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»توجد عقدة اأوديب يف اأ�ضل احل�ضارة الغربية«

)جاك الكان(

يكمن جانب كبري من عبقرية فرويد يف قدرته الهائلة على توظيف الطاقة 

�ساطري يف اإ�ساءة جوانب مظلمة من النف�س الب�رشية، وا�ستجواب  الرمزي������ة للأ

ن�سانية، وتتجلى وم�سات  مناط������ق ع�سّية على الفهم يف ت�ساري�س احلي������اة الإ

�ساطري  بداعية يف قدرته على ا�ستنفار الطاق������ة الرمزية للأ هذه الطاق������ة الإ

ن�سانية واكتناه اأ�رشارها.  وال�ستناد اإليها يف تف�سري خفايا احلياة الإ

اأديب وكاتب واأ�صتاذ جامعي �صوري مقيم يف الكويت.

العمل الفني: الفنان جورج ع�صي.

❁❁

ò

�شطورية لن�ش�أة  �ش�س الرمزية والأ الأ

خالق يف �شيكولوجي� فرويد الأ

د. علي �أ�سعد وطفة 

❁
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بداعية،   يف ظ������ال ه������ذه املنهجي������ة الإ

�سطورية  يوظف فرويد الدللت الرمزية الأ

وىل للنظ������ام الأخاقي،  الن�س������اأة الأ لتف�سري 

ول  فيلجاأ اإىل حّيزي������ن اأ�سطوريني، يتمثل الأ

أكل������ه« بطابعها  ب وا أ�سط������ورة »قت������ل الأ يف ا

أ�سطورة  خر يف ا نرتوبولوجي، ويتمث������ل الآ الأ

أودي������ب بتجلياته������ا ال�سيكولوجي������ة. ي�ستلهم  ا

�سطورتني يف م�سعاه  فروي������د رمزية هاتني الأ

ل�ستك�س������اف دينامي������ات التَ�َس������ُكل التاريخي 

ن�ساني������ة. وهو يف  خ������اق واحل�س������ارة الإ لاأ

وىل  �سطورة الأ الوق������ت الذي يوظف في������ه الأ

ب والتهامه(  )الوليمة الطوطمي������ة: مقتل الأ

ن�سانية مب�سامينها  لتف�سري من�ساأ الأخاق الإ

الجتماعي������ة والتاريخي������ة، يوظ������ف الثانية 

ب وانتهاك  وديبي������ة: مقتل الأ �سطورة الأ )الأ

على والقيم  نا الأ املحرم( يف تف�سريه لن�ساأة الأ

فراد �سيكولوجيا وتربويا. ول  خاقية لاأ الأ

يخفى على املتاأم������ل وجود جتان�س كبري بني 

�سطورت������ني فكلتاهما  ال������دللت الرمزية لاأ

�سلية  ينطلقان م������ن موجبات اخلطيئ������ة الأ

بدية )غ�سيان املحارم(  ب( واللعنة الأ )قتل الأ

خ������اق والقيم وال�سمري  يف تف�س������ري ولدة الأ

الأخاقي. 

يف م�سام������ني ه������ذه ال�س������ورة العبقرية 

�سطورة والرمز  للتولي������ف الفرويدي ب������ني الأ

والواقع، تقع حماولتن������ا للتاأمل يف الكيفيات 

الت������ي يوظفه������ا فرويد يف درا�س������ة االأخالق 

بداعات العبقرية  واحل�سارة. فالرحلة يف االإ

لفروي������د، ت�سع الق������ارئ يف دائ������رة ال�سعور 

ثارة  بالرهب������ة والرغبة والت�س������وق املفعم باالإ

�ساطري  الوجدانية. فالرم������وز املكتنزة يف االأ

متتل������ك طاقة معرفية هائل������ة اأح�سن فرويد 

توظيفه������ا وا�ستثمارها يف ا�ستك�ساف جوانب 

ن�سانية، وقد  مظلمة وغام�سة من احلياة االإ

اأجاد بح�ّس������ه العبقري املعه������ود يف توظيف 

 Totem والطوطم Tabou مقوالت التابو

وا�ستج������الء  الب�رصي������ة  الطبيع������ة  فه������م  يف 

غمو�سها، واأكد ع������رب تق�سياته املذهلة هذه 

ن�ساني������ة اأن ت�ستلهم احلكايات  أن������ه ميكن لالإ ا

�ساطري ال�ستك�ساف  واملخطوطات والرموز واالأ

ن�ساين اإرواًء  املكنون������ات الدفينة للتاري������خ االإ

للظماأ الب�رصي املّتقد اإىل املعرفة.

الوليمة الطوطمية: 

ول  أ�سطورة القت������ل االأ ي�ستله������م فروي������د ا

 يف ا�ستك�ساف املن�ساأ 
)1(

)الوليمة الطوطمية(

ن�ساني������ة، وتفي������د ه������ذه  خ������الق االإ ول لالأ االأ

�سطورة اأن جماعة من البدائيني يف الغاب  االأ

ول، يحكمها اأب ذكر قوي، كان قد ا�ستحوذ  االأ

ن�س������اء القبيلة جميعه������ن، وفر�س نظاماً من 

أبنائه واأفراد  التحرمي اجلن�سي ال�سارم على ا

الع�سرية، وحتت تاأثري القمع امل�ستمر، والكبت 

بن������اء وميولهم اجلن�سية،  ال�سديد لدوافع االأ
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أبيهم،  بناء، وثاروا على ا غ�سب االأ

ثر، وقع  فقتلوه والتهموه، وعلى االأ

بناء يف �رصاع مميت على تركة  االأ

بينهم،  الفو�س������ى  ب، فدب������ت  االأ

فاقتتل  املميت،  ال�������رصاع  ون�سب 

خ������وة، و�سفكت الدماء، يف ظل  االأ

ب وهيبته وانهيار  غياب �سلطة االأ

النظام الذي و�سعه. 

يتناول فرويد الطابع الرمزي 

�سط������ورة، ويعم������ل على  له������ذه االأ

تفكيك عنا�رصه������ا الرمزية على 

بناء -كما  نحو �سيكولوج������ي. فاالأ

�سطورة-  يرى فروي������د يف هذه االأ

أباه������م املت�سلط  كان������وا ينا�سبون ا

الكراهية والعداء، نظرا للتحرمي 

اجلن�سي ال�سارم الذي فر�سه عليهم، ولكنهم 

يف الوق������ت نف�س������ه كانوا يدين������ون له باحلب 

ب  عج������اب، اإذ كان االأ وال������والء والتقدير واالإ

لهم منوذجا وق������دوة، يتماهون به، وين�سدون 

�سورت������ه. وعندم������ا و�سعوا نهاي������ة ماأ�ساوية 

أ�سقاهم  لوجوده )=قتله(، كابده������م الندم، وا

مل، فاأقاموا حتت تاأثري هذا الندم واحلزن  االأ

ب، وتكفرياً   تكرميا لالأ
)2(

طقو�سا »طوطمية«

عن اإثمهم العظيم، وتاأ�سي�ساً على هذا املوقف 

أ�س�سوا نظ������ام التحرمي، ثم �سيدوا  التكفريي ا

نظاما من املقد�سات، التي حظروا مبوجبها 

ب قد حّرمه عليهم  أنف�سهم ما كان االأ عل������ى ا

يف �ساب������ق عهده������م، فن�ساأ التح������رمي، وولد 

املقد�س، وظه������ر القانون، وج������رت العادات 

عراف على تاأ�سيل هذه املبادئ  والتقاليد واالأ

نظمة  التحرميية فن�س������اأت القيم وظهرت االأ

االأخالقية يف املجتمع. 

 ينطل������ق فروي������د يف تاأكي������ده على هذا 

بحاث  �سط������وري من نتائ������ج االأ الت�س������ور االأ

نرتوبولوجي������ة ح������ول نظ������ام التحرمي يف  االأ

القبائ������ل البدائي������ة يف ا�سرتاليا، حيث ُعِرَف 

عن البدائي������ني عي�ُسهم يف جماعات �سغرية، 

أبانت هذه  ي�سيطر عليها اأب ذكر قوي، وقد ا
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الدرا�سات اأن ه������ذه القبائل البدائية تعتمد 

نظام حت������رمي �سارم، يُحظ������ر مبوجبه على 

أف������راد القبيلة اإقامة عالق������ات جن�سية بني  ا

أبناء الطوطم  اجلن�سني يف داخل القبيلة )مع ا

أة يف القبيلة  الواح������د(، حيث تكون اأي ام������را

حمرم������ا على اأي رجل فيها، وكذلك هو حال 

 
)3(

الرجل.

أي�ساً اأن كل   وق������د بينت هذه الدرا�سات ا

أو  جماع������ة كانت تخت�س بطوط������م )حيوان ا

ب  ط������ري(، وهذا الطوطم يرم������ز اإىل روح االأ

ول للع�س������رية التي تق������وم بحماية القبيلة،  االأ

ودفع اخلطر عنها؛ ومن هذا املنطلق يحتل 

»طوطم« القبيلة مرتبة التقدي�س، ويرقى اإىل 

درجة التحرمي، حيث ي�س������كل »تابو« القبيلة 

، اإذ ال يجوز قتل������ه اأو �سيده اأو 
)4(

ومقد�سه������ا

أكله، ومبوج������ب هذه العقي������دة الطوطمية،  ا

أو الع�س������رية، التزاماً  أبن������اء القبيل������ة ا يلت������زم ا

أو ياأكلوه على  مقّد�س������اً، باأاّل يقتلوا طوطمهم ا

 
)5(

م�ستوى النوع.

ولكن هذا التقدي�س للطوطم لي�س نهائياً 

ومطلق������اً اإذ تتخلل������ه بع�������س اال�ستثن������اءات 

واخلروقات، وهذا ما بينته بع�س الدرا�سات 

اأن  ات�س������ح  اإذ  اجلاري������ة،  نرتوبولوجي������ة  االأ

للع�س������رية طقو�سا اإباحي������ة، جتري يف اأوقات 

معينة، ولفرتة معينة، ي�ستباح فيها »الطوطم« 

املقّد�������س ب�س������ورة احتفائي������ة، يف منا�سبات 

معّينة، ويف هذه الطقو�������س ينتهك الطوطم 

ويوؤكل حلمه الذي �سبق حترميه. وتاأتي هذه 

اال�ستباح������ة يف �سياق وظيفي تفر�سه طبيعة 

احلياة و�رصوطها القا�سية يف هذه املجتمعات 

البدائية.

ب  �سطورة )مقت������ل االأ  ت�س������كل ه������ذه االأ

�سا�سية للتحلي������ل الرمزي  أكل������ه( امل������ادة االأ وا

عن������د فرويد، حي������ث يتناول رموزه������ا تناوالً 

وظيفياً لتف�سري ن�ساأة االأخالق يف املجتمعات 

ن�سانية البدائية القدمية. ويف جمرى هذا  االإ

أكله  ب وا التحليل، ي������رى فرويد، اأن قت������ل االأ

أ�س�س حلال������ة من التناق�������س الوجداين  ق������د ا

ب  الهائ������ل الذي متّث������ل يف الثورة عل������ى االأ

بناء  والن������دم على قتله، فتح������ول اإح�سا�س االأ

القتلة بالذنب اإىل عذاب مرير، ترجموه اإىل 

طقو�س »طوطمية«، اتخذت مع الزمن طابعاً 

دينياً مقد�س������ا، وحتولت تدريجيا اإىل اأنظمة 

اأخالقي������ة حترميية حت������ّول فيه������ا الطوطم 

أ�س�س هذا  ب������وي اإىل مقد�س ديني، وق������د ا االأ

على  نا االأ املقد�س الحقا للعرف والقانون واالأ

 
)6(

االأخالقي يف املجتمع.

 يح������اول فروي������د، ع������رب حتليل������ه هذا، 

ا�ستك�س������اف الطاق������ة الرمزي������ة املكتنزة يف 

)اأكل  فالوليم������ة  الطوطمي������ة«  »الوليم������ة 

�سلية«،  ب( تاأخ������ذ دالل������ة »اخلطيئ������ة االأ االأ

زلية املتحولة اإىل هاج�س  وهي اخلطيئ������ة االأ
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ن�سان يف  وجودي ما فت������ئ يق�س م�ساجع االإ

�سعيه الدوؤوب للتحرر من التبعات االأخالقية 

. لقد قرر 
)7(

زلية والتكفري عنها للخطيئ������ة االأ

ن�سانية التنازل  بناء يف هذه الرتاجيديا االإ االأ

التدريجي واملنظم عن اإ�سباع ميولهم البدائية 

الوح�سية ل�سالح النظ������ام االجتماعي، وقد 

أ�سا�س  �سكل هذا التنازل -كما يرى فرويد- ا

النظام والعدالة والقانون والقيم االأخالقية 

ن�ساني������ة القدمي������ة، وقد  يف املجتمع������ات االإ

نظمة –وفق������ا لهذه الروؤية-  �سكل������ت هذه االأ

ن�ساين، وذلك  مهد احل�سارة ومنطلقه������ا االإ

يثار  أ االإ ن احل�سارة ال تق������وم اإال على مبدا الأ

�سباعات الغريزية  ونكران الذات وتنظيم االإ

تنظيم������اً اجتماعياً اأخالقي������اً يراعي مبادئ 

العدالة واحلق واخلري واجلمال. 

 يبني فرويد، يف هذا ال�سياق، اأن التخلي 

�سباع املبا�رص للرغبات  رادي الواعي عن االإ االإ

الطبيعية وامليول البدائية، وال�سيما اجلن�سية 

منها، ق������د اأ�سبح بديال لعملية املنع الق�رصي 

ب املقت������ول(، ومن ثم  اخلارج������ي )�سلطة االأ

ف������اإن ال�سبط الذاتي لعملية اإ�سباع الرغبات 

أ�س�س للمعايري والقيم االأخالقية  وامليول قد ا

يف املجتم������ع، وعل������ى ه������ذا النح������و ت�سكلت 

ن�ساني������ة، وبُني������ت �رصوحه������ا،  احل�س������ارة االإ

كنتيجة طبيعية النت�سار االأخالق يف مواجهة 

)8(
وىل. الدوافع الهمجية االأ

ويف م�س������ار التفكي������ك الرم������زي للوليمة 

الطوطمي������ة، جن������ح فروي������د يف ا�ستك�ساف 

�سباب التي جتعل اأفراد القبيلة ي�ستبيحون  االأ

طوطمهم يف اأوقات معينة وطقو�س حمددة، 

ومن اأجل هذه الغاي������ة، جلاأ اإىل تف�سري هذه 

الظاه������رة على نحو �سيكولوج������ي، اإذ يعتقد 

ب،  باأن ه������ذه اال�ستباحة اجلدي������دة لرمز االأ

جرامية  هي ا�ستع������ادة لذك������رى فعلته������م االإ

نها حادثة وجودية موؤملة،  ال�سابق������ة �سده، والأ

يج������ب اأن تبقى يف الذاكرة م������ن اأجل تعزيز 

ع������راف املت�سلة  ال������دورة احليوية للقيم واالأ

بالتحرمي وجتديده������ا، وذلك اأي�ساً من اأجل 

مل والتكفري، على  تنمي������ة ال�سعور بالن������دم واالأ

نح������و يجعلهم ير�سخ������ون اإميانهم من جديد 

أ  خالقية التي جنمت عن مبدا ب������كل القيم االأ

ن�سان هنا،  ب. فاالإ حترمي املحرم وتقدي�س االأ

ب من جديد والتهامه  يكرر جرمية قت������ل االأ

ن  ب�سورة رمزية )قتل الطوطم والتهامه(، الأ

مثل ه������ذه اال�ستعادة الرمزي������ة للقتل توؤجج 

ال�سعور بالن������دم والتكفري من جديد، ومتكن 

ن�سان من تاأ�سيل النظام االأخالقي وتعزيز  االإ

م�ساراته. 

ويف دائرة هذا التف�س������ري الرمزي لن�ساأة 

االأخالق، يركز فروي������د على مفهوم »التابو« 

Tabou، اأي املح������رم واملمن������وع واملقد�������س، 
أث������ري م�ساعر اخلوف من  الذي يولد حتت تا
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رواح والقوى الطبيعي������ة املدمرة. فالتابو  االأ

Tabou يُ�ستبط������ن كطاق������ة ال�سعوري������ة يف 
اأعم������اق العقل الباطن، فتعم������ل على �سبط 

ن�سان وتنظيمها،  الت�رصفات الغرائزية لدى االإ

وق������د جتلى ه������ذا التابو ل������دى البدائيني يف 

�سا�سي: حترمي قتل  نوعني من التح������رمي االأ

أو نباتاً اأو جماداً من  »الطوطم« اأكان حيواناً ا

جهة، ومن ثّم حترمي العالقات اجلن�سية بني 

ف������راد الذين ينتمون اإىل طوطم واحد من  االأ

جهة ثانية. 

 ويف �سي������اق هذا التحلي������ل، يقدم فرويد 

حالم ودورها  اإ�سارات وا�سحة اإىل اأهمية االأ

يف ن�س������اأة الدي������ن واملحرم عن������د البدائيني، 

موات يف اأح������الم البدائيني  فكان جتل������ي االأ

رواح  عاماًل كافي������اً لرت�سيخ فكرة خل������ود االأ

ب ظهر  وقدرتها على التاأثري. فعندما ُقتل االأ

أثار هذا الظهور  بنائ������ه يف اأحالمهم، وقد ا الأ

خوفهم وف�سولهم، فب������دوؤوا بال�سلوات على 

روح������ه خوفاً م������ن غ�سبه ونقمت������ه عليهم، 

رواح بو�سوح  ويتجلى ه������ذا اخلوف م������ن االأ

نرتوبولوجية التي  كبري وفقا للمالحظات االأ

اأجريت حول القبائل البدائية، اإذ تُبني بع�س 

نرتوبولوجية اأن حماربي »جزر  الدرا�سات االأ

التيم������ور« العائدي������ن م������ن انت�ساراتهم على 

الع������دو، حمملني بروؤو�س اأعدائهم املقطوعة، 

أرواح  �ساحي لتهدئ������ة ا يقوم������ون بتق������دمي االأ

اأعدائهم، فيطلبون منها الغفران يف طقو�س 

غريب������ة، اإذ يخاطبون فيه������ا اأرواح ال�سحايا 

قائل������ني: »ال تغ�سبوا منا يا اأخوتنا، تلك هي 

م�سيئ������ة احل������رب والقتال، اإن������ه القدر الذي 

ق�سى ب������اأن تكون روؤو�سكم مقطوعة اليوم ال 

روؤو�سنا، وه������و القدر الذي �ساء لنا اأن ننتزع 

الن�رص، ولوال ذلك لكان������ت روؤوؤ�سنا اليوم يف 

م������كان روؤو�سك������م، واإننا نحتفي بك������م اليوم، 

ونق������دم لكم هذه القراب������ني لتبقى اأرواحكم 

يف ه������دوء و�س������الم، فاقبل������وا من������ا �سلواتنا 

واأ�ساحين������ا، واجعلونا نعي�س بهدوء و�سالم«. 

أ املحارب������ون بالبكاء عل������ى اأعدائهم  ث������م يبدا

أمل يكن باإمكاننا  مرددين »ملاذا كنتم اأعداءنا؟ ا

البقاء اأ�سدقاء؟ كي ال يُهدر دمكم وال تُقطع 

)9(
روؤوؤ�سكم؟«.

وديبية:  اللعنة االأ

بينما يوظف فرويد »الوليمة الطوطمية« 

لتف�سري املن�ساأ التاريخي للح�سارة، يلجاأ اإىل 

وديبي������ة يف تف�س������ريه لعمليات  �سط������ورة االأ االأ

الت�سكل االأخالقي يف م�ستوياته ال�سيكولوجية 

أ�سطورة اأوديب« ترجمتها  والرتبوية. وتاأخذ »ا

ال�سيكولوجي������ة لدى فرويد يف مفهوم »عقدة 

أودي������ب«، وهي �سورة اأخ������رى لوليمة رمزية  ا

تاأخذ جمراه������ا يف العملي������ة الرتبوية، حيث 

ب املقتول، مبا ي�ستوجبه  ي�سكل فيه������ا دم االأ

القتل من ندم، طاقة جدي������دة لتوليد القيم 

على.  نا االأ واالأخالق واالأ
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أ�سطورية  أودي������ب« Oedipe ملحمة ا  و»ا

يوناني������ة، رواه������ا �سوفوكلي�س حت������ت عنوان 

أودي������ب« ع������ام 496 قب������ل امليالد،  »املل������ك ا

أنباأ  �سط������ورة: اأن الع������ّراف ا وتروي ه������ذه االأ

اليو�س Laius ملك طيبة Thebas اأن ابنه 

�سيقتله حني يكرب وي�سب عن الطوق، فرتقب 

أودي������ب( واأمر  املل������ك والدة ابن������ه املنتظر )ا

أبقوا  احلرا�س بقتله واإبعاده، ولكن احلرا�س ا

أوثقوا  على حياته ورم������وه يف اجلبل بعد اأن ا

�سطورة �  قدميه وجرحوا كعبي������ه. وتروي االأ

اأن اأحد الرعاة وجده يف اجلبال فحمله اإىل 

مل������ك كورنيث الذي تبّن������اه واأطلق عليه ا�سم 

أودي������ب« كناية عن اأقدامة املتورمة. وعا�س  »ا

أبيه املتبني وكله اعتقاد باأنه  الطفل يف كنف ا

االبن احلقيقي مللك كورنيث.

أودي������ب و�سّب عن الطوق،   وعندم������ا كرُب ا

أب������اه يوما ما،  أن������ه �سيقتل ا أت������ه العرافة ا أنبا ا

فاأ�سي������ب بحالة م������ن الده�س������ة وال�سدمة، 

بيه اأمر حمال، فقرر اأن  واعتقد باأن قتل������ه الأ

أبيه  ي�س������ّد القدر ويعاند النبوؤة، وخوفاً على ا

بد،  م������ن نف�سه، قرر اأن يهجر كورنيث اإىل االأ

جتنبا للقتل املق������در، فغادر املدينة يف رحلة 

أنه التقى  ق������دار، ا ال ع������ودة منها، و�ساءت االأ

�سدفة باأبيه احلقيقي، فوقع �سجار وعراك 

ب  مميت بينهما، فوق������ع املقدر وُقتل فيه االأ

احلقيق������ي امللك اليو�س على يد ابنه اأوديب، 

أودي������ب طريق������ه اإىل مدينة طيبة  ثم تاب������ع ا

ب احلقيقي( ليت������ّوج ملكا عليها  )مدين������ة االأ

أنقذ املدينة من  تكرمي������ا له، وذلك بع������د اأن ا

أبو الهول، ثم تزوج  وح�س اأ�سطوري يدع������ى ا

ملكته������ا يوكا�ست������ه Iocaste دون اأن يعرف 

باأنها اأمه احلقيقية اأي�سا. وحينما ك�سف له 

اأح������د العرافني هذه احلقيق������ة، ُفجع اأوديب 

بدية  م������ر العظيم، واأدرك ب������اأن اللعنة االأ باالأ

قد وقعت عليه وحلت ب������ه، فاأذهله امل�ساب 

العظيم، ففقاأ عينيه ندما، وهام على وجهه 

يندب حظ������ه العاثر، فانطلق يجوب الرباري 

والقفار تكفريا على م������ا ارتكب من فظاعة 

اأخالقية. اأما اأمه فق������د �سنقت نف�سها حتى 

أث������ري هذه ال�سدم������ة املفجعة  امل������وت حتت تا

وهول امل�سيبة االأخالقية الكربى. 

وديبية،  ي�ستلهم فروي������د هذه اللعن������ة االأ

ويوظ������ف اإيقاعاتها الرمزي������ة من جديد يف 

خ������الق والتحرمي.  تف�س������ري ن�س������اأة القيم واالأ

ب(،  ب دون اأن يعلم)قتل االأ فاأوديب يقتل االأ

م دون اأن يدري )غ�سيان املحارم(،  ويتزوج االأ

ب وغ�سيان  وهذه اجلرمية املزدوجة لقتل االأ

أً للعني و�سنقاً  املحرم تقوده اإىل اأعظم الندم فقا

ر�س تكفريا عن  للج�سد وتيهاً يف مفازات االأ

ثم والذنب. وهن������ا يوظف فرويد مظاهر  االإ

الندم والتكف������ري والعقاب الذات������ي الرهيب 

أنه  ودي������ب واأمه يوكا�ست������ه Iocaste على ا الأ
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�سا�س������ي للقيمة االأخالقية  بداية الت�سكل االأ

على.  نا االأ واملحرم واالأ

وال يق������ف فروي������د عن������د ح������دود رمزية 

�سطورة يف بعدها التاريخي واالجتماعي،  االأ

بل يتج������اوز جمالها التاريخ������ي ليوظفها يف 

بناء  باء واالأ تف�سري العالقة الرتبوية ب������ني االآ

وديبية« التي ت�سكل  حتت عن������وان »العقدة االأ

منطلقا لن�ساأة ال�سمري واالأخالق لدى الطفل. 

فكار  وديبي������ة جمموعة م������ن االأ والعق������دة االأ

والت�س�������ورات الال�سعوري������ة املثقل������ة ب�سحنة 

وج�داني������ة قوي������ة متناق�س������ة يف م�سمونها 

ب، اإذ ت�ستمل على �سعوري 
االنفعايل جتاه االأ

ب،  احل������ب والك�راهي������ة املتزامن������ني نح�و االأ

بدي القائم بني  وهذا يرمز اإىل ال�������رصاع االأ

ب وحبه، اأي، ب������ني اخلوف منه  كراهي������ة االأ

من  كم�سدر للخطر وال�سعور به كم�سدر لالأ

يف وقت واحد. 

وديبية:  الو�سعية االأ

وديبية اإىل رمزيتها 
يفكك فرويد العقدة االأ

ال�سيكولوجي������ة، وي�ستخ������دم مفهوم الو�سعية 

وديبية يف  وديبية ليف�������رص لنا ال�سريورة االأ االأ

املجال الرتبوي، وليتبناها منطلقا منهجيا يف 

ن�سانية مبا تنطوي عليه من  فهم الطبيعة االإ

تكوينات وبنى واإ�س������ارات ورموز. والو�سعية 

وديبي������ة هي احلالة العاطفية للطفل التي  االأ

أ من الثالثة اإىل اخلام�سة من العمر، حيث  تبدا

يبدي الطف������ل م�ساعر من العدوانية والغرية 

ب قد ت�س������ل اإىل احلّد الذي يتمنى  جتاه االأ

أبيه من اجلن�������س نف�سه. فالعقدة  في������ه موت ا

وديبية، وفقا لفروي������د، كامنة يف الفطرة  االأ

ن�سانية ومتاأ�سلة فيها، فالطفل مييل مياًل  االإ

بوين،  طبيعياً اإىل اجلن�س الذي يقابله من االأ

بوين مييل مياًل طبيعياً اإىل اجلن�س  وكل من االأ

أي�ساً، وهذا يعني اأن  بناء ا الذي يقابله من االأ

ب، بينما  م اأكرث من االأ الطفل الذكر يحب االأ

م،  أك������رث من االأ أباها ا نثى ا حت������ب الطفل������ة االأ

فالطفل������ة على �سبيل املثال تكره اأمها وحتب 

أباه  أبيه������ا، يف الوقت الذي يكره فيه الطفل ا ا

 )10(
ويحب اأمه.

يوؤكد فرويد يف هذا ال�سياق على خطورة 

الطريق������ة التي يتم بها اخلروج من الو�سعية 

وديبية واأهميته������ا، فطريقة التجاوز لهذه  االأ

املرحلة تلع������ب دوراً حا�سماً يف حتديد هوية 

الطفل واتزانه الوجداين يف مرحلة الر�سد، 

وهذا يعن������ي اأن الكيفية الت������ي يتجاوز فيها 

�سا�سية  الطفل هذه املرحلة ت�سكل الركيزة االأ

للتكوين ال�سيكولوجي واالأخالقي عند الفرد، 

وال�سيما فيما يتعلق بنظرة الطفل اإىل احلياة 

وموقف������ه م������ن ال�سلطة واحل������ب والعالقات 

العاطفية واجلن�سية. 

يفرت�������س فروي������د اأن الطف������ل يف الغالب 

ي�ستطيع جتاوز ه������ذه املرحلة ب�سالم، وذلك 
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ب ويتجاوز كراهيته  عندما يت�سالح م������ع االأ

ح������وال العادية  له، وي������رى، اأن الطفل يف االأ

ب ويت�سالح معه ب�سورة  يتجاوز كراهيته لالأ

عفوية، ومن ث������ّم يكّون عالقة �سداقة وحب 

مع والده بدال م������ن ال�سعور بالكراهية الذي 

ينتابه جتاه������ه، وهكذا هو احل������ال بالن�سبة 

نث������ى يف عالقته������ا باأمها)عقدة  للطفل������ة االأ

اإليكرتا(. 

توؤكد الدرا�سات ال�سيكولوجية اأن الطفل 

بوان  أث������ر كثريا بالطريقة التي يعتمدها االأ يتا

وديبية،  أثناء املرحل������ة االأ يف التعام������ل مع������ه ا

ويبلغ ه������ذا التاأثري م������داه يف املنهجية التي 

بوان للخ������روج بالطفل من هذه  يعتمدها االأ

املرحل������ة الت������ي تنتهي يف ال�سن������ة الثالثة من 

العمر، وبعبارة اأخرى، ترتك منهجية التعامل 

بوين مع الطفل يف هذه املرحلة  الرتب������وي لالأ

ن هذه  آثاره������ا التي ال متحى م������ع الزمن، الأ ا

الطريق������ة املعتم������دة يف التعام������ل مع الطفل 

أبع������اد ال�سورة الت������ي يكّونها الطفل  حت������دد ا

ع������ن نف�سه وعن قدراته يف امل�ستقبل القريب 

والبعيد )ت�سوراته ومواقفه اخلا�سة بجن�سه 

واأفعاله واإمكانيات تاأكيد الذات(. 

وديبية، ويف مواجهة   يف هذه املرحلة االأ

الرغبات العدوانية وامليول البدائية للطفل، 

�رصة على ممار�سة العقاب  غالب������ا ما تعمل االأ

وديبي وفقا للتقاليد  �سد نزوات الطف������ل االأ

اخلا�سة بالعائلة )التهدي������د باخل�ساء مثال 

�رصة  عند فرويد(. ومع ذل������ك توجد اأمام االأ

اإمكاني������ات متعددة للخروج م������ن هذا املاأزق 

الوجودي ال������ذي يتمثل يف بنية هذا ال�رصاع 

وديبي. فعلى �سبي������ل املثال يكون الت�سلط  االأ

واملنع قوي������اً يف العائالت الطهرية التقليدية 

وديبية. وعندما  يف مواجهة هذه الرغبات االأ

يواج������ه الطفل هذا الت�سل������ط واملنع والقمع، 

ي�ستبط������ن ال �سعورياً كل م������ا يتعلق باجلن�س 

ويكبت������ه يف اأعم������اق العقل الباط������ن، ولكن 

أبدا، بل تنتظر  هذه املي������ول ال تفقد تاأثريها ا

اللحظ������ات املنا�سبة لتعرب ع������ن نف�سها �سواء 

يف احللم اأو يف اليقظ������ة، ولكن عندما تثور 

ب )احللم،  خياالت الطفل وهياماته �سد االأ

اأحالم اليقظ������ة، الرغبة يف القت������ل ال�سعور 

باحلقد ال�سعور بالكراهي������ة( تنتابه م�ساعر 

مل، وميتلكه تاأنيب  الندم وتغ�ساه اإح�سا�سات االأ

ن حترك ه������ذه امليول وامل�ساعر  ال�سم������ري، الأ

من جديد تعني ل������ه انتهاك املحرم العائلي، 

ح�سا�س  أو لنقل التابو العائلي، وهنا يعمل االإ ا

بالذنب وتعذيب ال�سمري على ت�سكيل املالمح 

نا  خالقية واالأ خالق والقيمة االأ �سا�سية لالأ االأ

على عند الطفل.  االأ

وديبية:  العقدة االأ

الطف������ل جت������اوز  ي�ستطي������ع  عندم������ا ال 

وديبية ب�سالم، يق������ع يف دائرة  الو�سعي������ة االأ
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أن������ه اإذا مل ي�ستطع  وديبية، مبعنى ا العق������دة االأ

ب وجتاوز �سعوره بالكراهية  الت�سالح مع االأ

أوديب������ي اأي طفل  اإزاءه، يتح������ول اإىل طف������ل ا

معّقد اأوديبيا، وه������ذا يعني اأن الطفل يبقى 

وديبي مغلوباً  الطف������ل يف دائرة ال�������رصاع االأ

أبيه ورف�سه له. وهذا  ب�سعور الكراهية �سد ا

وديبية  يعني اأن الطفل �سيكون نهبا للعقدة االأ

وديبية  املدمرة، وهي عقدة نف�سية والعقدة االأ

بالتعريف: مركب نف�سي م�سحون باأحا�سي�س 

اخل������وف والقل������ق يتمث������ل يف ال�سعوبة التي 

يعانيها املرء يف تاأكيد ذاته على نحو م�ستقل 

مر اأن الطفل  وم�سوؤول، ويرتتب على هذا االأ

ل������ن يكون قادرا يف امل�ستقب������ل على اأن يثبت 

نف�سه ويعرب عن ذاته ككائن �سوي، وال �سيما 

نوثة  فيما يتعلق ب������دوره اجلن�سي املتمثل باالأ

أو الذكورة. وتاأ�سي�سا على هذه الروؤية ميكن  ا

وديبي لن يكون قادرا  القول باأن الطف������ل االأ

عل������ى اأن يكون رجال حقيقي������ا يف امل�ستقبل، 

مومي  واأن الطفلة لن ت�ستطيع متثل دورها االأ

ن الدور اجلن�سي  أنثى كاملة، الأ اأي لن تكون ا

ب  يجب اأن يت�س������كل يف دائرة التنمذج مع االأ

أبيه  املجان�س، فالطفل يجب اأن يتنمذج على ا

والطفل������ة على اأمها من اأج������ل بناء �سخ�سية 

أو  أة ا �سوي������ة ذات عالقة بدور اجلن�������س )امرا

وديبي ال ي�ستطيع  رج������ل(. وملا كان الطفل االأ

أبيه ويتماه������ى به ويتخذه  اأن يتنم������ذج على ا

وديبي������ة )كراهية  ق������دوة نتيجة الع������داوة االأ

ب( فاإنه لن يكون رجاًل كامل الرجولة يف  االأ

وديبية  امل�ستقبل، وكذلك هي حال الطفلة االأ

)عقدة اإليكرتا(. 

واليات النف�سية لهذه   يتناول فروي������د االأ

املرحل������ة، ويوظفها رمزي������ا يف تف�سري عملية 

عل������ى وال�سمري  نا االأ خ������الق واالأ ت�س������كل االأ

عجاب به  ب واالإ االأخالقي، فاخلوف من االأ

اأي�سا يق������ع يف مرمى الت�سكيل الديني للفرد 

يف مرحل������ة الطفولة، فهناك ت�سابه كبري بني 

�س������ورة اهلل الذي يوؤمن به الفرد وبني �سورة 

أبيه يف مرحلة الطفولة.  الطفل املكتنزة عن ا

ب ب�سلطت������ه وجربوته يخي������ف الطفل  ف������االأ

ويعاقب������ه ولكن������ه يحبه ويحمي������ه يف الوقت 

نف�سه. ومن ه������ذا املنطلق يرى فرويد وجود 

خالقية وبني  عالقة كبرية بني الت�سورات االأ

وىل. الفعاليات الرتبوية للطفولة االأ

وينطل������ق فروي������د م������ن دالالت ال�رصاع 

وديبي، ويرى باأن الطفل  الوجداين للطفل االأ

غالبا ما يتخلى اإراديا عن نزواته الغرائزية 

ب، فيكبح جم������اح رغباته وخماوفه  �س������د االأ

ولية، ولكن هذه املخاوف والنوازع، تبقى  االأ

دفينة العق������ل الباطن الذي يبق������ى م�سكونا 

بهواج�������س الكراهية واخل������وف البدائي من 

ب، وترت�س������م هذه املخ������اوف والت�سورات  االأ

ثم������ة يف اأعماق العق������ل الباطن على نحو  االآ
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ال�سع������وري. وم������ن اأجل اال�ستم������رار يف قهر 

ولي������ة، يلجاأ الفرد اإىل  الدواف������ع الوح�سية االأ

الدين واالأخالق كقوة جب������ارة تطرح نف�سها 

. وعلى هذا 
)11(

ب وجربوت������ه بديال لق������وة االأ

النحو، ي�سع������ر الفرد بالراح������ة واال�ستقرار 

عندم������ا ينهي ال�رصاع الوج������داين بني نزعة 

ب وبني ال�سعور بحبه وتقديره،  التمرد على االأ

وغالبا م������ا ينتهي هذا ال�رصاع بتغليب حمبة 

ب وتقديره على م�ساعر الكراهية والغرية  االأ

نحوه، وهذا ي�س������كل منطلق ت�سكل الوجدان 

االأخالقي للطفل.

على:  نا االأ االأ

على اإىل ال�سمري االأخالقي  نا االأ يرمز االأ

ال������ذي يت�سكل يف دوامات ال�رصاع بني امليول 

وامر والنواهي االأخالقية.  الغرائزية وبني االأ

على«  نا االأ وي�سف فرويد ال�سم������ري باأنه »االأ

ك������رث قد�سي������ة يف الكيان  وه������و املنطق������ة االأ

عل������ى هو  ن������ا االأ ال�سيكولوج������ي للف������رد، فاالأ

ن�ساين، وهي  املحكم������ة العليا يف الكي������ان االإ

حكام االأخالقية،  حمكمة معنّية باإ�س������دار االأ

ن�ساين توجيها اأخالقيا ين�سد  وتوجيه الفعل االإ

على  نا االأ اخلري واحلق واجلمال. واإذا كان االأ

)superego( هو ال�سمري االأخالقي بعينه، 

فاإن فرويد يرى ب������اأن »الهو« )Id( يرمز اإىل 

منطقة الغرائز واملي������ول البدائية يف الكيان 

النف�س������ي، وميثل منطقة ال�سه������وة والرغبة، 

ويع������رب عن مطال������ب اجل�سد تلبي������ة للميول 

ن�سان. وعلى هذا  الطبيعي������ة الغرائزية يف االإ

على يف �سوت احلق  ن������ا االأ النح������و يتجلى االأ

خالقي������ة يف الوقت  وال�سم������ري والقيم������ة االأ

ال������ذي يعرب في������ه »الهو« عن �س������وت ال�سهوة 

والرغبة واملي������ل والعاطفة واله������وى. وعلى 

�سا�س تتاأرج������ح احلياة االأخالقية يف  هذا االأ

على«  نا االأ بدي ما بني »االأ دّوامة ال�رصاع االأ

)ال�سمري االأخالقي( وما بني »الهو« املتمثل 

يف منطق������ة الرغائب وامليول وال�سهوات، اإنه 

�������رصاع اجل�سد والعقل، بل ه������و �رصاع النور 

والظالم يف كيان الفرد النف�سي. 

وهن������ا وم������ن جدي������د تت�س������ح الرمزي������ة 

اخلا�سة بعقدة اأوديب، وهي �سبيهة اإىل حد 

ول، فالطفل يقع يف  كب������ري برمزية القت������ل االأ

ب ومييل اإىل قتله بطريقة اإيهامية  كراهية االأ

خيالية، اأي يح�سده ويكرهه ويتمنى له املوت. 

نه ال ي�ستطيع  ب، والأ فالطفل يرغب بقتل االأ

ذل������ك عملياً، ولك������ن جمرد التفك������ري بالقتل 

ومتني املوت ي�سكل نوعاً من القتل الرمزي، 

وه������ذا القتل الرمزي، ي������وؤدي يف النهاية اإىل 

ال�سعور بالذنب والندم، وال�سعور بالندم، كما 

�سل  هي حال التكفري عن الذنب، ي�سكالن االأ

على والوجدان االأخالقي  نا االأ يف تكوي������ن االأ

عند الطفل. 

على  نا االأ وباخت�سار، ميكن القول، باأن االأ
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خالق������ي يت�س������كل يف دوام������ة ال�رصاع بني  االأ

ب(  م واالأ أوامر االأ الواق������ع ونواهيه )نواهي وا

وبني الهو Le ça )منطق������ة الغرائز وامليول 

البدائية( حيث ي������وؤدي هذا ال�رصاع امل�ستمر 

على Surmoi اأي منطقة  نا االأ اإىل توليد االأ

ال�سمري والقيم والواجب االأخالقي. فامليول 

تنته������ك املحرم الواقع������ي وهذا ي������وؤدي اإىل 

الندم، والن������دم وال�سعور بالذنب هو ال�سورة 

وىل عند الفرد.  االأخالقية االأ

خلق بني اأ�سطورتني:  خل�سة: االأ

�سطورة  توجد و�سائج رمزية عميقة بني االأ

�سطورة الطوطمية، فكلتاهما  وديبي������ة واالأ االأ

وىل ملقتل  زلية االأ تنطوي������ان على اخلطيئة االأ

�سطورت������ني تنته������ك املحارم،  ب، فف������ي االأ االأ

وكلتاهم������ا تفي�سان مب�ساع������ر الذنب والندم 

بناء عل������ى اقرتاف  زيل الت������ي تع������رتي االأ االأ

ب وغ�سيان املحارم(،  اخلطيئتني )مقت������ل االأ

ثمة التي توجد يف اأ�سل  وتلك هي امل�ساعر االآ

التحرمي والتقدي�������س والتعظيم الذي يوؤ�س�س 

بدوره اإىل ن�سوء القيم والدين واالأخالق. 

وهنا يف هذا املقام، يجب علينا اأن ناأخذ 

�سطورتان  بعني االعتبار م������ا تنطوي عليه االأ

�سطورتان لي�ستا حم�س  أبعاد واقعية، فاالأ من ا

خيال جامح، اإذ بين������ت درا�سات ميثولوجية 

�ساطري ذات من�س������اأ واقعي يف  كث������رية، اأن االأ

جوهرها، فهي ت�ستقي م�سدرها احليوي من 

�ساءة على  الواقع، وتقوم يف الوقت نف�سه باالإ

مر  �سطورة يف نهاية االأ هذا الواقع. وم������ا االأ

�سوى حكايات قدمية، ن�سجها العقل باخليال 

وطهمها باملعاين والدالالت، فاأحياها بطاقة 

رمزية متتل������ك القدرة على اإ�س������اءة الواقع، 

وتق������دمي تف�س������ريات وام�س������ة للحي������اة، مبا 

تنط������وي عليه احلي������اة الواقعي������ة نف�سها من 

ول لي�س  ب االأ اأ�رصار وخفايا وخبايا. فمقتل االأ

حقيقة اأنرتوبولوجية فح�سب، بل هو حقيقة 

ن�سهده������ا يف ع������امل احليوان������ات وجتمعاتها 

�سا�سي������ة، وال�سيما عن������د بع�س جماعات  االأ

�سود واأفرا�س النهر، حيث تكون  الق������رود واالأ

العالق������ات اجلن�سي������ة مقت�رصة عل������ى الذكر 

قوى يف اجلماعة، وحمرمة على غريه من  االأ

مر لي�������س غريباً اأي�ساً عن  الذكور. وهذا االأ

ن�سان تاريخياً، ففي  احلياة االجتماعي������ة لالإ

قطاعية احلديثة ن�سبياً من تطور  العهود االإ

قطاعيون يف كثري  ن�ساين، كان االإ املجتمع االإ

أوروب������ة وغريها ميتلكون  من املقاطعات يف ا

احلق-ب������ل الواجب اأحيان������اً- يف ف�س بكارة 

اأي عرو�س قبل زفافها النهائي وذلك تاأكيداً 

بوي يف التملك وال�سلطة.  للحق االأ

يعتق������د بع�س املوؤرخني، يف هذا ال�سياق، 

باأن ق�س������ة اأوديب متتل������ك اأ�س������اًل تاريخياً 

حقيقي������اً، ومع ذلك ي�ستحي������ل تخلي�سها من 

�سطورية الت������ي �سابتها واأ�سفت  العنا�������رص االأ
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عليها ه������ذا الزخم الرم������زي، وقد ورد ذكر 

ودي�س������ة« لهومريو�س  أودي������ب يف »االأ ماأ�س������اة ا

أنه قتل والده  تلميحاً خمت�������رصاً جداً، وفيها ا

وت������زوج والدته م������ن دون اأن يعل������م، واأن اأمه 

يوكا�ست������ه انتحرت �سنقاً ح������ني تك�سفت لها 

أودي������ب فقد ظل يحكم طيبة  أما ا احلقيقة؛ ا

حتى م������ات. وقد و�سفه������ا اأر�سطو يف كتابه 

أكم������ل  »ال�سع������ر« Peri Poiētikēs باأنه������ا ا

ن�سان. منوذج ملاأ�ساة عرفها االإ

أ�سط������ورة اأوديب  ومم������ا ال �سك في������ه اأن ا

قد �سكلت مو�سوعاً حيوياً لق�سايا متعددة، 

أل������ة الق�ساء  أبرزه������ا: ق�سي������ة امل�سري وم�سا ا

والقدر. فكثري م������ن الباحثني تناولوا م�ساألة 

احلري������ة والقدرية يف م�سوؤولي������ة اأوديب عن 

ب وغ�سي������ان املحرم. ومن  جرميت������ي قتل االأ

الوا�سح اأن الق�سة تتنباأ مب�سري اأوديب حتى 

أ  قبل اأن يول������د، وهذا التنبوؤ ميك������ن اأن يقرا

أو بو�سفه  ن�سان، ا بو�سفه ا�ستالب������اً حلرية االإ

مر  حكم القدر الذي ال مهرب منه. وهذا االأ

ول،  أ�سطورة القتل االأ ين�سح������ب بو�سوح على ا

�سطورة انعكا�ساً طبيعياً  حيث كانت ه������ذه االأ

ل������دى القبائل البدائية،  للحياة االجتماعية 

�سطورة  ولي�������س غريب������ا اأن تك������ون ه������ذه االأ

حقيقة اأنرتوبولوجية دامغة عا�ستها ال�سعوب 

ن�سانية يف مراحل تاريخية حمددة.  االإ

ومم������ا ال �سك في������ه اأن نظري������ة فرويد، 

خ������الق واحل�سارة، واحدة من  حول ن�ساأة االأ

نظريات عديدة، حاول������ت كل منها اأن تقدم 

روؤي������ة حمددة، وت�سور �سمويل، لعملية انبثاق 

ن�ساين.  خ������الق يف املجتمع االإ احل�سارة واالأ

ولك������ن نظرية فرويد متت������از على ما غريها 

باأنه������ا اعتم������دت الطاقة الرمزي������ة املكتنزة 

�ساط������ري يف تف�سري عدد كبري من الق�سايا  لالأ

ن�سانية، فاكت�ست  الوجودية للمجتمع������ات االإ

بطابعها اجلمايل وال�سحري الذي جعلها من 

ول من  اأكرث النظريات انت�سارا يف الن�سف االأ

القرن التا�سع ع�رص. 

ومم������ا ال �سك في������ه اأن ه������ذه النظرية، 

كغريها من مقوالت فروي������د وت�سوراته، قد 

تعر�ست للنقد ال�سيكولوجي وال�سو�سيولوجي 

دون انقط������اع على مدى قرن م������ن الزمان، 

ولك������ن هذا النقد املتوا�س������ل املتدفق اأ�سفى 

على النظرية واملقوالت الفرويدية مزيدا من 

ال�سح������ر والبهاء والقوة، فكانت نظريته هذه 

أ�سبه بالنواب�س الفكري������ة التي ما اأن تلم�س  ا

حتى تنه�س بقوة اأكرب مما هو متوقع لها. 

وميك������ن القول يف نهاية ه������ذا املقال: اإن 

فروي������د قد اأح�سن توظي������ف الرموز املكتنزة 

�ساط������ري، وا�ستثمره������ا بطريقة ملفتة  يف االأ

للنظ������ر يف ا�ستك�ساف������ه جلوان������ب خفية من 

ن�سانية على نحو يت�سف بالر�ساقة  احلياة االإ
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واجلمال؛ وال ريب يف القول: باأنه كان ميتلك 

ق������درة مذهلة عل������ى التولي������ف اخلالق بني 

�ساطري يف تف�س������ريه لن�ساأة الدين  الرموز واالأ

والقي������م االأخالقية واحل�س������ارة، وقد متيز 

التف�س������ري ال�سيكولوجي ال������ذي قدمه مل�ساألة 

االأخالق بطابعه اجلم������ايل والفل�سفي الذي 

أ�سده  كان وم������ا زال مثار جدل وح������وار على ا

منذ عهد فرويد حتى اللحظة الراهنة.
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