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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.
Keywords
A Small Death, Ibn Arabi, Freudian personality analysis, Lacan jouissance, the
influence of others on Ibn Arabi.
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 .1أستاذ اللغة العربية وآداهبا ،كلية اللغات األجنبية وآداهبا ،جامعة العالمة الطباطبائي ،طهران ،ايران
 .2أستاذ مساعد يف اللغة العربية وآداهبا ،كلية اللغات األجنبية وآداهبا ،جامعة العالمة الطباطبائي ،طهران ،ايران
 .3طالب دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا ،كلية اللغات األجنبية وآداهبا ،جامعة العالمة الطباطبائي ،طهران ،ايران
(تأريخ االستالم .2021/04/05 :تأريخ القبول)2021/09/20 :

امللخص
إنبعاث احلضارة اإلسالمية له وجوه خمتلفة ،مبا يف ذلك استدعاء الشخصيات التارخيية يف الروايات العربية
وتقمص هذه الشخصيات فيها .رواية "موت صغري" اليت كتبها حممد حسن علوان هي من أبرز األمثلة اليت يقوم
فيها الراوي بتقمص شخصيةالشيخ األكرب ابن عريب .ويستند هذا البحث إىل الطريقة النفسية (نظريات فرويد يف
حتليل الشخصية وجويسانس جاك الكان) ،وهذا يتم من خالل وصف وحتليل مضمون الرواية .هذا العلم يساعد
الباحث على حتليل انعكاس شخصية ابن عريب يف مرآة الزمن وفكر املثقف املعاصر .من إجنازات هذا املقال:
شخصية ابن عريب يف هذه الرواية هي شخصية ماسوشية ،والسبب يف ذلك يعود إىل طفولته وسلوكيات والده
جتاهه؛ كان األب شخصًا صارماً و آمالً به  ،ومل يتمكن الطفل من استجابة توقعاته ،مما أدى إىل شعور الطفل
بالذنب ومعاقبة نفسه .إن الرواية برمتها كانت قصة حماوالت ابن عريب للهروب من قلقه النابع من ماضيه
والوصول إىل اهلدوء ،وباختصار ،إنه يريد حتقيق جوئيسانسه .الواقع ،البحث عن جوئيسانس هو الذي ميكن أن
يفسر سلوك ابن عريب وما جيول يف خاطره حول اتباع طريقة التصوف .واجته ابن عريب إىل الصوفية جاء
بتشجيع من مربيته ،فاطمة بنت املثىن .فيبحث العامل اإلسالمي من غربه إىل شرقه للوصول إىل أوتاده األربعة.
ويف كل مرحلة من حياته ،ختلى عن بعض رغباته الدنيوية يف أن يصبح جديراً مبنصب القطب ،املنصب الذي يري
فيه سعادته ،السعادة اليت يسميها الكان جوئيسانس.

الكلمات الدليلية
موت صغري ،ابن عريب ،حتليل الشخصية الفرويدي ،جوئيسانس الكان ،تأثري اآلخرين علي ابن عريب.
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املقدمة

إن التصوف مفهوم مليء بالتحدي ،لهه عديهد مهن املؤيهدين واملعارضهل يف العهامل اإلسهالمي.
يعت ههربه ال ههبعض ض ههارًا ب ههاوتمع اإلس ههالمي ومعتقدات ههه ويقدمون ههه عل ههى أن ههه مص ههدر الب ههدع
واالحنرافات؛ ويف املقابل يُوجد من يدافعون عنه و يعتربون املتصوفة خلفاء األنبياء ويروهنم
قديسهل وأعمههاهلم كرامهة ا ومشههي.ته .لهيس هههذا شهائعًا بهل عامهة النههاس فحسهب ،بههل إن
املتعلمل واملثقفل يتجادلون فيهه أيضًها .يف حهل كهان كتهاب «شهاهد بهازي در ادبيهات فارسهي»
لسريوس ميسا (1٣٨1ش) يف العقود املاضهية مهن أكثهر الكتهب حتهديًا الهيت نُشهرت يف ههذا
اوههال داخههل الههبالد فهههذا هههو أيضهها التحههدي يف العههامل العههريب يهث يف عههام 2016م ،فههاز
حممد حسن علوان جبائزة البوكر العربية لكتابته روايهة «مهوت صهغري» يف سهرية حمهي الهدين
بن عريب ،الشيخ الصويف العظيم يف القرنل السادس والسابع اهلجري.
أخذت هذه الرواية عنواهنا من عبارة كتبهها حميهي الهدين ابهن عهريب يقهول فيهها« :احلهب
مههوتص صههغري» .واليكتفههي حممههد حسههن علههوان يف هههذه الروايههة بسههرد قصههص وآثههار الصههويف
األك هرب ،ابههن عههريب صههاحب «الفتوحههات املكيههة» ،ولكنههه يقههتحم إنسههانه مقههدما إيههاه يف أكثههر
حلظات ضعفه اإلنساين وأرق حلظات عشقه األرضي .يف الواقع ،قهد اختطهف علهوان «الشهيخ
األكهرب» إىل عاملههه الروائههي الرومانسههي املفعههم باملشهاعر ،وتغههوا الروايههة يف حياتههه العاطفيههة
واختطاف قلبه بعد وقوعه يف العشق ،وحريته اإلميانية ثها عهن ذلهك الهيقل املطلهق .ولكهن
قبل كل شيء البد من التنويهه بهأن البهاحثل الينظهرون إ حميهي الهدين ابهن عهريب يف روايهة
«مههوت صههغري» إال كشخصهية متخيلههة تُولههد وحتيها ومتههوت يف عههامل ختييلههي ،العالقههة هلهها بههابن
عريب الكائن الصويف احلقيقي التارخيي.
يعتقد "حسل باينده" أن الناقد األديب يف حتليل الرواية علي أساس املنهج النفسي ميكنه
استكشاف أحد احملاور الثالثة الرئيسية :الذهن الهذي خيلهق األثهر األديب (املؤلهف) ،الهذهن
الذي يقرأ األثر األديب (القارئ) ،والشخصيات داخهل األثهر بفصهلها عهن عهامل خهارا العمهل
(ينظهر :پاينده1٣90 ،ش 261 ،إ  .)2٨5فريكهز ههذا املقهال علهى احملهور الثالهث (أي حمهور
حتليل شخصيات األثر منفصالً عن العامل اخلارجي) يف دراسة هذه الرواية.

أمهية املوضوع
لقد مجع علوان بل تفسريه البن عريب يف هذه الروايهة ،ومهن شخصهية ابهن عهريب تقهدم وجههاً
متفقا مهع توقعاتهه ،الوجهه الهذي يتفهق مهع تصهور اإلنسهان احلهديث للتصهوف واملتصهوفة؛ قضهية
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استحوذت على أذهان عدد كبري من املثقفل اجلهدد وكتهب العديهد مهن الكتهب عنهها ورفضهت أو
دعمهت طريقهة التصههوف .وههذا ميهههد الطريههق للبهاحثل للتعامههل مههع ههذه التصههورات مههن وجهههة
النظر النفسية وحتليل ما يقدمه االنسان احلديث عن صويف كبري مثل حمي الدين ابن عريب.

أس.لة البحث




كيف يصور ابن عريب يف رواية «موت صغري»؟
كيههف يصههبح مهها يفعلههه ابههن عههريب يف مرحلههة البلههوظ مظهههرا مههن مظههاهر الضههغو
النفسية اليت يواجهها وهو طفل؟
ما هو الدور اآلخر يف تطور حياة ابن عريب؟

فرضيات البحث




يف هذه الرواية ،يصور ابن عريب علي أنه ماسوشي يبحث عن جويسانس اخلاا به.
ما شلک املاسوشية يف ابن عريب هو تربيته يف طفولته وضغو والده العاطفية عليه.
ابن عريب يسعي جويسانسه يف عالقته مع اآلخرين ،لكنه يشعر باإلحبا يف كل مرة
ألنه جيد نفسه حمروما من متع أخرى فريي شخصاً آخر كمصدر لسكينته.

خلفيات البحث
أبل هي بعههض النقههاد ال عههرب املنهههج النفسههي بههالء حسههنا ،ووجههدوا يف هههذا املنهههج ضههالتهم،
فوظفههوه ملقاربههة النصههوا بعمههق بسههيكولوجي ال غبههار عليههه ،وك هان رائههدهم يف هههذا حممههود
عباس العقاد ،فهو درس شخصية أيب نهواس يف كتابهه« :أبهو نهواس احلسهن بهن ههان » مرُكهزا
على التحليهل النفسهي لفههم مهزاا الشهاعر الفطهري ،واإلبانهة عهن طبيعتهه ،فخلهص إىل كهون
الشههاعر نرجسههيا وعاشههقا لذاتههه ،وحممههد النههويهي ،الههذي تنههاول عقههدة أوديههب عنههد الشههاعر
نفسههه .وكمهها قههام الناقههد املصههري عههز الههدين إمساعيههل يف كتابههه الرائههد «التحليههل النفسههي
لألدب»؛ وكذلك دراسة جورا طرابيشي« :عقدة أوديب يف الرواية العربية» ،ودراسهة خريسهتو
جنه ههم« :النرجسه ههية يف أدب نه ههزار قبه ههاين» .إن ه ه هؤالء النقه ههاد حه ههاولوا أن جيه ههدوا للمفه ههاهيم
واملصطلحات النفسي ة سندا من خالل عامل الفن واألدب .غري أنه مل يتم إجناز سهوى القليهل
يف هذا اوال يف الفروع العربية جلامعاتنا داخل البلد.
يركز معظم النقاد العرب على نظريات فرويد،بدرجة أقل على نظريهات "كهارل غوسهتاف
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يونغ" كما كتهب خليهل بهرويين و علهي امحهدزاده (1٣96ش) يف «روان حتليهل گر ي كهر الگوهراي
رشههد در تائيهه كهرباي ابههن فههار » متههأثرين بنظريههات يونههغ ،يسههعيان إلجيههاد تههأثري الالوعههي
اجلمههاعي واألمنهها القدميهة واسههتخدام الرمههوز يف قصههائد ابههن الفههار ويدرسهان شخصههية
ابن الفار بالنظر إ وظائف هذه األمنا القدمية .وكما حاول خليل برويين و آخرون يف
«از مهانندسازي تها فريهب؛ چرال «خهود» شهدن در اشهعار نسهيمي بها تكيهه بهر نقهد روانكاوانهه
كهن الگوي انسان كامهل» حتليهل شخصهية عمادالهدين نسهيين وفقها لفكهرة اإلنسهان الكامهل يف
قصههائده الصههوفية و إسههتعرا األبعههاد النفسهية الكامنهة يف شخصهيته ،معتمههدين فيههها علهي
فكرة النموذا األصلي ومبادئ مدرسة يونغ النفسية .ولكن نظريات جاك الكهان حظيهت بأقهل
قههدر مههن االهتمههام مههن النقههاد العههرب ،هلههذا انههه مههن الصههعب ح ه العثههور علههى مرادفههات
ملصطلحاته النفسية باللغة العربيهة ولكهن يف األدب الفارسهي ،تقهدأ أعمهال قيمهة يف ههذا
اوال ،مبا يف ذلك:
عبدالرضهها سههعيدي (1٣91ش) يف ههث حتههت عنههوان«:نقههد شههعر «تهها انتههها حضههور» اثههر
سهراب س په ي ،از منظر رشهد رواين سروهه در روان كهاوي الكهان» وصهف تعهبريات الكهاين يف
علم النفس وبناءً على هذه التعبريات درس شعر سهراب سبهري.
رقيه صدرايي و آزاده ابراهيمي بهور (1٣97ش) يف «نها گفتر ههاي قصهه گرويي شههرزاد از
منظر روا نشناسهي هاك الكهان» حهاوال تسهلي الضهوء علهى دور أنوثهة شههرزاد يف قصهص ألهف
ليلههة وليلههة مههن خههالل تقههدأ تههاريخ مههوجز مههن روايههة القصههص الشهفوية فضههال عههن مفههاهيم
"الكان" النفسية.
كما كتب سيد علي اصغر مريبهاقري فهرد و اشهرف خسهروي (1٣٨٨ش) يف «روانتحليلگر ي
رؤياي ابن عريب در فصوا احلكم» باستخدام علم الهنفس اليهونغي ،يشهرحان مها قالهه ابهن
عههريب عههن رؤيههة الرسههول األكهرم يف حلههم واهلامههه هههو كتههاب فصههوا احلكهم بههه يف احللههم،
ويعتقهدان أن ههذا هههو ابهن عههريب نفسهه الههذي ظههر يف صههورة الهن وحمتويههات كتهاب فصههول
احلكم هي أيضا تراكم احملتويات يف الشعور ابن عريب.
كتب عن رواية «مهوت صهغري» مقهاالت منهها :مسهرية ردة حسهل احلهارثي (2017ش) ،يف
مقال «املكان ،الصور ة والداللة ؛ رواية موت صغري حملمهد حسهن علهوان منوذجها» ،باإلضهافة
إىل شرح الكتاب ،يتناول سرية املؤلف فابن عريب مث يتطرق إىل معىن املكان ودوره و أمهيته
يف العمل القصصي ،وكذلك يف هذه الرواية .مث هناك إشارات إىل العنوان والغطاء واالهداء
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وما إىل ذلك ،حتت عنوان الهدالالت املكانيهة .يف مها تناولهت الباحثهة دالالت الكهوخ ،والهربزخ
والقبلة يف هذه الرواية.
عبداألحههد غهي و آخههرون يف مقههاهلم (1٣99ش) «االتصههال غههري اللفظههي يف روايههة مههوت
صغري حملمد حسن علوان دراسة سيميولوجيّة» يسعون إىل دراسة هذه الرواية من وجهة نظهر
أمنا التواصل غري اللفظي ،متمسهكا باملنههج السهيميائيي وكيفيهة تصهوير حهاالت كالغضهب
واخلوف والقلق عن طريق حركات الرأس وحاالت الوجه وغريها.
اهتمّ املنهج النفسي يف النقد العريب احلديث باألديب وجتاهل النص األديب ،مُغفِلًا إياه.
غ ههري أن ه ههذا املق ههال يه هاول تف ههادي ه ههذه املشه هكلة ،وم ههن خ ههالل تطبي ههق األس ههس النظري ههة
الصحيحة ،يقدم نقدًا شامالً هلذه الرواية ،وتوضح يف الوقهت نفسهه ،قهدر اإلمكهان ،تصهور
املثقف املعاصر البن عريب واملتصوفة.

املبادئ النظرية
يعتمد التحليل النفسي هلذه الرواية علهى نظريهات "فرويهد" يف حتليهل الشخصهية وجوئيسهانس
(" )Jouissanceالكهان"؛ وكهل مههن هههذه النظريههات تشههرح جههزءًا مههن شخصههية وسههلوكيات ابههن
عريب:
املاسوشية يف منظر فرويد
إن "اهلههو" ( )Idمتشهكل مههن الغريهزتل األساسهيتل :غري هزة "إيهروس" (()Erosأو احلي هاة) و
غريزة "التدمري" (أو املوت) .هتهدف "إيهروس" دائمها إ تهأليف الهذرات و إ تكهوين وحهدات
أكرب والعمل علي بقائها ،أي إهنها هتهدف دائمها إ اسهتمرار احليهاة .أمها غريهزة املهوت فههي
هتدف إ تفتيت الذرات و تفكيك اإلرتبا  ،أي أهنا هتدف إ هدم األشهياء وإهنهاء احليهاة
(انظر :فرويهد ،سهيجموند1982،م الهف ،الفصهل الثهاين) .وكهل مهن ههذه الغرائهز تتصهرف
مثههل برك هان يريههد أن ينفجههر يف أي حلظههة ولك هن "األنهها" ( )Egoال يسههمح هلهها إال بعههد تقيههيم
الظروف البي.ية.
يتقمص الطفل شخصيات اآلخرين لتجنّب العقاب وهكذا استقرّت شخصهية الطفهل ونتيجهة
هذا اإلسهتقرار ههي إنشهاء "األنها األعلهي" ( )Super Egoيف الطفهل« :إذ أن وراءه (األنها األعلهي)
يكمههن أول و أهههم التقمصههات مجيعههها ،أال وهههو تقمههص شخص هية األب الههذي ي هدث يف األي هام
األو مههن تههاريخ حي هاة كل شههخص(».فروي هد19٨2 ،م ب )52 ،ولك هن تقمههص شخص هية األب
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يؤدي إىل تكوين عقدة "أوديب" 1يف الطفل أيضها .وههذا مها يسهبب العديهد مهن املشهاكل النفسهية
لإلنسان ،حيث يث فرويد علي كتابة الكلمة اخلتامية يف كتابه «طوطم و تابو»« :يف ختهام ههذه
الدراسة املعدة باختصار شديد أود أن أذكهر حصهيلتها ،وههي أنهه يف عقهدة أوديهب تلتقهي بدايهة
الدين و األخالق واوتمهع والفهن ،وذلهك يف تطهابق تهام مهع مها أثبتهه التحليهل النفسهي ،مهن أن
هذه العقدة متثل نواة مجيع العصابات ،علي قدر ما استوعبتها إهلاماتنا حهيت اآلن وممها يبهدو
مفاجأة عظيمة ،أنه ميكن أيضا حل ههذه املعضهالت يف نفسهية الشهعوب انطالقها مهن نقطهة
ملموسة واحدة وهي :كيفية العالقة مع األب(».فرويد19٨٣ ،م)1٨4 ،
إمنا يساعد األنا غرائز التدمري يف اهلو للتغلب علي الغريزة اجلنسية بإعتبارهها الغريهزة
األكثهر أمهيهة مهن إيهروس ،ولكنهه مههن خهالل القيهام بهذلك فإنههه يعهر نفسههه ليصهبح هههدفا
لغرائهز التهدمري و اهلهالك فتنتقهل ههذه الغرائهز إ األنها األعلهي .وإذا كهان األب ،الهذي ههو
قدوة تقمهص األنها األعلهي ،يعهزز ههذه الغرائهز قلهق قيهود وتوقعهات اليسهتطيع الطفهل الوفهاء
هب هها ،فإن ههه سيش ههعر ب ههالعجز ،وه ههذا العج ههز س ههيؤدي إىل الش ههعور بال ههذنب (انظ ههر :فرويههد،
1996م« .)94 ،فالشههعور بالههذنب يهبل أصههلل :أوهلمهها القلههق حيهال السههلطة ،وثانيهمهها ،هههو
الحق ،القلق إزاء األنا األعلي .فاألول يرغم االنسان علي العزوف عن تلبية دوافعه الغريزيهة.
أمهها الثههاين ،فنظههرا إ اسههتحالته اخفههاء دميومههة الرغبههات احملرمههة عههن األنهها األعلهي ،فإنههه
يهدفع باالنسههان فههوق ذلهك إ إنههزال العقههاب بنفسههه» (فرويهد1996 ،م .)94 ،وهههذا الشههعور
بالذنب يدفع الشخص لالستسالم لغريهزة التهدمري ومعاقبهة نفسهه لتهدئتهها وههذا مها يسهمّيه
فرويد املاسوشية (.)masochism
جوئيسانس يف منظر "الكان"
يسعي جاك الكان ،باعتبهاره رائهدا يف علهم الهنفس يف مرحلهة مها بعهد الفرويديهة ،مهن خهالل
اقتههراح مفهههوم جوئيسههانس ،إىل توض هيح تفسههري آخههر ملفههاهيم "فروي هد" عل هي أسههاس رغبههات
البشر.
اعتاد فرويد على التركيز علي تكوين الشخصية على املرحلة االوديبية ،يف حهل أن الكهان
ميتههد هههذا إىل مهها قبههل هههذه املرحلههة ويف إعتقههاده يبههدأ هههذا التكهوين مههن وقههت والدة الطفههل.
يعتقهد الكهان أن الطفههل منهذ الههوالدة وحه اللحظهة احلامسههة عنهدما يبههدأ يف الكهالم ،يعتههرب
والدته جزءا منه ،وتتشكل يف ذهنه صورة زائفة عن نفسهه الهيت تشهمل نفسهه و والدتهه الهيت
تل ه مجيههع حاجاتههه (انظههر :هههومر1٣٨٨ ،ش 41 ،إ  .)46ولك هن عنههدما بههدأ الطف ههل يف
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الكالم ،وجد نفسه منفصالً عن والدته فأُلقي من عامله اخليها إىل عهامل الكلمهات الرمزيهة
(پيلك و1٣٨5 ،ش.)1٣5 ،
املرحلة اليت يشارك فيها الطفل يف العامل الرمهزي ههي املرحلهة الهيت يواجهه فيهها حقهائق
العامل الواقع« :يف املقام األول ،يصبح من الواضح أنه ليس ههو املوضهوع الوحيهد لرغبهة األم.
ويفههتح هههذا املوضههوع اجلديهد إمكانيهة أن الطفههل سههوف يكتشههف أن أمههه لههديها رغبههة قههالف
رغبتها بالنسبة له .ويف املقام الثاين ،يكتشف الطفل أن أمه مفتقدة ،إي أهنا ليست منجهزة
من قبل الطفهل طاملها انهه يتوحهد مهع مها يعتقهد أنهه املوضهوع الوحيهد لرغبتهها ،أي مهع فهالوس
( .)phallusهذا التكرار ذو الشقل هو جمال العمل الذي يدخله األب ،يف وضع الهذي ميكهن
أن يكون واحدا للتنافس فق (».در2015 ،م)44 ،
ه ههذا االنفص ههال ع ههن األم جيع ههل الطف ههل يفق ههد راحت ههه و يدفع ههه إىل البح ههث ع ههن أمنيت ههه
املفقودة ،وهي أمنية التتحقق أبدا و تصاحبه لبقية حياتهه .إن البحهث عهن الفهردوس املفقهود
واألفراح الضائعة أشكال خمتلفة للتعويض عن ههذه اخلسهارة ويقهوم الشهخص بالبحهث عنهها
يف مجيع األمور املطلوبة ويف مراحهل الحقهة مهن حياتهه ،ويسهمي الكهان ههذه املسهائل املطلوبهة
"الكهائن  .)Lacan, 1968, 166( )object a( "aويعتقههد أننهها غههري راضههل عههن الوصههول إىل
الكههائن  aو نواص ههل ثن هها للعث ههور عل ههى مفقودن هها احلقيق ههي .يع ههرب الكه هان ع ههن ه ههذا املفق ههود
جبوئيسانس ويصرح شون هومر هبهذا يف توضهيح لكلمهات الكهان« :مفههوم جوئيسهانس الكهاين
معقهد جههدا ،والترمجههة املباشههرة إىل اإلجنليزيههة العربيهة} غههري ممكهن .وعههادة يتههرجم هههذا
املصههطلح علهي أنههه «املتعههة»؛ لكهن جوئيسههانس ينطههوي علههى مههزيج مههن اللههذة واألمل ،أو بتعههبري
أدق ،املتعه ههة يف األمل( ».هه ههومر1٣٨٨ ،ش )124 ،مث يقه ههدم جوئيسه ههانس إ قارئ ههه هك ه هذا:
«حنن ،كاملوضوعات ( ،)subjectsنتحرك برغبات ال تشبع ،ومبجرد أن نسعى وراء رغبتنا،
فإننها الحمالههة نفشههل -فاإلسهههام يف حتقيهق هههذه الغايهة لههن يكهون كافيها علهي اإلطههالق .حنههن
نشعر دائمًا أن هناك أكثر ،ما خسرناه ،مما حنصهل عليهه .الشهيء الهذي يرضهينا أكثهر مهن
املتعة التافهة اليت نشعر هبا هو جوئيسانس(».هومر1٣٨٨ ،ش )125 ،وهذا جوئيسانس ههو
الذي يساعدنا على تفسري الرغبات العديدة اليت ننشدها.
جتسيد للماسوشية يف بداية رواية «موت صغري»
الهراوي ،وهههو ابههن عههريب نفسههه ،يتواصههل مهع قارئههه بضههمري املههتكلم والتبهه.ري الههداخلي ،يبههدأ
الرواية بوصف الصهعوبات الهيت فرضهها علهى نفسهه .إن املؤلهف ليأخهذ القهارئ معهه إ عهامل
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ابههن ع ههريب وتس ههلي الض ههوء عل هي حيات ههه وحتلي ههل س ههيكولوجية شخص ههيته ،اس ههتخدم التب هه.ري
الههداخلي لس ههرد احلكاي هة و ه ههذا م ههن مي هزات اس ههتخدام ه ههذا الن ههوع م ههن التب هه.ري؛ كم هها أش ههار
عبههدالرحيم الك هردي إ هههذا املوضههوع« :يعتمههد هههذا النههوع مههن الرواي هة علهي سههرد األقههوال و
األفعال  ...ويف هذه احلالة تربز الذات  ...ويغلب اجلانب السيكولوجي( ».الكردي1996 ،م،
 )122وهكذا يصف املكان الذي اختاره لتجنب الناس ومغادرة العامل:
«هذا كوخ مسنم يف أعاله .إذا اضطجعت فيهه ألنهام اضهطجعت علهي ميهل لفهر ضهيقه،
وإذا وقفت خنقين دخان النار الذي يتجمع يف سنامه و يجب سقفه( ».علوان2016 ،م)7 ،
ويف هذا الكوخ حرم ابن عريب نفسه من كل وسائل الراحة يف احلياة« :هكذا كهان الكهوخ يهوم
وجلتههه أول مههرة .ومهها زدت عليهه إال متههاعي .حشهية صههوف مل ينههدف يف ركهن الكهوخ ،وطسههت
وضوء مغموس فيه مش  ،إ جانبه لفائف أوراقي و مصباحي و ليقيت و دوايت اليت يتجمد
احلرب فيها شتاء مكوّمة كلها فوق الرف الوحيد يف جدار الكوخ( » .علوان2016 ،م)8 ،
يقههدم حمههي الههدين هدفههه مههن هههذه األعمههال ،هههو تنقيههة جسههده فرُوحههه حه يههتمكن مههن
إعدادمها إلشعاع األنوار اإلهلية إليهما« :ما أكثر ههذا املتهاع علهي طالهب اخللهوة ومها أمضهاها
يف إفسادي .إذا سهرت ألشهد مطالع األنوار اإلهلية ضيعت علي ذلك حشية الصوف بالنوم،
وإذا لزمت الصهمت ألمسهع حفيهف األسهرار القدسهية قرقهرت بطهين فجعهت و انشهغلت  ...أي
عزلة هذه!» (علوان2016 ،م )8 ،هناك معنيان يف هذا التصريح :معناه الواضح وهو حماولة
لتوفري األرضية إلشراق األنوار اإلهلية يف نفسه ومعناها اخلفي ،وهو أنه ليس مسهتعدا لتلقهي
هذا املنصب ،أي أنه يشعر بالذنب يف ذاته.
يسههاوي فرويههد هههذا الشههعور بالههذنب بههل مرض هي الوسههواس و املههؤمنل ويكتههب« :يطههابق
اإلحسههاس بههاإلمث الههذي يملههه مرضهي الوسههواس القهههري مههع تأكيهد املههؤمنل علهي معرفتهههم
بأهنم يملون إاما كبريا يف أنفسهم ،ويبدو أن العبادات (ونعين هبا الصهلوات و االسهتغاثات
وما إ ذلك) حتمل قيمة دفاعية وقائية ترافهق مجيهع النشهاطات اليوميهة ،وخاصهة األفعهال
غري املألوفة(».فرويد2017 ،م)٣2 ،
ياول املؤلف تصوير هذا الذنب للقارئ طوال الروايهة ،وههو الهذنب الهذي يهزن شخصهية
الرواية إ درجة أنه يشعر بالتوتر يف نفسه  ،وهكهذا يصهورها لقارئهه «تعرفهت رفيقها ذميمها
امسه القلق .مل أسأله مرافقيت ومل يستأذين يف ذلهك .قفهز فهوق كتفهي مثهل قهرد جمنهون ومل
يفارقين بعدها ق  .كلما طردته مهن كتهف قفهز إ اآلخهر .وكلمها طردتهه منههما تعلهق جبهزع
شههجرة بعههض الوقههت مث اليلبههث أن يهنقض علهي رقههبيت مههرة أخههري» (علههوان2016 ،م.)355 ،
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ويطلق علماء النفس علي هذا النوع من السلوك من جانب العصايب ،الذي يصاحبه التعذيب
الههذايت لتحقيههق اهلههدوء «املاسوشههية» ( .)masochismللعثههور علههى جههذور هههذا املههر يف ابههن
عريب ،جيب أن يفتّش الباحثون عن ماضيه:
تفسري حُلم حمي الدين علي أساس تفسري فرويد لألحالم
فرويد يف إجابته على هذا السؤال «ملاذا يكلف األنا النائم نفسه مبهمة صهيغة احللهم؟» يقهول:
«ومههن اليس هري حلسههن احلههن أن جنههد هههذا التفس هري .فههإن ك هل حلههم يف دور التك هوين يسههتعل
بالالشعور يف مطالبة األنا بإشباع حافز غريزي إن كهان ينبعهث مهن اهلهو ،أو هل الصهراع،
أو إزالههة ش هك ،أو إختههاذ قههرار ،إن ك هان ينبعههث عههن بقاي ها النشهها القبههل شههعوري يف حي هاة
اليقظة .علي أن األنا النهائم يصهدر عهن الرغبهة يف االحتفهال بهالنوم ،فهيحس هبهذه املطالبهة
باعتبارها إزعاجا ويسعي للتخلص من هذا اإلزعاا(».فرويد2000 ،م)59 ،
احللههم نافههذة تطههل علههى عههامل الرغبههات املكبوتههة وبتفسههريه ميكهن الباحههث أن يهدخل هههذا
العههامل ويصههل عل هي املزي هد مههن املعلومههات مههن احلههامل نفسههه؛ ألن احللههم يههثري جههزءاً مههن
الالشههعور ،بعيههداً عههن متنههاول احلههامل .الصههفحات  79-7٨مههن الروايههة تسههرد حلم هاً ميك هن
تسههميته مفتههاح الرواي هة بأكملههها ألنههه يفسههر كهل احلههوادث الالحقههة يف الروايههة ،لههذلك نسههرد
بعض هذا احللم هنا:
«أركض يف أزقة إشبيلية بال أنفاس ...أصبحت عهاجزا عهن املشهي و أغهال ههي الطريهق
كلههه ...أشهدّ قههدميّ حمههاوال لههتخلص مههن أغههالل احلجههرة فيظهههر ذيههل متسههاح متلهفٌّ حههول
ساقي .ويف األفق تراءت سفن النورمان ذات الرأس التنّيينّ علي بسا من النار و تقترب
مههين والقههوم علههي سههطحها يل ّوحههون هبههراواهتم مههن بعيههد ...فخرجههت أصههابعي مههن املههاء
معقههودة ببعضههها بعضهها مثههل كهرة مههن الصههوف .شههعرت أنههين هالهك الحمالههة ...احنسههر املههاء
فجأة وسقت علي وجهي ومسعت قرع أقدامهم و هم يقتربون مين .أنا عهاجز عهن احلركهة...
فعلمت أن أحدهم يقف فوقي اآلن يوشك أن يهشّم رأسي هبراوته .غاا رأسي بهل كتفهي يف
انتظهار الضههربة ولكنهها مل تههأتِ ،بهل نزلههت علهيّ بههدال منهها عبههاءة مهن الكتّههان ،خفيفهة لكنههها
داف.ة ...التفت ورائي ألرى صهاحب العبهاءة فرأيهت قائهدا مل أتهبل مالحمهه ...وحملهت القائهد
يقف إ جواري وهو يتأمل األفق .سألته« :من أنت يا عماه» ،فالتفت إ و كهأين بهه قهد فهتح
فمه ليجيب[ :يس والْقُرْآنِ الْحكيم إنَّك لَمِن الْمُرْسلِل] ...تردّد صوت أيب باآليات و أنا أفهتح
عيينّ جبهد ( ». ...علوان2016 ،م)79- 78 ،
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الرغبههات الالشههعورية تسههعى للوصههول إىل املسههتوى الشههعوري ،لكنههها تواجههه مقاومههة ويف
غضون ذلك ،إذا وفرت الرغبات الشهعورية األرضهية لظهورهها ،فسهيكون مهن املمكهن هلها أن
تظهر أيضاً (انظر :فرويد1962 ،م.)162 ،
إذا أردنا تفسري حلم بشكل صهحيح ،فهنحن اجهة إىل معرفهة كاملهة باحلالهة الشهعورية
لتلهك اللحظهة« ،ألن احللهم ينطهوي علهى تكملههة الالشهعور ،أي املهواد الهيت تراكمهت يف احلالههة
الشعورية يف الالشعور .بدون هذا الوعي ال ميكن تفسهري احللهم بشهكل صهحيح إال عهن طريهق
الصدفة( ».يونگ1383 ،ش )52 ،هلذا السبب ،نعود إىل أحداث اليوم السابق للحلم إلجيهاد
السبب لتكوين هذا احللم .يسرد الراوي أحداث اليوم السابق كما يلي:
«كنههت أكهره السههباحة و تههزعجين بههرودة املههاء واتسههاخه ...فههأجربين (أيب) علهي مهها ال أحههب و
أمههرين مبهها ال أطي هق .غضههب مههن تلك هؤي ذات ي هوم فههأمرين أال أخههرا مههن النهههر حههيت أسههبح ب هل
ضفتيه .بكيت وتوسّلت إليه فأصرّ علي موقفهه ...سهبحت حهيت منتصهف النههر .وههن سهاعداي ...
سههبحت قلهيال مث شههعرت أن التيهار جيهرفين معههه .انتبهههت إ أيب و سههلوم يركضههان علهي الضههفة
ليلحقا يب .أخريا قفز سلوم إ النهر و جذبين حيت خرجنا معا» (علوان2016 ،م.)76 –75 ،
القصة هي نفس القصة املتكررة :فاالبن املدلل غري قادر علهى اإلجابهة علهي رغبهات أبيهه
واألب غاضب من املوقف وههذا االسهتياء يزيهد مهن قلهق الطفهل وجيهربه علهى حماولهة اإلجابهة
علي رغبات والده (هنا هي السباحة عرب النهر) .مل يتمكن االبن مهن االسهتجابة لطلهب األب
ويواجه غضبه وهذا الغضب يثري شعورا بالذنب فيه ،وهو الشهعور النهاجم عهن تشهكيل عقهدة
أوديب داخله .وخيدر الطفهل نتيجهة لتزايهد القلهق ،ويهتم إعهداد ههذه املسهألة ،وههي األرضهية
املناسبة لتكوين احللم الذي وصفناه.
إن عالقههة الولههد بههاألب مشههوبة بازدواجي هة خاصههة .األب يش هكل بذاتههه خطههرا عل هي إبنههه،
وسبب هذا هو عالقته البدائيهة بهاألم« :وعليهه ،نهراه يهوحي باملهابهة و اخلهوف بقهدر مها يهوحي
بههاحلنل و االعجههاب(».فروي هد199٨ ،م )٣٣ ،هههذا اخلههوف واملهابههة ميك هن أن جيعههل الطفههل
يشعر بالذنب ،وهذا ما أشار إليه فرويد يف كتابه «الغريهزة والثقافهة»« :ويعهود مصهدر الشهعور
باإلمث إ العمليات الروحية اليت كانت جتري يف مرحلة مبكهرة مهن السهن ،بيهد أهنها تنهتعش
علي الدوام عرب كل دافع آين لغوية جديه دة ،فتخلهف حالهة مهن ترقهب جمهيء اخلهوف احملهدق
دائما من ناحية ثانيهة»(فرويهد2017 ،م)٣2 ،؛ وههذا الشهعور بالهذنب ميكهن أن يتفهاقم بفعهل
عوامل أخرى.
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إن األنا يواجه مقاومة لنقهل الرغبهات الالشهعورية بسهبب كبتهها أو بسهبب دافهع أخالقهي،
فيستخدم الترميز لإلشارة إليها يف تشكيل احللم« :لألحالم رموز خاصة تسهتخدمها للتعهبري
عن املوضوعات املخجلة واملمنوعهة ،واجلهنس ومها ي تصهل بهه مهن أههم ههذه املمنوعهات طبعها،
وطريقة الرمز مألوفة يف حياتنا العادية حل نتحدث بالكناية عن االمور اجلنسهية(».فرويهد،
1962م )٨9 ،واحللههم يسههتخدم رمههوزا مههن أجههل تصههوير أفك هاره الكامنههة بش هكل مقنههع؛ ذك هر
فرويد بعضها يف كتابه تفسري األحالم ،الذي يسهاعد البهاحثل يف تفسهري الصهور املقدمهة يف
هذا احللم (فرويد1994 ،م .)٣79 ،دعونا ننظر إ احللم مرة أخري:
مدينة أشبيلية (موطن احلامل) ههي مكهان حيهث يشهعر احلهامل باهلهدوء واألمهان ،وميكهن
اعتبارها رمز من رموز الطفولة حيهث جيهد فيهها الطفهل نفسهه آمنهاً ،لكهن ههذا األمهن تعطهل
بسبب غزو األجانب .جيد احلامل نفسه يركض يف شوارع املدينة ثًا عن مأوي حلمايته من
رشق احلجارة ولكنه اليستطيع أن يعثر عليه.
إن كل هذا يدل علي الضهغ النفسهي الهذي تعهر لهه حمهي الهدين مهن قبهل والهده ،ومل
يعد يستطيع حتمله فيتوقف عن احلركة .يشري عجز حمي الدين عن اهلروب إىل ذروة عقدة
أوديب ويتضح هذا العجز بوضوح يف هذه اجلملة« :أشدّ قدميّ حمهاوال الهتخلص مهن األغهالل
احلجرة فيظهر ذيل متساح متلفٌّ حهول سهاقي» (علهوان2016 ،م« .)78 ،ذيهل متسهاح» ههو
رمز القضيب أو فالوس وميكن التعرف عليه يف بيان فرويد« :تصور القضيب عند الرجال كل
املوضوعات املسهتطيلة مثهل العصهي و جهذوع الشهجر و (» . ...فرويهد1994 ،م )٣6٣ ،ويشهري
التفافه حول ساق حمي الدين إ تشكيل عقدة أوديب وكما قيل ،فإن عقدة أوديب مفروضة
على االبن من قبل األب.
إن التصوير اآلخر املقدم هو هجوم النورمهان علهى السهفن احلربيهة بهرؤوس التهنل .التهنل ههو
رمز القضيب و السفينة ترمز إىل رحم األم (فرويد1994 ،م )٣62،وههذا بينمها يركهب النورمهان
عليها ويهددون حمي الدين هبراواهتم .فيجمع األنا بل احلدثل ليصور ما جيري داخله.
قبههل أي تفس هري ،جيههب أن يُعههزى وجههود النورمههان يف املنههام إىل حادثههة وقعههت يف األيههام
السههابقة ،وهههي القصههة الههيت مسعههها حمههي الههدين عههن هجههوم النورمههان علههى إشههبيلية...« :
ودخلت إشبيلية مراكب اووس و أعملهوا يف أهلهها السهيوف و الفهؤوس ،فكأمنها مهألوا البحهر
طريا جونا ،كما مألوا القلوب شجوا و شجونا ،فهدخلوا املسهاجد و البيهوت قسهرا ،واسهتحيوا
أهلههها قههتال و أسههرا ،وبقههوا فيههها سههبعة أي هام ،يسههوقون أهلههها ك هأس احلمههام  (». ...علههوان،
2016م)67 ،
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يستخدم األنا هذه القصة لتصوير خطر اإلخصاء .إن اهلراوات يف أيدي الرجهال ورؤوس
التههنل هههي رمههوز تُسههتخدم للفههالوس« :ال شهك أيضهها يف أن مجيهع األسههلحة و العههدد تسههتخدم
رمه ه ههوزا إ عضه ه ههو الرجه ه ههل :احملاري ه ههث واملطه ه ههارق و البنه ه ههادق واملسدسه ه ههات و اخلنه ه ههاجر و
الصوارم(».فرويد1994 ،م )٣6٣ ،وتذكر القارئ هتديداهتم قطر اإلخصهاء ويهدل ركهوهبم
علهي السههفينة ،الههيت ترمههز إ األم ،علهي تفههوقهم يف هههذه املسههألة وتشهكيل عقههدة أوديهب يف
حمي الدين.
ال يستطيع حمي الدين اهلروب من النورمان والقبضة املشدودة هي صهورة النتشهار حالهة
اإلخصاء يف وجوده ،كما ميكن اعتبار القبضة رمزا للقضيب« :ومهن املمكهن كهذلك أن تصهور
األعضه ههاء التناسه ههلية بواسه ههطة أجه ههزاء أخه ههري مه ههن اجلسه ههم ،فتمثه ههل عضه ههو اله ههذكر ي ه هد أو
قدم(».فرويد1994 ،م)٣65 ،
إن كل شيء يشري إىل الضغ النفسي الذي يسبب مهر حمهي الهدين ،املهر الهذي ال
يستطيع األطباء عالجه .هذا أمر طبيعي ألن هلذا املر جذور نفسية وليست جسهدية ،وإن
األطباء التقليديل ال يستطيعون عالجه .ولكن فجأة يتغري مسار األحداث ويدث انفراا:
يرى حمي الدين قائداً جمهوالً يطرد النورمهان ويههامجهم مبنجنيهق وعنهدما يسهأل حمهي
الهدين عهن هويتهه ،يصهل علهى اإلجابهة التاليههة« :سهألته" :مهن أنهت يها عمهاه" ،فالتفههت إ و
كأين به قد فهتح فمهه ليجيهب[ :يهس والْقُهرْآنِ الْحكهيم إنَّهك لَمِهن الْمُرْسهلِل]» .وعنهدما اسهتعاد
وعيه رأى والده مستلقيًا على سريره وهو يتلو سورة [يس].
عد إ السرد :إن ما هو متاح للقارئ هو صورة ألب يتلو سورة [يس] بلطف وحنهان علهى
فراش طفله املريض احملتضهر ،ويهرى الطفهل ذلهك احللهم املضهطرب؛ وكمها ذكهر سهابقاً ،مها
نراه يف احللم هو صورة مقلوبة ملا يدث عند األنا ،ونعلم أن وراء كل صورة رمزا.
ما جيب على القارئ ان ينتبه إليه هنا هو أن ما يشفي الطفل ليست تالوة سورة [يهس]،
ألن هذه السورة تُقرأ على فراش العديد من املرضي الذين ميوتون .باألحري ،مها يشهفي ابهن
عريب هو اللحن الذي يتلى هبا السورة :حلن األب احلنون املشفق .يف الواقع ،هذا اللحهن ههو
الذي يؤثر على الشعور الطفل ويقلل من قلقه واضطرابه ويهدّئه عند مساعه .إن حمي الدين
يف سههريره يف حالههة شههبه وعههي ،يسههمع صههوت والههده وهههو يتلههو سههورة [يههس] .فيخلههق الشههعوره
تلقائياً صورة غامضة لشخص يأيت وينقذه فيصوّر يف خميلته ذلك املنقذ هو سورة [يس].
هذه الصورة املتناقضة لألب ،عجينة ألب حنون وأب قهاس ،ههي الهيت دفعهت فرويهد إىل
التفكري يف األب باعتباره جتسيدا وشيطان للولد ويكتب:
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«الحاجههة بنهها إ رهافههة حتليليهة كهبرية كيمهها حنههرز أن ا و الشهيطان كانهها متمههاثلل يف
البداي هة ،شخص هية واحههدة انشههطرت يف زمههن الحههق إ وجه هل حمبههو ك هل منهههما بصههفات
متعارضة .ويف االزمنة البدائية لألديان كان ا ذاته يتسم جبميع التقسهيمات املخيفهة الهيت
عزيت يف زمن الحق نقيضه .إن هذه السريورة نفسية معروفة لدينا جيهدا .إذ يتحلهل التمثيهل
املنطوي علي التناقض و التنازع إ ضدين صارخي التباين .لكن هذه التناقضات يف طبيعهة
ا البدائية هي انعكاس لإلزدواجية اليت هتيمن علي عالقات الفرد بأبيه بالذات(».فرويهد،
19٨2م ب)2٣ ،
يشعر حمي الدين بالقلق ،وكما قلنها ،يشهري إ ههذا الشهعور يف الروايهة بأكملهه كمها يقهول:
«هجم علي القلق الذي كانت دمشق قد طردته من قل وصرفته عين» (علهوان2016 ،م)385 ،
أو «علهي هههذه احلهال مههن القلهق الههذي يعلهو يب و يهههب دخلهت سههنيت الثالثهة يف بغههداد» (علههوان،
2016م .)421 ،ولتخفيههف هههذا القلههق ،يشههدد حههزام سههفره ليجههد جوئيسانسههه .يف رحلههة حياتههه
يقابل العديد من الناس الذين أثروا عليه و غيّروا مسار حياته ،وهنا نذكر أهم هؤالء:
تأثري اآلخرين علي حياة ابن عريب
يكتسب البشر املعرفة الذاتية من خالل الطريقة اليت يعاملون هبا اآلخرين ألن األنا هو مرآة
اآلخر ،واآلخهر ههو مهرآة ل ألنها ،وال أحهد منههما يعهرف نفسهه إالمهع اآلخهر ،وال معهىن لوجهود
أحدمها دون اآلخر .هذا املوضوع يساعد الباحثل علي حتديد الوجه احلقيقي البن عريب يف
هذه الرواية.
وقد أشار نصر حامد أبهو زيهد يف كتابهه «هكهذا تكلهم ابهن عهريب» الهذي كتبهه لشهرح أفكهار
ابن عريب،إنه واجه غوامض متعددة ،كما يعتقد أن سبب ميل ابن عهريب إىل الصهوفية غهري
معروف ،وقدنفهم السبب يف ذلك بالنظر إ السرية الذاتيهة الهيت كتبهها ابهن عهريب بنفسهه
(أبو زيد2002 ،م ،)٣0 ،لكن الباحثل يريدون كشف هذه الغوامض وسبب ميهل إبهن عهريب
من خالل هذه الرواية.
املرأة
ت ههؤدي امل ههرأة دورا مكم ههال لشخصه هية الرج ههل ،ويت ههأثر الرج ههل أكث ههر م ههن غه هريه هب هها بس ههبب
احتياجاته الفسيولوجية والعاطفية هلا وهي أول شخص يواجههه الرجهل يف بدايهة حياتهه .لهذا
بدأنا هذا اجلزء هبا لدراسة تأثريها علي حمي الدين:
األم :تلعهب األم دورًا ثانويًها يف أحهداث ههذه الروايهة .كانهت جاريهة أُطلِهق سهراحها بعهد أن
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أجنبههت ابنهاً (انظههر :علههوان2016 ،م .)14 ،ميكهن للقههارئ ،مههن خههالل اإلشههارات الههواردة يف
النص ،أن يفهم حالتها اليت أجنبت فيها طفهالً وحهررت نفسهها مهن العبوديهة بوجهوده ومهدى
اهتمامها بابنها وتتعامل معه باللطف واحلنان .لكن هذا ال يستغرق وقتًا طويالً ألهنها أجنبهت
توأم« :أجنبت أمي توأما من البنات فلم يعهد يف البيهت مهن ميلهك وقتها»( علهوان2016 ،م،
 )26هلذا السبب ،حالت صعوبات تربية توأمها دون رعايتها البنها.
هذا يوضح نقطتل :لقد مرت فترة جوئيسانس حمي الدين (تسهتمر تلهك مهن والدتهه إ
وقههت يفههتح فيهه فمههه بالكلمههات) بكهل عنايههة كاملههة وإشههباع لكهل حاجاتههه ونتيجههة لههذلك ،كهان
فردوسه املفقود أمجل من األطفال العاديل .ثانياً ،مهع والدة التهوأم ،حتهول اهتمهام األم مهن
ابنههها إليهمهها ،بسههبب املشههاكل الههيت عانههت منههها يف رعايتهههما .ونتيجههة لههذلك ،إحالههة تههدريب
حمي الدين إ مربيته ،فاطمة بنت املثىن ،وانفصاله عن والدته.
فاطمه بنت املثين :هكذا يصف ابن عريب دخوهلا يف حياته« :غشي علي أمي فهور والديت
فلم يتسهنّ لفاطمهة أن تضهعين علهي صهدرها كمها يفعلهون ،فغسهلتين و كفلهتين وراحهت متسهح
علي وجهي كما تفعل األمهات فتعلق قل هبا التعلق األول»(علوان2016 ،م .)14 ،يف الواقع،
هي اليت متأل الوظيفة الشاغرة ألم ليس لديها وقت البنها بعد والدة توأمها .وإهنها ههي الهيت
زرعت يف قلب حمي الدين بذور التصوف وحفزته على السفر للعثور علي أوتاده األربعة.
مل يكن لدي فاطمة أطفال ،ولذلك ،كانت تعامل حمي الدين كطفلها ،كما تعامل حمهي
الهدين مههع فاطمههة مثههل أمّههه بسههبب عههدم اهتمههام والديهه بههه .وهلههذا السههبب يهريب علهي أسههاس
تعاليمها ومعتقداهتا الدينية اليت هي مالذ ألول.ك الذين ليس لديهم من يعولون عليهه .وههذا
أك ثر شيوعًا يف النساء الالئهي الأطفهال هلهن ومهن ههذه املعتقهدات ههي التصهوف .فيكهون لهدى
فاطم ههة أفكههار مماثل ههة نقلت ههها إىل حم ههي ال ههدين .احلقيق ههة أن مفت ههاح رغب ههة حم ههي ال ههدين يف
التصوف جيب أن يكون موجوداً يف هذه الشخصية ،حيث يري القارئ ههذا األمهر مصهورا يف
نفس الرواية« :ملا جاء دوري قالت فاطمة :ادنُ مين يا بين .لبيك يا أماه .يف إشبيلية وتد من
األوتاد األربعة و ال شك .ومن هم األوتاد؟ أربعة يفظون األر من السوء .وكيف أعهرفهم؟
هم يعرفونك .وكيف أجدهم؟ هم جيدونك .ضمّتين إليها ضمّا طويال حهيت مللهت(».علهوان،
2016م.)42 ،
مرأ بنت عبدون :زوجة حمي الدين األوىل ،وقصة زواجها وطالقها معه مثرية للتفكري.
هكذا يروي حمي الدين قصة زواجه منها:
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«يف أثناء ذلك استأذنت عليّ يف حجريت ذات ليل أخيت أم سعد وأنا أتأهب للنوم وقالت:
ال أظنك تسمع و لكين سأحدثك عن مرأ بنت عبهدون . ...ضهحكت مهن قوهلها وصهرفتها
بلطف :اتركيين أنام يا أم سعد ،ال زواا  .تركتين و منت .ويف منامي رأيت مهرأ تقهرأ يف
كتاب وتبتسم .مث رأيت معها أحواال أخري يف منامي ال أستطيع أن أحهدث هبها(» .علهوان،
2016م)163 ،
لكن قصة طالقها أكثر غرابة .طلق حمهي الهدين مهرأ بينمها كانهت تتحمهل مشهقة السهفر
من األندلس إىل مكة املكرمة واحلجاز لإلنضمام إليه .غري أن القارئ فوج بربودة العالقهة
بينهههما بعههد وفههات إبنتهههما« :انتهههي العههزاء وأوصههدنا أنهها و مههرأ بابنهها علهي وجعنهها املضههمر يف
جواحننا .خلهوت هبها أخهريا فهإذا هبها قهد تغهريت علهيّ .زادت شهحومها و كأهنها مل تسهافر ومل
تثك هل .جهههزت فراشههي و جعلههت فراشههها منفصههال عنههه .اضههطجعت جهههة احلههائ و أولههتين
ظهرها .سدلتها عهن أهلهها يف جبايهة فأجابهت كمها جييهب الغربهاء (».علهوان2016 ،م)308 ،
وكما يتضح من هذه السطور ،يذكر حمي الدين نتيجهة طبيعيهة لوفهاة ابنتهه بهرودة عالقتههما
والطالق .لكن بعد انفصاله عن مرأ ،مل يستغرق وقتًا طهويالً حه يتعهرف علهى نظهام بنهت
ظاهر األصفهاين ويكتب كتاب «ترمجان األشواق» عن حبها .كأن مرأ فشلت يف مثلث احلهب
ضد نظام.
يُفسّههر ابههن عههريب كهال األمههرين علههى أهنمهها (طههالق مههرأ و التعههرف علهي نظههام) التههدبري
اإلهلي ،التدبري االهلي الذي يعمل وفقا لرغباته .لكن للعثهور عهل السهبب احلقيقهي وراء ذلهك
البهد مههن البحهث عنهه يف حماولههة حمهي الههدين إلجيهاد جويسانسههه الههذي أجهربه علهي احملاولههة
وزواجه من مرأ (كالكائن  )aال يستطيع أن يل حمله.
نظههام بنههت زاهههر األصههفهاين :يلتقههي هبهها حمههي الههدين يف جملههس دراسههة فخههر النسههاء
(شهقيقة الشهيخ زاههر) ويقهع يف حبههها« :كهل يهوم أقضهيه عنهد عتبههة فخهر النسهاء لعقلهي حههيت
قضي ا أن يكهون يومها مهن األيهام لقله  .ذلهك أين كنهت عنهد عتبتهها فجهاءت امهرأة مل تهر
عينههاي أمجههل منههها حتههاول أن تههدخل ...تل هك نظههام ،ع هل الشههمس و البهههاء ،ابنههة الش هيخ
زاهر(».علوان2016 ،م)311 ،
هك ذا يروي حمي الهدين صهفوف الهدرس الهيت قضهاها مهع نظهام يف خدمهة فخهر النسهاء:
«مرّ األيام و حفظت من دروس فخر النساء ضعفي ما حفظته من دروس زاهر؛ و انشغلت يب
العجوز املسكينة فأصلحت أقرأ عليها كتبها قهد قرأهتها عليهها مهن قبهل فالتهدري ألهنها نسهيت.
وأغمز لنظام وتغمزين(».علوان2016 ،م )313 ،يقترح حمي الدين خطبة نظام ،ولكن نظام
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ترفضههه ،وهههذا هههو سههبب مغادرتههه مكهة والههذهاب إىل الشههام .وسههنتحدث عههن ذلهك أكثههر يف
املستقبل.
فاطمه :الزوجة الثانية البن عريب ،وقد تزوجها أرملة ،ويظن أن زوجهها قُتهل يف احلهرب
ويقول عنها« :تزوجتهها فوجهدهتا كمها أرادهها ال قلهب ،أو رمبها أن قله اخلها كهان لريضهي
بههأي شههيء و جسههدي املتعههب كهان سهيقبل بههأي نصهيب»(علههوان2016 ،م)445 ،؛ وأجنبههت ابههن
حمي الدين األول ،صدر الدين .ولكن طلقها بعد أن كشف أن زوجها كان على قيد احلياة.
إن احللههم الههذي أدى إىل هههذا الههزواا ذو أمهيههة خاصههة« :ويف منههامي رأيهت تنههورا يتههدجج
بالنار و أنا أقرب منه حيت وقفت عليه .مث اتّسعت فوهتهه فوجهدتين داخلهه دون أن يهرقين.
مث رأيت صدري ينشقّ فتخرا منه قطعتا ثلج كبريتان جهم امهرة إجهاا مل تلبثها أن ذابتها
يف حههرارة التنههور . ...هرعههت ألسههتبدل قميصههي بههأخري .فلمهها خلعتههه وألقيهت بههه علهي األر
هنض القميص فجأة وتشكل علي هي.ة امرأة عانقتين(».علوان2016 ،م)439 ،
ههذه األنهواع مهن األحهالم تقهود القهارئ إىل تفسهري يونهغ هلها .بينمها يهاول فرويهد معرفهة
سههبب تشهكيل حلههم احلههامل ،يريههد يونههغ أن يعههرف مههاذا تريههد هههذه األحههالم أن تقههول للحههامل.
الواقع ،أن فرويد يريد أن يكتشف ماضي احلامل ،يف حل يريد يونغ أن يفهم رغبات احلامل
املستقبلية (يونگ )47 ،1٣٨٣ ،ويؤكد الحق الرواية هذا االستنتاا .عندما ياول ابن عريب
فهههم تفسههري حلمههه ،مل يهتمكن أربعههة مفسههري األحههالم مههن تفسهريه .لكهن اخلههامس يسههتهدف
الرغبههة اخلفي هة الههيت تسههببت يف رؤيههة احللههم ،كمهها لههو أنههه ك هان يفسههره وفقًهها ألسههلوب يونههغ:
«اخل ههامس مل يفسّ ههر احلل ههم ولكن ههه ق ههال بإجيه هاز :عله هي ص ههاحب املن ههام أن يت ههزوا» (عل ههوان،
2016م .)440،هذا احللم ليس سوي تأكيد آخر علي ادعاء الكان جبوئيسانس وانه لهيس مهن
املمكن أن يشعر الشخص بالسعادة بعد حتقيق أي رغبة ،لكنه يسعى إلشباع رغباتهه األخهري
قدر اإلمكان.
الرجال
فردريك :يلتقي به ابن عريب يف سوق الوراقل .إنه من نصهاري قشهتالية .ويعهرف ابهن عهريب
أفك هار اليونههان ورومهها بههالتردد عل هي اوههالس الههيت تعقههد يف م لههه (ينظههر :علههوان2016 ،م،
 .)11٣إن حضهور ههذه اوهالس يقهود حمهي الههدين إ شهرب النبيهذ وعلهي ههذا النسهق يهربر
تصرفه:
«قهدّم لنهها فردريهك نبيهذا .أخههذت الكهأس يف حهل تههردّد احلريهري قلهيال مث أخههذه تقليهدا
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 ...قلت له :أ لن تشرب؟ أخاف .مهم ختهاف؟ أن يقبضهين ا و أنها علهي معصهية .ولكنهك
لست علي معصية .وكيف هذا؟ أليست اخلمر حمرمة؟ بلي .ولكنك مؤمن؛ و إميانك متّصل و
معصيتك متقطعة .فإن قبضك ا سيقبضك علي اإلميان فتكون خامتتك حسنة .حقا؟ أجل
ذلهك
 ...من أفتاك هبذا اإلميهان املتصهل و املعصهية املتقطعهة؟ مل يفهتين أحهد .كشهف ا
كشههفا»(علههوان2016 ،م .)115- 114 ،والواقههع أن هههذه اإلرتي هادات واإلجههراءات الههيت جههرت يف
جمالس فريدريك هي حماولة مهن ابهن عهريب لتحقيهق سهكينته .وههذا سهاعد ابهن عهريب علهى
اخلروا من القوالب النمطية اليت حددهتا عائلته له.
بدر احلبشي :عبدص يرافق حمي الدين بعد وفاة والده فقد ظل معه مخسا و عشهرين سهنة
(ينظر :علوان2016 ،م )209 ،وتستمر هذه الرفقة حيت يتجنب ابن عريب عن الناس و صار
ناسكا يف هناية عمره.
يفسر فرويد ملاذا يرغب املرء يف مرافقة الطبقات الدنيا من اوتمع« :وأن مرد ذلك كلهه
عقدة نفسهية نبتهت يف عههد الطفولهة ،فالرجهل الهذي نبهت و ههو طفهل بهل أحضهان خادمهة أو
تركه والده بل أيدي مربية  ...يرسخ يف ذهنه أن ههذه املربيهة أو اخلادمهة ههي مهركز الثقهل
الههذي تههدور عليهه حمههور حياتههه فكهأن االشههتياق إ الطبقههات الدني.ههة هههو الههدافع القههوي الههذي
يرغم اإلنسان بال ول يف حبه إ أسفل»(فرويد ،ال تا)58 ،؛ أمر يهري القهارئ مصهداقه يف
حياة حمي الدين ومرافقته بدر احلبشي.
هناك نقطة جديرة بالتوجه يف هذه املرافقة ،وهي أنه من اآلن فصاعدًا ،هناك شهخص
يرافق حمي الدين ،والذي يوافق على تصرفاته ويربها له عند الضرورة ،حيث أن عالقتهما
تشبه إىل حد كبري عالقة دون كيشوت وسانشو يف رواية «دون كيشوت» لسرفانتس .على سبيل
املثال ،أراد ابن عريب فريضهة احلهج علهى قدميهه ،ولكهن يف منتصهف الطريهق مل يهتمكن مهن
القيام بذلك .فيجد بدر وسيلة للهروب من هذا النهذر« :ضهاقت خطهاي بسهبب آالم ركبهيت و
أصبح مشيي يف األيام األخرية من السفر بطي.ا .مسعين بدر أهذي ذات ظههرية فرجهاين أن
أركب ورفضت . ...استأنفنا املسري ساعة مث سقطت مرة أخري .أخربين بدر و أنا بل صحو
و غياب أننا قد دخلنا حدود احلرم و أوفيت بعهدي ،فركبهت الراحلهة و انكفهأت عليهها و شهدّ
بدر وثاقي فوقها كي ال أسق (».علوان2016 ،م)301 ،
أو عنههدما يتلقههى حمههي الههدين رسههالة توبيخيهة مههن الشههيخ زاهههر عاتبههه فيههها علهي مغازلتههه
إلبنته ،فيتصل بدر بالهذي يلهوم حمهي الهدين فنهة مهن النهاس العهاديل واجلههالء وبالتها
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يههربر عملههه مههن أجلههه« :قههرأ بههدر مههرتل .مث ه هبّ واقفهها وط هوّح بالرسههالة فارتطمههت باجلههدار
وسقطت علي األر وصرخ بصوت عال :عليهم لعنة ا و املالئكة أمجعل! عليهم غضهبه و
مقته و سخته .اسهتمر بهدر يف الصهراخ و أنها أرجتهف حتهت الهدثار .نهزل علهي ركبتيهه أخهريا و
اقتههرب مههن وجهههي و قههال بصههوت هههادر :ال تأبههه هلههم يها سهيدنا فههإهنم ال يعلمههون .لقههد شهبّبت
بنظام يا بدر!»(علوان2016 ،م.)374 ،
إذا أراد الباحث دراسة هذه املسألة وفقًها لنمهوذا فرويهد ،فيمكنهه أن يعتهرب بهدر كاألنها و
يلعب دور خمفف حملي الدين يف إحتكاكه مع القوانل اإلجتماعية (األنا األعلي) و مهع الهدعم
الذي يقدمه حملي الدين ،يوفر األرضية لتلبية مطالبات اهلو؛ وهذا على الرغم مهن أن حمهي
الدين نفسهه كهان قهد تهو مسهؤولية التربيهر يف السهابق كمها ذكرنها يف مسهألة شهرب اخلمهر.
يشعر حمي الدين باهلدوء واألمهان والهدعم بهالقرب مهن بهدر ،وههذا يهذكره بالعصهر الهذه
الذي كان يتمتع به يف أحضان والدته عندما كان طفالً.
األوتاد األربعة
لق ههد غاله ههت الص ههوفية بوضه ههع مراته ههب متفاوت ههة لبيه ههان طبقه ههات املتصه هوّفة وإبه ههراز قه ههدراهتم
ت طبقهات فقههال:
واصهطفائهم علهى مجيههع اخللهق وقههد جعلههم ابههن عهريب يف فتوحاتههه علهى سه ّ
«واومههع عليههه مههن أهههل الطريههق أهنههم علههى سههت طبقههات أمهههات :أقطههاب ،وأئمههة ،وأوتههاد،
وأبدال ،ونقباء ،وجنباء» (ابن عريب ،ال تا )40،يعتقد املتصوفة يف وجود القطهب األكهرب أو
«الغوث» إلدارة شؤون األر وحتته أربعة أوتاد يساعدونه و طبقا للفهم الصويف دور كل وتد
هههو تثبيههت اإلميههان والههدين يف قلههوب مههن يهههديهم ا  .فمسههتوحاة مههن هههذا املوضههوع مههن ابههن
عههريب وذكهره يف روايتههه ،رفههع املؤلههف مسههتوى التصههوف يف روايتههه وأخههذ القههارئ معههه لههدخول
عامل الصوفية.
يف اللقاء األول ،مل يعرّف أحد من األوتاد نفسه البن عريب علهى أنهه وتهده .يسهتغرق ههذا
أحياناً وقتاً طهويالً حهيت أنهه يشهعر قيبهة أمهل للعثهور علهيهم .وميكهن اعتبهار اإلملهام بهأي وتهد
مرحلة يستعد فيها ابن عريب للوصول إىل مرحلة عليا من خالل هتذيب نفسه:
الوتد األول :يوسف الكوميّ (مرحلة الرغبات الدنيوية وملهاهتا)
مل يعرّف الكومي نفسه يف بداية معرفتهما ،باسم وتده ح أصبح حمي الهدين جهديراً هبهذا
املعرفههة .منههذ بدايههة اجتمههاع الكهومي مههع ابههن عههريب ،مهها حههدث البههن عههريب هههو :اخلههو يف
جمالس فردريهك ،شهرب اخلمهر ،حهب غهاال ابنهة فريهدريك ،الهزواا مهع مهرأ .األمهور الهيت
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يعتربها ابن عريب نفسهه سهبب يف تلهوث قلبهه« :شهعرت أين لوثهت قله الهذي أمهرتين فاطمهة
بههتطهريه .جالسههت اخلليفههة و اعتههدت علهي طعههام القصههور .تزوجههت مههرأ واعتههدت علهي لههذة
اجلسد(».علوان2016 ،م)178 ،
مع سجن ابن رشد ،يشعر ابن عريب بهالقلق و ينهدم علهى أفعالهه وينسهحب منهها و يعتهزل
يف املقربة و يطلب إ ا أن يطهّر قلبه مما يلوثه فيأيت الكومي ويقدم نفسه على أنه وتهده
األول(علههوان2016 ،م .)1٨0 ،الواقههع ،أنههه ينبغههي النظههر إ هههذه املرحلههة علهي أهنهها التغلههب
علي الشهوة واجلشع واملتعة الدنيوية.
الوتد الثاين :اخليا (التنازل عن السلطة)
هناك انقطاعا بل التعرف على الوتد األول والوتد الثاين .خهالل ههذه الفتهرة ،حهدث تقهارب
وتههأثري كلمههات ابههن عههريب علههى خليفههة املوحههدين .لك هن هههذا االقتههراب مههن السههلطة ال جيلههب
اهلدوء والسكينة البن عريب ،بل يصبح عب.اً علهى قلبهه؛ ألنهه يلهوم نفسهه علهى مها حهدث البهن
رشههد ،كمهها يشههعر بههنفس الههذنب يف معاملتههه مههع الغههوث« :لههو م هسّ الغههوث أذي مههن اخلليفههة
فسأكون شرّ مريهد يف األر  ،ولهن ميهنحين ا ال واليهة و ال جنهاة وال قطابهة ،وسهيفرّ مهين
أوتادي فرار الظباء من الوحوش(».علوان2016 ،م)122 ،
هههذه املرحلههة هههي مرحلههة اقتههراب السههلطة ،فلههم يقههدم وتههده نفسههه لههه حه اسههتقال عههن
السههلطة .فهههو يغههادر بههال اخلليفههة ويههذهب إ احلههج ويف طريقههه إ القههاهرة يلتقههي بوتههده
الثاين؛ وتده هو اخليا الذي ال ميكن التحرك بسبب املر  .إن عجز وتده عهن التحهرك يف
حد ذاته عالمة علي التخلي عن السلطة يف هذه املرحلة.
الوتد الثالث :نظام بنت زاهر اإلصفهاين (احلب الدنيوي)
املسألة يف هذه املرحلهة ههي سهقو حمهي الهدين يف حهب نظهام والفضهيحة الهيت جيلبهها ههذا
احلب إليه .يقترح حمي الدين خطبة نظام يف كل من مكة وبغداد ،ولكن نظهام تهرفض حه
تقدم نفسها علي أهنا وتد له« :فلم ترفضل الزواا مين؟ مدّت يدها .أجل مدّت يدها وحنهن
يف طريهق ميهرّ منهه نهاس ومسّهت ترقهويت .صهغرت ابتسهامتها وازدادت عيناهها اتسهاعا وقالههت
وهي تنظر إ حيث جتول بيدها يف عنقي :ألين ال أملك ذلك يها حبهي  .وملهاذا؟ ألين وتهدك
الثالث(». ...علوان2016 ،م)427 ،
ولكن إذا نظر القارئ إ نظام (كلكائن  aيف نظرية الكان) ورابطتهها مهع حمهي الهدين،
فإنه يصل إىل نتيجة مفادها أن حمي الدين هو من ترك نظام بعدما وصول إليها ميسور له.
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ومل ير ابن عريب برغبته الغريضية يف العثور علي كائنهه  ،aألنهه لهيس جبوئيسانسهه .كمها
جيب أن يتذكر أن جوئيسانس هو اللذة مصحوبة باألمل واألمل الذي يقع يف احلهب ههو أوضهح
مثال على ذلك .وهلذا السبب تأثر ابن عريب أكثر من غريه هبذه العالقة.
الوتد الرابع :الشمس التربيزي (االستغناء)
آخر املراحل األربع للعثور علي أوتاده األربعة يرافق ابن عهريب بهأمل فقهدان األقهارب واألصهدقاء:
«تأكل تلك البقعة صديقي وتورده قربه شهرين وتتركين بعده فردا .ا كم عرفت و مضهوا .كهم
أحببت وختلوا .وكم رافقت ورحلهوا .اخليها و احلصّهار و العهريين و السهبيت و الغهوث و زاههر و
اآلن إسحاق الذي مل أعرف روحا أصفي من روحه(».علوان2016 ،م)515 ،
يصف أيضا مرارة االنفصال عن بدر احلبشي بأهنا كهذلك« :دخلهت إ حجهريت ال أقهوي
أن أنظر إ بدر القهابع يف احلجهرة األخهري ال يعهرف مهاذا يهراد بهه .اسهتلقيت علهي الفهراش
املك هوّم يف طههرف احلجههرة ودفنههت وجهههي يف جلههة الصههوف وبكي هت حمههاوال أن ال يصههدر مههين
صههوت(».علههوان2016 ،م )519 ،فيأخههذ حمههي الههدين العزلههة كمههالذ لنفسههه ،ويعههذب نفسههه
ويواجه كل الصعوبات إلجياد سكينته ،السكينة اليت مل جيدها يف أي موضوع ما جرّبه.

النتائج




ياول جاك الكان إجياد جذور فكرة البحث عن اجلنة املفقودة بإدخال مفهوم
جوئيسانس يف حياة اإلنسان .هو يتتبع جذور هذا البحث يف طفولة الشخص؛ الفترة
اليت تل فيها األم مجيع احتياجات الطفل ويعترب الطفل أمه جزءا منه .ولكن مع
مرور الزمن ،ينمو الطفل ويدرك أن أمّه ليست جزءًا منه فحسب ،بل يتعل عليه
أيضًا التنافس مع شخص آخر (األب) أقوى منه يف احلصول عليها .من هذا الزمن
تتشكل فكرة جوئيسانس عندما يتبعه الطفل طوال مراحل حياته ،والطفل ياول
العودة إىل تلك الفترة .يف كل مرة خيتار فيها شخصا أو موضوعًا على أنه
جوئيسانسه (الكائن  aأو  ،)objet aولكنه عندما يصل إليه يدرك أن هناك املزيد
من املتعة اليت يرمه منها ،لذلك فهو غري را ٍ عما حققه ويفكر يف حتقيق املزيد
من املتعة ،بل إنه يفكر يف حتقق جوئيسانسه.
وفقاً لفرويد ،ميكن تتبع جذور مجيع سلوك املرء إىل طفولته ،وحمي الدين ابن عريب
ليس إستثناء من هذه القاعدة .هو االبن البكر يف األسرة وابنهم الوحيد .األم حررت من
العبودية بوالدته ،لذلك من الطبيعي أن تركز األم كل اهتمامها على تربيته؛ لكن هذا ال
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يدوم طويالً ،ألهنا بسبب التوأم ،تصبح مشغولة جداً لدرجة أهنا ال تستطيع االعتناء
بإبنها .األب الذي يعمل يف البال هو أيضًا شخص صارم ،يريد تربية ابنه الوحيد
بطريقة جتعله بديالً مناسبًا له ولكن الطفل ص مدلل غري قادر على تلبية توقعات
أبيه .يف خضم هذه الصعوبات ،يرى حمي الدين الطريق إ اخلالا باللجوء إىل
حضن مربيته .حتفِّزُ املربية حمي الدين اىل ال عة الصوفية من خالل سرد قصص
من حياة كبار الشيوخ ورجال الدين وتشجعه على البحث عن أوتاده األربعة.
يزداد ضغ األب على االبن إ أن تصيبه هذه الضغو باملر  .تصل هذه
الضغو إ ذروهتا عندما ال يكون اإلبن قادراً علي السباحة و عبور النهر ،وهلذا
السبب أغمي عليه بسبب ضغو أبيه .األب (الذي يعترب قدوة االبن يف تشكيل أناه
األعلي) يقوي غريزة املوت يف حمي الدين ويدحر غريزة احلياة فيه .وهذا جيعل
األنا يل احتياجات غرائز احلياة يف عامل اخليال وعن طريق احللم من أجل احلد
من هذه التوترات .ميكن رؤية تنفيذ هذه اآللية يف أجزاء أخرى من الرواية ،سواء
يف هذه املسألة أو يف مسألة الزواا من مرأ وفاطمة ،فإن احللم هو مفتاح حل
مشاكله و رغباته ويوفر األساس لتشبع ليبيدو حمي الدين.
إذا أخذنا بعل االعتبار حتقيق رغبات األب وميل االبن إىل الصوفية  -وكالمها
يؤدي إىل السكون واهلدوء  -كجزء من غريزة موت حمي الدين ،فعلينا أن نعترب
أفعاله األخرى جزءًا من غريزة حياته .كما نرى هو نفسه (مث بدر احلبشي) يسعى
إ ختفيف التوتر بل هاتل الغريزتل ،كسعي األنا إ ختفيف توترات اهلو .كما
أنه شرب النبيذ وبرر ذلك بقوله إن الكثري منه حمرم؛ العمل ما يتناقض مع
النموذا االجتماعي السائد (األنا األعلي) ويتفق مع الغرائز الداخلية (اهلو) .أو
عندما يكتب الشيخ زاهر رسالة الذعة إىل حمي الدين يدينه فيها مبغازلة إبنته
(وهو عمل يتعار مع األعراف الثقافية واألنا األعلي) ،يتوىل بدر احلبشي دور
احلد من قلقه (فيتمثل دور األنا حملي الدين) ويعترب الناس رعاع جهلة؛ أنّي هلم أن
يعوا ما قرأوا ويفهموا ما رددوا .الواقع ،أنه حيثما كانت هناك حمرمات اجتماعية
وإخنفا يف إشباع رغبات غرائز احلياة ،األمر الذي يزيد من إدراكها حمي
الدين ،جيد هو أو بدر احلبشي سبيال لتخفيف هذه املخاوف عنه.
كما قلنا ،ميكن تفسري جوئيسانس على أنه هو الفردوس املفقود ويسعي حمي الدين
إ جوئيسانسه أيضا .بناءً على ذلك ،ميكن اعتبار زوجاته الثالث باإلضافة إىل
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عالقته مع نظام ابنة زاهر حماولة للعثور علي جوئيسانسه .يف كل مرة يعتقد أنه
وصل إىل جوئيسانسه ،لكن يف كل مرة مينعه التفكري بفقدان املزيد من املتعة من
الشعور بالرضا فلذا حاول جاهداً التعويض عن فقدان املتعة املفقودة .وميكن أيضا
تفسري سعيه وراء أوتاده األربعة على هذا األساس.
يتطلب حتقيق كل وتد مرحلة من اجلهد ،ويف كل مرحلة جيب التخلي عن بعض
رغباته من أجل التأهيل لالنتقال إىل مستوى أعلى .يف املرحلة األوىل ،يتخلى حمي
الدين عن امللذات الدنيوية من أجل الوصول إ السكينة وحتقيق املزيد من املتعة.
يف املرحلتل القادمتل ،يتخلى عن السلطة واحلب الدنيويل ،لكن هذه األمور ال
ترضيه .أما املرحلة النهائية فهي خمتلفة عن املراحل األخرى.
يسافر حمي الدين ،الذي بلغ سن الشيخوخة ،إىل "ملطية" للعثور علي وتده الرابع.
وشهد يف هذه املرحلة وفاة أصدقائه وأقاربه مثل إسحاق وبدر احلبشي .إن
الشيخوخة أضعفت غرائز حمي الدين وفكرة املوت قادته إىل العزلة.و يف هذه
املرحلة تتغلب غريزة املوت وترمي بغريزة احلياة جانباً .وهنا ياول حمي الدين ،
من خالل تعذيب نفسه،احلد من الذنب ،الذي نشأ نتيجة لسيطرة غريزة املوت.

اهلوامش

 -1عقدة أوديب ) :)Oedipus Complexيبدأ الولد الصغري يف سن مبكرة يشعر باحلب حنو
«أمه» ،وهو حب كان يف األصل متعلقا بثدي األم ،كما أنه أول حالة من حاالت اختيار
املوضوع تنشأ علي صورة االعتماد علي األم .أما فيما يعلق «باألب» فإن الولد يقوم بتقمص
شخصيته .وتبقي هاتان العالقتان جنبا إ جنب لفترة من الوقت ،حيت تأخذ الرغبات
اجلنسية املتجهة حنو األم تزداد يف الشدة ،ويأخذ األب يبدو كأنه يعوق حتقيق هذه
الرغبات .وعن ذلك تنشأ عقدة أوديب .مث يأخذ تقمص شخصية األب بعد ذلك يتخذ صفة
عدائية ،ويتحول إ رغبة يف التخلص من األب لكي يأخذ مكانه من األم .وتصبح عالقته
الوجدانية مع األب منذ هذه اللحظة متناقضة .ويبدو كأمنا هذه التناقض الوجداين – وهو
أمر طبيعي يف التقمص منذ البداية -قد أصبح اآلن واضحا .ويتكون من موقف التناقض
الوجداين حنو األب و عالقة احلب الشديدة حنو األم مضمون عقدة أوديب اإلجيابية
البسيطة عند الولد( .فرويد ،سيغموند19٨2 :م ب)54-53 .
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يونگ ،كار گوستاو(1383ش) .رؤياها ،تر :ابو القاسم امساعيل پور ،هتران :انتشارات كاروا .ر ر

اإلجنليزية
Lacan, Jacques. (1968). The Language Of The Self, Trans. Anthony Wilden, New
York: Johns Hopkins University Press.

املقالة
امحدزاده ،علي و خليهل پدرروين(1٣96ش) .روان حتليهل گردري كههن الگوهداي رشهد در تائيهه كهرباي
ابههن فههار  .جملههه زبههان و ادبيهات عههريب (جملههه ادبيهات و علههوم انسههاين سههابق) ،سههال هنههم،
ماره هفدهم ،صص .2٨ -1
پررويين ،خليل و آخرون(1٣96ش) .از مهانندسازي تا فرديت؛ چالش «خود» شدن در اشعار نسيمي
با تكيه بر نقد روانكاوانه كهن الگروي انسان كامل ،فصلنامه علمي-پژوهشدي نقهد اديب ،سهال
 ،10ماره  ،٣٨صص .145-121
ردة حسل احلارثي ،مسرية(2017م) .املكان ،الصور ة والداللة ؛ رواية موت صهغري حملمهد حسهن
علههوان منوذجهها ،حولي هة كلي هة اللغههة العربي هة بههنل جبرجهها ،جامعههة األزهههر ،العههدد احلههادي و
العشرون ،اجلزء الرابع ،صص.٣561 -٣546
سعيدي ،عبدالرضا(1391ش) .نقد شهعر «تها انتهها حضهور» اثهر سههراب سدهرري ،از منظهر رشهد
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 پژوهشگا علوم انساين و مطالعات، ادبيات پارسي معاصر،رواين سوژ در روان كاوي الكان
10٣ -٨٣ صص، ماره دوم، سال دوم، فرهنگي
 نا گفتد ههاي قصهه گد رويي شههرزاد از منظهر روا.)ش1٣97( رقيه و آزاده ابراهيمي پور،صدرايي
دانشددگا آزاد واحههد، فصههلنامه علم هي پژوهش دي زبههان و ادبي هات فارس هي،نشناس هي ژاك الك هان
1٨ -1 صص،٣5  ماره، سال دهم،سنندا
 االتصههال غههري اللفظههي يف روايههة مههوت صههغري حملمههد حسههن.)ش1٣99( عبداألحههد و آخههرون، غهي
، كليهة اللغهات األجنبيهة جبامعهة إصهفهان، وث يف اللغة العربيهة،علوان دراسة سيميولوجيّة
124 -109 صص،2٣ العدد
.1٣٨2  پداييز. ارغنهون: جمله. حسل پاين: تر، رئوس نظريه روانكاوي.)1٣٨٣(  زيگمون،فرويد
)74  تا1  از- صفحه74( 22 ماره
 روانتحليلگدري رؤيهاي ابهن عهريب در.)ش1٣٨٨( سيد علي اصغر واشهرف خسهروي،مريباقري فرد
 دانشهكده علهوم انسهاين دانشدگا،) مطالعات عرفاين(جمله علمي پژوهشدي،فصوا احلكم
27٨ -259 ا، ماره دهم،كاشان
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