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 .محاضرات في مقياس النقد النفساني

 .تخّصص نقد ومناهج: السنة الثالثة

 .سامية عميوات: إعداد الدكتورة

 

 .التمقي العربي لمنقد النفساني: المحاضرة الثامنة

 

 :20 وبداية ق19مالمح النقد النفسي في نهاية ق

الشعر بمفيوم قريب إلى حد ما من مفيوم النفسانيين " اليازجي" حّدد :في تعريف الشعر- 1
الكالم الذي يقصد بو ما وراء مدلول المفظ من مناغاة النفس، ومناجاة "حين رأى أنو 

الوجدان، فتورى فيو المقاصد تحت الصور الخيالية، وتبرز المعاني تحت ثوب من المجاز 
، فالشعر بيذا المفيوم يصبح رمزا يحمل معنى خفيا ال يدل عميو ظاىره "أو الكناية ونحوىما

أو ىو يحمل معنيين أحدىما ظاىر يدل عميو ظاىر الكالم، وثانييما كامن يحدده الخيال 
قد اىتم بالداللة النفسية " اليازجي"وبيذا التحديد لمشعر يكون .وتمونو النفي بألوانيا الخاصة

 .والرمزية لمشعر

، فالشعر عنده ىو نتاج "الرافعي"وقريب من ىذا الفيم لمشعر، وأعمق منو، ما ذىب إليو 
مخيمة الشاعر أو ىو نتاج ىضم المخيمة لما يصل إلييا عن طريق الحواس وتحويمو إلى 

معنى لما تشعر بو النفس : "مادة تفقد معظم مقوماتيا وسماتيا األصمية، إنو عمى ما يقول
فيو من خواطر القمب، إذا أفاض عميو الحس من نوره انعكس عمى الخيال فانطبعت فيو 

وىو من بعد كالحمم يخمق في المخيمة مما . معاني األشياء، كما تنطبع الصورة في المرآة
 .يصل إلى األعين ويتأّدى إلى اآلذان ما ال يكون قد وصل وال تأدى
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فالشعر بيذا المفيوم ىو نتيجة لتأثير العالم الخارجي في الشاعر وانعكاسو عمى مخيمتو، بيد 
وكأنما ىو بقية من منطق : "أن المخيمة تمونو بمون خاص كما تمون مادة الحمم، فيظير

اإلنسان اختبأت في زاوية من النفس، فكما تختبئ المادة األولية لمحمم ثم تظير في شكل 
 .رمزي تختبئ مادة الشعر في ذىن الشاعر فتظير كذلك في شكل رمزي أيضا

، "حالة من حاالت النفس"إلى التجربة الشعرية عمى أنيا ال تمثل إال " المويمحي"وقد نظر 
مسحة عموية ىي الجمال والبياء العاطفي،تظير عمييا عند :"ألن في النفس عمي ما يقول

صفاء النفس وخموىا من شوائب األكدار ولما كان ذلك ال ينتابيا إال حينا بعد حين ظننتو 
وبيذا الفيم لمتجربة الشعرية يكون المويمحي قد فصل عممية ". شيئا طارئا عمييا من الخارج

اإلبداع في الشعر عن أي مصدر خارجي غيبي، وجعميا عممية ذىنية تنيض داخل العالم 
 .الداخمي لمشاعر ويتمون بألوانو

 ىي من القضايا النقدية التي :البحث في أسباب تأثير التجربة الشعرية في المتمقي- 2
ظيرت في ىذه المرحمة، لكّنيا ليست جديدة في النقد العربي، ولكن الجديد فييا ىو بحثيا 

حين حصر عممية التأثير في النفس، في " اليازجي"بمنطمق خاص، من ذلك ما أشار إليو 
حدث من األحداث كالسرور، واالنقباض والوحشة واالستئناس والحب والبغض والخوف 

أي إثارة عواطف في المتمقي مماثمة لعواطف . والرجاء وغير ذلك من المشاعر اإلنسانية
الشاعر التي أودعيا النص، وبذلك يكون سر تأثير النص الشعري في المتمقي ىو ما يحممو 

من عواطف صاحبو، المشابية لعواطف المتمقي التي تبعث فيو إحساسا مشابيا لذلك 
وفكرة تأثير الشعر في المتمقي ىي التي بنى عمييا . اإلحساس الذي عبر عنو الشاعر

موقفو حين فرق بين الشعر والنثر، إذ جعميا المقياس الذي يعرف بو الشعر من " اليازجي"
أن المرجع في تمييز الشعر من النثر ىو ما يحدثو من التأثير في النفوس :" فأكد. النثر

 ".والتسمط عمى الوجدان
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ولكنو أكثر تحديدا ودّقة من أن تأثير وقع " اليازجي"رأي قريب من رأي " إبراىيم المويمحي"ولــ
من حيث ىو كالم موزون ومن حيث ىو حالة من : "الشعر في النفس يكون من وجيين

األّول : وىذا يعني أّنو أرجع أسباب تأثير الشعر في النفس إلى عاممين." حاالت النفس
موسيقي، والثاني عاطفي يتمّثل في نقل المشاعر واألحاسيس المشتركة من الشاعر، إلى 

 .المتمقي

حين قرر " الحمصي" ويظير ذلك في كتاب :البحث في عالقة النص األدبي بمبدعه- 3
أنو البد من االىتمام بجزئيات حياة الشاعر جميعيا ودقائق أسراره  وأخباره، ألّن جزئيات 

ىذه الحياة الخاصة ىي التي تشّكل إبداع الشاعر وتمونو بمونيا الخاص، وأن كل كممة وكل 
لم تسقط من قمم المنشئ إال لتغّمب اليّم أو الحزن عميو أو الفرح الذي :" جممة في النص

استخفو أو لخمار الخمر أو لغير ذلك من أسباب الخوف أو الدعة أو الطيش أو السكون أو 
، جاعال البحث في عالقة "لحدة التصور أو البالدة إلى غير ذلك من آثار األحداث النفسانية

الشاعر بقصيدتو أو الكاتب بإنشائو قاعدة نقدية يجب االنطالق منيا في أية دراسة نقدية 
جادة، راسما تصورا منيجيا لكيفية البحث عن ىذه العالقة وذلك بأن ينظر الناقد أوال في 

إنتاج الكاتب أو الشاعر جميعا ألن شخصية الشاعر أو نفسيتو وأثرىا في إنتاجو النثري أو 
الشعري تحددىا مجموع أعمالو، فقد تؤثر فيو بعض الحوادث النفسية في أثناء عمل معين، 

ثم ال يظير أثرىا في عمل آخر، واالقتصار عمى ذلك العمل فقط  لن يصور إال لحظة 
وأن يبحث في األسباب والمؤثرات التي جعمتو ينظم . زمنية واحدة في حياة الشاعر أو الكاتب

ويرى أن البحث . قصيدتو عمى ىذه الصورة أو تمك، في حين ينظميا غيره عمى وجو آخر
في ىذه األسباب والوقوف عمييا يكون بالبحث عن أحوال الشاعر أو الكاتب في مختمف 
مظاىرىا، وتقصي مكونات حياتو جميعا ميما كانت أىميتيا دون إغفال أية رموز جزئية 

 .منيا، فقد يكون لبعض الحوادث الصغيرة في نفسو أثر ال تتركو الحوادث الكبيرة
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أول من ربط النص األدبي ربطا نفسيا بصاحبو وبأحداث حياتو وسيرتو " الحمصي"ويّعد 
الشخصية في تاريخ النقد العربي الحديث، ونبو إلى ضرورة الربط بين أحداث سيرة الشاعر 
نتاجو، ودعا إلى ضرورة االىتمام بأحداث السيرة  ومحاولة  رسم صور نفسية  أو الكاتب وا 
صادقة لمشعراء من خالل البحث في أعماليم إذ أنيا تكشف كثيرا من الحقائق النفسية التي 

 .أىمميا مؤرخو السير

وقد كانت كل من مصر والشام منذ أواخر القرن التاسع عشر بؤرتين لمختمف التيارات 
األدبية والنقدية الغربية، وظير الميل إلى التجديد واضحا باالستفادة من ثقافة الغرب ال في 

وكثرت المقاالت عن المعارف . المجاالت العممية فحسب، بل وفي المجاالت األدبية أيضا
العممية واألدبية ومألت أعمدة الصحف والمجالت، وأخذت الدعوة إلى االطالع عمى آداب 

األمم األخرى والمقارنة بينيا وبين األدب العربي، والبحث عن خصائص األدبين شكال 
ومضمونا، واالىتمام بالنقد، ومحاولة تحديد مفيومو عند كل من العرب و األوروبيين من 

خالل البحث عبر تاريخو الطويل، حيزا واسعا من اىتمامات دارسي األدب في تمك المرحمة 
وكان من حصيمة ذلك مجموعة من . وال سيما أولئك الذين يتقنون لغة من المغات األوروبية

اآلراء والنظرات النقدية تميزت بالجدة في مضمونيا وفي طريقة عرضيا، ومنيا ىذه النظرات 
النفسية التي ىي وليدة المناخ الفكري العام الذي جمع بين بعث التراث العربي القديم البالغي 
منو والنقدي، وبين التفتح عمى التراث األدبي الغربي وال سيما األدب والنقد الفرنسيان، وكتاب 

أّجل ما يظير ذلك، فما نظرتو إلى النص في عالقتو بمبدعو إال أثر آثار نظرية " الحمصي"
 .الذي دعا إلى دراسة األدباء انطالقا من عالقتيم بآثارىم األدبية" سانت بيف"

 


