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 محاضرات في النقد النفساني.

 السنة الثالثة ليسانس ل.م.د. تخصص: نقد ومناهج.

 إعداد الدكتورة: سامية عميوات.

  

 المحاضرة األولى: بين التحميل النفسي والنقد النفسي.       

بدأ التحميل النفسي بشكل عممي منظم مع بداية عمم النفس  في مفهوم التحميل النفسي: -1
في التحميل النفسي، وقد استعان في ىذا  "فرويد"بصدور مؤلفات  91ذاتو في نياية ق

التأسيس بدراسة ظواىر اإلبداع في األدب والفن، كتجميات لمظواىر النفسية، ومن ىنا يمكن 
العامة التي ال تؤسس لمنيج نفسي بقدر ما أن نعتبر ماقبل فرويد من قبيل المالحظات 

 تعتبر إرىاصا وتوطئة لو.

كانت النقطة التي انطمق منيا "فرويد" في ىذا الصدد تتمثل في تمييزه بين الشعور     
والالشعور، بين الوعي والالوعي، بين مستويات الحياة الباطنية، واعتبار الالوعي أو 

ر لمشخصية اإلنسانية، واعتباره متضمنا لمعوامل الالشعور ىو المخزن الخفي غير الظاى
 الفعالة في السموك وفي اإلبداع وفي اإلنتاج.

وىكذا فقد تعمق التحميل النفسي عند "فرويد" بالفن واألدب، بل قام عمييما، فاألدب تعبير    
عن العواطف والحاالت النفسية لصاحبو ولممحيطين بو، متأثرا بسيرة مؤلفو وتاريخو 

ووجد فيو ضالتو فكان حقال ألفكاره في عمم النفس.  ي، لذا استقى منو "فرويد" مادتوالشخص
وقد اعتبر الالشعور مركز تخزين عند اإلنسان وىذا مالو أثره عمى السموك واإلبداع، وتمثل 
األحالم الطريقة التي تعبر بيا الشخصية عن ىذه المنطقة متخمصة من الكبت االجتماعي. 

ب فيما المنفذ الثاني لالشعور الفردي، وقد الحظ اشتراك الحمم والفن )األدب أما الفن واألد
خاصة( في الخصائص ذاتيا، وىي التكثيف واإلزاحة والرمز، فعاد إلى تاريخ األدب منتقيا 
منو مقوالتو ومصطمحاتو في التحميل النفسي كاعتماد أسماء الشخصيات األدبية مثل عقدة 
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ليثبت أفكاره في عمم النفس، فاىتم بالظواىر المرضية كالعصاب "أوديب" وعقدة "إلكترا" 
وانفصام الشخصية معتبرا األديب يعاني حالة من ىذه الحاالت فينفس عن ىذا الكبت في 
منطقة الالشعور من خالل الكتابة، فاألدب إذن تسام من األديب ليبث من خاللو حالة من 

بر أن التحميل النفسي لألدب انطمق ابتداء من تمك الحاالت النفسية، وبذلك يمكننا أن نعت
العناية بالمرسل أي المبدع والربط بين إنتاجو من ناحية وبين تاريخو الشخصي من ناحية 

المتراكمة لديو منذ سن أخرى، ىذا التاريخ الشخصي الذي يتمثل في مجموعة من الخبرات 
 الطفولة الباكر.

رتبط مولده بدراسات العبقرية التي ترى التميز كما ظير "عمم نفس اإلبداع" الذي ا     
األدبي شكال من أشكال العبقرية وتراىا مظيرا من مظاىر الجنون. فاألديب يصل إلى ذروة 
التوتر وعدم القدرة عمى التكيف مع الجماعة فيكون اإلبداع األدبي. يعتمد ىذا العمم عمى 

ودراسة مسودات أعماليم وطرق تعبيرىم الدراسات الميدانية لممبدعين بطرح األسئمة عمييم، 
عن نفسياتيم والرموز المستخدمة في ذلك مع العناية بتفاعل ذواتيم مع المغة من خالل 
لغاء ليكون النموذج المبتغى باعتبار  المراحل التي يمّر بيا العمل من تصحيح وشطب وا 

 اإلبداع إشباعا لحالة نفسية عميقة. 

ميل النفسي بأنو اإلجراء الذي يجعل ىدفو إعادة بناء وباختصار يمكن تعريف التح    
الشخصية وتجريد المريض من األعراض، وذلك عن طريق إلقاء الضوء عمى المشكالت 

 االنفعالية المركزية في طفولة المريض وحّميا.

ىو المنيج الذي يستمد آلياتو النقدية من نظرية التحميل النفسي التي  النقد النفسي: -2
 رويد" وفّسر عمى ضوئيا السموك البشري برّده إلى منطقة الالوعي.أسسيا "ف

 يقوم المنيج النفسي عمى مجموعة من المبادئ أىّميا: -

 النص األدبي مرتبط بالشعور صاحبو. -

وجود بنية نفسية متجذرة في الوعي المبدع تتجمى بشكل رمزي عمى سطح النص، وأثناء  -
 نية.التحميل البد من استحضار ىذه الب
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يعتبر رواد المنيج النفسي الشخصيات الموجودة في األعمال األدبية شخصيات حقيقية،  -
 ألّنيا تعبر عن رغبات ووقائع حقيقية مكبوتة في الشعور المبدع.

 األديب شخص عصابي يحاول أن يعرض رغباتو في شكل رمزي مقبول اجتماعيا. -

بيا العمل  عّبريستيدف المنيج النفسي في مجال النص األدبي كشف الكيفية التي    
عن نفسية األديب، وتحديد العناصر الشعورية وغير الشعورية التي أسيمت في إتمام  األدبي

العمل األدبي، وتوضيح الكامن الذاتي من ىذه العناصر وفرزه عن العناصر الطارئة األدبية 
ديب، والتعرف عمى العالقات النفسية بين موضوع التجربة الشعورية من خارج نفس األ

واأللفاظ التي عّبرت عنيا، والبحث عن الدوافع الداخمية والخارجية التي أسيمت في إنشاء 
 العمل األدبي.

ويستيدف في مجال األديب نفسو توضيح داللة العمل األدبي عمى نفسية األديب مع    
ة وقدرتيا عمى كشف نفسية األديب، والتعرف عمى التطورات مالحظة تطور ىذه الدالل

 النفسية لألديب وميولو واتجاىاتو من خالل نصو األدبي.

ويستيدف في مجال تأثير النص األدبي في القراء توضيح األثر الذي تركو فييم، وتحديد   
الشعورية وغير العالقة بين النص في صورتو المفظية التي اختارىا لو األديب وتجارب قرائو 

:أىو ناشئ عن العمل األدبي ذاتو، الشعورية، كما يحّدد نوع األثر الذي تركو النص في قرائو
 أم ناشئ عن عوامل أخرى في القراء أنفسيم؟

 وعميو فالمنيج النفسي ىو الذي يحاول اإلجابة عمى األسئمة التالية:  

 كيف تتّم عممية الخمق األدبي؟ -

 العممية من الوجية النفسية؟ماىي طبيعة ىذه  -

 ماىي العناصر الشعورية وغير الشعورية الداخمة فييا وكيف تترّكب وتتناسق؟ -

 كم من ىذه العناصر ذاتي كامن في النفس وكم منيا طارئ من الخارج؟ -

 ما العالقة النفسية بين التجربة الشعورية والصورة المفظية؟ -
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لعممية الخمق األدبي؟ ما داللة العمل األدبي عمى  ما ىي الحوافز الداخمية والخارجية -
نفسية صاحبو؟ كيف نالحظ ىذه الداللة ونستنطقيا؟ ىل نستطيع من خالل الدراسة النفسية 

 لمعمل األدبي أن نستقرئ التطورات النفسية لصاحبو؟ كيف يتأثر القراء بالعمل األدبي؟

اول اإلجابة عمييا، ولكنو إلى ىذا يتصدى المنيج النفسي ليذه الطائفة من األسئمة ويح 
الوقت لم يستطع أن يجيب بشكل حاسم، وحين يحاول ذلك يبدي كثيرا من التمف والتعسف 
في تأويالتو وتعميالتو، ومرد ذلك إلى االعتماد عمى عمم النفس وىو أضيق دائرة من النفس، 

 كما أنو عمم ناشئ بالقياس إلى عمر العموم األخرى.

 


