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:دتمهي
-كما سبق ذكره يف احملاضرات-قّد مرّ إّن الّنقد الّنفساين أو الّنفسي لدى العرب والغرب

بإرهاصات؛ لكّنه تبّدى بصورته املنّظمة مع بداية الّنصف األّول من القرن العشرين؛ سواء مع مدرسة 
الّتحليل الّنفسي الفرويدية يف الغرب أو مع مجاعة الّديوان لدى العرب، ّمث أخذ ينتظم أكثر عندما 

؛ لكّن هذا التيار الّنقدي مل يسلم من الّنقد الرافض ني األكادمينيوالباحث
له؛ إذ انقسم الباحثون حوله إىل ثالثة أصناف؛ صنف مناصر له؛ كالعقاد، وصنف رافض له  

وقد تنّوعت جماالت اهتمام الّنقاد النفسانيون؛ . كسيد قطبكمحمد مندور، وصنف وسط بينهما   
كالعّقاد، ومنهم من درس العمل األديب كأمني اخلويل، وآخرون فمنهم من درس شخصية الّشاعر  

.درسوا عملية اإلبداع نفسها كمصطفى سويف
إثر ذلك، على الطلبة إجناز حبوث  حول هذه الّدراسات الّنفسانية، وعليه اقرتحنا مجلة من 

وترسل إىل الربيد . اوتنجز أفواج) هلم حبث من قبلخمصصة للطلبة الذين مل يـَُقّدم(األعمال املوّجهة 
:التايل من أجل تصحيحها
riadkotob31@gmail.com

:عناوين  مقترحة  في األعمال الموّجهة
)حبث يف املفهوم واملصطلح(الّنقد الّنفسي والّنفساين -1
.عالقة علم الّنفس باألدب والّنقد-2
:قراءة يف كتاب نقدي-3
.الّنفسيزين الّدين خمتاري، املدخل إىل نظرية الّنقد -
.أمحد حيدوش،  االجتاه الّنفسي يف الّنقد العريب احلديث-
.عبد القادر فيدوح،  االجتاه الّنفسي يف نقد الّشعر العريب-
.مصطفة سويف،  األسس الفنية لإلبداع الفّين يف الّشعر خاّصة-
.الّنقد الّنفسي لدى العقاد-4
.الّنقد الّنفسي عند حممد الّنويهي-5
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.عند مصطفى سويفالّنقد الّنفسي -6
.الّنقد الّنفسي عند حممد خلف اهللا-7
.الّنقد الّنفسي عند أمني اخلويل-8
.الّنقد الّنفسي عند حامد عبد القادر-9

.الّنقد الّنفسي عند عز الّدين إمساعيل-10
.قراءة العقاد الّنفسية لشعر ابن الرومي -11

:درب األعمال املوجهة فهيأّما أهم املصادر واملراجع اليت ميكن االعتماد عليها يف إنارة 
.عز الدين إمساعيل، التفسري  الّنفسي لألدب-1
.برادة حممد، حممد مندور وتنظري الّنقد األديب-2
.البستاين حممد حسني، املناهج الّنقدية يف نقد املعاصرين-3
.خلف اهللا حممد،  من الوجهة النفسية يف دراسة األدب، ونقده-4
.و والبالغة والتفسري واألدباخلويل أمني، مناهج جتديد يف النح-5
.الدرويب سامي، علم الّنفس واألدب-6
.عبد العزيز الّدسوقي، تطور النقد العريب احلديث-7
.دياب عبد احلي،  عباس العقاد ناقدا-8
.أبو الرضا، سعد أبو الرضا،  االجتاه الّنفسي يف نقد الّشعر-9

.خاّصةسويف مصطفى، األسس النفسية لإلبداع الفّين يف الّشعر -10
.شايف عكاشة، اجتاهات الّنقد املعاصر يف مصر-11
.عباس فيصل، الشخصية يف ضوء التحليل الّنفسي-12
.حامد عبد القادر، دراسات يف علم الّنفس األديب-13
.عساف ساسني، العقاد عباس حممود-14
.مسري كرم: دافنتشي ودستوفسكي، تر. فرويد سيغموند،  التحليل النفسي والفن-15
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.األديب أصوله ومناهجهقطب سيد، النقد -16
.مصايف حممد، مجاعة الّديوان يف النقد-17
.النويهي حممد، نفسية أيب نواس-18

اكم من البالء ومجيع املسلمني واملسلماتطاكم ومحَ خُ دم اهللا وسدّ كُ وفـّقَ 


