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 مراجعة حمدودة

 مدخل

مىت  حبيث ينتهى دورها  ,  االفرتاضي   عمرها علمية   نظرية   لكل
 قد   فإا   فعلت   فإن ,  نفسها   جتدد   مل   إن   هذا ,  أغراضها   استنفذت 
 أن   األمر   حيتاج   وقد ,  باالسم   احتفاظها   رغم   جديدة   نظرية   تصبح 
  .  اخللط   ميتنع حىت  األصلى،    امسها   من   تغري 

مناهج البحث، على    ينطبق   أن   ميكن   راألم   نفس
 . واأليديولوجيا

 .  احلضارات   ورمبا 

 . حقائق   ليست   النظريات

 .  نظريات   ليست   والفروض 

  .  متغري   عامل ىف    أصال   موجودة   غري   واحلقائق

هى   احلقيقة .  هلا   وجود   ال   املطلقة   أو   الثابتة   احلقيقة
ينبغى   ال الذى    األمر (  إليها   بالوصول   يـعد   مبنهج   حنوها لسعى ا 
  ).  به   الوعد   مبجرد   حتقيقه   إمكان   نتصور   أن 

 وقت ىف  ,  عامال   فرضا   آوا تتعدى    ال   النظرية، وقد   تظهر
 وإجيابا   سلبا   وظيفتها تؤدى    مث ,  إليها   الناس   حلاجة ,  بذاته 
 دخل   ما   إال   ومتوت ,  وترتاجع   تتضاءل   مث .  الناس   يتخطاها حىت  
  .  ليحتويها   بعدها   جاء   ما   مع   ليتكامل   منها 

 تعد   مل   جمتمعات ىف    فرويد   نظرية   حول دائرا    اجلدل   زال   ما
 .  سابقال ىف    احلال   آان   مثلما   إليه   حتتاج 

 عن   ماآجني   آولني   تأليف  2000  سنة   مؤخرا   ظهر   آتاب ىف   : مثال 
 ونظرياته   لفرويد وتفنيد   بنقد  قام مؤلفه   فرويد   نظريات 
آان هذا النوع من النقد مقبوال وقت ظهور.   ميكن   ما   أسطح   من 

النتشار -املربر وغري املربر -فـرويد وىف مواجهة الطغيان 
 أن يظهر مثل هذا النقد بعد مرور هذه   نظريته، لكن
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العقود وقد اختربها الزمن تطبيقا عالجيا، وإبداعا، وممارسة
بنفس املربرات الىت نقدت هبا باآرا، فهذا ما شعرت يومية، 

 .لنقد النقدأنه حيتاج إىل وقفة موضوعية 

،اآلنونظرياته    فرويد   من   حنن) وموقعنا(   موقفنا   أين  
ىف   منهم   إلينا   أقرب   لعلها   بل   عنا؟   بعيدة   ليست وهى    خاصة 
الراهن بعد أن ختطت اجملتمعات الغربية واملتقدمة   الوقت 

 املرحلة الىت احتاجت ظهور هذه النظرية وبررت انتشارها ؟
 خيتص   فيما   وبالذات ,  عنهم   متخلفون   أننا   باعتبار   ذلك 
 . اليوم   نامبوضوع 

 الفكر   فيها   انتشر الىت    احلقبة   تقابل   حقبة   نعيش   حنن  
التنازىل   العد   بداية   قبل ,  آنذاك   وظيفته وأدى  ,  الفرويدى 
العصر الفيكتورى   من حىت    أسبق   فرتة   نعيش   لعلنا   بل ,  الحنساره 
الفرويدى   الفكر   وانتشار   ظهور ىف    الفضل   له   آان الذى  
وازدهاره  الفكر   هذا   استمرار   يربر   ما   هو   هذا   ولعل .  آنقيض 

التربيرى،   ىف جانبه   خاصة , ىف تفسري حياتنا وإنتاجنا الفىن
وغلبة احلتمية السببية ىف تفسري آثري من نواحى سلوآنا وبعض

  .  اآلن حىت    ثقافتنا 

 النفسى؟   التحليل   وملاذا   فرويد؟   ملاذا

 .  الناس   ويشغل   الدنيا   ميأل   فرويد   مازال

    ميت؟ وإىل    ذلك؟   سر   ما 

) اسم (  آلمة   تقرأ   أو   تسمع   حني   ذهنك إىل    يتبادر   ما   إن
 بائع   أو ,  فرنسي ثانوى    طالب   ذهن إىل    يتبادر   ما   غري  " فرويد "
 إمام   أو ,  أمريكي   ناخب   أو ,  بلجيكي   فنان   أو ,  منساوي   صحف 
أو العب آرة ىف,  غربية   زفتا   مرآز   قرية سندبسط ىف    زاوية 

 فرويد   وبلغة .  احملتملة   التصانيف   آخر إىل   صفاقس ىف تونس، 
 ظاهر إىل    يقفز   أو (  ذهنك إىل    يتبادر الذى    هذا   أن   نضيف 
 تسمع   أن   مبجرد   أعماقك ىف    يتحرك   عما   خمتلفا   يكون   قد )  وعيك 
 إثارة على  ,  غريه   من   أآثر ,  قادر   أنه   يبدو الذى    االسم   هذا 
 تارخيا "  فرويد   من   أآثر "  مث   إن .  متضاربة   وأفكار   مشاعر 
  . كم بعض ذلك، وإلي وحاال 

  : يوجد   والتاريخ   السرية   نظر   وجهة   من   

!!) فرويد   قبل   فرويد ( :النفسى   التحليل   قبل   فرويد ) 1( 
أنا  أعتربه   ما   له   خطر الذى    املرضية   الباثولوجيا   عامل   وهو 
الىت   احلديثة   النيورونية   البيولوجية   النواة هو   شخصيا 
وإن(مباشر  عصىب  بيولوجى    منظور   من   النفسية   األمراض   تفسر 

آان فرويد قد تنكر له حىت مات ، ومل ينشر إالبعد وفاته
  .  The Project" املشروع"باسم 

 التحليل   نظرية   ومبادئ   إرهاصات   رائد   :الباآر   فرويد )2( 
 والثانوية   األولية   العمليات  - الالشعور  -  الشعور (  الباآرة 

  ).   األحالم   تفسري  -
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 الباآر   لفكره   واملكمل   الناسخ   بفكره  :املتأخرفرويد ) 3( 
 ما  -  النفسجنسية   النمو   أطوار  -األعلى    األنا  - اهلو  - األنا (
  ).  املوت   غريزة  -  اللذة   مبدأ   بعد 

 تالميذه   قدمه   آما   فرويد   وهو  : فرويد   بعد   فرويد ) 4( 
 عنه   املنشقني   دون (  الكالسيكية   مدرسته إىل    املنتمني   من   وشراحه 
  ).  له   واملعدلني 

 بال على    ختطر   ال   املراحل   هذه   آل   فإن فرويد،   قلت   إذا   إنك
 الطب دارسى    من   ثرياآ   أن حىت  ,  معا   الدارس حىت    أو   السامع 
" فرويد "  هو   ما   وعيهم على    يغلب ,  النفس   علم   ورمبا ,  النفسي 
  .  واحد   وحضور ,  واحدة   تارخيية   مرحلة   باعتباره 

 ال الذى  ,  املختص   غري   للشخص   بالنسبة   ، وأآثر، األمر   نفس
 يصله   مل -ىف األغلب  -   هو   بل ,  التارخيي   التطور   هذا   يعنيه 
   .  أصال 

 خمتلف، حسب   بشكل "  فرويد   هو   ما "  يستقبل   قد   القارئ   هذا 
  : ذلك   أمثلة   ومن ,  فعال   الشائع 

 هلفوات   الراصد ,  لألحالم   املفسر ,  لألخطاء   املربر   فرويد   -1
 ). استئذان   دون (  لألسرار   والكاشف ,  اللسان 

 أسقط الذى    واملعاناة   املشاآل   صاحب   اإلنسان   فرويد -2
 حبرفـية   العامل على    فرضها   نظرية ىف  الشخصى    وتارخيه   معاناته 
 .  مسبوقة   غري 

 الغرائز   عن   احلديث   سراح   أطلق الذى    الداعر   فرويد -3
 ). صحيح   وهذا غري (  النشء   سدفأف   اجلنس   واحرتام 

 املصريات   علم   عاشق املوسوعى    فرويد -4

فرويد اليهودى اخلبيث الذى عّرى األديان وأنكر اهللا -5
 !!لصاحل الصهيونية 

فرويد الذآرى السلطوى الرجوىل الذى ّمهش دور املرأة -6
  ألسباب شخصية

 الغائص التشكيلى    و الروائى    الفن   موجات   ملهم   فرويد -7
  .  الشعور   وراء   ما ىف  

 . هؤالء   غري   أو ,  هؤالء   آل   أو ,  هؤالء   من   مزيج   أو -8

 نتناوله بالنقد وحنن نتكلم عنه،   هؤالء   من   فرويد فأى 

الذى أشرنا إليه  ماآجني   آولني   آتاب وماذا فعل  
 ؟ وسنتناول بعضه هنا حاال 

 :تناسب املرحلة التارخيية، وانتشار النظرية

 ظاهرة   أو ,  ما   نظرية   انتشار   ودالالت معىن  ىف    ابتداء   ننظر
 انتشار   يكون   أن   ابتداء ننفى    حنن .  معينني   وزمان   وقت ىف    ما 
 . على صحتها أو سالمة منهجها أو مصداقيتها   دليال   ما   نظرية 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1930
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 جمتمع ىف  ,  بذاته   زمن ىف  األخرى    دون   نظرية   انتشار   يتوقف
 هلذا ,  العجالة   هذه ىف    حصرها   ميكن   ال   خمتلفة   عوامل على    بذاته 
 ماهية   منها   يتناول   ما   خصوصا  , نظرية أى    بأن   بالقول نكتفى  
 إمنا ,  همسار   توجيه   مث   ومن ,  سلوآه   تفسري   وحياول ,  اإلنسان 
  : أمهها   آثرية   عوامل على    انتشارها   يتوقف 

 وانتشرت   تلقوها   الذين   الناس (  إليها   الناس   حاجة ) 1( 
  ).  خالهلم   من بينهم و

 بالظهور   السماح   درجة   مع   احلاجة   هذه   إحلاح   تزامن ) 2( 
  .  فالشيوع 

. األحدث   ظهورالنظرية   وقت ,  قدماأل   النظريات   حالة ) 3( 
 النظريات   انتشار   مع       األقدم   النظريات   فشل   يتناسب   عادة(
  ).  مطلقة   قاعدة   ليس   هذا   لكن ,  األحدث 

 مبا   البازغة   النظرية   تستعملها الىت    اللغة   سهولة ) 4( 
  .  نقدا   بالتداول   هلا   يسمح 

على   مقتصرة   تطبيقاهتا   تكون   أال مبعىن  ,  جماالهتا   اتساع ) 5( 
 .  دقيق   ختصص ىف    واحد   جمال 

  ).  وعليها   هلا (  حوهلا   نقدية   حرآة   من   تثريه   ما مدى  ) 6( 

 التحليل   نظرية   انتشار   لصاحل   توفرت   العوامل   هذه   آل
 من   آثري ىف    اآلن وحىت    ظهورها   أيام   خاص   بوجه الفرويدى  النفسى  
  .  عندنا   ذلك ىف    مبا ,  البقاع 

نظرية التحليل النفسى ىف أواخر القرن التاسع   ظهرت   
عشر لتزدهر ىف أوائل القرن العشرين وحىت بعد منتصفه،

 لتطلق وحىت اآلن، وآانت احلاجة إليها بالغة وقت ظهورها 
 آان   فراغا   ولتسد ,  الفيكتورى   العصر   ضغط   من   الناس   احسر 
 ما   آل   إنكار ىف  للتمادى    نتيجة البشرى    الوجود على    جامثا 
, مبوسوعيته   فرويد   أن   آما . الوعى   سطح على    ظاهرا   ليس 
 تحايالم   متسحـبا   قدمها   قد ,  ولغته ,  وشخصيته ,  وغوايته 
الشرعى   املدافع   وآأنه   فبدا ,  مباشرة   داخلنا   هبا   ليخاطب 
 هو   ما   سراح   وإطالق   ) ىف عصره(قيود اإلنسان املعاصر    فك   عن 
   . بأعماقنا 

الذى العالجى    اإلهبار   أول   من   باب   آل   وطرق   فرويد   حتايل
حىت   األلغاز   حل   أو   السحر إىل    أقرب العادى    للشخص   يبدو 
مبا ىف ذلك التاريخ املصرى(  التاريخ   قراءة   إعادة 

 العظماء   سري   وحتليل الفىن    بالنقد   مرورا ) واألديان
   . والفنانني وتفسري األحالم 

, املريدين   وصغار   الناس   عامة إىل    طريقه   يعرف   فرويد   آان
 حيتاج   ما   إليه   يوصل حىت  ,  اجلهل   متصنعا   القارئ   يستدرج   آان 
 مقامات   من   شعرا   فرويد   يقتطف ,  املطلق   بصدقه   يومهه   أن 
)1924  سنة ( "  اللذة   مبدأ   بعد   ما "  الرائع   آتابه ىف  احلريرى  
  : نصه   هذا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1931
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 الفــرج   باب   ألطرقولكن    العرجىفرغبةالتعارجت

 مرج   قد   من   مسلك   وأمرق          آاهلى  على  حببلى  وألقى 

  .  حرج   من   أعرج على    فليس        اعذروا   قلت   القوم المىن    فإن

إىل   وأعاده ,  األملانية إىل    مرتمجا   الشعر   هذا   فرويد   قرأ
 الكتاب   هذا   يرتجم   وهو "  جناتي   عثمان   مدحم   املرحوم العرىب    أصله 
 من   موسوعيته على    هذا   فرويد   اقتطاف   يدل .  العربية إىل  
فمن منا حنن العرب يعرف أن احلريرى قال ذلك،(, ناحية 

 ناحية   من   بصريته وعلى   !!) ويستطيع أن يستشهد به هكذا؟؟
 أفكاره   لتقدمي   حتايله   طريقة إىل    مباشر   بشكل   يشري   فهو . أخرى 
, مرة   التواضع   يتصنع   وهو ,  ومقتطفه   قارئه   به   يستدرج   بشكل 
 فيلوح   داخلنا إىل    أفكاره   ميد   مث ,  مرات   والرباءة ,  مرة   واجلهل 
 التربيرب   ذلك   من   واألهم ,  التحرر   وإمكانية   باالنطالق   هلا 
 من   إليه   نضيف   ما   وإمنا ,  فكره   فقط   ليس   فنقبل ,  والتفسري 
, نفعل   وما ,  نريد   ما   تربر   مواقف   من  -خطأ أم صوابا -  عندنا 
  .  رب   وآيف 

األوىل   األيام   من   بدأ   قد   وجتاوزها   فرويد   نظريات   نقد   إن
على   حافظ   آما ,  حيويتها   أعطاها   ذاته   حد ىف    وهذا ,  لظهورها 
  .  استمرارها 

 ظل ىف    العصر   منجزات   خالل   من  -قراءتنا لفرويد اآلن    إن
 شجبه   جمرد   غري   آخر   مسارا   يأخد   أن ينبغى   -  اخلاصة   ثقافتنا 
 أو   تقديسه   اصلةمو   أيضا   وليس ,  إنكاره   أو   اهتامه   أو 
  : بالرتتيب   أنفسنا   نسأل   أن   علينا .  اتباعه 

 حتدثوا   ممن   أم ,  شخصيا   منه   فرويد على    تعّرفنا   هل  : أوال
    عنه؟ 

, عليه   وردت ,  منه   نبعت الىت    احلرآات   تابعنا   هل  : ثانيا
 ؟   معه   تكاملت   أو   وجتاوزته 

 مما ,  منه   أخذنا   ماذا :  حنن   لثقافتنا   بالنسبة  : اثالث
 ؟   فهمه   أسأنا   ومما ,  عنه   فهمناه 

, املهنية ,  عامة   ممارساتنا على    ذلك   آل   أثر   آيف  : رابعا
    والشخصية؟   واإلبداعية 

 وماذا ,  حنتاجه   مما   فرويد   فينا من تبقى    ماذا  : خامسا
 .نا من عطائه وآنا أوىل به عند   تضاءل 

 البديل   يكون   أن   بالضرورة   ليس   ؟   بديل   مث   هل  : سادسا
 .  خمالفا 

  :تذآرة برؤوس مواضيع ما حلق بفكر فرويد منذ آان

 قد يساعدنا على اإلجابة    الزمان   من   قرن   خالل   مت   ما   إن
 تنوع   فقد ، وهو ليس قليال،    وغريها   لةاألسئ   هذه   مثل على  
. منطلق   من   أآثر   من   والنقد   والرفض ,  والتجاوز ,  االنشقاق 
  : ذلك   من   ببعض تنويعات   بالتذآرة   هنا نكتفى  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1932
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آارل:  أشهرها ( عينهوعلىحياتهىفبدأتانشقاقات ) 1
علم:  وألفرد أدرلر ,  علم النفس التحليلىيونج  جوستاف 

  )النفس الفردى

 من   أو   احملدثني   الفرويدويون (  ألفكاره   وتعديل   تطوير ) 2( 
 من )  Post Freudians & Neo-Freudian(  فرويد   بعد   هم 
 إريكسون   وإريك   بل ,  فروم   إريك حىت  هورىن    آارين   أول 
  .  وغريهم   برين   وإريك 

 بالنقض، أو   أو بالنفى،    إما   وم ضاٍرتام وهج   إنكار  )3( 
  . السلوآى   النفس   علم :  الفريق   هذا   رأس وعلى  ,  باإلمهال 

ميثل( .  منه   وأمشل  ,من فكره  أبعد   هو   ما إىل    جتاوز   ) 4( 
ىف   غاص الذى  ,  يونج   جوستاف   آارل  : هذا املنحى بوجه خاص

 ليقدم ,  والبشر   الثقافات   تاريخ إىل  اجلمعى    الالشعور   عمق 
 هو   ما   وبالذات  Archetypes".  أرآيتايبس   النماذج   مفهوم 
وىف "  األنيما "  آامنة أنثى    الرجل ىف  (  الظاهرة   الذات   عكس 
  . إخل"  األنيمس "  آامن   ذآر   املرأة 

 ومن ,  مضطرد   بشكل فرويدى ال   للفكر    التجاوز   تواصل ) 5( 
 جند الىت  (  ،"إريك برين"الذوات لـ    تعدد   نظرية   ذلك 
تَقّدم على الىت  وهى  )  حال أى  على    يونج   فكر ىف    جذورها 

: على املستوى األفقى اآلىن   النفس   فهم   تقدم إْذ :    مستويني
Structural analysis الرتآيىب   التحليل =   التشريح   مرحلة 
 التفاعالت   مرحلة : على املستوى التفاعلى النمائى  مث 
 Transactionalالتفاعالتى    التحليل  =  املتقاطعة 

analysis .  

 أن   من   فبدال ":  املنطلق   عكس ": ضد الفكر الفريدى ) 6( 
 وضبط   علف   رد   أساسا هى    وحضارته   اإلنسان   إنسانية   تكون 
 النفس   علم "  حرآة   تفرتض ,  متفجر غريزى    هو   ملا   وربط 
هى   اخلرية   الطبيعة   أن  ) ماسلو   أبراهام :  مثال ( اإلنساىن 
 حنن   هو   ما إىل    تعد   مبا   تفجرت   تعهدناها   إذا   وأننا ,  األصل 

 ذلك   بعد   ما إىل    مث )  Self actualization الذات    حتقيق (
  )Self Expansion  الذات   امتداد :  أرييت (

 خربات   امتداد التجاوز حنو التأآيد على واقعية) 7( 
إىل   أقرب   خربات وهى  ,  الذاتي   املمتدة، واإلبداع   اإلميان 
 اخلربات   وبعض ,  آسيا   شرق   جنوب   ديانات   طقوس   ممارسات 
 أن   ميكن   هذا   آل .  اإلسالم   ذلك ىف    مبا   األديان   آل ىف    يةالصوف 
 النفس   علم   حرآة يسمى    ما   جمموعة   حتت   مباشر   غري   بشكل   يدرج 

 Transpersonal(الشخصية    عرب )  النفسي   والطب (
Psychology and Psychiatry( 

 ومن ,  طريقه   اختيار ىف    إلنسانا   حرية مطلق على    تأآيد ) 8( 
 يناقض   مبا )  الوجودي النفسى    التحليل (  هويته   ختليق   مث 
  .  البيولوجية   أواحلتمية   النفسية   للحتمية   التسليم   متاما 

  منظومات ىف  هريارآى  بيولوجى    هو   ما   بني تكاملى    توليف ) 9( 
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 أآد   فيما ,  النمو   مدارج على    السلوك   الدماغ، وتنظيمات
 علم "  مقابل ىف  "  الوعي   نفس   علم "  القائد   هو   الشعور   أن

 اإليقاعية   النظرية   وآذلك )  إي هنرى  (الالوعى    نفس 
 املرض   بني   يربط   األول ).  السطور   هذه   آاتب (  التطورية 
العالقة  بني   تربط   انيةوالث ,  الصرع ,  والعقلي ,  النفسي 

 اإلبداع   ودورات   املرض،   ودورات ،  النمو   دورات باملوضوع، و
النامى اهلريارآى    التنظيم   مسار على  )  بالذات   احللم ىف  (
 . املتصاعد 

لنا اآلن، أو نقده، بواسطة ماآجني أو  فرويد   تقدمي   إن
 هذه   آل   من   حوله   الدائر   اجلدل   هذا إىل    اإلشارة   دون غريه، 

 عن   وإمنا ,  فرويد   عن   فقط   ليس   يضللنا   بأن   خليق   االجتاهات 
 .  بنا ى جير   أن   ميكن   وما ,  حولنا جيرى    وعما ,  أنفسنا 

 وغدا نكمل احلديث 

 ).علم وشائعات: (حنن وفرويد

الثاىن   العدد " ( نظر   وجهات : الكتب "  جملة ىف    له   موجز   ظهر  - 
  بدرالرفاعي   وتقدمي   ترمجة  -2000  نوفمرب   والعشرين 
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