
1 
 

 محاضرات في النقد النفساني

 السنة الثالثة ل.م.د نقد ومناهج

 

 المحاضرة الثانية: اتجاهات النقد النفسي ومدارسه.

عمى إثر التطور الذي عرفتو مدرسة التحميؿ النفسي عند "فرويد" بجنوحيا إلى مقدمة:  -
تقؼ وراء تشكؿ العمؿ التركيز عمى الدوافع الجنسية مف بيف الدوافع الغريزية الالواعية التي 

اإلبداعي لدى الفناف وسموؾ الفرد عمى السواء، نشأت اتجاىات أخرى كاف ليا أثرىا البالغ 
 في اكتشاؼ جوانب غير فردية لربط العالـ الداخمي باإلبداع األدبي.

يتفؽ "يونغ" مع "فرويد" في الموضوعة مدرسة "يونغ" في علم النفس الجمعي:  -1
نتاج األديب والفناف لكنو األساسية المتصمة ب الالشعور التي أرجع إلييا "فرويد" سموؾ الفرد وا 

 يختمؼ معو بعد ذلؾ في تحديد طبيعة ىذا الالشعور وماىيتو.

نقؿ "يونغ" بحثو مف الالشعور الفردي إلى ما صار يسمى عمى يديو فيما بعد      
بالالشعور الجمعي، ما جعمو يتجاوز حدود األفراد إلى الجماعات البشرية المتمثمة في 
أسالفنا القدامى الذيف تربطنا بيـ صالت وثيقة تجعؿ الناس جميعا يشتركوف في الشعورىـ 

لية عميا، تنحدر إلى خذ شكؿ صور ابتدائية أو نماذج أوّ الجمعي وأساطيرىـ التي تتّ 
المجتمعات في شكؿ رواسب نفسية موروثة عف تجارب األسالؼ، لتنطبع بطريقة ما في 

 أنسجة الدماغ.

يرى "يونغ" أف ىذه الرواسب الالشعورية الجمعية أو النماذج األولية ىي التي تبدو في     
الزماف ونفوس األجداد. وىي الرموز التي كثيرا ما اتخذ  شكؿ رموز مألوفة، عابرة بذلؾ حدود

منيا األدباء والفنانوف موضوعا لعدد مف أعماليـ اإلبداعية، إذ نادرا ما يخمو عمؿ فني ذو 
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قيمة مف حضور ىذه النماذج القديمة وانتظاميا فيو، ما يفسر استمرار تشكميا ودواميا في 
 آداب األمـ حتى يومنا ىذا.

أف طريقة إبداع الفنانيف لفنيـ تتـ بطريقة أشبو ما تكوف بالكشؼ غير  رى أيضاوىو ي     
الواعي، يتصؿ فيو الفرد عف طريؽ الالشعور بمكونات الالشعور الجمعي الذي يعّد أىـ مف 
الالشعور الفردي، معبرا بذلؾ عف رغبات غامضة لمنوع اإلنساني، وليس لذاتو الفردية كما 

 ذىب "فرويد".

مى الرغـ مف توكيد "يونغ" حضور النماذج األولية والرموز السحيقة وتكّررىا بشكؿ وع     
واضح عند الفناف والعصابي بشكؿ خاص، فإنو يرفض وصؼ "فرويد" لمفناف بأنو شخص 
مريض األعصاب، حيث يرى "يونغ" أف الفناف أىـ بكثير بما ال يمكف مقارنتو بالمريض في 

يالئيا كما رفض مغاالة "فرويأعصابو. د" في تفسير اإلبداع الفني في ضوء العقد الجنسية، وا 
األىمية الكبرى في حياة الفناف والسموؾ اإلنساني عامة، وبما أتاح الفرصة لظيور نمط 

مف ىنا  تحميؿ نفسي جديد لألدب موسعا مف آفاؽ الرؤية ومثريا دراسات ىذا المنيج النقدي.
رية "يونغ" في الالشعور الجمعي نحو تقصي جنحت الدراسات النفسية التي اعتنقت نظ

مظاىر النماذج البدائية العميا في األدب والفف واألساطير والرموز والصور الشعرية واألدبية 
روف عنيا بطريقة التي يعكسيا إبداع ىؤالء األدباء والفنانيف في أعماليـ المختمفة، ويعبّ 

العصور القديمة وتجارب األسالؼ حممية، بوساطة تمؾ الرواسب المتحّدرة إلييـ عبر 
السحيقة، مع محاولة ىذه الدراسات فيـ ىذه العناصر وتفسيرىا، في ضوء معرفتيا لمنماذج 

في ي بالمنيج األسطوري ما نتج عنو ظيور ما سم األسطورية والشعائرية لألمـ والشعوب،
 دراسة األدب وتفسيره، كما ىو معروؼ عند "نورثروب فراي".

تقـو ىذه النظرية عمى اعتبار الحياة النفسية لمفرد يحكميا الشعور  لر":مدرسة "آد -2
بالنقص، أي أنيا ُتِحُؿ تأكيد الذات مَحَؿ الدافع الجنسي وتعّده القوة اإليجابية المسيطرة في 
الحياة، وأنو الدافع األكثر تعرضا لمعوقات البيئة وحساسية الفرد الخاصة، ومف ثـّ فيو 
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مصدر الفعؿ مف ناحية وسوء التدبير وعدـ التكيؼ مف ناحية أخرى، وأّف خياالت الفرد ال 
بؿ ىي وسائؿ لميروب مف الشعور تتكوف في أساسيا، مف إشباعات خيالية لمشيوة، 

بالنقص، ليذا اتسمت دراسات "آدلر" ومف اعتنؽ رؤيتو في دراسة األدب والفف بمحاوالتو 
 اىر التعويض عف النقص.الساعية إلى البحث عف مظ

وخالفا لػ"فرويد" ال يعطي  "آدلر" أىمية كبيرة لالوعي عند اإلنساف، بؿ إنو ال يفصؿ بيف    
ف ركز عمى أىمية مرحمة الطفولة، إذ يرى أف الناس ال يغّيروف   -عادة–الوعي والالوعي، وا 

 -فيما بعد-ظرىـ نظرتيـ إلى الحياة بعد سف الطفولة بالرغـ مف أّف تعبيرىـ عف وجية ن
 يصبح مختمفا تماـ االختالؼ.

لقد رفض "آدلر" تفسير "فرويد" اإلبداع تفسيرا أحاديا، عمى نحو ما فعؿ في تفسيره شذوذ    
"ليوناردو دافينشي" ، مثال، تفسيرا يعمؿ جنسيتو المثمية، مقترحا تفسير سموكو مف واقع عدـ 

التعويض عف إحساسو المفقود كونو ابنا غير ة ىذا الفناف في إشباعو عاطفة األمومة، ورغب
 شرعي أوال، ولتعويض حرمانو مف حناف أّمو ثانيا.

أتاحت نظرية "آدلر" المجاؿ لمدارسيف والنقاد الذيف تأثروا بيا النظر في عاىات المبدعيف    
وعقدىـ ونواقصيـ، والربط فيما بينيا وبيف مظاىر إبداعيـ وتفسيرىا في ضوء المعرفة 

َصمة عف األديب أو الفناف، ورغـ ذلؾ فيي أقؿ تأثيرا في النقاد، إذ لـ تعرؼ انتشارا أو المتح
 تطبيقا واسعا في مجاؿ النقد األدبي.

ىي المدرسة التي بمورت مالمح نظرية متميزة عف مدرسة التحميؿ  مدرسة الجشطالت: -3
وفرضيتيا العممية في طروحاتيا النظرية األساسية -النفسي الفرويدي حيف قدمت نفسيا 
بديال منيجيا واضحا. فخالفا لمدرسة التحميؿ  -ويمر" المختمفة، وال سيما عند ممثميا "ىربرت

النفسي التي تعنى بدوافع الخمؽ الفني الغريزية لدى الفناف وتساميو في التعبير عف عناصر 
ؿ الفني، وفي الكبت، يسعى االتجاه الجشطالتي إلى البحث في الكيفية التي يحدث بيا العم
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األثر الكّمي الذي يتركو في إدراؾ متمقي العمؿ ومتذوقو. وقد نجح ىذا االتجاه في لفت نظر 
األدباء والنقاد بقوة النتائج المتحققة فيو، إلى الحقيقة التي آمنوا بيا ، والتي تذىب إلى القوؿ 

إدراؾ المتمقي لمعمؿ األدبي يتـّ بطريقة عامة كمية لموىمة األولى، خالفا لما كاف سائدا  إفّ 
 مف نظريات ترى أف اإلدراؾ يبدأ عند المتمقي مف الجزئيات لينتيي إلى ما ىو عاـ كّمي.

وانتيى فيو إلى مصطمح   تجدر اإلشارة إلى تيار نفسي آخر أسسو الناقد "شارؿ موروف"     
" النقد النفسي" مف خالؿ تفسير النصوص بعضيا ببعض، عف طريؽ وضع أعماؿ األديب 
فوؽ بعضيا بغية الكشؼ عف جمالياتيا، حيث يدرس الناقد ىذه األعماؿ وتجمعاتيا وتطورىا 
حتى يستطيع الوصوؿ إلى الشخصية الالشعورية لألديب، ثـ التأكد مف ىذه النتائج مف 

الربط عبر المغة بيف عمـ  -أحد رواد الفكر البنوي–ؿ حياتو. كما أعمف "جاؾ الكاف" خال
النفس واألدب في منيج شديد التماسؾ، حيث اعتبر أف الالشعور مبني بطريقة لغوية، 
وبذلؾ يعتبر األدب أقرب التجميات المغوية إلى تمثيؿ ىذا الالوعي، فتصبح بنية الّمغة ىي 

 قد النفسي.المدخؿ الصحيح لمن

     

 


