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 قراءة في کتاب: "األدب والتحلیل النفسي" لحسن المودن 

 1ما معنی أن تکون ناقدا نفسیا الیوم؟ 

 

 

 

 

 ملخص: 

والتحليل النف��ي" للناقد وامل��جم املغر�ي حسن املودن، سؤاال بالغ األهمية هو: ما  "األدب    يث�� كتاب

النف��ي  الناقد  هو�ة  حول  فرعية  أسئلة  ع��  ينطوي  سؤال  وهو  اليوم؟  نفسيا  ناقدا  ت�ون  أن  مع�ى 

وما الذي يمكن أن يضيفھ؟ فيم يختلف ناقد اليوم عن ناقد األمس؟ ما    ؟وما دوره   ؟ووظيفة: َمن ي�ون 

آفاق   ما  النف��ي،  النقد  ومنطلقات  آليات   �� التغي��  دوافع  وما  النف��ي؟  النقد   �� واملتغ��  الثابت 

 التجديد؟

ولو �ان لنا أن ن�خص ا�جواب لقلنا: إن مع�ى أن ت�ون ناقدا نفسيا اليوم هو أن ت�ون قارئا جيدا؛ أن   

نصت بإمعان إ�� ما تقولھ النصوص  حولهما.. وأن ت  تقرأ األدب والتحليل النف��ي، و�عيد قراءة ما قيل

منظور   من  األدب  بدراسة  تكتفي  فال  آفاق؛  من  "اليوم"  علوم  تتيحھ  ما  ع��  بناًء  محاور��ا   �� وتج��د 

بل تتجھ أيضا (وأساسا) إ�� اختبار حدود فعالية هذا التحليل من خالل األدب؛ أي    ،التحليل النف��ي

 �� اعتبارها أداة ومرجعا للقراءة. أن تنتقل من اعتبار النصوص موضوعا للقراءة إ

 . األدب، التحليل النف��ي، النقد النف��ي، سيجموند فرو�د، بي�� بيار �لمات مفاتيح:

 

 

 

 

 

 

 
ما . هذا هو العنوان الفرعي لكـتاب حسن المودن -1

ٔ
دب  عنوانالوا

ٔ
ولى فهو: اال

ٔ
والذي صدر   والتحليل النفسي،المثبت على الصفحة اال

 .2019، غشت 99وزارة الثقافة والرياضة ــ قطر، كـتاب الدوحة رقم   عن

 عبد الحي طالبيأ. 
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Abstract: 

The book "Literature and Psychoanalysis" by Moroccan critic and translator Hassan El 

Mouden raises a very important question: What does it mean to be a psychological critic today? 

It is a question that includes sub-questions about the identity and function of the psychoanalyst: 

who is he, what is his role, and what can he add? How does today's critic differ from yesterday's 

critic? What is constant and variable in psychological criticism? What are the motives for 

change in the mechanisms and starting points of psychological criticism, what are the 

prospects for renewal ? 

 If we were to summarize the answer, we would say: What it means to be a psychological 

critic today is to be a good reader; To read literature and psychoanalysis, and re-read what 

has been said about them. and to listen carefully to what the texts say and strive in their 

dialogue based on the horizons offered by the sciences of “today”; It is not satisfied with 

studying literature from the perspective of psychoanalysis, but also tends (and mainly) to test 

the limits of the effectiveness of this analysis through literature; That is, to move from 

considering texts as a subject of reading to considering them as a tool and reference for 

reading . 

Keywords: literature, psychoanalysis, psychological criticism,  Sigmund Freud, Pierre 

Bayard .  
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 : تمهید  -1

البأس أن �ش��، ابتداء، إ�� أن هناك تراكمات هامة �� مجال األدب والتحليل النف��ي؛ فمنذ أن ظهرت  

و�حاال��ا   بخلفيا��ا  عشر،  التاسع  القرن   �� فرو�د  لسيجموند  لهمة 
ُ
وامل التأسيسية  الكتابات  الوجود  إ�� 

ستو�فس�ي...) منذ ذلك ا�ح�ن  املباشرة ع�� األدب (ال��اجيديات اليونانية، مسرحيات شكسب��، روايات دو 

ال�ان،   (جاك  النفساني�ن  العلماء  من  ائھ  وقرَّ فرو�د  تالميذ  يد  ع��  سواء  تتوا��،  النفسية  والدراسات 

غوستاف يو�غ، ألفرد أدلر...)، أو ع�� يد نقاد األدب الذين استثمروا نتائج دراسات هؤالء العلماء، فشقوا  

اسات األدبية أمال �� معرفة أمثَل بالنص األد�ي، ع�� غرار ما نجد �� ألنفسهم طر�قا مغايرا للمعهود �� الدر 

 دراسات شارل مورون، وروالن بارث وجان بيلمان نو�ل و�ي�� بيار... 

و�النظر إ�� اآلفاق ا�جديدة ال�ي فتح��ا تلك املؤلفات، فقد وجدنا أصداًء قو�ة للتحليل النف��ي �� النقد 

ترجمات ظهرت  إذ  ا�حديث؛  و�ستلهم    العر�ي  النفس  �علم  �عرف  وتطبيقية)،  (نظر�ة  كث��ة  ودراسات 

مفاهيمھ ومصط�حاتھ �� تحليل األعمال األدبية وتقو�مها. و�� هذا الصدد نذكر ترجمات ودراسات مصطفى  

الدين   عز  دراسة  قبيل  من  أدبية  دراسات  نذكر  كما  ا�حميد...  عبد  وشاكر  طرابي��ي  وجورج  صفوان 

" الن  إسماعيل  لألدب"التفس��  و ف��ي  ب،  املوسومة  النو��ي  محمد  ودراسات  ــدراسة  نواس"  أ�ي  "نفسية   :

العقاد حول ابن الرومي وا�حطيئة وأ�ي نواس، ودراسة جورج طرابي��ي: "عقدة أوديب �� الرواية العر�ية"،  

 ودراسة خريستو نجم: "الن�جسية �� أدب نزار قبا�ي"... 

ا والتحليل  األدب  موضوع  أن  يتب�ن،  الساحة  هكذا  ع��  وال  العاملية  الساحة  ع��  جديدا  ليس  لنف��ي 

العر�ية، وهو ما قد يو�� للقارئ بأن كتاب "األدب والتحليل النف��ي" �حسن املودن (موضوع هذه املراجعة)  

سينضاف إ�� سلسلة الكتب والدراسات النفسية املوجودة واملعروفة سلفا، لكن السؤال ـــ العنوان الفر��  

و�دفعنا    ،�� الصفحة الثانية: "ما مع�ى أن ت�ون ناقدا نفسيا اليوم؟" يخ�خل ذلك االنطباعالذي نصادفھ  

بما فيھ من قوة حجاجية إ�� ترديد ذات السؤال واال�شغال بما تحتھ من دالالت وما يحبل بھ من آفاق. إن  

 � (اليوم)...  حاال  (ت�ون)  ا�خاطب  بضم��  الدوام)  (املطلوب ع��  املع�ى  القارئ  السؤال عن  يحفز  ذلك  ل 

و�حملھ ع�� االهتمام بما �� هذا الكتاب. ف�أنھ يخاطبھ قائال لھ، �عدما أدمجھ �� املوضوع بقوة سؤالھ: إن  

ك هذا  
َ
 عن األدب والتحليل النف��ي، و�ن شئت بيانا بمهمة الناقد النف��ي اليوم، فدون

ً
شئت دراسة راهنة

ع وال بإثارة القارئ، بل هو �عد بدراسة راهنة ومختلفة عن  الكتاب. إنھ، إذن، سؤال ال يكتفي بحصر املوضو 

املعهود، �سائل ما م��ى وتفحص حدود جدواه �� واقعنا اليوم. إنھ يدعونا إ�� منظور جديد ومغاير عن  

السائد من املنظورات ال�ي ُعنيت بمسألة األدب والتحليل والنف��ي. فما هو هذا املنظور ا�جديد؟ وما القيمة  

 واملعرفية ال�ي �عد ��ا قياسا إ�� "املنظورات التقليدية"؟ املن�جية 

ال بأس أن �ش�� أوال إ�� أن هذا الكتاب �عود للناقد وامل��جم املغر�ي حسن املودن. ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا  

إن ورود اسم حسن املودن ع�� غالف الكتاب سبٌب �اف للعناية بھ؛ نظرا إ�� اإلسهامات الكث��ة والنوعية  
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النقدي عموما ا�جال   �� املؤلف  التحديد  ،لهذا  وتأليفا ع�� وجھ  ترجمة  النف��ي  النقد  مجال  . و�� 1و�� 

 �� هذا ا�جال، و
ٌ
" كما يقال.   مؤلفات تجعلنا نقول عنھ إنھ ُحجة

ٌ
ة حجة  "كالُم ا�ُحجَّ

 في التعریف بإشکالیة الکتاب:  -2

ت ال�ي يطرحها والقضايا ال�ي يث��ها، ثم خاتمة  يضم هذا الكتاب أر�عة فصول ومقدمة تأط��ية لإلش�اليا

 فر�دة تطل ع�� فرو�د من زاو�ة أخرى غ�� مألوفة: فرو�د باعتباره "أديبا" أو �خصية أدبية. 

يتقاطع �� هذه الفصول اال�شغاُل بالتعر�ف واإليضاح والتقر�ب مع هّم الدفاع عن األطروحة القائلة  

هو النف��ي،  التحليل  ال  "األدب،  النفسية"(ص  بأن:  والتصورات  للتنظ��ات  األساس  "    ،)10املصدر  وأن 

تطبيق األدب ع�� التحليل النف��ي هو الطر�ق املثمر الناجع، ألن التحليل النف��ي كسول، سرعان ما يركن  

 ). 96إ�� مسلماتھ ع�� أ��ا ا�حقيقة �لها! (ص

ا التحليل  ف��ا  ل 
َّ
ش�

َ
� ال�ي  البدايات  إ��  العودة  أملت  أطروحة  "املآالت  و��  ومواكبة  فرو�د  مع  لنف��ي 

ش النص والقارئ، ثم القراءات املبدعة، ال�ي لم   السلبية" لتطبيق هذا التحليل، ح�ن ا�غلق ع�� ذاتھ وهمَّ

ترض ولم تقتنع بما تم �شييده من جدران وحواجز "مفتعلة" ب�ن التحليل النف��ي واللغة واألدب والنقد،  

والتّ  التخييل   ب�ن 
ّ

الذ ب�ن  العل�ي واألد�ي.احقيق،  واملوضو��،  وجّد . فطوّ .�ي  التحليل  انطالقا من  رت  دتھ، 

 مداخل متعددة. 

معرفة   أن  إ��  أهدافها،  و�خص  ومنا�جها  مفهوما��ا  املؤلف  كثف  ال�ي  جددة 
ُ
ا� القراءات  هذه  نّ��نا 

ُ
ت

 يمكن أن ت�ون  النفس اال�سانية "ورش" مفتوح، وأ��ا ليست حكرا ع�� التحليل النف��ي. وأن هذه املعرفة ال 

"علمية" إال بقدر ما ت�ون حوار�ة مع النصوص؛ تتفاعل �� �شييدها و�غنا��ا مختلف ا�حقول املعرفية ذات  

الصلة باللغة واألدب تحديدا؛ ومن شأن اإلنصات إل��ا (واألدب ع�� رأسها) أن ُيثمر معرفة متم��ة ومغايرة  

 ومتجاِوزة لتلك ال�ي أنتجها فرو�د نفسھ. 

 : حلیل أن ینصت التحلیل النفسي؛ آن لألدب أن یتکلم، وآن للّتاألدب و  -3

إ�سانية   ممارسة  بوصفھ  األدب،  هما:  كب��ين  معرفي�ن  حقل�ن  ع��  للكتاب  الرئيس  العنوان  يحيل 

تخييلية، �عكس إ�� حد كب�� ما �عتمل �� النفس اإل�سانية، والتحليُل النف��ي، بوصفھ ممارسة "علمية"  

اإل  إ��  تتوق  باف��اض  عقالنية  �سمح  بي��ما  والر�ط  اإل�سانية.  بالنفس  "الدقيقة"  املوضوعية  حاطة 

وتارة أخرى    ، اشتباكهما وتأث�� أحدهما �� اآلخر؛ فتارة يمكن ا�حديث عن األدب من منظور التحليل النف��ي

 
كاديمي وناقد ومترجم مغربي من مواليد سنة  -1

ٔ
الوعي النص في روايات الطيب  كـثيرة نذكر منها:مؤلفات ، له 1963حسن المودن، ا

)، الرواية  2013مغامرات الكـتابة في القصة القصيرة (، )2002بة والتحول ()، الكـتا2000صالح، قراءة من منظور التحليل النفسي (
)،"قراءة نفسانية في  2018)، القصة القصيرة والتحليل النفسي (2017العربية: من الرواية العائلية إلى محكي االنتساب العائلي (

وديب إلى  منقصة النبي يوسف، 
ٔ
خوة" (عقدة ا

ٔ
. ومن ترجماته: كـتاب جان بيلمان ..)2022اليتم (الرواية وشعرية  ،)2014عقدة اال

دب، (ط
ٔ
 ...)2015)، كـتاب بيير بيار: الرواية البوليسية والتحليل النفسي (2/2007، ط1/1997نويل: التحليل النفسي واال
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ــدون أن  يمكن ا�حديث عن التحليل النف��ي من منظور األدب، وأخرى عن تفاعلهما معا، بحيث ينتجان  

يط�� أحدهما ع�� اآلخر ــ معرفة أس�ى؛ �� حاصل الت�امل ب�ن ا�خ��ة "العلمية" للتحليل النف��ي ــ بأدواتھ  

ومصط�حاتھ وتجار�ھ ــ والرؤ�ة األدبية املتفردة ال�ي تحملها النصوص األدبية وا�حكيات اإل�سانية عموما.  

وتواض  إنصات  دون  إل��ا  التطلع  يمكن  ال  معرفة  يحّد إ��ا  وتنسيب  وحوار  واالستعالء    ع  ا�جموح  من 

ين درج عل��ما �عض النّ 
َ

فسي�ن الذين عملوا ع�� تكريس و"تقد�س" منظورات معينة  قاد النّ التقليدي�ن اللذ

وآليات محددة، دأبت ع�� اعتبار األدب موضوعا للتجر�ب والتطبيق واإلسقاط. ولو تأملوا قليال أليقنوا أنھ  

ضع األدب ملسلمات التحليل النف��ي وتمر�ناتھ ال�ي أصا��ا ا�جمود واإلفالس، من دون  "لم �عد مقنعا أن يخ

أن ي�ون لھ ا�حق �� الكالم، أو �� االع��اض، أو �� املساهمة �� بناء تصورات نفسانية جديدة لإل�سان،  

 ). 6ولغتھ وأدبھ"(ص 

والتحليل النف��ي، ا�عكست سلبا  بناؤها ب�ن حق�� األدب    هناك، إذن، خلل �� طبيعة العالقة ال�ي تّم 

، فحولتھ ا�� مجرد "تق�ي" يرى وال �سمع! وقد آن األوان أن �عاد النظر �� ووظيفتھ  ع�� هو�ة الناقد النف��ي

منفتحة هو�ة  للناقد  يحفظ  الذي  بالش�ل  العالقة،  خصو���ما    ،تلك  املعرفي�ن  ل�حقل�ن  و�حفظ 

ن، بالنتيجة، من استثمارهما  
ّ

معا �� أفق فهم أفضل للنفس اإل�سانية. ال بد، إذن،  وخصوصي��ما، و�مك

القراءة،   إعادة  إ��  با�حاجة  االع��اف  من  بد  ال  واالستتباع؛  الهيمنة  من  سنة  مائة  تراكمات  مراجعة  من 

 .. .وا�حاجة إ�� ضرورة التقو�م والتجاوز 

� ال�ي صاغها املؤسس  إن لألدب "ما يقولھ للتحليل النف��ي". أليس هو املصدر األساس للتنظ��ات األو�

فرو�د؟ أليس هو املنبع الذي ال ينضب للمادة النفسية ال�ي �شتغل ��ا التحليل النف��ي؟ و�ذا �ان ا�جواب  

 
ّ
ات جاه العالقة، ملاذا ال �عيد قراءة املنَجز  باإلقرار، فلماذا ال ننخرط �� ت�حيح االنحراف الذي طرأ ع�� 

"اختار مبكرا أن  ـ من قيمة النصوص وأدرك قيمة األدباء، ف  مستلهم�ن طر�قة عمل فرو�د نفسھ ح�ن أع��

ت�ون (أرض الكتابة والتخييل) مسكنھ األبدي، وعيا منھ بأن التحليل النف��ي مثل األدب مج�� ع�� املرور  

) ملاذا ال نتساءل، ع�� غرار ما فعل بي��  135.."؟ ص(.ومن خالل السرد والتخييل  ،من خالل التعب�� األد�ي

ر من املعرفة ا�جاهزة واإلنصات إ�� ما يمكن أن تقدمھ األعمال األدبية الك��ى: هل من  ��حا التحرّ بيار، مق

 املمكن تطبيق األدب ع�� التحليل النف��ي؟ 

 
ّ
ل. آن األوان أن يقال: إن دوره ليس" تأكيد �حة ما  يبدو أنھ آن األوان إلعادة النظر �� دور الناقد وا�حل

ال�ي ال �ستد�� النصوص إال لتشهد لها ع�� اال�ساق واإلح�ام، بل ع�� العكس  تقولھ النظر�ات" ا�جاهزة،

منا�ع   باعتبارها  أوجھ"؛  الة  "حمَّ باعتبارها  األدبية  األعمال  قراءة  و�عادة  قراءة   �� دوره  يتمثل  ذلك،  من 

 "حقائق نفسانية" متجددة يمكن الكشف ع��ا بالتأو�ل والدراسة.  ـومصادر ل
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 : اقدا نفسیا الیوم؟ (القراءة سبیل للتجاوز) ما معنی أن تکون ن  -4

يضمر هذا السؤال أسئلة فرعية حول هو�ة الناقد النف��ي ووظيفة: من ي�ون، وما دوره، وما الذي يمكن  

أن يضيفھ؟ فيم يختلف ناقد اليوم عن ناقد األمس؟ ما الثابت واملتغ�� �� النقد النف��ي؟ وما دوافع التغي��  

 ...؟.د النف��ي، ما آفاق التجديد�� آليات ومنطلقات النق

يقدم ال�اتب نماذج منتقاة �عناية، للقراءات النوعية الفارقة، ال�ي أسهمت، ب��اكمها، �� �شكيل صورة  

م، �� تحديد هو�ة الناقد النف��ي. ولو �ان لنا أن ن�خص ا�جواب عن السؤال  
َ
النقد النف��ي اليوم، ومن ث

�ون ناقدا نفسيا اليوم؟ لقلنا: إن مع�ى ذلك هو أن ت�ون قارئا جيدا؛  ما مع�ى أن ت  :املركزي �� هذا الكتاب

. تنصت بإمعان إ�� ما تقولھ النصوص وتج��د  .تقرأ األدب والتحليل النف��ي، و�عيد قراءة ما قيل حولهما.

  ، ف��ي �� محاور��ا بناء ع�� ما تتيحھ علوم "اليوم" من آفاق، فال تكتفي بدراسة األدب من منظور التحليل الن 

بل تتجھ أيضا (وأساسا) إ�� اختبار حدود فعالية هذا التحليل من خالل األدب؛ أي أن تنتقل من اعتبار  

 النصوص موضوعا للقراءة إ�� اعتبارها أداة ومرجعا للقراءة. 

 و�عبارة أخرى أك�� تفصيال؛ فأن ت�ون ناقدا نفسيا اليوم، �ع�ي: 

األدبية وا�حلل العليم ��ا وال�اتب التواق إ�� استشراف    ــــ أن ت�ون كفرو�د القارئ الشغوف بالنصوص

العل�ي املن�ج  يقتض��ا  ال�ي  الصرامة  عن  �غفل  فال  خاللها؛  من  اإل�سانية  النفس  ��    ،خبايا  �سقط  وال 

 "استصنام" هذا املن�ج وتقد�سھ، بل تنصت بإمعان وتزاوج، بإبداع ب�ن التنظ�� والتحليل. 

ال�ان، كجاك  ت�ون  وأن  األدب    ــــ  ب�ن  ا�جسور  ومشيد  النف��ي،  للتحليل  الثا�ي  واملؤسس  فرو�د  قارئ 

 واللسانيات والتحليل النف��ي. 

بارت؛ إذ راجع (مستندا ع�� اللسانيات والتحليل النف��ي) مسلمات عصره النقدية    ـــــ وأن ت�ون كروالن

ن  
ّ

النفسية البيوغرافية باحثا عن أفق معر�� وم���� جديد، يحفظ للنص استقالليتھ وخصوصيتھ و�مك

 من فهم أعمق لنفسية اإل�سان �إ�سان، ال بوصفھ مؤلف نص فقط. 

فتطور   نو�ل؛  بيلمان  كجان  ت�ون  أن  ومن�جكـــ  من  وتجّد   ،تصوراتك  مستفيدا  وأدواتك  مفاهيمك  د 

قارئا   ـبصفتك  الوعيك  ب�ن  املتبادل  اإلنصات  و�ضرورة  والقارئ  النص  بأهمية  تؤمن  ثم  املعر��،  التطور 

والو�� اآلخر؛ وأن تنصت إ�� النص معناه أن تص�� ب�ل ذاتيتك، إ�� ما �� النص من هذا ال��يء الذي ال  

الذي ال يقبل الوصف (الداللة الالواعية للنص). والقراءة، باعتبارها حدثا تفاعليا،  يقال ومن هذا ال��يء  

الذا�ي،   التحو�ل  ملبدأ  تفعيل   �� و�ما  لالو��،  ��  واستدعاء  قيمتھ  و�ما  تتفاوت  للنص؛  مستمر  تجديد 

 
ّ

 ). 50(ص � أثناء القراءة وأهميتھ بحسب "أهلية" ا�حلل املؤول واستعداده وقدرتھ ع�� االنخراط الك�

ــــ أن �عمل، �� حال ا�شغالك بال��جمة، بوصية فرو�د: "ع�� امل��جم أن ي�ون �� أعماقھ محلال نفسيا،  

فال   للمقروء؛  وتحليلك  قراءتك  تقدم  أن  �ع�ي  ت��جم  فأن  األم"؛  لغتھ  من  بأمثلة  األمثلة  جميع  ويستبدل 

إليھ (�� الكتاب تحليل طر�ف ملسألة    تنشغل بنقل املع�ى فقط، بل تلتقط ما يحيل عليھ أيضا وما يرمز 

"استحالة" ترجمة نصوص جاك ال�ان الغامضة: ال�ان منظر، والنشاط النظري [الذي ال يخلو من هذيان]  



دب  
ٔ
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ٔ
 عبد الحي طالبيا
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هو تصو�ر ك�� أو جزئي للعالم وهو �ستخدم، مثلھ مثل �ل �شاط ثقا��، عددا معينا من االست��امات،  

 ). 75(ص ute Puissance Toوأبرزها هنا هو است��ام القدرة ال�لية 

ــــ أن ت�ون كبورخيس؛ فتعيد قراءة فرو�د وتج��د �� تطبيق األدب ع�� التحليل النف��ي، فتنتج طر�قة  

 ). 84خاصة "للتعب�� عن وجود احتماالت أخرى، عندما يتعلق األمر بالعالقة ب�ن االبن واألب" (ص

التحليل النف��ي وابتالعھ لألدب وتر�عھ ع�� عرش "�ل املعارف  ـــــ أن تثور، كما فعل بي�� بيار، ع�� هيمنة  

وهذا   ذا��ا"،  األدبية  األعمال  من  النف��ي  التحليل  "استيالد  ع��  و�عمل  النف��ي"؛  ا�جهاز  حول  املمكنة 

�ستلزم تحررا من املعارف ا�جاهزة، و�تطلب محلال قارئا يجدد نفسھ بالقراءة املتواصلة لألدب وللتحليل  

). إن  103يخلق حوارا ب�ن النص والنظر�ة واملن�ج من أجل فهم متجدد لإل�سان ولغتھ وأدبھ (ص النف��ي، ف

ممارسة النقد النف��ي �ع�ي الثقة بأن الشعراء والروائي�ن هم العارفون بالنفس البشر�ة، هم املعلمون وهم 

رون والنقاد وا�حققون    ا�خ��اء، مثلما قال فرو�د... و�ع�ي أيضا أال يقنع الناقد بما يقال، فقد يخطئ ِ
ّ
املنظ

�� األدب  .والقراء الباحث ا�حقق منافسا بذلك أك�� ا�حقق�ن  املؤول أن يؤدي" دور  الناقد  .. ومهمة هذا 

القارئ وطر�قة اشتغالھ، منفتحا ع��  109البولي��ي" ص( أو  �� عمل املؤول  النظر  إ�� إعادة  إنھ يدعو   .(

) و"األد�ي"  "العل�ي"  القول  من  محكيا  أنماط  باعتباره  النقد  األن��و�ولوجيا،  ال�حافة،  السفر،  مح�ي 

نظر�ا)، �اشفا ما تنطوي عليھ من تداخل ب�ن التخييل والتحقيق، والفتا النظر إ�� أن التأو�ل، أيضا، ال  

 يخلو من هذيان، مما �ع�ي أن القراءة مفتوحة ع�� النصوص وع�� ما قيل حول النصوص.

   ــــ وأن ت�ون مثل هؤالء،
ّ
دهم، بل أن �ستلهم روحهم املرنة �� القراءة وا�حوار مع النصوص  ال �ع�ي أن تقل

 ت هذه الروح إ�� نقد ما أ�ى بھ هؤالء أنفسهم.  ومع النظر�ات واملنا�ج واملفاهيم، ح�ى ولو أدّ 

النف��ي   ــــ أخ��ا، أن ت�ون ناقدا نفسيا اليوم، �ع�ي أن تضع نصب عينيك أن "العالقة ب�ن األدب والتحليل

أك�� تداخال و�عقيدا مما نتصور، [ور�ما] لسبب �سيط وأساس هو أ��ما يمثالن معا أرض غرائزنا وأحالمنا،  

 ).  136أسرارنا ورغائبنا، جراحاتنا وآالمنا الدفينة، وحميميتنا السر�ة"(ص

 علی سبیل الختم:  -5

العالقة ب�ن التحليل النف��ي جدا، حول قضية شائكة جدا �� قضية    مهّم إجماال، نقول إننا أمام كتاب  

 واألدب، ومع�ى ممارسة التحليل النف��ي اليوم.  

بھ،   املرتبطة  النقدية  و�املنظورات  ورواده  النف��ي  بالتحليل  التعر�ف  املودن  حسن  الناقد  حاول  لقد 

أثناء ذلك  ع �شأ��ا وتطورها برصد منعطفا��ا ا�حاسمة: فرو�د، ال�ان، بارث، بيلمان، بي�� بيار... و محاوال تتبّ 

 �ان حر�صا ع�� إيضاح و�سط اإلش�االت والقضايا املتعلقة بالنقد النف��ي.

صيغ الكتاب بَنفس استدال�� صر�ح (�عر�فات دقيقة، نصوص لالستشهاد...) تو�� بھ تحقيق القيمة   

لألدب النفوتأكيدها  االعتبار�ة  للتحليل  املنطلق  هو  فاألدب  الكتاب؛   �� املركز�ة  األطروحة  و��  ��ي، ، 

.. لكن هذا النفس االستدال�� املتم��  .لھ، وهو أك�� من أن ي�ون مجاال للتطبيق واالختبار  واملغذي املستمّر 

 
ّ
مت جاء  �عيدباإلح�ام  "التأدب"،  من  بكث��  الّ�   اسما   عن 

ّ
تط والتشنج؛  الوا�حة  جال  األسئلة  فيھ  رد 
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ح، يمكن أن نف��ض...  و ��، حاولنا أن نوّ� والدقيقة املتصلة جوهر�ا باملوضوع.. وتك�� عبارات من قبيل: يبد

وتق��ب من روح العلوم اإل�سانية املنفتحة    ،و�� عبارات تبتعد عن البداهات ا�جاهزة واألح�ام القطعية

 والنسبية. وال يخفى ما تنطوي عليھ هذه األساليب من قوة تبليغية و�قناعية.  

و�شعّ  النظر�ة  املادة  لغ�ى  املؤل ونظرا  سلك  فقد  مقارنات،  ��ا،  (أمثلة،  والتفس��  الشرح  مسلك  ف 

�عر�فات، سرد لتطور نظر�ة ما أو مشروع ناقد ما...) واعتمد آليات التقر�ب (اج��اد �� النقل البيداغو��، 

بلغة قر�بة من دائرة تداول   �� ترجمة �عض املصط�حات ونقلها  تبسيط لعدد من القضايا املعقدة، دقة 

للتوس هوامش  العر�ي،  ومتنوعةاملتلقي  غنية  بيبليوغرافيا  والتنو�ر،  واحدة، .ع  (�عبارة  والت�خيص   (..

 باختصار، بإيجاز، باخ��ال شديد، إجماال، وا�خالصة...). 

ع��   األدب  نطبق  ح�ن   :�� املتم��،  الكتاب  هذا   �� أك��  تفصيل  إ��  حاجة   ��  �� تبدو  واحدة،  مسألة 

ال�ي ال �عدو �و��ا �لمات ــ أم بمفاهيم علم النفس؟ وح�ى   التحليل النف��ي، فهل نفعل ذلك بمفاهيم األدب ـــ

االرتقاء بال�لمات األدبية إ�� مستوى املفاهيم، فما مدى كفاي��ا التحليلية والتفس��ية؛ هل ست�ون    لو تّم 

تفس��يّ  النفسيّ أك��  املفاهيم  من  األعمال  ة  من  ومجردة  مستنبتة  األخرى   �� (وال�ي  تجاوزها  يراد  ال�ي  ة 

النماذج  األد منافسة  ع��  قادرا  متسقا  علما  األدبية"  األعمال  من  "املستولد  النموذج  سي�ون  هل  بية)؟ 

املتوفرة حاليا (وهو الذي ال يفتأ موظفا مفاهيمها) أم أنھ ال يتوق أصال إ�� "العلمية"؟ هل يمكن أن نتحدث  

نات" وا�حكيات و  الثقافات أم عن علم �و�ي واحد حي��ا عن نماذج وعلوم نفسية مختلفة باختالف "املدوَّ

 شبيھ �علم النفس ا�حا��؟     
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