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ان تليمنا شكر نعمك وتجعل علمنا مخلصا لوجيك  نسألكالليم انا 
 .شكر لجاللك وعظيم سلطانكالفالحمد و 

وىبنا التوفيق  وألن  عونو لنا نحمده كر أوال هلل عز وجل على توفيقو و الش

  .السليموالسداد ومنحنا الرشد والثبات والعقل 

لحا أو عمال مفيدا لمواصلة مشوارنا منو علما صا كل من تلقينا ونشكر

أستاذتنا الفاضلة "زوزو نصيرة "التي تفضلت شكر ن، كما الدراسي

 فيباإلشراف على ىذه المذكرة وحرصيا الدؤوب على متابعتنا وتوجيينا 

 إخراج ىذه المذكرة بشكليا الحالي.

كما نتقدم خالص الشكر واالمتنان إلى رئيس وأعضاء لجنة المناقشة لما 
بداء المالحظات  التي من بذلوه من جيد وعناء في قراءة المذكرة وا 

 .شأنيا أن تفيد البحث



 

 

 

 

 مقدمة
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وعمم  وعمم النفس، ،وعمم المنطق تأثر النقد األدبي بعدة عموم مثل عمم المغة،
عمى وكان الناقد يتخذىا كوسائل تعينو  ،وغيرىا من العموم اإلنسانية ،األنثروبولوجيا
ومن بين العموم التي تأثر  ،خفاياىا وجمالياتيا لممتمقيوكشف  األدبية عمالالغوص في األ

المناىج وىو لم ينشأ كباقي  ،الذي ظير في مطمع القرن العشرين بيا النقد عمم النفس
بل جاء من العيادات الطبية التي حاولت حل  ،ة التي كانت تولد من رحم الفمسفةالنقدي
فرويد" األب الروحي ليذا المنيج وبو  سيغموندوكان " اإلنسان ومشاكمو المستعصية، عقد

يا تخفي وراءىا مكنونات وخفايا ألن   حاول أن يتغمغل في األعمال األدبية والفنية خاصة،
ص والتعمق في بعد التمحي ال   تظير مباشرة في النص اإلبداعي اوىي ال فس المبدع،ن

 ذلك العمل األدبي.

ذا كان األمر  العموم التي سعت إلى دراسة األدب وحاولت تفسيره، وعمم النفس من وا 
كما أكد النقاد عمى  ،نفسيم أسيموا في توجيو األدب صوب عمم النفسالنقاد أ كذلك فإن  

في  فسي  االتجاه الن لى أن  إضافة إ ،األثر األدبي وسيرة حياة المبدع ىمية العالقة بينأ 
 كثر وضوحا وتأثيرا عمى األدب.بين االتجاىات األ منخاصة النقد العربي الحديث بصفة 

تأينا عنوانا مناسبا ار  ومن خالل اطالعنا عمى بعض الدراسات في المنيج النفسي  
العقاد  ن  " بحكم أ-نقديةدراسة –عند العقاد  يات المنيج النفسي  "تجم   ليذا البحث أال وىو

لزاما عمينا لمولوج إلى ىذا الموضوع  وكانمؤيديو. ومن  من كبار مطبقي المنيج النفسي  
 طرح جممة من التساؤالت وىي:

؟ وىل تعود جذوره إلى النقد الغربي أم العربي؟ وكيف كان ما مفيوم المنيج النفسي  
عند العقاد؟ وما اآلليات  يات المنيج النفسي  إقبال العرب عمى ىذا المنيج الجديد؟ وما تجم  

؟ وىل طبق المنيج النفسي   التي جاء بيا في تحميمو لشخصيتي  "ابن الرومي" و"أبي نواس 
 ؟و وقع في مطب ات ومزالق مثل ما وقع فييا غيره من النقادبحذافيره أم أن  
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 ،ناىا إلى مقدمة وفصمين وخاتمةوبغية اإلجابة عمى ىذه األسئمة اتبعنا خطة قسم
ثم  المنيج النفسي  ألول بمفيوم حيث تعمق ا ث قسمنا الفصل األول إلى ثالثة مباحث،حي
وختمنا ىذا الفصل ببعض اآلراء النقدية ليذا المنيج عند  ،تو عند الغرب والعربنشأ

وكانت ىذه اآلراء تتمحور حول أنصار ىذا المنيج ومعارضيو ومن وقف موقفا  العرب،
 وسطا.

ا الفصل الثاني فكان مقسما إلى مبحثين شمل األول حياة العقاد ونشأتو وتكوينو أم  
كما ذكرنا بعض أىم أعمالو وانجازاتو في الساحة األدبية والنقدية التي أصبحت  ،وثقافتو

بعض آرائو النقدية التي أصبحت  بإيجازكما ذكرنا  العربي،اآلن كنوزا تعتز بيا المكتبة 
 ركائز في النقد العربي.

طبيقية مع في دراسات العقاد الت يات المنيج النفسي  ا المبحث الثاني فتعمق بتجم  أم  
وختمنا ىذا الفصل  موذجين تطبيقيين ىما دراستو البن الرومي وأبي نواس،ناختيار أ

 ببعض المالحظات التي وصمنا إلييا بعد غوص عميق في ىذين الكتابين.

ولموصول لمبتغانا في  ،حصيمة لمنتائجوختمنا ىذا البحث بخاتمة كانت عبارة عن 
وبداياتو  الذي اتبعناه في دراسة جذور المنيج النفسي  بالمنيج التاريخي  ىذا البحث استعنا
 .بالفعمية عند الغر 

بعض المصادر والمراجع كان أبرزىا كتابا العقاد "ابن  وقد اعتمدنا في بحثنا عمى 
"االتجاه النفسي في النقد وكذا  الرومي حياتو من شعره" و"أبو نواس الحسن ابن ىانئ"،

"مناىج  لألدب" لعز الدين إسماعيل، و"التفسير النفسي   العربي الحديث" ألحمد حيدوش،
 في نقد الشعر" لعبد القادر فيدوح، سي  النقد األدبي الحديث" لوليد قصاب و"االتجاه النف

 ة لإلبداع الفني في الشعر خاصة" لمصطفى سويف."األسس النفسي  



 مقدمـــــــــــة
 

[  [ج
 

ونحن نخوض غمار ىذا البحث كان أىميا قمة وقد واجيتنا بعض الصعوبات 
 .الدراسات حول العقاد وبالتحديد تطبيقو لممنيج النفسي  

ذا كان ىذا البحث أخذ صبغتو النيائية وخروجو الفضل  فإن   ،عمى ىذه الشاكمة وا 
صيرة" من مالحظات وتوجييات زوزو نالدكتورة "فيذا يعود لما أسدتو لنا أستاذتنا الفاضمة 

خراجو في أبيى صورة لمقارئ ولمجنة المناقشة، ؛سديدة فقد أولتنا  لتصويب ىذا البحث وا 
فميا منا كل الشكر والتقدير مع  ،دادنا ليذا البحث المتواضععمدة إ  بعناية خاصة طيمة

ر العظيم ودوام الصحة والتوفيق والسداد من بالعمر المديد والعمم الغزير واالجتمنياتنا ليا 
 هللا تعالى.

 



 
 

 :ل األولـــــــــــــــــــــــــــــالفص

 ــدـــي النقـــفــــ  ي  ــــــــج النفســـــــالمنه

 ونشأة المنهج النفسي ومهمفالمبحث االول: 
العرب من  المبحث الثاني: موقف وآراء النقاد

 المنهج النفسي
 المبحث الثالث: عيوب المنهج النفسي
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 :ونشأته مفهوم المنهج النفسي   :المبحث األول
 :.مفهوم المنهج النفسي  1

فنقصد بو المنيج الذؼ يعتمد عمى فيم أسرار األدب ونقده  ي في النقد،المنيج النفس  
 وىذا المنيج لم يكن في أدبنا العربي القديم، عمى نظريات عمم النفس التي جاء بيا فرويد،

 1ولكنو وجد حديثا في النقد األدبي.
"سيد قطب" الذؼ سماه التجربة  ومن بين النقاد الذين عرفوا المنيج النفسي  

" الشعورية، حيث قال وىو يقصد  2"ىو التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية
"استجابة معينة أن و: ب لؤلعمال األدبية عمى حيث تتمثل نظرة سيد قط ،العنصر النفسي  
، ىذا ةوىو بمبدأ الوصف عمل صادر عن مجموعة من القوػ النفسي   لمؤثرات خاصة،
 3.ـما الوظيفة فيو مؤثر يسند عن استجابة معينة في نفوس أخرػ" ،من حيث المصد

أن يتوفر  العمل األدبي يتحقق بعاممين ىما: من خبلل كبلم سيد قطب نفيم أن  
لذلك المبدع لكي يصل إلى اإلبداع  ضاغطةة ي  ويقصد بو االستجابة لمؤثرات نفس ،مصد

ا النقطة الثانية وىي الوظيفة ويقصد بيا اليدف من العمل األدبي وىي إثارة أم   األدبي،
عواطف ووجدان المتمقي )القارغ( ليصف المبدع شعوره ولما يحس بو تمزق وشتات 

 اآلخر عميو.وحزن الستعطاف 
 
 
 

                                                           

الماجستير في  بسام موسى عبد رحمان قطوس، المنيج النفسي  عند النقاد المصريين المعاصرين، مذكرة لنيل درجة -1
 .04م، ص 1984ه/1404المغة العربية وآدابيا، كمية اآلداب بالجامعة الردنية،

  .23، ص 1990، 6سيد قطب، النقد األدبي: أصولو ومناىجو، )د.ت(، ط -2
  .207المرجع نفسو، ص  - 3
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 :نشأة المنهج النفسي  .2
التجربة الشعورية تعبير عن  ألن   عبلقة األدب والنقد بعمم النفس عبلقة حتمية، إن  

بل غن الصورة نفسيا نتيجة انفعال  في محمة تأثر الفنان المبدع، أصالة العنصر النفسي  
يحدد كثيرا من معالميا وأقساميا وأكثر من ذلك فالعمل الفني يؤثر نفسيا في  نفسي  
 .1القارغ 

حيث قام بدراسة  ة لؤلديب أو الفنان،ربط األدب بالحالة النفسي   المنيج النفسي   إن  
وعبلقتو باألدب  ي  سوقبل أن نتعمق في المنيج النف ة في األعمال األدبية،ي  األنماط النفس
 عند الغرب ثم عند العرب. إلى نشأة المنيج النفسي  سنتطرق أوال 

 :عند الغرب المنهج النفسي   2.1
 Psychanalyse يستمد آلياتو النقدية من نظرية التحميل النفسي   فالمنيج النفسي  

( في مطمع القرن العشرين وفسر عمى 1939-1865) *سيغموند فرويدالتي أسسيا 
  2.وعي(شعور )البل  منطقة البل  ضوئيا السموك اإلنساني برده إلى 

في أعماق كل كائن بشرؼ رغبات مكبوتة تبحث عن اإلشباع  ومن ىذا نستنتج بأن  
وىي "إشباع رغبات كان صعبا إخمادىا وىي حرائق مشتعمة  في مجتمع ال يتيح ليا ذلك،

                                                           

منشورات كمية األدب بالرباط، دمحم الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد األدبي المعاصر، سمسمة رسائل وأطروحات،  -1
 .187، ص 1،1420/1999مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

( من أبوين ييوديين، ولد في تشيكوسموفاكيا، ثم انتقل إلى 1939-1856* سيغموند فرويد: ولد سيغموند فرويد في )
 .1882، اشتغل في عام 1881فيينا حيث نشأ ودرس الطب في جامعتيا، وحصل عمى الدكتوراه في الطب عام 

2 ، دار جسور، 3يوسف وغميسي، مناىج النقد األدبي: مفاىيميا أسسيا وتاريخيا وتطبيقاتيا العربية، ط- 
 .22، ص 2010الجزائر،
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الفن إذن تصعيد وتعويض لما لم يستطع الفنان تحقيقو في  كأن   شعور**)...(في البل  
 .1ة السحيقة"الواقع االجتماعي واستجابة تمقائية لتمك المثيرات النائمة في األعماق النفسي  

العالم والفيمسوف الذؼ يعد األب  سيغموند فرويديعود إلى  المنيج النفسي   ذكرنا بأن  
كما نجد لو نظرة  ة،المؤسس األول لممدرسة النفسي  وىو  الروحي ليذا المنيج عند الغرب،

 .الفنيخاصة حول اإلبداع 
وعي عبير مقنع عن رغبات مكبوتة في ال  حيث يرػ "أن اإلبداع الفني واألدبي ت

شباعو ليا ىو تعويض ما حرم منو المبدع وما فاتو من فرص  المبدع من طفولتو وا 
 2ورغبات وأحبلم".

 وعي الفردية،يد يرجع عممية اإلبداع إلى منطقة البل  من ىذا الكبلم نفيم أن فرو 
وأن ىذا اإلبداع الفني ىو تعبير عن رغبات مكبوتة وىو  ،والفنان يبد في حالة ال  شعوره

 وعي المخزن في نفسو.صورة من صور التنفيس عن البل  
وىذا المنيج يبحث في محيط ومؤثرات مصدرىا عبلقة المبدع بأسرتو وعبلقتو 

وعبلقتو العاطفية وفق مراحل النمو من الطفولة مرورا بالمراىقة  الخارجي،بالمحيط 
 3والشباب واالكتمال حتى الشيخوخة.

ة األديب والعوامل المؤثرة في المنيج فرض عمى الناقد أن يدرس نفسي   ونبلحع أن  
فأصحاب ىذا المنيج يؤمنون بان معرفة األدب متوقفة عمى معرفة  ىذه النفس البشرية،

حيث يرػ فروؼ دان السنوات األولى في حياة  ديب ونشأتو والمؤثرات التي أثرت فيو،األ
                                                           

ي، أبعد شيء من أن يكون حفرة تمقى فييا أفكار منسية ال  **البل شعور: ىو منطقة العقل التي يدرسيا التحميل النفس 
قيمة ليا، فيو عكس ذلك تماما، إذ ىو المحرك األول لحياتنا ومصدر أغمب طاقاتنا العقمية تأتي عن طريقين فإما ان 

م ا أن تظل مستقمة تعترضنا كمما استطاعت إليو سبيل.تتحول طاقتو إلى طا   قة شعورية، إذا كانت عمى وفاق معنا وا 
 .90المرجع السابق، ص -1

 .90ه، ص1426، دار الكتب الوطنية، )د.ب(،1حديث: قضاياه ومنيجو، طصالح ىودؼ، النقد األدبي ال - 2
 .57، ص 2003، دار المسيرة، عمان،1ابراىيم دمحم خميل، النقد االدبي الحديث من المحاكاة الى التفكيك، ط - 3
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يركز فرويد عمى مرحمة الطفولة  1الطفل ونشأتو ليا دور كبير في تشكيل شخصية الطفل.
 الطفل صفحة بيضاء واأليام تكتب ما تشاء، ألن   التي اعتبرىا أىم مرحمة في حياة الفرد،

 المسؤول عن بنائو. بمعنى آخر المحيط ىو
ة الباطنية الحادة التي في دراساتو التركيز عمى األزمات النفسي   فرويدكانت بدايات 

أن يعالجيا  فرويدوىي حالة مرضية حاول  تتبدػ أعراضيا في سموك الشخص المصاب،
بالعودة إلى األسباب البعيدة التي تعود في الغالب حسب اعتقاده إلى الطفولة المبكرة إلى 

 2ة التي قد يكون الشخص المريض تعرض ليا فيما مضى من حياتو.الصدمات النفسي  
و يميل كل الميل إلى دراسة لما وفيمسوفا وطبيبا إال ان  اكان ع فرويد صحيح أن  
كما كان  .وايات وحتى الشعرالر   المسرحيات، لبعض االبداعات مثل:األدب، وقراءتو 

والسيما أولئك الذين كانت  شديد التقدير واإلعجاب بالكتاب والشعراء، محبا لمفن، فرويد
حتى يمكن الوثوق بيا  لدييم خبرة بالنفس اإلنسانية المريضة والسوية عمى حد سواء،

 .3وعمم النفس التقميدؼ أحيانا أكثر من الطب النفسي  
 قام فرويد بدراسة الشخصية المبدعة وقسميا إلى ثبلثة أقسام وىي:

ىو الجانب الظاىر من الشخصية وىي تتمثل في الوعي واإلدراك  (:egoاألنا )( 1
 4وىي غير منفصمة عن اليو. وتحفع النفس،

 

                                                           

 .92، ص 2007أحمد راقب، نقد النقد يوسف بكار ناقدا، دار اليازورؼ العممية لمنشر والتوزيع، عمان، االردن، - 1
عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد )متابعة ألىم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتيا(، دار ىومة لمنشر، - 2

 . 138، ص 2010الجزائر، )د. ط(،
 .138، صنفسومرجع  - 3
 .58، ص2007، دار الفكر، دمشق،1وليد قصاب، مناىج النقد األدبي الحديث رؤية إسبلمية، ط -  4
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المجتمع والعادات وىي  : وىي القوة الرادعة،(super ego)األنا العميا/األعمى ( 2
األعمى وظيفتيا عمى الدوام  واالنا 1بمعنى القيم واألخبلق والضمير الحي، والتقاليد،

 الضغط والكبت.
ال تتبع األخبلق وال  ىي قوة الجموح تتجمع فييا الغرائز والشيوات، ( الهو أو الهي:3

  2تكترث بالواقع.
 إلى المحرم والشيوات.في اليو تقبع الرغبات ووظيفتيا عمى الدوام الدعوة 

وىو نتيجة حتمية  حاضر الفنان ليس سوػ نتيجة لماض بعيد، عمى أن   فرويديركز 
 لماضيو الطفولي.

لقد انصبت جلُّ مجيودات فرويد عمى تسميط الضوء عمى طفولة الفنان التي تمثمت 
في  وان البلشعور يتدخل شعور وتشكمت نتيجة الصدمات والتوترات االنفعالية،في البل  

ن أردنا شعوريا أن نتجنب ىذا التصرف،  أفعالنا وأقوالنا ويتحكم في كل تصرفاتنا حتى وا 
شعور يكون الخضوع حتمي ال ال نخضع لبل   حتى ذلك الصراع والمقاومة في الذات بأن  

 شعورؼ كذلك.
النفس ترغب بالمحرم وتخضع  الشعور يظير في منطقة األنا ألن   أن   فرويديرػ 

األنا غير مستعدة ألن  وان ىذه الرغبات صادرة عن اليي ألن   الرغبات، لضغط عمى ىذه
تمارس ىذه الرغبات والشيوات  يمارس المحرم بينما اليي بطبيعة الحال مستعدة بأن  

 3الدفينة.
 

                                                           

 57إبراىيم دمحم خميل، النقد األدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص-  1
 .58سابق، ص مرجع  - 2
 .83، دار المعارف، )د.ت(، ص 4مصطفى سويف، األسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر خاصة، ط - 3
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األحبلم* ىي بعض الرواسب المستمدة من الطفولة ومن بعض  ويرػ كذلك أن  
"يستمد الحمم  كبوتة تتجمى في ذلك الحمماألحداث التي حدثت في النيار أو مشاعر م

مازجا بين أحداث وقعت خبلل النيار أو مشاعر أح  بشكل انتيازؼ من رواسب النيار،
 1.بيا المرء خبلل النوم وبين صور مستمدة من أعماق طفولتنا"

وعي ولكن ليس بالوحيد فيناك كذلك ببعض المنفذ الرئيسي لبل  األحبلم ىي  إن  
( بمعنى زالت المسان غير parapraxesمثل ما أسماه فرويد باليفوات ) وعيالمبلمح لبل  

خفاقات الذاكرة والعمال غير المتقنة وأخطاء القراءة ونسيان أين وضع المرء  المحسوبة وا 
 2والتي يمكن إرجاعيا إلى رغبات ومقاصد ال واعية. األشياء،

يسمى بالنكات أو وعي عند كل إنسان إضافة إلى ذلك بما ىذه بعض مبلمح البل  
ي يخرج في ىيئة نكتة وىي دافع عدوان وعي،النكت التي تعد عامبل من عوامل البل  

البلذع لآلخر بطريقة غير  في شكل تبلعب لفظي تمرر من خبللو نقده ،إلضحاك اآلخر
 وعي.مع خروج مكبوتات دفينة في البل   ،مباشرة

ي أن يتعين وعمى الناقد النفس   لمعمل األدبي مظيرين األول ظاىر والثاني خفي، إن  
وىكذا درس فرويد بعض  بكل األدوات التي تمكنو من تحميل النص والكشف عن خفاياه،

وتوصل من خبلل ىذا العمل إلى أنو يعاني  :"ليوناردو دافنشي"، المال الفنية واألدبية مثل
 ارامازوف"،كذلك الروائي الروسي الشيير "ديستويفسكي"  مؤلف "األخوة ك شذوذا جنسيا،

                                                           

تؤثر فيو أكثر من سواه عمى غير *األحبلم:"ىي تحقيق رغبات الطفولة، وىي تتركب من الرغبات التي توجو سموكنا و 
شعور منا أوائل أيا الطفولة، إلى الوقت الحاضر، وىي ال شيء بالمستقبل لما كان االعتقاد سائدا "، أرنست جونز، 

 .54معنى التحميل النفسي، ص 
ة، )د. د(، أحمد حسان، مقدمة في نظرية األدب، سمسمة تصدرىا الييئة العامة بقصور الثقاف /تيرؼ ايخمترو، تر - 1

 .191)د.ت(، )د.ب(، ص 
 .والصفحة نفسياالمرجع نفسو،  - 2
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.يركز 1و مصاب بالصراع ويعاني من الشذوذ والرغبة في إيذاء الذاتن  فقد توصل إلى أ
فرويد عمى الجانب الجنسي وأنو المحرك األساسي لمرغبات والمكبوتات التي تختزن في 

 يمو عمى الدافعكما أنو ركز في تحم   الفرد يبني واقعو عمى رغبات مكبوتة، وعي" إن  البل  
 2شعورية(")البل    واعيةوىو من الدوافع الغريزية البل   الجنسي،
 :في المنهج النفسي  النقدية لفرويد  اآلراءأبرز  .1.2.1

 ركز فرويد عمى دراسة المبدع وما ينتجو من أعمال أدبية وبالتحديد الجانب النفسي  
 .لممبدع بصفة خاصة والمتمقي بصفة عامة
ولديو عدة آراء نقدية حول  في الجانب النفسي  لقد أشرنا سابقا أن فرويد ناقد متميز 

 وبدورنا نستخمصيا في نقاط ميمة موجزة وىي: ىذا الطرح،
   فيو تجربة شعورية وىو  عنصر ميم في العمل األدبي، العنصر النفسي

 ة مختمفة.عن مجموعة قوػ نفسي  فيو صادر  ة معينة،استجابة لمؤثرات نفسي  
  ومن فروع النقد  ،أو األدبي ىي عنصر نفسي   إن استجابة المتمقي لمعمل الفني

 كما ييتم بسموكية المؤلف. واالىتمام بسموكية المتمقي،
   شعور خاص بمنطقة "اليو" وىو المصدر الحقيقي لعممية اإلبداع الفني،إن البل 

 وعي ىو اإلبداع المتميز.واإلبداع البل  
   وىو عصابي عنيد و مريض مصاب بالجنون،نظر إلى األديب أن. 
 3وعي.وعند فرويد تعبير عن البل   شعور،دب وليد البل  األ 

 
 

                                                           

 .58إبراىيم دمحم خميل، النقد األدبي الحدؼ من المحاكاة إلى التقميد، ص -1
 .والصفحة نفسيا، السابقالمرجع  - 2
 .64-63وليد قصاب، مناىج النقد األدبي، ص  - 3
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 :عند تالمذة فرويد )يونغ وآدلر( المنهج النفسي   .2.2.1
وىي  "الرواسب الجمعية أو النماذج األولية ىي تبدو في رموز مألوفة، أن  يونغ يرػ 

اإلبداع الفني تعبير  وأن   غالبا ما اتخذ منيا األدباء والفنانون موضوعا لعدد من أعماليم،
 1ال شعورؼ عن رغبات ومكبوتات غامضة لمنوع اإلنساني وليس لمفرد"

 أن  بإذ يرػ يونغ  الفنان عصابي، ويد في وصفو أن  يونغ رفض ما جاء بو فر  إن  "
فيو يتفق معو في فكرة  الفنان أىم بكثير بل ال يمكن مقارنتو بالمريض العصابي.

شعور الذؼ تحدث عنو يونغ بداع الفني ولكن البل  األساسي لئل  و ىو المنبع شعور وأن  البل  
 2."يختمف عمى ما قال بو فرويد

و مكتسب جمعي ا يونغ فيراه بأن  شعور مكتسب شخصي أم  البل   أن  بفرويد يرػ  بمعنى
ىنا يكمن  ينتقل لو بواسطة خبرات األسبلف والعادات والتقاليد وكل ما ينصو المجتمع،

  .يمصدر اإلبداع الفن
وانتقمت إلينا ىذه  ة آثارا عميقة ف نفوس أصحابيا؛لقد تركت ىذه األحداث النفسي  

يطمع غمييا بالحدس فبل  والفنان األصيل شعور الجمعي،اآلثار مجتمعة فيما يسمى بالبل  
 شعور؛.بمعنى أن الرموز تعتبر عبلمة دالة عمى وجود البل  3يمبث أن يسقطيا في رموز

شعور الجمعي الخفي في الفنان عند استعمالو الرمز أو الرموز ىو يفتح المجال لبل   أؼ أن  
فالرمز يتضمن في النفس  شعور البحت؛أن يكون الرمز من البل   ولكن ال يمكن نفسو،

 عناصر شعورية وأخرػ ال شعورية.
 مبدعو "تعويض لمنقص الذؼ يشعر بو الفنان أو الا آدلر فكانت نظرتو لئلبداع بأن  أم  

"وىو يشير أيضا إلى فكرة "حب الظيور )التعويض( يعاني منو المبدع وىو ضرب من 
                                                           

 .85صالح ىودؼ، النقد األدبي الحديث، ص   - 1
 .206مصطفى سويف، األسس النفسي ة لئلبداع الفني في الشعر خاصة، ص  - 2
 .والصفحة نفسيا، نفسومرجع ال - 3
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و يرػ عقدة الجنس بكل مظاىرىا ومركباتيا ال تفمح في تفسير كما أن   ضروب التنفيس،
و لم يرفض الدافع اإلبداع بقدر ما يبدو النقص عند المبدع ومحاولة تعويضو)...( مع أن  

 1".بداعالغريزؼ لئل  
وان  أن أىداف المستقبل من أىم العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية، آدلريرػ 

و يؤكد عمى كما أن   ىا عوامل تساعد عمى التفوق،ور رغبة في التفوق وتحقيق الذات وتطال
 وحدة الشخصية ومدػ تأثير العوامل االجتماعية في تحديد السموك.

شعور يا تتكون من األنا والبل  لمشخصية وأن  كما نجد يونغ يخالف آدلر وفرويد في نظرتو 
 .2شعور لجمعيالشخصي والبل  

رغم اختبلف فرويد تبلميذه وتمسك كل منيما برأيو ىذا ال ينفي وجود رأؼ يجمع 
اتفقوا عمى فكرة سيطرة الغرائز البشرية  فرويد ويونغ وآدلروالدليل عمى ذلك أن  بينيما؛

 نان بصفة عامة.عمى سموكيات الفرد أو المبدع أو الف
لكن لكل  كان مجرد وسيمة اعتمد عمييا النقاد؛ من ىنا نستخمص أن المنيج النفسي  

كانت دراساتيم تصب في ىذا المنيج  دليل ذلك ما حصل لفرويد وتبلميذه؛ ناقد مأخذه،
 لكنيم اختمفوا في آرائيم ونظرتيم لئلبداع الفني. ،النفسي  

 بصفة عامة ضربا من ضروب التنفيس لئلنسان،لقد كان األدب أو اإلبداع الفني 
 فما عمى المبدع إال   بداخمو مكبوتات ورغبات وكبلم يمنعو العرف والعادات والمجتمع، أن  

كما أسماىا  ان يخرج تمك الطاقة الكامنة في الداخل في شكل كبلم أو رسم أو موسيقى،
، باألحاسيس الكامنة في النفسفرويد ىي مكبوتات تخرج في شكل كبلم إبداعي فني ممئ 

 شعور(.وعي)البل  وىذه التغيرات تخرج لمعالم الخارجي في حالة البل  

                                                           

 .86يوسف وغميسي، مناىج النقد األدبي مفاىيميا وأسسيا، ص  - 1
 .137-136، ص 2013، الشركة العربي، القاىرة،2إبراىيم السعافين، خميل الشيخ، مناىج النقد الحديث، ط - 2
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الذؼ سمط الضوء عمى منطقة غفل عنيا  ي  ويعود الفضل إلى المنيج النفس
دون كشف خفايا النص أو العمل  الدارسون في تحميميم أو دراستيم لؤلعمال الفنية،

 تمقي)القارغ( حتى المؤلف بحد ذاتو غابت عنو.األدبي التي ال يعرفيا الم
كما  و مصاب بالعصاب؛مو بالغ في إرجاع المبدع بأن  فرويد في دراساتو وتحمي   غير أن     
وىذا  و ركز عمى العقد واألمراضكما أن   أكثر منو نقد، نقده تحول إلى تحميل نفسي   أن  

أما  الكاتب يستطيع أن يسيطر عمى أوىامو وخيالو وتصوراتو؛ ألن   يتناقض مع الواقع؛
 ع بل األحبلم ىي التي تسيطر عميالحالم فبل يستطي

 :مجاالت المنهج النفسي  . 3.2.1
 :تيةفي دراسة األدب أن يمقي الضوء عمى المسائل اآل يحاول المنيج النفسي  

  ير الشعورية الشعورية وغالبحث في عممية الخمق واإلبداع الفني وبيان العوامل
 العمل االدبي. التي تشكل من خبلل

   ة لؤلدباء لبيان العبلقة بين مواقفيم وأحواليم الذىنية وبين الدراسة النفسي
يتو كذلك من وفيم نفس   أؼ معرفة سيرة المؤلف لفيم إبداعيم؛ خصائص نتاجيم األدبي،

بعض الدارسين ويضيف  والمجال األول ىو األقدم واألشير من الثاني، خبلل نصوصو.
 لؤلدب وىو: المتأخرين مجاال آخر ليذا الدرس النفسي  
 1أؼ بيان تأثر المتمقي باألدب. دراسة العبلقة بين الدب واآلخرين؛

 لم ينفرد بو فرويد فحسب بل ىناك تبلميذه مثل آدلر ويونغ، التحميل النفسي   إن  
مبلحظاتيم وما غفل عنو فرويد وأتباعو الذين جعموا رسائميم ليتبعوا منيجو ويضيفوا إليو 

 .في نظريتو

                                                           

 .54-53وليد قصاب، مرجع سابق، ص  - 1 
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وكان لكل واحد منيما  نجد تبلمذة فرويد )يونغ وآدلر( يعارضانو في بعض النقاط؛
 رأيو في إرجاع عممية اإلبداع وفكرة الدافع الغريزؼ.

 :اآلليات المتبعة في تحميل شخصية المبدع .4.2.1
 ا في مجال األدب ما يأتي:نفسي  من أىم الطرق المتبعة في تحميل شخصية المبدع 

 الستخراج معمومات عن سيكولوجية المبدع. تحميل أثر معين؛ .1
ثم تطبيق  ة لممؤلف؛تناول عموم آثار المؤلف الستخراج نتائج عامة عن الحالة النفسي   .2

 النتائج لتوظيف آثار بعينيا من آثار المؤلف.
 ثم تطبيق النتائج؛ واليوميات،تناول سيرة الكاتب بتحميل األحداث والوثاق والرسائل  .3

 ولتوضيح كل مؤلف من مؤلفاتو.
 1اظيار انعكاس الحياة عمى آثار المؤلف وتبين معناىا الحقيقي في سيرة حياتو. .4

ون في دراساتيم لبعض ولكي نوضح ىذه اآلليات التي اتبعيا المحممون النفساني  
 يل.المبدعين نأخذ مثاال يوضح ىذا التحم  

النماذج التي اخترناىا كنموذج لفرويد الذؼ طبقو عمى شخصية ن ىذه يب نم
 ومن ىذه اآلليات ما يأتي: الفنان والرسام المعروف عالميا، "دافنشي"؛

 " مثل:"دافنشيقام فرويد بجمع وثائق 
  وفي ىذه المذكرات ىو الحمم الذؼ راود "دافنشي"  حياتو؛و مذكرات تمس شخصيتو

 .في طفولتو المبكرة
  كتابات الفنان عن أمور غير شخصية مثل مقاربتو بين النصوص وفن النحت

 كذلك ما كتبو عن العبلقة بين الحب والمعرفة. ورثاؤه لحال النحاتين؛

                                                           

 .191دمحم دغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص 1
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 نما ىي كتب قد ك وثائق تاريخية لم يكتبيا الفنان نفسو؛ تبت عنو تنبؤنا ببعض وا 
 حديث المؤرخين عنو. ،أحداث حياتو

 أن "دافينشي" لم يدخل في حياتو اسم امرأة قط. منيا مبلحظات سمبية؛ 
  1.نان وتعتبر مكتممة "كالموناليزا"بعض الصور التي رسميا الف 

يحاول فيو بقدر  ،لدالئل من الناحية األركيولوجيا*بدأ فرويد بتحميل ىذه الوثائق وا
الفنن كما انو يرػ أن حاضر  اإلمكان أن يبرز لنا عوامل السموك الدفينة لدػ الفنان،

 2وىو نتيجة حتمية لماضيو الطفولي. ليس سوػ نتيجة لماض بعيد؛
فجاء مصطفى سويف  جل مجيودات فرويد تنصب عمى طفولة الفنان؛ نبلحع أن  

لم  ،منيج فرويد في ىذا البحث لم يكن منيجا تجريبيا موجيا بالمعنى الدقيق ليقول "أن  
بحيث  تبريريابل كان منيجا  ؛تدحضيا أوالتجربة عنييا يكن منيج الفروض التي ت

و لم يجد ىذه فرويد لم يكن ليعجو عن العثور عمى وثائق أخرػ لو ان   نستطيع القول أن  
بل ولم يكن ليجز عن التأدؼ منيا إلى نفس النتائج التي تأدػ إلييا  الوثائق التي درسيا؛
  3في بحو الحاضر".

 
  

                                                           

 .78، صاألسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر خاصةمصطفى سويف،  -1
: عمم ييتم بدراسة الماضي وبصفة عامة تتفق المصادر عمى أن و عمم يدرس التاريخ القديم. نبيل عمي *األركيولوجيا

، 2012، 4+3الدراسة األنثروكيولوجية، )مفيوميا واستخداماتيا(، معيد اآلثار الجامعية األردنية، عمان، األردن، ع 
 .451ص 
 .78مصطفى سويف، المرجع السابق، ص - 2
 .80المرجع نفسو، ص  - 3
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 :عند العرب المنهج النفسي   .1.1
بينما عند العرب ال يزال  عند الغرب مألوفا لو آلياتو ومقوماتو؛ النفسي  أصبح لمنيج 
عمى يد جماعة  1989وكانت بداياتو في القرن العشرين بالتحديد سنة  في طور تكوينو،

تدور حول عبلقة عمم النفس  )طمبة الدراسات العميا لكمية األدب؛ أنشأت دراسة جديدة
 .1باألدب(

و"دمحم  ظير عمى يد "أحمد أمين" العرب عمى أن المنيج النفسي  كما اتفق الدارسون 
وكانت أعماليم عبارة عن  المذان كانا يختصان بيذا المنيج الجديد؛ خمف هللا أحمد"،

 2رسائل تخرج مميدين ليذا المنيج الجديد.
حين  ة في أدب العرب القدامى؛ي  كان "أمين خولي" أول من عني بالمبلحظة النفس

بعنوان "الببلغة وعمم النفس" وتبله "دمحم خمف هللا" بمقال حول "التيارات الفكرية نشر بحثا 
 3ومقالو حول "نظرية عبد القاىر الجرجاني في أسرار الببلغة". التي أثرت في األدب"،

ولكن بعد  ي عند العرب ابتدأت تنظيرا فقط،من المبلحع أن بدايات المنيج النفس  
ان ( بحث بعنو 1939ذلك ما يأتي: حيث نجد ألمين خولي )فترة صار لو مطبقين ومثال 

و"مصطفى سويف" بأطروحتو في عمم  ،"الببلغة وعمم النفس"، وكذلك "دمحم خمف هللا"
سماعيل" كما نجد "عز الدين إ ة لئلبداع الفني في الشعر خاصة"،النفس "األسس النفسي  
نحى تطبيقي خاصة في ء بمالعبقرية وجا النرجسية؛ العصاب؛ :ببعض القضايا مثل

 4الروايات.المسرح و 

                                                           

 .6قاىرة، )د.ت(، ص، ال4عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي لؤلدب، ط- 1
، ط- 2  .43، ص1991، دار الجيل، بيروت،1خريستو نجم، في النقد األدبي والتحميل النفسي 
 .والصفحة نفسيا، نفسو المرجع- 3
 .154-152إبراىيم السعافين، جميل الشيخ، مناىج النقد األدبي، ص- 4
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"لقد اشتير بعض النقاد في  وال ننسى فضل جماعة من النقاد تميزوا بيذا التطبيق:
" و"إبراهيم عبد القادر المازني( 1964-1989" )"العقادأمثال  تطبيق المنيج النفسي  

وكذلك طالبو  "،( و"مصطفى سويف1980-1917" )و"دمحم النويهي( 1890-1943)
 1".الحميد" والدكتورة "سامية الممة "شاكر عبدالدكتور 

وكان لو كتاب موسوم  ،" كانت في الشعر"مصطفى سويف كما نجد جل دراسات
" "شاكر عبد الحميدكما نجد تمميذه  "، ة لئلبداع الفني في الشعر خاصةب:"األسس النفسي  

 2" كان تخصصيا في المسرح.الممة"سامية كذلك الدكتورة  اختص في القصة العربية،
ي " الذؼ اشتير بالتنظير ثم التطبيق لممنيج النفس  جورج طرابيشيكما أننا ال ننسى فضل "

الذؼ طبق ىذا المنيج عمى الرواية والمسرح بصفة  "عز الدين"كذلك  خاصة في الرواية،
الشعر الذؼ درس العديد من الشخصيات في  دمحم النويهي"إضافة إلى ذلك " خاصة،

 العربي القديم خاصة.
كما قمنا لقد تأثر العرب بيذا التيار والمنيج الجديد فقد أدلوا بدلوىم في ىذا المجال 

 وأبيأمثال المتنبي وبشار وأبي العالء كوسمطوا الضوء عمى العديد من الشعراء 
حب الشيرة واالمتبلك  :في شعرىم تعويضا لنقص يعانون منو)...( المذين رأوا نواس

 3والسمطة أو التممك والنرجسية.
ثم  نجد نقادنا العرب يستقون المادة النقدية من المناىج الغربية مثل المنيج النفسي  

 لكي يصموا إلى خميط ذو نكية خاصة ممزوج بما ىو قديم، يطبقونو عمى موروثنا األدبي،
ستيواء القارغ وصوال لقراءات جديدة بعيدة عن الركاكة والتممق ال وما توصل إليو حديثا؛

 بقراءات جديدة.
                                                           

 .23يوسف وغميسي، مناىج النقد األدبي، ص- 1
 .152ميل اشيخ، مناىج النقد الحديث، صإبراىيم السعافين، خ- 2
 .86صالح ىودؼ، النقد األدبي الحديث، ص- 3
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 :موقف وآراء النقاد العرب من المنهج النفسي   المبحث الثاني:
مثل باقي المناىج السياقية التي حظيت  لقد تمقى النقاد العرب المنيج النفسي  

وىناك م عارضو  ،فمنيم من تبناه وسمم بمبادئو بحضور قوؼ عمى مائدة النقد العربي؛
إذ لم يرفضو ولم يتبناه كل  كما أننا نجد من وقف موقف الوسطية؛ ورفضو رفضا قاطعا،

 ومن بين رواد ىذا المنيج بمؤيديو ومعارضيو نذكر ما يأتي: التبني،
 :موقف األنصار .2

 جورج طرابيشي: .2.2
وىو مفكر وناقد  من المفكرين الذين تأثروا بالنظرية الغربية، جورج طرابيشييعد 

معاصر لو عدة تراجم لمؤلفات فرويد تصل حوالي مئة كتاب في الفمسفة والفكر 
يل حيث كان لو حع في تطبيق مناىج التحم   الروائي، والتحميل النفسي   واأليديولوجيا

  1عمى األعمال األدبية العربية. النفسي  
إذ درسيا من منظور  تنصب جل دراسات طرابيشي عمى الرواية العربية المعاصرة؛

 أما أىم كتبو التي جاء بيا فتتمثل في: ويعد من الذين تميزوا بالتطبيق، ،نقدؼ
 ،(.1972دراسة في أدب توفيق الحكيم ) لعبة الحمم والواقع 
 ( 1973هللا في رحمة نجيب محفوظ الرمزية.) 
 ( 1977شرق وغرب رجولة وأنوثة.) 
 ( 1978األدب من الداخل.) 
  (.1982الرواية )عقدة أوديب في 

                                                           

مذكرة  خديجة فارسي، النقد النفسي  في كتاب عقدة أوديب في الرواية العربية )جورج طرابيشي، عمار حبلسة(،- 1
 .2ص ،2013/2014ورقمة، ماستر، قسم المغة واآلداب، جامعة قاصدؼ مرباح،
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من بين األعمال التي درسيا طرابيشي شخصية "المازني" في رواية "الدوران في 
وأنو يعاني  ،رواية العائمية لشخصية "المازني""التي يرػ أنيا تندمج ضمن ال محارة الذات

     من عقدة أوديب.
سيرة طرابيشي في تحميمو عمى ربط الصمة بين النصوص الروائية وبين الحيث ركز 

مشيرا في كل مرة إلى سموك واقعي من سموكيات  الذاتية لممازني في أكثر من موضوع،
 1الكاتب.

ولكن ليكن  ،''المنطق المنيجي في ىذه الدراسة ىو التحميل النفسي   :حيث يرػ أن
فنحن ال نريد  عندنا نقطة انطبلق ال نقطة وصول، يل النفسي  واضحا من اآلن أن التحم  

بل نطمح من منطمق ليذا السياق إلى الكشف عن  ؛إلى سياقو النفسي   اختزال النص أ
 2أبعاد جديدة لمنص األدبي''

و"توفيق الحكيم" رىاب الجنازات  لقد رأػ "طرابيشي" أن "المازني" لو عقدة أوديب،
حيث قال ''فبل ريب  ني من داء الصراع الذؼ عانى منو منذ الطفولة،او"نجيب محفوظ" يع

نجيب وداء الصراع الذؼ عانى منو  ؛ورىاب الجنازات لدػ توفيق الحكيم يالمازنفي أن 
نة ىي قرائن سيكولوجية ثمي .الخ،.في طفولتو ورىاب األفاعي لدػ حنا مينة. محفوظ

 من وجية نظر الدب ال من وجية نظر عمم النفس، ،ولكن األثمن منيا بما ال يقاس
 3تحمميا العمال األدبية ليؤالء الكتاب.)رؤية العالم( التي  المادة األيديولوجية

كان "طرابيشي" يركز في تحميمو عمى الشخصية الروائية ومعرفة العوامل التي 
كما أنو يسعى غمى ربط الشخصية بالعمل لمعرفة خطوط  أسيمت في تشكيميا وبنائيا،
 االتصال بين الفن والفنان.

                                                           

 .158ص السعافين وخميل الشيخ، مناىج النقد الحديث،إبراىيم  - 1
 .6، ص1987، 2جورج طرابيشي، عقدة أوديب في الرواية العربية، دار الطميعة، بيروت، لبنان، ط - 2
 .والصفحة نفسياالمرجع نفسو،  - 3
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 دمحم النويهي:. 1.2
عمل رئيسا لقسم  وحل عمى الدكتوراه من لندن، ىو أستاذ جامعي درس في القاىرة

ثم أستاذا في قسم المغة العربية بالجامعة األمريكية  المغة العربية في جامعة الخرطوم،
  1بالقاىرة.

نظرا لما كانت تمتاز بو  مجمعة من الدراسات لفتت النظار إليو؛ النويهي"أصدر "
ومن بين دراساتو التي تميز  افية والعممية،لمكانتو الثق من جدة وطرافة وقدرة عمى التحميل،

 بيا:
 الشعر الجاىمي.        -.            نفسية أبي نواس -
 ثقافة الناقد.         -قضية الشعر الجديد.          –
 2شخصية بشار -

يل العديد من الدارسين العرب أمثال "النوييي" الذؼ يسعى غمى ولقد أفاد ىذا التحم  
ة والمظاىر السموكية المتجمية في أشعار "أبي نواس" وأخباره الخصائص النفسي  استنباط 

 إلرىافمنتييا إلى تفسير تعقيده باالضطراب الجسماني المتصل بطبيعة تكوينو نتيجة 
كما كان متعمقا بالخمرة  حسو وتوتر أعصابو ورابط األمومة التي تزوجت بعد أبيو،

حساسو نحوىا:  3مو.إحساس الولد نحو أ وا 
كما ركز  ة،كان "النوييي" يرجع سبب شذوذ أبي نواس" إلى العوامل الخارجية النفسي  

حسن  رشيق الحركة، جميل الوجو، بأنو رقيق المشاعر، البشرة، عمى تكوينو الجسمان،
 و أصبح يرػ أن  ألن   كما أضاف إلى ىذه العوامل وفاة أبيو وىو غير ورواج أمو؛ البدن.
لذا  عيشو في العصر العباسي الذؼ كثر فيو الميو والمجون،كذلك طبيعة  ،خائنة أمو

                                                           

 .165إبراىيم السعافين وخميل الشيخ، مناىج النقد الحديث، ص - 1
 .فسياوالصفحة نالمرجع نفسو،  - 2
 .87، صصالح ىودؼ، النقد األدبي الحديث - 3
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كما قيل أن أمو  ،ة التي تروؼ عطشوأصبح يرػ "أبو نواس" الخمرة ىي الفتاة أو الجاري
 1كانت صاحبة الحانة التي يجمس فييا ويثمل مع أصحابو.

 نموذج ألبي نواس في الخمرة قام بتحميمو النوييي:
 يبمت  جير ي  ا والي  ي  ني بظم  حمف  ا وت  ى  ر  ني د  رضع  ت  

و السغب  2فقمت أحبو إلى الرضاع كما تحامل الطفل مس 
 كما نجد مثاال آخر:

 .زرتيا خاطبا فزوجت بكرا                          ففضضت الختام غير مميم
 3.عن فتاة كأنيا حين تبدو                          طمعة الشمس في سواد النعيم

عمى الذكور دون اإلناث المواتي وجد  تبين "لمنوييي" شذوذه الجنسي،ىذه األبيات 
أنو يتفق مع "فرويد" في ء بو النوييي نبلحع بمن خبلل ما جا فيين صورة أمو الخائنة،

 .وكذلك "آدلر" في عممية التعويض لمنقص ،تحميمو النفسي  
عقدة أوديبية في نظر  ألن "أبا نواس" لو ا "فرويد" فاتفق معو في العقدة األوديبية؛أم  

 4"النوييي".
فقد كانت ال تختمف عن منيجية  ،1951ا دراستو لشخصية "بشار بن برد" أم    
 5في كتابو "ابن الرومي حياتو من شعره". "العقاد"
 

                                                           

 .167، ص المرجع السابق - 1
 .168المرجع نفسو، ص  - 2
مريم ىبلل، الدرس النفي ألبي نواس ما بين العقاد والنوييي، مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية،  - 3

 .50، ص 2010، 1، ع 28سمسمة الدب والعموم االنسانية، مج 
 .والصفحة نفسياالمرجع نفسو،  - 4
 .7عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي  لؤلدب، دار الطباعة، القاىرة، )د.ت(، ص  - 5
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"ابن الرومي" من حيث  كانت دراسة النوييي لشخصية "بشار" مشابية لدراسة العقاد
واإلبداع الفني محاولة منو ربط حياة الشاعر بما أنتجو من تحديد العبلقة بين األعراض 

ي( ولتحديد ىذه الصمة يبدأ من التشخيص البيولوجي إلى السيكولوجي)النفس   فعل إبداعي.
 الوصف الداخمي لتمك الشخصية. لىابمعنى يبدأ من الوصف الخارجي 

فكانت دراساتو  ،يعد دمحم النوييي من النقاد الذين نظروا وطبقوا المنيج النفسي  
وكانت ىذه العممية  مستوحاة من الموروث األدبي العربي التي مزجيا بطابع تأثر غربي،

وىذا ما جعمنا نقول بان النوييي يبتعد عمى ما جاء بو العقاد من الخصائص التي  دمج،
 .ميزتو عن غيره في تطبيق المنيج النفسي  

 :عز الدين إسماعيل. 2.2
من النقاد العرب الذين طبقوا وامتازوا في تطبيق المنيج  الدين إسماعيلعزيعد 

حتى إن لو عدة كتب تناولت  كما أن لو العديد من اآلراء النقدية في ىذا االتجاه، ،النفسي  
 "التفسير النفسي   ومن بين كتبو التي اشتير ىا في ىذا المجال كتابو المنيج النفسي  

 ،"لشكسبير هممتالمسرح ومثال ذلك مسرحية "في ىذا الكتاب اختار نماذج من  لؤلدب"،
" "ديستويفسكيوائي واية اختار "اإلخوة كارامازوف" لمر  وفي مجال الر   "سر شيرزاد"،

 1".السراب لنجيب محفوظواية "ور  
أن يكون -في مجال األدب-انو ''ال يمكن لمتحميل النفسي   عز الدين إسماعيليرػ 

ينبغي أن يكون بمثابة إضاءة لمناقد نحو فيم األعمال إنما  مجرد تطبيق لممنيج الطبي،
ي قد ية والتحميل النفس  فنحن من خبلل الدراسات النفس   األدبية وتوسيع دائرة االتصال بيا،
  2ن لم نتمكن من معرفة كل شيء.''ا  نعرف الشيء الكثير عن الفنان و 

                                                           

 .125، ص 2005محد حسين عبد هللا، مدخل إلى النقد األدبي الحديث، دار المصرية السعودية، مصر، - 1
 .126-125، ص 2005، 1النيضة األدبية، ط جابر قميحة، منيج العقاد في التراجم األدبية، مكتبة  - 2



في النقد الفصل االول :                                                                المنهج النفسي    

 

 

25 

ال  لتحميل النفسي  ا عز الدين إسماعيل يحاول أن يقول بان   من ىذا القول نفيم أن  
وعمى كل ناقد أن يتسمح بيذا  بل نستعممو وسيمة لفيم العمل األدبي، نراه كما يراه عمماؤه؛

 ''نتائج التحميل النفسي   و يؤكد بكبلمو أن  كما ان   العمم كي يتوغل في أغوار العمل األدبي.
حيث يقول  ،1فيو مغاالة وقصور في الوقت نفسو'' يا مادة تصمح لمعمل األدبي،عمى أن  

ذا ىناك اشتراك بين عمم النفس واأل ا أم   ب ىذا ال يعني أن يفيد إنشاء أدب،دكذلك ''وا 
 2فائدة يحققيا الناقد ال الفنان'' الفائدة التي نصل إلييا والمحققة من ىذا التحميل النفسي  

من كبلمو نفيم أن عز الدين إسماعيل يؤكد بأن الفائدة تعود لمناقد من التحميل 
وىو األوحد المستفيد من ىذا العمم بالدرجة األولى لكن ربما يستفيد منو الفنان  نفسي  ال

" في نزار قباني" كما سموىا "نرجسية "نزار قبانية عندما درس العقاد نفسي   ومثال ذلك:
وصاحبيا يطاردني  ىذه الدراسة من أىم ما كتب عني لحد اآلن، يعترف ''بأن   أدبو فيو

ومنذ خمقت لحظة بمحظة وقد يمضي زمن طويل قبل أن تكتب عني في أدق أحوالي 
 3.دراسة أخرػ بيذا العمق وىذا الشمول''

فيو  قام عز الدين إسماعيل بتعريف النرجسية* خبلف ما عرفيا العقاد وطو حسين،
وشعور فائق باالعتزاز بالنفس  يا شعور يشعر بو الفنان من عظمة وتميز ذاتي،يرػ بأن  

وذلك  قال ''النرجسية ىي ليست بالمعنى المألوف وبالمعنى العادؼ لمكممة، ورضاه عنيا،
النرجسية  بل إن   و ال يغرم بذاتو وال يضع من نفسو بطبل كما يضع العالم باليقظة؛أن  

 4''.إنما ممغاة يعوضو العمل الفني بنرجسية أرحب ،ىي نرجسية منقولة لمفنان
                                                           

ي لؤلدب، ص - 1  .17عز الدين إسماعيل، التفسير النفس 
 .والصفحة نفسياالمرجع نفسو،  - 2
 .39خريستو نجم، في النقد األدبي والتحميل النفسي، ص  - 3
 .بيا واعتزازه لو، تقديره وفي لذاتو حبو في مفرط يكون  شخص أؼ أو الفنان أن ىي: النرجسية*

 .24المرجع نفسو، ص  - 4
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ولقد  عز الدين إسماعيل يرػ النرجسية بمنظور مخالف لما جاء بو السمف، إن  
 كانت نظرتو ليا مختمفة كل االختبلف عما عرفيا النقاد قبمو.

  :موقف المعارضين .2
 :دمحم مندور .2.1

إقحام العموم والدراسات اإلنسانية  ويرػ أن   يقف مندور موقف الرافض ليذا المنيج،
كما انو يدعو إلى محاربة تطبيق  وغيرىا في أدب إنما ىو قتل لؤلدب وا غبلل المتأدبين،

لن األدب ال يمكن أن  ونقد األدب؛إلييا العموم األخرػ عمى األدب  القوانين التي اىتدت
 .1عناصر األدبية التحتيةنحدده ونوجيو ونحييو إال ب

من طميعة النقاد الداعين إلى فصل األدب ودراستو عن العموم المختمفة  فدمحم مندور
 فيو يرػ أن األدب ال يكتسب قيمتو وتحديده إال من عناصره الداخمية، ومنيا عمم النفس،

النقد كما يرػ  ألن   إذ ال مجال لجعل النقد عمما يستغيث بعموم النفس والجمال واالجتماع،
النصوص وتمييز األساليب وىذا الفن يستعين بضروب من ''ىو فن دراسة  دمحم مندور
مك ولكنو ال يستخدميا ليحاول أن يضع بفضميا قوانين عامة لؤلدب ثم يطبق ت المعارف،

 2فما تماشى معيا كان جيدا وما خرج عنيا كان رديئا'' القوانين عمى النص الذؼ أمامو
مك المرحمة حق الناقد بل واجبو في إذ يصرح في كتابو "المعارك األدبية": ''لن أنكر في ت

ولكنني  ة لؤلديب ومقومات تمك الحالة،تفسير األعمال األدبية عمى ضوء الحالة النفسي  
، لنقد منيجا يأخذونو من أؼ عمم آخرأن يستعيروا في ا كرنأنكرت عمى النقاد وال أزال أ

كما  منيجو الخاص النابع من طبيعة األدب ذاتيا، -ويجب أن يكون –النقد  وذلك ألن  
ية ني أفكر أيضا حق الناقد بل واجبو في توسيع ثقافتو حيث تشمل الدراسات النفس  أن  

                                                           

يوسف وغميسي، مناىج النقد األدبي مفاىيميا وأسسيا تاريخيا وروادىا وتطبيقاتيا العربية، الجسور لمنشر  - 1
 .27ص  م،2007ه/1،1428ط الجزائر، والتوزيع،

 .132 ص 1988، 1هللا، تونس، ط عبد  ع. بن الجديد، مؤسساتدمحم مندور، في الميزان  - 2
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ولكنني أنكر عميو محاولتو إلقحام نظريات تمك  والتاريخية واالجتماعية بل والعممية أيضا،
 1محاولة إلباسيا لؤلدباء قسرا''العموم عمى األدب واألدباء و 

لزامية     ويعني ىــذا الكبلم أن دمحم مندور ال يريد لمنقد األدبي أن يقحم في عموم أخرػ وا 
ال  شرط أن وان يوسع ثقافتو التاريخية والعامية وغيرىا، استقبللو عن العموم األخرػ.

بمعنى  منيج خاص نابع من طبيعة األدب ذاتيا. فالنقد تحتوؼ ىذه العموم األديب والناقد،
 المعرفة المراد اكتسابيا من قبل الناقد يجب أن تكون لغوية أكثر ما ىي معرفة نظرية. أن  

ويحاول مندور أن يبرر وجية نظره التي طالب فييا بعدم حشر المذاىب الفمسفية 
مال األدباء لممذاىب العممية ''إننا ال ندع إلى الجيل وال إلى إى في النقد األدبي قائبل:

 .2والفمسفية بل عمى اعكس دعونا وال نزال ندعو إلى ثقافة األديب المنوعة''
تحرف األدب عن  قد-النفيسي  المنيج –''إن الدعوة ليذا المنيج  دمحم مندورويضيف   

وان االىتمام باألديب باسم عبلقة  3معناه وذوقو والفرار إلى نظريات عامة ال فائدة منيا''
''ولو أننا نمحع مندور في كتاباتو النقدية  األدب بعمم النفس ينتيي بنا إلى قتل األدب،

 4''.المتأخرة يخفف شيئا ما من ليجتو الشديدة الرافضة تجاه ىذا المنيج
 :عبد الممك مرتاض. 1.1

والتي وصفيا بالمريضة  ةيعد عبد الممك مرتاض من ألد أعداء القراءة النفساني  
ثم راح في دراسة القراءة بين القيود النظرية ونظرية التمقي يصب جام غضبو  المتسمطة،

ذن مرضية  القائم عمى افتراض مسبق تجسد في مرض األديب، عمى المنيج النفسي   وا 
لكي يبمغ غايتو . فان لم يكن توىميا فكان ىذا التيار ال يبحث إال عن األمراض، األدب،

                                                           

 .4ص  د.ت(،المصرية، الفجالة، القاىرة، )النيضة  أدبية، داردمحم مندو، معارك  - 1
 .135، صالمرجع نفسو - 2
 .27ينظر: يوسف وغميسي، مناىج النقد األدبي مفاىيميا وأسسيا تاريخيا وروادىا وتطبيقاتيا العربية، ص  - 3
 .والصفحة نفسياالمرجع نفسو،  - 4
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والتي يجب أن  التي تتجسد في التماس األعراض واألمراض ما ظير منيا وما بطن...،
ذن فكل  !فكل أديب من وجية نظر ىذا التيار مريض تعترف األديب وتبلزمو وال تزايمو، وا 

 أدب نتيجة ليذا مريض أيضا.
وأن يرجع األدب إلى جممة  إذ عاب عمى المنيج إلغاء دور اإلبداع األدبي الفردؼ،

 من الترسبات والعقد واألمراض التي تبلزم األديب.
اصطناع اإلجراءات المنيجية عن  ويذكر مرتاض أن من عيوب ىذا المنيج النفسي  
عمم النفس وضع لتفسير  ثم إن   األدب والتعسف في تأويل النص تأويبل جزئيا مسبقا،

 الجمال لمنصوص،ع يده عمى مرتكزات فمن العسير عميو أن يض األعراض الجنونية؛
ن   ليست قراءة األدب في ذاتو، الغاية من التحميل النفسي   ن  أويرػ مرتاض  ما اتخاذ وا 

 1.من خبلل ما أبدعوالنص وسيمة لمتأويل تصرفات األديب 
 :موقف الوسطية .2

 :سيد قطب. 2.2
 بمعنى أن   2'تعبير عن تجربة شعورية موحية.''و 'عمل األدبي بأن  يعرف سيد قطب ال

متأصل في كل خطوة من خطوات ىذه التجربة والشعور واإليحاء ما ىما  العنصر النفسي  
 .ة تبمورت في ألفاظ وكمماتإال تعبيرات نفسي  

إذ ال ينكر  سد قطب من جممة الدارسين الذين وقفوا موقفا وسطيا اتجاه ىذا المنيج،
إذ نجده أكد عمى  منو،في ذاتو ولكنو يعترض عمى جزئيا  أىمية وفاعمة المنيج النفسي  

ذلك في كتابو "النقد األدبي أصولو ومناىجو" قائبل ''وغنو لجميل أن ننتع بالدراسات 
أن تعرف حدود عمم النفس)...( وان  ة ولكن يجب أن تبقى لؤلدب صبغتو الفنية؛النفسي  

                                                           

 .29ص  يوسف وغميسي، مرجع سابق، - 1
 .11سيد قطب، النقد األدبي أصولو ومناىجو، ص  - 2
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يقتصر عميو فيم الشخصية أال  يقف ند حدود الظن والترجيح ويجتنب الجزم والحسم،
 .1ة''اإلنساني

واالستفادة منو شرط أن  ال يمانع في استخدام المنيج النفسي   السيد قطب بمعنى أن  
ويطالب سيد قطب ''باال نعتمد في  يكون ىناك تحفع في ممارسة النصوص اإلبداعية.

 ية والعناصر الشعورية وغير الشعورية وحدىا،تصوير شخصيات القصة عمى العقد النفس  
وتنطبع في حسو وحدة  اإلنسانية كبل مجتمعا ال تفريقا مجزأ،فاألديب يدرك الشخصية 

 2.تتصرف بكامل قواىا في كل حركة من حركاتيا''
بل يرػ أن واجبو  ية،''ال ينكر عمى األديب االنتفاع بالدراسات النفس   فالسيد قطب

ولكن عمى أن تبقى لؤلدب صبغتو الفنية وان نعرف حدود عمم النفس في  أن يفعل ذلك،
 أوسع من عمم النفس، المجال والحدود التي نراىا مأمونة ىي أن يكون المنيج النفسي   ىذا

 3وان يظل ىذا مساعدا لممنيج الفني والتاريخاني''
و يطالب ويشترط عمى ىذا المنيج ضبط حدوده وأن يظل مجرد عنصر من إن  

يستقيم فيمنا ليذا وال  وفي الوقت نفسو ال يمانع من االستفادة منو، مجموعة منيجية،
الرأؼ إال إذا أخذناه في سياق التصور المنيجي الشامل "لسيد قطب" الذؼ يؤكد تصور 

 .4المنيج الواحد في دراسة النص
 
 
 

                                                           

 .217، ص السابق المرجع - 1
 .87بسام موسى، عبد الرحمان قطوس، المنيج النفسي  عند النقاد المصريين المعاصرين، ص - 2
 .191سيد قطب، المرجع السابق، ص  - 3
 .29تاريخيا وروادىا وتطبيقاتيا العربية، ص ينظر: يوسف وغميسي، مناىج النقد األدبية مفاىيميا أسسيا - 4



في النقد الفصل االول :                                                                المنهج النفسي    

 

 

30 

 :عادل فريحات .1.2
موقفا وسطيا نذكر أيضا "عادل ء أيضا التي وقفت من ىذا المنيج ومن جممة اآلرا

من فائدة في وعي الصمة بين األثر الفني  النفسي  م اعترافو بما قدمو التحميل غ"ور ات فريح
ثر الفني؟ انو ال يجيبنا عما إذا كان فإنو اخذ عميو قصوره عن تبيان قيمة اال، ومبدعو

فيذه األمور ال شأن لعمم  ا؟،يمحقا أم مسف عظيما أم تافيا؟ ىذا األثر جميبل أم قبيحا؟
منتييا إلى أن عمم  ي وعمم الجمال.إذ ىي تدخل في أبواب أخرػ كالنقد األدب النفس بيا؛

النفس ليس ضروريا لمفن ولكنو يصبح ذا قيمة حقيقية إذا اندمج في العمل الفني فإصابتو 
وانحل في نسيج األثر الفني فأصبح  عدوػ الجمال والخيال فيو وتخمى عن صرامة العمم،

 1فنا كف عن أن يكون عمما.
 عيوب المنهج النفسي   :المبحث الثالث

لقصوره في تحميل النصوص  عدة انتقادات من قبل النقاد، شيد المنيج النفسي  لقد 
أو ىي وسيمة  ة تدل عمى مرض المبدع،بل أصبح النص عندىم وثيقة نفسي   كما ينبغي؛

تو عمى ركز عمى المبدع ونفسي   كما أن المنيج النفسي   ة المبدع،تساعد عمى فيم نفسي  
ية واألمراض والتحدث بكثرة عن العقد النفس   والفنية،حساب النص وقيمتو الجمالية 

 والعصاب وغيرىا من مصطمحات عمم نفس.
  اإلسراف في استخدام مصطمحات عمم النفس ومحاولة تطبيق تجاربو ونظرياتو

 2ال يخمو من الغمو في كثير من األحيان. عمى شعراء ماتوا منذ قرون،
  الن  دام عمم النفس في نقد األدب،نبو بعض النقاد إلى عدم المغاالة في استخ

لشاعر عمى ضوء قوانين ة ال نفسي  يفتح ذلك يذىب من أصالة العمل األدبي وجودتو،

                                                           

 .31-32، صسابقمرجع  - 1 
 .188دمحم الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص  - 2
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كما ، النفس البشرية يستحيل أن تتطابق تطابقا كامبل الن   ال يصدق غالبا، نفسية عامة
الفنان بما  فالواجب أن تحكم عمى أن التركيز عمى نفسية األديب قد يضر بالفن بحد ذاتو،
 1يقدمو لك من عمل فني ال عمى ما تقدمو حياتو ومركزه.

  وىناك ما يعيب ىذا المنيج فيناك بعض النقاد الذين تحول النص عندىم إلى عقد
كما أن ا ما تجاوزه النقاد في دراساتيم، وىذ نرجسية أو عقدة أوديب، ة،عامة كعقد نفسي  

 2ن يدرسوه دراسة كاممة شاممة.ىناك من النقاد من يحكمون عمى النص قبل أ
   واإلبداع  تصب في حقائق النفس اإلنسانية، يل النفسي  كما نجد جل اىتمامات التحم

سواء في  األدبي يعد دليبل وبرىانا يعتد بو المحمل إلعطاء نماذج وأمثمة من األدب،
''عمماء النفس  إن   الشعر أو النثر بأجناسو ليثبت شذوذ المبدع وعصابو ومرضو.

ىد عمى مبادئيم وقواعدىم المحدثين يستخدمون الشعر وغيره من أشكال األدب كشوا 
ية يا فتصبح دراسة األدب ونقده مجرد شاىد عمى بعض الحاالت التي توصف بأن   ،النفس 
 3شذوذ.
   مما أدػ إلى تساوؼ  ،جماليات النص واالىتمام بالجانب النفسي   إىمال المنيج النفسي

 .وردئياالنصوص من جيدىا 
   وىذا ا يحط من  اىتم بالغرائز وربطيا باألعمال الفنية وكل اإلبداعات، المنيج النفسي

 4قيمة اإلنسان إلى الحيوان الذؼ تسيطر عميو الغرائز.
 و يركز عمى ئيا ولعل تميز الثاني عمى األول ألن  التسوية بين النصوص جيدىا ورد

 .ة لمنصالنفسي  الداللة 

                                                           

 .92أحمد الرقب، تقد النقد يوسف بكار ناقدا، ص  - 1
 .93المرجع نفسو، ص  - 2
 .59بيروت، لبنان، )د. ط(، )د.ت(، ص صبلح فضل، مناىج النقد المعاصر؛ افريقيا الشرق،  - 3
 .68وليد قصاب، مناىج النقد الدبي الحديث، ص -4
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   ا أكثر منو منيج نقدؼ يحمل النتيجة التي توصل إلييا المنيج تكون تحميبل نفسي   إن
 1النصوص وتذوقيا والكشف عن جمالياتيا وقيميا.

 2لمرموز الفنية. سي  فاإلفراط في التفسير الن 
   سماىا وعي كما االىتمام المبالغ فيو بمنطقة البل   عم ة صاحبو،لربط بين النص ونفسي

كل تفسير ألسرار  "عبد القادر فيدوح" ''العمبة السوداء'' التي يجد فييا الباحث النفساني  
 .العمل اإلبداعي

 ،كما نجد فرويد يعترف بقصور ىذا المنيج في األعمال األدبية والفنية بصفة خاصة 
س ولكن لربما يستفيد الناقد من عمم النف ألن األدب ليس من اىتماماتو وال من اختصاصو،
ة اإلنسان عمم النفس ىمو دراسة نفسي   ألن   أن يكون كمنيج مستقل بذاتو فيو بعض الشك،

 3ال أن يدرس ما أنجزه من نصوص.
   وحده في الدراسات األدبية والنقدية ال يفي بالغرض  االعتماد عمى المنيج النفسي

الفنية والجمالية حيث انو ال يتناول سوػ بعض الجوانب األخرػ مثل القيمة  المطموب،
 4ودالالتو التاريخية واالجتماعية.

   ة المبدع يذىب الدارس أو الناقد ويبعده عمى الغمو أو التركيز المسرف في نفسي   إن
وىذا ما يسبب في قتل النص واالبتعاد عن  الجانب الفني والجمالي لمعمل اإلبداعي،

 5ا لمقارغ أو المتمقي.جمالياتو التي من المفروض عمى الناقد البحث فييا وكشفي
 

                                                           

 .92صالح ىودؼ، النقد األدبي الحديث، ص   -1
 .32يوسف وغميسي، مناىج النقد األدبي، ص - 2
 .والصفحة نفسياالمرجع نفسو،  - 3
المعرفة الجامعية، الجامعة اإلسكندرية، )د. ط(، عثمان موافي، مناىج النقد األدبي والدراسات األدبية، دار   - 4

 .71، ص 2005
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. -4
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 :معالم من حياة العقاد :لالمبحث األو

 :حياتو ونشأتو  .1

واألمة  تميز بعدة خصاؿ، رجل مثقف ابف عصره، العقاد مف المتعارؼ عميو أفّ 
كاف العقاد أديبا ومفكرا  يا أنجبت رجال عظيما يتميز بصفات فذة ونادرة،العربية تفتخر بأنّ 

كما انو ناقد وكاتب وشاعر لو عدة قصائد ومؤلفات  عمالقا متميزا بأخالؽ عالية، عبقريا؛
والمكتبة ثرية بيذه الكنوز الخالدة إلى  دب العربي شممت كل نوايي اليياة،خالدة في األ
 يومنا ىذا.

 ـ في أسواف،1889يو يون 28يوـ الجمعة  العقادا بالنسبة ليياتو ونشأتو ''ولد أمّ 
 لو خمسة إخوة ذكور وأختيف؛ وكانت أمو ىي الزوجة الثانية؛ ؛دمحم إبراىيم العقادأبوه 

 1وكاف والده معروفا بالوقار واألخالؽ الفاضمة وشدة التديف'' والعقاد أكبرىـ،

التيق  في بت ممئ باليب التواضع ''كاف مف أسرة متواضعة، العقادابتدأت يياة 
منذ يداثتو اظير شخصية قوية ذكاء يادا وشغفا بالمطالعة  االبتدائية فالثانوية،بالمدرسة 

 2''.وطمويا إلى منزلة عالية مف العمـو والمعرفة

كما انو وجد عدة مساعدات مف قبل  كما قمنا ظيرت عميو سمات الطالب الناجح،
كتبة القرية ثـ أليقو شيوخو في طمب العمـ ''كاف العقاد يتمقى مبادئ القراءة والكتابة مف م

ىناؾ اكتشف  والده بمدرسة أسواف االبتدائية وىي المدرسة الوييدة في تمؾ المنطقة،

                                                           

راضية زرواؿ، عباس ميمود العقاد؛ آراؤه النقدية وتجاربو النقدية، اشراؼ عز الديف بوبيشر، ييث لنيل درجة -1
 .6 ص، 1999/2000،رمنتوري، قسنطينة، الجزائالميسانس في المغة العربية، الجامعة المركزية، اإلخوة 

، 1996، 1الجيل، بيروت، لبناف، ط ينا الفاخوري، الجامع في تاريخ األدب العربي؛ األدب اليديث، دار -2
 .290ص
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كاف يداـو عمى دروس الشيخ "ميمود أفندي" في  معممو موىبة العقاد وسعة فكره ودىاه،
 1صايب صييفة األساتذة'' عبد هللا النديم"مجالس اليذاوي )...( وكاف يمـز األديب "

يتمقى التيفيز والتشجيع مف شيوخ العمـ وخاصة مف الشيخ فخر الديف  العقادف كا
 2دمحم الدشناوي وأستاذه اإلماـ دمحم عبده الذي قاؿ لو ''ما أجدر ىذا أف يكوف كاتبا''

وكاف العقاد متأثرا بالصيافة وما تصدره الصيافي عبد هللا النديـ وىو صايب نقاالت    
''أصدرت يوما صييفة "التمميذ" مياكاة لصييفة "األستاذ" وفتيتيا كثيرة ييث قاؿ العقاد 

بمقاؿ عنوانو "لو كنا مثمكـ لما فعمنا فعمكـ" معارضة لمقاؿ النديـ "لو كنتـ مثمنا لفعمتـ 
''كانت عالقتي بالصيافة عالقة الكتاب مف ييث قاؿ  .3مثمنا" يعني بيا األوروبييف

 أشرؼ عنيا األستاذ الجميل ايمد لطفي السيد، ة"منزليـ فكنت اكتب في جريدة "الجريد
 4وكاف أوؿ منشور في الشعر في صييفة "المواء".

طمويا يغار عمى وطنو  ، رى شخصيتو فقد كاف رجال عميق الفكا بالنسبة إلأمّ 
مقدس لمعمـ: ''ميمود العقاد مف  ميب ألىمو، وعرضو ،وىو رجل ميافظ متديف،
فيو مف نايية العمـ والثقافة بير  اطة بشتى مقوماتو،الشخصيات الفذة التي تصعب اإلي

الفكر  ىودقة في اآلراء وعمى سيطرة الموضوع وىيمنة عم يزخر بشتى فروع المعرفة،
وىو مف نايية المقدرة الذىنية توقد في الذكاء بعد في الممح وامتداد الرؤية وعمق  والكممة،

وتقيد بنظاـ  ؛ووقار ال يأبى السخفوىو مف نايية الخمق صالبة ال تميف  في النظر،

                                                           

ص  ،2009، 1 ط األردف، ،فعماف، عما إضاءات، دارعيسى إبراىيـ السعدي، العقاد العبقري العمالؽ، سمسمة  1
29-37. 
 .57ص  ،2005ط(، )د. مصر،دار النيضة المصرية،  عباس ميمود العقاد، أنا، - 2
 .58المرجع نفسو، ص  - 3
 .61ص  المرجع نفسو، - 4
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وتمسؾ باليرية ولديمقراطية والروح اإلنسانية وىو رجل الوطنية  اليياة ال يييد عنو،
 .1الصادقة والعروبة اليقة ''

فالرجل كما يقاؿ  وقد يبدو اليديث عف مظير الرجل وىيئتو شيئا مف فضوؿ الكالـ،   
ولكف لمصورة أثرىا ويضورىا عمى  ؿ فيو،بعقمو وقمبو ال بصورتو وشكمو وىذا ال جدا

تسميط الضوء عمييا مف صميـ  فإفّ  سموؾ الشخصية ميما يكف مف أمر صورتو الجسمية،
 نفسو في دراستو لمشخصيات. العقادالمنيج الذي اعتمد عميو 

 :تكوينو وثقافتو .2

ثقافي و طبع بطابع كما أنّ  معتمدا عمى نفسو في تكوينو وبناء شخصيتو، العقادكاف 
يد القمـ المؤثرة في األدب أاليده وعقيدتو وتفكيره ''العقاد مصري يتى في عاداتو وتق
بدأ شاعرا مجددا ومارس  وىو عصامي في تكوينو الثقافي، العربي اليديث إبداعا ونقدا،

وخاض معارؾ نقدية عبر  النقد والبيث فأعطى المكتبة العربية ثالثة وثمانيف كتابا،
 2مرايل عمره.''

كانت جل إسياماتو النقدية ومتابعاتو تشمل الفنوف القديمة واليديثة العربية 
مجدد يتخذ مف العقل والمنطق أساسا كما قمنا  ألف موقف فكره عربي إسالمي، والعالمية،

وعمى الرغـ مف ظروفو الصعبة ''فقير النشأة عاش في ظل أسرة مف  أساسا ألطروياتو.
إال  3موظف صغير والعقاد نفسو بدا يياتو موظفا صغيرا'' الطبقة الوسطى الصغيرة فأبوه

و شكل مكتبة خاصة بو كما سمعنا بأنّ  أنو صنع لنفسو مكانة مرموقة في العمـ واألخالؽ،
 مف مصروفو الشيري الضئيل.

                                                           
.092الفاخوري، الجامع في تاريخ األدب العربي، ص  حنا-1  

 .35ص  ،هللا، مدخل النقد العربي اليديث دمحم يسيف عبد - 2
 .23ص  ،1988ط(، )د. رجاء نقاش، عباس ميمود العقاد بيف اليميف والسار، دار المريخ، - 3
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و كما أنّ  ،بامتيازبل برع في المجاؿ السياسي  لـ يبرع في األدب وفنونو فقط، العقادو     
وفي ىذه الفترة كاف عمره في  1919الثوري ''كاف العقاد كاتبا ثوريا في فترة لقب بالكاتب 

و كاف كاتب ليزب الوفد الذي قاد الثورة كما ان كما سموه كاتب الشعب األوؿ، الثالثيف،
 .19221ثـ "البالغة"  1920المصرية وكاف ينشر مقاالت في صييفة "األىراـ" سنة 

، توفيق اليكيـ طو يسيف، العديد مف األدباء في عصره أمثاؿ: العقادواكب 
كما نجد العقاد  كميـ امتازوا بنشاط فكري وأدبي خصوصا، زكي مبارؾ، الرافعي، المازني،

كما لقب في ذلؾ الوقت "أيمد  ،لضوء عمى الشاعر أو أمير الشعراءفي تمؾ الفترة سمط ا
 شوقي" الذي نقده أشد االنتقادات.

 :أعمالو وانجازاتو .3

كما كاف موظفا وصيافيا  العديد مف األعماؿ وفي شتى المجاالت، العقادلقد أجز 
ونقصد بكممة أعمالو ىنا ليس بيذا  وكاتبا وناقدا وشاعرا ورجال سياسيا لو عدة أعماؿ،

المفيـو بل بما أنجزه مف كتب ومؤلفات فإف ''تراث العقاد األدبي غزير اإلنتاج ومتنوع 
وضوعات يتقاطع فيو األدبي والفكري والتاريخي والعممي)..( وأوؿ عمل لو كتاب الم

ألّف كتاب "يياة قمـ" أي  1963إلى غاية عاـ  1912"خالصة اليومية والشذوذ" سنة 
 2أكثر مف نصف قرف''

ومنيا ما  ،رىو في النثر والبعض آخر في الشع لمعقاد العديد مف المؤلفات منيا ما
الجرائد والصيف وبطبيعة الياؿ ىذه الكتب في بدايتيا عبارة عف ىو مقاالت فض 

 مقاالت نشرت في الصيف ثـ جمعت في كتب.

 ،يياتو مف شعره ابن الروميكتاب  ىناؾ كتابات تتضمف موضوعا وايدا مثل:
شعراء مصر بيئاتيـ في الجيل  وشاعر الغزؿ عمر بف ربيعة، وكتابو رجعة أبي العالء،

                                                           

 .26، ص السابق المرجع - 1
 .30ص  ،2009، 1ط عبد اليفيظ الياشمي، مصطمح الشعر في تراث العقاد األدبي، عالـ الكتب اليديث، - 2
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وكذلؾ كتب متعددة الموضوعات  والشاعر. غةموال يسف بف ىانئ، اؿ أبو نواس الماضي،
وساعات بيف الكتب  مراجعات في األدب والفنوف،، مطالعات في الكتب واليياة مثل:

 1وغيرىا مف المؤلفات التي سار بيا الركباف. والناس،

 وسعد ابن الرومي، عدة دواويف شعرية ولو مؤلفات في النثر مثل: لمعقادنجد 
 .2لو كذلؾ سمسمة العبقريات ر في الميزاف،وىتل ،زغمول

كاف لمعقاد رأي في المرأة وكانت ىناؾ العديد مف المؤلفات تتيدث عف المرأة ومثاؿ  
"األديبة القاصة صوفية عبد هللا في مقاؿ ليا عف المرأة عند العقاد" ونممس ىذا  ذلؾ:

 3بأنو يفيميا في نظر النقاد.الطرح خاصة في كتابو "خالصة اليومية والشذوذ" 

وكاف في ديوانو الجزء األوؿ والثاني أكثر مف قصيدة غزلية  كاف العقاد شاعرا غزليا،
 منيا "لساف الجماؿ" مطمعيا:

 4يا مف إلى البعد يدعوني وييجرني          أسكت لسانا إلى ُلقياؾ يدعوني

ي تميزت بنشاطيا في الصالونات أو قيل أف العقاد أيب "مي زيادة" األديبة والفنانة الت   
 .بما يعرؼ "بأدب الصالونات" كاف األدباء يتوافدوف إليو في جمسات شعرية

يا عبارة عف سيرة نّ كما قيل أ رواية بعنواف "سارة" وىذه أوؿ وآخر رواية لو، لعقادألف ا   
 وباف بطمتيا سارة ىي نفسيا مي زيادة.ذاتية لمعقاد، 

 

 

                                                           

 .2مرجع سابق، ص  - 1
 .293ينا الفاخوري، الجامع في تاريخ األدب العربي، ص  - 2
 .44عيسى إبراىيـ سعيد، العقاد العبقري العمالؽ، ص  - 3
 .49ص ،المرجع نفسو - 4
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 :العوامل المؤثرة في فكر العقاد .4

ذا اتبعنا تراث العقاد ، سنتيدث عف بعض العوامل التي أثرت في فكر العقاد وا 
 النقدي لوجدناه تأثر بمذاىب وأفكار ومثاؿ ذلؾ:

المثل األعمى  تأثر العقاد بمذىب نيتشو في القوة وأعجب بفكرة مذىب نيتشو في القوة:ـ 1
 يوفقوو لـ ليذا اإلنساف في شخصياتو متأثرا بيذه الرؤية إال انّ فاخذ يرسـ صورة  لإلنساف،

بل العقاد ال يكتفي بنبذ الضعفاء بل التخمص منيـ بال ريمة  في فكرة إقصاء الضعفاء؛
 1بيجة البقاء لألصمح فقط.

لقد كاف مف نتاج اىتماـ رواد التجديد بالدعوة  االتجاه الرومانتيكي أو الرومانسي:ـ 2
والدعوة إلى الشعور الوجداني  مق بالنفس أو يخبر عنيا،عالعناية باألدب يت ية،الرومانتيك

وقد بدا واضيا منذ ذلؾ الييف اعتماد النقاد المبدعيف الذيف تتيمى نفسيا تيـ مف خالؿ 
 2أثارىـ والسيما الشعر.

دراسة  العصر العباسي ناؿ اليظ األوفر مف ىذه الدراسة الجديدة مثل: إفّ 
ابن الرومي وكاف العقاد مف الذيف طبقوا ىذا المنيج عمى  ة،النايية النفسيّ  الشخصية مف

 .وأبي نواس وأبي العالء المعري 

 بمقوالت انتشرت في وقتو مما جعمت العقاد يغير نظرتو لمشخصيات، العقادكذلؾ تأثر    
الذي  فيـ العمل األدبي غير ممكف إال بفيـ اإلنساف ومف ىذه المقوالت النقدية '''إفّ 

 وىذه الفكرة جاء بيا "سانت بيف" والذي يركز عمى اإللماـ بجوانب يياة المبدع، .3أنتجو''

                                                           

 .21ص  )د.ت(، عباس ميمود العقاد، خالصة اليومية والشذوذ، مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة، القاىرة، مصر، - 1
 ،1990ط(، )د. أيمد ييدوش، االتجاه النفسّي في النقد العربي اليديث، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 2

 .27ص 
 ية نفسيا.والصف ،المرجع نفسو - 3
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كذلؾ نجد فكرة سيطرت أيضا عمى العقاد وىي "الفردية" التي أعدىا الدارسوف لشخصية 
 .1العقاد أيد أبرز مرتكزيف يقـو عمييا العقاد عامة

 نمتمس سمة الفردية عند العقاد في تيميمو.وىذا ما سناليظو في دراستنا ألبي نواس    

ليالتو  ؾالفرد ىو الوييد المدر  بمعنى أفّ  مرتبطة بالوعي الفردي، العقادالفردية عند     
 ولكي يعبر عنيا يجب أف يتعمق في ذاتو لكي يكشف خفاياىا، ة ويشعر بيا فقط،النفسيّ 

 خفايا لتمؾ الشخصية.شف عف ىذه الاإلبداعي ىو الكا ولكف يرى العقاد أف العمل

 :اآلراء النقدية لمعقاد .5

العديد مف القضايا منيا األدب والنقد والسياسة وعمـ  العقادلقد عالج 
وطريقة التتبع اتبع طريقة التشريح النفسي ّ  االجتماع...وكذلؾ عمـ النفس السيكولوجي،

لمعقاد العديد مف اآلراء  والتقصي بما يييط بتمؾ البيئة أو المييط الذي يعيش فيو الفرد،
 النقدية منيا:

 نظرة العقاد لمشاعر:ـ 1

كما وجدنا  ،يب توليد الشعر مف الذات الذائقةأسالبأف الشاعر ىو عالـ ب العقاديرى    
خطابا مف العقاد لمشعراء: ''اعمـ أييا الشاعر العظيـ أف الشاعر مف يشعر بجوىر 

وألوانيا وأف ميزة الشاعر ليست أف يقوؿ لؾ عف ال مف يعددىا وييصى أشكاليا  األشياء،
نما ميزتو أف يقوؿ ما ىو ويكشف لؾ عف لبابو وصمة اليياة بو، شيء ماذا يشبو،  وا 

ما ىميـ أف إنّ  وليس ىـّ الناس مف القصيدة أف يتسابقوا في أشواط البصر أو السمع،

                                                           

، اليداثة النقدية في دراسة العقاد لشخصيات الشعراء أنموذجا، أطروية مقدمة لنيل شيادة دكتوراه رنبيل مزوا - 1
 .65ص  ،2010/2011الجزائر، سطيف، العمـو في األدب العربي، كمينة اآلداب والمغات، جامعة فريات عباس،



 الفصل الثاني:                                              تجلّيات المنهج النفسّي عند العقاد
 

 

41 

في وجداف سامعو  ولكف التشبيو أف تطبع يتعاطفوا ويودع أيسنيـ وأطبعيـ في النفس،
 .1صورة واضية ميما انطبع في ذات نفسؾ'' وفكره،

يتصفوا بيذه الصفات التي  فّ ينصح الشعراء بأّ  العقادمف ىذا الخطاب نفيـ أف    
ونجد العقاد يركز عمى  تساعدىـ عمى أف يؤثروا في وجداف المتمقي وأف يخمدوا شعرىـ.

نّ  إنتاج الواصف عمى يساب القوؿ، كما يربط العقاد بشعوره  يد لذات الشاعر،ما ىو تمجوا 
 المتدفق وىو التعبير الصادؽ النابع مف ذاتو لكي يستطيع أف يشعر باآلخريف أي المتمقي،

وىو جاعمو وسيمة لكي  الشعر عند العقاد مظير ممف مظاىر الشعور بالنفس، ألفّ 
 يستطيع أف يفيـ أو يكشف خفايا النفس لذلؾ المبدع.

 التجديد عند العقاد:مفيوم ـ 2

ا األولى وىو أمّ  والنايية الشكمية، الضمنيةالنايية  ينظر العقاد لمتجديد مف زاويتيف؛   
 المضموف فكانت نظرتو ليا نظرة ذاتية تنعكس في نظرتو لمتجديد: 

والتجديد ليس أف نقمد ما جاء بو  ''التجديد عنده ليس مرتبطا بإنكار ما جاء بو العرب،
 غيرنا

والتجديد عنده انفعاالت  جديد ليس أف نقتيـ المعاني وخواطر وأداة الشاعر،والت
تغيير في جوىر وثورة عمى جيود والتجديد عنده و  صادقة يقيقية الشعور واإليساس،

 .2واألغراض الشعرية''

فيو  ىو كيفية وصف الشاعر لما وقع في نفسو بصدؽ،العقاد معنى التجديد عند 
بل ربما المبالغة في وصف الشعور  التجديد ليس المبالغة في الوصف، فّ كما أّ  إذا مجدد،

المبالغة الصادقة النابعة مف  و يرى أفّ ألنّ  مع اصطيابيا بالصدؽ تكوف ىي التجديد،

                                                           

 .37، ص اليديث دخل النقد العربيمدمحم يسيف عبد هللا،  - 1
 .309، ص العقاد العبقري العمالؽعيسى إبراىيـ السعدي،  - 2
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فقد قصد بو  ا بالنسبة لمجانب الشكمي،أمّ  الذات في الوصف ىي شيء ايجابي في نظره.
بل اىتـ  وىو لـ يعره كل االىتماـ، والقافية، والوزف، الييكل ويصره العقاد في المفظ،

ذا أجزنا قمنا إف التجديد ىو اجتناب التقميد، بالمضموف أكثر قائال:  ينظر العقاد لمتجديد ''وا 
 1فيو مجدد وغف تناوؿ أقدـ األشياء.'' قاؿ شاعر يعبر عف شعوره ويصدؽ في تعبيره،

ما إنّ  التجديد ليس في المواضيع أو في طريقة الكتابة وغيرىا، يؤكد العقاد بشدة أفّ 
ف كاف الموضوع قديما، التجديد أف يكتب الشاعر بصدؽ، الميـ أف يكوف الشاعر  يتى وا 

 غير متكمف في شعره مثاؿ ذلؾ شعر العقاد مكتوب في شكل القصيدة العربية القديمة،
 طابع التجديد في شعره ورويو.ولكف فيو  وربما تناوؿ مواضيع متناولة مف قبل،

 الشعر الحر عند العقاد:.3

وىو يعارض  ،الشعر السايب" بدال مف الشعر اليريسمي الشعر الير "ب العقادكاف 
وىو في نظره تمرد وتعسف وتخريب ألركاف القصيدة  ىذا النوع مف الشعر الجديد،

وأوزانو مبنيا عمى  العمودية ييث قاؿ: ''الشعر الير خروجا ياطما مخربا عمى الشعر
 .2دعاوي عجيبة''

و مغاير ومعارض لمبادئ ألنّ  ىنا عمى رفضو القاطع لمشعر الير، العقاديؤكد 
 و يميو ىويتنا،وىذا التجديد خطير ألنّ  لكف الشعر بالنسبة لمعقاد ىو الكياف، العرب،

يرفض ىذا فيو  ماداـ ىذا الفف ىو النفس الذي نتنفسو والغذاء الذي تتغذاه أرواينا،
لكف كاف نبيال وميترما  مف المجدديف، سالعقاد لي التجديد، وىذا الكالـ ال يعني أفّ 

 تجديده في إطار معقوؿ. ألفّ  لمبادئ شعرنا العربي المتميز عف غيره،

 

                                                           

 المرجع نفسو، الصفية نفسيا. - 1
 .24ص  ،1988، 2دار الجيل، بيروت، ط ،المدخل إلى شعر العقاد أيمد إبراىيـ الشريف، - 2
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 :الصفات التي يتميز بيا الكاتب المحترف في رأي العقادـ 4

والظروؼ ثـ  ويعتز برأييـ)...( : ''التشجيع الذي يتمقاه ممف يثق بيـالعقاديقوؿ    
 و قادر عميو،المثابرة إلى غايات وكذلؾ الرغبة في العمل الذي يختاره وييس في نفسو بأنّ 

 1كذلؾ االجتياد والتذوؽ بالوسيمة الناجية.''

يتيدث عف تجربتو التي عاشيا وما وصل إليو نمف العقاد  مف ىذا الكالـ نفيـ أفّ 
ويمكف  العمل بيا لكي يصل الكاتب إلى التفوؽ والنجاح، وىو بدوره يدعو إلى نجايات،

أف نعتبر ىذه الوصايا مفاتيح تنور درب مف أراد أف يسير في ىذا الدرب وىو التفنف في 
ألف العقاد تمقى دروسا ودعنا  النصائح التي قدميا العقاد مبنية عمى خمفيات؛ إفّ  الكتابة،

قبل أمو وأبيو مع تميزه بصفات فريدة مف  كذلؾ دعـ أىمو مف خارجيا مف كبار الشيوخ،
رادة ورغبة شديدة في النجاح واالجتياد في يياتو.  عزيمة وا 

 :اىتمامو بالقائل قبل القولـ 5

و لكف يمكف القوؿ بأنّ  عدة آراء نقدية وموضوعات بمغت يدا مف التنوع، العقادتناوؿ    
المتتبع آلثاره النقدية عموما يجد عناية بمقوالت  كما أفّ  اىتـ بالشخصية في المقاـ األوؿ،

إذا كاف عمى دراية  القوؿ ال يويي لنا بالفيـ إالّ  ومف ذلؾ إيمانو المطمق بفكرة أفّ  نقدية،
 بالشخص ومتتبع لو في كل األيواؿ.

ستطيع أف افيـ كالما يق فيمو إال إذا عرفت صايبو ووقفت أونستند في ذلؾ بقولو: ''ال 
 .2مف تاريخو وصفاتو''عمى شيء 

                                                           

 .57، ص ا، أنالعقاد - 1
 .743ص  ،1986، 1الكتاب المصري، ط، دار عباس ميمود العقاد، ساعات بيف الكتب - 2
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العقاد ال يؤمف ببعض المقوالت النقدية الشائعة ومف طمؾ نفيو لمقولة جاء فييا ''انظر   
ف أل وىذه القاعدة ال يمكف االعتماد عمييا عمى كل ياؿ، ''، إلى ما قيل ال إلى مف قاؿ

 المعري: أبي العالءالكممة تختمف معانييا باختالؼ قائل واستنادا لقوؿ 

 .1كميا اليياة فما أعجب    إال في راغب في ازديادتعب 

معظـ الناس يقولوف  ألفّ  مف ىذا البيت نفيـ أف األقواؿ تؤخذ وال يقاس عمييا،
 عكس ما يفعموف والعكس صييح.

لو العديد مف اآلراء النقدية ال نستطيع أف نمـ بيا  العقاد وفي األخير نصل إلى أفّ    
ىدفو ىو توجيو األدب اليديث  نفيـ العقاد والى ما ييدؼ إليو الفّ  ولكف نستطيع أفّ 

 توجييا جديدا إنسانيا.

 .ين"ابن الرومي" و"أبو نواس" أنموذجعند العقاد  المنيج النفسي   لياتآ المبحث الثاني:

ة في دراسات العقاد أو النزعة النفسيّ  قبل الغوص في تتبع سمات المنيج النفسيّ 
فالعقاد يعد مف  عمينا أف نعترؼ بجيوده وفضمو عمى النقد العربي اليديث، التطبيقية،

نا نممس ىذه المجيودات كما أنّ  ومطبقيو عمى بعض األعماؿ األدبي، رواد المنيج النفسيّ 
أبو يياتو مف شعره" و" ابن الروميفي بعض أعمالو مف خالؿ كتابيو الموسوميف ب: "

 ا دراستنا.وىما مصدر  "، نواس الحسن ابن ىانئ

وقد دلت عمى  ة في مريمة مبكرة مف يياتو الفكرية،بالبيوث النفسيّ  العقادلقد شغف 
كما نجد بعض البايثيف يدونو رائد  ذلؾ أعمالو األدبية والنقدية في مطمع القرف العشريف،

 2في النقد العربي اليديث بال منازع. االتجاه النفسيّ 

                                                           

 المرجع نفسو، الصفية نفسيا. -  1
، 2010، 1ط عبد القادر فيدوح، االتجاه النفسّي في نقد الشعر العربي، دار الصفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، - 2
 .131ص
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قرب إلى أيا ألنّ  السيكولوجية عمى سائر المدارس،إلى المدرسة النقدية العقاد يميل 
كما تساعده عمى فيـ ذات المبدع مف خالؿ األثر الذي يتركو المبدع في المتمقي  ذوقو،

يقوؿ ''فمدرسة النقد السيكولوجي أو النفساني أيقيا جميعا  وما انطبع عمى نصو،
وال تفق شيئا  غيرىا، وفي ذوقي ألنيا المدرسة التي تستغني بيا عف بالتفصيل في أي،

 1مف جوىر الفف أو الفناف المنقود.

ونيف بدورنا نياوؿ أف  يستمـز يديثا مطوال، العقادو يديثنا عف المنيج النفسيّ  إفّ 
وىذيف كأنموذجيف  وبالتيديد ابف الرومي وأبو نواس؛ نختص بدراساتو التطبيقية،

 دراسة العقاد التطبيقية لممنيج النفسيّ ولفيـ  ،اخترناىما عف سائر تطبيقاتو لممنيج النفسيّ 
أبو نواس الحسن بن يياتو مف شعره" و" "ابن الروميينبغي العودة إلى كتابيو المشيوريف 

 .ىانئ"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ال عف عبد القادر ، نق05/04/1961عباس ميمود العقاد، النقد السيكولوجي، مقاؿ نشر في جريدة األخبار  - 1
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  :األنموذج األول ابن الرومي حياتو من شعره  .1

يعد ىذا الكتاب مف الدراسات التي توجت عف سائر الدراسات النقدية في إطار 
يا عمل متميز شامل ليياة *ابف الرومي الذي تميز عف غيره مف نّ ألّ  ،النفسيّ االتجاه 

العقاد  شعراء عصره، والذي ميز ىذه الدراسة عند العقاد عف غيرىا مف الدراسات ىي أفّ 
الشاعر يبدع ويكتب لنفسو كما يكوف ىذا  أي أفّ  انطمق مف الطبيعة الفنية لمشاعر،

 الشعر جزء مف يياة الشاعر.

ة ذكر األماكف واألزماف ىو ترجمة باطنية لنفسيّ  ابن الروميديواف  العقاد بافّ  قاؿ
 1وال يخفي فييا ذكر خالجة وال ىاجسة مما تتألف منو يياة اإلنساف.

و ذلؾ الذىب الخالص المودع في وبأنّ  أف جودة الفف في اإليساس، العقاداعتبر 
ابف الرومي  كما يرى بافّ  نظـ الكالـ.وىو ثروة شعرية التي يقاس بيا في  خزينة النفس،

بال شعر ال يصمح لشيء  فيو خمق لمشعر والشعر خمق لو، ال يصمح إال ليكوف شاعرا،
ييث قاؿ: ''لـ يكف ذلؾ العصر صاليا البف الرومي الرجل كما كاف صاليا البف 

 .2بل لـ يكف العصر إال عصر مضيعة لو وألمثالو'' الرومي الشاعر،

و شاعر فذ وبأنّ  ،اإلعجاب بشخصية ابف الرومي الشاعرشديد  عقادال ناليظ بافّ 
و فاشل نافع لشيء في ذلؾ العصر ألنّ  صالح في عصره ولكنو ينفر مف شخصيتو كرجل؛

 كغيره مف العصور.

                                                           

كاف أبوه  ،بف جعفر بف منظور مولى عبد هللا ىو أبو اليسف عمي ابف العباس ابف جريج )جرجيس(، :*ابف الرومي
ثة أبناء لو ثال ،ىجرية.عاش في الميو221ني مف رجب الثافارسية األصل، ولد يـو االربعاء عمى األرجح روسي وأمو 
 .توفتيـ المنية مف صغرىـ

 ط(، )د.القاىرة، مصر، عباس ميمود العقاد، ابف الرومي يياتو مف شعره، مؤسسة الينداوي لمتعميـ والثقافة،  - 1
 .8ص  )د.ت(،

 .44المصدر نفسو، ص  -1
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ىو إعادة إيياء شخصية ابف  في دراستو ىذه إلى بموغ ىدؼ أويد، العقاديصبو 
ييائيا مف جديد في  الروح فييا مف جديد، وا عادة بعث الرومي الذي مات منذ قروف، وا 

مع إيياء الموروث القديـ وا عادة بعثو  نفوس القراء بطريقة عصرية تواكب ذائقة القراء،
 .د وىذا ما اسماه العقاد بالتجديدمف جدي

شخصية نادرة فريدة ال يشبو غيرىا مف  ابن الروميشخصية  بافّ  العقاديرى 
درة جدا وىي رقابتو الشديدة لنفسو في كل صغيرة وكبيرة ييث و تميز بميز ناألنّ  الشعراء؛

 وكأنما أعطي نفسو ليجربيا ويقيد تجاربو، قاؿ: ''فكأنما ىو رقيب عمى بواطنو وظواىره،
 .1فكاف ديواف شعره كناشة رقابة أعدىا لييصي فييا كل ما ييصيو الرقيب اليسيب''

ابف الرومي الخفية والتي وىذا ما سيل عمى العقاد باف يستشف بواطف نفس 
 استخرجيا مف شعره.

ة وجسمانية مستندا إلى بعض ما جاء في نفسيّ  البن الروميصورة  العقادرسـ 
لتوضيح  ثقافتو وظروفو االجتماعية والسياسية، في تكوينو ويياتو، أخبار ابف الرومي،
 الصورة بشكل كامل.

بل ىي  ليست بشيء ىيف؛ بروح جديدة البن الروميلرسـ صورة  العقادفمياوالت 
خاصة في رسـ ىذه الشخصية مف شعره مستندا عمى ما جاء بو غيره  ميمة جد عسيرة؛

فجمع ىذه المعمومات المتشعبة المشارب والمتناثرة في عدة  مف أخبار )ابف الرومي(،
 كتب.

ييدؼ العقاد في دراستو لشخصية ابف الرومي إلى تصوير يياة ىذا الشاعر 
فقاـ بوصف مالميو وصفاتو الخمقية والخمقية وسموكياتو العادية ، عرهمف ش المساقاة

 والشاذة منيا.

                                                           

 .65، ص المصدر السابق -2
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و غير سوي وبأنّ  ابف الرومي مصاب بالعصاب الشذوذ في سموكو وأطواره، يرى بافّ    
كل ىذه ستذكره في رسـ العقاد لصورة ابف الرومي مف يياتو التي استنبطيا مف  ،نوعا ما

 العقاد قائمة عمى منيييف ىما:فكانت دراسة  فنو،

 .ة الجسمية "السيكوماتيةالبنية النفسيّ -1

 .ة الفنية "السيكوفني"البنية النفسيّ -2

بل ىناؾ يقوؿ  وىذا ال يعني باف العقاد أقاـ دراستو عمى ىذيف المنيييف فقط،
ولكف سنتطرؽ لمنيييف  أخرى تطرؽ إلييا مثل عبقرية ابف الرومي والتي سندرسيا يقا،

 ميميف ىما:

 ة الجسمية "السيكوماتية"البنية النفسي   .1.1

المذاف  عمى طبيعة تكوينو البيولوجي والنفسيّ  البن الروميفي دراستو  لعقادركز ا
فرسـ صورتو الفيزيولوجية في قولو: ''كاف ابف  و رجل عصامي؛وبأنّ  يعداف سبب شذوذه،

يخالط لونو شيوب في بعض أبيض الموف  الرومي صغير الرأس مستدير الرأس أعاله،
وكاف نييال بيف العصبية في  ساىـ النظرة باديا عميو الوجوـ والييرة، األيياف وتغير،

أصمع بادر إليو الصمع والشيب  كث الميية، اقرب إلى الطوؿ أو طويال غير مفر، تيولو،
فاعتل جسمو وضعف نظره وسمعو ولـ يكف قط  وأدركتو الشيخوخة الباكرة، في شبابو،

و يدور والح لمناظر كأنّ  ولكنو كاف ييس القوة اليسيرة، قوي البنية في شبابو وال شيخوختو،
وكاف عمى يظ مف وسامة  عمى نفسو أو يغربل الختالؿ أعصابو واضطراب أعضائو،

بارز وال يسنة بارزة صفية  ال يأخذ الناظر بعيب، معتدؿ القسمات، الطمعة في شبابو،
فقد تبدلت مالميو وتقوس ظيره وليق بو ما البد أف يميق ا في الشيخوخة إمّ  وجيو،

''.  1بمثمو مف تغيير السقاـ واليمـو
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كما انو أرّخ ليياتو  يرى العقاد باف ابف الرومي كاف يترجـ يالتو النفسية الباطنية،
 كما انو كاف يصف شكمو الخارجي في أبيات شعرية مثاؿ ذلؾ: مف فنو،

 .س سفاىا إذ مت غير ذميـ                      إذا تنقصتني بصمعة الرأ      

 1 .ما تعديت أف وصفت خشاشا                   لوذعيا كاليية المسمـو

وىنو الشيب منذ  سقيـ الجسـ، صور العقاد ابف الرومي ضعيف البنية معتل الجسد،
سرافو في  وىذا راجع لفرط ابف الرومي في شيواتو ومالذ يياتو، شبابو، األكل المفرط وا 

تباع شيواتو التي ال تتوقف وال تقنع بشيء، سبب اعتالؿ  العقادويرجع  والشراب والسير وا 
كثيرا في  ابن الروميجسده لسوء يفظو عمى بدنو في قولو: ''ضعف البنية لـ يكف ليضر 

فإف ضعاؼ البنية قد  وقوي عمى ضبط نفسو، شبابو وشيخوختو لو انو اعتدؿ في عيشو،
 2.وؽ الستيف''يعمروف ف

وراح يشبو ابف الرومي بذلؾ الطفل الذي ينكب عمى اليموى وال يدرؾ مدى 
فانكب عمى  ىزيال مع ىزلو، ابن الروميخطورتيا وضررىا عمى صيتو فقاؿ: ''كاف 

مسرفا في  وال قمع شيوتو يمية، مائدة اليياة كالطفل عمى مائدة اليموى ال تمنعو كظة،
 .3مسرفا في طعامو وشرابو'' مسرفا في اشتيائو، درسو،

كاف  مسرفا في كل شيء وال يكترث وال ييتسب لمعواقب يسبانا، ابن الروميكاف 
رضاء رغباتو التي ال تنتيي أبدا مادامت الروح تطمع في  الذي ييمو التمذذ واالشتياء وا 

 بلو الدائـ وليس متيكـ المزاج فقط ويرجع سبب ىذا اإلسراؼ لتعكر صفو ماج االزدياد،
 وىذه العمة ىي سبب إسرافو في األشياء، ؛لعمة وما ىذا راجع إالّ  أسرؼ في تعكره كذلؾ،
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وىي سبب في اختالؿ أعصابو ييث قاؿ: ''وعالقة ذلؾ باختالؿ األعصاب وشذوذ 
 1عالقة مف جانب الجسد ومف جانب التفكير.''. األطوار بدءا مف وعودا ثـ عودا وبدءا

اختالؿ العصاب لدى ابف الرومي تعد سببا رئيسيا في ظيور ومف ىذا الكالـ نفيـ أف    
الفف أصبح البف الرومي تعويضا لنقص يشعر بو في نفسو التي  الفّ  عبقريتو الفنية،
 وتقزز يسو، يعانيو جسده ييث قاؿ: ''كل ما نعممو عف نيافتو، مماسئمت اليياة 

 ،وشيوانية وطيرتو، ه،دوموت أوال واختالؿ مشيتو، وتغير منظره، وشيخوختو الباكرة،
سرافو في أىوائو ولذاتو قرائف ال تخطئ فييا الداللة الجازمة عمى اختالؿ األعصاب،  وا 

' بل وشذوذ األطوار؛                                             .2ال تخطئ فييا الداللة عمى نوع االختالؿ ونوع الشذوذ'
الذي عده  ولجوئو لمفف، ابف الرومي النفسيّ فكل ىذه العوامل كانت سببا في اضطراب 

لمتفريغ يكتب الشعر  فابف الرومي ضربا لمتنفيس عف مكنوناتو وكل غاصة في فمو،
غيره ويثبت فيخرج ىذه الغاصة في شكل قصائد ىجائية تيكمية ليرد عمى  ،والتنفيس

لتعويض ذلؾ  ليذيع صيتو بيف اليكاـ واألمراء وبيف عامة الناس ،مكانتو ورجولتو بالشع
والفقر الذي  وقمة صيتو، وىو يرمانو مف قوة جسده وىزلو، النقص الذي عانى منو،

فكل ىذه األمور يـر منيا ابف  عاشو في زمف عرؼ بالترؼ والبذخ واالفتخار باألنساب،
 .الرومي في يياتو

فكل ىذه الصفات لـ تنفعو بشيء  رغـ ذكائو وسعة عممو واطالعو وذائقة فنو،
فكل ىذه العوامل جعمت ابف  ي عصر ال ييتـ إال بالمظاىر والمكاناف المرموقة.خاصة ف

فراح يبدع ويتميز عف  الرومي يمتيق بالفف لتعويض ذلؾ النقص الذي لـز يياتو المبكرة،
وىذا ما  شعر ميزه عف معاصريو مف الشعراء، فأفرزت قرييتو الفذة غيره مف الشعراء،

عف غيرىا في النظـ ودقة التصوير وباإليساس الرقيق  جعل منو شخصيتو عبقرية تميزت
 المرىف لذا صنفو العقاد ضمف قامة العباقرة العظماء.
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وال نقصد يياتو عند عامة الناس بل يياتو مف  ابن الروميفي يياة العقاد توغل 
 بل يعتبر موضوع شعره ىو موضوع يياتو، والعقاد ال يميز بيف فنو وبيف يياتو، فنو،

ويرى انو مختل وال نقصد  ويعد ديوانو ترجمة لنفسو الباطنة، ىي موضوع شعره،ويياتو 
يستيضر الخوؼ ويخمق األوىاـ  لروميفكاف ابف ا ،بل اختاللو النفسيّ  االختالؿ العقمي؛

وتعد ظاىرة التطير عند ابف الرومي مفتايا ميما عند  كما كاف كثير الشؾ وشديد التطير،
غل في شخصية ابف الرومي الغامضة والتي اعتبرىا ظاىرة ليرتكز عميو ليتو  العقاد؛

،وتعود الختالؿ أعصابو ييث قاؿ: ''الطيرة شعبة مف مرض الخوؼ الناشئ  مرضية عنده
و انّ  أالّ  مف ضعف األعصاب واختالليا الذي اشرنا إليو في الكالـ عمى مزاج الشاعر،

صة قد بمغت مداىا ولبست وىي في ابف الرومي خمة خا خوؼ خاص لو بواعثو وأعراضو،
 1ألوانا غير ألوانيا في أكثر المتطيريف""

ابف الرومي مختل األعصاب  بافّ  عف المزيد مف الشواىد ليبت نظرتو، العقاديبيث 
يا ظاىرة مف مظاىر العبقرية الشعرية ييث كما أنّ  ظاىرة التطير ظاىرة مرضية، وافّ 

 يسو واألشباح واألطياؼ كثيرة في وىمو،قاؿ: ''أما مختل األعصاب فالصغائر مكبرة في 
 فاف كاف ذلؾ شاعرا وكاف خيالو قويا، يتخيل ثـ يتوىـ ثـ يرده الفزع مف األخيمة واألوىاـ،

 2فالطيرة فيو معيف ال ينضب مف الخمق واالبتكار والطوارؽ''.

ىنا نقع في ييرة كيف لظاىرة التطير التي اعتبرىا العقاد ظاىرة مرضية عند ابف 
ـَ  الشعرية ؾ سببا مف أسباب إبداعو وعبقرتيوتكوف كذل ومي،الر   ؟فاف كاف ىذا صيييا ل

نا نجد العقاد بيد ذاتو نّ أ كماالرومي، يتميز غيره مف الشعراء بالعبقرية التي تميز بيا ابف 
يعترؼ في كتابو ىذا باف ظاىرة التطير التشاؤمية والخوؼ الشديد مف النيس واليسد 

ظواىر منتشرة عند الجميع الناس في عصره ييث قاؿ:  والطمع كانتواإليماف بالتنجيـ 
''فقد كاف اصح األصياء في عصره يصدؽ الطالع ويؤمف بالسعد والنيس والتفاؤؿ 

                                                           

 .157ص  المصدر السابق، -1
 .158، ص السابق المصدر -2



 الفصل الثاني:                                              تجلّيات المنهج النفسّي عند العقاد
 

 

52 

، واف الطيرة موجودة في الطبائع وانو ما مف ايد إال يتفاءؿ بأشياء ويتشاءـ  والتشاـؤ
 1بأشياء.''

عمى رأي وايد في استرجاع طيرة ابف الرومي ييث ربطيا كذلؾ العقاد لـ يمبث 
ومف ىذا  163ػ153زادة ينظر في كتابو ص لالست -بالذوؽ الجمالي وتداعي الخواطر 

وعدـ استقرار  ، سبب مقنع لتطير ابف الرـو دمكف مف ايجاالعقاد لـ يت التناقض نفيـ بافّ 
لف ىذا الري  العقاد عمى رأي وايد دليل عمى ييرتو وتوتره في فيـ شخصية ابف الرومي،

أو مرض عصبي كما  في التذبذب دليل عمى ابف الرومي لـ يكف يعاني مف خمل نفسيّ 
: وىذا يعود لعدة عوامل منيا  ،رة عنده شيء طبيعي وموجود عند غيفالطي عى العقاد،ادّ 

 وغيرىا مف مسببات.  والمشعوذات، والكينة، كثرة التنجيـ،

 :""السيكوفني ة الفنية البن الروميالبنية النفسي  .2.1

لكف  ركز العقاد عمى الجانب الفني البف الرومي ليـ نفسيتو وفيـ طبيعة نفسو مف فنو،  
 يياتو في ديوانو.و رسـ يصعب عميو فيـ عاطفتو وعقيدتو ألنّ 

والغرض الطاغي في شعره  ينظـ الشعر في الرثاء واليجاء والمدح، ابن الروميكاف 
''شيوانيتو ػويرجع العقاد سبب ىجائو ل وىو يعد مف أشير اليجائييف في عصره، اليجاء؛

 الشيوانية ىي التي ىونت عميو اإلقذاع وسوغت لو خوض الفضائح، والتيالؾ عمى المذات
ثـ أعانيا الضعف وىو عيبو الغالب عميو الذي تبدأ  ،فييا غير مستنكر وال متحفأوغل 

                                                        .2منو وترجع إليو جميع العيوب''
وكيف وجيتو ىذه  العقاد لـ يقدـ إي شرح مفصل عما تعنيو ىذه الشيوانية، بيد أفّ 
 ه الشيوانية إلى اليجاء دوف الشيوانييف غيره؟ولماذا وجيتو ىذ الوجية؟
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في  العقادفما األعراض الشيوانية التي وجدىا  وىل كل شيواني مف الشعراء ىجاٌء يتما؟
إذف العقاد اصدر يكما عف ابف الرومي لكنو لـ  و شيواني؟.ودلت عميو بأنّ  ابن الرومي

 .1و شيوانييدلل بدليل عممي يثبت صية نظرتو بأنّ 

و طيب السريرة ال فيرى بأنّ  ابن الروميوفي مواضع أخرى نجده يقترب مف نفسية 
فيجاؤه يختمف  وخاليا مف المراوغة ومف الدسيسة وما شابو، ال ضغينة في قمبو، ييمة لو،

ىجاء اليجاء عند ابف الرومي سالح  ويرى بافّ  عف ىجاء معاصريو في نواياه الصافية.
اشتير باليجاء وأصبح لو ساليا الزما وقدرة معروفة بيف الـز ييتمي بو فقاؿ: ''لقد 

 ،ويجب بو كما يعجب الفناف بعممو، فراح يموح بو كما يموح الميدد بساليو شعراء عصره،
 وأالعيبو الصبيانية، ولو عوفي في نفسو ورزقو لما بقي مف اليجاء إال ناييتو ىذه الفنية،

إذ اتخذ ابف  2النية الخبيثة والطبع الشرير''و عمى كل ياؿ لـ ييتسب قط مف أدواتو فإنّ 
ابف الرومي مف  كما يرى بأفّ  الرومي اليجاء وسيمة إلثبات شخصيتو أماـ خصومو،

ابف الرومي جمع  أي أفّ  الشعراء النادريف الذيف ايتضنوا الطبيعة الفنية بأوفى نصيب،
 ؿ ذلؾ:عالـ الذات والعالـ الخارجي بيس راقي ومثا بيف عالميف مختمفيف،

 .آليت ال أىجو طواؿ             الدىر إال مف ىجاني         

ف رماني مف رماني           .ال بل سأطرح اليجاء          وا 

 .أمف الخاليق كميـ            فميأخذوا مني أماني        

 .يممي أعز عمي مف              غضبي إذا غضبي عراني       

 3.د ما                 مكنت يممي مف عنانيأولى بجيمي بع       
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قميل جدا عمى خالؼ ما جاء بو مف  ابن الروميا بالنسبة لغرض المدح عند أمّ 
 فيو قد يالـ في مديو وال يالـ في ىجائو. ىجاء،

ولـ يكف يكذب ييف ييجو  و: ''يكذب في مديو ويتوسل،عنو بأنّ  العقادييث قاؿ 
ال ينقضي  في قصائدىـ تجدىـ كميـ أو أكثرىـ لصوصا، وراجع ترجمة الميجويف وينتقـ،

 1عمى أيدىـ في المنصب األشير.''

و وبما انّ  فابف الرومي يتصنع ويتكمف في مديو عمى خالؼ ما جاء بو مف ىجاء،
فقد قل المدح  ويكتب الشعر مف باب التنفيس ويكتب بوجدانية، صايب ذائقة يسية فنية،

 لياجة في نفسو ومثاؿ ذلؾ في المدح:عنده ولجا لميجاء وىذا راجع 

 .وقد دنَّْسَت ممبَسو الجديدا    رَدْدَت عميَّ مدِيي بعد َمْطٍل   **

 .ومف ذا يقبل المْدح الرَّديدا   وقمَت اْمدح بو مف شئَت غيري **

 .مخاِزَيَؾ المواتي لْف َتبيدا   وال ِسيَما وقد أعَمْقَت فيو      **

 .2َمْيٍت     **    لبوٌس بعدما امتألْت صديداوما لْمَييِّ في أْكفاف 

 شاعر مخضـر في صياغة الشعر وفيـ فف البالغة،العقاد في نظر  ابن الرومي
 وكانوا يطربوف الشعر وال يتوخوف النقد. فالجاىميوف كانوا ينظموف الشعر وال يأتوف بعمتو،

اليالة العفوية إلى يالة وخرجوا مف  ا في العصر العباسي أصبيوا يتوخوف اليذر،أمّ 
وابف الرومي مف الذيف يتوخوف اليذر في نظمو قاؿ عنو العقاد: ''فيو شاعر  الوعي،
فكل ىذه  ،3ويجة في االختيار'' ورأي في المعاني، وبميغ لو مذىب في البالغة، ناقد،

وىذا ما  الميزات التي قدميا العقاد البف الرومي كانت دالئل تبرىف عمى عبقريتو،
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ىنا نتساءؿ ما األسباب التي قدميا العقاد لعبقرية  تطرؽ إليو في عبقرية ابف الرومي،سن
وىل تمؾ األسباب تيتمل نوعا مف الصواب والصية؟ أسئمة سنتعرؼ عمى  ابف الرومي؟

 إجاباتيا فيما يأتي.

 :عبقرية ابن الرومي.3.1

كونت عبقريتو التي تيمل ة صفات ابف الرومي ومزاياه الفنية والنفسيّ  يرى العقاد بافّ 
و ييث قاؿ: ''عبقريتو بأنّ  الكثير مف المالمح والصفات اليونانية لذا يصفو بالعبقري،

 1اعتبار انو موروثة عف آبائو اليوناف'' عبقرية يونانية،

نجد تفسير العقاد لعبقرية ابف الرومي ال تتعدى المعنى األدبي في ربط عالقة 
ييث قاؿ: ''أنو صايب وناف في صياغة الشعر وجودتو التشابو بيف ابف الرومي والي

وتمتقط الصور واألشكاؿ وتشخص المعاني، وتقدـ الجماؿ  مع الطبيعة، وتيييعبقرية 
مف ىنا عّد ابف الرومي  فكل ىذه الخصاؿ مف ميزات العباقرة اليونانييف، ،2عمى الخير''

 أنموذجا وعينة تمثل العبقرية اليونانية.

اد أعطى لمعامل الوراثي دورا كبيرا في عبقرية ابف الرومي وتكويف العق ناليظ أفّ 
ىنا تقع ييرة فما دخل العامل  ة،دراسة العقاد دراسة نفسيّ  ونيف ندرؾ بافّ  شخصيتو،

فاف كانت شخصية ابف الرومي وعبقريتو بنيت أو شكمت مف  ؟يل النفسيّ الوراثي في التيمّ 
والشق اآلخر مف التجارب  المييط الذي عاش فيو،العامل الوراثي والنصف اآلخر مف 

فكل أو معظـ  فأيف االختالؼ بينو وبيف الناس اآلخريف، والمواقف التي عاشيا،
بالعباقرة أو يتميزوا  األشخاص يتعرضوف ليذه الظروؼ واألسباب ولكف لـ يطمق عمييـ

ذلؾ االضطراب  فأيف يـ يعانوف عصاب أو شذوذ نفسي،نّ ولـ يطمق عمييـ بأّ  بالعبقرية
 النفسي الذي أطمقو العقاد عف ابف الرومي.

                                                           

 .213ص  ،الرومي يياتو مف شعرهابف  عباس ميمود العقاد، - 1
 .214لمصدر نفسو، ص ا -2
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ربما تمؾ األسباب التي  و شاذ وعصابي،إف كل ما قدمو العقاد ال يثبت بالضرورة أنّ 
سرافو، ذكر العقاد عف ابف الرومي مثل: وتركيبو  غرض اليجاء والتذمر الدائـ، التطير وا 

تعد يوافز ليتميز عف غيره ولكف أف  وظروؼ التي عاشيا وشكمو الخارجي، الفيزيزلوجي،
أغمب  والدليل عمى ذلؾ بافّ  تكوف سببا في اضطرابو النفسي فيو نوع مف الشؾ،

ولكف لـ يطبق عمييـ  األشخاص ليـ ظروؼ أصعب مف ظروفو وعاشوا أسوء ما عاشو؛
 يـ يعانوف مف اضطراب عصبي أو نفسي.بالشواذ أو أنّ 

الطالع المعمق لكتاب العقاد يوؿ ابف في الختاـ نصل لماليظة ميمة بعد ا
 فّ لذا يمكننا القوؿ بأّ  ،دراستو غمب عمييا المنيى الفني عمى المنيى النفسيّ  الرومي بافّ 

 ا.ال نفسيّ العقاد يعد في ىذه الدراسة ناقدا أديبا بالدرجة األولى وليس ميمّ 

 أبو نواس الحسن بن ىانئ األنموذج الثاني:.2

الكتاب عف شيرة أبي نواس* بيف العامة وأشباه العامة مف تيدث العقاد في ىذا 
 1وكاف العاقد العالـ النفسي كما أشار إلى عقدتو النرجسية**، الناس،

ذاكرا كذلؾ في ىذه  ،عارضا أساليب التيميل النفسيّ ، العالـ بأسرار نفس ىذا الشاعر 
 يئتو.ونشأة أبي نواس وتربيتو وطبيعة ب الفصل سبب النرجسية ومظاىرىا،

وىو يتيدث  اعتبر العقاد شخصية أبي نواس شخصية فريدة نموذجية في عصرىا،
كما ذكر الوسط الذي عاش  عف ىذه الشخصية عكس عامة الناس وأشباه عامة الناس،

 مع اإلشارة إلى الظروؼ السياسية التي سادت في عصره، ومجتمعو وتكوينو وثقافتو، فيو
تساءؿ ىنا ىل  عمى معرفة نفسية أبي نواس وتكوينيا،بل كل ىذه العوامل ساعدت العقاد 

                                                           

ولد باألىواز ونشا بالبصرة، كاف مولى  ،ف ىانئ، المعروؼ بابي نوس الشاعرىو أبو عمي اليسف ب :أبو نواس*1
 لمبصرة، فييافتنقمت بو والدتو  ؛توفي أبوه وىو صغير ،فارسية األصلي بخرساف، كانت امو الجراح عبد هللا اليكم

الشعر. بسرعة البداىة ونظـ  واألياديث، تميزيافظا لمقرآف  والشعر، فكافاستقى العمـ عل يد كوكبة مف عمماء المغة 
 : ىي أف الفناف أو أي شخص يكوف مفرطا في يب ذاتو في تقديره واعتزازه بيا.النرجسية**
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وىل ىي سبب في  ىذه العوامل التي ذكرناىا أثرت في تكويف شخصية أبي نواس؟
 بمعنى ىل ىي سبب في تشكيل عقدة النرجسية؟ شذوذه؟

بل ركز عمى  تطرؽ العقاد إلى فصوؿ أخرى إضافة إلى شيرتو ونرجسيتو والجنس،
وكذلؾ عالقتو بالخمر والفف  نيا الشيطاف وعالقتو بأبي نواس،مف بي عناصر ميمة كذلؾ؛

 واليب والغزؿ مع تركيزه عمى عقدتو النرجسية.

العقاد ممـٌ بيياة أبي نواس مف كل النوايي مركزا عمى الشواىد مف  مف الماليظ أفّ 
ىدؼ العقاد مف ىذه الدراسة بعث يياة جديدة ييف قاؿ: ''بعث شخصية  فّ ألّ  شعره،
ال تزاؿ يية في أذىاف الناس لكنيا أخذت دالالت لدى عامة الناس تختمف عف  شعرية

تيقيقيا فقد استيالت إلى شخصية أسطورية ال واقعية وأعطاىا المثقفوف تفسيرات غير 
 1.مقنعة تيكمت فييا األىواء في معظـ األيياف''

كشفو لبعض ة مع ياوؿ العقاد أف يدرس نفسية الشاعر وشذوذه مبررا عقدتو النفسيّ 
فياوؿ أف يكشف بعض عيوبيا  خفايا ىذه الشخصية النموذجية المشيورة لدى الناس،

وياوؿ أف يرسـ صورة جديدة صادقة ال أسطورية أو خرافية ذاكرا صفاتيا دوف إخفاء 
و مع شخصية أبو نواس كاف موضوعيا في نقمو ألنّ  ،وخيرىا وشرىا لجماليا وقبييا،

 .ألخبارىا

عالـ أبي نواس ليجد مفتايا يرتكز عميو لكي يتوغل في شخصيتو بيث العقاد في 
فكانت ظاىرة التيدي اإلبايية المتيكمة ىي أوؿ نظرة اليظيا في يياة أبي  الغامضة،

فاليظ بأف أبا نواس يجير  فاتخذىا دليال لمبيث في عالمو الداخمي، ة؛نواس النفسيّ 
يا ظاىرة ليا أسباب خفية جعمت يؤوليا بأنّ  وكاف العقاد بالميرمات والمذاذ بيا أماـ الناس،

ىنا  فبدأ يبيث عف أسباب ىذه العقدة )النرجسية(، ىذا الشاعر يتصرؼ بيذه التصرفات،
ة عف العقد األخرى؟ ولماذا لـ يختر تساءؿ لماذا اختار العقاد العقدة النرجسية النفسيّ 

                                                           

 .121ص  ،، االتجاه النفسي في النقد العربي اليديثأيمد ييدوش -  1
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عقدة بالذات؟ وما مبررات العقاد العقدة الجنسية أو األوديبية أو عقدة النقص واختار ىذه ال
 عف ىذا االختيار؟ وما مبرراتو في عدـ اختياره لتمؾ العقد؟

و يعاني مف تمؾ العقد نتوسع في نرجسية أبي نواس وتأكيد العقاد بأنّ  قبل أفّ 
وانيرافو مع بني جنسو فاعال  أبي نواس غرامالنقص( فنستشيد بقولو: '' أوديب، )الجنس،

النرجسية  ومفعوال أمر ال يفسره إتياف الذكراف عمى اإلناث)...(ولكف النرجسية تفسره،
 1تفسير ولع بالمجاىرة اإلبايية ولكف الشذوذ ال يفسرىا.''

فمف  في قولو: ''ال تؤخذ جممة وال ترفض جممة، العقادفمـ يقنع بيا  عقدة اوديبا أمّ    
ر فييا عمى أماف فمينظر إلييا كأنيا ضرب مف اليدس ال يزاؿ يتردد بيف أراد أف ينظ

وليأخذ بو عمى يسب اقترابو مف المعرفة العممية في تجارب  االفتراض وااليتماؿ،
وال يؤمف  ( رفضا قاطعا،)أوديبمف كالمو نفيـ أف العقاد لـ يرفض ىذه العقدة  .2العدد''

ربما وجدت في أوقات  موجودة ولكف ليست في وقتنا،يا في رأيو ألنّ  بيا كل اإليماف؛
 بعيدة جدا.

ىذه العقدة جاء بيا العالـ النفساني  الفّ  ربما كاف موقف العقاد منيا موقف الوسطية،   
والعقاد ال يظف أف تكوف في بيئتنا العربية بيكـ ديننا  سيغموند فرويد وكانت في وقتو،

كانت جزء مف تفسير شخصية أبي نواس خاصة في ا عقدة أو مركب النقص مّ أّ  وعقيدتنا.
لكف أف تكوف ىي ميل دراستو إذ انو ال يركز  جانب معافرتو لمخمرة وألفو مجالسيا،

 النرجسية في رأيو ىي الطاغية وىي األجدر في تفسير سموكيات أبي نواس. عمييا، بل

 ؟لقد تيدثنا عف النرجسية كثيرا فما تعريفيا وسبب تسميتيا بإيجاز   

                                                           

(، د.ت)(، د.ط)بيروت، صيدا، المكتبة العصرية،  ىانئ، منشوراتعباس ميمود العقاد، أبو نواس اليسف بف  - 1
 .50 ص
 .59المصدر نفسو، ص  - 2
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يفتف مف  شاع في اليوناف قديما اسـ نرجس وىو اسـ فتى يسف الوجو ساير الشمائل،   
فكانت تمؾ العذارى  تيواه كل القموب العذارى فال يمتفت إلييف، رآه ويشقى مف جمالو،

كما ىف في  يدعوف أربابيف ليستجبف لدعائيف باف يييـ بيب نفسو ويمقى منيا الشقاء،
وروت األساطير باف نرجس ىذا ذىب ليشرب مف ينبوع ماء  فقيل شقاء مف يبيف لو،

يتى سقط فيو فمـ يجد جثمانو إال نرجسية وىي نبتة فغرسوىا  صافي يتى لمح نفسو،
 .1وتعددت الروايات في تسمية النرجسية ىناؾ،

واألياسيس متصمة  والميوالتآفة مف الغرائز  االصطاليي: ىيا تعريفيا أمّ 
ليذه وقع عمييا اختيار  ويب المصاب بمالميو كالمو، بالغيبوبة والنشوة واإللياـ،

 .2ةفمـ يجدوا أوفق منيا األعراض تمؾ الظاىرة النفسيّ  يف بيا،الميمميف النفسانيّ 

رائد المبايث  "،ىافموك أليس"- وأوؿ مف أطمق ىذا المصطمح في الطب النفسيّ 
ثـ توسع األطباء النفسانيوف في دراسة ىذه اآلفة وأعراضيا ولوازميا  ،الجنسية المشيورة

اشتممت عمى آفات متعددة  وأصبيت قسما قائما بنفسو مف الشذوذ والغرائز الجنسية،
أف العقد النرجسية ليا شقاف الشذوذ الجنسي والثاني  -.3تنطوي تيت عنواف النرجسية

.والنرجسية التي انطمق منيا العقاد  مالذ اليياةيب الذات والتمتع بما تشتييو النفس مف 
وأبو نواس كاف ميبا لذاتو منغمسا في  كانت مف الشق الثاني وىو يب الذات،

والعقاد انطمق في دراستو إلى دراسة سيرة أبي نواس مف شعره ومف نتاجو  الميرمات،
بل بيث  ة،والعقاد لـ ينطمق مف الفراغ في تمبيس أبو نواس عقدة النرجسي األدبي،

 ،والخمر ، ،وعالقتو بالجنس وشخصيتو والشيطاف اضطراباتو النفسية وسموكياتو الغريبة
ركائز يستند عمييا في  العقادوعقيدتو فتشكل ىذه المياور لدى  والغزؿ، واليب، والفف،

                                                           

  .59 ، صالمصدر السابق -1
 .33ص لمصدر نفسو،ا - 2
 .35ص المصدر نفسو،  - 3
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ىنا نتساءؿ ماىي مالمح شخصية أبي  ة أبي نواس وشخصيتو،الوصوؿ إلى فيـ نفسيّ 
 .؟العقادفي رأي  أبي نواسلدى  ؟ أو ما لواـز التشخيص النفسيّ نواس لدى العقاد

والنرجسية  فوجد في نفسيتو مالمح النرجسية، ،أبي نواسفي شخصية  العقاد تعمق
الزمة االشتيار  ل:ثكما انو العقاد ذكر لواـز أخرى م ليا سمات ولواـز دالة عمييا،

 والزمة االرتداد، والزمة العرض، التمبس والتشخيص، ة*، والزمالذاتي* ق*، والتوثيالذاتي
 يف وعمماء النفس.وىذه المصطميات معروفة عند الميمميف النفسانيّ 

 :التمبس والتشخيص الزمة-2-1

يا: ''عبارة عف توييد الذات في شخص اصطمح عمييا الميمموف النفسانيوف عمى أنّ    
غير الزمة التشخيص في  مشترؾ بينيما،فينجـ في ذلؾ إيساس  آخر برابطة انفعالية،

شعور وىي مكسب لتفسير تشخيص ىي تمؾ التي تنبع مف الالّ  يل النفسيّ نظر التيمّ 
 1الذات وعالقتيا بغيرىا.''

 افّ ويرى العقاد ب ىذه الظاىرة في شعر أبي نواس خاصة في الغزؿ،العقاد التمس    
تميز بسمات ألّنيا  تتيقق فيغيرىا؛ وال "جناف"،  وقتوالتمبيس والتشخيص تتيقق في معش
فقد كانت "جناف" تيب النساء  مثل ميوليا لمجنسيف؛ بدنية ونفسية شبيية بابي نواس،

ويتغزؿ بالغمماف  و يميل إلى بني جنسو،ألنّ  وأبو نواس كانت فيو ىذه اآلفة، وتميل إلييف،
 أو في تصرفاتو،كاف يميل أكثر إلى كل مف يشبيو في لونو أو صوتو  وكذلؾ باإلناث،

،كما يستيسف الفتاة ألنيا  و يغازؿ الجواري كما يغازؿ الغممافألنّ  وىو يعشق بني جنسو،
 و يشبو الفتاة.تشبو الفتى ويستيسف الفتى ألنّ 

                                                           

أف المصاب  صايبيا، وىوعمى الياالت الجسدية التي تقترف باختالؿ وظائف الجنس في  ب: يغمياالشتياد الذات*
 بدف إنساف آخر. بدنو؛ كأنويشتيي 

 عمى الياالت العاطفية والفكرية وىي ال تختمف عف أزمة االشتياد الذاتي. الذاتي: يغمبالتوثيق **
  .156العربي، ص عبد القادر فيدوح، االتجاه النفسّي في نقد الشعر -1
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 في جارية: أبو نواسيقوؿ 

ال الغالـ فشبيييا     وريياف دنيا لذة لممعانق           1.غالـ وا 

 ويقوؿ في غالـ:

 .2ئمو     كأنو عند رأي العيف عذراءمف كف ذي غنج يمو شما        

ويمتمس العقاد التمبيس في شعر أبو نواس في غزلو بغالـ ألثغ ألف أبا نواس ألثغ بالراء   
 واالخر بالسيف مثاؿ ذلؾ:

 3.يكسر الراء وتكسيرىا      يدعو إلى السقـ إلى اليتف      

 فيقوؿ:وتعجبو البية التي كانت إيدى خواصو الصوتية، في غالـ فيتغزؿ بو 

 4.وبو غّنة الصبا تعتمييا       بية االيتالـ لمشريف      

وىو شاذ في يالة ومساوقا لمفطرة في  أبا نواس يمبس ذاتو لكال الجنسيف، ناليظ أفّ     
 وىذا ما يياوؿ العقاد إثباتو في أبي نواس النرجسي. يالة أخرى،

 :العرض الزمة-2-2

ا أمّ  ،كما تنطبق عميو الزمة التشخيص والتمبس أبي نواسزمة عمى تنطبق ىذه الالّ 
 الزمة العرض أظير عنده وىي بارزة في شعره خاصة في الخمريات والغزؿ والمجوف،

 و يجير بالميرمات ويتمذذ بالجير بيا أكثر مف تمذذه بفعميا كما قاؿ:ألنّ 

 

                                                           

 .38عباس ميمود العقاد، أبو نواس اليسف بف ىانئ، ص  - 1
 نفسيا. نفسو، الصفيةالمصدر  - 2
 .39المصدر نفسو، ص  - 3
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 1إذا قالوا يراـ قل يراـ      ولكف المذاذة في اليراـ

ما وكأنّ  الخمر ال تشرب إال بثمف خنزير مسروؽ مف زانية، قاؿ: إفّ ورد إف أبا نواس 
 نعت نفسو وىو ينعت ميبوبو الذي يقوؿ فيو:

 كطالب مثال قػيػػػػػػػ         ؿ خالف الناس تذكر

ف تغُنو يكبر إفّ   2أكبر الناس غنى        وا 

أو الركيزة التي  الدافع ظاىرة الجير بالميرمات والتمذذ باإلبايية عند أبي نواس، إفّ 
النرجسي بطبعو مياؿ ليب  الفّ  واستمر بدراستو ىذه، و نرجسي،بأنّ  العقادتأكد منيا 

و ألنّ  ومخالفتو لمجماعة التي يعيش معيا لكي ينفرد ويتميز عف غيره، العرض والتباىي،
 فيو لـ يجد إال أف في عصر سادت فيو األخالقيات وطمب العمـ واالزدىار والقيـ النبيمة،

 .العقادىذا في رأي  يذىب إلى الجانب المناقض لما تميز بو غيره؛

 يبيث عف التمذذ بالميرمات فيذا شيء طبيعي الفّ  با نواسأ فأ لكف إذا وجدنا
فكاف  ذلؾ العصر الذي عاش فيو تسود فيو عادات سيئة وليست العادات الجيدة فقط،

ال  الماجنة والميو والفسق، وىو عصر تسود فيو العادات ىناؾ مف يمارسوف الرذائل،
فاف  جديد في طمؾ ولكف الشيء الجديد الذي جاء بو أبو نواس ىو تأزيـ تمؾ الميرمات،

وكانت تشترى بمبالغ مالية  كانت تمارس بالخفاء فيو يجير بيا ويعمنيا أماـ العامة،
 أما أبو نواس يريدىا بماؿ يراـ مسروؽ مف شخص زاني يممكيا ذلؾ الشخص مف عممو،

ذكر العقاد أبا نواس وىو يياور ويتخاطب مع إبميس وييدده بالصالح لييقق لو  بخيل،
رغـ المالذ التي يمارسيا فقاؿ ىذه  مالذه ورغباتو المكبوتة التي عجز عف تيقيقيا،

 األبيات:
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 .عّنػي الّرسػاالُت مْنػُو والَخػبػػرُ         َلّما َجَفاني اليِبيُب، وامَتَنَعْت 

 .شػْوقي، فػكػاَد يْقػُتُمػنػػي          ذْكُر َيبيبي، واليمـ والفَكرُ اْشتَػّد 

ـّ قمُت لوُ   .في خػمػْػػَوة والّدمػػوُع تَػنػْػػيدر         دعوُت إبميَس، ث

 .أْقَرَح جْفني البكاُء والّسَيرُ         أمػا تَػَرى كْيػَف قد ُبػمػيػُت وقدْ 

َكرُ         ال قْمُت شْعرًا، وال سمْعُت ِغناً   .وال َجَرى في َمَفاِصمي السَّ

 .أزؿ دىري بالخير أثمر                وال أزاُؿ الُقْرآُف أدُرُسوُ 

 1.يتى أتػَػاني الَيػبيُب يػعػتػػػِذر       فمػا َمػَضػْت بْعػَد ذاَؾ ثػاِلػثَػة

ولكف  تمثل ىذه البيات الصراع القائـ في ذاتو وممذاتو وما بداخمو مف خير وصالح،
 في األخير تغمب المالذ عمى اإلرادة والخير.

رفض المقدمة  أبا نواس مف المجدديف والمعارضيف الثائريف عمى القديـ، نعرؼ أفّ 
ويرجع العقاد ىنا األمر إلى أف أبا نواس نرجسي  واستبدليا بالمقدمة الخمرية، الطممية

 د واإلتياف بما لـ يعرفو غيره.و ييب الظيور ومخالفة معاصريو بالجديألنّ  بالزمة العرض،

التجديد ليس يدعو إلى الصدؽ في التجربة الشعرية واف ّ العقاد  ىنا نقع في ييرة بافّ 
نّ  الخروج عف المألوؼ؛ الميـ أف يكوف  ما اإلتياف بشيء صادؽ يتى واف خالف غيره،وا 

ىنا نجد  التصوير.ة دوف المبالغة في طمؾ العمل نابعا مف الذات ومعبرا عف يالتو النفسيّ 
 ونرى تناقضا في كالمو، أف العقاد يرجع ىذا التجديد إلى الزمة العرض ويب الظيور،

و ربما ألنو عاش تجربة متأزمة اختالؼ ربما كاف أبا نواس مف المجدديف في عصره ألنّ 
كاف  بيا، كماوكانت ىذه التجربة يبو لشرب الخمر وتغزلو  فييا عف غيره فعبر عنيا،
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 أقربفقد كانت اليمرة بالنسبة لو أمو وصديقو وزوجتو أو  تغزلوف بالنساء؛العرب ي
 األشياء إليو لذا جاء بيذا الغرض الجديد.

 :االرتداد الزمة-2-3

والزمة  وىي ظاىرة تقترب مف ظاىرة التشخيص والعرض، وتعرؼ بظاىرة النكوص؛   
أىميا تمؾ  صايبيا بثالثة درجات،االرتداد ''تتخذ في شكميا تبعا لممريمة التي يمر بيا 

ويرغب في أف تتشخص فيو معاييره ظنا  التي يممؾ فييا شخص ما صفات شخص آخر،
 1و يناؿ مركز الشخصية المتقمصة''.منو أنّ 

ويعرفيا  ونجد العقاد يعتبر الزمة االرتداد الزمة ثانوية مف لواـز النرجسية،
مبس بيا وتيسبيا مف مالمييا ب:''تسعير الشخصية النرجسية مالمح غيرىا وتت

 2يا ناقصة فييا''.وبخاصة إذا رأت أنّ  وصفاتيا،

ىذه الصفة  ييف قاؿ بافّ  العقادناليظ االختالؼ بيف التعريفيف وىذا ما جاء بو 
أبي يقوؿ: ''وال ياجة إلى استقصاء شواىد االرتداد في شعر  الزمة في شعره وفي كالمو،

 .3نواس''

وايات في وكذلؾ االعتماد عمى الرّ  لـ يكف واضيا في تعريفو لالرتداد، العقاد إفّ 
نواس  و يعاني ظاىرة االرتداد ييف قالوا بافّ فيو بدوره استنتج بأنّ  كالمو عف أبي نواس،

فييا  ألبي نواسفجاء العقاد بأبيات  تمنى أف يكوف مثمو، و*، وانّ دمحم األمينكاف يعشق 
 :دمحم األمين

                                                           

 .161عبد القادر فيدوح، االتجاه النفسّي في نقد الشعر العربي، ص  - 1
 .49عباس ميمود العقاد، أبو نواس اليسف بف ىانئ، ص  - 2
 المصدر نفسو، الصفية نفسيا. - 3
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 لمخمرة.
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 .وال أقوؿ بمف               مف خوؼ ومف ال يخاؼ مف أيمدأصبيُت صبا 

 1.إف أنا فكرت في ىوى لو                   أيسسُت رأسي قد طاؿ عف جسدي

أبا نواس ياوؿ أف ييرب ىاجسو المخيف، لكي يعيش  مف ىذه األبيات نفيـ أفّ 
،وىذه الصيبة )دمحم األميف( أنموذج لكي ينسى عالم عالما يطمح إليو، ييف  و المتأـز

 يسقط ذاتو عمى ىذه الشخصية النموذجية كي ينسى نقصو وما يعاب عميو.

فكاف يتداوى  رمزا لمتمرد والخالص مف مشاكل الدنيا وما يأتي منيا، أبا نواسكاف 
 فأبو نواس بالداء لكي يشفى جرايو وذاتو السقيمة التي تعيش في وقت منيط رديء؛

 اشتير ببيتيف:

 فإف المـو إغراء               وداوني بالتي كانت ىي الداء.دع عنؾ لومي 

وىو  إذا عدنا قميال قمنا بأف العقاد لـ ينفي مركب النقص الذي يعاني منو الشاعر،
وقد اعتبرىا  الخمرة ايتمت الصدارة في يياتو، ألفّ  يعوض أو يمأل ىذا الفراغ بالخمر؛

والبد وراء  كاف ىوسا لـ يكف عادة أو لذة ذوقية،إدمانو  ألفّ  العقاد عقدة وىي آفة اإلدماف،
كل ىوس عقدة نفسية في رأي العقاد، فبدأ العقاد في البيث عف أسباب ىذه العقدة وكاف 

و مف الناس أبا نواس صايب نفس ميصنة ألنّ  وكاف دائـ التساؤؿ بافّ  في ييرة دائمة،
 الذيف يبويوف ما بداخميـ مف مشاعر ومكنونات.
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نعني بيا الطبيعة  سبب ىذه العقدة جاءتو مف طبيعتو، إلى أفّ  العقادوصل 
ة ليست مما يتقبل وىذه العقدة النفسيّ  النرجسية التي تزيف عادات العرض واإلظيار،

 1وىي خسة النسب واأليساب. يا لصايبيا مذلة بيف قومو،العرض واإلظيار ػألنّ 

ف كاف رجال  أبا نواس أفّ العقاد يرى  يعاني مف عقدة ال يعترؼ ىو ليا يتى وا 
لو عقدة يخفييا ويعاني  إال أفّ  ،ال ييمو المجتمع والواقع متمذذة بالميرمات والمالذ إباييا،
 وىي التي جعمتو يتصرؼ بيذه التصرفات واف يكوف ميووسا بالخمر كل اليوس، منيا،
يالزمو طواؿ يياتو ألنو يعيش يا ضرب مف التنفيس لو وتعويض لنقص يشعر بو و ألنّ 

يكره  قال العقاد ''أبو نواسفيو يجيل والده كما  في وقت التفاخر باألنساب واأليساب.
أف يفخر في اليانات بالنسب لو سمـ لو ىذا الفخر بيف أربابو فمف شعره في الخمريات 

 ذلؾ اليوار الذي دار بينو وبيف الخمار يسأؿ عف نسبو ويجيبو:

 .سَوى ريِح الَعتيِق الخسػرواني                  ْقُت بػال َدليػلٍ وخّماٍر َطػرَ 

ـَ إلّي َمػذعػورًا ُيػَمػّبي                     وَجػْوؼ الّمػيػػِل ِمثػُل الّطػْيَمػسػافِ   .فقػا

 .2ولِكّني مَف الَيّي الَيػمػاني         قمُت: كالّ أمْف تميػـ؟  وقػاَؿ:

 نرجسي بالبيت الذي قالو: أبا نواس بأفّ  العقادويستشيد 

ف كنت ذا عسر.  3لقد زادني تييا عمى الناس أنني            أراني أغناىـ وا 

فكاف  يستغل الفرصة ويتعالى عمى الذيف يتعالوف عميو، أبو نواس بافّ  العقاديرى 
فال ينيض لوايد منيـ ألنو في  يجمس ييث يجمسوف يتمقى التيية مف القادة والرؤساء،
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و يضرب بو ألنّ  و أوؿ مف يسكر وآخر مف يصيو،ألنّ  تمؾ اليالة يتقوى ويتفاخر بنفسو،
 المثل في الفسوؽ والمجوف وارتكاب المعاصي.

باليب الطبيعي الذي يـر منو  العقادفي نظر  أبو نواسيتمثل مركب النقص لدى 
أبا  فّ الرغـ مف اإذ قاؿ العقاد: ''عمى لرفض ىذه المعشوقة "جناف" وقع شديد عمى نفسيتو 

شعوري الذي أنشأه في نفسو الدافع الالّ  فافّ  نواس قد انساؽ في المجوف بدوافع كثيرة،
 1وأشدىا توشجا عمى نفسو''. وفي اليوؿ عمى "جناف" كاف أقواىا جميعا، أخفقو في اليب،

 بالنقص راجع لجسمو أو تكوينو العضوي، أبو نواسشعور  كما أضاؼ العقاد بافّ 
وىذا ما كاف  كالجسـ األنثوي في الرجاؿ مثال، يؤذي إلى شعوره بالنقص، وىذا سبب

 يعاني منو ىذا الشاعر.

راجع إلى ''سوء المعيشة ونقص الغذاء،  أبي نواسإدماف  كما رأى العقاد بافّ 
 . 2وافتقار الجسـ إلى اليركة والتنبيو، فأبا نواس عاش في ضنؾ وفاقة ''

ييب الخمر ويقدسيا فيذا اليب في رأي العقاد  اسأبا نو وكذلؾ نعود لموراء باف 
ويب  يب تدليل لنفسو كما يقوؿ: ''أداة صالية لمتدليل الذي يكمف في أعماؽ النرجسي،

 أبو نواس ليا يب التدليل الذي ال يستغني عنو طبيعة االفتتاف بالذات أو توثيق الذات،
 3وىذا الشعور خبيئة عميقة في نفس الشاعر النرجسي''

ة أبي نواس تدور في نرجسيتو التي يعاني منيا تيميل العقاد لنفسيّ  الماليظ أفّ مف 
وليس  ولـ يكتف بتمؾ المواـز بل انيرؼ؛ والتي تمثمت في أعراضيا الثالث التي ذكرناىا،

و ادخل عوامل وأسباب أخرى جعمتو إال انّ  ،كل االنيراؼ عمى ما جاء المنيج النفسيّ 
 نرجسيا.
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يشعر بالنقص الذي كاف سببو الظروؼ التي عاشيا  نواسا نابا  العقاد كما اعتبر
بل عاش طفولتو بيف  و يخمو مف االنضباط وال أبويف ييرصاف عمى تربيتو،ألنّ  في بيئتو،

فيذا شيء  وجو فيو الميو والمجوف وكرة الخمر والفسوؽ، اليانات والجواري والميرمات؛
لؾ العامل اآلخر وىو تكوينو الجسمي الف كذ طبيعي إف يكوف أبا نواس عمى ىذا الياؿ،

 لو جسـ أنثى وتصرفاتيا.

كذلؾ أرجع مركب النقص إلى جيمو لنسبو وىذه النقطة كانت سوداوية في يياتو 
وكذلؾ فشمو في يبو  وىذا كاف يؤلمو كثيرا، و عاش في عصر يتفاخر باألنساب،ألنّ 

ال يممؾ صفات الرجولة  ووربما بسبب تكوينو الجسمي ألنّ  لجناف التي تخمت عنو،
 والفيولة التي كانت في رجاؿ ذؾ الوقت.

وىذه األسباب  ،العقادكل ىذه العوامل جعمتو نرجسيا بالدرجة األولى في نظر 
فو لكي  أيدجعمتو يعتكف الخمرة التي تنسيو ىمومو وتعيشو ياضرا يتمذذ بو وال يشاركو 

 الخمر يؤذي بدنو ويذىب عقمو وصيتو. و يعرؼ بافّ مع انّ  يصرح في عالـ الخياؿ،

يا تؤذيو وال و يعرؼ أنّ ع انّ ف يتمذذ بالخمر مأ ألبي نواسكيف  ىنا يأتي التساؤؿ:   
 العقادوال يغير واقعو بشيء. في ىذه النقطة ال نختمف ولكف األمر الميير قوؿ  ،تنفعو
 فمماذا يؤذي بدنو بالسـ،واف كاف ىذا صيييا  أبا نواس ميب لذاتو لدرجة الجنوف؛ بافّ 

 !المنافعويعمـ بأنو ضار لو مساوئ أكثر مف 

أبا نواس  وما ذكره عنو نستنتج أفّ  أبي نواسعف  العقادمف خالؿ ما تيدث عنو 
فياوؿ أف  و يعاني مف النقص والفراغ الرويي،ألنّ  يعاني عقدة النقص بالدرجة األولى؛

يعوض شيء ينسيو آالمو وآالمو فالتجأ إلى لمخمرة التي أنستو ىمومو واف يعيش عالـ مف 
فذىب لمعاـ الذي تخمو منو االلتزامات والتفاخر باألنساب  يد فيو،أالخياؿ ال يشاركو 

 واألفكار والمشاعر التي تذكره "بجناف" التي كانت سببا في ألمو ويزنو.
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 :ألبي نواسة الفنية والجسمانية البنية النفسي   2-4

وىو لـ  الفني والجسماني، اعتمد العقاد في ىذه الدراسة كذلؾ عمى المنيى النفسيّ 
بل ىناؾ يقوؿ أخرى تطرؽ إلييا ولكف اخترنا يقميف فقط  يتطرؽ ليذيف المنيييف فقط،

 ىما:

 نواس:"السيكوفني" ألبي ية الفنيةالبنية النفس   2-4-1

بالتيديد ظاىرة العرض  إلى الظاىرة النرجسية، أبي نواسطبيعة فف  العقادأرجع    
تتالقى فييا الزندقة  و وجد في دراستو لشعر أبي نواس رموزا وألغازا ال تفيـ،ألنّ  واإلظيار،
 وامتزج اليزؿ بالجد. والغزؿ بالمؤنث والمذكر، بالنسؾ،

ييمو إف يتغزؿ أو يرثي ؛ فال أبي نواسفالعرض أو ظاىرة العارض الفني ىو قواـ شعر 
نما ييـ ىاف يعرض نفسو ويمفت النظر.  1أو ينظـ في لنسؾ أو اليكمة وا 

في شعره، ولكف الغالب في  ال ينفي وجود الباع الفني أو الشعور النفسيّ  العقاد
 شعره يب العرض واإلظيار.

ة ، ولديو أبيات شعريفي الرثاء والفخر واليجاء والخـ ينظـ الشعر أبا نواسكاف 
 يرثي فييا أستاذه "خمف األيمر" يقوؿ:
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 .كّل شديٍد، وكّل ذي ضَعفِ                        َلّما رأْيُت المنوَف آِخَذة 

 .وباَت دْمعي إف ال يِفْض يِكِف         بتُّ أعّزي الفؤاد عف َخَمف            

 .أْمَسى رىيَف التراِب في جَدِؼ أْنَسػى الػرزايا مْيٌت ُفػجػعُت بػػو                    

 .1فميس منو إْذ باف مف خَمفِ  وكػاف مّمْف مػضػى لػنا خمفػًا                   

ولكف تميز بجانب وىو شعر الطرديات وصف  لـ ينظـ في الزىد، أبا نواس قيل أفّ 
نما نظـ فيو مف باب  وفي رأي العقاد انو لـ ييب الصيد مثل يبو لمخمر، الصيد، وا 

فاختار أكثر طردياتو مف الرجز*  يعرض قدرتو عمى النظـ في ىذا الباب؛ لعرض الفني،ا
 وىو وزف تقميدي عند الشعراء.

 والظاء في وصف الكمب في قولو: فكاف يتخير القوافي الفخمة العسيرة كالطاء،

 .َجْوَؿ ُمصاٍب فّر مف أْسعاطوِ  ، ِربػاِطػوِ عػت كمبػًا جػاَؿ في أنْ 

 .ِىْجنا بو، وىاج مف َنشاطوِ  خاؼ مف سياطوِ عنَد طبيٍب 

 .عنػد َتيػاوي الّشػّد انِبسػػاِطػوِ  كالكوكب الدّرّي في يطاطو

 .وقػػّدِه البيػػداَء في اعػتبػػاطػػوِ  يقّمـ القائد في يطاِطو،

 .مْثل َقِمّي طار في أْنفاِطوِ  كػالبْرِؽ َيػْذري المْرَو بالتقاطػِو ،

 2أغَضػُف ال ييػأُس مف ِخػالطػِو. طاطِو،واْنصاَع يْتموُه في قِ 

 

                                                           

 .128ص ،لسابقا المصدر - 1
 منيا األرجوزة كغرض شعري وليس بير مف البيور الخميمية. الرجز: المقصد*

 .132ص ، لمصدر نفسوا - 2
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كميا مف  المجاؿ، وبواعثياأجود المنظومات في ىذا  الطرديات، ولولو العديد مف 
 1يب العرض الفني المتمكف مف خميقتو النرجسية واليبة الفنية.

خرج أبو نواس عمى المنيج القديـ والتقميدي في نظـ الشعر وفي المقدمات التي 
عمى نيجيا، فجاء بالمقدمة الخمرية التي اعتبرىا العقاد كنوع مف يب  اعتاد العرب

 العرض الفني وليا داللة نفسية.

 :ة الجسمية "السيكوماتي"البنية النفسي   2-4-2

ة أبي نواس إسراؼ واضح في تطبيق المنيى لنفسيّ  العقاديبدو لنا في دراسة 
أبيض يمو  رقيق الموف، يسف الوجو،فقاؿ: كاف  ة،السيكوسوماتي بيقائقو الطبية النفسيّ 

وكاف في رأسو سماية وتسفيط أي كاف شعره منسدال عمى وجيو  ناعـ الجسـ، الشمائل،
 .2وكاف نييفا وفي يمقو بية ال تفارقو وكاف ألثغ بالراء غينا، وقفاه،

في وسط رأسو ذؤابة  " ألفّ أبي نواسب " الحسن بن اليانئسبب تسمية  قيل أفّ    
 كاف أبو نواس يتباىى بمالميو وجمالو يتى أنو نظـ بيتيف لنفسو فقاؿ:ف )صغيرة(،

 .تتيو عمينا أف ُرزقت ماليًة        فمياًل عمينا بعض تييؾ يا بدرُ 

 3.فقد طالما كنا مالًيا وربما         صددنا وُتينا ثـ غيرنا الدىُر.

الفتتانو بجسده  ىي نرجسية العقادفي نظر  أبو نواسىذه المالية التي يتباىى بيا 
و بمالمح الفتى الذي بياض ونعومة وشر متيدؿ أشيتو التي تميز بيا مف وصفا ومالميو،

الذي افتتف بنفسو والذي اتخذه اليوناف رمزا أسطوريا لمجماؿ وعشق  ؛يدعى "نرجس"
 الذات.

                                                           

 لسابقة.ا، الصفية لسابقاالمصدر -1
.سيانفالصفية و  ،سوفنالمصدر  - 2  
.127النقد االدبي اليديث، ص أيمد ييدوش، االتجاه النفسي في  - 3  
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 ش فييا،أف الضفيرة التي كانت في شعره عالمة دالة البيئة التي يعي العقادكما رأى 
وىي دالة  وىذه العالمة بالنسبة لمعقاد تدؿ عمى عقدة النرجسية، أي معاممة أىل بيتو لو،

بقائو لتمؾ الضفيرة في  نواس أبيكما اعتبر خمو الشعر مف جسد  ثر تربية البيت،أعمى  وا 
 و يتميز بيرمونات اإلناث والذكور سواء.وبأنّ  كبره عالمة عمى شذوذه الجنسي،

يرتكز عمى العوامل النفسية والجسمية والفنية لكي يصل إلى دراسة شاممة  العقادوكاف    
ثر البيئة أوكذلؾ  ،عمى ظروؼ البيت وأثره في نفسيتو و ركزكما انّ  ،أبي نواسلشخصية 

 .والمييط االجتماعي والظروؼ السياسية والثقافية التي سادت في عصره

ىذه  ،العقاد ألبي نواسىنا نصل إلى ماليظات استنتجتاىا مف غوصنا في كتاب 
وباف تكوف ىي األنموذج ليياة أبي ناس  الدراسة التي ربما تيتل الصواب أو الخطأ،

 وأعمالو وأدبو فييا نوع مف الشؾ.

كما لجأ  ،لروايات التي تروي يياة أبي نواساعتمد كثيرا عمى االعقاد  ناليظ بأفّ 
 عمى لجانب الفيزيولوجي تارة وتارة أخرى إلى الجانب الفني مع تركيزه ى التيميل النفسيّ إل

وربما يكوف ىذا عيب وقع  يل النفسيّ وىذا مخل بالتيمّ  ،عمى الوقائع واأليداث التاريخية
وجيوده  العقادفيو ،وعابو عميو العديد مف النقاد ولكف عمى أية ياؿ فقد كانت إضافات 

و أثار عربي ليديث غطت عمى تمؾ الفجوات واألخطاء التي وقع فييا ألنّ في النقد ال
وكانت ميط  ،بي نواس التي كانت تيتاج لمدراسةبعض الجوانب الخفية في شخصية أ

 انتباه لبعض الدارسيف في شتى المجاالت.

" ناليظ بعض "أبي نواس" وابن الرومي" العقادوبعد تعمق عميق في كتابي 
في بعض ال نن ،استيفنفي بعض التشابو في الدر نا ال ننّ مو مع أّ الفوارؽ في تيمي

 ولكف ضمف النتائج التي توصمنا إلييا نذكر ما يأتي: ،االختالفات التي وقع فييا
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ة في رسمو لمصورة النفسيّ  البن الروميغمب االتجاه السيكوماتي في دراستو  لقد-1
مقد غمب االتجاه ، فألبي نواسعمى غرار ما جاء بو في دراستو  الجسمية البف الرومي،

 ة الفنية في تيميمو لشخصيتو.السيكوفني أي الصورة النفسيّ 

ومصطمياتو  يل النفسيّ في معطيات التيمّ  البن الروميفي دراستو  العقادلـ يسرؼ - 2
عقد فمقد البسو مصطميات و  ،ألبي نواسالعممية عمى عكس ما جاء بو في دراستو 

 .يل النفسيّ خاصة بالتيمّ 

بالترتيب المنيجي أي ركز عمى النص الشعري معتمدا عمى بعض العقاد دراسة  تتميز-3
مف النص إلى ما بمعنى انطمق العقاد  المصادر الخارجية التي قيمت في ابف الرومي،

مف كل  يمـ بفنو أفّ  العقاد كذلؾ ياوؿ وما قيل عف صايب النص، ،يييط بالنص
 مدح..(. ىجاء غزؿ، رثاء، النوايي )وصف،

عكس ما جاء بو في  بالمزاوجة بيف المنيى الفني والنفسيّ  البن الروميدراستو  تميزت-4
 غمب عمى المنيى الفني. فالمنيى النفسيّ  ،ابن نواس

في  يل النفسيّ والتيمّ  عمى يقائق الطب النفسيّ  ألبي نواسفي دراستو العقاد  إسراؼ-5
يطو ة وآفاتو الجنسية وشذوذه لمعامل البيئي ومية الشاعر وعقده النفسيّ إرجاع نرجسي

 ثر في تكويف شخصيتو.أاالجتماعي الذي 

لعناية العقاد بابف  ،" مف أيسف كتبو في تطبيق المنيج النفسيّ "ابن الرومييعد كتاب - 6
بشواىد مف شعره مستشيدا  الرومي مف النايية الفنية وجمالية فنو التي استوياىا مف فنو،

العقاد اخذ شعره وسيمة لفيـ الشاعر  ألفّ  في ـر ذاتيتو الداخمية وصورتو الخارجية،
فصب العقاد كل اىتمامو عمى المنيى الفني والجمالي وليس عمى الجانب  ونفسيتو،

 الشخصي.
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العقاد سمؾ  فافّ  تيف لمعقاد،ا ما كاف مف اختالؼ وتشابو مف الدراستيف النفسيّ وأيً 
 .يل النفسيّ ىا وايدا في دراستو لمشخصيتيف وىو التيمّ اتجا
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وفي دراساته التطبيقية  خاصة عند العقاد من خالل غوصنا في المنهج النفسي  
 يأتي:استنتجنا بعض النقاد في هذا البحث نجمعها فيما  للمنهج النفسي  

 فهو األب الروحي لهذا  كانت البدايات الفعلية األولى على يد سيغموند فرويد
 يزال النقاد يعتدون بها ليومنا هذا.وهو من وضع آليات هذا المنهج والتي ما  ،التيار

  النقاط مثل أستاذهم مع معارضته في بعض  عتماد تالمذة فرويد على ما جاء بها
بداع األدبي تعويضا لنقص يعاني منه المبدع وعجزه على تحقيقه "آدلر" الذي اعتبر اإل

اتخذ منها ة وكذا تلميذه يونغ الذي اعتبر الرواسب الجمعية تبدو رموزا مألوف في الواقع،
 األدباء موضوعا ألعمالهم الفنية.

 ى منطقة م يتفقون معه في إرجاع اإلبداع الهأن   اختالف فرويد مع تالميذه إل   رغم
 وهي مكبوتات مترسبة في النفس. شعور)الالوعي(،الال  

 :ه جاء مع ان   األنا األعلى، ،األنا، الهو قسم فرويد النفس إلى ثالث مناطق هي
 التي طبقها على بعض النماذج األدبية الغربية. للمنهج النفسي   ببعض اآلليات

   يل النفسي  التحل   الغربي ورأوا ضرورة النصراف إلى تأثر العرب بالمنهج النفسي 
والناقد هو المعالج بدوره لهذا النص بعد  لن اهتمامهم مستمر بالنتاج الفني، لألدب،

 اكتشافه لتلك العقد واآلفات الموجودة فيه.
   كما  عند العرب على يد أمين خولي ومحمد خلف الله، كانت بداية النقد النفسي

تنظيرا وتطبيقا بالتحديد على يد جورج طرابيشي بامتياز وعز الدين  طبق النهج النفسي  
 إسماعيل ومحمد النويهي والعقاد.

 ين يركزون على المبدع وعلى نفسيته من خالل نتاجهلين النفسي  ن المحل  لحظنا أ 
شعور ويرجعونه إلى يكون في حالة الال  ه يبدع عندما وأن   ،ويرون المبدع عصاب ،دبياأل

 المبدع ل يتلذذ ول يشعر بالنشوة غال في حالة شعوره باألمر. وبأن   وعي،منطقة الال  
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   شخصيتي "ابن الرومي"و"أبي نواس"  يدخل العقاد في تطبيقه للمنهج النفسي
العوامل الخارجية مثل البيئة والظروف الجتماعية والسياسية والمعيشة التي تؤثر في 

 والجسمي. تكوين شخصية الفرد وتكوينه النفسي  
 ف حياة ابن الرومي من شعره فقام بوصف مالمحه كان العقاد يهدف إلى كش

 ابن الرومي مصابا بالعصاب وشذوذ األطوار.كما اعتبر  وصفاته الَخلقية والُخلقية،
   ة التي كونت عبقرية ابن الرومي يكشف العقاد عن بعض المزايا الفنية النفسي

 التي تحمل كثيرا من المالمح والصفات اليونانية لذا يصفها بأنها عبقرية يونانية.
   شكلت ة والُخلقية التي ركز العقاد على الربط بين فن الشاعر وصفاته النفسي

 ،لمنحى النفسي  المنحى الفني طغى عن ا كما لوحظ دراسته لبن الرومي بأن   شخصيته،
 ا.دراسته هذه ناقدا أدبيا وليس محلال نفسي  لذا يعد العقاد في 

 رف في فلقد اس ،بي نواس مختلفة عن دراستة لبن الروميأل قادعكانت دراسة ال
با نواس مصابا حيث اعتبر أ ،النفسي   استعماله للمصطلحات العلمية التي تتعلق بالطب

 .ل وازمة بالنرجسية فألبسه عد
 ذهاننا بعض التساؤلت من خالل تتبعنا لدراسة العقاد ألبي نواس لحظنا وبدر أل

 :ومن بينها
 وهل كل هذه األعراض تدل على أن   هل شخصية أبو نواس ُتفهم بالنرجسية فقط،

بين شرب أبو نواس للخمرة بالظروف وسوء المعيشة ولماذا ربط العقاد  أبو نواس نرجسي؟
 ونقص الغذاء؟ وما عالقة تدليل النفس والذات بشرب الخمر؟

اإلدمان وهذه وهل  ية األخيرة يتناقض مع واقعنا،وما جاء به العقاد في هذه اإلشكال
نواس وشربه للخمر  وهل سبب إدمان أبي لى تدليل النفس؟اآلفات الجتماعية راجعة إ

 ع إلى السبب الذي يعاني منه؟راج
 لذا قمنا بطرح هذه الشكاليات  بغية الجابة عنا، نفسها هناك تساؤلت عديدة تطرح

 يتناولوا هذه األطروحات . لتنبيه الباحثين بأن  
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عبد الجليل عبد  أبو نواس في أنظار الدارسين العرب المحدثين، عيسى عبد الشافعي،  .2
كلية الدراسات  مذكرة قدمت لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، المهدي،

 .5005،الجامعة األردنية العليا،
مذكرة لنيل شهادة  عند سيغموند فرويد، يابستمولوجيا التحليل النفس   سماح دحماني،  .6

جامعة  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم الفلسفة، الماستر في الفلسفة،
 .5016/5012المسيلة،

  المجالت والدوريات:-د

مج  والعلوم اإلنسانية،سلسلة اآلداب  مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، .1
 .5006، 1ع  ،59

 .5015، 4+3ع  ،59عمان، األردن، مج  معهد اآلثار، الجامعة األردنية،  .5

 



 

 

 

 

فهرس  
 الموضوعات



:الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس  

 

 ..............................شكر وعرفان......................................

 ج-ب-أ........................................مقدمة.............................

 ...........................................في النقد المنهج النفسي   الفصل األول:

 60....................................ونشأته مفهوم المنهج النفسي   المبحث األول:

 60...........................................................مفهوم المنهج النفسي   1

 60............................................................نشأة المنهج النفسي   2

 60..............................................عند الغرب..... ي  سالمنهج النف 2-1

 60...........................................عند فرويد..... المنهج النفسي   2-1-1

 12..............................أبرز اآلراء النقدية لفرويد في المنهج النفسي   2-1-2

 11...................................ة فرويد......عند تالمذ المنهج النفسي   2-1-3

 10...........................اآلليات المتبعة في تحليل شخصية المبدع..... 2-1-4

 11..........................................عند العرب..... المنهج النفسي   2-1-1

 02......................المنهج النفسي  موقف وآراء النقاد العرب في  المبحث الثاني:

 26...........................................................موقف األنصار..... 1

 24...........................................................موقف الخصوم..... 2

 21...........................................................موقف الوساطة..... 3

 36.............................................عيوب المنهج النفسي   المبحث الثالث:



:الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس  

 

عند العقاد "أبو نواس" و"ابن الرومي"  يات المنهج النفسي  تجل   :نيالفصل الثا
 ......................................................................أنموذجين.....

 34.............................................معالم من حياة العقاد. المبحث األول:

 34.............................................................حياته ونشأته..... 1

 30.............................................................تكوينه وثقافته.... 2

 30..........................................................أعماله وانجازاته..... 3

 46..............................................................آراؤه النقدية..... 4

 44............................................يات المنهج النفسي  تجل   المبحث الثاني:

 40..............................ابن الرومي حياته من شعره..... األنموذج األول: 1

 10...............................أبو نواس الحسن بن هانئ..... األنموذج الثاني: 2

 ....................................................مقارنة بين األنموذجين..... 3

 04..........................................................................الخاتمة

 07......................................................قائمة المصادر والمراجع....

 


