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Abstract 
The resurgence of Islamic civilization has many faces, including the summoning of 
historical figures in Arab novels and the embodiment of these characters in them. The 
novel "A Small Death" written by Muhammad Hassan Alwan is one of the most 
prominent examples in which the narrator wears the mask of the elder Sheikh Ibn 
Arabi on his face. This research relies on the descriptive-analytical method and Freud's 
theories in the analysis of personality, and Jouissance Lacan, theories that are defined 
in the context of psychology. This science helps the researcher to analyze the 
reflection of the personality of Ibn Arabi in the mirror of time and the thought of the 
contemporary intellectual. Among the achievements of this article: The character of 
Ibn Arabiya in this novel is a masochistic character, and the reason for this goes back 
to his childhood and his father's behavior towards him; The father was a strict and 
expectant person, and the child was unable to respond to his father's expectations, 
which led to the child feeling guilty and punishing himself. The whole novel was the 
story of Ibn Arabiya's attempts to escape from his anxiety stemming from his past and 
to reach calm, in short, he wants to achieve his Jouissance. In fact, it is the search for 
geometry that can explain Ibn Arabi's behavior and what he has in mind about 
following the path of Sufism. Ibn Arabi turned to Sufism with the encouragement of 
the one whom Fatima ibn al-Muthanna met, and he searched the Islamic world from 
west to east to reach its four pegs. And at every stage of his life, he gave up some of 
his worldly desires to become worthy of the position of the pole, the position in which 
he would see his happiness, the happiness that Lacan calls a Jouissance. 
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 امللخص

استدعاء الشخصيات التارخيية يف الروايات العربية  كمبا يف ذل ،إنبعاث احلضارة اإلسالمية له وجوه خمتلفة

 قوميتبها حممد حسن علوان هي من أبرز األمثلة اليت كرواية "موت صغري" اليت هذه الشخصيات فيها. قمص وت

ويستند هذا البحث إىل الطريقة النفسية )نظريات فرويد يف  .رب ابن عريبكاأل ةالشيخيشخص فيها الراوي بتقمص

. هذا العلم يساعد ية، وهذا يتم من خالل وصف وحتليل مضمون الرواان(كال كجاسانس يجوحتليل الشخصية و

إجنازات هذا املقال: ر املثقف املعاصر. من كيف مرآة الزمن وف اس شخصية ابن عريبكل انعيعلى حتلالباحث 

يات والده كيعود إىل طفولته وسلو كوالسبب يف ذل ،يةش يف هذه الرواية هي شخصية ماسوشخصية ابن عريب

ه، مما أدى إىل شعور الطفل ن الطفل من استجابة توقعاتكم، ومل يت آمالً به و  ان األب شخصًا صارماًكجتاهه؛ 

انت قصة حماوالت ابن عريب للهروب من قلقه النابع من ماضيه كبالذنب ومعاقبة نفسه. إن الرواية برمتها 

ن أن كسانس هو الذي مييسانسه. الواقع، البحث عن جوئيوالوصول إىل اهلدوء، وباختصار، إنه يريد حتقيق جوئ

جاء  عريب إىل الصوفية  التصوف. واجته ابن قةيطرابن عريب وما جيول يف خاطره حول اتباع  كيفسر سلو

يبحث العامل اإلسالمي من غربه إىل شرقه للوصول إىل أوتاده األربعة. ف .املثىن تفاطمة بن ،تهيمرب بتشجيع من

 يري، ختلى عن بعض رغباته الدنيوية يف أن يصبح جديراً مبنصب القطب، املنصب الذي اتهيمن ح ل مرحلةكويف 

 .سانسيجوئ انكها اليسميه سعادته، السعادة اليت يف

 ةيليالدل لماتكال

 .عريب ابن يعل نياآلخر ريتأث ان،ك، ابن عريب، حتليل الشخصية الفرويدي، جوئيسانس الريموت صغ
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 املقدمة

إن التصوف مفهوم مليء بالتحدي، لهه عديهد مهن املؤيهدين واملعارضهل يف العهامل اإلسهالمي.        

يعتهههربه الهههبعض ضهههارًا بهههاوتمع اإلسهههالمي ومعتقداتهههه ويقدمونهههه علهههى أنهههه مصهههدر الب هههد ع        

روهنم يخلفاء األنبياء وة صوفتيعتربون امل وعنه ون يدافعيُوج د من   ويف املقابلواالحنرافات؛ 

 عامهة النههاس فحسهب، بههل إن   لرامهة ا  ومشههي.ته. لهيس هههذا شهائعًا بهه   ك وأعمههاهلم لقديسه 

« يات فارسه يه در ادب يشهاهد بهاز  »تهاب  كان كه  له أيضًها. يف حه  يه واملثقفل يتجادلون فاملتعلمل 

تهب حتهديًا الهيت نُشهرت يف ههذا      كثهر ال ك( يف العقود املاضهية مهن أ  ش1٣٨1سا )يوس مريلس

، فههاز م2016ث يف عههام يههاوههال داخههل الههبالد فهههذا هههو أيضهها التحههدي يف العههامل العههريب   

يف سهرية حمهي الهدين    « مهوت صهغري  »تابته روايهة  كر العربية لكوحممد حسن علوان جبائزة الب

 اهلجري. خ الصويف العظيم يف القرنل السادس والسابعيالشبن عريب، 

احلهب   »هها:  يقهول ف ييب عهر  ابهن  الهدين  حميهي  تبهها كة عنواهنا من عبارة يأخذت هذه الروا

وآثههار الصههويف   فههي حممههد حسههن علههوان يف هههذه الروايههة بسههرد قصههص     تكوالي«. مههوتص صههغري 

ثههر كنههه يقههتحم إنسههانه مقههدما إيههاه يف أ  ك، ول«يههةكالفتوحههات امل»رب، ابههن عههريب صههاحب  كههاأل

الشهيخ  »حلظات ضعفه اإلنساين وأرق حلظات عشقه األرضي. يف الواقع، قهد اختطهف علهوان    

وتغههوا الروايههة يف حياتههه العاطفيههة  إىل عاملههه الروائههي الرومانسههي املفعههم باملشهاعر، « ربكه األ

 نكه الهيقل املطلهق. ول   كاختطاف قلبه بعد وقوعه يف العشق، وحريته اإلميانية  ثها عهن ذله   و

ة يه ن ابهن عهريب يف روا  يي الهد يه حم نظهرون إ  ي الله بهأن  البهاحث  يه التنو من البد شيء لك قبل

لههي، العالقههة هلهها بههابن ييمتههوت يف عههامل ختا ويههلههد وحتولههة تُية متخيشخصههكإال « ريمههوت صههغ»

 ي.خيقي التارياحلق الصويف ائنكعريب ال

نه كأساس املنهج النفسي مي ية عليل الروايأن الناقد األديب يف حتل "حسل باينده"يعتقد 

لهق األثهر األديب )املؤلهف(، الهذهن     خيشاف أحد احملاور الثالثة الرئيسية: الذهن الهذي  كاست

عهامل خهارا العمهل     الشخصيات داخهل األثهر بفصهلها عهن    قرأ األثر األديب )القارئ(، ويالذي 

ز ههذا املقهال علهى احملهور الثالهث )أي حمهور       كه ري(. ف2٨5 إ  261 ،ش1٣90، ندهي پانظهر:  ي)

 ة.يعن العامل اخلارجي( يف دراسة هذه الروا ل شخصيات األثر منفصالًيحتل

 ة املوضوعيأمه

وجههاً   تفسريه البن عريب يف هذه الروايهة، ومهن شخصهية ابهن عهريب تقهدم       للقد مجع علوان ب

ث للتصهوف واملتصهوفة؛ قضهية    يمتفقا مهع توقعاتهه، الوجهه الهذي يتفهق مهع تصهور اإلنسهان احلهد         
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أو  تورفضه  اتهب عنهه  كتهب العديهد مهن ال   كبري من املثقفل اجلهدد و كاستحوذت على أذهان عدد 

وههذا ميهههد الطريههق للبهاحثل للتعامههل مههع ههذه التصههورات مههن وجهههة     .التصههوف ةقههيطر تدعمه 

 بري مثل حمي الدين ابن عريب.كصويف عن ل ما يقدمه االنسان احلديث يوحتل النظر النفسية

 أس.لة البحث

 ؟«ريموت صغ»يف يصور ابن عريب يف رواية ك 

 مهها يفعلههه ابههن عههريب يف مرحلههة البلههوظ مظهههرا مههن مظههاهر الضههغو            صههبح يههف يك

 ؟النفسية اليت يواجهها وهو طفل

 ما هو الدور اآلخر يف تطور حياة ابن عريب؟ 

 ات البحثيفرض

 سانس اخلاا به.يبحث عن جويأنه ماسوشي  يصور ابن عريب علية، ييف هذه الروا 

  هية عليته يف طفولته وضغو  والده العاطفيترب هو عريب ابن يف املاسوشية شلکما. 

  مرة لكنه يشعر باإلحبا  يف كل ،نيسانسه يف عالقته مع اآلخريجو يسعيابن عريب 

 .نتهيكلس مصدرك آخر اًشخص يريف من متع أخرىألنه جيد نفسه حمروما 

 ات البحثيخلف

عههرب املنهههج النفسههي بههالء حسههنا، ووجههدوا يف هههذا املنهههج ضههالتهم،        النقههاد ال بعههض يأبلهه

ان رائههدهم يف هههذا حممههود  كههولوجي ال غبههار عليههه، وكفوظفههوه ملقاربههة النصههوا بعمههق بسههي  

زا كه مرُ «أبهو نهواس احلسهن بهن ههان      »تابهه:  كعباس العقاد، فهو درس شخصية أيب نهواس يف  

ون كه على التحليهل النفسهي لفههم مهزاا الشهاعر الفطهري، واإلبانهة عهن طبيعتهه، فخلهص إىل           

الشههاعر نرجسههيا وعاشههقا لذاتههه، وحممههد النههويهي، الههذي تنههاول عقههدة أوديههب عنههد الشههاعر   

 النفسههي التحليههل» الرائههد تابهههك يف إمساعيههل الههدين عههز املصههري الناقههد قههام مههاكو .نفسههه

، ودراسهة خريسهتو   «عقدة أوديب يف الرواية العربية»طرابيشي:  جورا دراسة كذلكو ؛«لألدب

م يالنقههههاد حههههاولوا أن جيههههدوا للمفههههاه  ؤالءإن ههههه«. النرجسههههية يف أدب نههههزار قبههههاين »جنههههم: 

ة سندا من خالل عامل الفن واألدب. غري أنه مل يتم إجناز سهوى القليهل   يواملصطلحات النفس

  ال يف الفروع العربية جلامعاتنا داخل البلد. يف هذا او

ارل غوسهتاف  كه "بدرجة أقل على نظريهات  فرويد، نظريات على العرب النقاد معظم زكري
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 يالگوهراهر ك  يگر  ل يه روان حتل»ش( يف 1٣96) امحهدزاده  يعله و  ينيروبه ل يه خل تهب كما ك" ونغي

ن إلجيههاد تههأثري الالوعههي ايونههغ، يسههعيمتههأثرين بنظريههات « ابههن فههار  يرباكههه يههرشههد در تائ

شخصههية  اندرسههيو الفههار  واسههتخدام الرمههوز يف قصههائد ابههن ةميههواألمنهها  القد اجلمههاعي

 يفو آخرون  ينيل برويحاول خلما كو .ةميوظائف هذه األمنا  القد بالنظر إ  الفار ابن 

اوانهه  كه بهر نقهد روان  يه كبها ت  يميشهدن در اشهعار نسه   « خهود » چرال ب؛ يه تها فر  ياز مهانندساز»

يف  امهل كالاإلنسهان   رةكه وفقها لف  ينينسه الهدين  شخصهية عماد ل يه حتل« امهل كانسان  يالگو هن ك

 يههها علههين فيمعتمههد ،تهيشخصهه ة يفامنههكة اليألبعههاد النفسههإسههتعرا  اة و يصههوفقصههائده ال

ان حظيهت بأقهل   كه ال كن نظريات جاكول. ةيونغ النفسيومبادئ مدرسة  ياألصل النموذا رةكف

نههه مههن الصههعب حهه  العثههور علههى مرادفههات      هلههذا ا، مههن النقههاد العههرب   قههدر مههن االهتمههام  

ن يف األدب الفارسهي،   تقهدأ أعمهال قيمهة يف ههذا      كه ملصطلحاته النفسية باللغة العربيهة ول 

 :كاوال، مبا يف ذل

اثههر « تهها انتههها حضههور »نقههد شههعر »حتههت عنههوان: ههث ( يف ش1٣91) يديعبدالرضهها سههع

اين يف كه وصهف تعهبريات ال  « انكه ال اويكه  روان در سروهه رواين رشهد  منظر از ،س په يسهراب 

 ات درس شعر سهراب سبهري.ريعبتعلم النفس وبناءً على هذه ال

شههرزاد از   ييگرو قصهه  ههاي  گفتر نها  »( يف ش1٣97ور )به  يميو آزاده ابراه ييه صدرايرق

 ألهف  قصهص  يف شههرزاد  أنوثهة  دور علهى  الضهوء  تسهلي   حهاوال  «انكه ال كها يمنظر روا نشناسه 

 فههاهيمم ة فضههال عههنيفوخ مههوجز مههن روايههة القصههص الشهه يتقههدأ تههار خههالل مههن وليلههة ليلههة

 النفسية. "انكال"

 روانتحليلگر ي»( يف ش1٣٨٨اشهرف خسهروي )   و فهرد  مريبهاقري  اصغر علي سيد تبك ماك

 ابهن  قالهه  مها  يشهرحان  اليهونغي،  الهنفس  علم باستخدام «مكاحل فصوا در عريب ابن رؤياي

 احللههم، يف بههه مكههاحل فصههوا تههابك هههو واهلامههه حلههم يف رمكههاأل الرسههول رؤيههة عههن عههريب

 فصههول تهاب ك وحمتويههات الهن   صههورة يف ظههر  الههذي نفسهه  عههريب ابهن  هههو ههذا  أن ويعتقهدان 

 م احملتويات يف الشعور ابن عريب. كضا تراأي هي مكاحل

(، يف ش2017): مسهرية ردة حسهل احلهارثي    مقهاالت منهها   «ريمهوت صهغ  »ة يروا عن تبك

، باإلضهافة  «الصور ة والداللة ؛ رواية موت صغري حملمهد حسهن علهوان منوذجها     ،انكامل»مقال 

ان ودوره و أمهيته كتطرق إىل معىن امليتناول سرية املؤلف فابن عريب مث ي ،تابكح الإىل شر

إشارات إىل العنوان والغطاء واالهداء  كيف هذه الرواية. مث هنا كذلكيف العمل القصصي، و
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وخ، والهربزخ  كه الباحثهة دالالت ال  تانيهة. يف مها تناوله   ك، حتت عنوان الهدالالت امل كوما إىل ذل

 والقبلة يف هذه الرواية. 

االتصههال غههري اللفظههي يف روايههة مههوت  ( »ش1٣99  و آخههرون يف مقههاهلم )يعبداألحههد غهه

سعون إىل دراسة هذه الرواية من وجهة نظهر  ي« ةصغري حملمد حسن علوان دراسة سيميولوجيّ

 الغضهب كر حهاالت  ية تصهو يه فيكا باملنههج السهيميائيي و  كأمنا  التواصل غري اللفظي، متمسه 

 ها.ريوغ الوجه وحاالت الرأس اتكق حريرط عن والقلق واخلوف

اهتمّ املنهج النفسي يف النقد العريب احلديث باألديب وجتاهل النص األديب، مُغفِلًا إياه. 

لة، ومهههن خهههالل تطبيهههق األسهههس النظريهههة    كاول تفهههادي ههههذه املشههه يهههغهههري أن ههههذا املقهههال  

ان، تصهور  كه وتوضح يف الوقهت نفسهه، قهدر اإلم    ،قدم نقدًا شامالً هلذه الروايةي ،الصحيحة

 ن عريب واملتصوفة.املثقف املعاصر الب

 ةياملبادئ النظر

سهانس  يجوئوة يل الشخصه يه يف حتل "فرويهد "ات يه يعتمد التحليل النفسي هلذه الرواية علهى نظر 

(Jouissance )"يات ابههن كل مههن هههذه النظريههات تشههرح جههزءًا مههن شخصههية وسههلو  كهه؛ و"انكههال

 :عريب

 دياملاسوشية يف منظر فرو

اة( و يهه)أو احل(Eros) "روسيههإ"زة يهه: غرلتياألساسهه لزتيههالغر مههن لك( متشههId) "اهلههو"إن 

ن وحهدات  يوكه ت ف الهذرات و إ  يتهأل  دائمها إ   "روسيه إ"هتهدف  . )أو املوت( "ريالتدم"زة يغر

فههي   زة املهوت يه غرأمها  اة. يه اسهتمرار احل  بقائها، أي إهنها هتهدف دائمها إ     يعل والعمل ربكأ

اة يه إهنهاء احل اء ويهدم األشه  أي أهنا هتدف إ  اإلرتبا ، كيكت الذرات و تفيتفت إ هتدف 

تصهرف  تل مهن ههذه الغرائهز    كه و .الفصهل الثهاين(   ،الهف  م1982جموند،يد، سه يه انظر: فرو)

إال بعههد تقيههيم   هلههاال يسههمح ( Ego) "األنهها" نكههول ان يريههد أن ينفجههر يف أي حلظههة كههمثههل بر

 الظروف البي.ية.

جهة  يونت ة الطفهل يشخصه  تتقرّاس ذاكيتقمص الطفل شخصيات اآلخرين لتجنّب العقاب وه

( يإذ أن وراءه )األنها األعله  »يف الطفهل:   (Super Ego) "ياألنها األعله  "هذا اإلسهتقرار ههي إنشهاء    

ام يههدث يف األيههة األب الههذي يعههها، أال وهههو تقمههص شخصهه يمج التقمصههات أهههم و أول مههنكي

ة األب يشخصهه تقمههص نكهه( ول52 ،بم 19٨2د، يههفرو«).شههخص لكاة يههخ حيمههن تههار  األو 
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"بيأود"عقدة وين كيؤدي إىل ت
1
ل النفسهية  كههذا مها يسهبب العديهد مهن املشها      و ضها. ييف الطفل أ 

يف ختهام ههذه   «: »طوطم و تابو» تابهكة يف ياخلتام لمةكال تابةك يد عليث  فرويث يلإلنسان، ح

ة يه تلتقهي بدا ب يه لتها، وههي أنهه يف عقهدة أود   يحصه  ركه د أود أن أذيالدراسة املعدة باختصار شد

ل النفسهي، مهن أن   يه يف تطهابق تهام مهع مها أثبتهه التحل      كن و األخالق واوتمهع والفهن، وذله   يالد

بهدو  ياآلن وممها   نا حهيت اتهلامإقدر ما استوعبتها  يع العصابات، عليهذه العقدة متثل نواة مج

ة الشهعوب انطالقها مهن نقطهة     يضا حل ههذه املعضهالت يف نفسه   يأ نكميمة، أنه ي  مفاجأة عظ

 (1٨4 ،م19٨٣ ،ديفرو).«ة العالقة مع األبيفيكملموسة واحدة وهي: 

زة يه ة بإعتبارهها الغر يزة اجلنسيالغر ي يف اهلو للتغلب علريساعد األنا غرائز التدميإمنا 

صهبح هههدفا  يعهر  نفسههه ل يفإنههه  كام بهذل يههالق خهالل  مههن نهه كروس، وليههة مهن إ يههأمه ثهر كاأل

ان األب، الهذي ههو   كه وإذا  .ياألنها األعله   تنتقهل ههذه الغرائهز إ    ف ك و اهلهال ريالتهدم لغرائهز  

ع الطفهل الوفهاء   يسهتط يعهزز ههذه الغرائهز ق لهق قيهود وتوقعهات ال      ي، ينها األعله  قدوة تقمهص األ 

د، يهههفروانظهههر: هبههها، فإنهههه سيشهههعر بهههالعجز، وههههذا العجهههز سهههيؤدي إىل الشهههعور بالهههذنب )   

همهها، هههو يال السههلطة، وثانيهه: أوهلمهها القلههق حل أصههللبيههفالشههعور بالههذنب (. »94 ،م1996

ة. يه زية دوافعه الغريالعزوف عن تلب يرغم االنسان علي. فاألول يالحق، القلق إزاء األنا األعل

، فإنههه يومههة الرغبههات احملرمههة عههن األنهها األعلهه مياسههتحالته اخفههاء د أمهها الثههاين، فنظههرا إ 

وهههذا الشههعور (. 94 ،م1996د، يههفرو« )إنههزال العقههاب بنفسههه إ  كفههوق ذلهه دفع باالنسههانيهه

ه يسهمّ يوههذا مها    ا ومعاقبهة نفسهه لتهدئتهه   ريبالذنب يدفع الشخص لالستسالم لغريهزة التهدم  

 .(masochismة )يد املاسوشيفرو

  "انكال"يف منظر سانس يجوئ

، مهن خهالل   ةديه يبعهد الفرو ان، باعتبهاره رائهدا يف علهم الهنفس يف مرحلهة مها       كال كجا يسعي

أسههاس رغبههات   يعلهه "ديههفرو"م يح تفسههري آخههر ملفههاه ياقتههراح مفهههوم جوئيسههانس، إىل توضهه  

 البشر.

 ناكه أن الة، يف حهل  يبيوين الشخصية على املرحلة االودكت يعليز كعلى التراعتاد فرويد 

. والدة الطفههلن مههن وقههت يوكههبههدأ هههذا التييف إعتقههاده ميتههد هههذا إىل مهها قبههل هههذه املرحلههة و 

 يعتههرب الم،كه بههدأ يف اليان أن الطفههل منهذ الههوالدة وحه  اللحظهة احلامسههة عنهدما     كه يعتقهد ال 

ه الهيت  والدته  ن نفسهه الهيت تشهمل نفسهه و    ع زائفة صورة ذهنه يف لكوتتش منه، جزءا والدته

ن عنههدما بههدأ الطفهههل يف   كهه . ول(46 إ  41 ،ش1٣٨٨هههومر،  انظههر:  تلهه  مجيههع حاجاتههه )   
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 الرمزيهة  لمهات كلقي من عامله اخليها  إىل عهامل ال  أُف والدتهجد نفسه منفصالً عن و الم،كال

 .(1٣5 ،ش1٣٨5 ، ولكي پ)

العامل الرمهزي ههي املرحلهة الهيت يواجهه فيهها حقهائق         يفها الطفل يف كشارياملرحلة اليت 

لرغبهة األم.  د يه س ههو املوضهوع الوح  يصبح من الواضح أنه لييف املقام األول، » :العامل الواقع

ها رغبههة قههالف يلههد أمههه أن تشههفكية أن الطفههل سههوف يههانكد إميههفههتح هههذا املوضههوع اجلديو

 ةست منجهز يل أهنا إي مفتقدة، أمه أن الطفل تشفكيرغبتها بالنسبة له. ويف املقام الثاين، 

د لرغبتهها، أي مهع فهالوس    يه عتقهد أنهه املوضهوع الوح   يتوحهد مهع مها    يمن قبل الطفهل طاملها انهه    

(phallus .)نكه ميدخله األب، يف وضع الهذي  ي هو جمال العمل الذي لالشق ذو راركهذا الت 

 (44 ،م2015در، «).فق  للتنافس واحدا ونكي أن

أمنيتهههه فقهههد راحتهههه و يدفعهههه إىل البحهههث عهههن  يعهههل الطفهههل جيههههذا االنفصهههال عهههن األم  

عهن الفهردوس املفقهود    ة التتحقق أبدا و تصاحبه لبقية حياتهه. إن البحهث   يأمنوهي ، املفقودة

قهوم الشهخص بالبحهث عنهها     يوض عن ههذه اخلسهارة   يال خمتلفة للتعوكواألفراح الضائعة أش

 املطلوبهة  املسهائل  ههذه  انكه سهمي ال ياتهه، و يع األمور املطلوبة ويف مراحهل الحقهة مهن ح   ييف مج

ويعتقههد أننهها غههري راضههل عههن الوصههول إىل  a" (object a( )Lacan, 1968, 166 .) ائنكههال"

ان عهههن ههههذا املفقهههود  كهههقهههي. يعهههرب اليو نواصهههل  ثنههها للعثهههور علهههى مفقودنههها احلق   a ائنكهههال

اين كه ال سهانس يجوئمفههوم  »: انكه ال لمهات كح ليسانس ويصرح شون هومر هبهذا يف توضه  يجبوئ

وعههادة يتههرجم هههذا ن. كههة{ غههري مميه معقهد جههدا، والترمجههة املباشههرة إىل اإلجنليزيههة  العرب 

 رينطههوي علههى مههزيج مههن اللههذة واألمل، أو بتعههب يسههانس ين جوئكههل؛ «املتعههة»أنههه  ياملصههطلح علهه

: ذاكههههه هقارئهههه سههههانس إ يقههههدم جوئي( مث 124 ،ش1٣٨٨هههههومر، « ).أدق، املتعههههة يف األمل

برغبات ال تشبع، ومبجرد أن نسعى وراء رغبتنا،  ك(، نتحرsubjectsاملوضوعات )كحنن، »

اإلطههالق. حنههن  يا علههيههافك ونكههية لههن يههق هههذه الغايههفاإلسهههام يف حتق -الحمالههة نفشههل فإننها 

 مهن  ثهر كأ يرضهينا  الهذي  الشهيء . عليهه  حنصهل  مما خسرناه، ما ثر،كأ كنشعر دائمًا أن هنا

سانس ههو  يوهذا جوئ (125 ،ش1٣٨٨هومر، «).سانسيجوئ هو هبا نشعر اليت التافهة املتعة

 الرغبات العديدة اليت ننشدها.الذي يساعدنا على تفسري 

 «ريموت صغ»د للماسوشية يف بداية رواية يجتس

 الههداخلي، يبههدأ ريلم والتبهه.كالهراوي، وهههو ابههن عههريب نفسههه، يتواصههل مهع قارئههه بضههمري املههت  

عهامل   إن املؤلهف ليأخهذ القهارئ معهه إ      .الرواية بوصف الصهعوبات الهيت فرضهها علهى نفسهه     
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 ريولوجية شخصهههيته، اسهههتخدم التبههه.كاتهههه وحتليهههل سهههييح ي  الضهههوء علهههيابههن عهههريب وتسهههل 

 أشهههار مهههاك؛ ريزات اسهههتخدام ههههذا النهههوع مهههن التبههه.يهههة و ههههذا مهههن ميهههاكالههداخلي لسهههرد احل 

سههرد األقههوال و  ية علههيههعتمههد هههذا النههوع مههن الروا ي»هههذا املوضههوع:  إ  رديكههالم يعبههدالرح

 ،م1996 ردي،كال) «.ولوجيكيالسغلب اجلانب ياألفعال ... ويف هذه احلالة تربز الذات ... و

 ان الذي اختاره لتجنب الناس ومغادرة العامل:كذا يصف املكهو( 122

قه، يل لفهر  ضه  يه م يه ألنهام اضهطجعت عله   يه ف اضطجعت إذا. أعاله يف مسنم وخكهذا »

( 7 ،م2016)علوان، « جب سقفه.يتجمع يف سنامه و يوإذا وقفت خنقين دخان النار الذي 

وم يه  وخكه ال انكه  ذاكه» :احلياة يف الراحة وسائل لكنفسه من  ابن عريب حرموخ كويف هذا ال

 وطسههت وخ،كههال نكههنههدف يف رية صههوف مل يه إال متههاعي. حشههيههوجلتههه أول مههرة. ومهها زدت عل

تجمد يقيت و دوايت اليت يجانبه لفائف أوراقي و مصباحي و ل ه مش ، إ يف مغموس وضوء

 (8 ،م2016علوان، « ). وخكيف جدار ال ديالوح الرف فوق لهاك وّمةكء مها شتاياحلرب ف

ن مههن كحهه  يههتموحههه جسههده فرُن هدفههه مههن هههذه األعمههال، هههو تنقيههة  ييقههدم حمههي الههد

طالهب اخللهوة ومها أمضهاها      يعله  املتهاع  ههذا  ثركما أ»هما: ية إلر اإلهلياإعدادمها إلشعاع األنو

ة الصوف بالنوم، يحش كذل يعل عتية ضيسهرت ألشهد مطالع األنوار اإلهليف إفسادي. إذا 

ة قرقهرت بطهين فجعهت و انشهغلت ... أي     يف األسهرار القدسه  يه وإذا لزمت الصهمت ألمسهع حف  

ح: معناه الواضح وهو حماولة يمعنيان يف هذا التصر كهنا( 8 ،م2016علوان، « )عزلة هذه!

وهو أنه ليس مسهتعدا لتلقهي   ،اخلفي  انفسه ومعناهيف لتوفري األرضية إلشراق األنوار اإلهلية 

 شعر بالذنب يف ذاته.يهذا املنصب، أي أنه 

ق طههاب ي» :تههبكي ولالوسههواس و املههؤمن  يمرضههيسههاوي فرويههد هههذا الشههعور بالههذنب بههل      

معرفتهههم  ي علههلد املههؤمنيههكالوسههواس القهههري مههع تأ  يملههه مرضههياإلحسههاس بههاإلمث الههذي  

العبادات )ونعين هبا الصهلوات و االسهتغاثات    بدو أنيا يف أنفسهم، وريبكملون إاما يبأهنم 

ة، وخاصهة األفعهال   يه وميع النشهاطات ال يه ة ترافهق مج ية وقائيمة دفاعي( حتمل قكذل وما إ 

 (٣2 ،م2017د، يفرو«). املألوفةريغ

شخصهية  زن يه الهذنب الهذي   وههو  ة، يه ر هذا الذنب للقارئ طوال الروايياول املؤلف تصو

مها  يقها ذم يتعرفهت رف »ذا يصهورها لقارئهه   كه بالتوتر يف نفسه ، وهأنه يشعر درجة  إ الرواية 

 ومل جمنهون  قهرد  مثهل  تفهي ك. قفهز فهوق   كستأذين يف ذله يامسه القلق. مل أسأله مرافقيت ومل 

 جبهزع  تعلهق  منههما  طردتهه  لمها كخهر. و اآل إ  قفهز  تهف ك مهن  طردته لماكفارقين بعدها ق . ي

 (.355 ،م2016علههوان، « )يرقههبيت مههرة أخههر ينقض علههيههلبههث أن يال مث الوقههت بعههض شههجرة
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، الذي يصاحبه التعذيب العصايبمن جانب  كهذا النوع من السلو يطلق علماء النفس عليو

للعثههور علههى جههذور هههذا املههر  يف ابههن    .(masochism« )املاسوشههية»الههذايت لتحقيههق اهلههدوء  

 ماضيه:عن فتّش الباحثون يعريب، جيب أن 

 ألحالم لد ي فروريأساس تفس يعلن ي حُلم حمي الدريتفس

: يقهول  «غة احللهم؟ يصه  مبهمة نفسه النائم األنا لفكيملاذا »السؤال هذا ه على تباجإفرويد يف 

 لسههتعين يوكههالت دور يف حلههم لكهه. فههإن ري حلسههن احلههن أن جنههد هههذا التفسهه   ريسههيومههن ال»

أو  هل الصهراع،    نبعهث مهن اهلهو،   ي انكه إن  يزيمطالبة األنا بإشباع حافز غر بالالشعور يف

اة يههشههعوري يف ح ا النشهها  القبههل يههنبعههث عههن بقا ي انكهه، أو إختههاذ قههرار، إن  كأو إزالههة شهه 

حس هبهذه املطالبهة   يصهدر عهن الرغبهة يف االحتفهال بهالنوم، فه      يأن األنا النهائم   يقظة. عليال

 (59 ،م2000د، يفرو«).للتخلص من هذا اإلزعاا يسعيباعتبارها إزعاجا و

هههذا  لدخيههأن  الباحههث نكههميتفسههريه وب بوتههةكعلههى عههامل الرغبههات املاحللههم نافههذة تطههل 

مههن    جههزءاً ري؛ ألن احللههم يههث   نفسههه د مههن املعلومههات مههن احلههامل    يهه زامل يصههل علهه  يالعههامل و

ن كهه مي مههن الروايههة تسههرد حلمههاً    79-7٨الصههفحات  عههن متنههاول احلههامل.    الالشههعور، بعيههداً 

نسههرد  كلروايههة، لههذليف ادث الالحقههة احلههوال كههملههها ألنههه يفسههر  كة بأيههتسههميته مفتههاح الروا

 هنا:بعض هذا احللم 

 الطريهق  ههي  أغهال   و املشهي  عهن  عهاجزا  أصبحت... أنفاس بال إشبيلية أزقة يف ضكأر»

 حههول متلههفٌّ متسههاح ذيههل   فيظهههر احلجههرة أغههالل مههن لههتخلص حمههاوال قههدميّ أشههدّ... لهههك

ساقي. ويف األفق تراءت   سفن النورمان ذات الرأس التنّيينّ علي بسا  من النار و تقترب 

مههين والقههوم علههي سههطحها يلوّحههون   هبههراواهتم مههن بعيههد... فخرجههت أصههابعي مههن املههاء         

الحمالههة... احنسههر املههاء  كهالهه أنههين شههعرت. الصههوف مههن رةكههمعقههودة ببعضههها بعضهها مثههل 

... ةكه عت قرع أقدامهم و هم يقتربون مين. أنا عهاجز عهن احلر  وجهي ومس يفجأة وسقت عل

 يف تفهي كأن يهشّم رأسي هبراوته. غاا رأسي بهل   كيوش اآلن فوقي يقف أحدهم أن فعلمت

 نهههاكل خفيفهة  تّههان،كال مهن  عبههاءة منهها  بههدال علهيّ  نزلههت بهل  تههأتِ، مل نهها كول الضههربة انتظهار 

صهاحب العبهاءة فرأيهت قائهدا مل أتهبل مالحمهه... وحملهت القائهد          ىرأل ورائي التفت ... داف.ة

 فهتح  قهد  بهه  أينكه ، فالتفت إ  و «من أنت يا عماه»يقف إ  جواري وهو يتأمل األفق. سألته: 

[... تردّد صوت أيب باآليات و أنا أفهتح  لَمِن  الْمُرْس لِل  كيم  إ ن َّكو الْقُرْآنِ الْح  يس: ]ليجيب فمه

 (79- 78 ،م2016علوان، « ). ... عيينّ جبهد
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يف ونههها تواجههه مقاومههة  ك، ليوى الشههعورتسههعى للوصههول إىل املسههت ة يالرغبههات الالشههعور 

ن هلها أن  كه ون مهن املم كة األرضهية لظهورهها، فسهي   ي، إذا وفرت الرغبات الشهعور كغضون ذل

 (. 162 ،م1962د، يفروانظر: ) تظهر أيضاً

ة ياملهة باحلالهة الشهعور   كل صهحيح، فهنحن  اجهة إىل معرفهة     كإذا أردنا تفسري حلم بش

مهت يف احلالههة  كملههة الالشهعور، أي املهواد الهيت ترا   كألن احللهم ينطهوي علهى ت   »، اللحظهة  كلتله 

ل صهحيح إال عهن طريهق    كن تفسهري احللهم بشه   كبدون هذا الوعي ال مي ة يف الالشعور.يالشعور

اد جيه إىل أحداث اليوم السابق للحلم إل هلذا السبب، نعود( 52 ،ش1383 ،ونگي) .«الصدفة

 :ليي ماكن هذا احللم. يسرد الراوي أحداث اليوم السابق يوكالسبب لت

مهها ال أحههب و  يعلهه( أيب) فههأجربين... واتسههاخه املههاء بههرودة تههزعجين و السههباحة رهكههأ نههتك»

 لأسههبح بهه  وم فههأمرين أال أخههرا مههن النهههر حههيت  يهه ذات ؤيكههق. غضههب مههن تل يههأمههرين مبهها ال أط 

. ..منتصهف النههر. وههن سهاعداي      موقفهه... سهبحت حهيت    يه فأصرّ عليت وتوسّلت إليكه. بيضفت

الضههفة  يعلهه ضههانكريأيب و سههلوم  رفين معههه. انتبهههت إ جيههار يههال مث شههعرت أن التيسههبحت قلهه

 (.76 –75 ،م2016علوان، « )خرجنا معا النهر و جذبين حيت ا قفز سلوم إ ريلحقا يب. أخيل

 رغبهات أبيهه   يغري قادر علهى اإلجابهة عله    املدلل االبن: فررةكنفس القصة املتالقصة هي 

وجيهربه علهى حماولهة اإلجابهة     واألب غاضب من املوقف وههذا االسهتياء يزيهد مهن قلهق الطفهل       

 األب لطلهب  االسهتجابة  مهن  االبن نكمل يتمرغبات والده )هنا هي السباحة عرب النهر(.  يعل

ل عقهدة  يكه، وهو الشهعور النهاجم عهن تشه    يعورا بالذنب فش يثري الغضب وهذا غضبه ويواجه

ة يتم إعهداد ههذه املسهألة، وههي األرضه     يه د القلهق، و يه در الطفهل نتيجهة لتزا  خيو .أوديب داخله

 وين احللم الذي وصفناه.كاملناسبة لت

إبنههه،  يعلهه خطههرا بذاتههه لكشههياألب ة خاصههة. يههلههد بههاألب مشههوبة بازدواج إن عالقههة الو

وحي يه وحي باملهابهة و اخلهوف بقهدر مها     يه ه، نهراه  يه وعل»ة بهاألم:  يه البدائ عالقتههذا هو  وسبب

ن أن جيعههل الطفههل  كهه( هههذا اخلههوف واملهابههة مي ٣٣ ،م199٨د، يههفرو«). و االعجههابلبههاحلن

عهود مصهدر الشهعور    يو«: »زة والثقافهة يه الغر»تابه كيشعر بالذنب، وهذا ما أشار إليه فرويد يف 

د أهنها تنهتعش   يه ب السهن،  مهن  رةكه مب مرحلة يف جتري انتكة اليت يات الروحيالعمل باإلمث إ 

دة، فتخل هف حالهة مهن ترقهب جمهيء اخلهوف احملهدق        يه ة جديلغو آين دافع لكالدوام عرب  يعل

تفهاقم بفعهل   ين أن كه ههذا الشهعور بالهذنب مي   (؛ و٣2 ،م2017د، يه فرو«)ةيه ة ثانيدائما من ناح

 عوامل أخرى.
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، قهي دافهع أخال بسهبب  تهها أو  بكبسهبب  ة يالشهعور رغبهات ال يواجه مقاومة لنقهل ال  األناإن 

 ريلألحالم رموز خاصة تسهتخدمها للتعهب  »: يل احللمكتشيف  هايلإلشارة إل زيفيستخدم الترم

تصهل بهه مهن أههم ههذه املمنوعهات طبعها،        يعن املوضوعات املخجلة واملمنوعهة، واجلهنس ومها    

د، يه فرو«).ةية عن االمور اجلنسه يناك نتحدث باللة حياتنا العاديقة الرمز مألوفة يف حيوطر

ر كههذ مقنههع؛ لكبشهه امنههةكال ارهكههر أفيسههتخدم رمههوزا مههن أجههل تصههو  ي( واحللههم ٨9 ،م1962

 يف تفسهري الصهور املقدمهة يف    لتابه تفسري األحالم، الذي يسهاعد البهاحث  كفرويد بعضها يف 

 :ياحللم مرة أخر دعونا ننظر إ  .(٣79 ،م1994د، يفروهذا احللم )

ن كه ميث يشهعر احلهامل باهلهدوء واألمهان، و    يه ان حكه أشبيلية )موطن احلامل( ههي م نة يمد

ن ههذا األمهن تعطهل    كه ل، ث جيهد فيهها الطفهل نفسهه آمنهاً     يه اعتبارها رمز من رموز الطفولة ح

حلمايته من  يض يف شوارع املدينة  ثًا عن مأوكبسبب غزو األجانب. جيد احلامل نفسه ير

 .هيعثر عليع أن يستطيال نهكول رشق احلجارة

الضهغ  النفسهي الهذي تعهر  لهه حمهي الهدين مهن قبهل والهده، ومل            يدل عليل هذا كإن 

 عجز حمي الدين عن اهلروب إىل ذروة عقدة ريشي. ةكرحليتوقف عن افيعد يستطيع حتمله 

لهتخلص مهن األغهالل    اأشدّ قدميّ حمهاوال  »تضح هذا العجز بوضوح يف هذه اجلملة: يب ويأود

 ههو « ل متسهاح يه ذ. »(78 ،م2016علهوان،  ) «ل متساح متلفٌّ حهول سهاقي  يظهر   ذياحلجرة ف

 لكب عند الرجال يتصور القض: »ن التعرف عليه يف بيان فرويدكوميأو فالوس رمز القضيب 

 ريشه ي( و٣6٣ ،م1994د، يه فرو «).  و جهذوع الشهجر و...   يلة مثهل العصه  ياملسهتط  املوضوعات

ل، فإن عقدة أوديب مفروضة يما قكوب يل عقدة أوديكتش ن إ يه حول ساق حمي الدالتفاف

 على االبن من قبل األب.

 ههو  لالتهن . ر اآلخر املقدم هو هجوم النورمهان علهى السهفن احلربيهة بهرؤوس التهنل      يإن التصو

ب النورمهان  كه وههذا بينمها ير  ( ٣62،م1994د، يفروالسفينة ترمز إىل رحم األم )ب و يرمز القض

 ه.صور ما جيري داخلييجمع األنا بل احلدثل ل. فن هبراواهتميويهددون حمي الد عليها

، جيههب أن يُعههزى وجههود النورمههان يف املنههام إىل حادثههة وقعههت يف األيههام       ريقبههل أي تفسهه 

»... : ن عههن هجههوم النورمههان علههى إشههبيلية   يالسههابقة، وهههي القصههة الههيت مسعههها حمههي الههد    

 البحهر  مهألوا  أمنها كوف و الفهؤوس، ف ياووس و أعملهوا يف أهلهها السه    بكة مرايليودخلت إشب

وا يوت قسهرا، واسهتح  يه الب و املسهاجد  فهدخلوا  شجونا، و شجوا القلوب مألوا ماكا جونا، ريط

علههوان،  «). ... احلمههام أسكههسههوقون أهلههها  يام، يههههها سههبعة أيأهلههها قههتال و أسههرا، وبقههوا ف 

 (67 ،م2016
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هذه القصة لتصوير خطر اإلخصاء. إن اهلراوات يف أيدي الرجهال ورؤوس   ستخدم األناي

ع األسههلحة و العههدد تسههتخدم  يههضهها يف أن مجيأ كال شهه»التههنل هههي رمههوز تُسههتخدم للفههالوس:  

ث واملطههههههارق و البنههههههادق واملسدسههههههات و اخلنههههههاجر و يههههههعضههههههو الرجههههههل: احملار رمههههههوزا إ 

 وهبمكه دل ريه ر القارئ هتديداهتم قطر اإلخصهاء و كوتذ( ٣6٣ ،م1994د، يفرو«).الصوارم

ب يف يههل عقههدة أوديكتفههوقهم يف هههذه املسههألة وتشهه ياألم، علهه نة، الههيت ترمههز إ يالسههف يعلهه

 ن.يحمي الد

والقبضة املشدودة هي صهورة النتشهار حالهة     ن اهلروب من النورمانيال يستطيع حمي الد

أن تصهور   كذلكه  نكه ومهن املم » رمزا للقضيب: ن اعتبار القبضةكما ميك، خصاء يف وجودهإلا

د أو يهههه ركمههههن اجلسههههم، فتمثههههل عضههههو الههههذ   ية بواسههههطة أجههههزاء أخههههر ياألعضههههاء التناسههههل 

 (٣65 ،م1994د، يفرو).«قدم

ن، املهر  الهذي ال   يسبب مهر  حمهي الهد   يل شيء يشري إىل الضغ  النفسي الذي كإن 

جذور نفسية وليست جسهدية، وإن  يستطيع األطباء عالجه. هذا أمر طبيعي ألن هلذا املر  

 :ن فجأة يتغري مسار األحداث ويدث انفرااكعون عالجه. ولي ال يستطلاألطباء التقليدي

ن قائداً جمهوالً يطرد النورمهان ويههامجهم مبنجنيهق وعنهدما يسهأل حمهي       ييرى حمي الد

تفههت إ  و ا عمهاه"، فال يه سهألته: "مهن أنهت    »ن عهن هويتهه، يصهل علهى اإلجابهة التاليههة:      يالهد 

وعنهدما اسهتعاد   [«. لَمِهن  الْمُرْس هلِل    كيم  إ ن َّه كه و الْقُهرْآنِ الْح  س يه ب: ]يه جيه قد فهتح فمهه ل  ب أينك

 .س[يوعيه رأى والده مستلقيًا على سريره وهو يتلو سورة ]

بلطف وحنهان علهى   س[ ي]إن ما هو متاح للقارئ هو صورة ألب يتلو سورة السرد:  عد إ 

، مها  ر سهابقاً كه مها ذ كاحللهم املضهطرب؛ و   كويهرى الطفهل ذله   ، احملتضهر  فراش طفله املريض

 ل صورة رمزا.كنراه يف احللم هو صورة مقلوبة ملا يدث عند األنا، ونعلم أن وراء 

س[، يه ]ست تالوة سورة ينتبه إليه هنا هو أن ما يشفي الطفل ليما جيب على القارئ ان 

ابهن   ، مها يشهفي  يوتون. باألحرمين يالذ يمن املرض ديألن هذه السورة تُقرأ على فراش العد

يف الواقع، هذا اللحهن ههو   حلن األب احلنون املشفق.  :تلى هبا السورةيهو اللحن الذي  عريب

ن يإن حمي الديهدّئه عند مساعه. و قلل من قلقه واضطرابهيالطفل و الشعورؤثر على يالذي 

يتلههو سههورة ]يههس[. فيخلههق الشههعوره   ره يف حالههة شههبه وعههي، يسههمع صههوت والههده وهههو  ييف سههر

 املنقذ هو سورة ]يس[. كصوّر يف خميلته ذليف يأيت وينقذه صورة غامضة لشخص تلقائياً

نة ألب حنون وأب قهاس، ههي الهيت دفعهت فرويهد إىل      يهذه الصورة املتناقضة لألب، عج

  :تبكيدا   وشيطان للولد ويري يف األب باعتباره جتسكالتف
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 يف لمتمههاثل انههاكطان يمهها حنههرز أن ا  و الشههيكة ريبكههة يههليرهافههة حتل الحاجههة بنهها إ »

 بصههفات  منهههما  لكهه  حمبههو  لوجههه  ة واحههدة انشههطرت يف زمههن الحههق إ     ية، شخصهه يهه البدا

فهة الهيت   يمات املخيع التقسه يتسم جبمي ذاته ا  انكان ية لألديالبدائ االزمنة ويف. متعارضة

ل يه تحلهل التمث يدا. إذ يه نا جية معروفة لديورة نفسريضه. إن هذه السيت يف زمن الحق نقيعز

عهة  يطب يف التناقضات هذه نكن. لين صارخي التبايضد تنازع إ الالتناقض و  ياملنطوي عل

د، يه فرو«).ه بالذاتيعالقات الفرد بأب يمن علية اليت هتيلإلزدواج اسكة هي انعيا  البدائ

 (2٣ ،بم 19٨2

قهول:  ي مها ك ملهه كة بأيه ههذا الشهعور يف الروا    إ ريشه ي قلنها،  ماكن بالقلق، ويشعر حمي الدي

( 385 ،م2016علهوان،  ) «عين وصرفته قل  من طردته قد دمشق انتكهجم علي القلق الذي »

علههوان، « )هههب  دخلهت سههنيت الثالثهة يف بغههداد  يعلهو يب و  يهههذه احلهال مههن القلهق الههذي    يعله »أو 

يف رحلههة حياتههه سانسههه. يجههد جوئيحههزام سههفره لشههدد يولتخفيههف هههذا القلههق،  (.421 ،م2016

 :ؤالءه أهم ركذهنا نواته، يمسار ح اغيّرو عليه و اثروأيقابل العديد من الناس الذين 

 اة ابن عريبيح ين علي اآلخرريتأث

من خالل الطريقة اليت يعاملون هبا اآلخرين ألن األنا هو مرآة  ةتسب البشر املعرفة الذاتيكي

ألنها، وال أحهد منههما يعهرف نفسهه إالمهع اآلخهر، وال معهىن لوجهود          لمهرآة  اآلخر، واآلخهر ههو   

د الوجه احلقيقي البن عريب يف يحتد ي عللساعد الباحثيأحدمها دون اآلخر. هذا املوضوع 

 ة.يهذه الروا

ار كه أف لشهرح  تبهه ك الهذي  «عهريب  ابهن  لهم كت ذاكه ه»تابهه  كنصر حامد أبهو زيهد يف    وقد أشار

ة غهري  يعتقد أن سبب ميل ابن عهريب إىل الصهوف  يما ك، واجه غوامض متعددة ،إنهابن عريب

 بنفسهه  عهريب  ابهن  تبهها كة الهيت  يه ة الذاتريالس بالنظر إ  كنفهم السبب يف ذل، وقدمعروف

 ل إبهن عهريب  يه م سببض ومهذه الغوا شفكدون يري لالباحث نك(، ل٣0 ،م2002، أبو زيد)

 . ةيمن خالل هذه الروا

 املرأة

ه هبههها بسهههبب ريغههه مهههن ثهههركتهههأثر الرجهههل أية الرجهههل، ويلشخصههه مهههالكتهههؤدي املهههرأة دورا م

لهذا  . هي أول شخص يواجههه الرجهل يف بدايهة حياتهه    و ة هلاية والعاطفيولوجياجاته الفسياحت

 :نيحمي الد يها علريتأثدراسة ل هذا اجلزء هبا نابدأ

انهت جاريهة أُطلِهق سهراحها بعهد أن      كالروايهة.  ههذه  تلعهب األم دورًا ثانويًها يف أحهداث     :األم
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مههن خههالل اإلشههارات الههواردة يف  للقههارئ، نكههمي(. 14 ،م2016علههوان، )انظههر:  أجنبههت ابنههاً

مهدى  و العبوديهة بوجهوده  ها طفهالً وحهررت نفسهها مهن     يفهم حالتها اليت أجنبت فيالنص، أن 

ال يستغرق وقتًا طويالً ألهنها أجنبهت    هذا نكاهتمامها بابنها وتتعامل معه باللطف واحلنان. ل

 ،م2016علهوان،   «)  وقتها  كله ميت مهن  يه عهد يف الب يأجنبت أمي توأما من البنات فلم : »توأم

 تها البنها.يهلذا السبب، حالت صعوبات تربية توأمها دون رعا( 26

 إ  والدتهه  مهن  كسانس حمي الدين )تسهتمر تله  يمرت فترة جوئ: لقد يوضح نقطتلهذا 

 انكهه، كحاجاتههه ونتيجههة لههذل لكههاملههة وإشههباع لك عنايههة لكههب( لمههاتكه فمههه باليههفههتح فيوقههت 

مهن  ثانياً، مهع والدة التهوأم، حتهول اهتمهام األم     فردوسه املفقود أمجل من األطفال العاديل. 

تههدريب  إحالههة، كونتيجههة لههذلتهههما. يل الههيت عانههت منههها يف رعاكاملشهها، بسههبب همههايابنههها إل

 ته، فاطمة بنت املثىن، وانفصاله عن والدته.يمرب ن إ يحمي الد

أمي فهور والديت   يغشي عل: »ذا يصف ابن عريب دخوهلا يف حياتهكه :فاطمه بنت املثين

 متسهح  وراحهت  فلهتين كفعلهون، فغسهلتين و   ي مها كصهدرها   يتسهنّ لفاطمهة أن تضهعين عله    يفلم 

يف الواقع، (. 14 ،م2016علوان، )«األول التعلق هبا قل  فتعل ق األمهات تفعل ماكوجهي  يعل

إهنها ههي الهيت    و .فة الشاغرة ألم ليس لديها وقت البنها بعد والدة توأمهايهي اليت متأل الوظ

 أوتاده األربعة. يعلى السفر للعثور عل تهن بذور التصوف وحفزييف قلب حمي الد تزرع

 حمهي  تعامل ماك طفلها،كن يالد حمي تعامل انتك، كفاطمة أطفال، ولذل ين لدكمل ي 

أسههاس  يعلهه ريبيهههلههذا السههبب و ه بههه.يههن مههع فاطمههة مثههل أمّههه بسههبب عههدم اهتمههام والديالهد 

وههذا   .هيه عل ولونالذين ليس لديهم من يع كهي مالذ ألول. اليت الدينية امعتقداهتمها ويتعال

ون لهدى  كه فيثر شيوًعا يف النساء الالئهي الأطفهال هلهن ومهن ههذه املعتقهدات ههي التصهوف.         كأ

ن يف يقهههة أن مفتهههاح رغبهههة حمهههي الهههد ي. احلقار مماثلهههة نقلتهههها إىل حمهههي الهههدينكهههفاطمهههة أف

القارئ ههذا األمهر مصهورا يف     يريث ية، حيالشخص هذه يف موجوداً ونكيب أن جيالتصوف 

ة وتد من يليا أماه. يف إشبي كيلب ا بين.يملا جاء دوري قالت فاطمة: ادنُ مين »ة: ينفس الروا

 ف أعهرفهم؟ يكفظون األر  من السوء. ويومن هم األوتاد؟ أربعة  .كاألوتاد األربعة و ال ش

علهوان،  «)مللهت.  ال حهيت يها ضمّا طويتين إلضمّ .كدونجيهم  ف أجدهم؟يك. وكعرفونيهم 

 (.42 ،م2016

. ريكقصة زواجها وطالقها معه مثرية للتفو ،زوجة حمي الدين األوىل عبدون: بنت أمر

 :ذا يروي حمي الدين قصة زواجه منهاكه



  561 ... علی اساس المنهج النفسي« ریموت صغ»ة يل روایتحل

أنا أتأهب للنوم وقالت: أم سعد ول أخيت ياستأذنت عليّ يف حجريت ذات ل كيف أثناء ذل»

صهرفتها  و قوهلها  مهن  تكضهح .. .  بنت عبهدون. أمر عن كسأحدث ينكل و   تسمع كال أظن

 تقهرأ يف  أت مهر يمنامي رأ ويف. منت و تينكا أم سعد، ال زواا  . تريين أنام يكبلطف: اتر

علهوان،  )«ع أن أحهدث هبها.   ييف منامي ال أستط يت   معها أحواال أخريأتبتسم. مث رو تابك

 (163 ،م2016

 السهفر  مشهقة  تتحمهل  انهت كنمها  يب أثر غرابة. طلق حمهي الهدين مهر   كن قصة طالقها أكل

 أن القارئ فوج  بربودة العالقهة  ريه. غيلإلنضمام إل احلجازو رمةكة املكندلس إىل ماأل من

وجعنهها املضههمر يف  ي بابنهها علههأالعههزاء وأوصههدنا أنهها و مههر يانتههه»: نهههما بعههد وفههات إبنتهههمايب

 ومل تسهافر  مل أهنها كت علهيّ. زادت شهحومها و   ريا فهإذا هبها قهد تغه    ريجواحننا. خلهوت هبها أخه   

 أولههتين و احلههائ  جهههة اضههطجعت. عنههه منفصههال فراشههها جعلههت و فراشههي جهههزت. لكههتث

( 308 ،م2016علهوان،   «).ب الغربهاء يه جي مها كة فأجابهت  يه جبا يف أهلهها  عهن  سدلتها. ظهرها

لوفهاة ابنتهه بهرودة عالقتههما      ةيه عينتيجهة طب  نير حمي الدكمن هذه السطور، يذ تضحيما كو

ستغرق وقتًا طهويالً حه  يتعهرف علهى نظهام بنهت       ين بعد انفصاله عن مرأ، مل كل .والطالق

أن مرأ فشلت يف مثلث احلهب  ك .حبها عن «األشواق ترمجان» تابك تبكيظاهر األصفهاين و

 ضد نظام.

التههدبري  نظههام( ي و التعههرف علههأ)طههالق مههر ن علههى أهنمههايال األمههركههيُفسّههر ابههن عههريب 

 كقهي وراء ذله  يلسهبب احلق للعثهور عهل ا  ن كعمل وفقا لرغباته. لي االهلي الذي رياإلهلي، التدب

احملاولههة  يسانسههه الههذي أجهربه علهه يجو ادجيه ن إليه يف حماولههة حمهي الههد البهد مههن البحهث عنهه  

 .هل حمليأن  عيستطال ي (a ائنكالك) أمرزواجه من و

فخههر النسههاء   ن يف جملههس دراسههة ييلتقههي هبهها حمههي الههد   صههفهاين:نظههام بنههت زاهههر األ 

 ه عنهد عتبههة فخهر النسهاء لعقلهي حههيت    يوم أقضه يه  لكه » يقهع يف حبههها: قة الشهيخ زاههر( و  ي)شهق 

ة مل تهر  أامهر  فجهاءت  عتبتهها  عنهد  نهت كأين  كام لقله . ذله  يه ومها مهن األ  ي ونكه يا  أن  يقض

خ ي الشههمس و البهههاء، ابنههة الشهه   لعهه نظههام،  كنههاي أمجههل منههها حتههاول أن تههدخل... تلهه     يع

 (311 ،م2016علوان، «).زاهر

 ذا يروي حمي الهدين صهفوف الهدرس الهيت قضهاها مهع نظهام يف خدمهة فخهر النسهاء:          كه

ام و حفظت من دروس فخر النساء ضعفي ما حفظته من دروس زاهر؛ و انشغلت يب يمرّ األ»

ت. يهها مهن قبهل فالتهدري ألهنها نسه      يعل قرأهتها  قهد  تبها كها ينة فأصلحت أقرأ عليكالعجوز املس

ن نظام كيقترح حمي الدين خطبة نظام، ول (313 ،م2016علوان، «)لنظام وتغمزين.وأغمز 
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ثههر يف كأ كوسههنتحدث عههن ذلههة والههذهاب إىل الشههام. كههترفضههه، وهههذا هههو سههبب مغادرتههه م 

 .املستقبل

أن زوجهها قُتهل يف احلهرب     ظن يوأرملة ،تزوجها  قدة البن عريب، ويالزوجة الثان فاطمه:

 يضه ريان لكه قلهب، أو رمبها أن قله  اخلها       ال أرادهها  مها كتزوجتهها فوجهدهتا   »قول عنها: يو

(؛ وأجنبههت ابههن 445 ،م2016علههوان، )«بيقبل بههأي نصههيسهه انكههجسههدي املتعههب بههأي شههيء و 

 .احلياة قيد على انك زوجها أن شفكبعد أن  طل قها نكن. ولين األول، صدر الديحمي الد

تههدجج يت تنههورا يههويف منههامي رأ: »هههذا الههزواا ذو أمهيههة خاصههةإن احللههم الههذي أدى إىل 

رقين. يه ه. مث اتّسعت فوهتهه فوجهدتين داخلهه دون أن    يوقفت عل بالنار و أنا أقرب منه حيت

تان  جهم امهرة إجهاا مل تلبثها أن ذابتها      ريبكنشقّ فتخرا منه قطعتا ثلج يت صدري يمث رأ

األر   يت بههه علههيهه. فلمهها خلعتههه وألقيبههأخرصههي ييف حههرارة التنههور... . هرعههت ألسههتبدل قم

 (439 ،م2016علوان، ).«.ة امرأة عانقتينيه يعل لكص فجأة وتشيهنض القم

بينمها يهاول فرويهد معرفهة     . ههذه األنهواع مهن األحهالم تقهود القهارئ إىل تفسهري يونهغ هلها         

ونههغ أن يعههرف مههاذا تريههد هههذه األحههالم أن تقههول للحههامل.  يل حلههم احلههامل، يريههد يكسههبب تشهه

فهم رغبات احلامل يونغ أن ي يريد لح يف احلامل، ماضي تشفكيأن فرويد يريد الواقع، أن 

د الحق الرواية هذا االستنتاا. عندما ياول ابن عريب كويؤ( 47 ،1٣٨٣ ،ونگياملستقبلية )

ن اخلههامس يسههتهدف كههله. ريتفسهه مههن األحههالم مفسههري أربعههة نكتميههفهههم تفسههري حلمههه، مل 

: يونههغ ألسههلوب وفقًهها يفسههره انكهه أنههه لههو مههاكة الههيت تسههببت يف رؤيههة احللههم،   يههالرغبههة اخلف

علهههوان، « )تهههزوايصهههاحب املنهههام أن  ياز: علهههجيهههبإ قهههال نههههكفسّهههر احللهههم ولياخلهههامس مل »

س مهن  يسانس وانه له يان جبوئكادعاء ال يد آخر عليكتأ ي(. هذا احللم ليس سو440،م2016

 ينه يسعى إلشباع رغباتهه األخهر  كشعر الشخص بالسعادة بعد حتقيق أي رغبة، لي أن نكاملم

 ان.كقدر اإلم

 الرجال

ويعهرف ابهن عهريب    ة. يقشهتال  ييلتقي به ابن عريب يف سوق الوراقل. إنه من نصهار  :كيفردر

 ،م2016علههوان،  نظههر:ياوههالس الههيت تعقههد يف م لههه )   يلههار اليونههان ورومهها بههالتردد ع كههأف

ربر يهه ههذا النسهق   يوعله ذ يه شهرب النب  ن إ يقهود حمهي الههد  يإن حضهور ههذه اوهالس    (. 11٣

 :تصرفه

دا يههال مث أخههذه تقليري قلههيهه تههردّد احلرلحهه يف أسكههذا. أخههذت اليههنب كيههقههدّم لنهها فردر»
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 كنه كة. وليمعصه  يقبضهين ا  و أنها عله   يقلت له: أ لن تشرب؟ أخاف. مهم  ختهاف؟ أن    .. .

متّصل و  كانميمؤمن؛ و إ كنك. وليست اخلمر حمرمة؟ بليف هذا؟ أليكة. ويمعص يلست عل

حسنة. حقا؟ أجل  كخامتت ونكان فتمياإل يعل كقبضيا  س كمتقط عة. فإن قبض كتيمعص

 كذله    ا  شهف كفهتين أحهد.   ية املتقطعهة؟ مل  يان املتصهل و املعصه  ميه هبذا اإل ك... من أفتا

واإلجههراءات الههيت جههرت يف   اداتيههوالواقههع أن هههذه اإلرت  (.115- 114 ،م2016علههوان، )«شههفاك

علهى   ابهن عهريب  ههذا سهاعد   . ونتهيكهي حماولة مهن ابهن عهريب لتحقيهق سه      كجمالس فريدري

  اخلروا من القوالب النمطية اليت حددهتا عائلته له.

ن سهنة  يمعه مخسا و عشهر  فقد ظل يرافق حمي الدين بعد وفاة والده عبدص بدر احلبشي:

عن الناس و صار  تجنب ابن عريبي وتستمر هذه الرفقة حيت (209 ،م2016علوان،  :نظري)

 ة عمره.يهنا يف اكناس

 لهه ك كوأن مرد ذل: »يف مرافقة الطبقات الدنيا من اوتمع املرء رغبياذا مليفسر فرويد 

 أحضهان خادمهة أو   ليف عههد الطفولهة، فالرجهل الهذي نبهت و ههو طفهل به         ة نبتهت ينفسه  عقدة

 الثقهل  زكة أو اخلادمهة ههي مهر   يه رسخ يف ذهنه أن ههذه املرب ية ... يدي مربي ألب والده هكتر

الههذي  ي.ههة هههو الههدافع القههويالطبقههات الدن اق إ ياالشههت أنكههاتههه فيه حمههور حيههعل تههدور الههذي

يف  القهارئ مصهداقه   يريه (؛ أمر 58 ،تا د، اليفرو«)أسفل رغم اإلنسان بال ول يف حبه إ ي

 ومرافقته بدر احلبشي. نياة حمي الديح

شهخص   كنقطة جديرة بالتوجه يف هذه املرافقة، وهي أنه من اآلن فصاعدًا، هنا كهنا

حيث أن عالقتهما ه عند الضرورة، ربها لييرافق حمي الدين، والذي يوافق على تصرفاته و

على سبيل . لسرفانتس« يشوتكدون »يشوت وسانشو يف رواية ك عالقة دون ريبكتشبه إىل حد 

ن مه  نكتميه مل ن يف منتصهف الطريهق   كه ه، وليه ضهة احلهج علهى قدم   ياملثال، أراد ابن عريب فر

 و بهيت كضهاقت خطهاي بسهبب آالم ر   : »نهذر للهروب من هذا ال لةييجد بدر وسف .كالقيام بذل

ة فرجهاين أن  ري.ا. مسعين بدر أهذي ذات ظهه يالسفر بطة من ريام األخيي يف األيمش أصبح

 صحو ل. أخربين بدر و أنا بي ساعة مث سقطت مرة أخررياملس استأنفنا... . ورفضت بكأر

هها و شهدّ   يت علأفه كان و الراحلهة  بهت كت بعهدي، فرياب أننا قد دخلنا حدود احلرم و أوفيو غ

 (301 ،م2016علوان، «).أسق  ال يكبدر وثاقي فوقها 

مغازلتههه  يههها علههية مههن الشههيخ زاهههر عاتبههه فيههخين رسههالة توبييتلقههى حمههي الههدأو عنههدما 

وبالتها     واجلههالء يلن  فنهة مهن النهاس العهاد    يتصل بدر بالهذي يلهوم حمهي الهد    يإلبنته، ف
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. مث هههبّ واقفهها وطههوّح بالرسههالة فارتطمههت باجلههدار    لقههرأ بههدر مههرت »: يههربر عملههه مههن أجلههه  

هم غضهبه و  ي! عللأمجع ةكهم لعنة ا  و املالئيرخ بصوت عال: علاألر  وص يوسقطت عل

ا و ريه أخه يه بتكر ياسهتمر بهدر يف الصهراخ و أنها أرجتهف حتهت الهدثار. نهزل عله          مقته و سخته.

علمههون. لقههد شههبّبت يدنا فههإهنم ال يا سههيههاقتههرب مههن وجهههي و قههال بصههوت هههادر: ال تأبههه هلههم  

 (.374 ،م2016علوان، «)ا بدر!يبنظام 

 و األنها كعتهرب بهدر   ينهه أن  كد الباحث دراسة هذه املسألة وفقًها لنمهوذا فرويهد، فيم   اإذا أر

( و مهع الهدعم   ية )األنا األعلي اإلجتماعلالقوان مع هكاكن يف إحتيالد حملي خمفف دور يلعب

ة مطالبات اهلو؛ وهذا على الرغم مهن أن حمهي   يالذي يقدمه حملي الدين، يوفر األرضية لتلب

رنها يف مسهألة شهرب اخلمهر.     كمها ذ كيف السهابق   ريه الترب مسهؤولية  ان قهد تهو   كه نفسهه  الدين 

ره بالعصهر الهذه    كيشعر حمي الدين باهلدوء واألمهان والهدعم بهالقرب مهن بهدر، وههذا يهذ       

 ان طفالً.كان يتمتع به يف أحضان والدته عندما كالذي 

 األوتاد األربعة

لقهههد غالههههت الصهههوفية بوضههههع مراتههههب  متفاوتهههة لبيههههان طبقههههات املتصهههوّفة وإبههههراز قههههدراهتم     

واصهطفائهم علهى مجيههع اخللهق وقههد جع لههم ابههن عهريب يف فتوحاتههه علهى سههّت طبقهات فقههال:        

واومههع عليههه مههن أهههل الطريههق أهنههم علههى سههت طبقههات أمهههات: أقطههاب، وأئمههة، وأوتههاد،      »

رب أو كه ( يعتقد املتصوفة يف وجود القطهب األ 40،يب، ال تا)ابن عر« وأبدال، ونقباء، وجنباء

 وتد لكإلدارة شؤون األر  وحتته أربعة أوتاد يساعدونه و طبقا للفهم الصويف دور « الغوث»

 ابههن مههن املوضههوع هههذا مههن فمسههتوحاة. ا  يهههديهم مههن قلههوب يف والههدين اإلميههان تثبيههت هههو

رفههع املؤلههف مسههتوى التصههوف يف روايتههه وأخههذ القههارئ معههه لههدخول   ،روايتههه يف رهكههوذ عههريب

 عامل الصوفية. 

علهى أنهه وتهده. يسهتغرق ههذا      يف اللقاء األول، مل يعرّف أحد من األوتاد نفسه البن عريب 

ن اعتبهار اإلملهام بهأي وتهد     كه . وميأنهه يشهعر قيبهة أمهل للعثهور علهيهم       طهويالً حهيت   اًوقت اًأحيان

 ب نفسه:يمن خالل هتذ ايابن عريب للوصول إىل مرحلة عل مرحلة يستعد فيها

 وميّ )مرحلة الرغبات الدنيوية وملهاهتا(كوسف اليالوتد األول: 

ن جهديراً هبهذا   يومي نفسه يف بداية معرفتهما، باسم وتده ح  أصبح حمي الهد كمل يعرّف ال

اخلههو  يف  :هههوومي مههع ابههن عههريب، مهها حههدث البههن عههريب  كههمنههذ بدايههة اجتمههاع الاملعرفههة. 

األمهور الهيت    .أ، الهزواا مهع مهر   كحهب غهاال ابنهة فريهدري    ، شهرب اخلمهر،   كيه جمالس فردر
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شهعرت أين لوثهت قله  الهذي أمهرتين فاطمهة       » يعتربها ابن عريب نفسهه سهبب يف تلهوث قلبهه:    

لههذة  ي واعتههدت علههأطعههام القصههور. تزوجههت مههر  يفههة و اعتههدت علهه يه. جالسههت اخللريبههتطه

 (178 ،م2016علوان، «).اجلسد

عتهزل  ينهدم علهى أفعالهه وينسهحب منهها و      يشعر ابن عريب بهالقلق و  يمع سجن ابن رشد، 

ي ويقدم نفسه على أنه وتهده  ومكيأيت الف ا  أن يطهّر قلبه مما يلوثه يطلب إ  يف املقربة و

أهنهها التغلههب  يهههذه املرحلههة علهه نبغههي النظههر إ يالواقههع، أنههه . (1٨0 ،م2016علههوان، )األول

 الشهوة واجلشع واملتعة الدنيوية. يعل

 ا  )التنازل عن السلطة(يالوتد الثاين: اخل

انقطاعا بل التعرف على الوتد األول والوتد الثاين. خهالل ههذه الفتهرة، حهدث تقهارب       كهنا

ن هههذا االقتههراب مههن السههلطة ال جيلههب   كههن. لياملوحههد خليفههة علههى عههريب ابههن لمههاتك ريوتههأث

ألنهه يلهوم نفسهه علهى مها حهدث البهن        علهى قلبهه؛    اًنة البن عريب، بل يصبح عب.يكوالساهلدوء 

فههة يمههن اخلل يلههو مههسّ الغههوث أذ  » مهها يشههعر بههنفس الههذنب يف معاملتههه مههع الغههوث:     كرشههد، 

فرّ مهين  ية و ال جنهاة وال قطابهة، وسه   يه نحين ا  ال والميه د يف األر ، ولهن  يه مر شرّ ونكفسأ

 (122 ،م2016علوان، «).الوحوشأوتادي فرار الظباء من 

قههدم وتههده نفسههه لههه حهه  اسههتقال عههن   يهههذه املرحلههة هههي مرحلههة اقتههراب السههلطة، فلههم   

القههاهرة يلتقههي بوتههده  احلههج ويف طريقههه إ  فههة ويههذهب إ يفهههو يغههادر بههال  اخللالسههلطة. 

يف  كبسبب املر . إن عجز وتده عهن التحهر   كرالتح نكميا  الذي ال يالثاين؛ وتده هو اخل

 التخلي عن السلطة يف هذه املرحلة. يحد ذاته عالمة عل

 الوتد الثالث: نظام بنت زاهر اإلصفهاين )احلب الدنيوي(

يف حهب نظهام والفضهيحة الهيت جيلبهها ههذا       ن يحمهي الهد  املسألة يف هذه املرحلهة ههي سهقو     

حه   ن نظهام تهرفض   كة وبغداد، ولكل من مكيف  نظامخطبة ن يحمي الديقترح  .هياحلب إل

دها وحنهن  يدها. أجل مدّت ي الزواا مين؟ مدّت لفلم ترفض: »أهنا وتد له يتقدم نفسها عل

ناهها اتسهاعا وقالههت   يرّ منهه نهاس ومسّهت ترقهويت. صهغرت ابتسهامتها وازدادت ع      ميه ق يه يف طر

 ك . وملهاذا؟ ألين وتهد  يا حبه يه  كذل كدها يف عنقي: ألين ال أمليث جتول بيح وهي تنظر إ 

 (427 ،م2016علوان، «). الثالث...

حمهي الهدين،    ورابطتهها مهع   ان(كة الييف نظر a ائنكلك)نظام  ن إذا نظر القارئ إ كول

 سور له.يم هايل إلووص مابعد نظام كتر منصل إىل نتيجة مفادها أن حمي الدين هو يفإنه 
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مها  ك .سانسهه يوئس جبي، ألنهه له  aائنهه  ك ية يف العثور عليضيبرغبته الغر ابن عريب ر يومل 

واألمل الذي يقع يف احلهب ههو أوضهح    سانس هو اللذة مصحوبة باألمل ير أن جوئكتذيجيب أن 

 .ثر من غريه هبذه العالقةكوهلذا السبب تأثر ابن عريب أ .كمثال على ذل

 زي )االستغناء(يالوتد الرابع: الشمس الترب

ابن عهريب بهأمل فقهدان األقهارب واألصهدقاء:       رافقيأوتاده األربعة  يآخر املراحل األربع للعثور عل

 مكه . مضهوا  و عرفت مك ا . فردا بعده ينكن وتتريقي وتورده قربه شهريالبقعة صد كتل لكتأ»

ين و السهبيت و الغهوث و زاههر و    يا  و احلصّهار و العهر  يه اخل. ورحلهوا  رافقت مكو. وختلوا أحببت

 (515 ،م2016علوان، «).من روحه ياآلن إسحاق الذي مل أعرف روحا أصف

 يحجهريت ال أقهو   دخلهت إ  : »كذلكه بأهنا  يبدر احلبش ضا مرارة االنفصال عنييصف أ

الفهراش   يت عله يراد بهه. اسهتلق  يه عهرف مهاذا   يال  يبدر القهابع يف احلجهرة األخهر    أن أنظر إ 

صههدر مههين  يت حمههاوال أن ال يههكوب الصههوف جلههة يف وجهههي ودفنههت احلجههرة طههرف يف وّمكههامل

 نفسههه ويعههذب لنفسههه، مههالذكأخههذ حمههي الههدين العزلههة    ي( ف519 ،م2016علههوان، «).صههوت

 دها يف أي موضوع ما جرّبه.جينة اليت مل يكنته، السيكاد سجيإل الصعوبات لك ويواجه

 النتائج

 رة البحث عن اجلنة املفقودة بإدخال مفهوم كاد جذور فجيان إكال كياول جا

جذور هذا البحث يف طفولة الشخص؛ الفترة سانس يف حياة اإلنسان. هو يتتبع يجوئ

ن مع كعترب الطفل أمه جزءا منه. ولياجات الطفل ويتل  فيها األم مجيع احت اليت

أن أمّه ليست جزءًا منه فحسب، بل يتعل عليه  كدريالطفل و ونميمرور الزمن، 

ها. من هذا الزمن يأيضًا التنافس مع شخص آخر )األب( أقوى منه يف احلصول عل

تبعه الطفل طوال مراحل حياته، والطفل ياول يسانس عندما يرة جوئكل فكتتش

ها شخصا أو موضوعًا على أنه يل مرة خيتار فكالفترة. يف  كالعودة إىل تل

املزيد  كأن هنا كنه عندما يصل إليه يدرك(، ولobjet aأو  aائن كسانسه )اليجوئ

ر يف حتقيق املزيد كعما حققه ويففهو غري را ٍ  كمن املتعة اليت يرمه منها، لذل

 سانسه.ير يف حتقق جوئكفيمن املتعة، بل إنه 

 حمي الدين ابن عريب و إىل طفولته، رءامل كع سلوين تتبع جذور مجكلفرويد، مي اًوفق

األم حررت من  .ر يف األسرة وابنهم الوحيدكليس إستثناء من هذه القاعدة. هو االبن الب

ن هذا ال كل اهتمامها على تربيته؛ لكز األم كمن الطبيعي أن تر كالعبودية بوالدته، لذل
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بسبب التوأم، تصبح مشغولة جداً لدرجة أهنا ال تستطيع االعتناء  األهنيدوم طويالً، 

. األب الذي يعمل يف البال  هو أيضًا شخص صارم، يريد تربية ابنه الوحيد بإبنها

ص  مدلل غري قادر على تلبية توقعات ن الطفل كبطريقة جتعله بديالً مناسبًا له ول

اخلالا باللجوء إىل  رى حمي الدين الطريق إ يه. يف خضم هذه الصعوبات، يأب

ال عة الصوفية من خالل سرد قصص اىل حمي الدين   ةيربامل زُه. حتفِّتيمربحضن 

 وخ ورجال الدين وتشجعه على البحث عن أوتاده األربعة.يبار الشكمن حياة 

 به هذه الضغو  باملر . تصل هذه يأن تص   األب على االبن إ زداد ضغي

ر النهر، وهلذا وعبو السباحة  يون اإلبن قادراً علكيعندما ال ذروهتا  الضغو  إ 

يل أناه كقدوة االبن يف تش يعتربه. األب )الذي ي  أبوه بسبب ضغيالسبب أغمي عل

ه. وهذا جيعل يزة احلياة فيدحر غريزة املوت يف حمي الدين وييقوي غر( ياألعل

احللم من أجل احلد ق يعن طرت غرائز احلياة يف عامل اخليال ول  احتياجاياألنا 

ن رؤية تنفيذ هذه اآللية يف أجزاء أخرى من الرواية، سواء كمن هذه التوترات. مي

احللم هو مفتاح حل  يف هذه املسألة أو يف مسألة الزواا من مرأ وفاطمة، فإن

 دو حمي الدين.يبيويوفر األساس لتشبع ل رغباتهه و لكمشا

 المها كو - االعتبار حتقيق رغبات األب وميل االبن إىل الصوفية لإذا أخذنا بع

نا أن نعترب يجزء من غريزة موت حمي الدين، فعلك -ون واهلدوء كيؤدي إىل الس

يسعى  ما نرى هو نفسه )مث بدر احلبشي(كأفعاله األخرى جزءًا من غريزة حياته. 

ما كف توترات اهلو. يختف سعي األنا إ ك ،لف التوتر بل هاتل الغريزتيختف إ 

تناقض مع يما  العمل ؛ثري منه حمرمكبقوله إن ال كأنه شرب النبيذ وبرر ذل

( ويتفق مع الغرائز الداخلية )اهلو(. أو يالنموذا االجتماعي السائد )األنا األعل

ن يدينه فيها مبغازلة إبنته يالذعة إىل حمي الدتب الشيخ زاهر رسالة كعندما ي

(، يتوىل بدر احلبشي دور ياألنا األعلالثقافية و تعار  مع األعرافي)وهو عمل 

هلم أن  يأنّ عترب الناس رعاع جهلة؛ي( ونيحملي الد تمثل دور األنايفاحلد من قلقه )

حمرمات اجتماعية  كانت هناكفهموا ما رددوا. الواقع، أنه حيثما يعوا ما قرأوا وي

ها حمي كوإخنفا  يف إشباع رغبات غرائز احلياة، األمر الذي يزيد من إدرا

     ال لتخفيف هذه املخاوف عنه.يالدين، جيد هو أو بدر احلبشي سب

 ن يحمي الد يسعيسانس على أنه هو الفردوس املفقود وين تفسري جوئكما قلنا، ميك

ن اعتبار زوجاته الثالث باإلضافة إىل كمي، كضا. بناءً على ذليسانسه أيجوئ إ 
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ل مرة يعتقد أنه كسانسه. يف يجوئ يحماولة للعثور عل رعالقته مع نظام ابنة زاه

ري بفقدان املزيد من املتعة من كل مرة مينعه التفكن يف كسانسه، ليوصل إىل جوئ

ضا ين أك. وميلذا حاول جاهداً التعويض عن فقدان املتعة املفقودةف الشعور بالرضا

 ه وراء أوتاده األربعة على هذا األساس.يتفسري سع

  ل مرحلة جيب التخلي عن بعض كل وتد مرحلة من اجلهد، ويف كيتطلب حتقيق

ل لالنتقال إىل مستوى أعلى. يف املرحلة األوىل، يتخلى حمي يرغباته من أجل التأه

ملزيد من املتعة. حتقيق انة ويكالس إ  ولوصال الدين عن امللذات الدنيوية من أجل

ن هذه األمور ال ك، يتخلى عن السلطة واحلب الدنيويل، لليف املرحلتل القادمت

 خمتلفة عن املراحل األخرى.فهي املرحلة النهائية  أماه. يترض

  وتده الرابع.  يللعثور عل "ملطية"يسافر حمي الدين، الذي بلغ سن الشيخوخة، إىل

وشهد يف هذه املرحلة وفاة أصدقائه وأقاربه مثل إسحاق وبدر احلبشي. إن 

يف هذه  وإىل العزلة. قادتهوت املرة كالشيخوخة أضعفت غرائز حمي الدين وف

، ياول حمي الدين  وهنا انباً.جغريزة احلياة برمي غريزة املوت وت بتغلتاملرحلة 

 .املوت ةزيغر طرةيالذي نشأ نتيجة لس ،ذنبال احلد منمن خالل تعذيب نفسه،

 اهلوامش

شعر باحلب حنو يرة ك يف سن مبريبدأ الولد الصغي(: (Oedipus Complex أوديب عقدة -1

ار يما أنه أول حالة من حاالت اختكان يف األصل متعلقا بثدي األم، ك، وهو حب «أمه»

قوم بتقمص يفإن الولد « باألب»علق يما ياألم. أما ف يصورة االعتماد عل ياملوضوع تنشأ عل

تأخذ الرغبات  جنب لفترة من الوقت، حيت هاتان العالقتان جنبا إ  يته. وتبقيشخص

ق هذه يعوق حتقيأنه كبدو يأخذ األب ية املتجهة حنو األم تزداد يف الشدة، وياجلنس

صفة  تخذي كة األب بعد ذليأخذ تقمص شخصيب. مث يتنشأ عقدة أود كالرغبات. وعن ذل

انه من األم. وتصبح عالقته كأخذ ميي كرغبة يف التخلص من األب ل تحول إ ية، ويعدائ

وهو  –أمنا هذه التناقض الوجداين كبدو ية مع األب منذ هذه اللحظة متناقضة. ويالوجدان

ون من موقف التناقض كتيقد أصبح اآلن واضحا. و -ةيعي يف التقمص منذ البدايأمر طب

ة يابجيب اإليدة حنو األم مضمون عقدة أودياألب و عالقة احلب الشدالوجداين حنو 

 (54-53 م ب.19٨2غموند: يد، سيفروطة عند الولد. )يالبس
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 املصادر و املراجع

 ة.يتب العلمكوت: دار الريب ،اولد الثاين ،ةيكن)ال تا(. الفتوحات امليابن عريب، حمي الد

 تابة.كة العامة للي.ة املصريمصر: اهل ،ابن عريبلم كذا تك(. هم2002د، نصر حامد)يابوز

 .دار العودةوت: ري، بالتحليل النفسي لألدب(. م2014ن)يل، عزالديإمساع

هتههران: انتشههارات   دوم، چددا  ،در نقههد اديب مقههااليت: نقههد گفتمددا ش(. 1٣90)ل، حسههندد  يپا

 لوفر.  ين

 .هتران: نشر ين اول، چا  ،يرامت موللكتر:  ،انكال واژگا (. ش1٣٨5)ژا ، لروكيرپ

تر:حممهد أمحهد حممهود خطهاب ومهروة فتحهي        ،انكه ي عنهد ال كينيلكم(. املنهج اإل2015ل)يدر، جو

 ة.يتبة االجنلو املصركمصر: م ،حممد

 عة.يوت: دار الطلري، ب2،  لعربيةعقدة أوديب يف الرواية ام(. 19٨7طرابشي، جورا)

م يهههان ، القههاهرة: مؤسسهة هنههداوي للتعلهه (. أبونههواس احلسههن بهن  م2012العقهاد، عبههاس حممهود)  

 والثقافة.

 وت: دار الساقيريب ،الطبعة األو  ،م(. موت صغري2016علوان، حممد حسن)

الطبعههة  ،تههر: حممههد عثمههان جنههايت   ،ل النفسههييههمعههامل التحل .الههف( م19٨2جموند)يد، سههيههفرو

 وت: دار الشرق.ريب ،اخلامسة

 دار اهلالل.مصر:  ،ص: نظمي لوقاي  و تلخيتبس ، األحالمريتفس .م(1962غموند)يد، سيفرو

وت: ريبه  ،الطبعهة الرابعهة   ،تهر: حممهد عثمهان جنهايت     ،م ب(. األنها و اهلهو  19٨2غموند)يد، سيفرو

 دار الشروق.

 ،ةيههالطبعههة الثان ،شههييتههر: جههورا طراب ،ل النفسههييههس يف التحليإبلهه .م(19٨2غموند)يد، سههيههفرو

 النشر.عة للطباعة و يوت: دار الطلريب

ة: دار يه الالذق ،الطبعهة األو   ،لاسه يتهر: بهو علهي     ،م(. الطوطم و التهابو 19٨٣غموند)يد، سيفرو

 ع.ياحلوار للنشر و التوز

 القاهرة: دار املعارف.  ،صفوان يتر: مصطف ، األحالمريم(. تفس1994غموند)يد، سيفرو

وت: دار ريبه  ،الطبعة الرابعهة شي، يتر: جورا طراب ،م(. قلق يف احلضارة1996غموند)يد، سيفرو

 عة للطباعة و النشر.يالطل

وت: دار ريبه ، الطبعهة الرابعهة   ،شهي يتهر: جهورا طراب   ،م(. مسهتقبل الهوهم  199٨غموند)يد، سيفرو

 عة.يالطل

وعبدالسههالم  يتههر: سههامي حممههود علهه    ،ل النفسههييههاملههوجز يف التحلم(. 2000غموند)يد، سههيههفرو

 تبة األسرة.كالقاهرة: م ،القفاش
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 ، املههوزاينلتههر: حسهه (،دراسههات يف علههم الهنفس ) زة و الثقافهة يههم(. الغر2017غموند)يد، سههيه فرو

 وت: منشورات اجلمل.ري. ب،الطبعة األول

 ،تههر: عههزت راجههح  ،ل النفسههييههدة يف التحليههة جديههديحماضههرات متهغموند)ال تهها آ(. يد، سههيههفرو

 القاهرة: دار مصر للطباعة.

تبههة كالقههاهرة: امل ،د حضههارهيالسهه يتههر: علهه ،ل نفسههييههحتل–بههت كالغموند)ال تهها ب(. يد، سههيههفرو

 ة. يالشعب

هتران: نشهر   ،حسن زاده يتر: عل ،سانسيژوئان زبان و ي، ماينكال سوژ م(. 1٣97، بروس)كنيف

 بان.

القههاهرة: دارالنشههر  ،ةيههالطبعههة الثان ،م(. الههراوي و الههنص القصصههي 1996م)يردي، عبههدالرحكهه

 للجامعات.

 ، لبنان:دار الرائد العريب.النرجسية يف أدب نزار قباينم(. 19٨٣ستو)يجنم، خر

 ،يم طاهههائيد حممههد ابههراه يو سهه يجعفههر يتههر: حممههدعل  ،انكههال كاه ش(. 1٣٨٨هههومر، شههون) 

 هتران: ققنوس. 

ررراروا .كهتران: انتشارات  ،پورل يتر: ابو القاسم امساع ،اهايرؤ(. ش1383)گوستاوار ك ،ونگي

 ةيزياإلجنل
Lacan, Jacques. (1968). The Language Of The Self, Trans. Anthony Wilden, New 

York: Johns Hopkins University Press. 

 املقالة

 يرباكه ه يه رشهد در تائ  يالگوهداههن  ك يگدررل يه ش(. روان حتل1٣96)نيپدرورل يه و خل يامحدزاده، عل

سههابق(، سههال هنههم،  علههوم انسههاينات و يهه)جملههه ادب ات عههريبيههابههن فههار . جملههه زبههان و ادب

 .2٨ -1ماره هفدهم، صص 

مي ينس اشعار در شدن «خود» چالشت؛ يتا فرد يش(. از مهانندساز1٣96ل و آخرون)ي، خلينيپرور

، سهال  نقهد اديب  يپژوهشد-يامل، فصلنامه علمكانسان  يالگورهن كاوانه كه بر نقد روانيكبا ت

 . 145-121، صص ٣٨، ماره 10

ان، الصور ة والداللة ؛ رواية موت صهغري حملمهد حسهن    ك(. املم2017احلارثي، مسرية)ردة حسل 

 جبرجهها، جامعههة األزهههر، العههدد احلههادي و    لة بههنيههة اللغههة العربيههلكة يههعلههوان منوذجهها، حول 

 .٣561 -٣546العشرون، اجلزء الرابع، صص

 رشهد  منظهر  از ،سدهررياثهر سههراب   « تها انتهها حضهور   »نقد شهعر  ش(. 1391، عبدالرضا)يديسع
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 مطالعات و انساين علوم پژوهشگا  معاصر، پارسي ادبيات ان،كاوي الك روان در سوژ  رواين

 10٣ -٨٣صص دوم، ماره دوم، سال ، فرهنگي

شههرزاد از منظهر روا    ييگدور قصهه  ههاي  گفتد ش(. نا 1٣97)پور يميه و آزاده ابراهي، رقييصدرا

 واحههد آزاد دانشددگا ،يات فارسههيههزبههان و ادب يپژوهشدد يان، فصههلنامه علمهه كههال كژا ينشناسهه

 1٨ -1صص ،٣5 ماره دهم، سال سنندا،

ش(. االتصههال غههري اللفظههي يف روايههة مههوت صههغري حملمههد حسههن  1٣99 ، عبداألحههد و آخههرون)يغهه

إصهفهان،   جبامعهة  األجنبيهة  اللغهات  ليهة ك ،العربيهة  اللغة يف  وث علوان دراسة سيميولوجيّة،

 124 -109، صص2٣العدد 

. 1٣٨2 زييپدا. ارغنهون : جمله. پاين   تر:حسل اوي،كروان نظريه رئوس (.1٣٨٣) زيگمون  فرويد،

 ( 74تا  1از  -صفحه 74) 22ماره 

عهريب در   ابهن  رؤيهاي  روانتحليلگدريش(. 1٣٨٨مريباقري فرد، سيد علي اصغر واشهرف خسهروي)  

 دانشدگا  انسهاين  علهوم  دهكدانشه (، پژوهشدي علمي جمله)عرفاين مطالعات م،كفصوا احل

 27٨ -259ا دهم، ماره ،اشانك
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