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 نعية وجود نقد هيمت هبا، وجييب عبأمهية أالسطورة ورش "نروثروب فراي"يقّر 
: بقوS وجود نقد خاص هبايف الوسط النقدي حول أالسطورة ووجوب  املتداول السؤال

هذا السؤال، ٔالّن أالسطورة اكنت وسـتكون عنرصا  نيوجد جواب منطقي واحد ع«
لشعراء �ٔالسطورة وامليثولوجيا اكن ملحوظا ومسـمتًرا منذ اه�م ا ٕانّ ٔاساسـيا يف أالدب و 

 1»زمن هومريوس
عىل ٔامهية اDراسة أالسطورية، ويقّر بأهنا منوذج ّ� للحياة البدائية " فراي"ويؤكد 

الضاربة يف ٔاعامق التارخي واملعارصة املوغ§ يف التّقّدم، وهذا لطبيعهتا، فهـي ذ¤ احلارض 
صل ٕاليه الفكر البرشي منذ مرحلته الطفولية ٕاىل ٔارىق ما وصل الغائب اQي يصّور ما و 

يه يف أالساس رؤى النفس ما قبل الواعية، يه تأكيدات ال ٕارادية «ٕاليه، فأالساطري 
لكن أالساطري تتخذ معىن حياتيا، ٕاذ ٕاهنا ال تقدم (...) خبصوص ٔامور نفسانية ال واعية، 

النفسانية للقبي§ البدائية، ت¿ القبي§ اليت تصورات وحسب، لكهنا يه نفسها ٔايضا احلياة 
قد تهتاوى وختتفي عىل الفور ٕان يه فقدت تراث ٔاجدادها أالسطوري، متاما مثل ٕانسان 

ومن هذا املنطلق، ومع مطلع القرن التاسع عرش التفت الشعراء والفالسفة .2»يفقد روحه
ؤاحاطوها بعناية خاصة السـÊ  فاهمتوا هبا. ٕاىل أالسطورة - والسـÊ أالملان -الرومانيني 

، لتتسع بعدها دائرة Ìه�م واملعاجلة ٕاىل حقول ٔاخرى، "شليغل"و" شلنغ"
اكٔالنرثوبولوجيا، عمل النفس، الفلسفة، اÐÑDت املقارنة، ومل يتوقف أالمر عند هذه العلوم 

اQي  *وريبل تعداه ٕاىل جمال أالدب والنقد، ٕاذ ظهر اجتاه نقدي جديد ومس �لنقد أالسط
اQي ٔاعىل من شأن حتليل النص ومعاجلته  **جاء ردا عىل جمال أالدب والنقد اجلديد

عن �يق الظروف اليت لفظته ٕاىل الوجود؛ اقتصادية، اج�عية،  معاجلة حمايثة مسـتق§
ربط الشعر «سـياسـية، ثقافية، وشلكت نسـيجه اللغوي، بذ¤ هدف هذا النقد ٕاىل 

ة الواحدة �عتبارها جزًءا من الرتاث الشعري، ودرس الشعر �حلضارة، فدرس القصيد
، ٔاي ٔاّن الناقد أالسطوري يتجه ٕاىل دراسة العالقة 3»�عتباره جزء من احلضارة إالنسانية

بني الالشعور امجلعي وأالدب، ٔاو هو عدسة يرصد من خاللها الباحث أالساطري اليت 
بثقافة متنوعة  -ٕان ّحص التعبري–طوري يمتتع الناقد أالس«وعىل هذا فٕاّن . تمكن وراء أالدب
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ؤافاكرا متنوعة، فهو يهنل من نظرية أالدب وامجلال  وراما تراثية كونه يسـتخدم مفاهمي�ن
والنقد والثقافة الشعبية، وعمل النفس وعمل أالجناس وما ٕاىل ذ¤ من العلوم اليت يسـتقي 

  4»مهنا مادته وآلياته
وبداية  *وظيفة أالسطورة ٕاىل هناية القرن الثامن عرشتعود مساìٔ البحث املهنجي عن 

وDت أالحباث املهنجية حول امليثولوجيا والفنون الشعبية بشلك «القرن التاسع عرش ٔاين 
òرخييا لعمل الفللكور  نرمي املؤسساجفأالخوان  .ية القوميةسـ عام حتت تأثري الروح الرومان 

ان وقد اكن يشعران ٔاهنام يؤدÑن واجبا ومنه أالساطري هام �ٔالساس رومانسـيان قومي
قوميايف مجعهام مأثورات الشعب أالملاين القدمية، ليظهرا عراقة ذ¤ الشعب وجامل 

Sج�عية  5»ٔاقواÌمتع ما–، مبعىن ٔاّن النقد أالسطوري هو حبث عن القمية إالنسانية وø- 
فكره أالسطوري وجماS  كونه ينبش يف اجلانب اجلوهري للحضارة واøمتع بغية مالمسة

ٕاىل الزمن اQي اكن فيه العامل فتيا، واكن الناس «املعريف، جفدوى أالساطري ٔاهنا تعود بنا 
ٔاي –، ٕاهنا  6»مرتبطني �ٔالرض، �ٔالجشار والبحار وأالزهار والتالل، مما ال نشعر به حنن

  .ال هذه عمل وفكر إالنسان أالولواحل -أالسطورة
/  البوتقة الين جتمع اجلانب الفكري واملعريف لٕالنسان البدايئوٕاذا اكنت أالسطورة يه

اøمتع، فٕاّن أالدب هو الصورة واملرآة العاكسة للمجمتع، لهذا جيمع ٔاهل Ìختصاص ٔاّن 
يث يقف أالديب ٔامام حب أالدب هو سليل أالسطورة، فهـي منبعه ومعينه اQي ال ينضب 

تقنيات فردية ختتلف من مبدع الٓخر ليخلق بآليات و  تشكي�نص أالسطورة ميزقه ويعيد 
كون ٔامام ٔاسطورة جديدة، ٕاهنا أالسطورة أالدبية اليت متّد جبذورها ٕاىل نف . ٔاسطورة النص

  .أالسطورة أالصلية، غري ٔاّهنا واحلال هذه ختتلف متام Ìختالف عهنا
النقد اQي هذا Ìختالف والتغيري هو ما حياول النقد ٔان يتّبعه ويرصد انزÑحاته، هذا 

علت صيحته يف النصف أالول من القرن العرشين، النقد أالسطوري 
)Mythocritique  ( ي يبحث عنQالهيلكية  ٕاىلالوحدات أالسطورية فيعود «ا

، وهذا يعين ضبط تزييناتما ٔاصاهبا من ٕاضافات ٔاو  ويبنبأالسطورية أالولية، 
ضبط احلاالت اليت تظهر فهيا املوضوعات اليت تتجىل فهيا أالسطورة أالولية، ّمث 
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الشخصيات، ويف الهناية وضع العمل يف املاكن ا�صص S ٕاىل أالعامل أالخرى، ٔاو مبعىن 
البدايئ،  لعملاQي خيتلف عن ا 7»آخر القيام بنوع من املفارقات لتحديد العمل اجلديد

مع اخلامات اليت فالناقد أالسطوري ال يتعامل مع املادة أالولية لٔالسطورة، وٕامنا يتعامل 
ٔاثر ٔاديب هو طريقة يف التعامل مع «شلكهتا يد املبدع وأالثر اQي خلقته، ٕاذ لك 

النقد، وكام ٔان أالدب هو طريقة  أالسطورة أالساسـية، أالسطورة يه منبع أالدب ومهنج
. يف التعامل مع أالسطورة فٕاّن النقد راصد يتتبع ÌنزÑحات اليت تظهر يف االٓ�ر أالدبية

يضطره ٕاىل التعديل ليتالءم العمل أالديب مع  و  انزÑح يف أالسطورة يتصوره أالدبولك
ٔاي –ذاته ومع روح عرصه، ويف هذا ÌنزÑح ميكن التجديد يف أالدب، لكن التجديد 

Jام بلغ من شدة يظل مشدودا ٕاىل أالساس، ال يسـتطيع  -ÌنزÑح عن أالسطورة أالولية
، فالناقد أالسطوري يتعامل مع أالسطورة يف محولهتا 8»رقه وال ٔان خيرج عنهٔان خي

مبثابة متثيل «أالديب املرتبط �لسـياق الثقايف والرمز أالسطوري اQي يعّد  أالدبية، ويف زّهيا
حديس يقوم به الاكتب ٔاو املبدع، وتفسريه من أالسطورة من قبل النقاد والباحثني عىل 

من روافد اسـمترارية الثقافة ٔاو احلضارة، فالرمز  ضوء هذه املفاهمي جيعل أالسطورة رافدا
  . 9»البرشية تالعالقاأالسطوري يف رٔاي البعض ال يتطور ٕاّال داخل 

من خالل هذا جند ٔاّن الناقد أالسطوري هيمت �جلانب النفيس للمبدع واجلانب 
ٕان اكن و . Ìج�عي لثقافته وحضارته بغية تفسري الرموز أالسطورية يف جمالها وعالقاهتا

ي اQي املنطق يقّر ٔانّه ال يشء ينبع من فراغ وال يشء يأيت من عدم، فٕاّن النقد أالسطور
جيد ارهاصاته وبذوره يف منطلقات ) PieerreBrurel( "بيار بريÐل"ظهر عىل يد 

وفلسفية؛ مبعىن ) الالشعور امجلعي(ويونغية  ٔانرثوبولوجية، ثقافية، مفاهمي نفسـية فرويدية
ٕاىل النظرÑت واملدارس اليت حاولت تعريف أالسطورة وضبط Ìختالف بيهنام ٔاهنا تعود 

كز هذه رن سو  ...).اDين، الطقس، اخلرافة، احلاكية، العمل، (وبني بقية أالجناس واملعارف 
  .املنطلق النفيس ال غرياDراسة عىل اجلانب و 
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        ):):):):مدرسة التحليل النفمدرسة التحليل النفمدرسة التحليل النفمدرسة التحليل النفيسيسيسيس((((املنطلقات النفسـية املنطلقات النفسـية املنطلقات النفسـية املنطلقات النفسـية 
خيتص بدراسة دور الالشعور يف احلياة العقلية ل(ات، «فيس علام يعّد التحليل الن

حمللل نفسـيا مضن سـياق التحويل اQي حيدث يف املوقف  ويرتكز التحليل النفيس ٔاساسا
" فرويد"، وقد ارتبط التحليل النفيس يف بداÑته �ٔالدب، فقد حلل 10»التحلييل

)Freud) (بتتبع احلاالت املرضية  كسـبرييةالش ) هاملت(السفر تلبية، و) ٔاوديب ملاك
ليواصل مساره التحلييل مع " عقدة ٔاوديب: "والنفسـية، خنلص ٕاىل ما يعرف بـ

التعبري " (فرويد"اكتشف " ٔاديب"، مفع )إالخوة كرامازوف(يف رواية " دسـتوفسيك"
يبدو المنوذج أالسطوري نتيجة طبيعية للفرضية اجلديدة وضامÐ «، ٕاذ )الالفردي وامجلاعي

  . 11»امليهتا يف آن معالع
كرد فعل عىل ٔاعامل أالسـتاذ ) Jung.G.k" (اكرل غوسـتاف جويغ"كام جاءت ٔاعامل 

ت مبثابة املنعطف احلامس واملنعرج املهم يف جمال اDراسات النقدية ، وقد عدّ "فرويد"
زاوية يف أالمناط أالولية هذه أالخرية يه جحر ال/ وأالدبية، املمتث§ يف فكرة ال2ذج البدائية

  .النقد أالسطوري
ا هأالعامل أالدبية حتليال نفسـيا ٔامه  عامل عديد النقاد معلت عىل حتليللتأيت بعدها أ 

قد اكنت و املبتكر الوحيد ملهنج قامئ بآلياته ميارس العملية التحليلية، " شارل مورن"ٔاعامل 
  .ٔاعامS املنطلق أالسايس للنقد أالسطوري

        ): ): ): ): Freud Freud Freud Freud SSSSiiiiggggmmmmund)und)und)und)****    (1(1(1(1888855556666----    1111999933339999((((فرويد، سـيغموند فرويد، سـيغموند فرويد، سـيغموند فرويد، سـيغموند - أ 
يف التحليل النفيس لبنة ٔاساسـية يف مسار النقد أالسطوري " فرويد"جاءت ٔاعامل 

�Dراسة ) رواية/ قصة/ شعر(جانبا مظلام من أالعامل إالبداعية  - فرويد–حيث ٔاضاء 
الفكرة  ٔافالطون، ٕاذ ٔاثرمؤكدا ٕاماكنية حتليلها �لطريقة ذاهتا اليت نتناول هبا التخييل مقتفيا 

يه ٔانه ليس هناك نتاج ٔاديب دون  ؛اليت تبلورت منذ بداية اه�م التحليل النفيس �ٔالدب
تدخل الالوعي يف صياغته، وقدميا هناك اعتقاد مبا يشـبه هذا أالمر حني حتدث ٔافالطون 

platon )428 - 347 (مل املثل مكصدر للك ٔانواع إاللهام اليت هتبط عىل املبدعني، اعن ع
تسلب عقول الشعراء يك تتخذمه سفراء كام هو حال أالنبياء والعرافيني، فٕاذا نطقوا  فاالٓلهة
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، يذهب فرويد ٔان مصدر إالبداع قابع يف منطقة 12فٕامنا يه االٓلهة الناطقة من خالهلم
مل، فأالسطورة ، ففي هذه أالخرية تتداخل أالسطورة �حل**منسـية سامها الالشعور

الالوعي عىل " فرويد"وعي اليت حيركها اجلنس، ٕاذ يصور تشلكت نتيجة ترسـبات يف الال
صورة مسـتودع ختّزن فيه اخلياالت اجلنسـية دون ٔان يعمل الوعي شيئا، وأالساطري ما 

� من العقل وعليه ربط بني غفحرر يف ت، مثلها مثل أالحالم اليت ت 13يتحّرر من هذا اخلزين
ٔاما . وال ميكن تفسريه ٕاال بشقه الفردي فاحلمل ٔاسطورة الفرد«لغة أالسطورة ولغة احلمل، 

؛ 14»أالسطورة فهـي حمل متعب وتفّرس �لشق امجلاعي عىل ٔاّن الرموز يف لكهيام يه يه
ام حيدث لكرس إاللزاميات املفروضة من Bة والتحرر من رقابة العقل الواعي من Bة هيفلك

  .ٔاخرى
�لالشعور الفردي اQي نتج لٔالحالم وأالعامل إالبداعية مرهوÐ " فرويد"جاء تفسري 

عن سلس§ التحوالت والتقلبات الغائرة الفانية يف رساديب النفس القابعة يف ٔاعامق لك 
ٔانّه اكن «واحدمنا، واليت حتمل طابعا فردÑ خصوصيا ممّزيا، هبذا سامه يف فهم أالسطورة؛ 

هذا ٕاسهاما غري  بواسطة تفسريه لٔالحالم طليعيا ورائدا يف فهم اللغة الرمزية، ولقد اكن
مبارش ٔاكرث منه مبارشا يف عمل أالساطري ٔالّن فرويد اكن مييل ٕاىل ٔان يرى يف أالسطورة 
كام يف أالحالم، التعبري عن دوافع العقالنية معادية للمجمتع ليس غري، وليس التعبري عن 

  .15»حمكة ٔازمان ماضية ّمث التعبري عهنا يف لغة خاصة يه لغة الرموز
ٔاننا نهنل من ذات النبع ونعجن ذات العجينة لك منا «اQي ٔاكّد " فرويد"غري ٔاّن Bد 
ٔان يقّدم تفسريا «، وتركزيه عىل اجلانب الفردي لٔالشخاص مل يسـتطع 16»بطريقته اخلاصة

موضوعات ٔاو موتيفات تتوارد يف ٕابداعات : لصور شعرية، ولوازم ٔاو تقاليد فنية متكررة
عىل مكبوòت متشاهبة ٔاو  ينضوير عندمه ٔاشخاص ال يسهل القول بأن الالشعو 

لسّد الثغرة اليت خلّفها ٔاسـتاذه ) Jung" (اكرل يونغ"ومن هنا جاءت ٔاعامل . 17»متقاربة
  .ال2ذج العليا/  يعرف �لالشعور امجلاعيومتثل جديده فÊ" فرويد"
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  ):Jung Carl GusJung Carl GusJung Carl GusJung Carl Gusttttaaaavvvv) (1) (1) (1) (1878787875555----    1111969696961111((((اكرل اكرل اكرل اكرل غغغغوسـتاف يونغ وسـتاف يونغ وسـتاف يونغ وسـتاف يونغ / / / / بببب
اكرل "الكتب الالشعوري، فٕاّن / مرتبط بتفسري أالحالم" فرويد"امس ٕاذا اكن           

العقل الالوعي يقدر يف بعض أالحيان ٔان «امسه �لالشعور امجلعي ٕاذ يرى ٔاّن  ارتبط" يونغ
، فوظيفة 18»يأخذ لنفسه من اQاكء والهدفية ما هو ٔارفع من البصرية الفعلية الواعية

امجلعي و�لتايل عامل أالسطورة نفس املعام§؛ ٔاي أالحالم كرمز تسـتقّر يف الالشعور 
اعتبار أالسطورة رمزا يقبع يف الالشعور امجلعي، وأالديب اQي يسـتدعي ٔاسطورة ما 
يكون �لرضورة يعّرب عن موقف وفكر ما بطريقة يلتحم فهيا أالسطوري وأالديب لينسجا 

  .عىل غري مثال ةبني
بيا يعيدان بتوصيل أالساطري املسـمتدة من الفنان واملريض عص «يذهب يونغ ٕاىل ٔاّن 

التجارب الشعائرية عند إالنسان البدايئ، ٔاحياÐ عن وعي ؤاحياÐ من خالل معلية 
، فال2ذج البدائية تقّمي بعواملنا اDاخلية لتثري يف ّلك مّرة حاولنا Ìقرتاب مهنا 19»"حلمية"

ٔاعترب يونغ أالسطورة منوذجا م�ثال عند جانبنا إالنساين املسـترت يف ال وعينا امجلعي، بذ¤ 
 .مجيع الشعوب
ال2ذج / للنقد أالسطوري ٔامر يف غاية أالمهية سـÊ مبدٔا أالمناط أالولّية" يونغ"ما قدمه 

 الالشعور امجلعي عكس ٔاسـتاذه اQي ٔاطلق علهيا" يونغ"البدائية اليت ٔاطلق علهيا 
رموز العية مؤكدا عىل ٔامهية ة والرموز امجل بني الرموز الفردي كام مّزي الالشعور الفردي، 

  .20امجلاعية ٕاذ اعتربها  ٔاصال ٕالهيا واعتربها مثرة من مثار الوعي
تداولها ٕاذّمت ولهذا تنبع أالسطورة من الالشعور امجلعي، ولكهنا اتسمت بطابع خاص 

التفسري أالسطوري للطبيعة مثل (؛ّلك معليات ٔاسطرة الطبيعةفعرب ٔازمان طوي§، 
اج مليف والشـتاء ٔاو ٔاوجه القمر ٔاو الفصول املمطرة وهص ال  Jيه ليست حبال تعابري )ر ،

جمازية لهذه أالحداث الطبيعية، ولكهنا �ٔالحرى تعابري ترمز ٕاىل اDراما اDاخلية الالواعية 
للنفس اليت ميكهنا الوصول ٕاىل الوعي إالنساين عن طريق Ìسقاط، ٔاي Ìنعاكس املرآيت 

هذا Ìنعاكس ٔاسايس Dرجة ٔانّه اسـتغرق عّدة آالف من السـنني يف . لطبيعةيف ٔاحداث ا
Kيونغ"؛ مبعىن ٔاّن 21سّمل  الّريق احلضاري يف ٔامكن فص� ٕاىل حّد ما عن موضوعه اخلار "
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 ّ جيّسد الالوعي  هيقّر �جلانب التداويل للمنوذج أالصيل اQي يمتظهر يف أالسطورة، ٔاي ٔان
اøمتع اQي يفقد  نّ إ «" يونغ"الوعي و�لتايل أالسطورة، ويقول  زيحأخذ بيف الواقع 
؛ فأالسطورة 22»يعاين اكرثة ٔاخالقية تعادل فقدان روحه -بدائيا اكن ٔاو متحرضا–ٔاساطريه 

، ٕاّهنا  ٔاسلوب ثقايفيفروح اøمتع ؤاص�، ومصدر ٕابداعه، يه مظهره اQي حتاول تنظميه 
  .صف ٔاغوارÐ النفسـيةتية و حتيط بنا توجه قراراتنا أالخالق 

        ::::والنقد النفوالنقد النفوالنقد النفوالنقد النفيسيسيسيس) ) ) ) مممم1111966966966966    ––––م م م م Charles MauronCharles MauronCharles MauronCharles Mauron) () () () (1111899899899899((((شارل مورن شارل مورن شارل مورن شارل مورن     - - - - جججج
مؤسس النقد النفيس، الثائر عىل التحليل النفيس الفرويدي، السـÊ ما تعلق منه " مورن"

عىل ٔاّن «بعصابية الفنان املبدع من جانب ٕاّال ٔانّه يأخذ جبوانب ٔاخرى اكاله�م �لالشعور، 
رن مل يتوقف عند فرضيات التحليل النفيس ذاهتا وٕامنا جتاوزها ٕاىل تنوير أال�ر أالدبية مو 

وخلق قراءة جديدة لها، وفق القراءة هو اDعامة أالساسـية اليت يقوم علهيا مهنج النقد 
الوسط Ìج�عي : ن إالبداع أالديب يهالنفيس عنده، فهو ينطلق من عوامل ثالثة تكوّ 

، ٕاّن هذا 23»ية أالديب، وهو موضوع النقد النفيس يف املقام أالولوòرخيه، وخشص 
تداعي الصور اøازية بعضها مع بعض «املوضوع يتجىل عرب مكوÐت أالثر أالديب من خالل 

لرتكيب شـبكة من اDالالت املسـتق§ عن الرتاكيب الواعية املمتث§ فÊ اختاره أالديب من 
Dاللية متثل جانب الالوعي يف حياة أالديب اخلفية، ويه عبارات ؤافاكر، فهذه الشـبكة ا

اليت تقودÐ ٕاىل الصور أالسطورية، واحلاالت املأساوية والباطنية اليت انطلق مهنا أالثر 
عىل العمل أالديب متجاوزا التحليل الفرويدي، " مورن"، ومن هذا املنطلق ركز 24»أالديب

وص متعددة ملؤلف واحد،تنتج أالسطورة فهيا ٔالدب بدراسة نصلٕاذ ركز يف حتلي� النفيس 
عن تداعيات وجتميع صور �بتة حبيث يقود التكرار غري إالرادي ٕاىل صور ٔاسطورية «

، »يه ٔايضا سيناريو ٔادىن(...) خشصية، تفّرس كتعبري عن الشخصية الالوعية للاكتب 
Dى الاكتب  يتجه من الوعي النص ٕاىل الوعي الاكتب، فت¿ الصور املتكررة" مورن"فـ

، وقد ٔاورد )Le Mythe Personnel(الواحد ختلق ما يعرف �ٔالسطورة الشخصية 
يف لك حال وJام " مورن"قال : قوال ملورن يرشح فهيهذا املصطلح قائال" دانيال برحايل"

تسلط مجموعة صغرية مكونة من الشخصيات «يكن النوع أالديب فٕاّن تطبيق املهنج يكشف 
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وعنارص هذه اøموعة تتبدل ولكننا نتعرف علهيا ونالحظ ٔاّن . تدور بيهنمومن اDراما اليت 
فالتفّرد والتكرار يكوÐن عىل هذا النحو درجة معينة : S مهنام ميّزي الاكتب ٕاىل درجة معّينة

، غري ٔاّن هذه املالحظات عن الصور وأالشاكل ميكن ٔان تتكّرر يف الوضعيات »(...)
وعىل هذا النّحو ". مالريم"ال ينظر ٕالهيا كام ينظر ٕاىل الراقصة عند " فالريي"النّامئة عند «

تنهتـي يف لك حاì ٕاىل عدد صغري من املشاهد اDرامية يتساوى فعلها يف متيزي الاكتب 
، 25»والشخصيات، وتتكون أالسطورة الشخصية من تاليق الشخصيات وت¿ املشاهد

حركية تتطور بتطور حياة املبدع واليت أالسطورة الشخصية دينامية " مورن" وهبذا عدّ 
تنعكس من خالل الرموز الوظيفية يف العمل إالبداعي، ولهذا حرص دور الناقد يف 

ما يعتقد ٔانه ميثل املعىن الالواعي øموع مؤلفات اكتب ما �عتبارها تشّلك «اسـتكشاف 
ر من جديد يف نتاجًا واحًدا، ويمت ذ¤ �لرجوع ٕاىل دراسة خشصية املبدع ٕالعادة النظ

عليه ٔان ينبش  ممتحصفالناقد قارئ . 26»العمل أالديب يف ضوء املعطيات السـيكولوجية 
يف ٔانظمة العالقات اليت تنظم بنية النص الواحد وبقية النصوص لنفس املؤلف قصد بناء 

ة يف البنية العميقة، ولهذا اعترب بشـبكة التداعيات احلارضة يف البنية السطحية والغائ 
املطابقات النصية ٔاشد تعقيدا، فنحن ندخل عامل القراءة مينح ٕاحساسا �لغرابة «" مورن"

لٔالعامل أالدبية جع� يقّدم فتحا مبينا لWراسة النقدية " مورن"، ٕاّن حتليل 27»وأاللفة معا
ت الرمح اQي نشأ عدّ  اليت )Gilbert dukand" (جيلبريدووان"فÊ بعد، السـÊ دراسة 

  .1970طوري بعد سـنة فيه النقد أالس
هبذا يكون املنطلق النفيس اجلرس الرئييس اQي ربط النقد أالسطوري �ٔالدب، ٕاذ و 

يتحقق هذا النقد حني يتجه الناقد ٔاو الباحث حنو دراسة العالقة بني الالشعور امجلعي 
هبذا اعترب فرويد Ìسطورة و . لبدائية اليت تمكن وراء أالدبوتصورات اجلنس البرشي ا

دة الرتسـبات الاكمنة يف رساديب النفس، يف حني عّدها يونغ مناذج ٔاصلية تصدر عن ولي
  .الالوعي امجلعي للبرش

عقدة اوديب انطالقا من أالسطورة، ٔالّهنا تفرس ما / رشح فرويد حتلليه النفيس للعقد
 هذا أالخري اQي. و يبقيه م�ساك كوهنا نتاج تفاعالت الالوعي إالنسانحيدث يف الوعي 
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معق مناطق الالشعور ٔاين  قسمه يونغ ٕاىل قسمني مؤكدا عىل اشرتاك اجلنس البرشي يف أ
الصور البدائية معتربا أالسطورة اصدق الصور البدائية للفكر / إالنسانيةترجع ٔاقدم عهود 

  .البرشي
جعلت ٔاحباثه مبيالد النقد أالسطوري هو شارل مورن عامل نفيس دفع و /ولعّل ٔامه �حث

  .ىل االٓ�ر أالدبية منطلقا من ال وعي النص ٕاىل الوعي الاكتباQي ركز ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
  



 السادس عرش  العدد                                                        جم§ لكية االٓداب و اللغات

 
 

 2014ديسمرب                                   205                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

        واملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــع    الهوامــــــشالهوامــــــشالهوامــــــشالهوامــــــش
        

                                                                        

هيفاء هامش، : ، تر"دراسات يف امليثولوجيا الشعرية"املاهية اخلرافة : فراي نورتروب -1
، 1992، 1مراجعة عبد الكرمي Ðصف، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سورÑ، ط

 .30ص
مصباح الصمد، املنظمة العربية للرتمجة، : امليثولوجيا، تر قاختال: مارسـيل ديتيان -2

 .19، ص2008، 1بريوت، لبنان، ط
 

" ا�ي§"والكولولريجيية مكفهوم  يعود جبذوره ٕاىل املفاهمي املثالية الاكنطية: النقد اجلديد**   
، ويّرص ممارسوه ومنظروه عىل تفوق اللغة أالدبية عىل لغة العمل واللغة "الوحدة العضوية"و

Ðدي "عة احلياتية املؤسساتية، ويعزى هذا النقد ٕاىل ٕازرا�وند ومقوالته املبعرثة ٔاÑم جام
" توماس سـترينزٕاليوت"م، ومن ٔاشهر ممارسـيه املؤسسني 1907يف لندن " الشعراء

عن اجلانب " فرانك رميوند ليفري"، ويضاف ٔاحياÐ ٕالهيم "ٕايقورارمسرتانغريتشاردز"و
روبرت بني "و" ٔالن تيت"و" جون كرو رانسوم"الربيطاين، وعن اجلانب أالمرييك لك من 

ومن أالسامء اليت ٔاطلقت عىل ". ويليام كربتزومزات"و" لكيانثربوكس"و" وارين
أالمريكيني، النقاد اجلنوبيني، والنقاد الريفيني، والنقاد الهاربني، عىل ٔاّن Ìمس اQي 

  .النقاد اجلدد: اسـتقروا عليه هو
عن ميالد مدرسة النقد اجلديد يف كتابه حيمل ) عضو Ðدي الهاربني(وقد ٔاعلن رانسوم 
، يف حني اعترب ريتشاردز ممثل النقد اجلديد يف بريطانيا ٔاما 1941عام  نفس Ìمس صدر

بروكس فهو ممث� وÐطقه الرمسي تنظريا وممارسة يف الوالÑت املتحدة أالمريكية من خالل 
  .، وٕان اكن رانسوم مؤسسه)الشعر احلديث والرتاث(مؤلفه 

املعىن ٔاو ٔامهيته يه القصيدة  يؤكد بروكس عىل ٔامهية معىن الشعر لكنه يّرص  عىل ٔاّن هذا
ذاهتا، وٕان بنيهتا العضوية تعكس حقيقة ٔاعىل ؤاجل من ٔاية معرفة ٕانسانية فردية بل هو 
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: ينظر. (يرى ٔاّن املعرفة اليت تعكسها القصيدة تشابه متاما املعرفة اليت تعكسها أالسطورة
العريب، اDار البيضاء،  دليل الناقد أالديب، املركز الثقايف: ميجان الروييل وسعد البازعي

 ).317 -313(، ص 2007، 5املغرب، ط
، )خمطوط(ٔاسطورة املوت وÌنبعاث يف الشعر العريب، رساì ماجسـتري، : ريتا عوض 3

 .07، ص 1774جوان  14اجلامعة أالمريكية يف بريوت، 
ع، جتليات شهرزاد يف الشعر اجلزائري املعارص، دار قرطبة للنرش والتوزي: آمال ماي 4

 .11، ص2011، 1اجلزائر، ط
قبل هذا التارخي اكن يسود التفسري المتثييل لٔالسطورة اQي يعتربها حمض ابتداع، يراد * 

من : مشس اDين الكيالين: ينظر(منه اسرتجاع حوادث جرت عن طريق اخليال المتثييل 
، دار الكنوز )أالسطورة، اDين، أاليديولوجيا، العمل(العود أالبدي ٕاىل الوعي التارخيي 

 .)47م، ص 1998، 1أالدبية، بريوت، لبنان، ط
 .49ص: املرجع نفسه5
، 1990حنا عبود، منشورات احتاد الكتاب العرب، : امليثولوجيا، تر: ٔاديث هاملتون6

 .11ص
  : النقد أالسطوري، عىل الرابط: غسان اليف طعمة 7

2701861420091229224348:filename؟
Aspt.archives/Sy.ouruba.alweheda.gou//:http 

 ).2013/ 07/ 17:يوم 15:00: عىل الساعة(
، منشورات ٕاحتاد الكتاب »دراسة«النظرية أالدبية احلديثة والنقد أالسطوري : حنا عبود8

 .114، ص1999العرب، دمشق، دط، 
، دار أالفاق العربية، دط، "قضاÑ واجتاهات"النقد أالديب املعارص : مسري سعيد جحازي9

 71ص، 2000
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املفاهمي واملصطلحات (موسوعة النظرية الثقافية : ٔاندرو ٕادجار وبيرت سـيدجويك 10
محمد اجلوهري، املركز القويم : هناء اجلوهري، مراجعة وتقدمي وتعليق: ، تر)أالساسـية

  .127، ص2009، 1للرتمجة، بريوت، لبنان، ط
 

ن ظاظا، مر املنصف رضوا: مدخل ٕاىل مناجه النقد أالديب، تر: مجموعة من الكتاب 11
 .63، ص228السـتويف، اøلس الوطين للثقافة والفنون واالٓداب، الكويت، ع

مؤسس التحليل النفيس ): Freud Sigmund) (1856 - 1939(فرويد سـيغموند * 
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، لكنه نرش يف بقية حياته ٕانتاجا غزيرا، مات )1900 -1899" (تفسري أالحالم"كتابه 
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، مطبعة ٔانقر )مناجه ونظرÑت وقواعد(الفكر النقدي أالديب املعارص : عن محيد محليداين
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