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 شعبة الدراسات العربية 
 مناهج نقدية حديثة 

 الرابع الفصل 
 األستاذ: عبد الغني حسني 

 

 

 المنهج النفس  

تعود اإلرهاصات األوىل للمنهج النفسي يف جمال النقد األديب إىل النظرايت اليت ربطت اإلبداع األديب بظروف 
الناقد سانت بيف الذي جعل شخصية   األديب عنصرا حمددا لطبيعة إنتاجه األديب، فنظر إىل هذا املبدع، وخاصة مع 

اإلنتاج، تبعا لذلك، على أنه وسيلة ملعرفة هذه الشخصية. وكان لذلك انعكاس على تطبيق املنهج العلمي التارخيي يف 
: شخصية أيب النقد العريب مع طه حسني خاصة الذي درس أدب أيب العالء يف عالقته ابلعوامل اليت تفسر حتميته، ومنها

مطلع القرن العشرين مع الطبيب النفسي األملاين  العالء ونفسيته وظروف عصره. لكن البداية احلقيقية هلذا املنهج تعود إىل
وتعد هذه النظرية اليت أحدثها فرويد يف جمال علم النفس أساسا لنظرية غموند فرويد صاحب نظرية التحليل النفسي.  يس

 لنقد األديب. املنهج النفسي يف جمال ا

 

 : النفس   مرتكزات المنهج(  1

إىل ثالثة   مناطق النفس البشريةيف التحليل النفسي اليت يقسم من خالهلا  فرويد    نظريةيرتكز املنهج النفسي على  
 .idاهلو  و   super egoاألان األعلى  و   ego: األان  هي

يسعى إىل التوافق مع القيم الذي يسميه فرويد "منطقة الوعي"، والذي    اجلزء الظاهر من النفسهو    األان: −
 . السائدة للحفاظ على وجود النفس االجتماعي

الرقيبة على األاني  األان األعلى:  − السائدة  القيم  الدين ، كتكون من جمموع  االجتماعية  قيم  ، واألعراف 
 .فتمنعها من حتقيق رغباهتا اليت تتوافق مع هذه القيم

ضم الرغبات املكبوتة، وأمهها رغبة ، وياجلزء الذي يتحرر من القيم والتقاليد ورقابة األان األعلىهو  اهلو: −
اليت مت إقصاؤها من منطقة الوعي بتدخل من هذه الرغبات      فيما يسميه فرويد "منطقة الالوعي". اجلنس  

أحالم اليقظة عندما يف  ان يف األحالم و تعرب عنها األاألان األعلى، لكوهنا غري منسجمة مع القيم السائدة،  
 . تتحرر من رقابة األان األعلى

ة عن رغبات حقيقية للنفس  وهلذا تكتسي األحالم أمهية كبرية يف نظرية التحليل النفسي عند فرويد، لكوهنا معربر
عيشها اإلنسان. وهذه األحالم يكون حتليل األحالم مفتاحا لتفسري كثري من االضطراابت النفسية اليت ي  ةيتمر كبتها. ومن مث

 أو على شكل رموز جتد تفسريها يف أعماق النفس اإلنسانية.صريح    تتجلى فيها الرغبات املكبوتة بشكل
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  األدب   و طبيعة اإلبداع (  2
 : من منظور التحليل النفس    الفن 

إن املنهج النفسي يف النقد األديب منهج يعتمد التحليل النفسي للشخصيات األدبية )سواء  لنقول  ا سبق  مم  ننطلق
بناء على كون األدب تعبريا رمزاي عن مكبواتت   أم كانت شخصيات واقعية(  ختتزهنا نفسية األديب يف أكانت متخيَّلة 

 . منطقة الالوعي وجتد يف األدب وسيلة للتعبري الرمزي عن نفسها

ي اليقظة  وابلتخيل  الرمزية    م ابألحال   ، والفن عموما  ، األدبفرويد    شبهوهكذا  املراهق واللعب عند وأحالم  عند 
كاهتمامه بتلك   اهتمام فرويد ابلفن واألدب  كانذا  وهل  .، ويف كونه مناقضا للواقع يف حترره من رقابة األان األعلىالطفل،  

 دب يف منظور التحليل النفسي هو "حلم األديب". األشكال اليت تتجلى فيها الرغبات املكبوتة لالوعي. فاأل

وثيقة جيب النظر إليه يف بُعده الواقعي لداللته على نفسية األديب، ولكونه " العمل األديب  وينتج عن ذلك أن  
اليت يتم توظيفها يف األدب تكتسي الصور والرموز  . و تكشف عن حقيقة صاحبه من خالل كشفها عن عقله الباطن  "نفسية
، لتكون بذلك مهية كبرية يف الكشف عن نفسية األديب، ألنه يستعملها بشكل غري واع يف جتسيد نوازعه الباطنةأوالفن  

 . شبيهة ابلرموز اليت جيسدها الالوعي يف األحالم

 نظر إىل األديب بوصفه التحليل النفسي ي  منهج ومبا أن األدب يعد جماال للتعبري الرمزي عن الرغبات املقموعة، فإن  
تستدعي الكشف ابستعمال منهج التحليل النفسي للرموز اليت عقد مكبوتة، اضطراابت نفسية و تعاين من "حالة نفسية" 

االضطراابت النفسية هي عقد انجتة عن كبت رغبات   تكمن خلف اليت  العقد  ن  أ فرويد    ويرى   . يزخر هبا العمل األديب
. فاألوىل تعرب عن رغبة جنسية الواعية موجهة من االبن رجسيةالنوعقدة    ، إلكرتاوعقدة    ،أوديب عقدة  :  وأمههاجنسية،  

الذكر حنو األم، مع إخفائها للرغبة يف قتل األب لكونه منافسا جنسيا، والثانية موجهة من األنثى حنو األب، تصاحبها 
التحليل النفسي   رغبة مكبوتة يف التخلص من األم، أما الثالثة فهي رغبة جنسية موجهة حنو الذات. وهكذا جيعل منهج 

غايته حتليل شخصيات النص األديب للكشف عن إحدى هذه العقد اجلنسية، مع النظر إىل هذا النص بكونه تعبريا رمزاي 
 غري الواعي فيما ينتجه من أعمال. عن عقدة أو عقد حقيقية يعاين منها األديب أو الفنان، وجتد جتليها  

فسي لفرويد دراسة العمل األديب يف داللته على نفسية األديب وفق ويقتضي الطابع التفسريي ملنهج التحليل الن
نظرية االنعكاس، حبيث تسري هذه الدراسة يف اجتاهني متكاملني: ينطلق أحدمها من حياة األديب وطفولته لفهم نفسيته 

موزه، وحتليل عالقته اليت تساعد على فهم العمل األديب، وينطلق اثنيهما من النص األديب ومن حياة شخصياته وحتليل ر 
إذا ابلنصوص األخرى لألديب من أجل الكشف عن نفسيته وما تعانيه من عقد كانت وراء الشكل الذي يتخذه العمل. ف

يساعد على فهم نفسية األديب، فإن هذا الفهم يساعد أكثر على فهم النص وفق هذا املنهج  كان حتليل العمل األديب  
 نصوصه األخرى. ، كما يساعد على فهم  نفسه

لتحليل عدد من األعمال األدبية والفنية، نقف   ومبادئهاوقد استند كل من فرويد وإرنست جونز إىل هذه النظرية  
وال النفسي  "التحليل  مها: كتاب  عملني  على  وأوديب  فنمنها  "هاملت  وكتاب  فرويد،  لسيغموند   "Hamet and 

0edepus  "إلرنست جونز . 
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 : رنست جونز إعند فرويد و  األدبية والفنيةالتحليل النفس  لألعمال ( 3

" لتحليل شخصييت: ليوانردو دافنتشي  التحليل النفسي والفن: دافنتشي ودوستويفسكي"فرويد كتاب  خيصص  
جيعل ذلك يف قسمني من الكتاب بعنوان: "ليوانردو دافنتشي: و وفيودور دوستويفسكي من خالل أعماهلما الفنية واألدبية،  

 دراسة يف السيكولوجية" و"دوستويفسكي وجرمية قتل األب".

تفسر ما كان يعيشه من اضطراابت  فنتشيإىل معطيات من طفولة دايف القسم األول من الكتاب  يستند فرويد و 
على الشكل التايل: "يبدو أنه قد ُقدرر علير من قبل   اهظلت مسيطرة عليه يف كل مراحل حياته، روا، منها ذكرى  نفسية

أن أشغل نفسي متاما ابلنسر، فإنه يطرأ على ذهين كذكرى قدمية جدا، فحينما كنت ال أزال يف املهد هبط علير نسر، فتح 
، . هذه الذكرى يفسرها فرويد تفسريا رمزاي أسطوراي (27بذيله، وضربين عدة مرات بذيله على شفيت" )فرويد: ص فمي  

املبكرة  ولكنها عملية نقل لتخيل   بكوهنا ذكرى غري حقيقية،  الطفولة  البلوغ إىل مرحلة  . وتتجلى رمزية هذه من مرحلة 
القدمية على األم، ليحلل من خالهلا شخصية دافنتشي اليت كانت تعاين، يف رأيه  األساطري  بعض  داللة النسر يف  يف    ىالذكر 

 . ، بسبب االضطراابت اليت عاشها يف طفولته لكونه ولد من عالقة غري شرعيةمن مرض نفسي يتمثل يف عقدة أوديب

" و"العشاء كندااجلو "و  "القديسة آن":  يفسر عددا من لوحات دافنتشي، منهاينطلق فرويد من هذه املعطيات لو 
اللوحات اليت رمسها   كثري منتكررت يف    اليت  فالسمة املشرتكة بني هذه اللوحات هي االبتسامة املمتدة والعريضة   . األخري"

أن هذه االبتسامة الغامضة تعرب عن حرمان دافنتشي. ويستنتج فرويد من خالل الربط بني هذه اللوحات وبني ذكرى النسر  
ارتباط جنسي لدافنتشي أبمه. هذا    عاشت منبوذة يف طفولته.الطفل وحرمان األم اليت ومن مث فهي تعبري ال واع عن 

االرتباط، الذي متثله عقدة أوديب، مت قمعه لتنتج عنه اضطراابت نفسية ذات أبعاد جنسية عند دافنتشي، ومثلت اللوحات 
 على. وذكرى النسر وسيلة للتعبري عنه بشكل رمزي بعيدا عن رقابة األان األ

إلجراء حتليل نفسي لشخصيته والكشف ينطلق من ذكرايت الفنان  ا  منهج ويدل هذا التحليل على أن فرويد يعتمد  
ينطلق من هذه وما حتمله من رموز، مث التحليل يفسر أعماله الفنية هذا يف ضوء نتيجة و  عن اضطراابهتا وُعقدها اجلنسية.

 .شخصيتهو   اء مزيد من الضوء على خبااي نفسية الفناننفسها ومما توصل إليه من نتائج إللق األعمال  

يتناول فرويد شخصية فيودور   ، الذي كان يف أصله تقدميا لرواية اإلخوة كارامازوف،ويف القسم الثاين من الكتاب
خالل    دوستويفسكي الروايةمن  هذه هذه  حيث كانت  لدوستويفسكي،  واملضطربة  املعقدة  الشخصية  من  فينطلق   ،
تتجلى يف نوابت صرع حادة كانت تعرض له   النفسية، املتمثلة يف ميله إىل السادية والتعاطف مع اجملرمني، االضطراابت  

ويرى فرويد   . نوابت خفيفة، مع أهنا تعود إىل طفولته عندما بدأت على شكل  بني الفينة واألخرى، مصحوبة بفقدان الوعي
أن هذه النوابت كانت تعبريا رمزاي عن املوت: فهي ختفي رغبة دفينة يف موت األب )من خالل تقمص شخصيته(، وأتخذ 

ويصوغ فرويد هذا العقاب على شكل خطاب يوجهه األان األعلى يف الوقت نفسه شكل العقاب للذات على هذه الرغبة.  
ومن املعروف (.  106تل أابك لتصبح أنت هو. اآلن أنت أبوك، ولكنك أب ميت" )فرويد: صإىل األان: "إنك تريد أن تق

يف مدرسة التحليل النفسي أن الرغبة يف قتل األب عند األطفال الذكور مقرتنة برغبة أخرى هي الرغبة اجلنسية يف األم 
رويد املصدر األول للشعور ابلذنب الذي كان املعروفة بعقدة أوديب. وتُعد الرغبة يف قتل األب )جرمية قتل األب( عند ف

 يعاين منه دوستويفسكي وكان سببا يف نوابت الصرع. 

هذه االضطراابت النفسية اليت كان الكاتب تكشف عن  وبعودة فرويد إىل رواية "اإلخوة كارامازوف" يرى أبهنا  
ابنه البكر    تنافس األب كارامازوف  ، وذلك من خالل يعاين منها على حب فتاة كانت على )الذي يرمز للكاتب(  مع 

معا هبما  اخلطة، ف  ، عالقة  يكتشف  الصرع  يعاين من  لكارامازوف كان  شرعي  ابنا آخر غري  لكن  أبيه،  قتل  االبن  يقرر 
كاتب قد أسند وبذلك يكون ال  .فيستغلها لالنتقام من أبيه الذي كان يسيء معاملته، لتتجه أنظار الشرطة حنو االبن البكر
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اجلرمية إىل شخص آخر نسب إليه ما كان يعانيه من صرع، دون أن ينفي عنه ذلك رغبته يف ارتكاب جرمية قتل األب 
 املرتبطة بعقدة أوديب. 

وابلعودة إىل حياة دوستويفسكي مرة أخرى فإن والده قد مات مقتوال. وهو ما يعين أن اجلرمية اليت ارتكبها شخص 
التعبري الصريح عن هذه الرغبة، فإن الوعي الكاتب كان   ومبا أن قيم اجملتمع ترفض  لإلبن فيودور.  آخر هي رغبة أيضا 

 موجها له لإلفصاح عنها بشكل مقنَّع من خالل عمله األديب. 

هذا املنهج نفسه يف حتليل نفسية ويليام شكسبري   Hamet and 0edepusإرنست جونز يف كتاب  ويتبع  
نفسه. و من خالل حتليل شخصية ها  العنوان  اليت حتمل  الشهرية  الذي عاشه  ملت يف مسرحيته  للرتدد  يتلخص تفسريه 

هاملت يف قتل عمه واالنتقام ملقتل والده يف أن هاملت كان يعاين من اضطراب نفسي سببه حبه الطفويل ألمه وكبته رغبة 
من عمه أوقعه يف مشكلة نفسية أكرب، ألن القيم اليت   األم  قتل األب، فلما مات األب مت إشباع هذه الرغبة، لكن زواج

كانت متنعه من قتل األب وتفرض عليه كبت رغبته يف امتالك األم هي نفسها اليت صارت تفرض عليه االستسالم لواقع 
يكشف وهو تردد    زواجها من عمه. فكانت النتيجة أن هاملت أصبح يعيش حالة من الرتدد غري املربر يف االنتقام ألبيه.

عن اضطراب نفسي سببه الصراع بني القيم اليت يفرضها األان األعلى وبني رغبة األان يف قتل األب والعم، بوصفهما منافسني 
 امتالك األم.من أجل  جنسيني،  

، خاصة نفسه  اليت كان يعاين منها شكسبري  هذا األمر يكشف، من وجهة نظر التحليل النفسي، عقدة قتل األب 
 . بعد وفاة والده، مثلما كتب مسرحية ماكبث بعد وفاة ابنه هاملت، وعاجل فيها موضوع موت االبن  هأنه كتب مسرحيت

فمنهج التحليل النفسي إذن ينطلق من املعطيات اخلاصة ابحلياة النفسية لألديب أو الفنان، ليقف على ما يعانيه 
مرة أخرى ليلقي مزيدا من الضوء على حياته   من عقد واضطراابت يبحث عن تفسري هلا يف أعماله اإلبداعية، مث يعود

النفسية. وهو ما جيعل هذا املنهج بعيدا عن جمال النقد األديب وأقرب إىل التحليل النفسي حلياة املبدع. لذلك جند ما كتبه 
أو الفين وما فرويد يف هذا اجملال متوجها يف معظمه إىل حتليل حياة األديب واترخيه النفسي بعيدا عن حتليل النص األديب  

 ميتاز به من خصاص إبداعية.

 

 : اتجاهات أخرى للمنهج النفس  ( 4

شهد املنهج النفسي تطورا بعدما وضع فرويد نظريته يف التحليل النفسي، على الرغم من أن كل االجتهادات اليت 
جاءت بعد ذلك قد استندت إىل هذه النظرية وإىل مفاهيمها الرئيسة. وقد شهدت الساحة النقدية ظهور نظرايت متعددة 

بعض مبادئها، نقف منها عند منوذجني مها: جاك الكان وشارل تعتمد املنهج النفسي وتضيف إىل نظرية فرويد أو تصحح  
 موران. 

ليصوغ نظريته يف مراحل النمو النفسي للطفل اليت قسمها جاك الكان من نظرية التحليل النفسي لفرويد استفاد 
 : إىل ثالثة هي

متتاز بكون ، و الثامن إىل حدود الشهر    هي جزء من مرحلة الطفولة املبكرة اليت متتدمرحلة املرآة:   −
هلذا فإنه يسعى إىل استكشاف كل الطفل ال يستطيع متييز نفسه عن حميطه وال تكوين إحساس كامل بذاته. و 

بداية من الشهر السادس يتمكن الطفل من شيء، مبا يف ذلك أعضاء جسمه، وكأهنا جزء من احمليط اخلارجي. و 
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نفسه يف مرآة، لكنه ال يستطيع التعبري عن هذا اإلحساس، يرى    إحساس بنفسه على أنه كيان كامل، كمن تكوين  
 لعدم قدرته على استعمال الكلمات. 

الطفل بعد اكتشاف ف هي امتداد للمرحلة األوىل اليت تسبق امتالك اللغة.مرحلة نظام اخليال:  −
 زداد ارتباطه هبا. ذاته يسعى إىل بناء عامله عن طريق الصور واخليال، فيشعر بتحكمه يف حميطه عن طريق أمه، في

ومتثل األم عنصرا حموراي يف هذه املرحلة، كما حيدد شكل عالقتها ابلطفل مالمح شخصيته وطبيعة نفسيته يف 
 املستقبل.
متثل مرحلة اخلسارة الكربى لدى الطفل، ألن انتقاله إىل استخدام اللغة مرحلة نظام الرموز:   −

. غري أن االنفصال الكبري شعور ابهلوية )ذكر أو أنثى(و ،  يصاحبه إحساس ابالختالف واالنفصال عن احمليط
تبىن كلها  يرى الكان أن حياة الطفل املستقبلية  و االنفصال عن األم.  الذي يسميه الكان ابخلسارة الكربى هو  

هو سعي إىل تعويض اخلسارة اليت أصابته ابالنفصال عن اإلنسان بعد ذلك  على هذه املرحلة، ألن كل ما يفعله 
البحث عن احلب أو الشريك ، فيكون هذا السعي إىل اإلشباع بطريقة من الطرق اليت حيددها نظام الرموز، ك األم

 . والتعويض الكامل للخسارة الكربى  أو املال... دون أن يصل أبدا إىل حتقيق الرضى التام 
أن   ينشأ عنويرى الكان  الرموز  نظام  الطفل إىل  للقيم االجت  ه دخول  الواعي  ماعية، وإقصاء خضوعه 

إن نظام الرموز هو نظام القيم واحملظورات   مل تعد تنتمي إليه.  الرغباته السابقة، كرغبته يف استمرار االرتباط ابألم، ألهن 
يف األم، من أجل اجلنسية  ، مبا فيها رغبته  اليت ال توافق هذا النظام  اليت خيضع هلا الطفل، فيكبت مجيع رغباته

إقصاء نظام اخليال من منطقة الوعي وكبت الرغبات املرتبطة به يؤدي إىل لكن    ماعي.احلفاظ على وجوده االجت
األعمال ومن مثة تعد    الرغبات.هذه  عن  الرمزي  متثل اللغة وسيلة من وسائل التعبري  . و حضوره بطريقة غري واعية

الذي يعود إىل مرحلة   نتقال عن االضطراابت النفسية الناجتة عن هذا اال  اتعبري   األدبية وما حتمله من استعارات
 الطفولة. 

لتطوير ما يسمى مبنهج النقد ،  يف التحليل النفسي  ، من نظرية فرويدن ا شارل مور واستفاد انقد فرنسي آخر، هو  
: ، هي العمل األديب  حتكم ثالثة عوامل يف إنتاج مفهوم مركزي هو "األسطورة الشخصية" وعلى  النفسي الذي يقوم على  

. ، ليجعل هذا العامل األخري موضوعا للنقد النفسياالجتماعي واترخيه، وشخصية األديب واترخيها، واللغة واترخيهاالوسط  
عرب جتميع الصور املتكررة يهتم مورون يف حتليله لألعمال األدبية ابلكشف عن نفسية املبدع من خالل لغته وصوره الفنية،  و 

. وهو يف ذلك يتجاوز نظرية فرويد اليت تقوم على عصابية للمبدع  ة الشخصيةاألسطور للوصول إىل ما يسميه:  ،  وتركيبها
ن ينطلق من العمل األديب وما حيتويه من افشارل مور   األديب وعلى كون اإلبداع األديب تعبريا غري واع عن هذه العصابية.

اليت متثل "أسطورة" األديب. ومن خالل هذه  صليةيعمل على حتليلها وتركيبها الستخالص الصورة األو استعارات وصور، 
 األسطورة يكشف عن نفسية األديب الذي يتجسد بشكل غري واع يف أسطورته الشخصية.

 

5  ) :  مؤاخذات عىل المنهج النفس 

ال شك يف أن املنهج النفسي، ابجتاهاته املختلفة، قد ساهم يف تطوير النقد األديب احلديث بتقدميه منظورا جديدا 
الذي يلغي العامل النفسي والبعد   تارخيي ه يف عملية اإلبداع األديب هو املنظور النفسي. وهو بذلك يتجاوز املنهج الله أمهيت

وقد ساهم بذلك يف ظهور اجتاهات نقدية متعددة الفردي لعملية اإلبداع، وجيعل األدب نتاجا حتميا لعوامل التاريخ والبيئة.  
به    أ  غري أن املنحى الذي اختذه املنهج النفسي مل ين  وتالمذته عن عملية اإلبداع األديب.  أتثرت ابملفاهيم اليت أرساها فرويد  

، بنظرته إىل األدب على أنه انعكاس عن السقوط يف مقولة احلتمية أيضا، ابنتقاله من احلتمية التارخيية إىل احلتمية النفسية
. ميثل حاال م ر ضية ويعاين من اضطراابت واحنرافات نفسيةونظرته إىل كل أديب أو مبدع على أنه  ،حتمي لنفسية عصابية
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كما أنه يسقط فيما سقط فيه املنهج التارخيي من اهتمام مبضمون العمل األديب وحبياة صاحبه. يضاف إىل ذلك أن جعل 
نتيجة أتثره مبا   ،الالوعي متحكما يف عملية اإلبداع األديب يؤدي إىل إلغاء وعي األديب الذي ال ميكن إنكار أمهيته أيضا 

 . حييط به من ظروف

 

6 ) :   النقد العرب  
 
 المنهج النفس  ف

كان للمنهج النفسي أثر يف النقد العريب جتلى يف أعمال عدد من النقاد الذين أتثر معظمهم مبنهج فرويد يف 
التحليل النفسي والكشف عن االضطراابت النفسية الكامنة خلف عملية اإلبداع. ومن أبرز النقاد الذين نشري إليهم يف 

" وحممد مندور يف كتاب "يف امليزان اجلديد" وعباس فسي لألدبالتفسري النيف كتابه "  عز الدين إمساعيلهذا السياق:  
حممود العقاد يف كتابه "أبو نواس" وحممد النويهي يف كتابه "نفسية أيب نواس" وجورج طرابيشي يف عدد من مؤلفاته وأبرزها 

 ."عقدة أوديب يف الرواية العربية"

 تفسري نفسي لعدد من األعمال األدبية ميقد إىل ت  ب""التفسري النفسي لألد يف كتاب    لفقد عمد عز الدين إمساعي
، إضافة إىل تفسريه النفسي لعدد من صور الشعر العريب، كمسرحية شهرزاد لعلي أمحد ابكثري ورواية السراب لنجيب حمفوظ

أبن االحنراف مع حتفظه على الداللة السلبية لعصابية األديب والفنان كما هي شائعة يف مدرسة التحليل النفسي، واإلقرار  
 النفسي ليس هو احملدد الوحيد للعبقرية. 

من خالل املعري  التحليل النفسي لشخصية أيب العالء    إىل   مندور يف كتاب "يف امليزان اجلديد"   دحمم واجته اهتمام  
 ابضطراب نفسية أيب العالء عليها، مفسرا إايها التشاؤم واليأس والشك فالحظ هيمنة قيم  ،  " رسالة الغفران رحلته اخليالية "

 وعدم استقرارها. 

خصص كتابه "أبو نواس" لتحليل نفسية هذا الشاعر معتمدا على معطيات من حياته ومن شعره، فقد    العقادأما  
تمثل يف اليت يثريها شعره ومجيع الصفات اليت متيز شخصيته تعود إىل مرض نفسي ي  مظاهر االحنراف مجيع    ليخلص إىل أن 
نفسية أخرى هي النرجسية اليت جعلناها عنواان هلذا   س مجيعا ظاهرة  اآفات  أيب نو ر  ، حيث يقول: "وإمنا تفسر  عقدة النرجسية

 (. 32الفصل، وفيها تفسري آلفته الكربى وتفسري لآلفات الصغرى اليت تتفرع على جوانبها" )العقاد:  

" من خالل أربعة فصول نفسية أيب نواسأيب نواس أيضا يف كتابه "ابلتحليل النفسي لشخصية    حممد النويهيواهتم  
 : تصف سلوكه هي

 الفصل األول: اخلمر  −
 الفصل الثاين: الشذوذ اجلنسي −
 النشوة الدينية الثالث:    الفصل −
 الفصل الرابع: اندفاع فاحنالل  −

، وما عرب عنه يف شعره، ابحنراف نفسي يعود إىل ما عرف عن أيب نواس من احنراف يف السلوك  ويربط النويهي
طفولته ويتمثل يف عقدة أوديب. ويرى أن هذه العقدة اليت خيتزهنا الشاعر يف الشعوره هي اليت تتحكم فيما عرب عنه يف 

ه وفساد سريته أكسباه شعورا عميقا ئكه الواعي اللتواشعره من احنراف. ومما قاله يف ذلك: "واكتواؤه الباطن بعقدته وإدرا 
 ابلذنب عذبه أشد العذاب، مبا ولرده فيه من إحساس ابخلزي وامشئزاز من النفس، فكانت حيلته أن يتصنع عدم املباالة 
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ر ة أكرب ويبالغ يف اندفاعه ومجوحه مدعيا الفخر بشذوذه والزهو آباثمه. وقد وجد يف مُح يرا اخلمر وما ُتكسبه من ا جلرأة والشر 
 معني على هذا الطيش.

تعويض جنسي عن النساء وتعويض عاطفي عن األم، وحتقيق للنزوع الفاسق، وإشباع لالرتداد الطفويل )...( ال 
 (. 158جرم أن جيد يف اخلمر دواءه األعظم لعلله النفسية" )النويهي: 

واية العربية" بتحليل أعمال روائية لكل من إبراهيم عبد أما جورج طرابيشي فقد اهتم يف كتابه "عقدة أوديب يف الر 
ن منطلقه يف دراسة أعمال هؤالء أب سهيل إدريس. وقد صرح يف تقدميه للكتاب  أمينة السعيد و القادر املازين وتوفيق احلكيم و 

اوز عمل كل من هو منهج التحليل النفسي، دون أن يعين ذلك اختزال النص األديب يف بُعده النفسي. وهو ما يعين جت
عند حدود املبدع الُعصايب، واالهتمام ابجلانب الفين أيضا يف النص األديب، إضافة إىل قفا  و فرويد وإرنست جونز اللذين  

 . (364- 2/363)طرابيشي:  ما حيمله من إيديولوجيا ورؤية للعامل  

"إبراهيم    يت  ويف جانب التحليل النفسي الذي يعتمده الناقد يف الكاتب نكتفي ابلوقوف عند منوذج من دراسته لرواي
 ا ا سرية ذاتية حتضر فيها ذات الكاتب أكثر مما مهميرى فيه  تنيلإلبراهيم عبد القادر املازين الراهيم الثاين"  و"إبالكاتب"  

يف جانبها اجلنسي خاصة هي يف حقيقتها   تان . ومعىن ذلك أن االحنرافات النفسية اليت تعرب عنها الروايتان خيالي  تان رواي
ة إبراهيم الكاتب مبنية بتمامها على مفارقة كربى: فبطلها ال يرى من عالقة  . يقول طرابيشي: "روايهاحنرافات الكاتب نفس

لإلنسان ابلعامل إال عالقة الرجل ابملرأة، ويف الوقت نفسه ال يرى أن مثة عالقة ممكنة للرجل ابملرأة. وهذا االختصار للعامل 
علنا خنتلف مع النقاد الذين درسوا إبراهيم  إىل بعده اجلنسي، مع العجز يف الوقت نفسه عن ولوج عامل اجلنس، هو ما جي 

الكاتب يف حتديد السمة األساسية لشخصيته: فنحن ال نرى فيه بطال رومانتيكيا، وال أمنوذجا بشراي له وجهه من الصدق 
 (. 2/369الذي يبعث على اإلعجاب )...( وإمنا نرى فيه منوذجا ُعصابيا" )طرابيشي:  

ه يف شكل ي  ت النفسية اليت عاشها املازين يف طفولته واليت عرب عنها يف روايتوهكذا يرى طرابيشي أن االضطرااب
عجزه عن حب النساء سببها عقدة أوديب: "لقد رأينا يف حتليلنا لرواييت  إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاين أن إبراهيم ما استطاع 

 (. 2/396أن حيب املرأة ألنه حيب أمه" )طرابيشي:  


