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 !؟!تفسري األحالم، وتشريح الشخصية، وما هو األنسب لنا 

ىف   جيلس   فرويد   آان  1895  سنة   يوليو  24  األربعاء   يوم ىف    
ىف   حدس   أهم   حسبه   ما   عليه   هبط   حني   بيده   بالسكني   ميسك   مطعم 
 وقد ,  الطعام   مائدة على    حفرا   التاريخ   سجل   أنه حىت  ,  حياته 
 أن   مثل ,  الشأن   هذا ىف     أمورا آثرية بسيطة وصحيحة   فرويد   عرض 
 لفرويد   ليس   أمر قدمي   وهو ,  ما   بشكل   احلامل   رغبة   حيقق   احللم 
 حيرس   احللم   أن   مثل   أو , ) العيش   سوقب   حيلم   اجلعان (  فيه   فضل 
 احلس   جمال إىل    تصل الىت    املثريات   يتضمن   أنه   حيث   من ,  النوم 
 أفكارا   فرويد   قدم   آذلك .  النائم   توقظ   ال حىت    حلما   فيقلبها 
آما ,  والظاهر   الكامن ,  للحلم   مستويني   مثة   أن   مثل   أعمق 

 أن   فرويد   استطاع   وأيضا .  رائع   بشكل   بينهما   العالقة   تناول
 آلية   عمليات   باعتبارها  " األولية   العمليات "  أمساه   ما   حيدد 
 فيها   واجلنون، تستعمل   احللم   من   آل   هبا   يتصف   هالمية   متداخلة 
 عن   بعيدا   والرمزية   تداخلال   وفرط   واإلزاحة   التكثيف 
 العمليات   أمساه   مبا   العمليات   هذه   قابل   وقد .  الواقع 
 اليقظة   أثناء   الناضج   الفكر   يستعملها الىت  هى    و ,  الثانوية 
ىف   ويكون , " الواقع   مبدأ "  حيرتم الذى    املسلسل   املنطلق يسمى    مبا 
 حدس   وراء   األهم   اإلضافة هى    هذه .  واملراجعة   نقدال   متناول 
على   يضعها   مل   شخصيا   هو   آان   وإن ,  األحالم   لتفسري   ورؤاه   فرويد 
 احللم حمتوى    تفسري   خيدم   ذلك   آل   أن   تصور   فقد .  آشفه   قائمة 
- ذاهتا   احللم   لية وظيفة عم     تقدير دوره ىف وضع   من   أآثر 
  .  الصحيح   مكاا ىف   -  حمتواه   عن   النظر   بغض 

  :  التعقيب

 هذا   أن   الزمان   من   أآثر من قرن   بعد   الذى ثبت ىل،   إن
 حلقات   أضعف   رمبا آان   األحالم،   بتفسري   يتعلق   فيما   احلدس 
 تنظريه ىف    أسهب   ه، آما نظريته، وقد بالغ فرويد ىف محاسه ل 
 بعض   ليحشر   للتسطيح   اضطر نفسه   الوقت   نفس تعسف، وىف  حىت  
  .  رؤيته   لتكتمل   قسرا   التفاصيل 

,  الرغبة  حتقيق   أحالم على   الرتآيز   فهو   منه   تسطح   ما   أما
 املؤثرات   توعبيس   إذ   للنوم   حارس   هو   إمنا   احللم   وأيضا أن 
 حلمه   نسيج ىف    فيدخلها   بالتيقظ   النائم   هتدد الىت    اخلارجية 
  جائز   وذاك   هذا   أن   من   الرغم وعلى  ,  نومه   فيتواصل   منه   آجزء 
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 وال ,  احللم   ظاهرة   لتفسري   آافيا   ليس   أنه   إال ,  وجزئيا   أحيانا
 احللم   رموز   ترمجة ىف    مبالغاته   ذلك  إىل   أضفنا   فإذا .  لقراءهتا 
عن جذور طبيعة   هذا   حبدسه   ابتعد   آم   واخلاصة، تبينا   العامة 

  .  احللم وحرآية اإليقاع احليوى 

 من   أسطح   آانت   لألحالم   فرويد   منظور على    ماآجني   اعرتاضات
 عامل ىف    الالحقة   اإلضافات   من   بكثري   وأقل   فرويد   مفهوم   قصور 
اإليقاعى   والتنظيم   اإلنسانية   النفس   ملعرفة   األحالم   دراسة 
 فرويد على    ماآجني   اعرتض   فقد ,  ووظائفه   الدماغ   لرتآيب احليوى  
  ,  صحيح   غري   وهذا ,  فقط   الرغبة   لتحقيق   األحالم   جعل   أنه 

 : آجنيما   يقول ·

غري   لرغبات   أحالم هى    األحالم   آل   أن على    اإلصرار   ملاذا " 
 اإلصرار   هذا   إن ،  بوضوح   مشبع   منها   آثري   يبدو   وقت ىف    مشبعة

الىت   الالواعية   الرغبات   عن   البحث إىل    بالناس يؤدى  الذى    هو 
 متثل   األحالم   بعض   أن   ببساطة   نتقبل   ال   احللم، فلماذا   هبا   متيز 
 ؟. واعية   خماوف   ميثل   اآلخر   وبعضها ,  واعية   رغبات 

 : أيضا   ماآجني   يتساءل   و   ·

 أثناء   احلد   هذا إىل    ضعيفة   القمع   آلية   تكون   ملاذا " 
 ساعات   خالل   قوةال ىف    غاية   تكون الذى    الوقت ىف  ,  النوم 
ىف   دخل   قد   نفسه   الرقيب   أن   هذا معىن    هل . . . .  ؟ , اليقظة 
 أن الطبيعى    من   آان   لرغبات   باملرور   فسمح   النوم   أثناء   سبات 
  ويقمعها؟   هبا   ميسك 

، بةرغ   حتقيق   األحالم   آل   ليست   أنه على    ماآجني   يعرتض و  ·
    واعية؟   خماوف   ميثل   فبعضها 

 ذلك   حيدث   فكيف ,  توقظنا   األحالم   بعض   أن على    يعرتض   وأخريا ·
 ؟   واستمراره   النوم على    اإلبقاء   وظيفتها   آان   إذا 

 نشرت   أا   لوال ,  أصال   رد إىل    حتتاج   ال   االعرتاضات   هذه   آل
 نوردها   سوف   داللة   وأآثر   وأوضح   أهم   اعرتاضات   مثة   إن ,  حديثا 
 .  ماآجني   اعرتاضات على    اعرتاضنا على    التنبيه   بعد 

  : قائلني   ماآجني   أورده   ما على    نبدأ بالرد 

 . رغبة   حتقيق   جمرد هى    األحالم   آل   أن   يعمم   مل   فرويد   إن

 الفهم   أولويات   من   هو   واخلوف   الرغبة   بني التساوى    إن   مث 
 بزمن   فريد   قبل   معروف   أمر   وهو ,  الالشعور   للغة الدينامى  
 . بعيد 

 الشيء ىف    رغبتنا خنفى    آما أننا ,  فيه   نرغب   مما   خناف   إننا
 .  منه   اخلوف   بإعالن 

 يطلقها   مل   مقولة هى    للنوم   حارس   احللم   أن   مقولة   إن   مث
 قبضة   ضعف   فإن   وأخريا ,  األحالم   آل   هبا   ليفسر   تعميما   فرويد 
إىل   حاجة   دون ومنطقى    وارد   أمر   هو   النوم   أثناء   الرقيب 
   . عميق   سبات ىف    راح   قد   الرقيب   باعتبار   السخرية 
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 ال   السطحيني   نقاده   مواجهة ىف    فرويد   عن   الدفاع   هذا   إن
 بالعمق   أا   أو ,  اخلط   طول على    سليمة   فرويد   نظرية   أن يعىن  
, العمق   هذا   بكل   ظاهرة   خالهلا   من   نفهم   أن   ميكن الىت    املناسب 
 مث   بدأ   قد   األحالم   عن   فرويد   قاله   ما   جتاوز   إن .  احللم أعىن  
 بعده   حتقق   ملا   نتيجة   الظاهرة   هلذه   رؤيتنا   اختلفت حىت    تطور 
لرؤى   نتيجة   وأيضا ,  ناحية   من   نيوروفسيولوجية   إجنازات   من 
 لسلةس   السطور   هذه   آاتب   قدم   وأخريا، فقد ,  األعمق   يونج   آارل 
 احليوى    اإليقاع   مدخل   من   واإلبداع   احللم   لفهم   الفروض   من 

 هبا   فرويد   فرحة   رغم   ومتعلقاهتا   األحالم   تفسري   نظرية   إن
  .  نظريته   حلقات   أضعف   لعلها   اآتشافاته، بل   أهم   ليست 

إليقاعلنظرية الكاتب ىف األحالم وا) جدا(إشارة موجزة 
 احليوى

 . احللم   ظاهرة ىف    بالنظر   األهم   هو   احللم حمتوى    يعد   مل ·

 باالهتمام حيظى  الذى    هو  - ذاته ىف   -  احللم   حدوث   إن ·
 . حاليا 

والدراسة، وهى   البحث   حمور   أصبحت   احللم   ظاهرة   إن ·
الوظيفى   التناوب   مونيةوهار معىن    لدراسة   األنسب   املفتاح 
 فقط   ليس ,  النشاط   تبادل   خالل   من   املتآلفة   الدماغ   ملستويات 
 النوابية   الناحية   من   ولكن ,  الفسيوجلية   الناحية   من 
 التناول   ذلك ىف    مبا )  احليوي   اإليقاع (  عامة   البيولوجيية 
   .النفسى 

 ومراحله   النوم   ورصد الكهربائى    املخ   سامر   ظهور   بعد  
 وظيفة   لفهم   املدخل   هو   الرسام   هبذا   األحالم   رصد   صار ,  تفصيال 
)Repatterning وأحكمه    أآمله :  الشىء   رصن (  الرتصينية   األحالم 
. تنظيمال   بإعادة   التعلم   من   نوعا   تشمل الىت    الوظيفة وهى  
  .  حنكه   مل   أو   احللم   حكينا   سواء   ذلك   حيدث 

 ثبت   األحالم   من   واحلرمان ,  النوم   من   احلرمان   جتارب   خالل   من
هى )  حنكه   مل   أم   سواء حكيناه :  أخرى   مرة (  احللم   وظيفة   أن 
 , اجلنون   ضد   أمن   صمام   مبثابة 

األخرى   املستويات   لنشاط   يسمح   احللم   خالل   من   أنه   ذلك -
 أثناء   تنشط   أن   حقها   تأخد   مل الىت  )  الدماغ (  املخ   من 
 تأخذ   أن   هلا   يسمح ,  تطوريا   أقدم   مستويات وهى  ,  اليقظة 
  ,  املناوب   التنشيط ىف    حقها 

 بطريقة   فتثور   اليقظة   اءأثن   تضغط   ال وبالتاىل  -
 حيل الذى  البدائى    الشاطح   التنشيط   درجة إىل    تصل   بدائية 
  .  املتكامل   أو   األحدث   التنشيط   حمل 

 : أيضا   ىف نظريته   السطور   هذه   آاتب   أوضح  -

 , العادي   الشخص   باعتباره إبداع   دوراحللم*

اليقظـة مستوى وعى    متناول ىف    ليس   بالقوة   احللم   وأن *
 ,  أصال 
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الثواىن ىف    النائم   يؤلفه   ما سوى    ليس  احملكىاحللم   وأن *
 االستيقاظ   قرب   واليقظة   النوم   بني   وهو )  الثواني   أوأجزاء (
 ,  أثناءه   أو 

 مجلة   تكوين   خالل   من   يتم    )اإلبداع(التأليف    وأن هذا *
الىت   املعلومات   أجبدية  مما ىف املتناول قرب اليقظة من    احللم 
 . احلامل   النوم   نشاط   أثناء   حترآت 

 بواقع   ليلة   آل   ساعتني   الذى يستغرق  احلامل   النوم وأن *
يقوم بوظائفه  تظامبان   دقيقة   تسعني   آل   دقيقة   عشرين حواىل  

املنظِّمة والرائعة بغض النظر عما يتبقى منه ىف متناولنا
 . أثناء استيقاظنا لننسج منه ما حنكيه على أنه احللم

 اليقظة   قرب  - حلم   آخر   بقايا   من   حنكيه   ما وبالتاىل فإن *
و ما متكناه   ثوان   بضع إىل    الثانية   من   اجلزء يتعدى    ال   وهو  -

 .من التقاطه لننسج منه أحالمنا

 الفرتة   هذه ىف    حترك   ما هى  احملكى    احللم   إذن، فمادة*
 اليقظة   قبل   ما وعى    متناول ىف    قبيل اليقظة فاصبح   الوجيزة 
  .  حلما   نسميه   ما   منها   نؤلف   أن   لنا   يسمح   مما ,  مباشرة 

 : القول   ميكن   أنه   مؤخرا   احللم   وظيفة   بأمهية   االهتمام   من   بلغ   لقد  

, نفسه   النوم   من   أهم   هو   النوم   أثناء   احلامل   النشاط   إن 
 قال   آما -  وليس ,  لنحلم   الفرصة   لنا   تسنح لكى    ننام   وآأننا 
 .  النوم ىف    نستمر لكى    حنلم   إننا  -  فرويد 

 اإلجنازات   هذه   خالل   من   فرويد   عند   األحالم   تفسري   قراءة   إن
 ميثل   ال احملكى    احللم   أن   تنبه   لدرجة   نظريته تعرى  ,  األحدث 
 يـحسب   آان   وإن ,  األعمق   احللم   لظاهرة   بالنسبة   حقيقيا   جوهرا 
 أمسيناه   وهو ما (  الظاهر   احللم   بني   الفرق إىل    أشار   أنه   له 
 ما   يقابل   ما   يكون   قد الذى    الكامن   واحللم )  احملكي   هنا احللم 
 "نقد على نقد 0082-3-13يومية " ) بالقوة   احللم (  أمسيناه 

 مآخذنا أقدم ىف تسطيح األحالم

على نظرية فرويد ىف  ماآجني   اعرتاضات   أن   من   الرغم على 
 أا   إال ,  أصال   اعليه   يـُرد   أن   من   وأغلط   أسطح األحالم هى 

 من   موضوعية   بطريقة   فرويد   أحالم   نظرية ىف    للنظر   تدعونا 
  : التايل   الوجه على    جانبنا 

 خطيئة ىف   - لألسف -  فرويد   سبقت   العربية   ثقافتنا   إن
 إال ,  حينذاك   وأمامه   أمامنا   يكن   ومل ,  حمتواه إىل    احللم   اختزال 
 ترميز ىف    املبالغة   خطأ   ارتكاب ىف    حنن سبقناه  آذلك .  ذاك 
 ابن   فعل   مثلما   التعميم ىف    يغال   مل   هو   آان   وإن ,  احللم   عالمات 
 مازال   أنه   إال   قدمي   تاريخ   أنه   رغم   اخلطأ   هذا   إن .  مثال   سريين 
وتفسريه،  احللم إىل فهم    لعامة الناس عندنا    العام   املدخل   هو 

إبداع أصيل وصلبل إنه امتد لألسف إىل تشويه آثري من نقد 
إىل النقاد على أنه حلم، حني نبالغ ىف ترمجته إىل رموز

قد تورط أحيانا ىف ذلك) حمفوظ(جاهزة، حىت لو آان مبدعه 
 ."أصداء األصداء"، "قراءات ىف جنيب حمفوظ"
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اهلروىب   الشطح   طريق ىف  أخرى    خطوة   تقدمت   قد   ثقافتنا   إن   بل
 فيه   يقع   مل   خطأ   وهذا ,  التنبؤية   احللم   قيمة ىف    بالغت   حني 
  .  ىف حدود ما وصل إينا  فرويد 

 باعتباره ,  شديد   حبذر   يعامل   أن ينبغى    احللم حمتوى    إن-
   , جمهض   إبداع   من   ملتاحا   اجلزء 

 سياق ىف    مكثفا   نقدا   إال   قراءته   ميكن   وبالتاىل فهو ال-
  ,  الفردي   للوجود   األمشل الوعى  

 .  أصال   قراءته   لزمت   إذا   هذا

 هو ,  احرتامه على    وحنرص ,  احللم   من   نتعلمه   ما   أهم   إن-
 ,  املخ   ملستويات التنظيمى    التبادل   مببدأ   اإلقرار 

حىت   حتدث الىت    والتنظيمية   التعلـُّمية   العلميات   حنرتم   وأن-
  .  نيام   وحنن 

 يتعلق   فيما   خاصة ,  احللم   عامل   نشاط   بقيمة   اإلقرار   إن-
حىت ,  اليقظة   نشاط   مع   تكامله ىف    احللم   نقرأ   جيعلنا   بوظيفته 
 ,  تعسفية   رمزية   برتمجة   تفسريه   حماولة   أو ,  حمتواه   معرفة   دون 

إىل   االمتداد ىف    الذات   حبق   لإلقرار   األحدث   السبيل   هو هذا -
  .  النهاية   مفتوح   هو   ما   وإبداع ,  رفتع ال   ما 

أريىت   سيلفانو   أضافه   ما   بيننا،   شاع   وال ,  نعنت   مل   إننا   مث-
 احللم ىف    الغالبة   العمليات   بني   الوارد   التآلف   فرض   من 
ىف   الغالبة   وتلك )   Primary Processes األولية   العلميات (
 احلسابية   املنطقية (=  الثانوية   ، العمليات العادية   اليقظة 
 العمليات "  أمساه   مبا )    Secondary Processes السببية 
 معا   االثنني حتتوى  الىت  .  (Tertiary Processes)" الثالثوية 
. يهإل   احلاجة   أشد ىف    حنن الذى    األمر .  إبداعا   الناتج   ليصبح 
مع أن سيلفانو أريىت مل يتعرض لتفسري احللم باعتبار أنه(

 ).إبداع الشخص العادى آما أشرنا

 الشخصية   تشريح فرويد و:  واخري 

ننتقل اآلن إىل آخر نقطة ىف هذه الثالثية، وحنن نعيد
التعرف على فكر فرويد، وما وصل إليه حىت اآلن، وننظر فيه

لنقطة األخرية هى ما يتصل مبامن خالل ما يناسبنا ، هذه ا
قدمه من فهم عن ترآيب الشخصية اإلنسانية أو تشريح

 : الشخصية آما أمساه هو

 عرف   فيما   إليها   وأضاف   الباآرة   نظرياته   فرويد   جتاوز 
 حمددة   ترآيبات إىل    النفس   يقسم   راح   املتأخر حني   فرويد   بفكر 
 آان   وإن   مفيد   تقسيم   وهو , " األعلي   األنا " و "  اهلو " و " األنا "هى  
  .  الكثري   ينقصه 

  : بقوله   التقسيم   هذا   فرويد على    ماآجني   يعيب

  العقل،    داخل الثالثى    التقسيم   هلذا   فرويد   عرض   إن ". .  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "   1946
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 ساحة   العقل   أن   لو   آما ,  االنتباه   جلذب   منها   آل   تتنافس
 به   نقبل   أن   ميكن   ال   شىء   هذا   متحاربني، لكن   لفرقاء   حقيقية 
 ". اجملاز   سبيل على    إال 

 :التعقيب

ىف   لكننا ,  املخل   التبسيط   هذا   فرويد على    نأخذ   بدورنا   حنن
  : ذلك   وتفصيل   ماآجني   اعرتاض   نرفض   الوقت   نفس 

 ثالثة   أا   ليزعم   التقسيم   هذا   يطرح   مل   فرويد   إن
 مقارنة ,  عليه   يؤخذ وبالتاىل فإنه  .  فعل   ليته   ويا ,  تنظيمات 
" هو"بالـ  يعىن    أنه مثال، )  برين   إريك (التفاعالتى    بالتحليل 
واملكبوتة،   البيولوجية   الغريزية   الطاقة   جمرد )  "هى"الـ   أو (

 هذا   يعترب   إنه . والفوضى   الشواش   من   حالة ىف    فجة   قوة   وأا
ومؤثرة جدا، لكنها   ضاغطة   قوة   الغرائزى  البدائى    الدافع 

 حتت   وآأننا   آثارها   بال معامل ذاتية حمددة، أى أننا نعيش
ئيتهترآيبا له غا:دون أن نتعرف على معاملها   رمحتها 

عن آلية -ىف املرض –التطورية املختلفة، خاصة إذا ما انفصل 
من هنا ميكن أن نعترب تعامل فرويد. التكامل البشرى النابض

مبا ىف ذلك غريزة اجلنس، تعامال ديناميا مع الغرائز عموما، 
 . أآثر منه ترآيبيا حواريا حيتمل اجلدل النامى اخلالق

 رقيبا "  األعلي   األنا " أمساه    ما   فرويد   حدد   املقابل ىف 
بالرغم(اخلفي    الضمري   تشبه   بعمليات   يقوم   شعوريا   ال   وضابطا 

 آما يقوم بعمليات القهر,  )من تأآيده على عدم الرتادف
  . االجتماعى   التكيف   لصاحل الضمىن،  

 نقصهي   فرويد   عند   للشخصية الطوبوغراىف    التشريح   إن
وإن آان ال ينقصه احلس,  اهلريارآي املنظوماتى    التفكري 

 وأيضا ,  آذلك  اإليقاعى احليوى    التبادل   ينقصه   آما التطورى، 
يسري الذى    ،ينقصه البعد اجلدىل الغائى النمائى    هو ينقصه 

 أين إىل  بنا إىل غاية متعالية حمتملة باستمرار فيتضح لنا 
الرتآبيب التشرحيى، وهل يقتصر األمر   حرآية هذا  بنا   تذهب 

 والف   تشكيل   حنو   على دينامية التوازن، أم أن مثَّ سعيا واردا
األخرى   املدارس مفتوح النهاية آما قالت بذلك بعض  أعلى  
 والناضج ,  يونج   عندIndividuationالتفرد    مثل   خمتلفة   بأمساء 
 برين؟   إريك   عندIntegrated Adult   املتكامل 

بل  , لفرقاء   ساحة   الذات   جعل   أنه   إذن   فرويد على    يؤخذ   ال
 الشاعرة   الذات (  األنا   جعل   أنه   عليه   يؤخذ بالعكس، قد 

 حتت   تعيش   أا   مع ,  عداها   ما   لكل   الوحيد   املعرب هى  )  الظاهرة 
 ال  EGOألنه اعترب أن آل ما عدا هذه الذات الشاعرة   , رمحتهم 
ومن خالل  الغالبة   امليكانزمات   تأثري   حتت إال   نفسها   عن   تعرب 

 ).األنا(هذه الذات الشاعرة 

, الصدد   هذا ىف    فرويد   جتاوزتا   مدرستني إىل    اإلشارة   جتدر   هنا
 التحليل   مدرسة   والثانية ,  وضوعبامل   العالقة   مدرسة األوىل  
 تكون   أن   ميكن   املدرستني هاتني   آال من . ,) برين   إريك ( التفاعالتى 
النفسى   التحليل   مدرسة   من   أآثر   ثقافتنا   مع   تالؤما   أقرب 
 وما  -  املدارس   نبحث ىف   أن   هو   علينا   الواجب   إن . الفرويدى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1947
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مدارس ونظريات وافرتاضات2008-3-24يومية( -أآثراها
ىف مرحلة ما   شاع   ما   وليس   ثقافتنا   يناسب   عما  )أساسية

  .  أصال   علينا   تنطبق   ال   وسياسية   تارخيية   ألسباب 

 اإلجنليزية   املدرسة (  باملوضوع   العالقة   درسةخذ مثال م   
) وآخرين   جانرتب   مث   آالين، وفريبرين مبيالىن    بدءا النفسى    للتحليل 
 مع   تعامله على    يتوقف   اإلنسان   منو   أن   تعترب الىت    املدرسة وهى  
 ): غرائزه ىف    حتكمه على     -أساسا-وليس(  املوضوع 

إىل   يصل  " موضوع   ال "  حيث   الرحم   داخل   موقعه   من   ذلك   يبدأ
 عقب   الرحم   خارج   ميتد   الوضع   آذلك، هذا   باعتباره   اجلنني وعى  
 ورمبا (  أسابيع إىل    أيام   بضعة   من   ليستمر   مباشرة   الوالدة 
 تتحدد   مث , ) schizoid positionالشيزيدي    املوقف ويسمى  ,  أشهر 
" اآلخر /"  املوضوع   أن   اعتبار   خالل   من )  اآلخر (  باملوضوع   عالقته 
 هجوم   عالقة   باعتبارها   العالقة   فالسحق، فتصاغ   اهلجوم   خطر   حيمل 
 paranoid   املوقف :  والفر   الكر   موقف (  وبالعكس دفاعى  

position ( . وليس ,  فحسب   عدوا   ليس   اآلخر   أن   يتبني   الطفل   لكن 
 واحلياة )  األم   صدر (  احلنان   مصدر   إنه   بل ,  صرفا   هتديدا 
 الود "  موقف إىل    والفر   الكر   جمرد   من   فينتقل , ) لبنها (
 باعتبار )  الوجدان ثنائى    املرتدد   اخلائف   احملب "( احلذر 
 باالختفاء   يهدد   أيضا   لكنه   احلياة   مصدر   هو )  األم " ( املوضوع " أن 
 موقف   وهو ) depressive position   املوقف يسمى    وهوما ,  واهلجر 
 حبذر   فالبعد   االقرتاب   حماوالت   استمرارية   مع ,  الغموض   حتمل   يشمل 
 احلقيقى، إن البشرى    للنضج األوىل    األساس   هو   املوقف   هذا .  ودود 
, أمراض   من   املستمدة   أمسائها   من   بالرغم   املتتالية   املواقف   هذه 
ىف   فشله   أو   جناحه وبقدر  ,  شخص   آل   هبا   مير   طبيعية   مواقف هى  
 عدوانية   أو ,  حانية   طيبة   داخلية   مواضيع   تتكون   اجتيازها 
 ..إخلفوالف يتكون    متتالية   انشقاقات   خالل   من,  قاهرة 

 اإلجنليزية   املدرسة   باسم   املعروفة   هذه املدرسة هى 
 أو   القليل   أقل   عنها   يعرفون   عندنا   الناس . النفسى   للتحليل 
 موقفه   فرويد تأخذ على    مدرسة هى  و.  إطالقا   شيء   ال 
 يبدأ   فرويد   أن ترى    أا مبعىن  )  زعمها   حد على  " ( البيولوجي "
 التحكم على    بقدرته   اإلنسان   ومصري   مسار   وحيدد غريزى،    هو   مما 
 يأخذه   ما   أن   هنا   ونالحظ ,  اجلنس   أمهها الىت    الغرائز   هذه ىف  
 النموذج   اسم   حتت امليكىن  الكيميائى    للفكر   املنتمون (  األطباء 
 ضد   أنه   الفرويدي هو النفسى    التحليل على  )  البيولوجي 
 فرويد   تتهم   باملوضوع   العالقة   مدرسة   أن   مع ,  البيولوجي 
 يرآز   مل   فرويد   أن إىل    يرجع   ذلك   لعل .  البيولوجية ىف    باإلفراط 
" أوديب   عقدة "  خالل   من   إال   باآلخر   العالقة   وتنويعات   أمهية على  
 ).اإلناث   عند   يقابلها   وما (

 !! من منظور ثقافتنا 

 من   أنفسنا   نفهم أنه ميكننا أن    -ولومرحليا –األرجح عندى 
 بتضخم   يتعلق   فيما  ، خصوصامدرسة العالقة باملوضوع   خالل 
 املوقف (  والفر   الكر   موقف   عند   الطويلة   ووقفته   وجودنا 
 ىف يتجلى    ما   أآثر   ذلك يتجلى  ).  التوجسي البارنوى  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1948
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, عامة   بصفة   الغريب   أو ,  األقوى   باآلخر   عالقتنا   تفسري
إىل   أضف .  والشخصية أيضا  السياسية   مواقفنا  جمال ىف    وبالذات 
 املوقف (  الرضيعية   االعتمادية   ملوقف   غالب   حضور   ذلك 
 املوقف   هذا .  خاصة   العاطفية   عالقاتنا ىف    عندنا )  الشيزيدي 
 أوالفناء   باحتوائه )  احملبوب (  املوضوع يلغى    حرارته   ظاهر   رغم 
  .  فيه 

 هذه   لكاتب  -  اإليقاعية   التطورية   النظرية   أضافت 
 النضج   مراحل على    قاصرة   ليست   املواقف   هذه   أن  - السطور 
 مرتبطة   وأا ,  تطورية   بيولوجية   جذور   ذات   وأا ,  األوىل 
 جمال   ال   مما  , باستمرار   تتكرر   وأا ,  الدماغ   هريارآية   مبنظومات 
 )آتاب دراسة ىف علم السيكوباثولوجى(املقام    هذا ىف    لتفصيله 

الىت قد تكون مكملة ملا يتناسب معنا،   الثانية   املدرسة
 بـبساطتها   فاقته   لكنها   فرويد   استلهمت  وهى الىت 

 حدسه   آل   يستغل   مل   برين   إريك  - رائدها   آان   وإن ,  ومباشرهتا 
 Transactionalالتفاعالتى    التحليل   مدرسة ، هى -املتجاوز 

Analysis ) وهى ,  عبدالعزيزالقوصي .  د .  أ   املرحوم   ترمجة ه  هذ
  ).  اآلن حىت    بديال   هلا   أجد   مل لكنىن  ,  دقيقة   غري 

وقوى   أجزاء   جمموع   ليس   اإلنسان   إن   املدرسة   هذا   تقول   
 عدة   هو منظوماتى،    ترآيب   هو   وإمنا ,  بينها   فيما   متصارعة 
 Ego  الذات   حاالت =   بيونيورونية   منظومات   عدة (أناِسى  

States    -  منظومة   آل   إن . ) إخل..حاالت العقل  -للذات   حاالت 
تتابع حسب ىف    السلوك   تقود   أن   احلق   وهلا ,  متكاملة   ذات هى  

, أخرى   اتذ أى    مع   تتبادل  وأن أى ذات قد  ,  املوقف واإليقاع
  .  سواء   علي حد   وبتغرياملوقف ,  احليوي   اإليقاع   طور   بتغري 

 متكامل   آيان   هو ,  املدرسة   هذه   نظر   وجهة   من ,  اإلنسان   إن
, وتطوره   ومنائه   وصحته   مسريته   أن   آما ,  بذاهتا   حلظة ىف    واحد 
ىف   الذات   حاالت   من   حالة   ظهور   بتناس مدى  على    تعتمد   إمنا 
مدى على    وأيضا ,  لظهورها   املناسب   واجملال   املناسب   الوقت 
 املواقف ىف    البعض   وبعضها   الذات   حاالت   بني   التبادل   مرونة 
  .  املختلفة   واألوقات 

, بساطتها على  ,  نوعية   نقلة   هو   الذوات ىف    التعدد   هذا   إن
  : آما يلى    مبراحل   فرويد   تتجاوز 

, الوجود البشري   لتكامل الضرورى    التناوب   حترتم هى  :  أوال   
العرضى املستمر، وخاصة من   الصراع   افرتاض   من   تتخلص وبالتاىل  

  حيث أنه ليس دائما صراعا لنصرة طرف واحد 

, الذوات   متعدد لإلنسان على أنه آيان بنظرهتا  هى  :  ثانيا
 ليس   تتناوب   أن   مجيعا   للذوات   بالفرصة   أجزاء، تسمح   عدة   وليس 
 .  اليقظة   أثناء   أيضا   ولكن ,  فحسب   واليقظة   واحللم   النوم   بني 

 ليست   نفسية البيو   التنظيمات   هذه   تتعامل مع   إا :  ثالثا
 وإمنا , ) نفسية   عقد (  ومثبت   ومكبوت   خمزون   ماض   عتبارهابا 
 حلظة   فبني وبالتاىل  ,  به   ومعرتف   وحمرتم   متاح   حاضر   باعتبارها 
  .  احلاجة   حسب   وتوافيق   تباديل   حيدث   أن   ميكن وأخرى  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   1949
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 منظور   من   وقبوهلا   فهمها   ميكن   النظرية   هذه   إن :  وأخريا
 منظومة , "ت ذا   حالة"  آل   متثل   حيث ,  ناحية   من  فينومينولوجى 
, والفكرية   والوجدانية   السلوآية   مميزاهتا   هلا   حاضرة   آلية 
  . البشرى   املخ   ترآيب ىف  النيوروىن    أساسها   هلا   أن   آما 

 يقابل   ما إىل    يةالطفل   الذات   ختتزل   أن   الشائع   اخلطأ   من   
 ما إىل    الوالدية   الذات   ختتزل   وأن ,  فرويد   عند "  اهلو /  اهلي "
 يقابل   ما إىل    الناضجة   الذات   مث ، " ه  عند األعلى    األنا "  يقابل 
 تقسيمة   ألن   شائع   خطأ   هذا   إن   أقول ".  فرويد   عند   األنا "
 ذلك   عدا   ما   وآل "  األنا "هى    واحدة   ذات   إال   فيها   سلي   فرويد 
 الذات   هذه   خالل   من إال    الظهور   حق   هلا   خفية، ليس قوى  
 إن. مباشر   غري   بتأثري   ولو , )Ego  اإلجو (آما ذآرنا   الواحدة 
 آلية   ذاتا   وليست   ضاغطة   فوضوية   طاقة   هو    فرويد   عند "  اهلو" 
 حق   له   ليس خفى    مؤثر   هو األعلى    األنا   أن   آما ,  متماسكة 
  .  أيضا   الظهورمباشرة 

إىل   يوجه   أن   ميكن الذى    النقد   أن   العجالة   هذه   من   يتبني
 تمنظوما   من   االقرتاب   عن   قاصرا   آان   فكره   أن   هو   فرويد 
, متناوب إيقاعى    تبادل ىف    هريارآيا   املرتبة   الكلية   اإلنسان 
 األمر ,  والتشتت بالفوضى    مهدد   أو ,  متصارع   بالضرورة   وليس 
القوى   باختزال   نظريته   يصيغ   أن   اضطر   أنه   عليه   ترتب الذى  
. الواحدة   الظاهرة "  األنا "  عنه   وتعرب   حتتويه   ما إىل    الفاعلة 
 هذه   بني   الوالف   مسرية يرى    أن   فرصة   أمامه   يكن   مل   هنا   من 
 مفتوح   نام   والف ىف    فاملتكاملة ,  املتباعدة، فاملتحاورة   الذوات 
  .  النهاية 

 :وىف النهاية

 بني   والتبادل احليوى    واجلدل   التعدد والتصاحل   مفاهيم   لعل 
 التوجهات   بعض   من   أيضا   قريب   هو   الواحد   الشخص ىف    الذوات 
 أو الشعىب  (التصوىف    جانبها ىف    وخاصة ,  ثقافتنا ىف    الشائعة 
 من   باملطلق   التكامل إىل  السعى    دوام   خالل   من   وذلك )  اجلوهري 
 ". واحد  ىف   الكل "  قبول   خالل 

النظرية اإليقاعية"وهلذا حديث آخر حني نتناول بالتفصيل 
 .للكاتب" التطورية
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