االتجاي الىفسي في الىقذ العشبي الحذيث
"أبى وىاط الحسه به هاوئ" للعقاد أومىرجا
مزكشة مكملت لىيل شهادة الماستش
فشع :أدب عشبي

الميذان :لغت وأدب عشبي

تخصص :وقذ أدبي حذيث

إعذاد الطالبت:

إششاف األستار:

 -لىباصيذ هاجش

* قفي مشاد حمضة

 تاسيخ المىاقشت6552/51/51 : لجىت المىاقشت: -5بىفسيى عيسى

سئيسا

 -6قفي مشاد

مششفا

 -7به عطيت مصطفى ممتحىا

السىت الجامعيت 6552 -6551 :

إهداء وشكر
قال تعانى:
{رب أوزعىً أن أشكر وعمتك انتً أوعمت عهً
وعهى واندي وأن أعمم صانحا ترضاي وأدخهىً برحمتك
فً عبادك انصانحٍه}
سورة انىمم  -اٌَت -91
الحمد هلل الذي من عمينا بنعمته لتتمة هذا العمل و نسأله عز وجل أن يجعمه
في ميزان حسناتنا.
وان كانت هناك من كممات إهداء وشكر أصوغها بين يدي هذا البحث فإني:
* أهــــــــدي هذا العمل المتواضع
إلى أبي الذي لم يبخل عمي يوما بشيء
والى أمي التي زودتني بالحنان والمحبة
والى إخوتي وأفراد عائمتي جميعا.
كما ال أنسى شيخي معمم القرآن "مرادة عباس"
* كما أتقدم بالشـــــــكر الجــــــزيل

أخص بالذكر
إلى كل من ساعدني عمى إتمام هذا البحث و قدم لي يد العون ،و ّ
األستاذ " ق ـ ـفي مراد حمزة".
إلى الذين وزعوا التفاءل في دربي وأعانوني باقتراحاتهم وأفكارهم فمهم مني كل
الشكر أذكر منهم الزميمين " بن عبد الرحمان سميمان" و "بودراف عز الدين"

والزميمة " طيبي ليمى".

دون أن أنسى كل أساتذة قسم المغة واألدب العربي

الطالـ ـ ـ ـ ــبة :لوبازيد هاجر

مقـــــــــــــدمة
مقــــــــــــدمة:
لقد شيد العرب في العصر الحديث انفتاحا عمى ما أنتجو الغرب من عموم و
معارف السيما في مجال النقد األدبي ،حيث تأثر نقادنا بالمناىج السياقية و بالمناىج
النسقية و حاولوا نقميا و تطبيقيا عمى األدب العربي ،و المراد بالمناىج النسقية تمك التي
تعطي أىمية لمنسق المغوي مبعدة اىتماميا بالمؤلف لدرجة الدعوى بموتو ،أما المناىج
السياقية فيي تدرس النصوص األدبية في ظروف نشأتيا و السياقات الخارجية ليا و
تأثيرات ىذا النص فيما يحيط بو.
و من المناىج السياقية نذكر مثال  :االتجاه التاريخي ،االتجاه االجتماعي ،االتجاه
النفسي و ىذا األخير محل اىتمامنا.
فمعمو من الصعوبة أن يتشكل أدب دون أن يكون ىذا األدب جزء من نفس صاحبو
وىذا اإلنتاج في نياية المطاف ىو إنتاج نفس بشرية.
و لقد عرف النقد العربي حقل الدراسات النفسية في أواخر القرن التاسع عشر و بداية
القرن العشرين عمى يد جماعة الديوان ،و بمغت ىذه الدراسات مرحمة النضج عمى يد
أساتذة أكادميين أمثال خمف اهلل ،عز الدين إسماعيل ،أمين الخولي......وغيرىم كثير.
فعني نقادنا المحدثين بدراسة شخصيات الشعراء من خالل أشعارىم محاولين بذلك
استجالء مكامن أنفسيم و خباياىا ،رابطين بين الشاعر و إنتاجو األدبي و من ىؤالء
النقاد نذكر عباس محمود العقاد الذي يعد أحد رواد االتجاه النفسي في النقد العربي
الحديث الىتمامو بدراسة شخصيات الشعراء فحاول سبر أغوارىم النفسية عن طريق
منتجاتيم األدبية و من بين ىذه الشخصيات التي اىتم بيا العقاد شخصية الشاعر أبو
نواس في كتابو الموسوم بـ :أبو نواس الحسن بن ىانئ  ،ومن ىنا كان موضوع دراستنا بـ:
االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث و ألحقت بو نموذجا تحت عنوان أبو نواس
الحسن بن ىانئ لعباس محمود العقاد.
أ

مقـــــــــــــدمة
و لقد وقع اختياري ليذا الموضوع نظ ار لميولي الشخصي لتمك المواضيع المتعمقة
بتحميل نفسية الشعراء.
و عميو فاإلشكال الذي يتبادر إلى الذىن ىو :ما ىي مالمح و نشأة ىذا االتجاه في
النقد العربي الحديث؟ و كيف طبقو العقاد عمى أبي نواس؟ و ما ىي االنتقادات التي
وجيت لمعقاد؟
و لإلجابة عمى ىذه األسئمة ارتأينا وضع خطة بحث مكونة من مقدمة يتبعيا مدخل
وفصالن و خاتمة.
المقدمة اشتممت عمى المنيج المعتمد عميو و خطة البحث.
تحدثنا في المدخل عن مفيوم نقد النقد وبعض الممارسات النقدية.
أما الفصل األول فكان عن نشأة االتجاه النفسي في النقد األدبي الحديث عند الغرب و
عند العرب و موقف النقاد منو ،و الفصل الثاني تطرقنا فيو إلى ذكر دور العقاد في ىذا
االتجاه باإلضافة إلى تجميات ىذا االتجاه في كتابو أبو نواس.
و أما الخاتمة فيي عبارة عن ما توصمنا إليو في ىذه الدراسة.
و من بين الصعوبات التي واجيتني في البحث  :ضيق الوقت باإلضافة إلى قمة
الدراسات التي تناولت كتاب أبي نواس.
و قد استعنا في ىذه الدراسة بآليات المنيج الوصفي وآليات المنيج التحميمي ألن ىذه
الدراسة تتطمب و صف و تحميل الشخصية األدبية عن طريق المنتج األدبي.
كما اع تمدنا في بحثنا ىذا عمى قائمة من المصادر و المراجع من أىميا مناىج النقد
المعاصر لصالح فضل ،المدخل إلى مناىج النقد المعاصر لبسام قطوس باإلضافة إلى
كتاب االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث ألحمد حيدوش و الذي يعد ميما بالنسبة
لي العتمادي الكبير عميو مراعية في ذلك األمانة العممية.

ب

مقـــــــــــــدمة
و في األخير ال يسعني إال أن أشكر اهلل عز وجل عمى توفيقي إلتمام ىذا البحث
البسيط ثم أستاذي الفاضل الذي لم يبخل عمي بنصائحو آممة في ذلك أن أفيد و أستفيد
فإن أصبت فمن اهلل و إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان.

ج

مدخــــــــــــــــل
مــــــــدخل:
إف جذور نقد النقد تعود إلى تشكؿ النقد األدبي في حد ذاتو و ىو ال يزاؿ
مشروعا تتظافر فيو اجتيادات الدارسيف لبمورتو ،و قبؿ التطرؽ إلى مفيوـ نقد النقد تجدر
بنا اإلشارة إلى مفيوـ مصطمح النقد فنجد ابف منظور يعرفو بػ« تمييز الدراىـ و إخراج
الزيؼ منيا» ، 1أي أنو يعني تمييز شيء مف شيء آخر ،أو «اختبار حقيقة شيء
لمعرفة قيمتو ،و مف ثـ لتجنب الوقوع في خديعة مادية تنقاد الدرىـ الختبار زيفو مف
صحتو ،وقد انبنى عمى ذلؾ معنى الجودة والرداءة في مفيوـ النقد العربي القديـ
المتمحص لنص أدبي ما».2
«و إذا كاف الفالسفة المسمموف في أوج ازدىار الحضارة العربية اإلسالمية ترجموا
مصطمح الميتافيزيقيا بمصطمح عربي جميؿ و دقيؽ ،وىو ما وراء الطبيعة فإف ذلؾ
المصطمح اإلغريقي يعني ذلؾ فعال» ، 3أما إذا ذىبنا إلى المغة النقدية التي تتحدث عف
لغة رواية ما و نطمؽ عمييا ما وراء المغة فإف ذلؾ ال يعني سوى القصور و الركاكة ،ثـ
يردؼ مرتاض كالمو بأنو يمكف استعماؿ لذلؾ المعنى مصطمح (المغة الواصفة) أو (المغة
الحاوية) أو حتى (لغة المغة) أو (كتابة الكتابة) عمى غرار ما قالو سامي السويداف الذي
ترجـ مصطمح  critique de la critiqueإلى مصطمح ( نقد النقد) فتقبمو نقادنا العرب
تقبال حسنا.
و يتساءؿ مرتاض عف السبب الذي حمؿ طودورؼ عمى «أف يتنكب في استعمالو
عما كاف يفترض أف يستعممو وىو  Métacritiqueالجاري في استعماالتيـ المغوية

 -1ابف منظور ،لساف العر ب،دار صادر ،بيروت،دط ،دت ،مجمد ،3ص425

 -2عبدالممؾ مرتاض ،في نظرية النقد متابعة ألىـ المدارس النقدية المعاصرة و رصد لنظرياتيا ،دار ىومة
لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،دط ،2005 ،ص.225
 -3عبد المالؾ مرتاض ،المرجع نفسو ،ص 225
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مدخــــــــــــــــل
الجديدة كقوليـ  Métalangageو لعؿ العجمة البمغارية ىي التي نأت بو عف استعماؿ
ما يستعممو القوـ في الفرنسية الجديدة.1
و لقد كاف عمماء الكالـ المسمموف منذ القدـ يصيغوف مصطمحاتيـ عمى ىذه
الطريقة فكانوا يقولوف(زماف الزماف) ،إذا أرادوا إلى تركب األزمنة و اتصاليا قالوا (زماف
زماف الزماف) مثؿ ما فعمو عبد القاىر الجرجاني الذي اصطنع ألوؿ مرة مصطمح (معنى
المعنى).
والحؽ أف ىذه ىي السيرة التي يصطنعيا النقاد -المنظروف الغربيوف ،و ذلؾ حيف
يقولوف عف المغة الثالثة التي تتالصؽ مع لغة ثانية  Méta-Métacritiqueو ىذا
التصرؼ في السابقة تدؿ عمى التعاقب فيكوف نقد النقد أو  Méta critiqueوارد بمعنى
النقد الثاني الذي يكتب عف األوؿ فإف قمنا و قياسا عمى ذلؾ (نقد نقد النقد) و ىذه العبارة
المركبة تكوف بمعنى النقد الثالث الذي يجب أو يمكف أف يكتب عف الثاني ،و ىذه العبارة
المركبة تفيد معنى التعاقب ال األفضمية».2
«فترجمة النقاد العرب المعاصريف لمعبارة الفرنسية  Méta critiqueمثال :بمصطمح (ما
وراء النقد) أو ما بعد النقد وذلؾ كما يطمقوف (  ) Métalangageقوليـ ما وراء المغة
أو ( ما بعد المغة) ،وىو مف العي والفياىة ذلؾ بأف ( الميتا) تعني في حقؿ العموـ
اإلنسانية الذات  ،أما في الكيمياء العضوية فيي تعني االحتواء  ،مف أجؿ ذلؾ ال نعتقد
أف يكوف ىناؾ معنى دقيؽ لقوليـ ( ما وراء المغة) أو وراء (النقد) ومف األفضؿ استعماؿ
ذلؾ تحت مصطمح ( لغة المغة) و ( نقد النقد).
وىذا األخير في المغة العربية يعني " :أف النقد الثاني يسعى إلى نقد النقد األوؿ الذي
يكتب عنو بنية الغمز والتيجيف ،وبدافع النعي والتنقيص  ،وىو أمر غير وارد في أصؿ
1
2
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مدخــــــــــــــــل
المفيوـ الغربي القائـ عمى استعماؿ السابقة اإلغريقية التي تعني االحتواء وااليعاء أو
المجانية والميامشة ( ،) .........فالنقد الثاني الذي يكتب عف األوؿ أو الثالث الذي قد
يكتب عف الثاني أو حتى الرابع الذي قد يكتب عف األوؿ أو الثالث الذي قد يكتب عف
الثاني أو حتى الرابع الذي قد يكتب عف الثالث ( ال يمتنع ذلؾ نظريا) ». 1
وىذا ليس مف اجؿ المعارضة بؿ مف اجؿ « إلقاء مزيد مف الضياء عمى أصوؿ المذىب
النقدي وتبياف أصولو المعرفية وتوضيح الخمفيات التي تستمد منيا مرجعياتو عمى
المستوييف المعرفي والمنيجي جميعا»

2

إف نقد النقد العربي المعاصر يتـ « غالبا بإبداء المعارضة لموقؼ نقدي عمى
نحو ما وقمما نمقيو يتسامى إلى البحث في أصوؿ المعرفية النقدية عمى نحو منيجي
عميؽ ،ولعؿ دلؾ يعود إلى أف العالـ العربي عمى عيدنا ىذا يمتمؾ نقاد كبار ولكنو ال
يمتمؾ نقدا كبي ار»

3

والمالحظ أف كثي ار مف الكتب النقدية في الشرؽ وفي الغرب قديما وحديثا تمارس
موضوع النقد لكف دوف أف تدرج نشاطيا تحت عنواف ( نقد النقد) عمى الوجو الصريح إال
عمؿ تيزفيتاف تدروؼ الذي عنوف كتابو بػ ( نقد النقد ).4

1
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مدخــــــــــــــــل
نماذج من الممارسات النقدية:
 -1عند الغـــــرب
«لقد مارس روالف بارط أنشطة نقدية كثيرة باإلضافة الى مجاالت النقد التقميدية
كالتعميؽ عمى نصوص أدبيو وتحميميا ،وكالتنظير لبعض القضايا النقدية مثؿ " ال مدرسة
لروب قريي" و (األدب والمغة الواصفة ) ،وذلؾ عمى الرغـ مف أف بارط لـ يتكمؼ إطالؽ
مصطمح ( نقذ النقد)  ،ويتمثؿ ذلؾ في جممة مف المقاالت التي اشتمؿ عمييا كتابو
(مقاالت نقديو ) ،وأىميا مقالتاف األولى بعنواف " النقداف االثناف " و " ما النقد» 1فتحدث
في المقالة األولى عف أف الناس في فرنسا ال يزالوف يتعامموف مع ضربيف مف النقد:
أحدىما " النقد الجامعي " الذي يرتكز عمى المنيج الوضعي الموروث عف النسوف والنقد
الثاني القائـ عمى اصطناع التأويؿ  ، un critique d’interprétionsفأما النقد األوؿ
فإنو يرفض االيدولوجيا في ممارستو ،وال يمتمس في إجرائو إال المنيج الموضوعي في
حيف أف المنيج اآلخر يمثمو كبار النقاد العالمييف الذيف ىـ بمقدار ما يتفقوف عمى جممة
مف األسس العامة نمقاىـ مع ذلؾ يختمفوف  ،فيتخذ كؿ منيـ بعض مف التفرد في
تنظيراتو ،مثؿ جاف بوؿ ساتر  ،ولوسياف جولدماف وغيرىـ  ،ويستند ىؤالء النقاد في
ممارساتيـ النقدية عمى الوجودية ،والماركسية والظاىراتية ونزعة التحميؿ النفسي ،وىذا
الضرب مف النقد يوصؼ بػ " النقد اإليديولوجي "
فالنقد التأويمي يمارسو عامة المثقفيف واألدباء  ،أما النقد الوضعاني فيمارسو
األساتذة الجامعيوف في المؤسسات األكاديمية العميا.

1
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مدخــــــــــــــــل
أما المقالة األخرى المعنونة بػ " ما النقد؟" تحدث فيو عف النقد الفرنسي الذي تطور
تطو ار كبي ار انطالقا مف منتصؼ القرف العشريف ،وكاف تطوره منبثقا مف أربع فمسفات
كبرى وىي :الوجودية و ممثميا بوؿ سارتر ،والماركسية ،ونزعة التحمسفي ،والبنيوية

1

«لكف روالف بارط وىو يكتب ىذه المذاىب النقدية كاف يرى أف النقد عبارة عف لغة ثانية
أو لغة واصفة تقع ممارستيا عف لغة أولى  ،ولقد يتولد عف ذلؾ أف النشاط النقدي ال بد
أف يكوف لو ضرباف مف العالقات  :العالقة مع المغة النقدية بالقياس إلى لغة المؤلؼ
والعالقة مع ىذه المغة الموضوع بالقياس إلى العالـ ،ولعؿ االحتكاؾ بيف ىاتيف المغتيف
ىو الذي يحدد مفيوـ النقد.
وبعدما تحدث بارط عف أصوؿ النقد الفرنسي الذي أرجعو إلى أربعة روافد كبرى».2
يترؾ ذلؾ ليذىب إلى تعريؼ النقد األدبي مف وجية نظره فيقوؿ فيو« :فميس يعني ذلؾ
إال أف وظيفتو ليست استكشاؼ الحقائؽ و لكف األشياء السميمة ،ذلؾ بأف المغة ال يمكف
أف توصؼ بأنيا صحيحة أو زائفة ،و لكف بأنيا سميمة أو غير سميمة ،و معنى سميمة
أنيا تشكؿ نظاما متناسقا مف السمات».3
بعد ذكر تجربة روالف بارط التي تنتمي إلى نقد النقد الفرنسي سنمج إلى ذكر
تجارب نقد النقد العربي مثؿ تجربة نقد النقد لدى عمي بف عبد العزيز الجرجاني قديما و
تجربة أحمد بكار في نقده لكتاب الشعر و الشعراء البف قتيبة حديثا.
 -2عند العــــــرب
و تجدر بنا اإلشارة إلى أف ممارسة كتابة نقد النقد كانت تنطوي تحت مفيوـ النقد
أو السرقات األدبية أو رواية أقواؿ و آراء نقدية ،تمكف الوقوؼ عمى نص لعبد العزيز
1
2
3

 ينظر عبد الممؾ مرتاض ،المرجع نفسو ،ص 245 عبد الممؾ مرتاض  ،في نظرية النقد ،ص246 عبد الممؾ مرتاض  ،المرجع نفسو ،ص 2479

مدخــــــــــــــــل
الجرجاني الذي يدخؿ ضمف نقد النقد ،و ىذا النص يتحدث عف السرقات التي سادت في
النقد العربي القديـ طواؿ القروف الثاني و الثالث و الرابع لميجرة و ىذه الحركات الفكرية
تنشط في الممتقيات و المجالس و النوادي ،و ذلؾ حيف نجد جممة مف النقاد يردوف عمى
اآلراء المناوئة دوف أف تكوف مسجمة بالكتاب ،ويظير ذلؾ في كتاب ( الموازنة بيف أبي
تماـ والبحتري ) لآلمدي و ( الوساطة بيف المتنبي و خصومو) لعبد العزيز الجرجاني
ىؤالء ىـ الذيف يروجوف لنظرية السرقات األدبية ،ولقد أثبت الجرجاني أف ىناؾ آراء و
أفكار متشابية بيف القدماء و المحدثيف و ال يجوز أف نتيـ شاع ار بالسرقة فقط لمجرد
مالحظة فكرة واردة في شعر قبمو ،1و كما يقوؿ نور ثورب ف اري˶« :ال يمكف إنتاج
الشعر إال انطالقا مف قصائد أخرى  ،وال إنتاج األدب إال انطالقا مف روايات أخرى ،فكؿ
نصي ة ىي تداخؿ نصي ،أي أف (النقد) و (نقد النقد) كنص ال يشذ عف ذلؾ مثمو مثؿ أي
عمؿ تأليفي».2
فآراء الجرجاني حوؿ السرقات األدبية تعد ممارسة متقدمة في التبشير بنظرية التناص
التي تبمورت في الفكر النقدي الغربي في أواخر القرف العشريف.
نذكر نقد يوسؼ بكار لكتاب (الشعر و الشعراء) البف قتيبة ،الذي عاب عميو
أمو ار عدة منيا  :أنو عد «عممية تنقيح الشعر مصاحبة لعممية النظـ ،و ذلؾ حيف قسـ
الشعراء إلى مطبوع و متكمؼ اعتمادا عمى مسألة التيذيب ،فقد عاب عميو بأف تنقيح
القصيدة في مرحمة متأخرة مف مراحميا ال عالقة ليا بالنظـ،ألنيا ال تأتي إال بعد الفراغ
مف القصيدة و تماميا غالبا ،و ألف الشاعر ال يعمد إلى التنقيح إال بعد ذلؾ أيضا و ربما
بعد فترات ليست قصيرة».3

1
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 ينظر عبد الممؾ مرتاض  ،المرجع نفسو ،ص 232 تيز فيتاف تودروؼ ،نقد النقد ،رواية تعمـ،تر سامي السويداف،دار الشؤوف الثقافية العامة،بغداد،ط،2996،ص05 أحمد الرقب ،نقد النقد يوسؼ بكار ناقدا ،دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع،عماف،ط،2025،2ص7210

مدخــــــــــــــــل
كما رفض يوسؼ بكار ما جاء بو ابف قتيبة في مقدمة القصيدة مف ضرورة الوقوؼ عمى
عد إفراط و
األطالؿ و الغزؿ و ذلؾ يستدعي بيا إصغاء األسماع  ،و ذكر بأف ىذا ُي ّ
تفريط ألف الحجة قائمة عمى أف اهلل جعؿ محبة النساء و إلفيا محبة في تركيب العباد ال

تفي استغالليا بيذا الشكؿ لتصبح شرطا ضروريا البد لمشاعر مف ذكره
باإلضافة إلى ما ذكره في الكتب التراثية القديمة مثال اكتشافو التناقض في آراء المرزوقي
الذي طالب بوحدة البيت في القصيدة ،إال انو ال يطبؽ ما قالو فقواعد عمود الشعر حسبو
تنص عمى إلتحاـ وتداخؿ أجزاء النظـ ويذكر بيت حسساف بف ثابت 1الذي يقوؿ:
لنا الجفنات الغر يممعن بالضحى

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

ولدنا بني العنقاء وابني محرق

فأكرم بنا خاال وأكرم بنا ابنما

2

وىذيف البيتيف توقؼ عندىما النابغة الذبياني قائال بأف حساف بف ثابت خرج عف التقاليد
والقيـ االجتماعية  ،وذلؾ ألنو جمع أجفاف وأسياؼ جمعا يدؿ عمى القمة باإلضافة إلى
قولو ( يممعف بالضحى) ولـ ( يجريف) وعدـ نجاح حساف في بيتو االفتخاري ىو تيقنيـ
مف فيـ ما قصد إليو الشاعر تيقنا أوقعيـ فيو يقيف المغة المعجمي ،وىذا اليقيف اختمط
عندىـ باليقيف االجتماعي لمفخر في ذلؾ الزماف

3

طه حسين ونالينو:
وىو ما قاـ بو ناقدنا يوسؼ بكار حيف أجرى مقارنة بيف طو حسيف ونالينو وقاـ
بتطبيقيا تطبيقا عمميا  ،فأوضح الفروؽ بيف ما كتبو نالينو في كتابو( تاريخ اآلداب
العربية في الجاىمية حتى عصر بني أمية) وكتابات طو حسيف األدبية ،حيث كانت
مقدمة كتاب نالينو تمثؿ مجموعة مف القواعد واألصوؿ العممية في كتابو البحوث العممية
1
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 ينظر أحمد الرقب ،نقد النقد يوسؼ بكار ناقدا ،ص72 أحمد الرقب  ،المرجع نفسو ،ص72 ينظر أحمد الرقب ،المرجع نفسو ،ص 7311

مدخــــــــــــــــل
ضرورة امتحاف آراء السابقيف وىذه التأثيرات واضحة في التمميذ الشاب طو حسيف في
فكره ومنيجو وبعض مناحي حياتو ومذىبو

1

وجؿ الدارسيف لـ ينتبيوا إلى تأثير نالينو في طو حسيف ،بؿ اكتفوا باإلشارات العابرة إلى
أثر ىذا األستاذ في طو حسيف  ،فيـ في نظر يوسؼ بكار باف ىؤالء الدارسيف لـ يقفوا
عند كتاب نالينو ويقرؤوه  ،بعد ذلؾ راح يعرض آلراء النقاد الذيف تحدثوا عف الموضوع
كأمثاؿ جابر عصفور  ،واحمد بوحسف بالعرض والتحميؿ.
وقد قاـ ناقدنا بعرض مقابالت بيف نالينو وطو حسيف ،فمثال وقوؼ األوؿ عند
لفظة (األدب ) وحاوؿ تتبع اشتقاقاتيا ومعانييا حال لتمميذه أف يقؼ أيضا عند المفظة
نفسيا.2
وبتمحيص دقيؽ مف ناقدنا لكتاب (تاريخ اآلداب العربية) وبعض آثار طو حسيف
وجد أف تأثير طو حسيف تخطى المنيج إلى آراء  ،فقد أشار نالينو إلى أننا نجد أشعار
في الغزؿ الجاىمي تشبو ما جاء بو عمر بف أبي ربيعة في عصر بني أمية وليس
بمستبعد أف التمميذ اختزف ىذه الفكرة التي أضحت دعامة مف دعائـ شكو في الشعر
الجاىمي.3
نستنتج أف تشكؿ نقد النقد يعود إلى النقد في حد ذاتو كاف النقد قديما يعتمد عمى
الذوؽ الفطري  ،ويتضمف أحكاما ثـ تطور شيئا فشيئا وذلؾ بظيور حركات إحيائية نقدية
بدءا مف القرف الثالث عشر عمى يد عدد مف النقاد أمثاؿ  :عباس العقاد وعبد القادر
المازني  ،وبمغ مرحمة النضج في زماننا وصارت لو مناىج كثيرة واتجاىات مختمفة .

 -1ينظر أحمد الرقب  ،نقد النقد عند يوسؼ بكار ناقدا  ،ص78
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 ينظر أحمد الرقب ،المرجع نفسو ،ص 78 ينظر أحمد الرقب  ،المرجع نفسو ،ص 7912

أوال  :مفيوم االتجاه النفسي ونشأتو في النقد الحديث
 -1مفيوم االتجاه النفسي

 -2نشأة االتجاه النفسي في النقد الغربي الحديث

،

 –3نشأة االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث

ثانيا :مبادئ ومجالت االتجاه النفسي واىدافو
 -1مبادئ االتجاه النفسي
 -2مجاالت االتجاه النفسي
 -3أىداف االتجاه النفسي

ثالثا :موقف النقاد من االتجاه النفسي
 -1موقف األنصار
 -2موقف المعارضين
 -3مواقف وسطية

االتجاه النفسي في األدب

الفصل األول
أوال :مفيوم االتجاه النفسي ونشأتو في النقد الحديث
 -1مفيوم االتجاه النفسي:

نقوؿ اتجاه نفسي أو منيج نفسي فكالىما يستعمالف لمداللة عمى التيار النفسي في
النقد ،إال أف الشائع والمتداوؿ بكثرة ىو مصطمح "المنيج النفسي" ليذا بدا لي أف أستعمؿ ىذا
المصطمح (المنيج النفسي) بدؿ "االتجاه النفسي" لكثرة تداولو.
ويعد ىذا المنيج مف بيف المناىج التي دخمت ساحة النقد العربي وتناولو نقادنا العرب
في مؤ لفاتيـ بجانبيو النظري والتطبيقي ،ويعرؼ المنيج النفسي بتعريفات متعددة منيا5
«يستمد المنيج النفساني آلياتو مف نظرية التحميؿ النفسي ( )Psychanalyseأو "التحمسفي"
عمى حد نحت عبد الممؾ مرتاض ،والتي أسسيا سيغموند فرويد -6381( S. Freud
فسر عمى ضوئيا السموؾ اإلنساني برده إلى منطقة
 )6494في مطمع القرف العشريفّ ،
الالوعي ( الالشعور).

وخالصة ىذا التصور أف في أعماؽ كؿ كائف بشري رغبات مكبوتة ،تبحث دوما عف
اإلشباع في مجتمع قد ال يتيح ليا ذلؾ ،ولما كاف مف صعبا إخماد ىذه الحرائؽ المشتعمة في
ال شعوره فإنو مضطر إلى تصعيدىا ،أي اشباعيا بكيفيات مختمفة (أحالـ النوـ ،أحالـ
اليقظة ،ىذياف العصابييف ،األعماؿ الفنية) كأف الفف – إذف-تصعيد وتعويض لما لـ يستطع
الفناف تحقيقو في واقعو االجتماعي».1
 فالمنيج النفسي في النقد أو النقد النفسي ىو «ذلؾ النقد الذي يطبؽ مبادئ التحميؿ النفسيعف النصوص اإلبداعية واألدبية ،فيحاوؿ استجالء مكامف النفس ومظاىرىا» ،2ومعنى ىذا

 -1يوسؼ وغميسي ،مناىج النقد األدبي ،مفاىيميا وأسسيا ،تاريخيا وروادىا ،وتطبيقاتيا العربية ،جسور لمنشر والتوزيع
المحمدية ،الجزائر ،ط6391 ، 2ىػ2114-ـ ،ص.22

 -2فيصؿ األحمر ،نبيؿ داودة 5الموسوعة األدبية ،دار المعرفة،القاىرة  ،د ط  ، 2113،ج ،6ص .911
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الفصل األول

أننا إذا أردنا الكشؼ عمى مكنونات النفس البشرية فيجب عمينا أف نكوف عمى إدراؾ ومعرفة
تامة بنظرية التحميؿ النفسي لفرويد.
كما نجد في كتاب ابراىيـ خميؿ بعنواف النقد األدبي الحديث « 5أف عمـ النفس يراعي في
تكوف شخصيتو ،وما يعترض
مواقفو مف األدب أمو ار عدة في مقدمتيا مراحؿ نمو اإلنساف ،و ّ

ىذا التكويف مف تقدـ وانحسار أو كبت وانعتاؽ ،أو تفتح وانغالؽ وما يحيط بتمؾ الشخصية

مف مؤثرات مصادرىا ،عالقة المبدع بأسرتو وعالقتو بمحيطو االجتماعي ،وعالقاتو العاطفية
عمى وقؼ مراحؿ النمو مف الطفولة مرو ار بالمراىقة والشباب واالكتماؿ حتى الشيخوخة».1
«  ...فالتحميؿ النفسي في النقد واألدب برز فعميا مع سيغموند فرويد الذي يرى أف العمؿ
األدبي موقع أثري لو طبقات متراكمة مف الداللة وال بد بالتالي مف كشؼ غوامضو
وأس ارره».2
ويوجد تعريؼ آخر وىو أف االتجاه النفسي لمنقد يحاوؿ «أف يق أر األدب قراءة تمتد خمؼ
سطحو الظاىري» 3أي محاولة الوصوؿ ألسباب اإلبداع الفني.
وميما تعددت مفاىيـ المنيج النفسي إال ّأنو في النيايةيعد منيجا ييتـ بنفسية المبدع

الفني بعكس صورة مبدعيا.
الذي يصب مكنوناتو ومكبوتاتو في قالب فني ،فيذا القالب ّ

 -1ابراىيـ خميؿ ،النقد األدبي الحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ ،دار السيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،األردف ،ط2
2112ـ –  6322ىػ ،ص .81

 -2ميجاف الرويمي  ،سعد البازغي ،دليؿ الناقد األدبي  ،إضاءة ألكثر مف سبعيف تيا ار و مصطمحا نقديا معاص ار الدار
البيضاء ،المغرب ،ط 2118 3ـ ،ص .999

 -3سمير سعيد حجازي ،مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي و يميو قاموس المصطمحات النقدية ،دار التوفيؽ لمنشر والتوزيع

سوريا ط 6328 ،6ىػ2113 -ـ ،ص .18
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 -2نشأة االتجاه النفسي في النقد الغربي الحديث:

« يراعي عمـ النفس في مواقفو مف األد ب أمو ار عدة ،في مقدمتيا مراحؿ نمو اإلنساف
وتكوف شخصيتو .وما يعترض ىذا التكويف مف تقدـ وانحسار ،أو كبت و انعتاؽ ،أو تفتح و
ّ
انغالؽ ،و ما يحيط بتمؾ الشخصية مف مؤثرات مصادرىا ،عالقة المبدع بأسرتو وعالقتو

بمحيطو االجتماعي ،وعالقاتو العاطفية وفؽ مراحؿ النمو مف الطفولة مرو ار بالمراىقة
والشباب واالكتماؿ حتى الشيخوخة». 1
«ف المنيج النفسي بدأ بشكؿ عممي منظـ مع بداية عمـ النفس ذاتو منذ مائة عاـ عمى وجو
التحديد في نياية القرف التاسع عشر بصدور مؤلفات "فرويد " في التحميؿ النفسي وتأسيسو
لعمـ النفس»« ،2وفي مقدمتيا تفسير األحالـ» « ، 3استعاف في ىذا التأسيس بدراسة ظواىر
اإلبداع األدب والفف كتجميات لمظواىر النفسية مف ىنا يمكف أف نعتبر ما قبؿ "فرويد" مف
قبيؿ المالحظات العامة التي ال تؤسس لمنيج نفسي بقدر ما تعتبر إرىاصا ،وتوطئة لو .لكف
المنيج ذاتو يبدأ مع تكوف عمـ النفس أو عمـ التحميؿ النفسي عند "سيجموند فرويد"».4
ويقصد بمصطمح التحميؿ النفسي «psychanalyse »5المركب مف لفظيف إثنيف كؿ
منيما يحيؿ عمى معنى خاص بو  .فالعنصر العمماني األوؿ ذو أصؿ إغريقي ىو
( ،(psukhèويعني لدييـ  »5النفس الحساسة « ( )Ane Sensitiveوالعنصر األخر
»  « Amalyseويعني (التحميؿ ) ،وكاف يطمؽ عمى ىذا المصطمح األوروبي في بداية
األمر» ،« psychoanalyseعمى أصؿ التركيب ،ثـ لما كثر االستعماؿ وتواتر التكرار
 -1ابراىيـ خميؿ،النقد األدبي الحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ ،ص 81

 -2صالح فضؿ ،مناىج النقد المعاصر ،دار اآلفاؽ العربية،القاىرة،دط ،دت ،ص 13

 -3فائؽ مصطفى ،عبد الرضا عمي 5النقد األدبي الحديث منطمقات وتطبيقات ،مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ،العراؽ

ط ،6434 6ص .628

 -4صالح فضؿ ،مناىج النقد المعاصر ،ص 13
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الفصل األول

حذؼ منو حرؼ »  « oالذي كاف في األصؿ أخر العنصر األوؿ لتيسير النطؽ ،وتسييؿ
االستعماؿ .ومف الواضح أف ىذا التركيب اصطمح عميو في المغة العممية – العربية المعاصرة
"التحميؿ النفسي".1
«كانت النقطة التي انطمؽ منيا "فرويد "في ىذا الصدد تتميز في تميزه بيف الشعور
والالشعور ،بيف الوعي والالوعي ،بيف مستويات الحياة الباطنية ،واعتبار الالوعي أو
الالشعوري ىو المخزف الخمفي غير الظاىر لمشخصية اإلنسانية  ،و اعتباره متضمنا لمعوامؿ
الفعالة في السموؾ  ،وفي اإلبداع وفي اإلنتاج .
وكاف اىتمامو منصبا  -في الدرجة األولى -عمى تفسير األحالـ باعتبارىا النافذة التي يطؿ
منيا الالشعور وبإعتباره الطريقة التي تعبر بيا الشخصية عف ذاتيا ،وتمتؼ حوؿ قوانيف
الكتب والمنع االجتماعييف  ،وكاف التناظر بيف األحالـ مف ناحية والفف واألدب مف ناحية
ثانية مغريا إلعتبار الفف مظير أخر مف مظاىر تجمّي العوامؿ الخفية في الشخصية
اإلنسانية .
إعتبر "فرويد" األدب والفف تعبي ار عف الالوعي الفردي ،ومجاؿ تظير فيو تفاعالت
الذات وصراعاتيا الداخمية وذلؾ عندما حدد خصائص الحمـ بمجموعة مف األوصاؼ ،في
مقدمتيا "5التكثيؼ"» « 5 2وىو حذؼ أجزاء مف مواد الالوعي وخمط عناصر عدة بعضيا
ببعض ليؤلؼ منيا وحدة متكاممة تغني عف التفاصيؿ الكثيرة.
اإلزاحة  5وىي إبداؿ الموضوع الرغبة الالواعية الممنوعة بأخرى مقبولة إجتماعيا وعرفيا
.....وأخر الرمز وىو تمثيؿ أو عرض المكبوت وغالبا ما يكوف موضوعا جنسيا مف خالؿ

 -1ينظر 5عبد الممؾ مرتاض" ،في نظرية النقد" متابعة ألىـ المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتيا ،دار ىومة
لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر  ،2118ص .698
 -2صالح فضؿ ،مناىج النقد المعاصر ،ص .13
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موضوعات غير جنسية تشبو المكبوت أو توحي بو» « ، 1لجأ "فرويد"  -كما ىو معروؼ-
إلى تاريخ األدب يستمد منو كثي ار مف مقوالتو ومصطمحاتو في التحميؿ النفسي فسمى بعض
ظواىر العقد النفسية – مثال -بأسماء شخصيات أدبية  ،مثؿ عقدة "أوديب"» 2المستمدة مف
« مسرحية سوفو كميس»« ،3وىذه لمسرحية مبنية عمى أسطورة مف أساطير األدب اليوناني
القديـ وخالصتيا أف الممؾ بميوس حمت عميو وعمى أبنائو المعنة لخطيئة إقترفيا فسمع بنبؤة
تنبئ بأنو سيرزؽ ولدا وسيقتمو ىذا الولد ويتزوج إمرأتو  ،التي ىي أـ الولد .
ولما رزؽ بالولد خشي أف تتحقؽ النبؤة فألقى بو عمى أحدا التالؿ خارج المدينة ،ورعاه راع
مف الرعاة فأطمؽ عميو إسـ أوديب ،ثـ أىداه إلى ممؾ مدينتو ،فرباه أحسف تربية ،ولما كبر
أوديب سمع بالنبوءة فيرب مف ىذه المدينة ،وذىب إلى مدينة طيبة والتقى بشيخ عجوز
تشاجر معو فقتمو أوديب ثـ التقى بالشبح الذي كاف يثير الرعب في المدينة وحاربو ثـ انتصر
عميو وانتحر الشبح ،وتخمصت المدينة مف شره».4
ومكافأة ألوديب ،نصبو أىؿ ىذه المدينة ممكا عمييـ ،وتبعا لذلؾ تزوج زوجة الممؾ المقتوؿ
وأنجب منيا أربعة أبناء « ،ثـ يكشؼ في النياية أف الشيخ الذي قتمو ىو أبوه ممؽ المدينة
وأف الممكة التي تزوجيا ىي أمو ولما عممت أمو بذلؾ انتحرت ،وفقأ أوديب عينيو ،وخرج
ىائما عمى وجيو.
وقد حاوؿ "فرويد" تحميؿ شخصية اوديب ،والكشؼ عف عقدتو النفسية مشي ار إلى أف
مسمكو نحو أمو جاء نتيجة لرغبة مكبوتة في الالوعي ،لذا قتؿ أباه وحقؽ رغبتو ،وحيف
 -1ابراىيـ خميؿ ،النقد األدبي الحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ ،ص82
 -2صالح فضؿ ،مناىج النقد المعاصر ،ص .18

 -3سمير سعيد حجازي ،مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي المعاصر ويميو قاموس المصطمحات النقدية ،ص .18

 -4عثماف موافي ،مناىج النقد األدبي والدراسات االدبية ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،د ط6324 ،ىػ  2113-ـ ،ص
.31
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اكتشؼ عف طريؽ الوعي ما حدث ندـ وعاقب نفسو ،وقد أطمؽ فرويد عمى الرغبة المحرمة
تجاه األـ وقتؿ األب ،عقدة أوديب».1
« وحاوؿ تفسير بعض أعماؿ أدبية أخرى في ضوء ىذه العقدة مف ذلؾ مثال ىاممت
لشكسبير ،ولـ يقتصر فرويد عمى تحميؿ شخصيات بعض األعماؿ األدبية ،ولكنو أضاؼ
إلى ذلؾ ،تحميؿ شخصيات بعض الفنانيف واألدباء مثؿ الفناف اإليطالي " ليوناردو دافنشي"
الذي يعد أعظـ فناني القرف الخامس عشر الميالدي».2
«كما أنو يعد ابف غير شرعي أمضى السنوات األولى مف طفولتو مع أمو دوف أبيو»« 3وكاف
مولعا بدراسة العموـ الرياضية والرسـ والموسيقى في عصره ،غير أف نبوغو الحقيقي ظير في
كوف أية عالقة عاطفية بالجنس اآلخر طواؿ
فف الرسـ ،وقد كرس حياتو ليذا الفف ولـ ُي ِّ
حياتو ،ويبدو أف ىذا كاف أحد األ سباب التي دفعت بعض معاصريو التيامو بالشذوذ

الجنسي».4
لقد قاـ فرويد بتحميؿ شخصية الفناف ليوناردو دافيتشي باإلضافة إلى شخصية الكاتب
الروسي "دوستوفسكي" وتوصؿ إلى نتيجة مفادىا بأف ىاتيف الشخصيتيف ال يعانياف مف أي
مرض عصبي وأف آفتيما تكمف في شذوذىـ الجنسي ،مؤكدا مف أنيما مصاباف بعقدة
أوديب ،وفي ما يخص تحميؿ شخصية الكاتب دوستو فيكسي فقد عرض ليذا التحميؿ في
كتابو "5دوستوفيكسي وجريمة قتؿ األب " .

-1

عثماف موافي ،مناىج النقد األدبي والدراسات األدبية ،ص .32

 -2عثماف موافي ،المرجع نفسو ،ص .33

 -3سيد قطب ،النقد األدبي  ،أصولو ومناىجو ،دار الشروؽ ،القاىرة  ،ط6323 ،3ىػ2119-ـ ،ص .261
 -4عثماف موافي ،مناىج النقد األدبي والدراسات األدبية ،ص .33
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وما يالحظ عمى فرويد أنو قاـ بتحميؿ شخصيات المبدعيف مف األدباء والفنانيف ونظر
إلييـ عمى أنيـ يعانوف أمراض نفسية وخاصة الكبت الجنسي 1إلى أنو تمقى معارضة مف
تالميذه وأبرزىـ "أدلر و يونج" المذاف أسسا فيما بعد مدرستيف متميزتيف مف مدرسة التحميؿ
النفسي الفرويدية .2
 -1-2المدرسة األولى  :ىي « مدرسة يونج في "عمـ النفس الجماعي" ،كاف كارؿ يونج
تمميذا ورفيقا لفرويد لكنو لـ يمبث أف أستقؿ عنو وأسس مفاىيمو عف الالشعور الجمعي
متجاو از بذلؾ الطابع الفردي الذي اقتصرت عميو دراسات فرويد».3
« لقد نقؿ يورنج بحثو مف الالشعور الفردي إلى ما صار يسمى لديو فيما بعد
بالالشعوري الجمعي ،مما جعمو يتجاوز حدود األفراد إلى حدود الجماعات البشرية الممثمة في
أسالفنا القدامى الذيف تربطنا بيـ صالت وثيقة تجعؿ الناس جميعا يشتركوف في الالشعورىـ
الجمعي وأساطيرىـ التي تتخذ شكؿ صور إبتدائية أو نماذج أولية عميا تنحدر إلى
المجتمعات في شكؿ رواسب نفسية موروثة عف تجارب األسالؼ تنطبع بطريقة ما في
أنسجة الدماغ.
ويرى يونج أف ىذه الرواسب الالشعورية الجمعية أو النماذج األولية ىي التي تبدو لنا
في شكؿ رموز مألوفة عابرة بذلؾ حدود الزماف ونفوس األجداد ،وىي الرموز التي كثي ار ما
اتخذ منيا األدباء والفنانوف موضوعا لعدد مف أعماليـ اإلبداعية»« ،4إذ يندر أف يخمو عمؿ
يفسر استمرار تشكميا
فني ذو قيمة مف حضور ىذه النماذج القديمة وانتظاميا فيو مما ّ
 -1ينظر 5عثماف موافي ،مناىج النقد األدبي والدراسات األدبية ،ص 34-33
 -2ينظر 5صالح فضؿ 5مناىج النقد المعاصر ،ص .29

 -3صالح فضؿ " ،في النقد األدبي" ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،د ط ،2112 ،ص .33

 -4صالح ىويدي ،النقد األدبي الحديث قضاياه ومناىجو ،منشورات جامعة السابع مف ابريؿ ،لبيبا ،ط6321 ،6ىػ ،ص
.33
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ودواميا في آدب األمـ حتى يومنا ىذا .أما طريقة إبداع الفنانيف لفنيـ فيتـ عمى ما يرى يونج
بطريقة أشبو ما تكوف بالكشؼ غير الواعي ،يتصؿ فيو الفرد عف طريؽ الالشعور بمكونات
(الالشعور الجمعي ) الذي يعد أىـ مف الالشعور الفردي ،معب ار بذلؾ عف رغبات غامضة
لمنوعية اإلنساني وليس لذاتو الفردية ،كما ذىب فرويد وبطريقة حدسية تميز فييا المبدع
وأصبحت طريقتو الميمة لمتوافؽ مع العالـ.
لقد بدا واضحا في نظرية يونج أف عنايتو كانت منصبة عمى الالشعور الجمعي واف
لـ ينكر وجوده الفردي،حتى بدا الالشعور الجمعي عند الجماعات البشرية والمبدعيف وكأنو
بوتقة تختزف ماضي اإلنساف وميراثو العتيؽ المنحدر مف العصور السحيقة بطريقة الوعي أو
بطريقة أشبو ما تكوف بالحمـ» « ،1وعمى الرغـ مف توكيد يونج لحضور النماذج األولية
والرموز السحيقة وتكررىا بشكؿ واضح مطرد عند الفناف والعصابي بوجو خاص ،فإف يونج
يرفض وصؼ فرويد لمفناف ،قبؿ المرحمة األخيرة لكتاباتو ،بأنو امرئ مريض األعصاب ،إذ
يرى يونج أف الفناف أىـ بكثير بؿ بما ال يمكف مقارنتو بالمريض في أعصابو.
ومف ىنا جنحت الدراسات النفسية التي اعتنقت نظرية يونج في الالشعور الجمعي نحو
تقصي مظاىر النماذج البدائية العميا في األدب والفف واألساطير و الرموز والصور الشعرية
و األدبية التي يعكسيا إبداع ىؤالء األدباء و الفنانيف في أعماليـ المختمفة ويعبروف عنيا
بطريقة حكيمة بواسطة تمؾ الرواسب المتحدرة إلييـ عبر العصور القديمة وتجارب األسالؼ
السحيقة ،مع محاولة ىذه الدراسات فيـ العناصر وتفسيرىا في ضوء معرفتيا لمنماذج
األسطورية و الشعائرية لألمـ و الشعوب ،مما نتج عنو ظيور ما يسمى بالمنيج األسطوري

 -1صالح ىويدي ،النقد األدبي الحديث قضاياه ومناىجو ،ص .38
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في دراسة األدب و تفسيره كما ىو معروؼ كما ىو معروؼ عند "نور ثورب فراي » 1الذي
يعد مف أىـ النقاد الذيف وظفوا نظرياتيـ "يونج" في عمـ النفس الجماعي .في تحميؿ األدب .
«عرض "فراي" لمبادئ نظريتو في كتابو الكبير – الذي ترجـ إلى المغة العربية -مؤخ ار
"تشريح النقد" إمكانية تفسير األدب العالمي ،خاصة في تجمياتو في الثقافة الغربية بمغاتيا
المت عددة ،وىناؾ دراسات أخرى إضافية إلى ذلؾ تقدـ إمكانية تفسير الثقافات الشرقية ذاتيا
عمى أساس عدد مف األساطير الكبرى الغارقة في ميثولوجيا الثقافة القديمة ترتبط بنماذج
"يونج "العميا ،باعتبار أف ىذه النماذج تتمثؿ األبنية العميقة التي تحكـ اإلبداع الفني واألدبي
ب صفة أساسية ،مبدعا أو غير ذلؾ ليرتبط بالتصورات الجماعية مما يدخؿ في مجاؿ
األنثروبولوجيا ،وتمؾ ىي نقطة الجمع بيف منيجي عمـ النفس واألنثروبولوجيا في تيار واحد .
 ومما تجدر اإلشارة إليو في مجاؿ إختالؼ "يونج" عف أستاذه ،رفض األخير مغاالة فرويدوالفرويدييف في تفسير اإلبداع الفني في ضوء العقد الجنسية وايالئيا األىمية الكبرى في حياة
الفناف والسموؾ اإلنسانية عامة وبما أتاح الفرصة لظيور نمط تحميؿ نفسي جديد لألدب
موسعا مف أفاؽ الرؤية ومثريا حقؿ دراسات ىذا المنيج النقدي».2
وعمى نحو ما إتفؽ يونج مع فرويد في فكرة الالشعور وخالفو في شكمو وماىيتو ،إتفؽ تمميذه
األخر أدلر في فكرة حب الظيور تعويضا عف النقص ،خالفو أيضا في محتواىا
ومضمونيا.3
 -2-2المدرسة الثانية :وىي مدرسة أدلر « :ففي الوقت الذي يرى فيو فرويد الفف
واإلبداع مجرد تعويض مقنع عف كبت جنسي ،أو مجرد ضرب مف ضروب التنفيس مف أجؿ
التواؤـ مع العالـ وتفاديا لممرض ،يرى أدلر عقدة الجنس بكؿ مظاىرىا ومركباتيا ال تفمح في
 -1صالح ىويدي ،النقد األدبي الحديث قضاياه ومناىجو ،ص .38
 -2صالح فضؿ ،مناىج النقد المعاصر ،ص .23
 -3ينظر 5صالح فضؿ ،المرجع نفسو ،ص .31
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تسيير اإلبداع بقدر ما يبدو النقص عند المبدع محاولة تعويضو  .مف ىنا نجد أدلر يسعى
في جؿ دراساتو في األدب والفف لمبحث عف مظاىر التعويض  Compensationعف
النقص في ضروب الفف ومظاىر اإلبداع التي عرفت عنده بمصطمح "مركب النقص"».1
« لقد رفض أدلر تفسير فرويد اإلبداع تفسي ار أحاديا عمى نحو ما فعؿ في تفسيره شذوذ
"ليوناردو دافنشي" الرساـ اإليطالي الشيير مثال ،تفسي ار يعمؿ (جنسيتو المثالية) مقترحا تفسير
سموكو مف واقع عدـ إشباعو عاطفة األمومة ،ورغبة ىذا الفناف في التعويض عف إحساسو
المفقود كونو إبنا غير شرعي أوال ولتعويض حرمانو مف حناف أمو التي تزوجت برجؿ أخر
ثانيا».2
«وأدلر خالفا لفرويد ،ال يعطي أىمية كبيرة لالوعي عند اإلنساف ،بؿ إنو ال يفعؿ بيف الوعي
والالوعي ،واف ركز عمى أىمية مرحمة الطفولة ،اذ يرى اف الناس ال يغيروف عادة نظرتيـ
الى الحياة بعد سف الطفولة بالرغـ مف اف تعبيرىـ عف وجية نظرىـ فيما بعد يصبح مختمفا
تماـ االختالؼ».3
 -3-2شارل مورون والنقد النفسي 5
« اذا كاف المقاء بيف النقد األدبي وعمـ االجتماع قد يحقؽ عمى يد لوسياف غولدماف
فاف التالقي بيف النقد االدبي والتحميؿ النفسي قد تحقؽ عمى يد شارؿ موروف ،وقد تكونت
لديو ثقافة عممية وأدبية في وقت معا ،فيو قد درس اآلداب اإلنجميزية ،الى جانب العموـ
اإلنسانية والتجريبية عامة وعمـ النفس خاصة ،وفي عاـ  6436استطاع اف يجري دراسة
عمى الشاعر الفرنسي "ماالرميو" ونشر في عاـ  6482دراسة ىامة مف الشاعر "راسيف"
 -1بساـ قطوس ،المدخؿ الى مناىج النقد المعاصر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ط2111 ،6ـ ،ص .83
 -2صالح ىويدي ،النقد األدبي الحديث قضاياه ومناىجو ،ص .31

 -3أحمد حيدوش ،االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية بف عكنوف
الجزائر دط ،د ت ،ص .22
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تحت عنواف "الالشعور في آثار راسيف" وفي عاـ  6412نشر دراستو المسماة" مف
االشعارات الى األسطورة الشخصية" ثـ ختـ جيوده بعدة دراسات ىامة ،نذكر مف بينيا5
مؤلفو الموسوـ" النقد األدبي لمفف الكوميدي" عاـ  ،6413ومؤلفو الموسوـ "فيدر" عاـ
.6413
وقد كانت ىذه الدراسات مساىمة قيمة في مضمار النقد األدبي مف جية ،والتحميؿ
النفسي مف جية أخرى ،فقد اتجيت – دراستو -نحو تعميؽ فيمنا لدور مخبآت الالشعور في
تشكيؿ اآلثار األدبية ،فألقت المزيد مف الضوء عمى داللة الالوعي عند الكاتب وداللتو في
نصوصو الفنية».1
تجنب الرقابة! »
« فالمؤلؼ يبحث دوما عف ّ

2

«و قد تجمّت قيمة أعماؿ موروف ،حيف ظير لو كتاب ىاـ في عاـ  6412تحت عنواف"
الممحة واألسطورة الشخصية" ومف الجمي أف قيمة موروف النقدية قد سبقت
االستعماالت
ّ

ظيور مؤلفو ىذا واف كاف مف المؤكد أف أصداء نشر الكتاب في مجاؿ التحميؿ النفسي
ومجاؿ الدراسات النقدية واألدبية ،قد عمؿ عمى ذيع صيت موروف ،وقد فطف النقاد
والمحمموف النفسيوف إلى أعمالو التي تعد بحؽ بمثابة مساىمة جديدة في مجاؿ النقد النفسي
نظ ار ألنيا تدعوا ارتياد عالـ األثر باعتباره ظاىرة فنية لغوية ،ال وثيقة معرفية وىذه الدعوة
تجعؿ موروف ينظـ الى صفوؼ المدرسة الجديدة لمنقد األدبي المعاصر.
وموروف ليس محمال نفسيا ،وىو نفسو يؤكد ذلؾ» « ،3ويرى أنو ليس أكثر مف ناقد ادبي قد
أخذ عمى عاتقو التزاـ حدود مبحثو الجمالي  ،إال أنو قد حرص عمى دعوة الناقد الى توسيع
مفاىيمو األدبية والتنقيب في مخبآت النفس الالشعورية لممبدع  ،عف طريؽ شبكة االشعارات
 -1سمير سعيد حجازي ،مدخؿ الى مناىج النقد االدبي المعاصر ويميو قاموس المحيطات النقدية ،ص.11

 -2جاف بيمماف نويؿ ،التحميؿ النفسي واألدب ،ترحسف المودف ،المجمس االعمى لمثقافة مصر دط ،6442 ،ص .43
 -3سمير سعيد حجازي ،مدخؿ الى مناىج النقد االدبي المعاصر ويميو قاموس المصطمحات النقدية ،ص.11
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والصور البالغية المضمرة في بناء أثره األدبي  ،وحيث دعى إلى ذلؾ فإنو كاف يريد بذلؾ
أف يحمؿ عمى اتباع فرويد الذيف قاموا بدراسة المعاني الالشعورية في اآلثار األدبية وجنوا
عمى المعنى وعمى وحدة األثر وتماسكو.
وال شؾ أف المتتبع لدراسة موروف سيالحظ أنو لـ يقتصر عمى تحميؿ األثر تحميال شكميا و
لغويا فضال عف أنو لـ يقؼ عند تحميمو تحميال نفسيا ،بؿ ىو مضى إلى صميـ النقد األدبي
والتحميؿ النفسي مف أجؿ العمؿ عمى تأسيس وحدة بينيا ،والعمؿ عمى مواجية النقد النفسي
مواجية جديدة ،مع العناية بالتساؤؿ عف طبيعة العالقة بيف جوانب النفس الالشعورية مف
جية ،وشبكة الصور البالغية مف جية أخرى ذلؾ عمى ضوء األسس والمفاىيـ المتبعة في
مجاؿ التحميؿ النفسي والنقد األدبي في وقت معا».1
إذا تأممنا جوىر دعوة موروف القائمة « 5بضرورة العودة الى لغة النص الفنية ألفينا أف
موروف – في الحقيقة ال يريد تقديـ تفسي ار جديد لمعالقة بيف الالشعور المبدع ولغة النص
الفنية بقدر ما يريد الكشؼ عف أىمية دراسة المغة الفنية لمنص وعالقتيا بالالشعور المبدع
باعتبارىما يرتبطاف ببعضيما البعض ارتباطا وثيقا ومعنى ذلؾ أف العودة إلى لغة النص
األدبي ىي الرجوع الى ذلؾ المجاؿ الذي أىمؿ مف قبؿ».2
« والواقع أف موروف حيف يجعؿ مف الرجوع إلى لغة النص األدبي مجرد عودة إلى الجوىر
فإنما يفسر األثر األدبي عمى أنو لغة فنية تعبر عف مخبآت النفس الالشعورية والشعورية عند
المبدع.

 -1سمير سعيد حجازي ،مدخؿ الى مناىج النقد االدبي ،ص .12
 -2سمير سعيد حجازي ،المرجع نفسو ،ص .12
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و لعؿ ىذا ما عبر عنو موروف حيف قاؿ " 5عمى الناقد أف ينتقؿ مف شبكة االستعارات إلى
المركب (العقدة) وىو يعني بذلؾ أف األساسي والجوىري يكمف في المغة الفنية لمنص التي
يكونيا عالـ الفرد المبدع »

1

وقد طبؽ موروف منيجو ىذا عمى شعراء آخريف مف بينيـ « بودلير وراسيف وغيرىما ،ومف
ىنا نستطيع اف نفيـ معارضتو ألصحاب التحميؿ النفسي الذيف اطمقوا العناف لمبحث في
الرموز الجنسية بصورة كانت تتعدى عمى المعنى».2
 -3نشأة االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث:
إف االتجاه النفسي أخذ يجذب إليو اىتماـ الباحثيف في األدب العربي في السنوات
األخيرة بعد اف تقدمت الدراسات النفسية وتعددت مدارسيا وأخذت تفرض نفسيا عمى الكثير
مف مجاالت الحياة اإلنسانية ،وبعد أف اخذ العمماء يروف فييا وسيمة جديدة لمعرفة النفس
اإلنسانية والتغمغؿ في أغوارىا السحيقة والتعمؽ في سراديبيا الغامضة وكيوفيا المجيولة وما
تنطوي عميو مف غرائز وعواطؼ ومكنونات تؤثر شعوريا أو ال شعوريا في تصرفات االنساف
وسموكو في الحياة ،ولما كاف االدب تعبي ار عف ىذه النفس اإلنسانية ،وتصوي ار لما يدور فييا
مف مشاعر وانفعاالت ،كاف مف الطبيعي اف تبدو أىمية الدراسات النفسية في فيـ العمؿ
وجو اىتمامو إلى األعماؿ األدبية يجري
األدبي ،وفعال ظير مف عمماء النفس انفسيـ مف ّ

تجاربو عمييا مف اجؿ الوصوؿ إلى تفسير ليذه األعماؿ مف وجية نظر النفسية والى الكشؼ

عف أسرار الموىبة واإلبداع الفني.3

1

 -سمير سعيد حجازي ،مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي  ،ص.13

 -2سمير سعيد حجازي المرجع نفسو ،ص .29

-3ينظر 5يوسؼ خميؼ ،مناىج البحث األدبي ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،تاريخ النشر  ،2113ص
.99
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عدة عوامؿ مف بينيا5
ولقد تحكمت في نشأة ىذا االتجاه ّ

 -1-3الرومانتيكية :فيذا االتجاه لـ يكف ليأخذ مكانو في النقد لوال ذلؾ الموروث
الرومانتيكي الذي عكؼ عميو باحثوف في الشعر العربي إلدخالو إلى ميداف األدب العربي
الحديث كجماعة الديواف مثال التي برزت في مطمع العقد الثاني مف القرف العشريف حامميف
أصحابيا شعار التجديد في الشعر العربي بتأثير مف شعراء أوروبييف ، 1وعمى رأسيـ5
أ /عبد الرحمان شكري « :الذي كاف لتوجياتو الشفيية دور في توجيو زميميو نحو االستفادة
مف معطيات عمـ النفس ،فقد كاف أصحابو يتمتعوف كثي ار بأحاديثو ،فمـ يكف امتع مف
االستماع إلى شكري عمى ما يقوؿ العقاد ،وىو يق أر القصيدة العربية أو األوروبية ويعمّؽ عمييا
بيتا بيتا ،وأف ما قالو ألصحابو وتالميذتو في توضيح رأيو أكثر مما كتبو ونشره ،وىو عمى ما
يبدو مف كالـ العقاد ّأوؿ مف حاوؿ تطبيؽ» « 2المعارؼ النفسية عمى ما يقرأه مف شعور
أف شكري غمبت عميو النزعة الشعرية فمـ يستفد كثي ار مف
الفحوؿ في المغة العربية بيد ّ

الدراسات النفسية في أعمالو النقدية والسيما في المرحمة األولى مف حياتو األدبية فاكتفى

بتعريؼ الشعر تعريفا رومانتيكيا حتى أنو ليمجأ أحيانا إلى تعريفو بأبيات شعرية 5نجد ذلؾ
الجنة ،وقد قاده
في الصفحة األولى مف ديوانو الثاني" 5آللئ األفكار" وفي قصيدتو عصفور ّ

مفيومو لشعر إلى إلغاء أبواب الشعر العربي المعروفة ،ألنو يرى أف النفس إذا فاضت

تكنو مف الصفات والعواطؼ المختمفة في القصيدة الواحدة ،ألف منزلة
بالشعر أخرجت ما ّ

أقساـ الشعر في النفس كمنزلة المعاني مف العقؿ فميس لكؿ معنى منيا حجرة مف العقؿ

منفردة ،بؿ تتوالد وتتزاوج فيو». 3

 -1ينظر 5أحمد حيدوش ،االتجاه النفسي في النقد العربي ،ص .39
 -2أحمد حيدوش ،المرجع نفسو ،ص .39
 -3احمد حيدوش،المرجع نفسو ص .33
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ب /المازني واالتجاه النفسي« :يحدد المازني التجربة الشعرية انطالقا مف مفيوـ االثارة
واالستجابة ليا ،فيقوؿ" 5إف الباعث األوؿ عمى الشعر ىو حدة إحساس المرء ودقة شعوره
وذلؾ ألف كؿ مؤث ر قوي يثير في المرء حركات تتعمؽ بيا المدارؾ في صورة عاطفة أو
انفعاؿ نفسي ال يزاؿ يبغي مخرجا ويمتمس متنفسا حتى يصيبو في حركة عضمية أو نحو
ذلؾ ،فإذا كاف المرء ف أوساط الناس العادييف كاف ذلؾ حسبو لمترجمة عف عواطفو
وانفعاالتو ،وصار قصاراه أف يبكي إذا حزف واف يضحؾ إذا فرح وأف يثور ويتوعد إذا
غضب ،حتى تفي العاطفة نفسيا ،ثـ يثوب الى نفسو ،ولكف دقيؽ الشعور ال يكفيو ىذا
المتنفس ألنو أحسف مف غيره بما تطمع عميو نفسو مف الظواىر ،وأعمؽ مع دقة الحس
شعورا ،وليس يخفى أف دقة اإلحساس وعمؽ الشعور يطيالف أجؿ العاطفة .....فإذا استولت
عميو عاطفة لـ تزؿ تجيش وتضطرـ حتى تقر وتنتظـ ،ثـ تتحوؿ فكرة قاىرة تظؿ تجاذبو
وتدافعو حتى ينفس عنيا عمؿ يناسبيا».1
فالشاعر يتميز عف غيره باعتباره مرىؼ الحس وىو ال ينتج اال إذا تعرض لمؤثر
وىزىا فيستجيب ليذا المؤثر في انفعاؿ عاطفي ،واستجابتو لذلؾ المؤثر
حرؾ مشاعره ّ
قوي ّ
تختمؼ عف استجابة االنساف العادي غير شاعر ،ذلؾ اف ىذا النوع مف اإلحساس يتطمب
عاطفة أطوؿ مف تمؾ التي يتطمبيا االنساف العادي الذي يكفيو الضحؾ او البكاء فقط
لمتنفيس عف حالتو ،فالشاعر ال يرتاح إال إذا صاغ عواطفو في قالب شعري ،فالمرأة الثكمى
مثال إذا تحركت مشاعرىا تعبر عنيا بالبكاء فقط ولو كانت المرأة الثكمى شاعرة لعبرت عف
مشاعرىا بكاءا وشع ار أو ربما تكتفي بالشعر وحده.2

 -1أحمد حيدوش ،االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث ،ص.33
 -2ينظر 5أحمد حيدوش ،المرجع نفسو ،ص .33
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ج /العقاد واالتجاه النفسي :تتمثؿ منطمقات العقاد النظرية حوؿ الشعر في ربطو لمعناصر
الثالثة وىي ( شاعر ،نص ،متمقي) مع التركيز عمى شخصية الشاعر ،فالشعر عنده توليد
األحاسيس والعواطؼ بواسطة الكالـ ،و الشاعر ىو العارؼ بأساليب وطرؽ تولييا بيذه
الواسطة  ،فالقصيدة عنده تمثؿ مجموعة مف العواطؼ والشاعر الحؽ ىو كؿ مف لو القدرة
عمى إخراج ىذه العواطؼ مف حيز االنغالؽ والكتماف إلى حيز العمف والوجود.
ىذا الشعر بدوره يؤثر في المتمقي ،ويكمف سر ىذا التأثير لما لو القدرة في إثارة أحاسيس
وعواطؼ المتمقي والتي تعتبر الرابط المشترؾ بيف الشاعر والمتمقي.
فالشاعر حسب العقاد لكونو شاع ار ال يتمتع بحياة حقيقية كغيره مف الناس ،ولكونو
شاع ار أيضا يولد وىو يحمؿ بذور الشقاء في حياتو.1
وىنا ال بد مف االىتماـ بشخصية الشاعر فيو بحاجة إلى العطؼ ،وقبؿ ذلؾ كمو ال بد مف
تخيميا بغية الوصوؿ الى فيميا.
إف الشخصية األدبية حسب العقاد ىي وليدة عامميف اثنيف ،العامؿ األوؿ يتمثؿ في الخواص
الجسمية ومكوناتيا النفسية ،أما العالـ الثاني يتمثؿ في البيئة التي تساعد في تكويف ىذه
المكنونات النفسية وتنميتيا.
 فممعرفة الشخصية األدبية ال بد مف البحث عف سماتيا النفسية وذلؾ بالعودة إلى إنتاجيااألدبي ،وىنا يكوف العقاد قد رسـ لنا طريؽ لدراسة شاعر ما أو أي شخصية أدبية.
إذف نستنتج أف العقاد ركز عمى شخصية الشاعر وبيف لنا أننا إذا أردنا معرفة
شخصيتو ال بد لنا مف الولوج إلى نصوصو الشعرية التي نتمكف مف خالليا إلى معرفة
خصائصو النفسية والجسمية القصائد ىي عبارة عف صور لمحياة الباطنية لصاحبيا.2
 -1ينظر 5أحمد حيدوش ،االتجاه النفسي في النقد العربي ،ص .34

 -2ينظر 5أحمد حيدوش ،المرجع نفسو ،ص .81
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 -2-3التنظــــــــــير:

« عرؼ النقد العربي حقؿ الدراسات النفسية في نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف
العشريف بظيور دراسة » « ،1طو حسيف في كتابية األوؿ والثاني عف أبي العالء »«،2
سنة  6463وكذلؾ دراسة العقاد التي نشرىا عف أبي العالء أيضا سنة  6461ودراستو
الالحقة لػ " ابف الرومي " التي تميزت بجدية أكبر ووضوح في المسعى واألداة  ،خاصة
دراستو لشخصية " أبي نواس " التي أنار فييا بعض الجوانب المتعمقة بشخصية الشاعر الذي
رأى فيو العقاد أنو كاف نرجسيا شاذا .
كما يمكننا أيضا أف ندرج في ىذا السياؽ ما كتبو " محمد النوييي " عف " بشار ابف
برد " في كتابو " شخصية بشار "  ، 6486أو كتاب " نفسية أبي نواس "  ، 6489الذي
عمؿ فيو شذوذ " أبي نواس  5بأنو يعود أساسا لعوامؿ نفسية بسببيا تزوج أمو بعد وفاة أبيو.
فإف ما يمكف مالحظتو عف ىذه البواكير أنيا تمزج في أىدافيا بيف دراسة نفسية الشاعر دوف
االنتماء المعمف لمدرسة التحميؿ النفسي أو إتباع صريح لمبادئيا .واذا كانت دراسة " طو
حسيف " النفسية ذات منحى اجتماعي  ،فإف العقاد ينفي أف يكوف قد كاف مف اتباع فرويد
ومريديو  ،أو حتى أف تكوف دراساتو عف الشعراء ذات بعد تحميمي نفساني .
ويرى عبد العزيز الدسوقي أف االتجاه النفسي لـ يكف لو سوابؽ جادة في النقد العربي  ،وأف
انطالقاتو كانت في صورة اتجاه ثـ مدرسة  ،ومنذ أربعينيات القرف العشريف ظيرت دراسات
تتميز بوضوح في الرؤية ».3

 -1عمر عيالف ،النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد ،الدار العربية لمعموـ ناشروف ،بيروت ،ط 6396 ،6ىػ -

2161ـ  ،ص 629

 -2سيد قطب ،النقد األدبي أصولو ومناىجو ،دار الشروؽ ،القاىرة ،ط 6323 ،3ىػ2119 ،ـ ،ص .298
 -3عمر عيالف ،النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد  ،ص .629
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« ووعي أكبر بالمنيج  ،وبدأ التحميؿ يدرس نفسية الشاعر مف خالؿ شعره  ،ومنيا
دراسة العقاد لػ " ابف الرومي " التي أشرنا إلييا  ،ودراسة عبد المسيح وزير الذي تناوؿ
بالدراسة ديواف " معروؼ الرصافي " وسعى في ىذه الدراسة المتأثرة بمنيج».1
« سانت بيؼ ( « ،2» ) 6314 -6313البيوغرافي إلى ربط الصمة بيف العالقة التي كانت
لشاعر بأبيو وأمو في مرحمة طفولتو  ،وما انعكس منيا في إبداعو  ،فكرىو الشديد ألبيو الذي
يرى فيو رم از لمطاغية ،و ميمو ألمو الحانية أثر في شخصيتو الحقا ووسـ شعره بطابع خاص
يميؿ لمدفاع عف المرأة و قضاياىا».3
« ويمكف الحديث عف البعد الجدي العممي لمنقد النفسي مع صدور كتاب " دراسات في عمـ
النفس األدبي " لػ حامد عبد القادر  .6434وما تاله مف دراسات قاـ بيا باحثوف متعددوف
وعمى رأسيـ محمد خمؼ اهلل الذي سعى لتأصيؿ لمعالقة بيف األدب وعمـ النفس ،منذ أف
أسندت لو ميمة فتح تخصص في الدراسات العميا بقسـ المغة العربية بجامعة القاىرة عاـ
 ،6493فبمور بعض المفاىيـ الجادة التي توضح أىمية المقاربة النفسية بصفتيا أداة عصرية
ال يجب إغفاليا في كؿ دراسة نقدية  ،متأث ار ببعض أفكار ردزورث وكولدج الذي يعد إرىاط
قويا لمدراسات النفسية الحديثة».4
« إف اغمب تمؾ الدراسات في مجمميا بقيت تتراوح بيف التعريؼ بعمـ النفس العاـ وبيف
المنيج النفسي التحميمي  ،أو تعمؿ عمى القياـ بمحاوالت لتطبيؽ التحميؿ النفسي  ،بما يتيح
القراءة السريرة القائمة عمى استنساخ قيمة نقدية  ،تربط بيف المفاىيـ التي تسعى إلى البحث

 -1عمر عيالف ،النقد العربي الجديد مقارة في نقد النقد ،ص 623

 -2محمد حسف عبد اهلل ،مداخؿ النقد األدبي الحديث ،الدار المصرية السعودية لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،سنة

النشر 2118ـ ،ص.83

3
4
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عف حقيقة االبداع وعالقتو باألمراض النفسية أو عمى اعتبار أف المبدع ىو المادة األساسية
لمدراسة .
كما أف كؿ اىتماميا تركز عمى النصوص الشعرية  ،وكؿ الخالصات المتوصؿ إلييا
تصب في حقؿ الكشؼ عف نفسية األديب والمبدع انطالقا مف إنتاجو  ،ويذىب البعض مف
الباحثيف العرب الستثمار مسممات النقد الفرويدي عف األديب و العقد المبيدية أو الرواية
العائمية ،لجعميا مراجع أساسية لمقاربة النصوص اإلبداعية سواء أكانت نصوصا شعرية أو
مسرحية أو قصصية ،وال يمكف اف نصادؼ في ىذا السياؽ كتابا مخصوصا بالتنظير لمنقد
النفسي في مقارباتو الجديدة تمكف مف اإلفالت مف وىج النقد الفرويدي ،وربما يعود ذلؾ
باألساس إلى قمة الباحثيف الميتميف بالدراسات النقدية النفسية لألدب بالمقارنة مع بقية
المناىج األخرى مف جية ،ولخصوصية الثقافة العربية التي جعمت مف مجاؿ الدراسات
المتصمة بالبعد الذاتي مجاال غير ذا أىمية بالغة إذا ما قورف باألبحاث والدراسات
االجتماعية».1
«كما يمكننا أف نسجؿ اف الدراسات التي سعت لمبحث في مجاؿ العالقة القائمة بيف
األدب وعمـ النفس ،حاولنا تناوؿ الموضوع مف منظور الطب النفسي ،اكثر منيا في حقؿ
النقد االدبي ،مثؿ ذلؾ" غالبية البحوث التي وضعيا مصطفى سويؼ ،ومصري عبد الحميد
حنورة ،وشاكر عبد الحميد ...وروز ماري شاىيف».2
« وتتميز كتابات شاكر عبد الحميد  -رغـ دقتيا في التعريؼ بالعالقة القائمة بيف األدب
وعمـ النفس وتقديـ النظريات المختمفة -كونيا تنتيج منحى عالجيا لألدب واألديب.

 -1عمر عيالف ،النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد ،ص .623
 -2عمر عيالف ،المرجع نفسو ،ص .628
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ففي كتابو األدب والجنوف  6449طرؽ موضوع العالقة بيف األحالـ والجنوف والصحة
العقمية ،مف خالؿ تعرضو لسيرة عدد مف كبار المبدعيف  ،مف أمثاؿ كافكا وشكسبير وبمزاؾ
ودستويفسكي» ،1حيث اعتمد دراسة المبدعيف أكثر مف اإلبداع ،كما اف المنيج المعتقد يتعيف
أساسا بالحاالت العالجية المتداولة في المجاؿ النفسي التحميمي ،كدراسة اليذياف
واالضطرابات الوجدانية واختالؿ الشعور بالذات والواقع ،ومف مقاربة شبيية تناولت الباحثة
روز ماري شاىيف بالدراسة العالجية المستندة إلى عمـ النفس ،طباع الشخصيات الروائية في
روايات نجيب محفوظ في كتابيا"قراءات متعددة لمشخصية ،عمـ نفس الطباع واألنماط دراسة
تطبيقية عمى شخصيات نجيب محفوظ" ( ،)6448وقد قدمت في الجانب النظري كؿ
األطروحات المتعمقة بالطب النفسي ،ثـ انتقمت لتمؾ المتعمقة بعمـ الطباع ،وتبيف دراستيا
التطبيقية المختصرة نتائج مقارنتيا التي صنفت مف خالليا أنواعا لمطباع تميز شخصيات
روايات نجيب محفوظ وىي 5الطبع المعادي لممجتمع ،الطبع العظامي ،الطبع التجنبي ،الطبع
النرجسي ،الطبع اليستيري.2
« ولعؿ مف أوائؿ أساتذة الجامعة الذيف دعوا الى اإلفادة مف عمـ النفس في الدراسات األدبية
والنقدية "أميف الخولي" ،وقد عبر عف ذلؾ في بحث نشره في مجمة كمية اآلداب بالجامعة
المصرية  6493تحت عنواف"البالغة وعمـ النفس".
كما ظير أثر ىذا االتجاه جميا في تعميقو عمى مادة بالغة بدائرة المعارؼ اإلسالمية الذي
نادى فيو بضـ مقدمة نفسية الى الدرس البالغي تعرؼ الدارس بالقوى اإلنسانية ،ذات األثر
في حياتو األدبية ،كالوجداف والذوؽ والخياؿ» « ،3وتزيد فيمو لالعتبارات التي أجمميا القدماء
تحت كممة مقتضى الحاؿ ،وذكروا منيا في أسباب الحذؼ والذكر ،والتقديـ والتأخير
 -1عمر عيالف ،النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد ،ص 628
 -2ينظر 5عمر عيالف ،المرجع نفسو ،ص .621

 -3عثماف موافي ،مناىج النقد األدبي والدراسات األدبية ،ص .81
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اعتبارات نفسية محضة ،كما تمـ المقدمة النفسية بدراسة أميات العواطؼ اإلنسانية التي ىي
مادة المعاني األدبية و مثار الفنوف القولية شع ار ونثرا ،وىي في الجممة دنيا األدب و الفنوف
كميا.
ويعد كتابو "فف القوؿ" ثمرة مف الثمار الطيبة التي أثمرتيا ىذه الدعوة ،وفي أواخر
الثالثينات مف القرف الماضي تصدى أستاذ جامعي آخر وىو محمد خمؼ اهلل أحمد لمدعوة
إلى إبراز صمة عمـ النفس بالدراسات األدبية ،وضـ ىذا الموضوع إلى مواد الدراسة باألقساـ
المعنية بتدريس المغات وآدابيا بالجامعة ،ثـ عرض وجية نظره في ىذا الموضوع في مجمة
الثقافة و أشار في بعض بحوث لو الى وجود بذور لمدرس النفسي في بعض كتب التراث
البالغي مثؿ كتاب"أسرار البالغة لعبد ا لقاىر الجرجاني" الذي يرى خمؼ اهلل اف ىذا الكتاب
قائـ عمى نظرية نفسية ،مؤداىا اف مقياس الجودة الفنية يرجع الى تأثير الصور البيانية في
نفس متمقييا».1
ومف الدراسات الجامعية الميمة و التي ال يمكف إىماليا في ىذا الصدد «دراسة
مصطفى سويؼ عف اإلبداع الفني في الشعر التي حصؿ بيا عمى درجة الماجستير مف
جامعة القاىرة 6432ـ ،وموضوعيا "األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة".
وقد اعتمد صاحب ىذه الدراسة عمى أسس المنيج التجريبي الموجو و تحميؿ مسودات
الشعراء ،و توجيو بعض األسئمة إلى شعراء عرب معاصريف لو ،وىذه األسئمة تتعمؽ
بمجاالت اإلبداع الشعري عند كؿ منيـ ،وكيؼ ينظـ شعره؟؟ ،وىؿ يغير أو يبدؿ في ىذا
الشعر؟؟ وقاـ بتحميؿ إجابات ىؤالء الشعراء».2

 -1عثماف موافي ،مناىج النقد األدبي والدراسات األدبية ،ص .82
 -2عثماف موافي ،المرجع نفسو ،ص .83

34

االتجاه النفسي في األدب

الفصل األول

« و يبدو اف الساحة النقدية ،التي ترددت في أصدائيا الدعوة إلى تطبيؽ ىذا المنيج في
الدراسات األدبية ،لـ يشغميا أساتذة الجامعة وحدىـ بؿ شاركيـ في ذلؾ أدباء و نقاد مف
خارج الجامعة ،و عمى رأسيـ الناقد الكبير عباس محمود العقاد الذي تصدى بقوة لمدفاع عف
ىذا المنيج مفضمة عمى سائر المناىج و المدارس النقدية.
و يتضح ىذا مف قولو (إذا لـ يكف بد مف تفضيؿ إحدى مدارس النقد عمى سائر مدارسو
الجامعة ،فمدرس ة النقد "السيكولوجي" أو النفساني أحقيا جميعا بالتفضيؿ في رأيي ،وفي
ذوقي معا ،ألنيا المدرسة التي نستغني بيا عف وال نفقد شيئا مف جوىر الفف ،أو الفناف
المفقود) و يعمؿ ذلؾ بأف العمـ بنفس األديب ،يستمزـ العمـ بمقومات ىذه النفس ،مف أحواؿ
عصره وأطوار الثقافة والفف فيو».1

 -1عثماف موافي ،مناىج النقد األدبي والدراسات األدبية ،ص .84
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ثانيا :مبادئ ومجاالت االتجاه النفسي في النقد و أىدافو
 -1مبادئ االتجاه النفسي:
«  -ربط النص بال شعور صاحبو».1
« افتراض وجود بنية نفسية تحتية متجذرة في ال وعي المبدع تنعكس بصورة رمزية عمى
سطح النص ،ال معنى ليذا السطح دوف استحضار تمؾ البنية الباطنية.
 النظر إلى الشخصيات ( الورقية) في النصوص عمى أنيـ شخوص حقيقيوف بدوافعيـ ورغباتيـ.
 النظر إلى المبدع صاحب النص عمى أنو شخص عصابي ( )Névroséوأف نصواإلبداعي ىو عرض عصابي ،يتسامى بالرغبة المكبوتة في شكؿ رمزي مقبوؿ إجتماعيا».2
 -2مجاالت االتجاه النفسي:
 « -6دراسة العممية االبداعية في ذاتيا (سيكولوجية االبداع) أي ماىيتيا النفسية و
عناصرىا وطقوسيا الخاصة .ولعؿ الدكتور مصطفى سويؼ أف يكوف رائد ىذا االتجاه
بكتابو (االسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة) ،وىو رسالة ماجستير ناقشيا سنة
 6433و نشرىا سنة  .6486ثـ واصؿ صنيعو بعض طمبتو كالدكتور شاكر عبد الحميد».3
« (األسس النفسية لإلبداع الفني في القصة القصيرة) والدكتورة سامية الممة (االسس النفسية
لإلبداع الفني في المسرح) ،وتشكؿ ىذه الجيود" في الثقافة العربية نواة مدرسة لعمـ نفس
االبداع".
 -2دراسة شخصية المبدع (االتجاه البيوغرافي أو سيكولوجية المبدع ) بمعنى البحث في
داللة العمؿ االبداعي عمى نفسية صاحبو.
 -1يوسؼ وغميسي ،مناىج النقد األدبي -مفاىيميا وأسسيا تاريخيا وروادىا ،ط ،2ص .229
 - 2يوسؼ وغميسي ،المرجع نفسو  ،ص .229

 -3يوسؼ وغميسي مناىج انقد األدبي مفاىيميا وأسسيا تاريخيا وروادىا ،ط 12ص .29
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 -9دراسة العمؿ االبداعي مف زاوية سيكولوجية (التحميؿ النفسي لألدب) و ىذا ىو المجاؿ
الحقيقي لمممارسة النقدية النفسانية».1
«إف األديب كائف بشري يعيش ضمف مجتمع لو مشاكمو وثقافتو وأفراحو ،واألديب
يتأثر (ويؤثر) باألحواؿ السائدة في مجتمعو فيكتب عنيا ويحمميا مف خالؿ منظاره الفردي
الذاتي ليذا يمكف لنا اف ندرس األوضاع االجتماعية السائدة في وقت ما ،مف خالؿ اإلنتاج
األدبي نث ار كاف أو شع ار أو قصة أو مسرحية أو رواية وتعد روايات نجيب محفوظ أفضؿ
مثؿ في ىذا المضمار.
-3لقد قمنا اف االنساف صانع ثقافة وتوجد ثقافات عديدة تتشابو وتختمؼ عف بعضيا إلى حد
ما .والشعوب تضع الثقافات ،كما اف الثقافات تضع الشعوب ،وبما اف االدب جزء مف
الثقافة ،يصبح باإلمكاف أف ندرس خصائص الشعوب مف خالؿ ثقافتيا عامة ومف خالؿ
آدابيا خاصة .وعندما تبرز الخصائص الثقافية (مف خالؿ الدراسات النفسية لألدب) نستطيع
عندئذ اف نعرؼ بدقة المقومات األساسية لمشخصية القومية ،وىذا كمو يساىـ في تحقيؽ
االستقالؿ الثقافي لشعب مف الشعوب.
 -8وأخيرا ،قد تساعد الدراسة النفسية لألدب في تكويف أدباء جدد ،فاألديب المبتدئ بحاجة
إلى معارؼ جمة عف مجريات الحياة النفسية لألدباء ،كما يحتاج أيضا لدراسة العوامؿ
النفسية التي تساىـ في إبداع المبدعيف مف االدباء كؿ عمى شاكمتو».2
«-1دراسة العالقة النفسية بيف العمؿ اإلبداعي والمتمقي (سيكولوجية التمقي أو الجميور)».3
1

 -يوسؼ وغميسي ،مناىج النقد األدبي مفاىيميا وأسسيا تاريخيا وروادىا ،ص .23

2
صار ،مقدمة لعمـ النفس األدبي ،الناشر 5مؤسسة بوحة لمبحوث والدراسات ،عنابة ،الجزائر ،ط ،6ذو الحجة
 خير اهلل ع ّ 6324ىػ تشريف الثاني ( ديسمبر 2113ـ) ،ص.22

 -3يوسؼ وغميسي ،مناىج النقد األدبي مفاىيميا وأسسيا ،تاريخيا وروادىا
والتوزيع ،الجزائر ،ط ،9أكتوبر  6396ىػ  2161-ـ ،ص .23
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 -3أىداف االتجاه النفسي:

 « -6وضع حقائؽ وتأسيس مبادئ وصياغة نظريات تساعد في فيـ الكيفية التي يستجيب
بيا األفراد ويتصرفوف».1
 « -2إثراء المعارؼ حوؿ النفس البشرية عامة ،فعمى الرغـ مف كؿ التقدـ الذي عرفو عمـ
النفس في خالؿ المائة عاـ المنصرمة ،فمازالت ع طبيعة النفس البشرية قميمة خاصة إذا ما
قورنت بالمعارؼ التي حاز عمييا االنساف في العموـ الطبيعية والتكنولوجيا ،إف الدراسة
النفسية لألدب تكشؼ لنا عف جوانب ال تكشفيا الدراسات التجريبية».2
« -9فيـ سموؾ اإلنساف» « ،3ونقصد بالسموؾ كؿ ما تصدر عف الفرد مف استجابات
ييدده ،او قرار يتخذه ......وغيرىا مف
مختمفة إزاء موقؼ يواجو إزاء مشكمة يحمّيا ،أو خطر ّ

المواقؼ» « ،4مف أجؿ ضبط السموؾ والتحكـ فيو ،وذلؾ بتعديمو أو توجييو أو العمؿ عمى
كفو أو ردئو».5
 « -3إثراء المعارؼ حوؿ بعض األمراض واالنحرافات النفسية ،لقد وجد أف أكثر المبدعيف
يعانوف مف بعض األمراض النفسية ،التي ربما كاف ليا األثر الحاسـ في إبداعيـ االدبي كما
ىو الحاؿ مثال في أبو نواس».6

 -1راضي الوقفي ،مقدمة في عمـ النفس ،دار الشروؽ ،عماف ،ط.6443 ،9ص .21
 -2خير اهلل عصار ،مقدمة لعمـ النفس ،ص .21

 -3ابراىيـ عصمت مطاوع ،عمـ النفس ،وأىميتو في حياتيـ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،دط ،دت ،ص .13
 -4كامؿ محمد محمد عويضة ،عمـ النفس ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،دط ،دت ،ص .13

 -5كامؿ محمد محمد عويضة ،رحمة في عمـ النفس ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،ط6361 ،6ىػ6441 -ـ

ص.62

 -6خير اهلل عصار ،مقدمة لعمـ النفس ،ص .22 -21
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ثالثا :موقف النقاد من االتجاه النفسي:

 يعد المنيج النفسي مف أكثر المناىج النقدية إثارة لممواقؼ المختمفة فثمة مف يناصره ،وثمةمف يعارضو وثمة مف يقؼ موقفا وسطيا وسنعرضيـ كاآلتي5
 -1موقف األنصار:
« يمكف أف نذكر العقاد عمى رأس المناصريف ليذا المنيج ،إذ لـ يكتؼ بالممارسة النقدية
النفسانية ،بؿ راح يؤازر نظرية أعرب عنيا في مقالو (النقد السيكولوجي) الذي نشره عاـ
 6416منتييا فيو إلى قولو 5إذا لـ يكف بد مف تفضيؿ إحدى مدارس النقد عمى سائر مدارسو
الجامعة فمدرسة (النقد السيكولوجي) أو النفساني أحقيا جميعا بالتفضيؿ ،في رايي وفي ذوقي
معا ،ألنيا المدرسة التي نستغني بيا عف غيرىا وال نفقد شيئا مف جوىر الفف أو الفناف
المنقود ،ثـ عاد في مقالو (في عالـ النقد) ليقرر أننا 5نعرؼ كؿ ما نريد أف نعرفو وكؿ ما
ييـ أف يعرؼ متى عرفنا نفس الشاعر وعرفنا كيؼ يكوف أثرىا في كالمو ،وكيؼ يكوف أثر
ىذا الكالـ في نفوس الناس( )......وليذا نفضؿ المدرسة النفسية ألنيا تحيط بالمدارس كميا
في جميع مزاياىا.
أما جورج طرابيشي ال ذي مارس النقد النفساني في كثير مف كتبو (أنثى ضد االنوثة
الرجولة و إيديولوجيا الرجولة في االدب العربي ،عقدة أوديب في الرواية العربية).......
فيبدو مف اكثر النقاد العرب تطرفا في الدفاع عف ىذا المنيج».1

 -1يوسؼ وغميسي ،مناىج النقد األدبي ،ط ،2ص .28
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 -2موقف المعارضين:
أ /محمد مندور:

داعيا ،إلى
يعد محمد مندور مف أوائؿ الذيف تصدوا لالتجاه النفسي في النقد األدبيّ ،

تخوفو مف اف يصيب ىذا االتجاه
ضرورة تجنب إقحاـ النقد األدبي بالمعارؼ العممية مبديا ّ

حياتنا األدبية بالعقـ.

« فاالتجاه النفسي حسب ما يرى مندور ،ليس تجديدا في األدب ونقده وانما يؤدي بنقاد
األدب إلى " االنحراؼ عف األدب وتذوؽ األدب وفيـ األدب والفرار إلى نظريات عامة ال
فائدة منيا ألحد" .وبمعنى آخر فإف ىذا االتجاه سينتيي بالناقد إلى البحث في األدب عما
يؤيد نظريات و فرضيات عمماء النفس ،وعند ذلؾ تصبح قيمة النص األدبي محصورة في
مدى تأكيده ليذه الفرضيات ،و يصبح الناقد األدبي مدار أحكاـ محددة يبحث عنيا في
النص األدبي دوف غيرىا مف العناصر التي يحتوييا النص ،وتصبح ميمة النقد اجترار و
مقوالت وعناصر و رموز محددة في كؿ تجربة نقدية ،وىكذا تفقد التجربة األدبية عذر الخمود
واالستم اررية ألنيا تصبح مادة يكشؼ مف خالليا عمى صاحب التجربة ،او بتعبير أدؽ
يكشؼ مف خالليا عمى عمؿ صاحب التجربة ،فال عزو إذف ،أف ينتيي ىذا االتجاه بالناقد
الذي يعتمد عميو إلى قتؿ األدب».1
ب /عبد الممك مرتاض:
« يعد عبد الممؾ مرتاض مف ألد أعداء القراءة النفسانية التي وصفيا بػ" 5المريضة المتسمطة"
ث ـ راح في دراستو وقراءتو بيف القيود النظرية وحرية التمقي يصب جاـ غضبو عمى المنيج
النفسي القائـ عمى افتراض مسبؽ يجسد في مرضية األديب ،واذف مرضية األدب ،بؿ أدبية
أمراض  ،فكأف ىذا التيار ال يبحث اال عف األمراض ،فإف لـ تكف توىميا توىما( ).....لكي
 -1أحمد حيدوش ،االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث  ،ص .639
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يبمغ غايتو التي تتجسد في التماس األغراض واألمراض ما ظير منيا وما بطف()......
والتي يجب أف تقارب االديب وتالزمو وال تزايمو ،فكؿ أديب – مف وجية نظر ىذا التيار-
مريض واذف فكؿ أدب نتيجة لذلؾ مريض أيضا» ،1ثـ يذكر بعد ذلؾ بعض عيوب المنيج
منيا5
 اتخاذ النص االدبي وسيمة لتأويؿ تصرفات االديب مف خالؿ ما أنتجو. إف وسيمة عمـ النفس وضعت أصال لتفسير األعراض الجنونية فمف العسير عميو أف يفيـالجماؿ الفني لمنصوص األدبية.2
 -3مواقف وسطية :
ىناؾ مف النقاد مف وقؼ موقفا وسطيا  ،ال ينكر فعالية المنيج النفسي في ذاتو و
لكف يسجؿ عميو بعض االعتراضات نذكر مثال موقؼ السيد قطب و دليؿ ذلؾ قولو *5انو
لجميؿ أف تنتفع بالدراسات النفسية ،ولكف يجب أف تبقى لألدب صبغتو الفنية  ،و أف نعرؼ
حدود عمـ النفس في ىذا المجاؿ ،و الحدود التي نراىا مأمونة ىي أف يكوف المنيج النفسي
أوسع مف عمـ النفس و اف يظؿ مع ىذا مساعدا لممنيج الفني و المنيج التاريخي و اف يقؼ
عند حدود الظف و الترجيح ،و يتجنب الجزـ و الحسـ  ،و إال يقتصر عميو في فيـ
الشخصية اإلنسانية.3
أي أف السيد قطب ال يمنع مف االستفادة مف ىذا العمـ ،و لكف في حدود مؤكدا أف منيجا
واحدا ال يكفي في دراسة النصوص األدبية و بالتالي األخذ مف كؿ منيج بطرؼ و ىنا يحؿ
المنيج المتكامؿ الذي يستوعب النصوص األدبية.

 -1يوسؼ وغميسي ،مناىج النقد األدبي ،ص .23
 -2ينظر 5يوسؼ وغميسي ،المرجع نفسو ،ص .24

 -3ينظر 5يوسؼ وغميسي ،المرجع نفسو ،ط 19ص.24
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باإلضافة الى ذلؾ ىناؾ ناقدا آخر يقؼ موقفا وسطيا وىو5

الناقد الدكتور محمود الربيعي الذي يبدو مف موقفو أنو يقؼ موقفا نسبيا أقرب الى خصوـ
ىذا المنيج.
« إذ يرى أف المنيج السيكولوجي –عمى حد تعبيره-أحد المداخؿ النقدية المعاصرة الى دراسة
النص األدبي وىو أمر ممكف لكنو يتعرض جممة مف العقبات المنيجية التي تعترضو ومنيا
أف يجعؿ مجاؿ اىتمامو الرئيسي منطقة في النفس ال يعييا المؤلؼ ذاتو ،تمؾ المنطقة التي
ال تعبر عنيا الذي ينفي فيو المؤلؼ التفسيرات التي يقدميا الناقد.
عمى أف ىناؾ مشكمة أخرى ىي أف الناقد السيكولوجي يصر عمى تفسير واحد لمعمؿ األدبي
ىو التفسير المعتمد عمى تمؾ الطبقات العميقة في نفس المؤلؼ ،وىو بذلؾ يختزؿ صورة
العمؿ الدبي في بعد واحد مف البعاد التي يمكف أف تحتمميا ىذه الصورة ،وعمى ذلؾ فيو
يضيؽ مف داللة العمؿ عوضا عف أف يوسع منيا».1

 -1يوسؼ وغميسي ،مناىج النقد األدبي ،ص .96
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أوال  :العقاد واالتجاه النفسي
 -1موقف العقاد من االتجاه النفسي
 -2مقومات العقاد العامة في دراستو لشخصية الشعراء واألدباء

،

ثانيا :تجميات االتجاه النفسي في كتاب "أبو نواس" لمعقاد
 -1منطمقات العقاد في دراستو لـ"أبو نواس"
 -2شخصية أبو نواس في ميزان العقاد

الفصل الثاني

االتجاه النفسي في كتاب أبو نواس للعقاد

أوال :العقاد واالتجاه النفسي.
 -1موقف العقاد من االتجاه النفسي:
بعد أف أصبح لعمـ النفس ميادينو النظرية كالتطبيقية كتحددت معالمو كصار عمما
قائما بذاتو ،راح النقاد العرب يعنكف بو كيحاكلكف تطبيقو عمى دراساتيـ كأعماليـ األدبية
كمف بينيـ "عباس العقاد" الذم « شغؼ بالبحكث النفسية أيما شغؼ دراسةن كتأليفا في
مرحمة مبكرة مف حياتو الفكرية كقد دلت عمى ذلؾ أعمالو األدبية».1
كقد اختمؼ بعض الباحثيف في ركاد ىذا االتجاه في النقد العربي إذ يرل البعض أف
ركاد ىذا االتجاه (محمد خمؼ اهلل كأميف الخكلي) أما البعض اآلخر فيركف أف رائد ىذا
االتجاه ىك (العقاد) ألف لو األسبقية في االستعانة بالدراسات النفسية كتطبيقيا ال الدعكة
النظرية فقط ،كدليؿ ذلؾ مقالتو في ىذا االتجاه حيث صدر لو مقاليف أحدىما عف تشاؤـ
" أبي العالء" كعنكانو (التشاؤـ كأدكار العمر) أما ثاني مقاؿ فيك عف "المتنبي" بعنكاف (كلع
المتبني الصغير) كقد كتبيا في البالغ سنة 3691ـ ،2إضافة إلى أنو تناكؿ « ما يربك
عف الثالثيف شخصية مف القديـ كالحديث كفي مختمؼ الحقكؿ المعرفية شعرية ،أدبية
فكرية ،سياسية ،اجتماعية.....فضال عف السير الذاتية».3
كتستثمر جيكد العقاد في دراساتو النفسية كتظير دراسات أخرل أكثر عمقا منيا
"دراسة ابف الركمي حياتو مف شعره" ككذلؾ دراسة أخرل بعنكاف أبك نكاس الحسف بف
ىاني.

 -1عبد اهلل أحمد العطاس ،المنيج النفسي في نقد النكييي ،بيف النظرية كالتطبيؽ ،رسالة دكتكراه ،إشراؼ عبػد الحكػيـ
حساف ،كمية المغة العربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية3133،ق3663-ـ161(،صفحة) ،ص .304
 -2ينظر عبد اهلل أحمد العطاس ،المرجع نفسو ،ص .90

 -3زيف الديف مختارم ،المدخؿ إلى نظرية النقد النفسي ،سيككلكجية الصكرة الشعرية فػي نقػد العقػاد أنمكذجػا ،منشػكرات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،د.ط ،3665 ،ص .91
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فمنذ أف نشر العقاد ىذه الدراسات المتعمقة « 7أخذت نظريات عمـ النفس كمذاىبو
تمتمس طريقيا إلى حركة النقد األدبي عندنا ألف العقاد استخدـ في دراستو طريقة التحميؿ
النفسي كفؽ مذاىبو الحديثة ،فاستيكت محاكلتو معظـ الجيؿ األدبي ،الذيشيد كالدة تمؾ
الد ارسة كالتي تعد أكؿ محاكلة استخدـ فييا العقاد طريقة التحميؿ النفسي».1
لقد كاف ليدؼ العقاد مف دراستو أمريف اثنيف7
أكالِ 7ج َدة الطريقة في المجاؿ التطبيقي لنقد الشعر العربي كدراسة أحد أعالـ تراثو
الشكامخ كبصدكر دراسات العقاد النفسية،كاف الجيؿ األدبي ،قد سئـ المعالجات المفظية
في النقد كمؿ األساليب التي تدرس األثر الفني مف الناحية الخارجية فقد كاف ىذا الجيؿ
يتطمع إلى دراسات جديدة في النقد كتأخذ األثر الفني مف جكانب أخرل تتصؿ بمناخاتو
الداخمية.
ثانيػػا 7لػػـ تكػػف أمػػاـ الجيػػؿ الجديػػد طريقػػة جديػػدة ظػػاىرة تقػػكل عمػػى تبديػػد سػػأمو مػػف
ط ارئ ػػؽ النق ػػد العتيق ػػة ف ػػي ح ػػيف أف الكاقعي ػػة الجدي ػػدة ف ػػي النق ػػد ل ػػـ ت ػػزؿ ف ػػي ط ػػكر التك ػػكيف
الجنيني ،فمما برزت دراسة العقاد كجدت الميداف خاليا مما اجتػذبت تطمعػات الجيػؿ األدبػي
إلييا.2
« ككاف مف أثر ذلؾ أف سرت عدكل التحميؿ النفسي في النقد األدبي إلى بعض
تالمذ ة العقاد ،ثـ جاءت مدارس النقد الجامعية متأثرة بدراسات عمـ النفس الحديث تسمؾ
ىذا المسمؾ».3
كيعكد الفضؿ الكبير لمعقاد في ترسيخ ىذا االتجاه في النقد كتطكيره بتفضيمو
المدرسة النفسية عف باقي المدارس النقدية األخرل فيقكؿ « 7إف مدارس النقد األدبي

 -1حسيف مركة ،دراسات نقدية في ضكء المنيج الكاقعي ،مكتبة المعارؼ ،بيركت ،د.ط ،أكتكبر ،3655 ،ص .919
 -2ينظر حسيف مركة ،المرجع نفسو ،ص .911
 -3حسيف مركة ،المرجع نفسو ،ص .911
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لكثيرة في األزمنة الماضية كفي ىذا الزمف شاعت فيو الدراسات النفسية أيما شيكع  ،كاننا
نقدرىا كؿ قدرىا كنقدر الكثير مف أعالـ النقد الذيف تناكلكا األعماؿ األدبية عمى
أصكليا».1
ثـ يكمؿ كالمو قائال 7بأنو يقدر المدرسة التاريخية كالمدرسة االجتماعية كالمدرسة
النفسية باإلضافة إلى تقديره لممدرسة المغكية كالبالغية.
كلكنو يفضؿ المدرسة النفسية فيي « ال تمجئنا إلى مزيد مف البياف بعد المعرفة
لنفس الشاعر كبكاعثيا الظاىرة في معانيو كألفاظو كأسمكبو كأغراضو النفسية المتمثمة في
تمؾ المعاني كاأللفاظ كذلؾ األسمكب».2
مؤكدا أف المدارس األخرل ال تكفي لمعمـ بالشاعر كشعره كليذا يفضميا ألنيا7
« تحيط بالمدارس كميا في جميع مزاياىا كال تحيط مدرسة مف المدارس التاريخية أك
االجتماعية أك المغكية أك الفنية بمدرسة النقد النفساني ‘ذا جيمنا مالمح الشاعر كجعمنا
المميزات بينيا كبيف غيرىا مع كحدة البيئة كالزماف ».3
كما يذكر في مكضكع آخر بأف ىذه المدرسة أقرب المدارس إلى نقد األدب
كالتراجـ ،ألف العمـ بنفسية األديب يتطمب أكال العمـ بمقكمات ىذه النفس مف ظركؼ
عصره كثقافتو كغير ذلؾ .4أم أف العقاد يتبنى ىذا المنيج عمى أساس أنو ىك أفضؿ
المناىج النقدية لفيـ نفسية األديب كأدبو.

 -1عباس محمكد العقاد ،يكميات ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط ،1د.ت ،ج ،9ص .130
 -2عباس العقاد ،المرجع نفسو ،ص .130
 -3عباس العقاد ،المرجع نفسو ،ص .133

 -4ينظر عباس العقاد ،دراسات في المذاىب األدبية كاالجتماعية ،نيضة مصر لمطباعػة كالنشػر ،القػاىرة،ط،09جػانفي
،9003ص .331
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 -2مقومات العقاد في دراستو لشخصية الشعراء واألدباء:
لقد شغؼ العقاد بدراستو النفسية لشخصية الشعراء كاألدباء كاىتـ بتحميؿ نفسيتيـ
مف أمثاؿ العبقريات اإلسالمية كعبقرية عمر ،كعبقرية الصديؽ كغيرىـ كقد اعتمد في
دراساتو عمى مقكمات كتتمثؿ ىذه المقكمات في7
« -3رسـ الصكرة النفسية كالجسدية.
 -9استنباط مفتاح الشخصية.
 -1أمػػا الد ارسػػة نفسػػيا فتعتمػػد عمػػى منحيػػيف اثنػػيف أكليمػػا 7المنحػػى النفسػػي الفنػػي أك
"السيككفني" ثانييما 7المنحى النفسي الجسمي أك "السيككماتي".
كاعتمد العقاد في رسـ الصكرة النفسية عمى ظركؼ العصػر كالبيئػة كالنشػأة كالسياسػة
كالثقافػػة ككػػؿ مػػا يتصػػؿ بيػػذه الظػػركؼ مػػف عكامػػؿ االسػػتعداد المػػكركث مػػف جانػػب األبػػكيف
كعكامػػؿ االسػػتعداد الفطػػرم مػػف جانػػب تكػػكيف الشخصػػية ذاتيػػا كػػالتككيف الخمقػػي كالنفسػػي
كالم ازجػػي كىػػذه الظػػركؼ كالعكامػػؿ التػػي ذكرىػػا جعميػػا أدكات معرفيػػة ليتكصػػؿ إلػػى مالمػػح
الصكرة النفسية».1
أمػػا الصػػكرة الجسػػدية فقػػد اعتمػػد عمػػى الكصػػؼ الخػػارجي ليػػا لمبنيػػة حتػػى يػػتمكف مػػف
تشكيؿ مالمحيػا ،كىػذه العنايػة بكصػؼ المالمػح النفسػية الجسػدية تسػمى فػي عمػـ الػنفس بػ ػ
التشػػخيص النفسػػي كيقابميػػا بالفرنسػػية " "Psychodiagnosالقػػائـ عمػػى د ارسػػة الشخصػػية
بكاسطة الظكاىر الخارجية.

 -1زيف الديف مختارم ،المدخؿ إلى نظرية النقد النفسي ،سيككلكجية الصكرة الشعرية في نقد العقاد ،ص .99
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أمػػا المقػػكـ الثػػاني الػػذم قامػػت عميػػو الد ارسػػة البيكغرافيػػة فيػػك مفتػػاح الشخصػػية 1الػػذم
نتمكف مف خاللو الكلكج إلى عالـ النفس الخفي.
فيك في نظر العقاد « 7أداة صغيرة تفتح أبكابيا كتنفذ بنػا كراء أسػكارىا كجػدرانيا كىػك
كمفتاح البيت في كثير مف المشابو كاألغراض ،فيكػكف البيػت كالحصػف المغمػؽ مػا لػـ تكػف
معػػؾ ىػػذه األداة الصػػغيرة التػػي تحمميػػا فػػي أصػػغر جيػػب ف ػ ذا عالجتػػو بيػػا فػػال حصػػف كال
إغالؽ ».2
كيكمػػؿ العقػػاد شػػرحو عػػف مفتػػاح الشخصػػية فيقػػكؿ « 7فيػػك أداة تنفػػذ بػػؾ إلػػى دخائميػػا
كلكؿ شخصية إنسانية مفتاح صادؽ يسيؿ الكصػكؿ إليػو أك يصػعب عمػى حسػب اخػتالؼ
الشخص ػػيات» .3مؤك ػػدا ب ػػأف الس ػػيكلة أك الص ػػعكبة ليس ػػتا مػ ػرتبطتيف « ب ػػالكبر كالص ػػغر أك
بالحسف كالدمامة ،كال بالفضيمة كالنقيصة ،فقد تمج الشخصػية العظيمػة بمفتػاح بسػيط كعمػى
العكػػس مػػف ذلػػؾ قػػد يتعػػذر عمينػػا إيجػػاد مفتػػاح الشخصػػية اليزليػػة الناقصػػة ،تمامػػا كمػػا ىػػك
البيت أيضا فقد يككف كبي ار حصينا ،كمع ىذا فيك غيػر عسػير الفػتح ،نمجػو بمفتػاح صػغير
في حيف يصعب فتح البيت الصغير المتكاضع».4
كق ػ ػػد ال تك ػ ػػكف ى ػ ػػذه المقارن ػ ػػة ذات قيم ػ ػػة ،إذا أدركن ػ ػػا أف مفت ػ ػػاح الشخص ػ ػػية ،عم ػ ػػى
الخصكص ،يحمؿ داللة سػيككلكجية أعمػؽ منيػا ،فالمقصػكد بيػذا المفتػاح تمػؾ السػمة التػي
تغمػب عمػى سػػمكؾ الشخصػية كخالئقيػػا كصػفاتيا كعاداتيػا كالتػػي تجعميػا متميػزة عػف غيرىػػا
مف الشخصيات.5

 -1ينظر زيف الديف مختارم ،المدخؿ إلى نظرية النقد النفسي ،ص .91
 -2عبػػاس محمػػكد العقػػاد ،العبقريػػات اإلسػػالمية (عبقريػػة محمػػد ،عبقريػػة الصػػديؽ ،عبقريػػة عم ػر) ،دار الكتػػاب المبنػػاني
لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،د.ط ،3651 ،ص .111
 -3عباس العقاد ،العبقريات اإلسالمية ،ص .111

 -4زيف الديف مختارم ،المدخؿ إلى نظرية النقد النفسي ،ص .91
 -5ينظر زيف الديف مختارم ،المرجع نفسو ،ص .92
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أما المقػكـ الثالػث الػذم قامػت عميػو الد ارسػة البيكغرافيػة فيتعمػؽ بطريقػة الد ارسػة ذاتيػا
أك المعالجة نفسيا كتنفذ ىذه الطريقة عمى منحييف اثنييف ىما7
-)3المنحنػ ػػى النفسػ ػػي الفنػ ػػي أك المسػ ػػمى بػ ػػالمنحنى "السػ ػػيككفني" كيقابمػ ػػو بالفرنسػ ػػية
"  " Psycho-artistiqueيسػ ػػعى إلػ ػػى ربػ ػػط فػ ػػف الشػ ػػاعر بف ارجػ ػػو كسػ ػػمككو كذلػ ػػؾ ألجػ ػػؿ
استخالص صكرة "سيككفنية".1
كقد مس ىذا المنحنى في نظر العقاد جميع الشعراء كخاصة "عمرك جميؿ"
 -)9المنحنػػى النفسػػي الجسػػمي أك "السػػيككماتي" كيقابمػػو بالمغػػة الفرنسػػية Psycho-
 somatiqueكيعرؼ كتاب المعنكف بػ ػ "األمراض السيكسكماتية" لمحمكد السيد بأنو7
« د ارس ػػة العالق ػػة ب ػػيف الح ػػاالت النفس ػػية الس ػػكية أك غي ػػر الس ػػكية أك المرض ػػية كالظػ ػكاىر
الجسػػمية أك البدنيػػة» .2كىػػذه الحػػاالت تكػػكف مصػػحكبة باضػػطرابات فػػك الكظػػائؼ الجسػػمية
كالنفسػػية باإلضػػافة إلػػى الكظػػائؼ العصػػبية كالجنسػػية ،كمػػا ترافقيػػا عالمػػات أخػػرل تظيػػر
عمى تعابير الكجو كالحركة كغالبا ما يخضع المريض في ىذه الحالة المرضػية إلػى فحػص
سريرم لتشخيص حالتو النفسية كالجسمية.3
فالمنحى السيكسكماتي بيذا المعنى يعتمد عمى دراسات الطب النفسي في تحميؿ
الشخصية تحميال نفسيا كجسميا ،كتحميؿ كذلؾ بعض اضطراباتيا العصبية كالجنسية كىذا
باالعتماد عمى شعر شاعر ،فمف دراسة شعره نستطيع إخراج مالمحو النفسية كالجسمية
كتحميؿ عمميا كأمراضيا.

-1ينظر زيف الديف مختارم ،المدخؿ إلى نظرية النقد النفس ،ص .93
 -2زيف الديف مختارم ،المرجع نفسو ،ص .92

 -3ينظر زيف الديف مختارم ،المرجع نفسو ،ص .92
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فيذا التحميؿ النفسي لمشعراء يجعمنا نممس االختالفات كالفركقات بيف شعراء يعيشكف
في عصر كاحد مثؿ دراسة العقاد ألبي نكاس الذم شخص حالتو كانتيى في األخير بأف
"أبك نكاس" شخصية منفردة عف شخصيات عصره.1

ثانيا :تجميات االتجاه النفسي في كتاب "أبو نواس" لمعقاد.
 -1منطمقات العقاد في دراستو النفسية ألبو نواس:
لقد اعتمد العقاد في دراستو النفسية ألبك نكاس عمى أسس كمرتكزات لمكصكؿ إلى
فيـ نفسيتو ،فبدأ في بداية كتابو بالحديث عف شيرة "أبك نكاس" بيف عامة الناس ال بيف
األدباء أك الشعراء الذيف كانكا في عصره بيدؼ إبراز الفركقات بيف شخصية "أبك نكاس"
في الكاقع كشخصية في مخيمة الناس أم بيف األمييف كأشباه األمييف ،فعقد في البداية
مبحثا تحدث فيو عف القصص كالنكادر كاألساطير التي نسبت إليو محاكال أف يثبت عدـ
صحتيا كىذه النكادر كالقصص جرت عمى ألسنة األمييف « ،2يقرؤكف كال يقدركف عمى
تصحيح شبو الكالـ كاستقصاء كجكه التصحيح ،ف ذا سمعكا كالما لشاعر مشيكر غيرىـ
جاز عندىـ أف يككف ليذا أك لذلؾ ،كاف كاف الفارؽ بينيما كاضحا لنقاد األدب كركاتو
المتثبتيف».3ثـ يكمؿ بأف ىؤالء القراء أشباه األمييف يعرفكف النكاس عمى أنو شخصية ذات
أخبار كقمما يعنييـ ذلؾ الشعر الذم ينسبكنو إليو أك إلى غيره.4
كلػػيس أشػػير مػػف األدب المنسػػكب إلػػى "أب ػك نػكاس" فػػي الكتػػب التػػي تػػركج بػػيف أشػػباه
األمييف مثؿ ألؼ ليمة كليمة كغيرىا.

-1ينظر زيف الديف مختارم ،المدخؿ إلى نظرية النقد النفسي ،ص .93
 -2ينظػػر عبػػاس محمػػكد العقػػاد 7أبػػك نػكاس الحسػػف بػػف ىػػانع ،دار الكتػػاب العربػػي ،بيػػركت ،لبنػػاف ،د.ط 3155 ،ق –
 3634ـ ،ص .02

 -3عباس العقاد ،المرجع تفسو ،ص .03
 -4ينظر عباس العقاد ،المرجع نفسو ،ص .03
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كقػػد قيػػؿ إف أميػػر ىػػاركف الرشػػيد أرؽ ذات ليمػػة فقػػاـ يػػدكر فػػي قص ػره ف ػ ذا بػػو يػػرل
جاريػة مػف جكاريػػو نائمػة فأعجبتػو فػػداس عمػى رجميػا ثػػـ قالػت 7يػا أمػػيف اهلل مػا ىػذا الخبػػر
فأجابيا يقكؿ7
ِ
س َح ِر
َى ْل تُ َ
ض ِيفُوهُ إِلَى َو ْقت الَّ َ
ض ْي ِف ِي ِب ِ
ص ِر».1
أْ
َخ ِد ُم َ
س ْمع َي َوا ْل َب َ
َ

ق ِفي أَر ِ
طِ
ض ُك ْم
ف َ
ض ْي ٌ
ار ٌ
« ُق ْم ُ
ت َ
ْ
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
س ِي
فَأ َ
س ُر ْو ٍر َ
َجاََب ْت ِب ُ

ص ِر».1
َوا ْل َب َ

فبات عندىا إلى الصباح ،كلما كاف الصباح سأؿ 7مف بالباب مػف الشػعراء قيػؿ لػو

أبػػك ن ػكاس ،فػػدخؿ عميػػو كقػػاؿ لػػو ىػػات مػػا عنػػدؾ عمػػى كزف يػػا أمػػيف اهلل مػػا ىػػذا الخبػػر
فأنشد يقكؿ7
ت ِ
الفـــــــ ْكر»
س ْن ُ
فَتَفَ َك ْر ُ
ت فَ ْ
أح َ

الس َير
طا َل َل ْيمِي َو تَــــــــــــ َوالَ ني َّ
«َ

3

إلى أف يقكؿ7
ِ
ق
ش
وج
ــــــــــــو ُم ْ
ـــــــــــــــــــــــــــر ٌ
ٌ
«فَإذا ْ
طــــــــــــئا
مو
فممس ِت ِّ
ً
الرج ُل منيا ْ
َ
ول م ْف ِ
ٍ
صـــــــــــــــــــــ ٍح
وأ َ
َشارْتمي بقَ ُ
طارق في أ ِ
َرضكم
يف
ض ٌ
ٌ
ُ
قمت َ

ان ُي ْرزي بالقمر
الرحمــــــــــــــــ ُ
َاز َن ُو ْ
ْ ِ
بالبصر
فَ َد َن
ــــــــــــــــــــت مني ومدَّت َ
أميـــــــــــــــــن ِ
اهلل ما ىذا ال َخبر؟
يا
َ

السحر؟».4
ىل تُضيفوهُ إلى وقت ّ

فتعجب أمير المؤمنيف كأمر لو بصمة.

 -1عباس العقاد ،أبك نكاس ،ص .04
 -2عباس العقاد ،المرجع نفسو  ،ص .04
-3عباس العقاد 7المرجع نفسو ،ص .05

 -4عباس العقاد ،المرجع نفسو ،ص .05
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ىذا فيما يخص أخبار أبك نكاس عند األمييف كأشباىيـ ،أما فيما يخص أخباره عند
األدباء ،فقد بيف العقاد الخمؿ في نقؿ األدباء األخبار كنسبيا إلى أبك نكاس كالصاقو فييا
حتى كاف لـ تكف لو عمى نحك ما فعؿ ابف عبد ربو صاحب العقد الفريد الذم نسب بيتيف
إلى أبي نكاس كىما في األصؿ لذم الرمة مع صاحبتو مية 1كىذيف البيتيف ىما7
ٍ
«عمى ْ ِ
مالحة
سح ٌة من
وجو مي َة ُم ْ
ث طَ ْع ُم ُو ولو
أن
ـــب ُ
تر ّ
الماء َي ْخ ُ
َ
ألم َ
ْ

وتحت الثِّ ِ
باديا
العٍّر لو َ
كان ً
ياب ُ
ِ ِ
افيا
كان ُ
ص ً
العين َ
لون الماء في َ

كقد سئؿ ذك الرمة عنيما فأنكرىمػا كقػاؿ 7كيػؼ أقػكؿ ىػذا كقػد قطعػت دىػرم أشػبب
بيا» .2فيأتي ابف عبد ربو كال يبالي كذب الركاية كيحتفظ بيا ليسندىا إلى "أبك نكاس".
إال أف العقاد ينكر صحة ىذا الخبر مؤكدا بأف ركاة األدب أمثاؿ ابف عبد ربو « ال
ييتمكف "بأبك نكاس" كأنداده مف األعالـ عمى نحك كاحد ،بؿ يمكح عمييـ أنيـ يكدكف لك
يشرككنو بسيـ في سيرة كؿ أديب ،كيحبكف إذا نسب الخبر إليو أك إلى غيره ،أف يؤثركه
بو لك استطاعكا ،كأف يجعمكه مف مركياتو كمأثكراتو دكف المركيات كالمؤثرات عف سكاه».3
كيعزك العقاد ىذا الكـ اليائؿ مف النكادر كالحكايات كاألساطير المنسكبة إلى أبك
نكاس دكف غيره مف الشعراء يرجع إلى شيرتو المستفردة ،أم أف "أبك نكاس" أصبح يعرؼ
فيما يسمى ب ػ "الشخصية النمكذجية" تمثؿ نمكذج اجتماعي يعيش في كؿ زمف ،كقد قيؿ7
أف الناس مكلعكف بالتحدث عف الشخصيات النمكذجية يضيفكف إلييا كؿ خبر مف
« إف ّ
جنس أخبارىا ».4

 -1ينظر عباس العقاد ،أبك نكاس ،ص .30
 -2عباس العقاد 7المرجع نفسو ،ص .30

 -3عباس العقاد 7المرجع نفسو  ،ص .06
 -4عباس العقاد 7المرجع نفسو ،ص .36
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كىذا الرأم صحيح في نظره ،فقد أضاؼ الناس أخبار الجكد إلى حاتـ الطائي كىك
لـ تقع لو ،باإلضافة إلى « إلى ما فعمكه بأخبار الحكمة مع لقماف ،كأخبار الشجاعة مع
عنترة كأخبار الطب مع بقراط ،كأخبار كؿ شخصية سمعكا بيا في زمف مف األزماف».1
كيقكؿ العقاد عمى صحة رأيو مف قكلو أف "أبك نكاس" « 7لـ يكف آية اآليات في
زمنو عمى سرعة الجكاب كالخركج مف المآزؽ ،بؿ لعمو كاف إلى التكرط في المآزؽ أقرب
منو إلى الدراية بمخارجيا ،كلعمو كاف مف أكلئؾ الذيف نسمييـ في عصرنا "بالمخمة" لتعذر
الجكاب عميو في مكاقؼ الحرج فمـ يكف يحسف الدفاع عف نفسو».2
كفيما يركل عف أخبار مجكنو أنو كاف يذىب إلى مجالس القياف معتمدا إخجاليف
إال أف األمير ينقمب عميو كيخجمو فال يقدر في البقاء في المجمس حيث يقكؿ عف جناف7
ِ
ِ
صر »
الموض ِع ال ُخ ْم ِو لم ينطق من َ
الح َ
َ

وقفت َلوُ كيما ي َكممــــُ ِــني ِفي
«وان
ُ

3

كال يككف كذلؾ مف ىك مثاؿ الشخصية النمكذجية في سرعة الجكاب كليس أسيؿ
مف إخراج مف شفة بمحاكاة لشفتو كبحة صكتو كاضطرابو ،فالشخصية النمكذجية آلت إلى

ىذه الصكرة بحكـ الشيرة كما يفيمو كؿ جيؿ مف أحكاليا.4

لقد تطرؽ العقاد إلى ذكر شيرة أبك نكاس عند العامة مف الناس كعند األدباء
باإلضافة إلى القصص كالنكادر األ سطكرية التي نسبت إليو كىذه بالنسبة إليو تعد
منطمقات في دراستو لنفسية "أبك نكاس" بيدؼ إبراز حقيقة الشخصية النكاسية بعيدا عف
ما كضعو الركاة كالمؤلفكف محاكال بذلؾ الكصكؿ إلى معرفة سريرتو النفسية بتحديد عقدىا
كأمراضيا كاضطراباتيا النفسية.
 -1عباس محمكد العقاد 7أبك نكاس ،ص .36
 -2عباس محمكد العقاد 7المرجع نفسو ،ص .91
 -1إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبك نكاس ،الحسف ابف ىانع ،دار صبح ،بيركت لبناف،ط3195 ،3ق9005-ـ

ص 911.

 -4ينظر عباس محمكد العقاد 7أبك نكاس ،ص .91
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كتكصؿ العقاد إلى تشخيص سريرة أبك نكاس النفسية ،كىذه السريرة النفسية ىي
"النرجسية" كقبؿ أف نتطرؽ إلى ذكر نرجسية "أبك نكاس" يجب أف نذكر أكال نشأة ىذا
المصطمح « 7اشتؽ لفظ النرجسية  Narcissismeمف اسـ أحد األشخاص (نرجس
«1) Narcissusالذم نبع مف األسطكرة اإلغريقية« ،»2كاف ىذاالشخص يتميز بمظير
جميؿ ،كقد شاىد أثناء تجكالو في أحد األياـ كفؽ األسطكرة في الريؼ صكرتو المنعكسة
في بحيرة ىادئة في أحد الغابات ،ككقع بجنكف في حب نفسو المتمثمة في صكرتو ،كمؿء
باليأس ألنو لـ يستطع الكصكؿ إلى المحبكب فقتؿ نفسو ،كمف نقاط الدـ الثقيمة التي
سالت عمى األرض بجكار الماء ،نمت زىرة عرفت مف ىذا الكقت حتى يكمنا ىذا بزىرة
النرجس» .3كفي أسطكرة أخرل ذكرت عف قصة نرجس ذلؾ « الشاب الكسيـ الذم يذىب
كؿ يكـ ليتأمؿ حسف كجيو عمى صفحة ماء البحيرة ،كاف مفتكنا لمغاية بصكرتو ،حتى
سقط ذات يكـ في البحيرة ،كغرؽ فييا ،كفي المكاف الذم سقط فيو نبتت زىرة ،سميت
باسمو (زىرة النرجس)».4
كىػػي تعنػػي« 7اإلعجػػاب المفػػرط بالػػذات ،كىػػذا الكلػػع بالػػذات كاألنػػا المتضػػخمة ليمػػا
ش ػكاىد كثي ػرة فػػي التػػاريخ مثػػؿ نيػػركف كيكلبكسػػف قيصػػر اإلسػػكندر األكبػػر ،كمػػا نجػػد ليمػػا
شػ ػكاىد كثيػ ػرة ف ػػي شخص ػػيات خمقي ػػا الخي ػػاؿ األدب ػػي مث ػػؿ بيك ػػي ش ػػارب ف ػػي (ف ػػانيتي في ػػر)
لثاكرام كمثؿ ىيثكميؼ في (مرتفعات كذرنج) ال ميمي بركنتي.

 -3عبػػد الرقيػػب أحمػػد البحيػػرم ،الشخصػػية النرجسػػية ،د ارسػػة فػػي ضػػكء التحمي ػؿ النفسػػي ،دار المعػػارؼ ،ط3654 ،3
ص .01
 -2بيال غرانبرغر ،النرجسية ،دراسة نفسية ،تر 7كجيو أسعد ،منشكرات ك ازرة الثقافة ،دمشؽ ،د.ط ،9000 ،ص .33
 -3عبد الرقيب أحمد البحيرم ،الشخصية النرجسية  ،ص .01

 -4باكلك ككيميك ،الخيميائي ساحر الصحراء ،تر 7خالد السيد ،المجمع ثقافي مصرم ،قاىرة ،ط ،3د.ت ،ص .02
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_ كتشػػير النرجسػػية فػػي التحميػػؿ النفسػػي إلػػى االسػػتثارة الجنسػػية النابعػػة مػػف إعجػػاب
المرء بجسمو».1
« كأكؿ مػ ػػف اسػ ػػتخدـ ىػ ػػذا المصػ ػػطمح ىػ ػػك ىافيمكك ػ ػ يميس فػ ػػي سػ ػػياؽ الطػ ػػب النفسػ ػػي عػ ػػاـ
3565ـ».2
« كىك رائد المباحث الجنسية المشيكر ،ثـ تكسع األطباء النفسيكف في دراسة ىذه اآلفة
كتتبعكا أعراضيا كلكازميا كاستقصكا ما ىك مف لكازميا األكلية كما ىك مف لكازميا الثانكية
أك التبعية ،فأصبحت بعد ىذه الدراسات قسما قائما بنفسو مف شيكات الغريزة الجنسية
كاشتممت عمى آفات متعددة تنطكم تحت عنكاف كاحد كىك النرجسية».3

 -2شخصية "أبو نواس" في ميزان العقاد:
تكصؿ العقاد في دراستو النفسية عف "أبك نكاس" بأنو يعاني مف النرجسية كمف أىـ
الشعاب التي تنطكم تحتيا ىما 7شعبتا 7االشتياء الذاتي كالتكثيف الذاتي كبينيما فرؽ
دقيؽ لكنو غير حاسـ.

 -1-2االشتياء الذاتي :Auto-érotisme
يغمػب عمػى الحػػاالت الجسػدية التػي تقتػػرف بػاختالؿ كظػائؼ الجػػنس فػي صػػاحبيا كأف
اإلنساف يشتيي بدنو كأنو بدف إنساف آخر كاذا أطاؿ النظر في جسمو عاريا ف نو يمني.4

 -1إبراىيـ فتحي  ،معجـ المصطمحات األدبية ،طبع التعاضدية العالمية لمنشر كالتكزيع ،تكنس ،د.ط ،د.ت ،ص
.135
 -2بيال غرانبرغر ،النرجسية ،ص .06
 -3عباس محمكد العقاد ،أبك نكاس ،ص .14

 يقصد بو شيكة جنسية بدكف إثارة خارجية ،ينظر معجـ مصطمحات الطب النفسي ،ل ػ لطفي الشربيني ،ص .32
 -4ينظر عباس محمكد العقاد ،المرجع نفسو ،ص .14
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 -2-2التوثين الذاتي :Auto-Fétichisme
يغمب عمى الحاالت العاطفية كالفكرية فيتخذ المصاب بو مف نفسو كثنا يعبػده كيعزلػو
كي َدلِمُػػوُ ،كيشػػكب ىػػذا التػػكثيف حػػب كحػػب المػػرء لمعشػػكقو فيػػك ال يخمػػك مػػف اخػػتالؿ كظػػائؼ
ُ
الجسد كلكنو ال يبمغ مبمغ الحالػة األكلػى كتػالزـ االشػتياء الػذاتي كالتػكثيف الػذاتي معػا لػكازـ

متفاكتة في درجة االلتصاؽ باآلفة كتكابعيا.1
كمػػف أىميػػا الزمػػة التمبػػيس كالتشػػخيص ،الزمػػة العػػرض ،الزمػػة االرتػػداء ،كسػػنتطرؽ
إلى ذكر معنى ىذه المصطمحات كؿ كاحد عمى حدا7

أ -الزمة التمبيس والتشخيص:indentification :
فالزمة التمبيس كالتشخيص ال غنى عنيا في ىذا الضرب مف الشذكذ الجنسي كىك
عشؽ اإلنساف لذاتو مف الناحية الشيكانية ،فالشاذ في حب جنسو أك حب الجنس اآلخر
يجد طمبتو كيقضي مآربو منو بغير االحتياؿ لذلؾ بالتمبيس كالتشخيص فيك يمبس
شخصيتو شخصا آخر يتكىـ أنو ىك ذاتو أك محؿ ذاتو أم أف الشاذ يختار لنفسو شخصا
آخر يشبيو في أكصافو البدنية أك الخيالية كيحؿ محمو كيعجب بو كىك في الكاقع معجب
بذاتو.

ب -الزمة العرض:Exhibitionism :
فالمصاب بيذه الالزمة يحاكؿ أف يظير نفسو عف طريؽ المجاىرة بما ىك ممنكع
بيدؼ الشيرة مثال عمى حد القكؿ الشائع "خالؼ تعرؼ" مثؿ ما فعؿ الشاعر أبك نكاس
الذم جير بالمحرمات كشرب الخمرة مثال ألف في ىذه المعارضة نكع مف المتعة.2

 -1ينظر عباس محمكد العقاد ،أبك نكاس ،ص .14
 -2ينظر عباس محمكد العقاد،المرجع نفسو ،ص .15
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ج -الزمة االرتداد:Régression :
أم أف المصاب يخمع صفات مف شخص آلخر كينسبيا إليو فمثال إذا حدث كأف
رأل المصاب أف شخصا يشبيو في المالمح كالقكاـ كيخالفو في القكة ،ف ف المصاب
ينتحؿ ىذه الصفة كينسبيا إليو كتختمؼ درجات االرتداء باختالؼ المصاب في درجات
المرض ،فيناؾ صفات قابمة لالدعاء مثؿ قكة ،ميارة ،كصفات غير قابمة لالدعاء مثؿ
لكف البشرة ،طكؿ ،قصر كيركض نفسو عمى انتقاد الطكؿ كغير ذلؾ.1
كبعد أف فرغ العقاد مف شرح معنى ىذه المكازـ ،أشار بأف ىذه المكازـ « تنطبؽ عمى
أبي نكاس في خالئقو األكلية كخالئقو التبعية كتفسر جميع أحكالو حيث ال يفسرىا ضرب
آخر مف ضركب الشذكذ الجنسي».2
كأكؿ الزمة طبقيا العقاد عمى "أبك نكاس" ىي7

*_ الزمة التمبيس:
كتظير ىذه الالزمة في غزؿ "أبك نكاس" حيف يختار ليكاه غالـ ألثغ مثمو مع أف
لثغتييما ليست كاحدة فمثغة أبك نكاس بالراء فيما كانت لثغة الغالـ بالسيف كمما قاؿ فيو7
فقــــــال في ُغــــــــــــــــــــ ْن ٍج وا ْخ ِ
ناث
ِ 3
كـــــــــم لَقـــــــِي َّ
اث من ال ّناث»
الن ُ
َ
ِ 3
ال ّناث»

«وا ِبـــــــأبي أ ْلـــــثَغَ ال َج
ـــــــــــــــــحتُوُ
ْ
لما رأى ِ
لــــــــــــو
مني ِخالفـــــــــــــــي
ُ

ككذلؾ اختياره لغالـ آخر بو عمة لسانية ،فيك ال يحسف نطؽ الراء فقاؿ فيو7
ـــم مع الحتْ ِ
الس ْق ِ
ف»
دعوا إلَى ُّ
َ
يــَ ُ

ِ
يرَىا
« ُي
ِّ
الر َ
كــــــــــــــــــــــس ُر ّ
اء و تَكس ُ
 -1ينظر عباس محمكد العقاد 7أبك نكاس ،ص .16
 -2عباس محمكد العقاد 7المرجع نفسو ،ص .10

 -3إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبي نكاس ،ص .21
 -4إبراىيـ شمس الديف ،المرجع نفسو ،ص .319
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كمػػا اسػػتدؿ العقػػاد ببيػػت آخػػر ألب ػك ن ػكاس فػػي غػػالـ أعجػػب بػػو ألف نطقػػو بػػالراء لػػو سػػمة
مميزة فقاؿ7
طقا»
اء ِفي ف ِي ِو إذا َن َ
الر ُ
ماَ تص َنعُ ّ

ظ ْب ٍي ِ
فت بو
وب قمبي من َ
كم ُ
« َيا ُذ َ

كذكػػر فػػي مكضػػع آخػػر عػػف جاريػػة شػػبييا بالكتػػاب كىػػذا التمبػػيس ىنػػا يبػػدك مكشػػكفا
يقكؿ7
ِِِ
ألم
بـــــــ َ
ــــــــــــــــــــــــــم وبي ٌ
ٌ
ـــياَ ألـــَ
2
ِ
مم»
ُ
ــــــــــــــــــــارس أذن َيا َق ُ
وفـــــــــــَ

«مــــــــــــــــــؤزرةً مؤنـــــــــــــــــــــــــــــ ٍ
ثة
ُ
ُ ََ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذي َل ِم ْئزرىا
تَ ُج
ُّ

كما أبدل إعجابا بالبحة التي كانت مف خكاص صكتو فقاؿ في كصؼ صاحبيا7
بحـ ُة ِ
اال ْحتـــــــِ ِ
ش ِريف»3
ـــــالم لمت ْ
ُ

ِ
ِ
ييا
«وِبوِ ُغ َن ُة الص َ
ــــــــــــبا تَ ْعتم َ

فمثغة أبك نكاس ليست فطرة فيو بقدر ما ىي دليؿ عف الزمػة التشػخيص الظػاىرة فيػو
فيقكؿ 7إف "أبك نكاس" « يسيؿ عميو أف يمبس ذاتو لكال الجنسيف كأف يككف شػاذا فػي حالػة
كمساكقا لمفطرة في حالة كما كاف عمى الفطرة في الحالتيف».4
لقد أراد العقاد أف يثبت مف خالؿ ىذه الالزمة عالقات "أبك نكاس" بالنساء مخالفا
لما ذىب إليو بعض الباحثيف مف أف ميمو كاف كقفا عمى الغمماف دكف النساء متذلال
بجناف التي أحبيا« حب مراىقة عنيفا كمتكات ار ككاف يصكرىا ككأنيا آلية أك ىي مدار

 -1عباس العقاد ،أبك نكاس ،ص .19
 -2عباس العقاد ، ،المرجع نفسو ،ص .19

 -3إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبي نكاس ،ص
 -4عباس العقاد 7أبك نكاس ،ص .11
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الككف كمحكر المجتمع » . 1كربما يرجع السير كراء كمفو بيا بأف «الزمة التمبيس
كالتشخيص تتحقؽ فييا عمى نحك ال يتحقؽ في غيرىا إذ كانت ليا السمات النفسية
كالبدنية التي تتراءل فييا ميكؿ الجنسيف فقد كانت جناف تحب النساء كتميؿ إلييف عمى
ما ذكر ابف منظكر ،إال أف ىذا ال يفسر تعمؽ أبك نكاس بجناف ذلؾ التعمؽ الشديد» ،2مما
مما يدؿ عمى أف قمبو لسكاىا نصيب فقد أحب عناف «كفتف بجماليا الخارجي كرشاقتيا
كطرافتيا كغير ذلؾ مف صفات أخرل ،3باإلضافة إلى ىيامو بالجارية حسف فيقكؿ فييا7
ــــيت لي
« َّ
فمو ُرِع ْ
إن لـــــــي ُحرمــــــ ٌة ْ
وج ِي ِك لم أُخر
َغ ْي َر أني ْ ..........

جـــــــر وال أَقــــــــــــول قـــــــــــــــــــــــــــر َابة
الَ
ٌ
ِ
اليــــــــــــجا والكتابـــــــــــــة
المفظ و
َّم ُو في
َ
ِ
ـــــــــــصر ح ْفظًا لو في اإلجابــــــــــة
لم أُقَ
ْ
4
حـــر ِ
ف ثم اجمعـــــــييا في الحســـابة»
ُ

فــــــــــإذا ُدعيــــــــــت غير مكــــــــــــــ ّنى
فَاكتُـــبي وانـــــــــــــــظُري إلى شبو األ

الحســـابة»

4

« فيي ػػاـ"أب ػػك نػ ػكاس" بالجاري ػػة حس ػػف يع ػػكد إل ػػى اس ػػتيحائو م ػػف اس ػػميا مع ػػز التكحي ػػد بيني ػػا
كبينو».5
كميػػؿ "أبػػك ن ػكاس" إلػػى الجاريػػة حسػػف السػػتكحائو مػػف اسػػميا اسػػـ ذكػػر فقػػد كػػاف يميػػؿ إلػػى
الغالميات كيظير ذلؾ مف قكلو في معشكؽ جارية أسماء بنت الميدم7
ولــم ِ
المفـــــــــَــــار ِ
ق
تعتقد
ِ
بالتاج فَ َ
ْ
وق َ
ٍ
ــــــــــفاس بأصبع الئـــِــــــــــــــــــ ِ
ق
َبقيةُ أ ْن
إلَى مســـــــــتقر بين أُ ْذ ٍن وعــــ ِ
ـــــــــات ِ
ق
ُ ْ
َ

تصل ب ُذؤابـــــــــــ ٍ
مومة لَم تَ ِ
ط ٍ
ــــة
« َو َم ْ
َ
الص ْب ِح فوق ُخدوِدىــا
كأن مخطَّ ُّ
الم ِ
َن َدتْ ُو بماء ِ
سك َحتى َجرى ليا

 -1خميؿ شرؼ الديف ،أبك نكاس ،دار كمكتبة اليالؿ ،بيركت ،د.ط ،3669 ،ص .939
 -2أحمد حيدكش ،االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث ،ص .391
 -3خميؿ شرؼ الديف ،أبك نكاس ،ص .993

 -4إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبي نكاس ،ص .935
 -5أحمد حيدكش ،االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث ،ص .391
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نيا لــــَــ ّذ ٍة لممــــَـــــــــعان ِ
ق»
وريحـــَـــ ُ
ْ
ان ُد َ

بيييا
الم  ،واال فال ُغ
ـــــــــــــــالم َ
ش ُ
ُ
ُغ ٌ

1

لقد أخفؽ أبك نكاس في حبو لممرأة كلـ يجد إقباال كاىتماما لو مف طرفيا كمف ىنا يتضح
لمقارئ سبب تفضيمو الغمماف عمى النساء ،كيتضح لو أيضا لماذا كاف شعره فييـ أكثر مف
شعره فييف حيث يشير إلى ىذه الحقيقة في أبيات كثيرة فمثال قكلو7
أفرق ِمن ع ِمي ِبغــــــــــدر ِ
الق َيان»
َ
َ

ان
جب ٌ
«إ ّنـــــــــي ألىواك وا ّنــــــي َ

2

نسػػتنتج أف العقػػاد أراد أف يثبػػت شػػذكذ أب ػك ن ػكاس الجنسػػي مػػف أف ميمػػو كػػاف لمغممػػاف
دكف النساء.
كسبب ميمو إلى الغمماف دكف النساء راجع إلى إخفاقو في الحب كنفكر النساء منو
فقد كانت النساء تثرنو أما ىك فال يثيرىف فقاـ بقطع كؿ صمة تربطو بالمرأة كلـ يعد يحس
بالعطؼ الغريزم الذم يككف بيف الرجؿ كالمرأة.3
لقد خالؼ مصطفى ناصؼ فكرة شذكذ أبك نكاس الجنسي قائال7
« كلـ يخطر عمى العقاد المعني بمػرض كشػذكذ أبػك نػكاس أف عظمػة الفنػاف متميػزة
مػػف شػػذكذه كأف الشػػذكذ ميمػػا يحكػػـ كيفصػػؿ ال يصػػكر حقيقػػة الشػػعر ال ارئػػع الػػذم أنتجػػو
شاعر عظيـ كأبي نكاس ،بؿ كثي ار مػا نسػينا أف مػف الممكػف أف يفيػـ شػعر أبػك نػكاس فيمػا
حسننا دكف عناية بشذكذه »

4

 -1إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف ابي نكاس ،ص .911
 -2إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبي نكاس الحسف بف ىانىء ،ص .33
 -3ينظر ،إبراىيـ شمس الديف ،المرجع نفسو ،ص .33

 -4مصطفى ناصؼ ،دراسة األدب العربي ،الدار القكمية لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،د.ط ،د.ت ،ص .329
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ثـ يكمؿ مصطفى ناصؼ كالمو قائال عف أبك نكاس أنو ليس « أمامنا ب ّد بداىة

مف أف نتحدث عف شذكذه كأف نمتمس في شعره األدلة عمى ىذا الشذكذ».1فعممنا بحياة
الشعراء القدماء عمـ ضئيؿ عمى حد قكؿ طو حسيف.

*_ الزمة العرض:
كتنطبؽ عميو ىذه الالزمة مثمما انطبقت عميو الزمة التشخيص كلعميا أكثر إظيا ار
فيو ،فمـ ينظـ شع ار في الخمريات أك الغزؿ أك المجكف إال شيئيف منو أف الجير
بالمحرمات أفضؿ مف المتعة بيا حيث يقكؿ7
ِ
ِ
الحرِام»
ولَكن المذاذة في َ

ام
ام ،قل حر ُ
«و إن قالوا حر ٌ
كيزداد متعة في جيره بالمخالفة حيث يقكؿ7

2

ِ
ــــــــــــــــــــث اهللُ األنــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاما
يب َع
ْ
ٍر ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالما
قمرنـــــــــــــــــــاهُ ُغ
َ
َك ِببــــــــــــــَــــــــــاقيو مــــَـــــــــــدامــــــــــــــــــا

ِ
اركــــــــــــــــــــب اآلثــــــــــــام حتى
«و
َفم َكـــــــــــــــم نمـــــــنا ِ
بديـــــــــــــــــــــــــــنا
ْ
ِ
يومـــــــــــــــــــــــــــناَ ذا
ش
وَ
ــــــــــــــرْب َنا َ
ف في حـــــــــــــــــَـــــــــــــــــــــرٍام
ص ِر ْ
ال تَ ْ

أ ََبدا إال حــَـــــــــــــــــــــــــــــــَـــــــــــــــــــــــــراما»

3

إف مج ػػاىرة أب ػػك نػ ػكاس بالمحرم ػػات عم ػػى ح ػػد ق ػػكؿ حس ػػيف م ػػركة ج ػػاء نتيج ػػة لفس ػػاد
العالقات االجتماعية مػف انحػالؿ خمقػي كسػعي كراء الػذات كالشػيكات « إلػى جانػب ظػاىرة
الريػ ػػاء بالنفقػ ػػات عنػ ػػد الفئػ ػػات الحاكمػ ػػة كاألغنيػ ػػاء الػ ػػذيف كػ ػػانكا يقترفػ ػػكف أبشػ ػػع المكبقػ ػػات

 -1مصطفى ناصؼ ،المرجع نفسو ،ص .321
-2عباس العقاد ،أبك نكاس ،ص .11

 -3عباس العقاد ،المرجع نفسو ،ص .11
61

الفصل الثاني

االتجاه النفسي في كتاب أبو نواس للعقاد

كيتظ ػػاىركف أني ػػـ م ػػف حم ػػاة األخ ػػالؽ كالشػ ػرائع فيس ػػخر م ػػنيـ أب ػػك نػ ػكاس كيتح ػػدل ري ػػائيـ
كنفاقيـ».1
« كمػف المغػك أف يبحػث الباحػث جػدا عػف مػذىب أبػك نػكاس فػي الزندقػة فمػيس لػو فػػي
الزندقة مذىب غير العرض كاإلظيار».2
كمف مظاىر تغمغؿ ىذه الالزمة فيو ىك خركجو عف الطمؿ في مطالع القصائد.
فكػػاف ال يحبػػذ القصػػائد الطمميػػة ،إال أف الخميفػػة دعػػاه إلػػى ذك ارىػػا تجنبػػا لمخصػػكمات
كالعصبيات فيقكؿ7
لقد ِ
أجوز لو أم ار»
ت ذر ًعا أن
َ
ض ْق ُ

ِ
«دعاني إلى وص ِ
ف الطُ ِ
مسمط
مول
َ
ْ

3

كما تظيػر الزمػة التعػرض كاإلظيػار كالتحػدم بػأف "أبػك نػكاس" جعػؿ الصػالح تيديػدا
إلبميس فيقكؿ في قصيدتو7
ِ
ت م ْن ُو والخـــــــََبر
رس َاال ُ
َعني ال َ
ِِ
الح ْمـ ُم والفـــــِــــكر
ذك ُر حبيبي و ُ
في ُخموٍة والدمــــوعُ تنــــــــ ِ
حد ُر
َ
ُ
ْ

ِ
امتَ َن َع ْت
«لَما جفَاني الح ِب ُ
يب و ْ
ش ْوِقي فكــــَـــاد َيقتُ ِمني
واشتــ َّد َ
َد ُ ِ
لو
ت ُ
يس ثم ق ْم ُ
عوت إبمـــــــــــ َ
وقد
أَ َما تَرى َك َ
قد ُبمـــــِـيتُ ْ
يف ْ
أنت لَم تُم ِ
مودة ِفي
ق لِي الَ َ
إِ ْن َ
الَ ق ْم ُ ٍ
ت ُغناً
سمعــــ ُ
ت شع ارً والَ َ
آن ْأدرســـــُــــــــ ُو
والَ َا
أز ُل القــــــر َ
وَ ألــــــ َزُم
الصوَم والصالَةَ والَ
ْ
فَما مضـــــــــ ْت بع َد ذاك ِ
ثالث ٌة
َ َ
َ

كاء والســــــ َي ْر
أقرح َجفني ُ
َ
الب ُ
نت ُمقتدر
ق ْم ِب ح ِبيــــــــــــبي وأْ َ
والَ جرى ٍفي م ِ
فاصمي الس َكر
َ
َ
رسو و أ ِب ِ
أزوح فـــِــــــــــي َد ِ
تك ْر
ُ
َ
ير أَأْ ِ
أز ُل َدىـــــــــْــ ِري بال َخ ِ
تمر
َا
1
ذر»
َحتى أتاَني َ
الحبــــيبُ يعتَ ْ

 -1حسيف مركة ،دراسة نقدية في ضكء المنيج الكاقعي,ص .915
 -2عباس محمكد العقاد ،أبك نكاس ،ص .12
 -3عباس العقاد ،أبك نكاس ،ص .13
62

الفصل الثاني

االتجاه النفسي في كتاب أبو نواس للعقاد

كيممػػح العقػػاد أيضػػا شػػيكة المخالفػػة كالمعارضػػة فػػي قصػػيدة أخػػرل صػػكر فييػػا إبمػػيس
بصكرة المتكسؿ إليو ب غكائاتو المتعػددة طالبػا منػو أف يختػار مػا يحمػك لػو كلكػف "أبػك نػكاس"
يرفض جميع غكاياتيمف قبيؿ المعارضة فيقكؿ7
مت إلى الصبح و إبميس لي
« ِن ُ
مستـــــــــــــــــــعمِيا
الج ِّو
ر ْأيتُ ُو في َ
ْ
فما
ِ
أ ََر َ
ــــــــــــــــــع ْ
اد ّ
استراقاً َ
لمسمـــْ

في ِّ
كل ما ُيؤِثمني خصـــــــــــم
ثُ َّم َىـــــــوى َيتْ َب ُع ُو نـــــــــــــج ُم
جم
ط ُو
أىب َ
َّ
أن ْ
عتّـــم ْ
الـــــــــــــــر ُ
ِ
بتائ ٍ
وبتُ ُو وىــــْـــــــــــــــــم
ـــــــب تَ َ

رحبا
فقـــَا َل لي لما ىــــَــــــوى َم ً
ٍ
ِ
مـــــكورٍة
َى ْل لـَـــك في عذراء َم ُ
ووارد جثْ ٌل عمى متــــــ ِ
ـــــــــــنياَ
َ
َ
ْ
ــــــــــــــــــــــرُد
فقمت :ال .فتًى أ َْم
ُ
َ
ـــــــــــــــــــد ِرىا
اء ِفي ِخ
ْ
َك ُ
أنو عذر ٌ
قال ِ
ففي ك ّل َمـــــا
قمت :الََ .
فَ ُ

ــــــــــخم
ُي ّ
صدر َ
زينيا ٌ
ُ
ليا فــــَ
كرم
َ
أســــــــــوٌد يحكي لونُو ا ْل ُ
ـــــــــــــــــــــم
منو كف ٌل فَ َع
ُّ
يرتج ُ
ّ
وليس في ّلب ِت ِو نظـْــــــــــــــــــم
ْ

ــزم»
شاب ُو ما ُ
َ
قمت لَك الحـــــَ ُ

2

ىذا كال يكتفي العقاد باإلشارة إلى شيكة الكجاىة كالظيكر فػي كلػع أبػك نػكاس بشػرب الخمػر
فيقكؿ عمى لسانيا7
ِ
المـــــــــــــــــــــــــيبا
شى ال َنــار و
ياأم
ُّ
ويحك أخ َ
َ
الحر قد ذىبا
قمتَّ :
قالت :وال ال َ
ـــمس؟ ُ
ش ُ

ُّن ِ
كت في الد ِ
قائم ًة
وب ْ
فاستَ ْو َح ْ
شت َ
« ْ
ندنا أبـــــــَــــــــــــدا
فقمت :ال تحذريو ِع َ
ُ

اء إن َع ُذبــــــــَـــا»
الم َ
قالت :فبعمي؟ قمتَ :

فقمت :أنا
قالت :فمن خاطبي ىذا ُ

 -1إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبي نكاس ،ص .963
 -2إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبي نكاس ،ص .906
 -3إبراىيـ شمس الديف ،المرجع نفسو ،ص .303
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إف الخمر حسب العقاد أداة حب لتدليؿ الذم يكمف في أعماؽ النرجسية كحب أبك
نكاس ليا حب لمتدليؿ الذم ال تستغني عنو طبيعة االفتتاف بالذات أك تكثيف الذات.
كقصائد أبك نكاس عف الخمرة كثيرة حيث يقكؿ كاصفا ليا7
نُظرائيا بفــــــــــــضيمَ ِة ِ
القـــــــــــــــــــــ َدِم ِ»
َ

عمى
ص ْيباءُ َّ
« َ
فضميا ُ
المموكُ َ

1

صحيح أف "أبك نكاس" عشؽ الخمرة كتفػنف فػي كصػفيا لكػف ىنػاؾ مػف يعشػقيا كييػيـ
بيا مثاؿ الشاعر الممقب باألعشى الذم أكصى بيا عند مكتو بػأف يػأتكا بيػا كيشػربكىا أمػاـ
قبره كيرذكف منيا عمى قبره ،عمى عظامو تشربيا ،كحب "أبك نػكاس" ليػا كػاف مػالذه الكحيػد
في مكاجية أزماتو كتسكيف آالمو كأكجاعو.

*_ الزمة االرتداد:
كىػػذه مػػف ل ػكازـ النرجسػػية التػػي ال تظيػػر قبػػؿ سػػف المراىقػػة بػػؿ بعػػدىا إلػػى أف تكجػػد
النكازع الجنسية.
كال حاجة إلى استقصاء شكاىدىا في شعر "أبك نكاس" فكؿ ما كصؼ بو أكفاء
المنادمة كالظرؼ ينطككف تحت دائرة ىذه الالزمة فيك يستعير –أبك نكاس -مالمح
شخص ما يعجبو فيمبسيا في نفسو كخاصة إذا كاف يفتقد تمؾ المالمح كأنيا غير متكفرة
فيو ،فيك مثال يرل نفسو أنو يشبو (حسنا) اسما كرسما إذ كاف مفتكنا بطكؿ قامتيا مع
العمـ أنو يفتقد لمطكؿ فيك قصير القامة 2يقكؿ7

 -1إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبي نكاس  ،ص .45
 -2ينظر عباس العقاد ،أبك نكاس ،ص .21
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ِ ِ
الم ِ
تون ولُوع»
ولِي
بالطويالت ُ

« طَ ِويم ٌة ُخوطَ المتْن عند ِق ِ
ياميا

1

باإلضافة إلى ما أكرده عف الخميفة األميف الذم كاف شغكفا بو فيقكؿ7
ِمن َخ ِ
خاف من أحــــــ ٍد
وف من ال َي ُ
2
طار عن ج ِ
سدي»
ست رأسي قد َ
أحس ُ
َ
َ

ص ّباً وال أقُو ُل ِب َمن
ص َب
ُ
« أَ ْ
حــــــت َ
ْ
اي لَــــــــــــــوُ
إن أنا فَ ُ
كرت في ىو َ

كسبب نظـ أبك نكاس ليذه األبيات ىك شغفو الشديد باألميف قاؿ أبك ىفاف7
« حػػدثت أنػػا "أبػػك ن ػكاس" كػػاف يشػػرب مػػع األمػػيف يكمػػا 7فممػػا نشػػط األمػػيف لمسػػباحة ،فمػػبس
ثياب مالح كلبس ككثر مثؿ ذلؾ ككقعا في البركة ،فنظر أبػك نػكاس إلػى بػدف محمػد ،فػرأل
شػػيئا لػػـ يػػر مثمػػو ،فممػػا كػػاف مػػف غػػذ ،غػػدكت ألسػػألو عػػف خبػره معػػو فقػػاؿ لػػي 7كيمػػؾ رأيتػػو
فرأيت بمية ال تكصؼ كفتنة ال تطاؽ كأنشد شع ار فقمت لو 7اتؽ اهلل في أرسػؾ ف نػو إف بمغػو
قتمؾ ،فأمسؾ عف إنشادىا كطكاىا مف الناس جميعا».3
« كيخم ػػص العق ػػاد ف ػػي األخي ػػر أف أب ػػك نػ ػكاس ك ػػاف م ػػف الشػ ػكاذ ف ػػي تككين ػػو الجنس ػػي
كدكافع ػػو النفس ػػية ( ).......فغػ ػراـ أب ػػي نػ ػكاس بالجنس ػػيف كانح ارف ػػو م ػػع بن ػػي جنس ػػو ف ػػاعال
كمنفعال أمر ال يفسره إيثار الذكراف عمى اإلناث  Homosexualityكلكف النرجسػية تفسػره
كػػؿ التفسػػير مػػف جميػػع نكاحيػػو»« .4كلػػد بعػػض أع ارضػػيا كجاءتػػو األع ػراض األخػػرل مػػف
البيت كالمجتمع كالعصػر الػذم نشػأ فيػو كعػاش فيػو سػائر حياتػو كىػي حالػو ال يشػابيو فييػا
أحد مف شعراء عصره» .5كبالتالي أصبح شخصية نمكذجية.
 -1إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبي نكاس ،ص .920
 -2عباس العقاد ،أبك نكاس ،ص .22
 -3أبي ىفاف عبد اهلل بف أحمد الميزم ،أخبار أبي نكاس ،دار مصر لمطباعة ،القاىرة ،د.ط ،د.ت ،ص .303
 -4عباس محمكد العقاد 7أبك نكاس ،ص .23
 -5عباس محمكد العقاد 7المرجع نفسو ،ص .55
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في ػػذه األعػ ػراض ل ػػك ج ػػاءت متفرق ػػة م ػػا كان ػػت لت ػػدؿ عم ػػى النرجس ػػية ،كلكني ػػا ج ػػاءت
مجتمعة فيػو كبالتػالي دلػت عمػى نرجسػيتو الثابتػة فيػو ،كبعػد اسػتخداـ العقػاد لػكازـ النرجسػية
م ػػف ش ػػعر أب ػػي نػ ػكاس « فػ ػ ذا ب ػػو يق ػػدـ لن ػػا ش ػػاع ار ال يح ػػس ف ػػي خمريات ػػو كال ف ػػي غزليات ػػو
الغالمي ػػة كغيػ ػػر الغالميػ ػػة س ػػكل اشػ ػػتياء ذاتػ ػػو أك تػ ػػكثيف ذات ػػو بػ ػػالتمبيس كالتشػ ػػخيص حينػ ػػا
كبػػالعرض حينػػا كباالرتػػداء حينػػا  ،ىكػػذا يػػذىب فػػي التحميػػؿ النفسػػي مػػذىب فركيػػد فػػي فيػػـ
الشخصية اإلنسانية معرفا في التحميؿ إلى حد نرل عنػده شخصػية الشػاعر كقػد فرغػت مػف
عالقاتي ػػا االجتماعي ػػة ف ػػي عصػ ػره ،كفرغ ػػت م ػػف من ػػاىج الش ػػاعرية كالح ػػب الس ػػكم كأص ػػبح
الرجؿ كأنػو عػالـ مسػتقؿ بذاتػو ،منعػزؿ عػف مجتمعػو كزمانػو إال مػف حيػث يػرل فػي المكػاف
كالزمػػاف كالنػػاس كاألشػػياء مػػا يشػػبو ذاتػػو أك مػػا يػػرل فيػػو ذاتػػو راجعػػة إليػػو بشػػيكة الجػػنس أك
شيكة الظيكر».1
أما العقاد فال يرل في تطبيقو عمى أبك نكاس أنو تعسػؼ أك أنػو حػدس فيقػكؿ « 7إننػا
لـ نخترع أعراض النرجسية كلـ نبتدع كصؼ ىذه اآلفة فػي كتػب الد ارسػات النفسػية كلكنيػا
أكصاؼ مكجكدة مقررة في مكاضعيا ،عرضناىا عمى سػيرة أبػي نػكاس فانطبقػت عمييػا كلػـ
نزد مف عندنا شيئا عمى السػيرة كال شػيئا عمػى أغػراض النرجسػية ،فػال ىنػا ىػك مػف فيػـ أبػك
نكاس عمى ىذه الصفة».2
كبغػػض النظػػر عػػف ىػػذا كمػػو ينبغػػي التسػػاؤؿ 7حػػكؿ النرجسػػية ىػػي خاصػػية يتميػػز بيػػا
كؿ فناف

أـ أف إبداعو كفنو جعمو نرجسيا

إف الفنػػاف حسػػب عػػز الػػديف إسػػماعيؿ « لػػيس نرجسػػيا بػػالمعنى المػػألكؼ ،أك بػػالمعنى
العػػادم لمكممػػة ،كذلػػؾ ألنػػو ال يغػػرـ بذاتػػو كال يصػػنع مػػف نفسػػو بطػػال ،كمػػا يصػػنع الحػػالـ
باليقظػػة ،كمػػا أنػػو يختمػػؼ عػػف الػػزعيـ كاف اتفػػؽ معػػو فػػي الرغبػػة فػػي كسػػب الجميػػكر إليػػو،
 -1حسيف مركة ،دراسات نقدية في ضكء المنيج الكاقعي ،ص .913
 -2عباس محمكد العقاد 7يكميات ،جزء  ،9ص .964
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ألنو يحاكؿ – كػالزعيـ – أف يسػتغؿ عكاطػؼ جميػكره لغػرض شخصػي» 1ثػـ يػردؼ كالمػو
قائال7
« إف نرجسػػية الفنػػاف نرجسػػية مصػػكرة أك منقكلػػة أك لنقػػؿ أنيػػا نرجسػػية ممغػػاة يعكضػػو
عنيا العمؿ الفني بنرجسية أرحب».2
زد عمى ذلؾ تككينو الجسدم الذم يمده بنكع مف النرجسية لما لو مف أثر كبيػر عمػى
نفسو كقد أعطػى الشػرتكني« الجسػد منزلػة أكليػة فػي سػير اإلنسػانية الفكػرم ،فيػك فػي نظػره
مقيػاس العقػؿ كمكجػػة القػكل األخالقيػة كالعامػػؿ عمػى طبػع اإلنسػػاف بطابعػو المتقمػب» 3فكػػؿ
مػػا فػػي اإلنسػػاف مػػف شػػيكات مػػدده إلػػى سػػمطة الجسػػد ،كىػػذا مػػا نػراه فػػي شػػاعرنا أبػػك نػكاس
ف عجابو بجسده كجماؿ كجيو أعطاه نكعا مف الغركر النفسي.
فيقك ابف منصكر فيما كرد لو مف أخبار عف الشاعر "أبك نكاس" « 7كاف حسف
الكجو رقيؽ المكف أبيض ،ناعـ الجسـ نحيفا كبير اليامة منسدؿ الذكائب ،ألثغ بالراء
يجعميا غنينا ،كفي حمقو بحة ال تفارقو كذلؾ إلى لئف طبع كحالكة شمائؿ».4
كلقػػد كػػاف أبػػك نػكاس معجبػػا بجمػػاؿ جسػػمو فتفػػاخر بالشػػعر ىػػك كأبػػك قشػػير ككػػاف أبػػك
قشػػير أحسػػف كجيػػا منػػو ،إال أف أبػػك ن ػكاس ال يعتػػرؼ بػػذلؾ كيخب ػره بأنػػو أحسػػف منػػو كجيػػا
كأفره ،ككاف أبك نكاس ال ينسى مالحتو بالرغـ مف كبره كتجاكزه مرحمة الشباب 5فيقكؿ7
الح ًة
« تَِت ُ
يو َع ْميناَ أن ُر ِز َ
قت َم َ
ِ
بما
فَقد طَال َما ُكنا مـال ًحا ُ
ور َ

عمينا َب ُ ِ
در
فميالً ْ
عض تي ِيك يا َب ُ
َ
1
ىـــر»
ص ُددنا و ِتينا َّ
ثم غيَّرنا ّ
َ
الد ُ

 -1عز الديف إسماعيؿ ،التفسير النفسي لألدب ،مكتبة غريب لمنشر ،القاىرة ،ط ،1د.ت ،ص .95
 -2عز الديف إسماعيؿ ،التفسير النفسي لالدب ،ص .95
 -3جكرج غريب ،أبعاد في النقد الحديث ،دار الثقافة ،بيركت ،لبناف ،ط ،3653 ،9ص .304
 -4عبد الرحماف صدقي ،أبك نكاس ،قصة حياتو كشعره’ دائرة الناشر ،دائرة المعارؼ اإلسالمية ،مصر ،د.ط
أغسطس ،3611 ،ص .36
 -5ينظر عباس العقاد ،أبك نكاس ،ص .60
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كىذه صكره مف صكر أبػك نػكاس النرجسػية ،فالبيػاض كالرقػة كالنعكمػة كالمالحػة أشػبو
ما تككف بمالمح الفتى نرجس الذم حنا إلى بركة الماء فتحكؿ إلػى نرجسػة كمػف ثػـ أصػبح
مثػػاال يتخػػذه النػػاس لمداللػػة عمػػى الشػػخص المفتػػكف بمحاسػػنو باإلضػػافة إلػػى دالالت أخػػرل
كبحة صكتو التي ال تفارقو كالضفيرة المرسمة مف رأسو كىذه الضفيرة دليػؿ عمػى تػدليؿ أمػو
لو.2
نستنتج أف أبك نكاس أخذ بعضا مف النرجسية مف بيتو نتيجػة تػدليؿ أمػو لػو ألنػو كػاف
كحيدىا فيقكؿ7
لَ ْن تخمُقي مثمي عمَى أ ِ
أمي ِبو ِ
« الَ تفجـــــــــــعي ِ
ُمي»
اح ِدىاَ
َ
كسبب تدليؿ أمػو لػو ارجػع إلػى شػيكتيا فػي أف تػرزؽ بنتػا لكحػدتيا إال أنيػا تػرزؽ كلػد
3

فيحدث ليا أف تربي الكلد تربية البنات.
لقد تربى أبك نكاس محركما مف العناية كقد قيؿ أف أمو كانت « تجعممف بيتيػا ممتقػى
لػػركاد المتعػػة ،كطػػالب المػػذة ،يجتمعػػكف فػػي منزليػػا فيش ػربكف ،كيقصػػفكف كيقضػػكف مػػآربيـ
تحت سمعيا كبصػرىا» 4كلصػقت بػو ىػذه السػمعة إلػى كبػره حيػث يقػكؿ إبػاف عبػد الالحقػي
فيو7
« أبو نــــــــــــــــــــــواس ْبنُ ِ
ىانئ
ُ
ْ
َ
شيء
و
النــــــــــــــــــــــــــاس أفطَ ُن َ
ُ

ـــــــبان
أم
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ُجمـــــــــُ َ
وُ
5
ق الَمعــــــــــ ِ
إلَى دقـــــِـــــــــــــي ِ
ــــــــاني»
َ

 -1عباس العقاد ،المرجع نفسو ،ص .60
 -2ينظر عباس محمكد العقاد 7أبك نكاس ،ص .63
 -3إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبي نكاس ،ص .953
 -4إبراىيـ شمس الديف ،المرجع نفسو ،ص .30
 -5عباس محمكد العقاد 7أبك نكاس ،ص .63
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باإلضافة إلى قكؿ الجارية عناف فيو7
« أبو نـــــــــــــــــــــــــواس الي ِ
ماني
ْ َ
َ
ش ٍ
يء
طن َ
والنــــــــــَــــــــــــــــغ ُل أ ْف ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ُجمـــــــــُـــــــبان
أم
ُ
وُ
1
ِ
ــــــــروف المعـــــــــــَـــــــاني»
إلًى ُح

« أمػا المجتمػػع بأحكالػػو االجتماعيػػة كالسياسػػية كالثقافيػة فقػػد أمػػد نرجسػػيتو بمعػػيف ال ينصػػب
كلكف العقاد يغمب العكامؿ النفسية عمى غيرىا حيف يقكؿ 7كيخيؿ إلينا أنو لك نبت فػي بيئػة
اجتماعيػػة تخػػالؼ بيئتػػو تمػػؾ لمػػا انتشػػر عنانػػو إلػػى غيػػر الم ػكاطف التػػي تجذبػػو إلييػػا آفتػػو
النفس ػػية ف ػػدالالت تككين ػػو الجس ػػدم م ػػف لثغت ػػو كبح ػػة ص ػػكتو كبي ػػاض لكن ػػو كجم ػػاؿ كجي ػػو
كضػ ػػفيرتو المنسػ ػػدلة عمػ ػػى ظي ػ ػره باإلضػ ػػافة إلػ ػػى تػ ػػدليؿ أمػ ػػو لػ ػػو كميػ ػػا عكامػ ػػؿ تػ ػػدؿ عمػ ػػى
نرجسيتو» 2فقد كلد بػبعض أع ارضػيا كجاءتػو األعػراض األخػرل مػف البيػت كالمجتمػع الػذم
عاش فيو.
« كلكف العقاد بػدا مطمئنػا كػؿ االطمئنػاف إلػى أف النرجسػية تفسػر كػؿ صػغيرة ككبيػرة
في سمكؾ أبك نكاس ،يعكد فيطالعنا بعقدة جديدة في حياة أبي نكاس النفسية كيخاليا العقػدة
الكحيػػدة التػػي عػػاش منيػػا أبػػك ن ػكاس كىػػذه العقػػدة ىػػي مركــب الــنقص أك عقػػدة النسػػب».3
كدليؿ ذلؾ خمرياتو التي تفيض بدالئؿ العقد النفسية.
« كىكذا كجد العقػاد نفسػو كمضػط ار لمػربط بػيف ىػذه العقػدة كالنرجسػية فجعميػا عرضػا
أك مظي ار أك عرضا مػف أعػراض النرجسػية النكاسػية الخاصػة ،كيقػرر أف عقػدة النسػب ىػي

 -1عباس محمكد العقاد 7أبك نكاس ،ص .63
 -2عبد اهلل أحمد العطاس ،المنيج النفسي في نقد النكييي ،ص .112
 -3أحمد حيدكش ،االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث ،ص .396
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الدافع النفسي أك ىي مف أقكل الدكافع النفسية التي دفعت أبػا نػكاس إلػى معػاقرة الخمػر».1
الخمر» .1فيػك يشػرب الخمػر لػيس ألنيػا شػراب الممػكؾ أك الشػراب العريػؽ الػذم عػاش مػع
األجداد كالقياصرة كقبؿ مدار النجكـ فيقكؿ7
لَمْ يتَمـَــــكن ِبيا المــــــَــــــــدا ُر»

وقف
رت و
النــــــــــجوم ٌ
تخي ُ
« ّ
ُ

2

كما أنو يستريح لشرابيا حيث ال تفاخر باآلباء كاألجداد يقكؿ7
ِ
تميم
ــــــــــــــدرت إلى ِذ
َب
ْ
كـــــــــــــــــــــر الف ّخار ٌ
ِ
موم
ق ُ
ــــــــــــط ُ
شربيم م ْذ ُ
شــــــَــــــــــ ار فمنـــــــــْ

ِ
ـــــــــب ًة عرِبي ًة
« َو إ َذا أنادم ُعصـــــــــْ َ
ِ ِ
ني ْم
وَ ب ُنوا األعــَـــــــاجم الَ أحاذ ُر م ُ
عد بي َن ُيم
ين أ ْق ُ
ميعــــــيم لِي ح َ
و َج ُ

موسوم»
بـــــــتَ َذلّل وتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّب
ٌ

3

كما أنو يفتح قصائده ببدايػة خمريػة كيقػكـ بػو لنعػي عمػى الطمػؿ كالرسػكـ كمػف يػذكرىا
كمف ذلؾ نذكر7
ِ
ماء
كاَ ْ
نت ُ
تح ُّل بيا ىــــــــــــــــــــــــــ ْن ُد و ْ
أس ُ
الشــــــــــاء
وح عمييا اإلب ُل و
ــــر َ
ُ
و أن تــــَ ُ

« لِت ْمكَ ْأب ِكي والَ ْأب ِكي لِمنــــــْـــــــزلَ ٍة
لدرٍة أتُبنى ِ
الخيامُ ليا
حـــــــَـــــــاشاَ ُ ّ
ِِ
ســـف ًة
فَ ْ
من ّ
قل لِ ْ
يدعي في العمم ف ْم َ
رجا
تح ُ
الَ ْ
فو إن ُك ْنت إم أرً َح ً
الع َ
ضر َ

اء
َحف ْ
ظت ً
شيئا َو َ
غابتْ َع ْن َك أشيـــَ ُ
4
ِ
اء»
إن حضـَـــــــــر لَوُ ِفي
فَ ْ
الدين ْإزَر ُ

رت ِب ِو
ض َع ِن َّ
«أَ ْع ِر ْ
الرْبــــــــــع إن َم َر َ

ص َفاىاَ»
َو ا ْ
ش ْ
رب من الخـــــمر أ ْنت أ ْ

كمنو7

 -1أحمد حيدكش ،المرجع نفسو ،ص .310
 -2إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبي نكاس ،ص .69
 -3إبراىيـ شمس الديف ،المرجع نفسو ،ص .353
 -4إبراىيـ شمس الديف ،المرجع نفسو  ،ص .13
 -5إبراىيـ شمس الديف ،المرجع نفسو ،ص .399
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كمنو7
عني ِمن ِ
الدا ِر ْأب ٍكييا وأَرثــِ
َد ِ
ــــــــــييا
َ
َ
ٍ
ِ
رســـت
س تَ ُ
محوا ُكل َما َد ْ
ذر الروام َ

ــــمت ِمن َح ِب ٍ
يب لي َمغانـــــِـيياَ
إذا خــَ ْ
1
ِ
ييا»
األمطــــــَـــــــــــــار تُبك َ
آثارىا َو دعِ ْ

لقػػد كػػاف أبػػك ن ػكاس فػػي ىػػذه األبيػػات يقػػكـ بػػالنعي عمػػى الرسػػكـ كالطػػكؿ داعيػػا إلػػى
تركيػػا مشػػيدا بػػالخمرة ،ف شػػادة أبػػي نػكاس لمخمػػر حسػػب العقػػاد لػػيس حبػػا فػػي التجديػػد كتػػرؾ
القديـ بقدر ما كاف ىركبا مف التفاخر باألجداد كاألنساب.
فجميع خمريػات أبػك نػكاس فػي نظػر العقػاد جميعيػا تفػيض « بػدالئؿ العقػد النفسػية كمركػب
النقص الذم يساكره مف انتسابو إلى كؿ مف أبكيو».2
صػػحيح أف أب ػك ن ػكاس اشػػتير بالخمريػػات أكثػػر مػػف غي ػره كلكػػف ذلػػؾ ال يعنػػي تفسػػير
شيرتو بعقدة النسب.
كلعؿ ما يزيد مكقؼ العقاد تعقيدا أف ىذه العقدة في نظره قد تككنت في أبك نكاس
في مرحمة متأخرة عف المرحمة التي عاقر فييا الخمرة في حيف نظر في مكضكع آخر إلى
معاقرة أبي نكاس لمخمر بأنيا كانت بدافع ىذه العقدة كمف ثـ ف ف ىذه المرحمة التي جعميا
بداية يككف عقدة النسب عند أبي نكاس ال تتفؽ مع ما ذىب إليو مف أف ىذه العقدة كانت
مف أقكل بكاعث أبك نكاس عمى معاقرة الخمرة كأنو اتخذ منيا حال لمصراع النفسي الناشع
مف تمؾ العقدة أم عقدة النسب معتمدا عمى ما تفيض بو خمرياتو مف العقد النفسية

 -1إبراىيـ شمس الديف ،شرح ديكاف أبك نكاس ،ص .331
 -2عباس محمكد العقاد ،أبك نكاس ،ص .311
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كمركب النقص الذم يساكره مف انتسابو إلى كالديو كأنو يشرب الخمر ألنيا شراب الممكؾ
كغير ذلؾ مما عرض سابقا.1
لق ػػد ذك ػػر العق ػػاد ف ػػي البداي ػػة أف النرجس ػػية تفس ػػر جمي ػػع س ػػمككاتو كتص ػػرفاتو ،إال أن ػػو
يطالعنا بعقدة جديدة كىي مركب النقص الػذم فسػر بػو بسػبب لجػكء "أبػك نػكاس" إلػى شػرب
الخمر كألفة مجالستيا مما جعمو عمى يعجز عف فيـ عميؽ "ألبك نكاس".
كلقد تعددت سمبيات ىذا االتجاه كمنيا معاممة العمؿ األدبي عمى أنػو « كثيقػة نفسػية
ذات مسػػتكل كاحػػد عنػػا بػػأف العمػػؿ األدبػػي يتشػػكؿ مػػف طبقػػات كمسػػتكيات كربمػػا كػػاف أحػػد
ىػػذه المسػػتكيات المسػػتكل الفنػػي ،كىنػػا يبػػرز تسػػاكم العمػػؿ الفنػػي الجيػػد كالعمػػؿ الػػردمء فػػي
داللتو عمى نفسية صاحبو مما يؤدم إلى انتقاء القيمة األدبية كىي لب العمؿ األدبي».2
ففائدة ىذا المنيج تظؿ رىينة بمعرفة الناقد حدكد منيجو النقدم مستفيدا مف عمـ
النفس في إضاءة بعض جكانب العمؿ األدبي دكف اإلفراط في التحميالت النفسية ألنيا
بذلؾ تتحكؿ إلى دراسة نفسية كليست دراسة نقدية.

 -1ينظر أحمد حيدكش ،االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث ،ص .313
 -2بساـ قطكس ،المدخؿ إلى مناىج النقد المعاصر ،ص .25
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الخاتـــــــــــمة:
 إن االتجاه النفسي يستمد آلياتو النقدية من نظرية التحميل النفسي التي أسسيا العالمالنمساوي سيغموند فرويد.
 يعرف االتجاه النفسي بأنو ذلك االتجاه الذي يبحث في تمك العالقة التي تربط بينالعمل األدبي و صاحبو.
 يقوم ىذا االتجاه عمى مجموعة من المبادئ و األىداف و لعل من أىميا شرح وتفسير و نقد تمك المكبوتات المفرغة في العمل األدبي.
 إن العمل الفني حسب مدرسة التحميل النفسي ىو عبارة عن مكبوتات و مكنوناتحقيقية يفرغيا صاحبيا في قالب فني.
 عدم اإلسراف في النظر إلى العمل األدبي عمى أنو تجارب و أعراض حقيقيةلصاحبيا.
جذور غربية و قد تأثر بو نقادنا العرب و قاموا بتطبيقو عمى
ا
 إن لالتجاه النفسيالدراسات العربية مستفيدين من طروحات عمم النفس.
 استيوى االتجاه النفسي عددا من النقاد العرب و من ىؤالء النقاد عباس محمود العقادالذي درس شخصية أبي نواس متوصال إلى إصابتو بالنرجسية مفس ار جميع سموكاتو في
ظل ىذه العقدة .
 إن العقاد في دراستو ألبي نواس تأثر بمنيج فرويد و تالميذه كأدلر و يونج فيدراساتيم الن فسية و حاول تطبيقيا عمى أبي نواس و عمى شعره ،و لكنو لم يعتمد في
دراستو منتجو الشعري فقد اكتفى بما ورد عنو في كتب التاريخ.
 إن دراسة العقاد ألبي نواس تعد إضافة جديدة إلى ميدان النقد األدبي الحديث وتشجيعا لدراسات أخرى تكون أكثر عمقا.
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 و نخمص في األخير إلى أن ىذه النتائج المتوصل إلييا ليست ىي النتائج األكيدة والنيائية بل ىي نتائج تحتاج إلى مزيد من التنقيب و التعقيب.
و ختاما لمحاولتي إنجاز ىذا البحث ال يسعني سوى االستشياد بقول الشاعر:

ف ال يغر بطيب العيش إنسان

لكل شيء أذا ما تم نقصان
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ممحـــــــق المصطمحات النفسية:
جميع ىذه المصطمحات واردة في معجم مصطمحات عمم النفس من إعداد عبد
المجيد سالمي(و آخرون).
 االستبيان:من أشكال الوسائل المستخدمة في التحريات،تحتوي عمى مجموعة من األسئمة في
موضوع محدد و ألغراض واضحة ،و يستعمل االستبيان لمعرفة االتجاىات و
االىتمامات و األذواق و خصائص الشخصية ص .34
 استجابة:نشاط غير دائم يميز النظام القابل لإلثارة ،و يحدثو عامل فيزيائي أو فيزيولوجي
خارجي و االستجابة أنواع منيا; الخالفية ،و الشبكية و الفعمية و الظاىرة و الضمنية و
السمبية و العدمية و االيجابية،ص .35
 إكتئاب:االضطرابات التي تصيب تدريجيا الطفل المحروم منو ،بعد أن كانت لو عالقة
سوية مع أمو ستة أشير ،ص.23
 إزاحــــــة:آلية من آليات الدفاع النفسية تتمثل في تحويل الوجدانية الداخمية عن موضوعيا
الحقيقي األصمي إلى موضوع خارجي فرعي بديل كما يحدث في الرىاب و الحمم حيث
بدل العنصر الكامن أو إليام بعنصر آخر أبعد عنو أو ال أىمية بالنسبة إليو ،ص 33
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 األنــــــــــا:يمثل األنا في بنية الجياز النفسي مجموعة من الدوافع و األفعال التي تيدف إلى
تكييف جسم اإلنسان مع الواقع و مراقبة وصول الحوافز إلى الشعور و الحركة ،ص.48
 األنا األعمى:في نظرية التحميل النفسي ،يطمق عمى أحد أركان الجياز النفسي الذي يتمثل في
التطمبات و يبني دوره عمى أساس رقابك األنا و تشكل وظائفو كن المظاىر اآلتية;
الضمير الخمقي و مالحظة الذات و تكوين المثل العميا ،ص.48
 التكثيف:عممية عقمية رمزية يكون فييا المحتوى الظاىر الواحد متضمنا عدة محتويات
باطنية مثل ما يحدث في األحالم أو في أعراض العصاب النفسي ،ص.83
 التنفيس:حالة يتمكن فييا الفرد من التعبير عن انفعالو و عواطفو عن أحاسيس كامنة و
يحدث ذلك خاصة خالل العالج النفسي أو بتأثير مواد صيدلية،ص.8:
 حمم اليقظة:مجموعة من األحداث و المغامرات الخيالية يتصورىا اإلنسان في يقظتو كأنو
يحمم .ص .::
 الشخصية:جممة من الخصائص المتنوعة التي تحدد ىوية الفرد و تميزه عن غيره و ليا
جانبان ذاتي و موضوعي و عند شمودن تتمثل في التنظيم الدينامي لمفرد في أبعادىا
المعرفية والوجدانية و المعرفية و الفيزيولجية والجسمية ص.43
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 الضمير الجمعيمجموعة المحتويات االجتماعية الموجودة في نفسيات األفراد وخاصة منيم
التمثيالت الجماعية والمشتركة بين كل أفراد الجماعة الواحدة ص.263
 العصـــــاب :اضطراب عقمي يكون المريض فيو في حالة شعور مؤلم بما أصابو و يحس
المريض بأثره عمى نفسو ،و من أنواع العصاب اليستيريا و الوىن النفسي و عصاب
القمق و الوىن العصبي و العصاب النرجسي ،ص.276
 عقدة أوديب:الرغبة المكبوتة لدى اإلبن في امتالك األم ،و ينتج عنيا عداء األب المنافس و
الشعور بالذنب،ص .278
 الالشعور:في نظرية التحميل النفسي مجموع المحتويات غير الحاضرة في مجال الشعور ،و ىو عند
فرويد تمك المحت ويات المكبوتة حرم عمييا العبور إلى نظام ما قبل الشعور في نظريتو
األولى عن الجياز النفسي  ،ص.336
 المثغة:عيب في الكالم يتمثل في إبدال بعض الحروف ببعضيا اآلخر مثل السين تاء تاء و
الراء غينا أو ياء دون أن يكون ذلك إلصابة عضوية،ص .337
 الميبيدو:عند فرويد تدل عمى طاقة غرائز الحياة التي تتوزع بين األنا (الميبدو النرجسية) و
الموضوع ( ليبدو الموضوع) و عند يونغ طاقة نفسية ميما حان موضوعيا،ص33:
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 النقص( :اإلحساس بمركب):إحساس نفسي بعدم الكمال يشعر بو المصابون بالوىن العقمي في آلياتيم النفسية
ص .349
 النرجسية:في التحميل النفسي ىي الحب الموجو إلى صورة الذات إشارة إلى ذلك الذي رأى
صورتو في الماء فعشق ذاتو فتسبب ذلك في موتو ،ص.346
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إبراىيم خميل،النقد األدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك ،دار المسيرة لمنشر

.1

والتوزيع والطباعة،األردن،ط2007،2م1427-ه.
 .2إبراىيم شمس الدين ،شرح ديوان أبي نواس،دار صبح ،بيروت ،لبنان ،ط2008، 1م-
1428ه.
 .3إبراىيم عصمت مطاوع ،عمم النفس وأىميتو في حياتنا ،دار المعارف ،القاىرة  ،دط
دت.
 .4إبراىيم فتحي ،معصم المصطمحات األدبية ،طبع والتوزيع ،تونس ،دط ،دت.
 .5ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،دط ،دت ،مجمد.03
 .6أبي ىفان عبد اهلل بن حرب الميزي ،أخبار أبي نواس ،دار مصر لمطباعة القاىرة دط
دت .
 .7أحمد الرقب ،نقد النقد ،يوسف بكار ناقدا ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع
عمان،ط.2015، 2
 .8باولو كويميو ،الخيميائي ساحر الصحراء ،ترجمة خالد السيد ،المجمع الثفافي
المصري ،قاىرة ،ط ،1دت.
 .9بسام قطوس ،المدخل الى مناىج النقد المعاصر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
ط2006 ،1م ،ص .54
.10

بيال غرانبرغر ،النرجسية ،دراسة نفسية ،تر :وجيو أسعد ،منشورات و ازرة الثقافة

دمشق ،د.ط.2000 ،
 .11جان بيممان نويل ،التحميل النفسي واألدب ،ترحسن المودن ،المجمس االعمى لمثقافة
مصر دط.1997 ،
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.12

حسين مروة ،دراسات نقدية في ضوء المنيج الواقعي ،مكتبة المعارف ،بيروت

د.ط ،أكتوبر.1988 ،
 .13خميل شرف الدين ،أبو نواس ،دار ومكتبة اليالل ،بيروت ،د.ط.1992 ،
عصار ،مقدمة لعمم النفس األدبي ،الناشر :مؤسسة بوحة لمبحوث
 .47خير اهلل
ّ
والدراسات ،عنابة ،الجزائر ،ط ،1ذو الحجة  1429ىـ تشرين الثاني ( ديسمبر 2008م).

 .48راضي الوقفي ،مقدمة في عمم النفس ،دار الشروق ،عمان ،ط.1998 ،3
 .16زين الدين مختاري ،المدخل إلى نظرية النقد النفسي ،سيكولوجية الصورة الشعرية في
نقد العقاد أنموذجا ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،دط.1998 ،
 .17سمير سعيد حجازي ،مدخل إلى مناىج النقد األدبي و يميو قاموس المصطمحات
النقدية ،دار التوفيق لمنشر والتوزيع سوريا ط 1425 ،1ىـ2004 -م.
 .18سيد قطب ،النقد األدبي أصولو ومناىجو ،دار الشروق ،القاىرة ،ط 1424 ،8ىـ
2003م.
 .41شوقي ضيف ،البحث األدبي طبيعتو – مناىجو -أصولو -مصادره ،دار المعارف
مصر دط ،د ت.
 .20صالح فضل ،مناىج النقد المعاصر ،دار اآلفاق العربية،القاىرة،دط ،دت.
.21

صالح فضل ،في النقد األدبي  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،دمشق

دط 2007،مصر ،أغسطس .1944
 .22عبد الرحمان صدقي ،أبو نواس ،قصة حياتو وشعره ،دائرة الناشر ،دائرة المعارف
اإلسالمية ،مصر ،د.ط أغسطس.1944 ،
 .23عبد الرقيب أحمد البحيري ،الشخصية النرجسية ،دراسة في ضوء التحميل النفسي دار
المعارف ،ط.1987 ،1
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 .57عباس محمود العقاد ،يوميات ،دار المعارف ،القاىرة ،ط ،3د.ت ،ج.2
 .25عباس محمود العقاد ،العبقريات اإلسالمية (عبقرية محمد ،عبقرية الصديق ،عبقرية
عمر) ،دار الكتاب المبناني لمنشر والتوزيع ،بيروت ،د.ط.1984 ،
 .26عباس العقاد ،دراسات في المذاىب األدبية واالجتماعية ،نيضة مصر لمطباعة
والنشر ،القاىرة ،ط ،02جانفي .2006
 .27عباس محمود العقاد :أبو نواس الحسن بن ىانئ ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان
د.ط 1388 ،ه –  1967م.
.28

عباس محمود العقاد ،أبو نواس الحسن بن ىانىء ،دار الكتاب العربي،

بيروت،لبنان ط.1968 1
.29

عبد المجيد سالمي و(آخرون) ،معجم مصطمحات عمم النفس ،عربي،فرنسي

انجميزي دار الكتاب المبناني ،بيروت ،دار الكتاب المصري ،القاىرة ،دط ،دت.
 .63عبد الممك مرتاض" ،في نظرية النقد" متابعة ألىم المدارس النقدية المعاصرة ورصد
لنظرياتيا ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر .2005
 .31عثمان موافي ،مناىج النقد األدبي والدراسات االدبية ،دار المعرفة الجامعية ،مصر د
ط 1429 ،ىـ  2008-م ابه منظور ،لسان العرب ،المجلد  ،1دار صادر ،بيروت
.1994
 .32عز الدين إسماعيل ،التفسير النفسي لألدب ،مكتبة غريب لمنشر ،القاىرة ،ط ،د.ت.
 .66عمر عيالن ،النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد ،الدار العربية لمعموم ناشرون،
بيروت ،ط 1431 ،1ىـ 2010 -م.
 .34فائق مصطفى ،عبد الرضا عمي :النقد األدبي الحديث منطمقات وتطبيقات ،مديرية
دار الكتب لمطباعة والنشر ،العراق ط.1989 1

المصادر والمـراجع
 .35فيصل األحمر ،نبيل داودة :الموسوعة األدبية ،دار المعرفة،القاىرة  ،د ط 2008،
ج.1
 .69كامل محمد محمد عويضة ،رحمة في عمم النفس ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان،
ط1416 ،1ىـ1996 -م.
 .37كامل محمد محمد عويضة ،عمم النفس ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،دط،
دت.
 .38محمد حسن عبد اهلل ،مداخل النقد األدبي الحديث ،الدار المصرية السعودية لمطباعة
والنشر والتوزيع ،القاىرة ،سنة النشر 2005م.
 .39مصطفى ناصف ،دراسة األدب العربي ،الدار القومية لمطباعة والنشر ،القاىرة ،د.ط
د.ت .
 .40ميجان الرويمي  ،سعد البازغي ،دليل الناقد األدبي األدبي ،إضاءة ألكثر من سبعين
تيا ار و مصطمحا نقديا معاص ار الدار البيضاء ،المغرب ،ط 2005 4م.
 .74يوسف خميف ،مناىج البحث األدبي ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة
تاريخ النشر .2004
 .42يوسف وغميسي ،مناىج النقد األدبي مفاىيميا وأسسيا ،تاريخيا وروادىا وتطبيقاتيا
العربية ،دار الجسور لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط ،3أكتوبر  1431ىـ  2010-م.
 .43يوسف وغميسي ،مناىج النقد األدبي ،مفاىيميا وأسسيا ،تاريخيا وروادىا ،وتطبيقاتيا
العربية ،جسور لمنشر والتوزيع المحمدية ،الجزائر ،ط1430 ، 2ىـ2009-م.

المصادر والمـراجع
ب  -الرسائل الجامعية:
 .44عبد اهلل أحمد العطاس ،المنيج النفسي في نقد النوييي ،بين النظرية والتطبيق رسالة
دكتوراه ،إشراف عبد الحكيم حسان ،كمية المغة العربية ،جامعة أم القرى،
السعودية1411،ه1991-م394(،صفحة).

