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                    محاضرات في مقياس النقد النفساني

 .نقد ومناىج: تخّصص. د.م.                    السنة الثالثة ل

 .سامية عميوات: إعداد الدكتورة

 

 .ال وعي الّنص: المحاضرة السادسة                  

 ( مدمجان في المحاضرة الرابعة5 و4المحوران : مالحظة )    

 

بتفضيميا لمغز الّنص كقوة إغراء وعبر وضع المؤلف بين : في معنى ال وعي الّنص- 1
قوسين، فإن القراءة التحميمنفسية، منذ عشرين سنة غّيرت مشروعيا تقريبا، مستمّدة حججيا 

لسيرفانتيس إلى " دون كيشوت"من تأثيرات التماىي تمك التي يضّج األدب بأمثمة منيا منذ 
، فإن الناقد المتمّرس عمى التحميل النفسي "مدام بوفاليري"، مرورا بـ"جان بول سارتر" كممات"

ومثل موضوع الحّب، . يقود القارئ إلى التعّرف في الّنص عمى قسط من ال شعوره الخاص
فإّن الّنص يحيل إذن عمى مكان استثمار الرغبة، ذلك المكان غير الشفاف، في بعده 

وعميو إذا قبمنا أن الّنص األدبي يحمم فذلك لن يتّم إاّل . الذاتي، الثقافي واإليديولوجي: الثالثي
:  في قمب الكتابة"جان بيممان نويل"بوساطة، وىذا ىو معنى ال شعور الّنص الذي يضعو 

إّن عمل الكتابة في النص ىو ما يبدو لي ساحرا، وبالتالي الطريقة التي يجدىا فييا "
 ." المغامرة المختمسة، المغتصبة، العنيفة لكالم ينقل العدوى: الالالعور لتكوين الكل دالّ 

ىل يمكن أن ": فيقول" جان بيممان نويل"يتساءل ": جان بيممان"الوعي الّنص عند - 2   
إّنو يرى ىنا مستقبل نقرأ، متخذين فرويد عونا، مدّونة أدبية ونضع المؤّلف جانبا وننساه؟ 

البحوث في التحميل النفسي لألدب ويرى كذلك أّن ىذا المذىب الجديد يدعى التحميل النفسي 
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إذا لم يكن من : "ولقد تساءل من قبل في مقال لو فقال. النصوصي أو الّنص التحميمي
الممكن إجراء تحميل نفسي ال لمكاتب وال لالخصياتو فماذا يبقى غير التحميل النفسي 

 إّننا سنفترض إذن وجود وعي ."نحو الوعي الباطن لمّنص" وقد وضعو في كتابو " لمّنص؟
 .باطن لمّنص ال يختمط مع الوعي الباطن لمكاتب

  فالتحميل النفسي لمّنص إستراتيجية في القراءة المفتتة لعناصر الّنص قريبة من القراءة 
يرفض مفيومي الكاتب واألسطورة الشخصية المفرطين في " بيممان"النفسية، غير أن 

ليس ىاجسي األّول ىو " : يقول". شارل مورون"إنسانيتيما، وفي ذلك ينفصل بوضوح عن 
تالكيل ال العوري،أي عن استييام أصمي  (يكافئ أو يقمق )، والكالف عن وجود(تالخيص)

ُيجَعُل "األساسي ىو إدراك كيف أّن ... (ثمرة لحكاية فريدة)ينتسب لكافة البالر، أو منفرد 
، كيف أّن ذلك ُجِعَل أّوال موضوعا لمفّن، وثّم كيف يصير بؤرة دائمة لألنفعاالت "َنًصا

 ."العاطفية والجمالية كذلك

   ال يتعّمق األمر إذن باختزال اإلغراء الذي تمارسو القصيدة في تعبير عن استييام معّين، 
ولكن بجعل مؤثراتيا قابمة لمتفكير، وذلك بفّك شفرة النشاط االستييامي لدى القارئ نفسو، من 

إّن الشعور نّص معّين ال يختمط إذن بال شعور الكاتب، وىو . خال التنظيم الالشعوري لمّنص
 .يستنفر بعمل الكتابة ال شعور قارئ يتعّرف فيو عمى نفسو

بأّنو يريد أن يراقب كيف " الحكايات واستيياماتيا "في كتابو" جان بيممان نويل"  يحّدد 
أّما . تترّتب الممثالت االستييامية في الحكايات وكيف يأخذىا القارئ أو المستمع عمى عاتقو

ويمكن . في حالة الحكايات فمن يعيقنا كاتب نضعو بين معكوفتين، وذلك ألّنيا مجيولة
يتماثل الطريق األول مع الطرق التي جئنا عمى : مباشرة دراسة من ىذا النوع عن طريقين

ّنو ليستمزم أن نطّبق عمى الّنص شبكة المتصّورات والصور الفرويدية، فالحمقات  دراستيا، وا 
ّن التنكير الذي يسوس إبداعيم  السردية تمّثل نوعا من التجسيد لترسيمة معروفة جّيدا، وا 

أو بالنسبة إلى " ىاممت"بالنسبة إلى " بيممان"ليمجأ إلى إجراءات مبّوبة، وىذا ىو ما فعمو 
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، وىو أيضا "جيل فيرن"بالنسبة إلى " سيمون فييرن"، وىو الشيئ الذي فعمو "مارسيل موري"
ولكّن الناقد يالحظ بأّنو لم يعد ثّمة ".يانسن"لـ" الغراديفا"، إذ كان األّول، عمى "فرويد"ما طّبقو 

ّنيا أصبحت غنّية : شيئ نربحو بمثل طريقة الشرح ىذه فالفرويدية لم تعد بحاجة إلييا، وا 
ّن األدباء ليعترضون بقوليم إّننا سنكتشف األسرار نفسيا، واألوديبية، والنرجسية، . بالماّدة وا 
 .والفساد

   ونأتي إذن إلى المنيج الثاني، أي إلى الّنص التحميمي الذي يريد أن يظير رغبة غير 
ّننا لنرغب أن . واعية وفريدة في نّص فريد ذلك ألّن فرادة كّل قارئ تمتحم مع كّل نّص، وا 

إّن ما يجعل ىذا النوع من التحميل ممكنا، ىو أّن الرسالة التي تفترض وجود . نصل إلييا
ن كان أحدىما غائبا أو مجيوال، فإّننا نستطيع أن نصل إلى المعنى  مرسل ومستقبل، حتى وا 

ّن الناقد سيصل إلى آثار حقيقة التنظيم غير الواعي الذي يبعث الحياة . من جانب واحد وا 
ّن اآللية التي يستند إلييا لتعتمد . في النّص، وذلك ألّنو نظامو ىذا غير الواعي بالذات وا 

أال ترى : عمى قّوة األداء التي تخترق كالكيرباء العبارة، إذ ثمة صوت داخل النص يقول لي
إّنيا تحّل : وتؤّلف في الواقع قراءة الّنص التحميمي بين المنيجين. بأّنك أنت الكائن ىنا

ثّم يأخذ مّرة ثانية التزام لمتحويل المرجعي التأويالت . طالسم الحكايات بإتباع الصور
إّن المغزل، والجرح، ": جميمة الغابة النائمة"ولنأخذ عمى ذلك مثال . التفصيمية بطريقة موّجية

إخصاء شراىة الرغبة : والنعاس، والعجوز، والجّنية المنسية، كّل شيء يمكن أن يترجم إلى
" بيممان"وىذا ما يفعمو . ولكن يبقى عمى المرء أن يعاود أخذ الحكاية ضمن بناء... األبوية

ّنو ىنا ليتعارض مع التحميل النفسي لحكايات الجّنيات لـ. بعد مائة صفحة ، وينتقد "بيتميييم"وا 
 .تشّكل تدريبا عمى االنفعال العادي" بيتميييم"إّن الحكايات بالنسبة إلى : فييا التأويل التعميمي

 


