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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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دراسات ثقافية
الدين ودور الرموز الغريزية في الالوعي الجمعّي

الدين ودور الرموز الغريزية في الالوعي الجمعّي

فادي أبو ديب

ــاًدا  ــور فرانــكل انتق ــه عــامل النفــس النمســاوي فيكت ــى األســمى« يوّج ــه »بحــث اإلنســان عــن املعن يف كتاب
 the »ــن بــن وجهــة نظــره الشــخصية القائمــة عــى »الالوعــي الروحــي ــن،(1) فيباي ــغ للدي إىل نظــرة كارل يون
spiritual unconscious أو اهلل الالواعــي the unconscious God ونظــرة يونــغ القائمــة عــى الالوعــي اجلمعــي، 

والتــي يمكــن ردهــا بحســب فرانــكل إىل رؤيــة فرويــد للديــن بوصفــه شــكاًل مــن األشــكال اجلمعيــة للســلوك 
الغريــزّي )والُعصــايّب حتديــًدا( عنــد اإلنســان.

وعــى عكــس يونــغ وفرويــد، فــإّن فرانــكل ال يــرى أن ثنائيــة الواعي-الالواعــي هــي الثنائيــة املركزية بالنســبة 
ــة  ــي والوقائعي ــود الروح ــة الوج ــا ثنائي ــّل حمّله ــة لتح ــٍة ثانوي ــده إىل مرتب ــع عن ــل تراج ــيس، ب ــالج النف إىل الع
النفسوجســدية psychophysical facticity.(2) ويــرشح فرانــكل بأّنــه »بــام أّن الوجــود البــرشي عبــارٌة عــن وجــود 
روحــّي، نــرى اآلن أن التاميــز بــن الواعــي والالواعــي يصبــح غــري مهــم مقارنــًة بتاميــٍز آخــر: الــرشط احلقيقــي 
للوجــود اإلنســاين األصيــل ُيشــَتّق مــن متييــز مــا إذا كانــت ظاهــرة مــا روحيــًة أم غريزيــة، بينــام ليــس مــن املهــم 

(1)  بســبب التبــاس تواريــخ إصــدار طبعــات أجــزاء األعمــال الكاملــة ليونــغ، حيــث تتضــارب تواريــخ 
ــى  ــودة عل ــك الموج ــع تل ــزاء م ــذه األج ــي ه ــر ف ــات النش ــن معلوم ــورة ضم ــات المذك ــدارات والطبع اإلص
ــذا  ــها، له ــزاء نفس ــن األج ــى ضم ــل حت ــكل كام ــا بش ــدم وضوحه ــى ع ــة إل ــة، باإلضاف ــر اإللكتروني المتاج
الســبب ســيتم االكتفــاء بإيــراد أرقــام المقاطــع بالنســبة لبعــض هــذه األعمــال. أرقــام المقاطــع، علــى عكــس 
ــرة  ــب الصغي ــك الكت ــا تل ــا فيه ــات، بم ــدارات أو الطبع ــن اإلص ــي أّي م ــًدا ف ــر أب ــات، ال تتغّي ــام الصفح أرق

ــة. ــال الكامل ــن األعم ــزأة م المجت
(2) Viktor E. Frankl, Man’s Search for Ultimate Meaning (London, Sydney, Auckland, Johannesburg: 

Rider, 2011), p.33.

فادي أبو ديب

شــاعر وكاتــب ومترجــم ســوري، لــه خمســة دواويــن شــعرية مطبوعــة، هــي: )صلــوات 
إلــى  مدخــل  العرائســية:  الحجــرة  )ميامــر   ،)2016 فضــاءات،  دار  األردن:  ســورّي،  غنوصــّي 
المثالية-الواقعيــة الّســحرية، األردن: دار فضــاءات، 2017(، )الّســيرة النجمّيــة لقســطون الّذاِهــل، 
ــب بيتهــا آلخــر مــّرة، الجزائــر: دار األمــل، 2018(، )حــّراث 

ّ
األردن: دار فضــاءات، 2018(، )الســماء ترت

العوالــم: زائــر القــرى النائمــة، األردن: دار فضــاءات، 2021(. ترجــم العديــد مــن األعمــال، آخرهــا 
عمــالن بعنــوان »يتيــم أســرة تشــاو« و»القيــم الجوهريــة للحضــارة الصينيــة« )قيــد اإلصــدار عــن 
ــة للفيلســوف  دار فضــاءات األردنيــة(. طالــب دكتــوراه يتخّصــص فــي مجــال الفلســفة الديني
غــة العربيــة فــي جامعــة داالرنا 

ّ
الروســي فالديميــر ســولوفيوف )1853-1900(. ويعمــل مدّرًســا لل

الســويدية. كاتــب وعضــو هيئــة استشــارية فــي مجلــة »مثاقفــات« الصــادرة فــي بريطانيــا.
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نســبًيا مــا إذا كانــت واعيــة أم غــري واعيــة.«(3)
ويــرى فرانــكل أّن األمهيــة تنصــّب عــى حريــة اإلنســان ومســؤوليته، أي مــا يفعلــه حقيقــًة يف احلالــة التــي 
جيــد نفســه عليهــا بغــض النظــر عــن منشــئها. وهــذا يعنــي أّن فرانــكل ال يــويل الكثــري مــن األمهيــة ملالحقــة 
احلــاالت النفســية إىل الالوعــي لتفكيكهــا واســتخراج أصلهــا الغريــزّي، بــل مــا هيمــه هــو وظيفتهــا احلقيقيــة 
املؤثــرة عــى وجــود الفــرد يف العــامل؛ فهــو عــى ســبيل املثــال يفــّر احللــم بالطريقة األبســط التــي تعني لإنســان 
يف حياتــه اليوميــة، وال يطــارد الرمــوز ليحــاول إجيــاد معــاٍن جنســية هلــا كــام عنــد فرويــد أو أساًســا يف األســاطري 
ــا يبقــى كــام هــو وال  الغابــرة والالوعــي اجلمعــي كــام يفعــل يونــغ. فاحللــم الــذي يعطــي صاحبــه معنــى دينًي
ــن ألّن  ــب، ولك ــات فحس ــة لإثب ــري قابل ــا غ ــس ألهّن ــية، لي ــة أو جنس ــات غريزي ــاد ارتباط ــة إجي ــي ملحاول داع
املهــم هــو مــا يعنيــه هــذا للحيــاة اليوميــة، فاإلنســان يعنيــه الدافــع الدينــي ومتظهراتــه الرمزيــة، بغــض النظــر 
عــاّم إذا كانــت ختفــي وراءهــا أمــوًرا أعمــق وأكثــر بدائيــة؛ ففــي النهايــة مــا يتعامــل معــه اإلنســان ويتأثــر بــه هــو 
هــذه الرمــوز والعالمــات التــي يراهــا ضمــن الزمــان واملــكان. وباســتعامل مصطلحــات تكنولوجيــة حديثــة، 

فاإلنســان يتعامــل مــع الشاشــة بغــض النظــر عــن أصلهــا الكهربائــي ضمــن الــدارات اإللكرونيــة.
وهلــذا الســبب فــإّن فرانــكل ينتقــد تفســريات يونــغ غــري الشــخصانية للديــن، والتــي جتعــل اإلنســان جــزًءا 
ــؤول  ــراٍر مس ــى ق ــاًء ع ــس بن ــة ولي ــامذج الواعي ــى ن ــاًء ع ــرة اهلل بن ــن وفك ــاق إىل الدي ــّي، ينس ــن كّل مجع م
وشــخيّص؛ فـــ فرانــكل ال يفهــم الديــن إال بوصفــه شــأًنا وجودًيــا شــخصانًيا؛ ألّن »الديــن يكــون حقيقًيــا فقــط 
حيــث يكــون وجودًيــا، وحيــث ال يكــون اإلنســان مســاًقا بطريقــة مــا إليــه، ولكنــه يكــّرس نفســه إليــه باختيــاره 

ــا.«(4) احلــّر أن يكــون متدينً
مــن هــذا املنطلــق يــرى فرانــكل أّن العــامل الســويري قــد وقــع يف خطــأ كبــري حــن فهــم »اهلل غــري الواعــي«، 
أي اهلل الــذي قــد يرتبــط بــه اإلنســان حتــى مــن دون أن يفعــل ذلــك عــر تدّيــٍن واٍع، بوصفــه قــوًة ال شــخصانية 
ــه »بالنســبة إىل يونــغ فــإّن التدّيــن الالواعــي مرتبــط  تعمــل داخــل اإلنســان رغــاًم عنــه.(5) ويــرشح فرانــكل أّن
بالنــامذج البدئيــة الدينيــة التــي تنتمــي إىل الالوعــي اجلمعــي. وبالنســبة إليــه ينــدر أن يكــون للتدّيــن الالواعــي 
ــة  ــخصانية واجلمعي ــايس بالالش ــكل أس ــف بش ــة تتص ــح عملي ــه يصب ــخيص، ولكن ــرار الش ــة بالق ــة عالق أي
ــٌع  ــه مقتن ــرة ألن ــذه النظ ــكل إًذا ه ــض فران ــان.«(6) يرف ــدث يف اإلنس ــة( حت ــة بدئي ــة‘ )أي نموذجي و’النموذجي
ــر  ــرارات األكث ــن الق ــن يتضم ــد ألن الدي ــي، و»بالتحدي ــي اجلمع ــن الالوع ــأ م ــن أن ينش ــن ال يمك ــأّن التدي ب
ــامل  ــع الع ــي.« (7)ويتاب ــتوى الالواع ــى املس ــط ع ــر فق ــو كان األم ــى ل ــان، حت ــا اإلنس ــي يتخذه ــخصانية الت ش
النمســاوي مّؤكــًدا بأّنــه »إّمــا أن يكــون التدّيــن وجودًيــا أو ال يكــون عــى اإلطــالق ]تدّينًــا[.« وذلــك بعــد أن 
يطــرح ســؤاله البالغــي: »أّي نــوع مــن األديــان ســوف يكــون- ديــن أســاق إليــه، أســاق إليــه كــام أســاق إىل 

ــس؟«(8) اجلن

(3)  Ibid., p.32.

(4)  Ibid., p.77.

(5)  Viktor E. Frankl, Man’s Search for Ultimate Meaning, p.70.
(6)  Ibid., p.70.

(7)  Ibid., p.70-1.

(8)  Ibid., p.71.
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ــة  ــة والســلوكية والثقافــة املادي ــزال الــذي متارســه الفرويدي ــل هاجــس فرانــكل بشــكٍل أســايس باالخت يتمّث
احلديثــة التــي تفهــم اإلنســان بشــكل ميكانيكــي وتفهــم مشــاعره وســلوكياته وعواملــه النفســية عــر توصيفــات 
ــه »مــا هــو إاّل كــذا« )وهــو هبــذا يشــرك  ــة تفــّر كل مــا حيــدث لــه عــى أّن ــة أو عــر ذهني ــة بيولوجي هرموني
مــع يونــغ الــذي يكــّرر رفضــه لعبــارة مثــل »مــا هــو إاّل أمــر نفــيّس«(. وهلــذا يؤّكــد عــى رضورة نــزع األدجلــة 
ــه كائــن يســعى نحــو املعنــى  وامليثولوجيــا مــن العــالج النفــيس وإعــادة اإلنســانية إليــه، أي فهــم اإلنســان بأّن
ويمتلــك تعالًيــا عــى ذاتــه self-transcendence بشــكٍل ال يمكــن اختزالــه إىل تفســريات أخــرى، باإلضافــة إىل 
ا ومســؤواًل.(9) وهــو هبــذا إًذا ال يقــدم جمــّرد مفهــوم خمتلــف للديــن فحســب، مقارنــة بـــ يونــغ،  كونــه كائنـًـا حــرًّ
بــل أيًضــا يقــدم حــدوًدا خمتلفــة. حيــث يمكــن القــول إهنــا أقــّل شــمواًل بدرجــة كبــرية ممــا يعــّده يونــغ دينـًـا أو 

ســلوًكا دينًيــا. وهــذا ســبب مهــم لنقــده لــه.
ال يلغــي يونــغ أبــًدا البعــد الشــخيص مــن االختبــار النفــيس، بــام فيهــا الدينــي، ولكنــه ينبــه إىل أمريــن اثنــن 

عــى األقــل:
األمــر األول هــو أّنــه ال يمكــن فهــم كل االختبــارات والظواهــر النفســية بوصفهــا شــخصية. ويــرشح يونــغ 
أّن علــم النفــس احلديــث يتعامــل مــع منتجــات النشــاط اهلوامــي الالواعــي بوصفهــا تصويــرات شــخصية ملــا 
جيــري يف الالوعــي، أو بوصفهــا ترصحيــات تطلقهــا النفــس الالواعيــة عــن نفســها. وهــذه تقــع ضمــن فئتــن: 
األوىل هوامــات )مــن ضمنهــا األحــالم( ذات ســمٍة شــخصية، والتــي تعــود مــن دون أدنــى شــك إىل خــرات 
شــخصية، وأشــياء منســية أو مكبوتــة، وبالتــايل يمكــن رشحهــا بشــكٍل كامــل عــن طريــق االســتذكار الفــردي 
individual anamnesis. أمــا الثانيــة فهــي هوامــات )مــن ضمنهــا األحــالم( ذات ســمٍة الشــخصية، ال يمكــن 

ــكٍل  ــابه بش ــم اكتس ــٍر ت ــا كأم ــن رشحه ــايل ال يمك ــرد، وبالت ــايض الف ــن م ــت ضم ــارب حصل ــا إىل جت اختزاهل
فــردي.(10)

 هــذه الفئــة األخــرية إًذا هــي مــا دفعــت يونــغ إىل اخلــروج بمفهــوم الالوعــي اجلمعــي. وبالتــايل يمكــن فهــم 
ــة نفســها، بعضهــا شــخيّص بالفعــل كــام يفهمــه فرانــكل، أمــا بعضهــا  ــة لألشــخاص بالطريق اخلــرات الديني
ــي  ــى الت ــامذج البن ــبه ن ــة تش ــة الثاني ــذه الفئ ــات ه ــح أّن »منتج ــغ ليوّض ــتطرد يون ــك. ويس ــس كذل ــر فلي اآلخ
نواجههــا يف األســطورة واحلكايــات اخلرافيــة إىل درجــة أنــه جيــب عّدهــا ذات صلــة ببعضهــا بعًضــا. وهلــذا فإّنــه 
ينــدرج كلًيــا ضمــن حيــز اإلمكانيــة أّن كالًّ مــن النــامذج امليثولوجيــة وتلــك الفرديــة تنشــأ حتــت رشوط متشــاهبة 
ــاطري  ــور األس ــّر ظه ــن أن يف ــن الدي ــكل ع ــوم فران ــن ملفه ــف يمك ــل كي ــب أن نتخّي ــن الصع ــا.«(11) وم متاًم
ــر  ــة للظواه ــرياٍت واضح ــدم تفس ــامل، وال أن يق ــة الع ــداد خريط ــى امت ــدة ع ــاهباهتا العدي ــع تش ــرى، م الك

ــة.    ــة واأليديولوجي ــة الديني ــة ذات الصبغ ــركات اجلامهريي والتح
إّن مــا يعــرف بــه فرانــكل مــن ظواهــر مجعيــة ال يمكــن تفســريه بمجــّرد االتفــاق الثقــايف يف مــكاٍن مــا أو ثقافٍة 
معينــة،(12) فاالهتــامم البــرشي بظواهــر معينــة كحركــة النجــوم والتنجيــم، وحديًثــا اهلــوس بمســألة الكائنــات 
(9) See ibid., 106 ff.

(10) C.G. Jung, The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 9i: The Archetypes and the Collective Uncon-

scious, Trans. R. F. C. Hull, para. p.262.

(11) Ibid, para. p.263.

ــة  ــّور معّين ــاط تط ــارات وأنم ــن مس ــا ضم ــق دائًم ــن تنبث ــر التدّي ــع مظاه ــر أّن جمي ــكل: »ال ننك ــول فران (12)   يق
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الفضائيــة واهلوامــات املتعّلقــة هبــا وبالظواهــر الباراســيكولوجية واملتعلقــة بعــامل األرواح واألشــباح، إضافــة إىل 
االهتــامم الشــديد بالطقــوس والشــعائر، هــذا االهتــامم يــدل بــام ال يدعــو للشــك عــى وجــود أمــوٍر موروثــة 
عنــد البــرش، بطريقــٍة ’شــبه‘ بيولوجيــة، وإىل أّن البــرش يمتلكــون بنــى نفســانية أو روحيــة معينــة متشــاهبة أو أّن 
اهتاممهــم هــذا مــوروٌث منــذ العهــد الــذي كان فيــه البــرش مجاعــًة واحــدة أو مجاعــاٍت قليلــة متناثــرة، وال يمكــن 
 ، ــاس إرادّي أو جمــّرد شــأٍن ثقــايّف حمــّيّ ــى أو هــذه املعــارف بأهنــا جمــرد تناقــل أو اقتب تفســري وجــود هــذه البن
عــالوًة عــى اســتحالة حــدوث األمــر عــى نطــاٍق واســع يف األزمنــة الغابــرة، فضــاًل عــن اعتبــار هــذا النــوع مــن 
االعتقــادات ذات الطابــع الدينــي مبنيــًة عــى جتــارب شــخصية الواعيــة. كــام أّنــه مــن غــري املمكــن التفكــري يف 
النزعــات األيديولوجيــة ذات الصفــة الدينيــة، كالثــورة الروســية والنازيــة وكثــري مــن ظواهــر اإلســالم يف العــامل 
املعــارص واحلــروب الصليبيــة يف القــرون الوســطى ومــا يشــابه ذلــك مــن هســترييا دينيــة مجاعيــة يف االجتامعــات 
ذات الصفــة االحتفاليــة والكاريزماتيــة، عــى أهّنــا جمــّرد شــأٍن شــخيص ذي طابــع وجــودّي فــردّي ويرتبــط فقــط 
بالفــرد وقــراره، ولــو حتــى عــى مســتوى الوعيــه الشــخيص، وال يمكــن اعتبارهــا أمــوًرا متعّلقــًة بثقافــة معينــة، 
ــرٌي عــن فكــرٍة واحــدة. بمعنــى  ــة خمتلفــة ولكــن النزعــة أو امليــل العــام فتعب فالثقافــة تفــرض أشــكااًل خارجي

آخــر ال يمكــن للعامــل الثقــايف أن يفــّر حقيقــة ورود أمــٍر مــا يف مجيــع الثقافــات أو معظمهــا. 
 وعــى أّي حــال، ومهــام كان ســبب وجــود هــذه البنــى وتلــك الظواهــر فإّنــه مــن الواضــح أيًضــا أهنــا تراكــم 
ــر  ــارس ظواه ــت مت ــي كان ــال الت ــا وزوال األجي ــي هل ــاوز التارخي ــرد التج ــا بمج ــن آثاره ــص م ــم التخل وال يت
معينــة، كــام أهنــا تنتقــل بــام يشــبه الوراثــة مــن جيــٍل إىل جيــل وبــام يشــبه العــدوى ضمــن اجليــل الواحــد. كــام 
ــوم  ــرش ملفه ــازة الب ــل حي ــة، مث ــرى ذهني ــى أخ ــى بن ــا ع ــة أيًض ــي باإلحال ــي اجلمع ــرة الالوع ــم فك ــن فه يمك
األعــداد وملفهوَمــْي املفــرد واجلمــع وثنائيــة التشــابه واالختــالف وغــري ذلــك ممــا يشــبه مــا أورده إيامنويــل كانــط 

.сategories وقبلــه الكثــريون( يف املقــوالت(
هــذا يف حــن يبــدو مفهــوم فرانــكل للديــن أكثــر تربويــًة مــن كونــه يــدرس الظاهــرة نفســها. إنه يصــف الدين 
كــام ينبغــي أن يكــون بحســب النظــرة الوجوديــة وليــس كــام هــو عــى أرض الواقــع. فركيــزه، كفيلســوف وعــامل 
نفــس وجــودي، عــى مســؤولية اإلنســان الفــرد واتصالــه الشــخيص بــاهلل أو مفهــوم اهلل وصورتــه بشــكل واٍع أو 
غــري واٍع ال يلغــي بالطبــع اكتســابه الواعــي ملفاهيمــه الدينيــة مــن أهلــه وحميطــه باإلضافــة إىل وراثتــه الالواعيــة 
لكثــري مــن التصــورات الدينيــة واملتعاليــة مــن حميطــه املبــارش واجلنــس البــرشي ككل، متاًمــا كــام ورث صفاتــه 
ــّب  ــرش كاحل ــالفه الب ــع أس ــركة م ــري مش ــية وتعاب ــكات أساس ــن مل ــوي م ــام حتت ــية ب ــه النفس ــة وبنيت البيولوجي
والكراهيــة واخلــوف وغــري ذلــك. ويالحــظ يونــغ فيــام يتعّلــق هبــذه املســألة أّن »نفســنا معــّدة بــام يتســق مــع 
َغــر  بنيــة الكــون، ومــا حيــدث ضمــن الكــون األكــر حيــدث أيًضــا ضمــن األقــايص النفســانية املتناهيــة يف الصِّ

واألكثــر ذاتيــة.«(13)
ولكــن يونــغ ال يلغــي املســؤولية الفرديــة لإنســان بمجــّرد التفاتــه إىل الالوعــي اجلمعــي واألصــول الغريزيــة 
ــة والعــرص عــى اإلنســان ال  ــا كــام أّن إدراك فرانــكل لتأثــري املجتمــع والبيئ للديــن الطبيعــي واألســطورة، متاًم

ســة مســبًقا. ولكــن هــذه المســارات واألنمــاط ليســت مــع ذلــك نمــاذج بدئيــة فطرّيــة وموروثــة، ولكنهــا  ومؤسَّ
قوالــب ثقافيــة معينــة ينســكب ضمنهــا التدّيــن الشــخصّي. وال تنتقــل هــذه القوالــب بطريقــة بيولوجيــة، ولكنها 
تتســّرب عبــر األجيــال مــن خــالل عالــم الرمــوز التقليديــة األصليــة لثقافــة معينــة. عالــم الرمــوز هــذا ليــس 

متأصــاًل داخلنــا ولكننــا نولــد ضمنــه.« )ص 72)
(13)  C. G. Jung, Memories, Dreams, Reflections (Stellar Books , 2013), p.335.
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يلغــي مســؤوليته الفرديــة. ويــرشح يونــغ أّن اندفاعــات الالوعــي ال تلغــي القــرار األخالقــي لإنســان والتمييــز 
بــن اخلــري والــرّش، وإن كانــت جتعــل األمــر أصعــب، ولكــن »ال يمكــن لــيء أن يوّفــر علينــا عــذاب القــرار 
ــرُدن«  ــرة »التف ــول فك ــي ح ــس التحلي ــم النف ــغ يف عل ــرشوع يون ــور م ــبب يتمح ــذا الس ــي.«(14) وهل األخالق
ــر  ــي ع ــي اجلمع ــطوة الالوع ــن س ــروج م ــه واخل ــان لفرديت ــق اإلنس ــدف إىل حتقي ــي هت individuation، والت

فهــم الدوافــع النفســية وإدماجهــا يف الوعــي للوصــول إىل الــذات The Self. ولذلــك يؤّكــد يونــغ أيًضــا عــى 
مــرشوع معرفــة الــذات أو معرفــة النفــس Self-knowledge. وهــذه املعرفــة للــذات تقــوم حتديــًدا عــى »ســحب 
ــة ال  ــة.(15) ويف احلقيق ــخصية الواعي ــا يف الش ــي وإدماجه ــن الالوع ــة ع ــخصانية« الناجت ــري الش ــقاطات غ اإلس
يمكــن التشــديد الــكايف عــى األمهيــة التــي يوليهــا يونــغ للــدرب الــذي ينبغــي أن يســلكه كل إنســاٍن لوحــده 
يف ســعيه نحــو إجيــاد معنــى حياتــه، حيــث يشــري يف اجلــزء الســابع مــن »الكتــب الســوداء« إىل أّن »اهلل يوَلــد يف 
العزلــة، مــن رّس/ لغــز الفــرد.«(16) كــام يؤكــد أيًضــا عــى وجــوب تصالــح اإلنســان مــع العزلــة داخــل النفــس 
لكــي تبــدأ حيــاة اهلل يف اإلنســان ولتصــري املســاحة املحيطــة باإلنســان حــرًة مــن اآلخريــن، مــن اجلمــع، ومليئــة 

بــاهلل.(17)
إّن اهلــدف مــن هــذه العمليــة تقريــب األنــا قــدر اإلمــكان مــن مركــز النفــس اإلنســانية التــي هــي الــذات، 
ــتقالل  ــل اس ــغ أّن جتاه ــد يون ــان re-self-ifying. ويؤّك ــة اإلنس ــادة ذوتن ــة بإع ــذه العملي ــمية ه ــن تس ويمك
مكونــات الالوعــي، كاألنيــام )اجلانــب األنثــوي يف الرجــل( واألنيمــوس )اجلانــب الذكــري يف املــرأة( والظــّل 
ــها، ال  ــن نفس ــري ع ــتقالل للتعب ــن االس ــيًئا م ــا ش ــض منحه ــا، ورف ــان( وغريه ــن اإلنس ــى م ــب األدن )اجلان
ــقاط، أي  ــل اإلس ــد عم ــؤّدي إىل تزاي ــا ت ــا، ألهن ــس متاًم ــى العك ــل ع ــا، ب ــل خطره ــا وال يقلِّ ــي وجوده يلغ
ــل  ــقط الرج ــم )كأن يس ــن يقابله ــاس الذي ــى الن ــات ع ــذه املكنون ــات ه ــقاط صف ــتمر يف إس ــان سيس أّن اإلنس
ــذات  ــة ال ــن(.(18) معرف ــخاص آخري ــى أش ــة ع ــه املظلم ــا، وصفات ــرأة يقابله ــى ام ــة ع ــاه املتخّيل ــات أنث صف
ــه  ــم عامل ــي يفه ــا لك ــامل، وأيًض ــود يف الع ــرّش املوج ــان ال ــم اإلنس ــي يفه ــوم، لك ــا يف العم ــى عنه إذن ال غن
ــي  ــذي ينبغ ــان ال ــة اإلنس ــة كاّلني ــن معرف ــن م ــدر ممك ــر ق ــي أك ــغ ه ــر يون ــس يف نظ ــة النف ــّي. ومعرف الدين
ــم التــي يقــدر  ــه أن »يعــرف بــال كلــل أو ملــل مقــدار الصــالح الــذي يمكــن أن يفعلــه، ومــا هــي اجلرائ علي
عــى فعلهــا، كــام ينبغــي عليــه أن حيــذر مــن اعتبــار األول حقيقــة واألخــرية جمــّرد وهــم. فــكّل مــن الصــالح 
ــام  ــى- ك ــور، إذا كان يتمن ــه إىل الن ــرج في ــه أن خي ــّدر ل ــا مق ــه، وكالمه ــارص طبيعت ــن عن ــرصان م ــة عن واجلريم
ينبغــي عليــه أن يفعــل- أن حييــا بــال خــداع أو إهيــام للــذات.«(19) ولذلــك فــإّن هــذه املرحلــة رضوريــة قبــل 
ــا عــى  ــو كان غــري واٍع، مــن دون أن ننفــي كلًي ــى ل ــراٍر شــخيّص حمــض حت ــّي عــى ق ــٍن مبن احلديــث عــن تدّي
(14) Ibid., p.330.

(15) C. G. Jung, The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 9ii: Aion: Researches into the Phenomenology 

of the Self, trans. R. F. C. Hull, para. p.43-4.

(16) C. G. Jung, Tha Black Book 7, 88, quoted in C. G. Jung, The Red Book: Liber Novus ( A Reader’s 

Edition), trans. Mark Kyburz, John Peck & Sonu Shamdasani (Newy York, London, W. W. Norton 
& Company, 2009), 381 n240.

(17) Ibid., p.173.

(18) Jung, CW 9ii,  para. p.44.

(19) Jung, Memories, p.330.
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أيــة حــال وجــود الناحيــة الشــخصانية حتــى عنــد الفــرد ضمــن اجلمهــور؛ فالتعامــل مــع أّي تعبــري دينــّي عنــد 
ــا ملوقفــه وألسســه ومــا إذا  ــه جمــّرد أمــٌر شــخيّص يتطلــب كــام يقــول يونــغ أن يكــون املــرء واعًي الفــرد عــى أّن
كان هــذا املوقــف يــدّل بالفعــل عــى أكثــر مــن جمــرد تقليــد الواٍع. ويشــري يونــغ يف حاشــية هــذا التنبيــه إىل أّن 
املســيح ال يقــول »إن مل تبقــوا كاألطفــال لــن تنالــوا ملكــوت الســاموات«، بــل »إن مل تصبحــوا كاألطفــال...«، 
ــي.(20) ــة ضمــن املجتمــع الدين ــة الطبيعي ــه يف احلال ــه ممــا هــو علي ــدل عــى دور صــريورة اإلنســان وحتّول  مــا ي

األمــر الثــاين الــذي جيــب االنتبــاه إليــه هــو أّن يونــغ يقــدم مفهــوم اهلل والديــن مــن وجهــة نظــر نفســية ال تســتنفد 
كل معانيهــا املمكنــة؛ فهــو ال يقــدم رشًحــا للحقيقــة امليتافيزيقيــة ملفهــوم اهلل، بــل رشًحــا للظاهــرة النفســية كــام 
ــق النفســية  ــر احلقائ ــه ال يعت ــد البــرش بشــكٍل عــام. وهــو يقــول رصاحــًة إّن ــد بعــض البــرش، أو عن تظهــر عن
ــت  ــي أثبت ــلوك الت ــعور والس ــري والش ــادة للتفك ــا معت ــا »أنامًط ــرى فيه ــل ي ــة، ب ــرّصاٍت ميتافيزيقي ــق أو تب حقائ
التجربــة أهنــا مناســبة ونافعــة.«(21) ووفًقــا هلــذا يتابــع قائــاًل إّن مفهــوم اهلل، عنــد التعبــري عــن الدوافــع اجلوانيــة 
بأهنــا إرادة اهلل، ال تعنــي اهلل باملفهــوم املســيحي بــل باملفهــوم اليونــاين للدايمــون Daimon، والــذي يشــري إىل »قــوة 
ــة أو املصــري، رغــم أّن القــرار األخالقــي مــروك  ــة اإلهلي ــل العناي ــة حتــّل عــى اإلنســان مــن اخلــارج، مث معيِّن
لإنســان.«(22) وعــى الرغــم مــن أّن احلقائــق النفســية قابلــة لالّتبــاع مــن دون أن تشــري بالــرورة أو عــى وجــه 
اليقــن إىل حقائــق ماورائيــة، إاّل أّنــه ال يمكــن مــع ذلــك الركــون إليهــا بشــكٍل أعمــى، ألّن التقاليــد والعــادات 
والرمــوز تفقــد مــع الزمــن أمهيتهــا أو تفقــد معناهــا الشــعوري والوجــداين بالنســبة لألفــراد، هلــذا الســبب أو 
ذاك. والقيمــة الشــعورية مصاحبــٌة لألمهيــة الفكريــة يف املامرســة الدينيــة، ألهنــا جــزٌء ال يتجــّزأ مــن املعنــى الــذي 
يلــّون حيــاة اإلنســان ويمنحهــا الدافــع واالســتمرارية. فقــدان الرمــز لتأثــريه اجلمعــي أمــٌر ال يمكــن التنبــؤ بــه 

وال التكّهــن حولــه قبــل حدوثــه. 
ومــن ناحيــة الرمــز فهــو خيتلــف عــن العالمــة أو اإلشــارة؛ فاألخــرية عنــرص مــاّدي أو معنــوي يرتبــط بمعنــًى 
معــن واضــح ومتفــق عليــه، كأن تكــون الكنيســة عالمــة عــى املســيحية واملســجد إشــارًة إىل وجــود اإلســالم، 
وكذلــك األمــر فيــام خيــص الكثــري مــن األمــور واملصنوعــات واألشــكال التــي ترافــق العبــادة. ولكــن الرمــز 
ــة أو متعّددهــا، وال يمكــن تعريفــه بشــكٍل  الــذي قــد يرافــق إشــارًة مــا أو ال يرافقهــا ويكــون غامــض الدالل
ــاًل إّن  واضــح، ويكــون يف الغالــب مرتبًطــا بمعنــى الواٍع دفــن، أمــا اكتشــافه فيكــون بدراســته، كأن يقــال مث

(20)  C.G. Jung, The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 5: Symbols of Transformation, Trans. R. 

F. C. Hull, para. p.106.
مــن الالفــت أن ترجمــة البســتاني-فاندايك العربيــة للكتــاب المقــدس تــورد العبــارة بالشــكل التالــي: »إن لــم   
ترجعــوا وتصيــروا كاألطفــال« )متــى 18: 3(، فــي حيــن أّن ترجمــة الملــك جيمــس اإلنكليزيــة )وهــي ترجمــة 
 .)convert, change( ــّول ــر والتح ــى التغّي ــل بمعن ــوردان الفع ــرة ت ــة المعاص ــة NIV اإلنكليزي ــة( وترجم قديم
ــول  ــوع أو التح ــدوران والرج ــى ال ــي بمعن ــي strafei يأت ــل اليونان ــإّن الفع ــي ف ــص األصل ــى الن ــودة إل وبالع
ــارة برمزيتهــا الواضحــة ال يمكــن عزلهــا عــن  ــة إلــى أخــرى. وفــي جميــع األحــوال فــإّن هــذه العب مــن حال
ــه  ــن حديث ــى 10( وال ع ــام« )مت ــاء كالحم ــات ودع ــا كالحّي ــوا »حكمي ــذه أن يكون ــن تالمي ــيح م ــب المس طل
عــن الــوالدة مــن الــروح )يوحنــا 3( فــي حديثــه مــع نيقوديمــوس الــذي ارتبــك فــي فهــم إشــارة المســيح إلــى 

ــان. ــادة والدة اإلنس ــوب إع وج
(21)  Jung, CW 9ii, para. p.50.

(22)  Ibid., para. p.51.
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البحــر رمــٌز لــألم أو األرض ترمــز للرحــم، وهكــذا.(23)
ــو  ــيس ه ــوم النف ــن »اهلل« باملفه ــث ع ــإّن احلدي ــدأ ف ــز. ويف املب ــزة والرم ــن بالغري ــاط الدي ــغ ارتب ــرشح يون ي
ــالل  ــن خ ــان وم ــدى اإلنس ــرة ل ــعور الظاه ــامط الش ــالل أن ــن خ ــّدى م ــي تتب ــورة اهلل« الت ــن »ص ــٌث ع حدي
ــه »اســٌم ملرّكــب مــن  ــة والطقــوس والشــعائر. وهلــذا يعــّرف يونــغ »اهلل« مــن هــذا املنظــور بأّن املامرســة الديني
األفــكار املتجمعــة حــول شــعور قــوّي؛ فنمــط الشــعور هــو مــا يعطــي حًقــا هــذا املرّكــب فاعليتــه املميــزة.«(24) 
وهــذا الفهــم هلل وللعالقــة الدينيــة معــه مرتبــٌط بشــكٍل وثيــق برمــوز مشــتقة مــن العــامل الغريــزّي الغابــر. ويّؤكد 
يونــغ أّن اجلنــس يلعــب دوًرا مهــاًم يف هــذه العمليــة، حتــى عندمــا تكــون الرمــوز دينيــة. مل يكــد يمــر ألفــي عــام 
عــى أوج ازدهــار طقــوس العبــادة اجلنســية. يف تلــك األيــام، مل يكــن هنــاك إال الوثنيــون الذيــن مل يعرفــوا أفضــل 
ممــا كان لدهيــم، ولكــن طبيعــة قــوى خلــق الرمــز ال تتغــري مــن عــرٍص إىل آخــر. وإذا كان لدينــا أّي تصــّور عــن 
املحتــوى اجلنــيس لتلــك العبــادات القديمــة، وإذا كنــا نــدرك أن اختبــار االحتــاد مــع اهلل كان ُيفَهــم يف العصــور 
القديمــة كنــوع مــن العالقــة اجلنســية امللموســة، فعندهــا ال يمكننــا التظاهــر ان القــوى الدافعــة إلنتــاج الرمــوز 
ــة ]األوىل[ ابتعــدت بحــزٍم عــن  ــة أّن املســيحية البدائي ــذ والدة املســيح. وحقيق ــد أصبحــت فجــأة خمتلفــة من ق
الطبيعــة والغرائــز بالعمــوم، ومــن خــالل الزهــد باجلنــس بشــكٍل خــاص، تبــّن بوضــوٍح املصــدَر الــذي نبعــت 

منــه تلــك القــوى الدافعــة.(25) 
 ويشــري يونــغ إىل إدراكــه النقــص املحتمــل يف هــذا النــوع مــن الفهــم، ولكنــه يــرى بــأّن املنهــج العلمــي يبقــى 
هــو الطريقــة األضمــن. وهــو يؤّكــد يف مــكاٍن آخــر أّن موقعــه كطبيــب نفــيس ال يســمح لــه بــاإلدالء بترصحيــاٍت 
ميتافيزيقيــة، فهــو قــادٌر عــى إثبــات التوافــق بــن رمــوز الكاّلنيــة النفســية وتلــك املتعلقــة بصــورة اهلل، ولكنــه 
ال يســتطيع أن يرهــن أبــًدا عــى أّن هــذه الصــورة النفســية هــي اهلل ذاتــه أو أّن الــذات حتــّل حمــّل اهلل.(26) بمعنــى 
آخــر، ال يزعــم يونــغ أّن بمقــدوره اختــزال فكــرة اهلل إىل عمليــٍة نفســيٍة برشيــة، بــل يراقــب فقــط مــا تعنيــه هــذه 

املســّميات أو كيــف تتجــّى ضمــن املامرســة الدينيــة املنظــورة وارتباطاهتــا الالواعيــة.  
ــكٍل  ــى إىل ش ــكٍل أدن ــن ش ــدو م ــل الليبي ــى حتوي ــه ع ــوم وظيفت ل« تق ــوِّ ــه »حم ــز بأّن ــغ الرم ــّرف يون ــام يع ك
أســمى؛(27) فعــى ســبيل املثــال يقــوم رمــز األم بتحويــل طاقــة احليــاة وهــي الليبيــدو مــن شــكٍل أدنــى هــي األّم 
البيولوجيــة يف ســنن الرضاعــة والطفولــة إىل شــكٍل أســمى يف فــرة الرشــاد والبلــوغ، كاجلامعــة أو الوطــن أو 
الكنيســة أو األّمــة أو املدينــة األبديــة.(28) أمــا النكــوص الــذي يــدّل عــى وجــود خلــٍل فهــو االرتبــاط بأشــكاٍل 
ــاط  ــكال االرتب ــن أش ــراه م ــا ن ــه م ــج عن ــا ينت ــرى، مم ــٍة إىل أخ ــن هيئ ــدو م ــّول الليبي ــض حت ــز ورف ــا للرم دني
ــٍة مفتعلــة، بــل هــو حتــّوٌل يتــم  الوســوايس القهــري باملــايض. ولكــن هــذا التحــّول ال حيصــل بطريقــٍة عقالني
ــة  ــف أو صعوب ــل التكّي ــاة. فش ــريورة احلي ــي وس ــط اخلارج ــع املحي ــف م ــات التكّي ــة عملي ــي نتيج يف الالوع

(23)  See Jung, CW 5, para. p.329.

(24) Ibid., para. p.128.
(25) Ibid., para. p.339.

(26) Jung, CW 9ii, para. p.308.

(27) Jung, CW 5, para. p.344.
(28) Ibid., para. p.351.
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متطلباتــه جتعــل النكــوص مغرًيــا وجّذاًبــا بالنســبة لألفــراد واجلامعــات.(29) وال ينكــر يونــغ أّن األشــكال الدنيــا 
أو األوليــة ال تفقــد جاذبيتهــا بشــكٍل كامــل مــع مــرور الوقــت.

ــم  ــن فه ــمى يمك ــوة األس ــة للق ــورات الروحي ــي والتص ــز والشــعور الدين ــم الرم ــق يف فه ــذا املنطل ــن ه وم
ــه املنقــذ مــن كّل رشٍّ  مــا يســميه جــورج طرابيــي بالتصــّور الفالــويس للــراث،(30) مــن حيــث تصــّوره كاإلل
يف احلــارض وخطــٍر يف املســتقبل، حيــث يرتبــط الــراث العــريب واإلســالمي بوظيفــة ختصيبيــة يتــم مــن خالهلــا 
خلــق مــا هــو جديــد، الــذي هــو املــايض نفســه عــى أيــة حــال. وهنــا نقــرأ بحســب يونــغ صورتــن، أوالمهــا 
ــراث  ــان األم، إىل املايض-ال ــودة إىل أحض ــة يف الع ــه الرغب ــي متارس ــتحواذ الت ــل باالس ــة تتمّث ــفاحّية واضح ِس
ــة يف عــرٍص ذهبــّي مــى،(31) والثانيــة هــي  ومــن خاللــه إىل األّمــة، اخلالفــة، وحيــاة الــراءة والفضيلــة املتومهَّ
صــورة الــراث الــذي هــو األب واألم يف الوقــت نفســه، أي اخلنثــى التــي ختّصــب نفســها لتلــد مولــوًدا جديــًدا، 
ــأيت باملــايض  ــن الــذي حيمــل صورهتــا أو الــذي يكــون هــو إّياهــا؛ فالــراث يلــد الــراث واملــايض ي هــو االب
ــٌم  ــو جديٌد-قدي ــا ه ــه م ــا أو رمح ــن رمحه ــى م ــذا اخلنث ــذه أو ه ــرج ه ــرج أو خُي ــذا خُت ــتقبل، وهك ــن املس يف زم
ــة  ــذه اخلنوث ــون ه ــد تك ــه. وق ــت عين ــوس واألم يف الوق ــو الفال ــة؛ فه ــة ذاتي ــية رمزي ــة جنس ــالل عالق ــن خ م
ــي ختــرج بــن احلــن واآلخــر وتتضمــن )بشــكل واٍع أو  ــي يتصــف هبــا الــراث هــي ســبب الدعــوات الت الت
غــري واٍع، رصيــٍح أو غــري رصيــح( دعــوًة للقطيعــة التارخييــة واحلضاريــة مــع اآلخــر املختلــف، معتــرًة أّن هــذه 
ــر الــذي ال غنــى عنــه مــن أجــل اإلخصــاب اجلديد-البعــث؛(32) فالــراث ال حيتــاج  القطيعــة نــوع مــن التطّه
أحــًدا لتخصيبــه، وبالتأكيــد ال حيتــاج آلخــر يتفاعــل معــه ويقيــم معــه عالقــة اإلخصــاب. إنــه فــرٌد صمــٌد ال 

حاجــة لــه آلخريــن.
ــة  ــات العربي ــة يف اخلطاب ــية الرصحي ــة اجلنس ــتعامل اللغ ــي الس ــة طرابي ــإّن مالحظ ــرى، ف ــٍة أخ ــن ناحي وم
اخلاصــة بقضيــة فلســطن، مــن حيــث تصويــر احتالهلــا كفعــل اغتصــاٍب علنــّي قامــت بــه إرسائيــل والقــوى 
اإلمرياليــة، أو كــام يقــول، قامــت بــه األنثــى »إرسائيــل« باســتعامل قضيــب االســتعامر الغــريب، هــذه املالحظــة 
تلفــت انتباهنــا إىل دور التصــور اجلنــيس يف فهــم مكانــة فلســطن يف املخيــال العــريب املعــارص؛(33) ففلســطن أو 
(29) Ibid.

جــورج طرابيشــي، المــرض بالغــرب: التحليــل النفســي لعصــاب جماعــي عربــي )دار بتــرا، 2005(،   (30)
ص9-48.

ــة، بحيــث  ــة« و »األّم« و»اإلمامــة« فــي اللغــة العربي ــن »األّم ــة االشــتقاقية الوثيقــة بي ــا العالق مــن الالفــت هن  (31)
ــي ال تتزحــزح،  ــة الشــعورية الت ــي األمومــة واالحتضــان والمرجعي تكتســب »األمــة« بشــكٍل واٍع والواٍع معان
والســلطة المطريركيــة التــي ينبغــي الرجــوع إليهــا دائًمــا. وعلــى ســبيل لفــت االنتبــاه، يمكــن مالحظــة كلمــة 
ــات  ــن اللغ ــر م ــدد كبي ــي ع ــتقاقًيا ف ــابهها اش ــا يش ــي وم ــى االصطالح ــة« بالمعن ــوازي »األم ــي ت nation الت

العالميــة وعالقتهــا بالجــذر الالتينــي nat ومــا ينجــم عنــه مــن مفــردات natus وnatura بالالتينيــة )الطبيعــة(، 
وكلهــا تــدور حــول معانــي الــوالدة والتجــّدد. ومــن دون الوقــوع فــي فــخ المغالطــة اإلتيمولوجية )االشــتقاقية( 

ــه ال يمكــن التغاضــي بســهولة عــن عالقــات لغويــة ودالليــة ومعنويــة كهــذه. فإّن
(32)  طرابيشي، المرض بالغرب، ص91.

(33)  مــن الالفــت لالنتبــاه أّن الالوعــي الجمعــي العربــي يقــف أمــام خنثييــن، األولــى هــي التــراث بوصفــه رمــًزا 
ــب فــي نفــس الوقــت، والثانيــة هــي إســرائيل التــي يــرى فيهــا طرابيشــي  لــألم والفالــوس )القضيــب( المخصِّ
ــية  ــة الفالوس ــى الطبيع ــي إل ــير طرابيش ــا يش ــي، 35(. كم ــب« )طرابيش ــاءة ذات القضي ــرأة الخّص ــًزا لـ«الم رم
ــة  ــد األم ــي جس ــِرس ف ــر« ُغ ــفين« أو »خنج ــا »إس ــن كونه ــرائيل م ــى إس ــق عل ــي ُتطَل ــميات الت ــض التس لبع
ــي. ــس التحليل ــم النف ــي وعل ــل النفس ــي التحلي ــهيران ف ــان ش ــزان قضيبي ــذان رم ــي، 34(، وه ــة )طرابيش العربي
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القــدس تلعــب دوًرا مزجًيــا يف هــذا املخيــال، بــن األّم مــن جهــة بوصفهــا البقعــة أو املدينــة التــي تنظــر إليهــا كل 
العيــون وتتوجــه نحوهــا األفئــدة بالتقديــس بوصفهــا أيًضــا املدينــة األخرويــة املرتبطــة باألســطورة املهدويــة، 
وبــن األنيــام مــن جهــٍة أخــرى، بوصفهــا أمــرية القصــص األســطورية التــي ينبغــي لألمــري حتريرهــا يف آخــر 
القصــة. هــذه األنثــى إًذا تصبــح موضوًعــا لعالقــة جنســية قريــة مــع العــدّو، اآلخــر الضــّد، الــذي يرمــز أيًضــا 
ــن  ــى م ــم أو األدن ــب املظل ــى اجلان ــدّل ع ــيس ي ــح نف ــّل )كمصطل ــامت الظ ــة س ــا كاف ــَقط عليه ــيطان وُتس للش
شــخصية َمــن يقــوم باإلســقاط(، وهــو الــذي يتــم وصفــه أحياًنــا بــكل رصاحــٍة بوصفــه »الشــيطان األصغــر«، 
ربيــب »الشــيطان األكــر«. وال ريــب أّن ثيمــة االغتصــاب هــذه، وهــي ثيمــة ٌجنســية وثيمــة التقديــس جتــاه 
ــا؛  ــًة هن ــدو رصحي ــي تب ــي، والت ــع الدين ــية يف الداف ــة اجلنس ــن الرمزي ــًة ع ــت منفصل ــاموية، ليس ــة الس األنوث
ــا للفعــل اجلنــيس املقــّدس  ــة إمــا موضوًع ــا ســتكون يف غــري هــذه احلال ــى التــي ختضــع لالغتصــاب هن فاألنث
)غــري االغتصــايب( أو موضوًعــا للقدســية العذراويــة الكاّلنيــة الطهــارة، كــام هــي صــورة العــذراء مريــم. ولكــن 
يف كلتــا احلالتــن يقبــع الدافــع اجلنــيس يف قاعــدة املوضــوع مؤّكــًدا عــى حضــوره. وكــون فلســطن/ القــدس 
ــة  ــل القضي ــرى جيع ــٍة أخ ــن ناحي ــة م ــٍة والنكوصي ــن ناحي ــامية م ــة املتس ــة األمومي ــذه الرمزي ــل ه ــّكل مث تش
ــوس  ــكاٍن ملم ــدس كم ــّورات؛ فالق ــات والتص ــن اخلطاب ــري م ــًة يف كث ــانية غائم السياسية-الوجودية-اإلنس
ــون  ــح ألن تك ــخاتولوجية-املهدوية تصل ــال اإلس ــوٍع لآلم ــة كموض ــة، ألّن الثاني ــدس املتخيَّل ــن الق ــف ع ختتل
جمــااًل لتدفــق املشــاعر بأشــكاٍل عديــدة وخمتلفــة، أمــا األوىل، املــكان اجلغــرايف امللمــوس فتتطلــب نمًطــا خمتلًفــا 
مــن التفكــري تغيــب عنــه العنــارص الســحرية وتتكثــف ألجلــه اجلهــود العمليــة والسياســية وربــام العســكرية.(34)
ــااًل  ــت جم ــة ليس ــة املتخّيل ــطن الديني ــخيّص؛ ففلس ــو ش ــا ه ــن م ــي وب ــو مجع ــا ه ــن م ــرق ب ــرز الف ــا ي وهن
للخــرة الشــخصية إال عنــد ســّكاهنا أو الذيــن يملكــون متاًســا مبــارًشا معهــا أو الذيــن ناضلــوا أو قاتلــوا ألجلها 
)وهــذا ال ينفــي وجــود العنــارص األســطورية عنــد كثــري منهــم(، أمــا بالنســبة لآلخريــن مــن هيــود ومســلمن 
ــرة أو يف العــامل املعــارص، فهــي ال يمكــن أن ختلــو عــى اإلطــالق مــن  ــال الغاب ومســيحين، ســواء عــر األجي
ــاه األم  ــة جت ــات الباطن ــة بالرغب ــة الواعي ــارص الديني ــه العن ــد في ــذي تتح ــي ال ــي اجلمع ــال الدين ــريات املخي تأث
ودوافــع الوصــول إىل حالــة االحتضــان والنعيــم اخلاليــة مــن كل مســؤوليٍة فرديــة، ال بــل هــي مليئــٌة بتجليــات 
ــتعملة يف  ــة املس ــام أّن اللغ ــة. ك ــدس املعروف ــة الق ــه كمتالزم ــة ب ــات واملتصل ــن اهلوام ــرٍي م ــال وبكث ــذا املخي ه
وصــف نكبــة فلســطن واضحــة املعــامل: إهنــا األمــرية العفيفــة و)األرض( الطاهــرة التــي تــم اغتصاهبــا. هــل 
حيتــاج األمــر إىل أكثــر مــن هــذا االتفــاق غــري املكتــوب بــن ماليــن البــرش عــى قبــول واســتعامل مثــل هــذه 

ــا( بشــكٍل غــري واٍع؟ اللغــة إلثبــات مــا تعنيــه فلســطن )ولــو جزئًي
ــوّي  ــٌد نخب ــو تأكي ــون ه ــا أو ال يك ــخصانًيا وجودًي ــون ش ــا أن يك ــرد إم ــد الف ــن عن ــى أّن الدي ــد ع إّن التأكي

ــاع  ــأّي شــكٍل مــن األشــكال اختصــار كل المشــاعر الخاصــة بفلســطين بهــذا االندف ــه ال يمكــن ب ال شــّك أّن  (34)
النكوصــي والرمزيــة األموميــة. ولكــن كمــا فــي حالــة اإلدمــان، فــإّن الظاهــرة الَمَرضيــة أو القهريــة تعّبــر عــن 
حضورهــا بشــكٍل رئيســي مــن خــالل ســيطرتها علــى حيــاة المصــاب وتعطيلهــا لباقــي فاعلياتــه فــي الحيــاة 
اليوميــة. وهكــذا فــي حيــاة الجماهيــر والشــعوب، حينمــا تتعّطــل الفاعليــات المنطقيــة والسياســية والبراغماتية 
والحيــاة المدنيــة الطبيعيــة بحّجــة قضيــة معينــة، وحيــن يترافــق هــذا األمــر بســلوكيات قهريــة تتميــز بشــيطنة 
الخصــم بصــورٍة تعّطــل حتــى القــدرة علــى منازلتــه فــي كافــة المياديــن، فــإّن الذهــن العلمــي يجــب أن ينتبــه 
إلــى احتمــال أّنــه يشــاهد حالــًة َمَرضيــة ذات أبعــاد رمزيــة، وليــس مجــّرد مشــاعر وطنيــة طبيعيــة. ومــن ناحيــٍة 
أخــرى فــإّن الحنيــن ليــس مرادًفــا للنكــوص أو أيــة حالــٍة مرضيــة، ولكــن الظاهــرة القهريــة تظهــر حيــن يســيطر 

الحنيــن علــى الفــرد أو الجماعــة بحيــث يبتلــع الواقــع فتعيــش الضحيــة فــي عالــٍم ســحريٍّ أو رغبــوّي.
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ــن  ــة الدي ــق ملاهي ــرصيٌّ ضّي ــٌف ح ــه تعري ــالق أو إّن ــى اإلط ــع ع ــق الواق ــا ال يواف ــف إم ــذا التعري ــوّي. ه ترب
بوصفــه املامرســات الواعيــة أو شــبه الواعيــة عنــد الشــخص، والتــي متتلــك جــذوًرا الواعيــة شــخصية نامجــة 
ــة التــي جتــد  ــرًيا مــن القناعــات اجلامهريي ــار كث ــة. وهــذا التعريــف ال يأخــذ بعــن االعتب ــة والطفول عــن الربي
لنفســها موطــئ قــدٍم واســع يف حيــاة اإلنســان وُيعــرَّ عنهــا باســتعامل مفــرداٍت وممارســاٍت قــد ال تبــدو دينيــة 
للوهلــة األوىل، كــام أّنــه ال يأخــذ بعــن االعتبــار أمهيــة العبــادة اجلامعيــة والطقــوس والشــعائر يف احليــاة الدينيــة 
عنــد مجيــع الشــعوب، بــل ينظــر فقــط إىل شــكلها الفــردايّن األخــري الــذي وصلــت إليــه ضمــن العــامل احلديــث 
نتيجــًة لعوامــل كثــرية، بعضهــا يعــود إىل تطــّور الوعــي واملعرفــة، يف حــن َنَجــم بعضهــا اآلخــر عــن اهنيــاٍر يف 

الُبنــى االجتامعيــة والدينيــة والرمزيــة.
ويــرب يونــغ مثــااًل عــى هــذه األمــور التــي يصعــب تفســريها إال عــن طريــق الرمزيــة امليثولوجيــة لاّلوعي 
ــأن العــامل  ــٍة لــرشح مــا حصــل، فيقــول: نحــن نؤمــن ب ــري كافي ــة تبقــى غ ــا أّن العوامــل املعقول ــي، مبّينً اجلمع
احلديــث عــاملٌ معقــول، مســتندين يف إيامننــا هــذا إىل عوامــل اقتصاديــة وسياســية وســيكولوجية. لكــن لــو نســينا 
ــا  ــا، ومّحلن ــة يف برشيته ــة املفرط ــا اهلادف ــا معقوليتن ــا جانًب ــالد، وطرحن ــام 1936 للمي ــش يف الع ــا نعي ــٍة أنن حلظ
ــًبا  ــان« مناس ــا »فوط ــان، إذن لوجدن ــا لإنس ــن حتميله ــداًل م ــارصة ب ــداث املع ــؤولية األح ــة مس ــه أو اآلهل اإلل
متاًمــا كفرضّيــة ســببية. وبــوّدي أن أخاطــر بطــرح رأٍي يتســم باهلرطقــة فأقــول أن ]اخلطــأ مــن املصــدر[ أعــامق 
شــخصية »فوطــان« التــي ال ُيســَر َغْوُرهــا بــأن ]اخلطــأ يف الصياغــة مــن املصــدر[ تفــر لنــا ظاهــرة االشــراكية 
ــذه  ــن ه ــك يف أن كاًل م ــًة. ال ش ــة جمتمع ــة املعقول ــل الثالث ــذه العوام ــا ه ــا تفره ــر مم ــة( أكث ــة )=النازي القومي

العوامــل يفــر جانًبــا مهــاًم ممــا حيــدث يف أملانيــا، لكــن »فوطــان« يظــل يفــّر أكثــر مــع ذلــك.(35)
وإذا كانــت هــذه القــراءة تصــّح عــى هســتريية اجلامهــري فــال ريــب أهنــا تصــّح أيًضــا عــى كل شــخٍص عــى 
حــدة يشــارك ضمــن هــذه اجلامهــري، مهــام ضعــف الدافــع )شــبه( الدينــّي الــذي يمــور يف صــدره وذهنــه حــن 
ال يكــون ضمنهــا. وبالتأكيــد ليــس يونــغ هنــا بصــدد إثبــات حقيقــة اإللــه اجلرمــايّن »فوطــان« Wotan )»أوِدن« 
يف أســاطري الشــعوب اإلســكندنافية( كحقيقــٍة ميتافيزيقيــة، ولكنــه يتحــدث عــن صــورٍة نفســيٍة مجعّيــة تشــّكل 
ــة أو هــذه الصــورة يف  جــزًءا مــن عــامل الالوعــي عنــد تلــك الشــعوب التــي عبــدت بشــكٍل واٍع هــذه الكينون

زمــٍن مــن األزمنــة قبــل أن تراجــع نحــو طبقــات الالوعــي عنــد قــدوم املســيحية.
نــت يف إحــدى الطبعــات األخــرية مــن كتابــه املذكــور  وعــى أيــة حــال، فــإّن فرانــكل يف حمــارضٍة الحقــة ُضمِّ
ــا أشــار إىل أّن منهجــه يف العــالج النفــيس يتكامــل مــع علــم نفــس األعــامق depth psychology والتحليــل  آنًف
ــه؛(36) فعلــم نفــس »األعــايل«  ــا عنــد يونــغ( وال حيــّل حمّل النفــيس عنــد فرويــد وآدلــر بشــكٍل خــاّص )ومنطقًي
ــكٍل  ــق بش ــة وتتعل ــية البرشي ــة النفس ــن التجرب ــرى م ــب أخ ــاول جوان ــا يتن ــميه هن ــام يس height psychology ك

رئيــيس بمســاعدة اإلنســان عــى اكتشــاف املعنــى األســمى حلياتــه، وليــس بالــرورة اكتشــاف اجلــذر األعمــق 
لــكّل الظواهــر النفســية. وهــو هنــا مثــل التقنــّي املاهــر الــذي يصلــح جهــاًزا إلكرونًيــا مــن دون أن يكــون عــى 
اطــالٍع عــى كافــة املعــادالت التــي حتكــم عمــل الــدارات اإللكرونيــة، وهــذا بال شــّك أمــٌر ممكــن ورضوري يف 
كثــرٍي مــن األحيــان. ولكــن يبقــى مــن النافــع، ال بــل مــن الــرورّي أحياًنــا، فهــم الدوافــع الالواعيــة اجلمعيــة 

ــة  ــروت: المؤسس ــم(، ط1 )بي ــة )مترج ــاد خياط ــس، نه ــم النف ــوء عل ــي ض ــة ف ــغ، النازّي ــتاف يون (35)  كارل غوس
الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 1992(، ص17.

(36)  Frankl, 139.
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التــي تؤّثــر يف حيــاة اإلنســان الفــرد )باملعنــى العــام للفــرد وليــس باملعنــى الفلســفي( واجلامعــة البرشيــة، والــذي 
مــن دونــه ال يمكــن إصــالح اخللــل العميــق يف املنظومــة الرمزيــة املتهالكــة وتصــّور البدائــل املمكنــة والعمــل 
عــى خلقهــا؛ فإعــادة عنــارص املــايض جــزٌء ال يتجــزأ مــن الصــريورة البرشيــة، ولكــن التحــدي هــو يف كيفيــة 

إعادهتــا، ألّن املعنــى، كل املعنــى، يكمــن يف هــذه العــودة أو االســتعادة واالجتــاه الــذي ُيعطــى هلــا.(37)
ــا بــن فرانــكل ويونــغ عــى مهمــة الفــرد يف إجيــاد دربــه اخلــاص  ورغــم كل مــا ســبق يمكــن أن نــرى اتفاًق
ومعنــاه اخلــاص؛ فـــ يونــغ يقــول ضمــن تأمــالت »الكتــاب األمحــر« خماطًبــا نفســه: »هنــاك طريــٌق واحــدة فقــط 
وهــي طريقــك. هنــاك خــالٌص واحــد فقــط وهــو خالصــك. ملــاذا تتلفــت مــن أجــل املعونــة؟ هــل تظــن أن 
املعونــة ســتأتيك مــن اخلــارج؟ مــا ســيأيت ســُيخلق فيــك ومنــك. وهلــذا انظــر يف داخلــك. ال تقــارن وال تقيــس. 
ال طريــق أخــرى مثــل طريقــك. كل الــدروب األخــرى ختدعــك وتغريــك. عليــك أن تتمــم الطريــق التــي يف 
ــية«  ــات النفس ــود »اجلين ــكار وج ــى إن ــَرٍ ع ــري جم ــه غ ــه وخالص ــى حيات ــد معن ــي جي ــرد لك ــك.«(38) فالف داخل
اجلمعيــة، كــام أّنــه ال يمكــن أن ينكــر وجــود اجلينــات التــي حتــدد إمكانياتــه ومعّرفاتــه وحمدودياتــه البيولوجيــة 
ــل  ــن أج ــي م ــز الوع ــا يف حّي ــى إدماجه ــل ع ــا ويعم ــفها ويفهمه ــب أن يكتش ــه جي ــة، ولكن ــية الفردي والنفس

الوصــول إىل هدفــه وغايتــه ومهمتــه يف هــذه احليــاة.
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