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 الحصة الخامسة

 .تطبيق في مقياس النقد النفسي

 .نقد ومناهج: تخصص. د. م. السنة الثالثة ل

 .سامية عميوات: إعداد الدكتورة

 

 ":شارل مورون"تحميل جمالية األسطورة الشخصية عند 

عمى ضوء المفاىيم النقدية لمنيجو نتاج مجموعة من األدباء وطّبق " شارل مورون"تناول - 
عمييم تقنيات منيجو النفسي التي تدور حول المونولوج الباطني والنزعة المتسمطة لألحالم 

" من االستعارات الممحة إلى األسطورة الشخصية"ففي كتابو . واألفكار ذات اإليقاع اليذياني
قام بتنضيد النصوص المختمفة لمكاتب الواحد، من أجل اكتشاف شبكة االستعارات المتماثمة 

والصور الميثولوجية المتسمطة والمواقف الدرامية المتواترة، متقصيا في النصوص الوقائع 
والعالقات المستترة وشخصية الكاتب الالشعورية، والشيادات واليوميات والمالحظات 

 . والتداعيات الالإرادية تحت البنى اإلرادية المتجسدة في النص

   وبعد تنضيد النصوص وفق االستعارات والصور الممّحة، تأتي الخطوة التالية في ىذا 
المنيج النقدي، حيث يتّم الكشف عن األسطورة الشخصية لمكاتب والتي ىي عبارة عن 

" مورون"طّبق . استييام دائم يضغط عمى الكاتب ويظير من خالل نصوصو اإلبداعية
نصف ")بدأ بتنضيد عّدة قصائد نثرية " بودلير"منيجو النقدي عمى ديوان أزىار الشر لمشاعر 

 (".المجنون وغينوس"، "موت بطولي"، "الزجاج الرديء"، "الجميمة دوروتي"، "كرة في جمة
وينضدىا فوق  (آسولينو)ويقرب بينيا وبين حمم لمشاعر أفضى بو في رسالة إلى صديقو 
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وبيذه التنضيدات  (."اليندية الماالبارية"، "البجعة"، "القطرس"):ّ"أزىار الشر"أخرى من ديوانو 
 . المتنوعة، رأى شبكة من التداعيات، سمسمة من االستعارات المتسمطة ترتسم

الجميمة "      فينالك ثقل الغدائر الذي يثقل بكل وزنو الشيواني عمى نقرة المرأة، في 
، يبدو "بودلير"وفي حمم ". نصف الكرة في جمة"ويكّون صدى لمغدائر الثقيمة في " دوروتي

كائن عجيب، يمف جسده شيء ما مرن كالكاويتشوك، طويل حتى إنو إذا ما لّفو عمى رأسو 
ومشية ىذا الوحش العجيب . كذنب من الشعر، فسيكون مفرطا في الثقل ومستحيال حممو

وفي قصيدة ". البجعة"أو " القطرس"تحت ثقل ىذا الشيء الزائد تدعو لمرحمة، مثل مشية 
.     (ثقيل)نكتشف مجّددا وحشا عجيبا يشابو وحش الحمم، وىو وىم منيك، (لكّل وىمو)النثر

وقد . من التنضيدات إلى التداعيات، يغدو ثقل الجمة ثّم الوىم ثقل القدر وأخيرا ثقل القبر
عاش تمّزقا حادا بين الحمم والواقع، وأّن ىنالك " بودلير"إلى أّن الشاعر " مورون"انتيى 

 .صدعا نفسيا لديو أرشات عقاربو إلى ساعة الزمن

إلى الصيغ األساسية التي يبنى عمييا النص األدبي " مورون"   وعمى ىذا األساس ينظر 
والتي تقودنا إلى بناء الشخصية الالواعية وبالتالي تكّون األسطورة الشخصية اليوام الذي 
يدعم عممية اإلبداع والكتابة وتقوم ببنائو بشكل خاص وبالتالي يتواصل األنا االجتماعي 

واألنا المبدع دون وقوع التطابق بينيما، وىذا يؤّكد ما ذىبنا إليو سابقا في تالقي شخصية 
واجتيد في " مورون"المبدع ضمن مجموع الشبكات المكّون في النص، وىذا ما ذىب إليو 

إّنني أسهر وحيدا قمقا، ألّن :" حيث ننقل عمى لسانو جممة " ماالرميو"كشفو في أعمال 
 ." أختي الميتة خمف هذا الجدار، وهي ستظهر كعازفة موسيقية

 المختمفة وىذه ) (Substitution وبذلك فالمبدع ال يكتب إاّل من خالل شبكة البدائل   
االستبداالت تحدث عمى مستوى األماكن واالنتقال من الفعل المتعّدي إلى الفعل المبني 

وقمب  (Negation) والنفي  ((Reflechi(المفّكر فيو ) أو المطاوع(Passif)لممجيول
وترتبط جميع ىذه العمميات الرمزية بإجراءات  (Renversement Des Affects)العواطف
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بأّن ال يتوارى وراء الحقائق " مورون"الجمالية التي تمّيز نقد  (Pulsionnelles)لمقوى النزوية
العامة لمصراعات داخل األثر األدبي والمسّممات التي تواضع عمييا من سبقوه، بل ىو ينكّب 

ن التقت مع إيديولوجيا عامة   .(تحميمية نفسية)بعناد عمى تحميميا في خصوصيتيا وا 

  تعتمد ىذه الجمالية، إذن، كما ىو واضح، عمى دراسة العمل األدبي باالعتماد عمى سيرة 
ييتّم بتأويل األسطورة الشخصية والشخصية الالواعية، كما ييتّم بوقع " مورون"المبدع فـ

األحداث النفسية عمى المؤّلف، وبذلك يكون العمل األدبي مؤّشرا عمى الطريقة التي تعرض 
 .فييا الّذات نفسيا وفق التسمسل التاريخي

  

 


