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 .محاضرات في مقياس النقد النفساني

 .تخّصص نقد ومناهج: السنة الثالثة

 .سامية عميوات: إعداد الدكتورة

 .التمقي العربي لمنقد النفساني: المحاضرة السابعة

 :نشأة االتجاه النفسي في الوطن العربي و تطّوره- 1

إّن بروز الموجة الداعية إلى التجديد سواء في الشرق العربي أو في الميجر كان محورىا ىو 
الدعوة إلى شعر الوجدان الذاتي، و لكن ىذا ال يعني بأي حال من األحوال االلتزام بمدرسة 
أو اتجاه معين دون اآلخر، فقد حدث مزج وتداخل بين مختمف االتجاىات الشعرية والنقدية 

ويعتبر العقاد والمازني من أبرز رواد ىذه الموجة في األدب . ومحاولة التوفيق بينيا جميعا
 .العربي الحديث

    تتمّثل بدايات اإلفادة من االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث في ما كتبو العقاد سنة 
الصقمي، وقد وصف شعره " ابن حمديس"لمشاعر " خالصة اليومية والشذور" وىو 1912

في عام " أبي العالء المعري"عن " طو حسين"وبعدىا ما كتبو . بأنو شعر وجداني ال صناعي
إاّل أّن بداية النقد .  مستفيدا بذلك من عمم النفس الفردي وعمم النفس االجتماعي1914

األدبي الذي يعتمد عمى معارف عمم النفس قد برز أكثر وضوحا في دراستي العقاد والمازني 
عن ابن الرومي، إاّل أّن ىذه الدراسات جميعا لم تصطنع منيجا معينا من التحميل محدد 

المعالم ومن ثم ظّل منيجيا خاصا بيا، بحيث كانت دراسة كل شخصية تمثل تجربة جديدة 
 وىذا يعني أنيا لم تتبع منيجا .ينتفع بيا في إطارىا الخاص وال يسيل االنتفاع بيا خارجو

نما كانت عبارة عن تجارب جديدة ينتفع بيا في مجال التحميل النفسي  واضحا في التحميل، وا 
ومنذ أن ظيرت دراسة العقاد البن الرومي في مطمع العقد الرابع من القرن العشرين، . فقط
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توسعت رقعة الدراسات النقدية األدبية التي تعتمد عمى منيج عمم النفس عامة، والتحميل 
 .النفسي خاصة في أقطار الوطن العربي

    لقد بدأت الصحافة العراقية منذ العشرينات تنشر مقاالت طو حسين والعقاد والمازني 
معتمدا في ذلك عمى " الّرصافي"النقدية، إضافة إلى ذلك قام عبد المسيح وزير بنقد ديوان 

نتائج التحميل النفسي لفيم شعره وعالقتو بشخصيتو ونفسيتو، وكذا ميدي عالم الذي اعتمد 
 .في الكبت لتفسير بعض الظواىر في الشعر العربي" فرويد"في دراساتو النقدية عمى نظرية 

     إّن أىّم ما مّيز ىاتو الدراسات النقدية أنيا استفادت جزئيا من عمم النفس، والتزمت 
بمدرسة التحميل النفسي دون غيرىا من مدارس عمم النفس، وتوقفت عند جوانب من التجربة 
الشعرية دون أن تيدف إلى دراسة شخصيات الشعراء وأشعارىم دراسة نفسية من خالل منيج 

 .تحميمي واضح

 بدأ التأصيل النظري والتطبيق المنيجي لالتجاه النفسي في 20   وفي الثالثينيات من ق
، حيث "أمين الخولي"و " محمد خمف اهلل أحمد"النقد الحديث، وقد برز خاصة مع األستاذين 

البالغة وعمم : " في مجمة كمية اآلداب بحثا بعنوان1939في عام" أمين الخولي"نشر 
، أّكد فيو االتصال الوثيق بين البالغة وعمم النفس و أثر الخبرة النفسية في العمل "النفس

 . الفّني، كما لفت االنتباه إلى فائدة الدراسات النفسية بالنسبة إلى دارس األدب

في النيوض " أمين الخولي"منذ أواخر الثالثينيات مع " محمد خمف اهلل"   وقد شارك 
واالىتمام بموضوع الصمة بين عمم النفس واألدب وتدريسو في الدراسات العميا بقسم المغة 

العربية بكمية اآلداب بالقاىرة، وقد نال ىذا الموضوع اىتماما كبيرا من طرفو سواء في 
من الوجية : "المجاّلت األدبية أو في المؤتمرات أو في الكتب التي أّلفيا، خاصة كتابو

، وقد أّكد فيو عمى الصمة بين األدب وعمم النفس، 1947عام" النفسية في دراسة األدب ونقده
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أي إمكانية نقد األدب اعتمادا عمى أسس التحميل النفسي، واستدّل عمى ذلك من التراث 
 .العربي ومن الدراسات المعاصرة العربية واألجنبية عمى السواء

 قامت مناقشة بين مجموعة من الباحثين الذين كان ليم اىتمام بيذا 1938    وفي سنة
الموضوع بكمية اآلداب بجامعة القاىرة حول موضوع الصمة بين األدب وعمم النفس، وكانت 

" حامد عبد القادر"دراسة : نتيجة ىذه المناقشة ظيور عدد من الدراسات النظرية الجاّدة، منيا
ثقافة الناقد ": "محمد النوييي"، ودراسة 1949سنة" دراسات في عمم النفس األدبي:" بعنوان
، 1963سنة" التفسير النفسي لألدب": "الدين إسماعيل"عز"في السنة نفسيا، ودراسة " األدبي

 .1971سنة" عمم النفس واألدب": "سامي الدروبي"ودراسة 

لى جانب تمك الدراسات النظرية ىناك دراسات تطبيقية تناولت األسس النفسية لعممية       وا 
" مصطفى سويف"رسالة : اإلبداع في الشعر عمى ىدي المنيج التجريبي، ونخّص بالذكر

األسس النفسية لإلبداع الفّني في الشعر : " والتي نشرت بعنوان1947لمماجستير سنة 
، إضافة إلى بعض الدراسات التي تناولت شخصيات بعض الشعراء في 1951سنة" خاصة

 ".أبي نواس"لشخصية " النوييي"و" العقاد"مثل دراستي " مدرسة التحميل النفسي"ضوء نتائج 

    وبعد مناقشات طويمة تناولت العالقة بين عمم النفس واألدب والنقد، صار من أىّم 
خصائص الدراسات النقدية في ىذا االتجاه أّنيا اىتّمت اىتماما كبيرا بمدرسة التحميل النفسي 

دون أن يعني ذلك اختفاء الدراسات النقدية التي تستعين بعمم النفس العام، ودون التقيد 
الحطيئة ": "إيميا الحاوي"بمدرسة من مدارسو، فيذه الدراسات قائمة إلى اليوم ، مثل دراسة 

، ولكّنيا لم تصطنع منيجا من التحميل، فيي تمجأ إلى 1970سنة" في سيرتو ونفسيتو وشعره
المباحث النفسية عند الضرورة شأنيا شأن الدراسات النقدية النفسية التي ظيرت بظيور ىذا 

االتجاه، كما أّنيا لم تتناول األنواع األدبية األخرى كالمسرحية والقصة، بل استمرت في  
" التفسير النفسي لألدب: "في كتابو" عز الدين إسماعيل"االىتمام بالشعر وحده، إذا استثنينا 

 .الذي جمع فيو بين الرواية والمسرحية والشعر


