنف خيايل جمدد
ومنه فالّنقد الّنفسي للفكرة اجلمالية لدى العّقاد كان منهله تعليل فلسفي؛ ألّن الواقعة 

.اجلمالية واقعة فلسفية، مرتبطة بنفس اإلنسان وشعوره
فسي هي خاصية الفردية؛ وهي نفسها وخنلص إىل أّن اخلاّصية الطّاغية يف نقّد العّقاد النّ 

أساس النظرية الرومانسية؛ وقد أهلمته هذه النظرية بضرورة تفّرد األديب بشخصيته؛ مما جعله يبتعد 
.  عن اإلميان بالّصلة اليت تربط األديب بواقعه االجتماعي

:كما أّن نظريّة الّنقد لدى العّقاد تقوم على عنصرين أساسيني ومها
.ان عن عاطفته وتوصيلها إىل النّاستنفيس الفنّ -1
األدب صورة نفسية لشخصية الّشاعر أو األديب، فالّتنفيس والّتواصل، عنده، دافعان -2

رغبة الفّنان : وال يغين أوهلما عن ثانيهما، مها" متالزمان وشرطان ضروريان بروز الفّن 
ري يف كّل من يف أن ينّفس عن عاطفته، ورغبته يف أن يضع هذا التنفيس يف صورة تث

.23"يتلّقاها نظري عاطفته
ابن الّرومي " حّلل الّناقد العّقاد شخصية الّشاعر ابن الّرومي يف كتابه :قراءة العّقاد لشعر أبي نّواس

؛ درس فيه أصله، نشأته، مزاجه، وتكوينه الّنفسي واجلسدي؛ وعّد هذا األخري هو "حياته من شعره
مصدر حياته املتشائمة؛ وأرجع تشاؤمه إىل خلل يف أعصابه، وُسخريته إىل خصائصه اجلسديّة، كما 

.27النويهي، وظيفة األدب بني االلتزام الفّين واالنفصام اجلمايل، ص- 23
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ه إىل أصوله اليونانية وإىل الطرية اليت استحكمت به، فما كان يشوب ابن الرومي من نقص رّد عبقريت
هو تكوينه اجلسدي، وطريته اليت مل ُيشَف منها، فكانت سببا يف احنرافه الّنفسي، وقد أثار هذا 

.24قدره معاُسخط الكثري من األدباء ممن تعاطفوا مع ابن الّرومي ورأوا أّن الّدارسني مل يعطوه حّقه و 
:النويهيمحمد النقد الّنفسي لدى 

وقد . تناول الّنويهي يف دراساته الّنفسية شخصية الّشعراء؛ كابن الرّومي، واحلسن ابن هانئ
.تناول الّدراسة نفسها العّقاد وخاّصة مع  أيب نّواس

اليت عرف أّما نقد الّنويهي الّنفسي فلم يقف عند حدود التنفيس عن العواطف وتوصيلها؛ و 

نفسها، أو على حنٍو مشابه هلا، ذلك أّن املتلّقي ال بّد أن ميلك معادال موضوعيا هلا يف نفسه من 
قظ خمزون ذاكرته من السكون فتدعوه إىل املعايشة وجتربة الّشاعر أو األديب هي اليت تو . جتاربه الّذاتية

.25الوجدانية
نلحظ أّن النويهي يدرج القارئ إىل جانب الّشاعر أو األديب يف الّتجربة الّذاتية واحلصول 

املتلّقي كذلك؛ من حزن /على املتعة والفهم؛ فما حدث للمبدع يف زمن من حياته قد حيصل للقارئ
.وفرح وغريها

الّناقد للّشعراء باإلسراف شأنه يف ذلك شأن العّقاد؛ وخاّصة يف شخصية ابن وجتّل حتليل
الّرومي، واليت عّد ما يؤمل هذا الّشاعر، هو إحساسه بالعجز اجلنسي وبطريته، واضطراب هضمه 

.26لضعف معدته
وال يكاد يُرى اختالف يف حتليل العّقاد والّنويهي لشخصية الّشعراء إّال يف بعض املصطلحات 

)النرجسية(اليت انطلق منها كّل ناقد؛ فالعّقاد انطلق من 
ما يرتبط به أما النويهي أقامها أيضا على الشذوذ اجلنسي و . وعقد نفسية،؛ كعفديت اإلمان والنسب

.46، ص2000ّنّصي، دار العريب للعلوم والّنشر، حسن املؤّذن،  الرواية والتحلي ال- 24
.337ثقافة الّناقد األديب، ص: ينظر النويهي- 25
.337املرجع نفسه، ص: ينظر- 26
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وتكاد تشبه حتليالت النويهيب ما . من عوامل وأسباب؛ كالشعور اجلنسي باخلمرة عند أيب نّواس
جاءت به نظرية التحليل التّنفسي الفرويدية وإن خرجت تلك التحليالت إىل حاالت أخرى؛ فشغف

؛ وهذا 27أيب نّواس عنده هو إحساس جنسي؛ أي أن َمْن حرّكت فيه الشبق اجلنسي هي اخلمرة
اإلفراط يف طلبها يرضيه جنسيا؛ وأّكد الّناقد الصلة بني اخلمرة والغريزة اجلنسية بألفاظ ذكرها الّشاعر 

وهذا ما يدّل على أّن الّناقد اعتمد منهج . 28...بكر، عذراء، فتاة، وجل، املئزر، : ومنها. يف شعره
.التحليل الّنفسي الفرويدي

.47-46النويهي، نفسية أيب نّواس، ، ص: ينظر- 27
.32زين الّدين خمتاري، املدخل إىل نظرية الّنقد النفسي، ص:ينظر- 28
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موقف الّنقاد العرب من المنهج الّنفساني: بعةالمحاضرة الّرا
يعّد املنهج النفساين من أكثر املناهج الّنقدية إثارة للجدل واملواقف؛ فهناك َمن يناصره، و 

.آخرون يناهضوه، وفريق ثالث وسط بني املوقفني األوليني
:موقف األنصار/1

وأعرب عن ذلك يف مقاله -الّسالف الذّكر- العّقادمن أوائل املناصرين هلذا املنهج، الّناقد 
إذا مل يدمن تفضيل إحدى مدارس الّنقد :" ، حيث يقول1961الّنقد السيكولوجي الذي نشره عام 

أو الّنفساين أحّقها مجيعا ) النقد السيكولوجي(السيكولوجي على سائر مدارسه اجلامعة فمدرسة 

. 29"الفن أو الفّنان املنقود
من املدافعني أكثر عن هذا املنهج، ومن الذين مارسوا الّنقد طرابيشيجورجأّما الّناقد 

لقد كتبت من قبل عّدة ِدراسات يف الّنقد ومل أشعر أّن هناك منهًجا قدرًا :" الّنفساين،حيث يقول
الّدخول إىل قلب العمل األديب و إعطائه أبعاًدا وأن يكشف فيه عن أبعاد خفّية أو  فنقل حتتّية،  على 

".كمنهج الّتحليل الّنفسي
الذي متّثل التحليل الّنفسي يف نجمخريستوويقرتب من هذا املوقف الّناقد اللبناين الدّكتور 
منتهيا إىل أّن ..اين، املرأة يف حياة جربان، الكثري من كتاباته النقدية النرجسية يف أدب نزّار قبّ 

".الّتحليل الّنفسي لألدب من أصلح املناهج األدبية تقّصيا للحقيقة وإثراء للفن"
: موقف الخصوم/2

يف طليعة الّنقاد الّداعني إىل فصل األدب ودراساته عن العلوم املختلفة مندورمحمديأيت 
اليت اهتدت إليها " تطبيق القوانني"وتنحية العلم عن األدب ونقده، وحماربة ) ومنها علم الّنفس(

العلوم األخرى على األدب ونقد األدب، ألّن األدب ال ميكن أن جندده وحنييه إّال بعناصره الّداخلّية، 
ناصره األدبية البحتة، مشريا  إىل أّن الّدعوة إىل هذا املنهج أو االّجتاه الذي يدعو إليه األستاذ خّلف ع
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حمنة ستنزل باألدب؛ ألّن معناه االنصراف عن األدب وتذّوق األدب، والفرار إىل نظريات عاّمة ال 
.30تهي بنا إىل قتل األدبفائدة منها، وأّن االهتمام باألديب باسم عالقة األدب بعلم الّنفس سين
-1935(صبحيالّدينمحيوهناك ناقد آخر أعلَن عداءه للمنهج الّنفساين، وهو املرحوم 

؛ حيث امتعض من الّرتكيز على الطفولة األوىل للمبدع وإلغاء السنوات الالحقة من عمره، )2003
ة الّشعرية وشخصية الّشاعر والّناقد الّنفساين يف نظره يرتكب خطيئة ُكربى حني يسّوي بني الشخصي

دون اعتبار بأّن الشخصية األدبية شخصية افرتاضية، وعليه فإن اخللط بني أنا الّشاعر و أنا اشخص 
.31التارخيي خطأ فادح ومن هنا يسقط املنهج الّنفسي بأكمله

ا فهو من أكثر الرّافضني للقراءة الّنفسانية، واليت وصفهمرتاضالمالكعبدأّما الدّكتور 
ّمث راح يف دراسة القراءة بني القيود النظرية وحريّة التلّقي، يصّب غضبه على هذا " املريضة املتسّلطة"بــــ

املنهج القائم على افرتاض مسبق يتجّسد يف مرضية األديب وإذن مرضية األدب،  بل أدبية املرض، 
لتيار مريض وإذن فكل فكأن هذا التيار ال يبحث إّال عن األمراض، فكل أديب من وجهة هذا ا

.32أدب نتيجة لذلك مريض أيضا
:مواقف وسطية/3

إّن أصحاب هذه املواقف ال ينكرون فعالية املنهج الّنفسي، لكّنهم يف الوقت نفسه يسّجلون 
إنّه مجيل أن :"عليه اعرتاضات جزئية، ومن هؤالء املرحوم سيد قطب، الذي صرّح عن ذلك بقوله

ة، ولكن جيب أن تبقى ألدب صبغته الفّنية، وأن نعرف حدود علم الّنفس يف ننتفع بالّدراسات الّنفسي

مساعدا للمنهج الفّين، واملنهج الّتارخيي وأن يقف عند خدود الّظن والرتجيح، ويتجّنب اجلزم واحلسم 
.33"وأال يقتصر عليه يف فهم الشخصية اإلنسانية
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مبعىن أنّه ال ميانع من االستفادة من هذا املنهج، ولكّنه يريد أن يلتزم حدوده، وأن يظل جمّرد 
عنصر من سياق التصّور املنهجي الشامل لسيد قطب الذي يؤّكد قصور املنهج الواحد يف دراسة 

مبا ال يستوعبه إال منهج متكامل يأخذ من كّل منهج الّنص، والّنص األديب من السعة والعمق 
.بطرف

الذي قد يبدو على وسطية النسبية أقرب إىل خصوم " حممد الربيعي"ّمث هناك موقف الدّكتور 
هذا املنهج، إذ يرى أّن املنهج السيكولوجي على حّد تعبريه أحد املداخل الّنقدية املعاصرة إىل دراسة 

كن لكّنه يستعرض مجلة من العقبات املنهجية اليت تعرتضه ومنها، أن جيعل الّنص األديب وهو أمر مم
جمال اهتمامه الرئيسي، منطقة يف الّنفس ال يعيقها املؤّلف ذاته، تلك املنطقة اليت ال تعّرب عنها اللغة 

ات اليت صراحة، ويزيد هذه املشكلة تعقيًدا أّن األمر قد يصل إىل احلّد الذي ينفي فيه املؤّلف التفسري 
.34يقّدمها الّناقد
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