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 محاضرات في مقياس النقد النفساني

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

 

 ."Charles Mauron"المحاضرة الثالثة: النقد النفسي عند شارل مورون  

مصطمح "النقد  8491عام" Charles Mauron "شارل مورون" " ابتدعمقّدمة:  -
الذي عميو إيجاد أدواتو الخاصة " ليؤكد استقاللية منيجو Psychocritiqueالنفسي" "

حسب الغاية التي يضعيا لنفسو وىي اإلنتاج الجماعي، وقد ارتكز في نقده لألدب عمى 
التحميل النفسي ولكنو لم يخرج عن دائرتو المركزية وىي النقد األدبي، حيث حاول من خالل 

ول: " لقد تنضيد النصوص الكشف عن رموز وعالقات تنتمي إلى الشخصية الالواعية. يق
حاولت إذن أن أوسع النقد األدبي الكالسيكي حتى يصل إلى التحميل النفسي، لكن دون أن 

 ييجر أبدا وجية نظره المركزية."

بثالثة أمور متغّيرة:  التجربة األدبية"مورون"  يربط منهج "مورون" في النقد النفسي: -1
غة وتاريخيا. وىو يحّدد مجال الوسط االجتماعي وتاريخو، شخصية المبدع وتاريخيا، المّ 

النقد النفسي الذي يقترحو منيجو في دراسة جزء من العامل الثاني، ويطمق عمى ىذا الجزء 
الشخصية الالواعية لممبدع األدبي، لذلك فالنقد النفسي الذي يقترحو يريد لو أن يكون جزءا 

 مندمجا في عممية نقدية أوسع وأشمل وليس بديال لمنقد األدبي.

ارل مورون" التميز عن المحّمل النفسي مينة، وذلك بانتسابو إلى الفرويدية أراد "ش    
أّنو ييتّم أوال ير بالمداواة، و المستقيمة المعتقد. ففي حين أّن المحّمل النفسي ىو أوال خب

، وىدف تحريو مختمف عن المحّمل نقد النفسي ال يرفع بصره عن النصال إنّ  .بالمريض
يشخص مرضا وال يتكين بمآل مريض، وظيفتو الخاصة ىي إحكام الصمة النفسي. "ىو ال 

بين عمم وفّن. ويخفق إذا ما أضاع االتصال بأحدىما. ولكن سيمو متجو دائما نحو الفن." 
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من أسس المعالجة بالتحميل النفسي غير قابمة حقا وطريقة التداعيات الحرة التي أساس 
ص يحّل محّميا في النقد النفسي. فـ "مورون" يميز لمتطبيق عمى النص األدبي، تراكب النصو 

بين معالجة تراكب النصوص والمقارنة بين نّص وآخر:"مقارنة بين النصوص تشمل 
رادية، وىي من شأن النقد التقميدي. وتراكب يمزج عمى النقيض من ذلك  محتويات شعورية وا 

يا ببعض لكي المحتويات الخاصة بكل نص من النصوص المتراكبة، فيو يضعف بعض
ليظير من التكرارات المتسمطة أقل مما يظير من الروابط غير المالحظة والالشعورية قميال 

 أو كثيرا."

تراكب النصوص يقصد إلى إظيار شبكات التداعيات، تجمعات صور متسمطة وال إرادية  
عمى األرجح، وعمى ىذا النحو تغدو النصوص أصداء بعضيا لبعض، وتبدو راسمة بنية 

شتركة، يسمييا "مورون" أسطورة الكاتب الشخصية، ويؤوّليا عمى أّنيا تعبير عن شخصيتو م
الالشعورية. والنتائج المكتسبة بوساطة تراكب النصوص ودراسة األسطورة الشخصية 
وتنوعاتيا من أثر آلخر ستراقب بالمقارنة مع حياة الكاتب. فعند بودلير مثال، يقيم "مورون" 

)"نصف كرة في جمة"، "الجميمة دوروتي"، "الزجاج الرديء"، صائد النثرتراكبا بين بعض ق
"موت بطولي"، "المجنون وغينوس".( ويقرب بينيا وبين حمم لمشاعر أفضى بو في رسالة إلى 
:)"القطرس"، "البجعة"،  صديقو )آسولينو( وينضدىا فوق أخرى من ديوانو "أزىار الشر"ّ

نضيدات المتنوعة، رأى شبكة من التداعيات، سمسمة من "اليندية الماالبارية."( وبيذه الت
 االستعارات المتسمطة ترتسم. 

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

سده شيء ما مرن كالكاويتشوك، طويل حتى إنو إذا ما لّفو عمى رأسو كائن عجيب، يمف ج
ومشية ىذا الوحش العجيب  كذنب من الشعر، فسيكون مفرطا في الثقل ومستحيال حممو.
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تحت ثقل ىذا الشيء الزائد تدعو لمرحمة، مثل مشية "القطرس" أو "البجعة". وفي قصيدة 
 وىو وىم منيك،)ثقيل(. يشابو وحش الحمم، النثر)لكّل وىمو( نكتشف مجّددا وحشا عجيبا

 من التنضيدات إلى التداعيات، يغدو ثقل الجمة ثّم الوىم ثقل القدر وأخيرا ثقل القبر.     

توقفنا قميال عند ىذا المثال لنبين عمل النقد النفسي وظيفيا في اكتشافو لشبكات لقد    
عمى أنو حقيقة عممية. فيذه الشبكات  التداعيات المترابطة. ويقّدم "مورون" ىذا االكتشاف

الترابطية أعطيناىا عمى أّنيا أحداث موضوعية. وزيادة عمى أن التراكب ال يتمّيز كثيرا في 
الممارسة العممية عن المقارنة، فإّننا نسائل أنفسنا عّما تتمّيز بو الشبكات الترابطية عن 

تون باشالر( الذي ال يّدعي أّنو شبكات الموضوعات في النقد "الباشالردي")نسبة إلى غاس
الروابط الموّطدة عمى ىذا المنوال موضوعية  يتحّدد عمما لألدب. وعندما يصّرح "مورون" بأنّ 

وال يمكن أن تمتبس بتفسير، نسائل أنفسنا إذا لم يكن ىنا خداع نظر بتقدير أّن التراكب ليس 
الناقد الذي يقارن النصوص  أكثر حيادا من التفسير. فيو يفترض بعض التالعبات، وتدخل

 .التي اختارىا مسبقا في داخل مجموعة الوثائق المدروسة

ولكن أىمية "مورون" ىي إظياره أن النص األدبي يقبل المشابية بقطعة نسيج، فكّل صورة 
مجازية ال تحيا إال نسبة إلى صورة أو صور مجازية أخرى، تترابط لتؤّلف لحمة مستمّرة 

الالشعورية. واستمرار الشبكات الترابطية يوحي بدوام الصراعات  تمّيز شخصية الكاتب
الباطنية المندمجة ببنية الكاتب العقمية. ىذه الحالة الدرامية الباطنية الدائمة التي يمكن 
التعرف عمييا تؤّلف ما يسميو "مورون" األسطورة الشخصية. ففي الشعر إن الصور ىي 

كشف عن األسطورة لتداعي األفكار، وتسمح با التي تقوم مقام الدليل المحّرض عمى
. وفي العالم الروائي أو المسرحي كّل شخصية عمى جانب من األىمية تمّثل وجيا الشخصية

من وجوه التغّير يخص صورة أسطورية عميقة. وليس المقصود دراسة شخصية لذاتيا بل 
ثار المسرحية يسمح حالتيا في الشكل الكامل الخاّص باألثر، في معماريتو. وتنضيد اآل



4 
 

باستنباط النقد النفسي لجنس أدبي. وعمى ىذا النحو جّرب "مورون" النقد النفسي لمجنس 
 اليزلي.

ابا مختمفين، تنبط مالمح األساطير الجماعية التي تتجاوز وتنضيد ىزليات تخّص كتّ     
أوديبية كاتب. فإلى جانب المأساوي األوديبي، ضحكة  األساطير الشخصية الخاصة بكلّ 

أبيو، يخّرب النظام الموّطد وينتصر في حّبو لمعجوز.  تظّل ممكنة يأخذ االبن فييا ثأره من
إلى موليير،  MENANDREوىذه ترسيمة تقميدية تخّص كثيرا من اليزليات، من ميناندر

ينالك ثأر محّرر، وضحكة محّررة. يستبين فييا تحميل مختمف لممثمث األوديبي التقميدي: ف
والنقد النفسي لجنس أدبي يمنع الخمط بين ما يخّص الكاتب شخصيا، أسطورتو الشخصية 

تنجم عن الشعور جماعي، أو عن التي يعكسيا األثر جزئيا، والترسيمة التقميدية التي رّبما 
 ضغوط اجتماعية، تأتي األسطورة الشخصية لتدخل فييا وتّتخذ قالبا.

وىكذا فباستبدالو لممنيج المسّمى " التداعيات الحّرة" المطموبة أثناء العالج النفسي، بمنيج 
تراكب نصوص المؤّلف نفسو، فإّن "مورون" يضع نصب عينيو البحث عن الحمم الدفين 
تحت الصياغة التي تحجبو عن النظرة الثاقبة، وذلك بالحرص أوال عمى مقارنة النقد النفسي 

لمتمييز بينيما بكّل صرامة. إّن النقد النفسي يطمح إلى تفادي االلتباس  والموضوعاتي
بينيما، لذلك يجب افتراض أّن شبكات التداعيات التي تكشف عنيا مقابمة النصوص تتجاوز 
إطار مقوالت األسموب أو الترتيب الشعورية بما أنيا تشيد عن فكر ما يزال بدائيا ،قبل 

تيا العاطفية. إّن ىذا الفكر البدائي يمتمك كل الحظوظ حتى منطقي، يربط الصور وفق حمول
 يكون ال شعوريا عمى نطاق واسع.

عندما يتحّدث "مورون" عن حركية األسطورة  محور النقد النفسي: األسطورة الشخصية -2
الشخصية، يريد بذلك الضغط الذي تقوم بو الغرائز الجنسية الالشعورية عمى فعالية الكاتب، 

نو عمى العالقة بين شعور الناسخ باليد والشعور الكاتب. ولكنو يريد أيضا اإلشارة وبذلك عي
إلى أّن األسطورة الشخصية ينبغي أال تدرك عمى أّنيا بنية خفية ساكنة، ألّن حوادث التراجم 
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ال تكّف عن التأثير فييا."في وسعنا أن نعتبره من غير شك نوعا من كائن حي يقاوم 
ية والداخمية، ولكنو يحافظ عمى توازنو الخاص عمى مدى تطوره... ونعّمق االستثارات الخارج

فكرة األسطورة الشخصية بفكرة الديمومة المعيشة." وعميو فيناك أصل لألسطورة الشخصية 
ال يستقل عن حوادث الترجمة، ولكن تعقد تأثيرات ىذه الحوادث يمنعنا من توطيد عالقة آلية 

رة الشخصية. فيذه األسطورة تظّل تحت الشعور الذي تتسّمط النمط بين الترجمة واألسطو 
لذلك فإن  عميو فيما يبدو، دون أن يكون ممكنا ربط أصميا بحوادث معّينة تخص الترجمة.

تحميل عمل "مالرميو" يكشف أن األسطورة الشخصية تدمج المدة التي يتكون منيا عمل 
أدبي ما)وأيضا المعرفة الدقيقة ما أمكن بحياة الكاتب( وال تقصي مناىج التاريخ األدبي 
إلظيار كيف ينشأ عمل فّني عمى أساس سيرورات الشعورية تؤّدي إلى بروز صورة الراقصة 

، صورة الكائن الذي "Baudelaire" "بودلير"، وعند "Mallarmé" "مالرميو"مثال عند 
" تظير  Nerval" وعند "نرفال"  "،Chimereأصابو الوىن بفعل ثقل كائنو الخرافي خيمر"

، صورة "Valéryصورة النزال حتى الموت مع القرين المتالك األّم، وأخيرا عند "فاليري" "
ت التي تشكل حجر الزاوية في كتاب "مورون" المعنون بـ"من ، وىي الدراساالنائمة المقمقة

 .8491االستعارات الممحة إلى األسطورة الشخصية" المنشور سنة

فإّن ىذا اإلجراء ال يخمو من تحفظات خصوصا تقيد ىذا المفيوم بانحياز  النتائج ورغم ىذه 
ألنو يجازف  لمموضوعية "إن مثل ىذا االستكشاف موضوعي، ال يمكن خمطو بالشرح."

باستعادة سببية بين الفرد والعمل األدبي، في حين أن خصوبة المنيج القائم عمى التراكب 
 تستدعي اختيارات ذاتية في القراءة.

 


