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الف�سل ال�ساد�س

ثالثة فال�سفة حللوا فرويد 
)فيتغن�ستاين، األتو�سير، بوبر(

ُتفهرس أعمال فرويد في مكاتب أميركا الشمالية تحت مسمى: »فلسفة«، مما يعني أن 
هذا  تحت  تصنّف  إلهامه،  في  نجح  الذي  التقليدي  الفكر  أسلوب  عن  نتجت  التي  الكتب 
تصنيف  تحت  الفرويدية  المراجع  بوضع  قاموا  الذين  المكتبين  اختيار  بدا  أيًضا.  المسمى 
الفلسفة صائًبا في نظرهم. وعلى سبيل االستقصاء التاريخي، ومن جانب فلسفي، كان فرويد 
الطبي تالعب  يستعد الستالم مؤهله  كان  للعلن. وحينما  يظهره  مما  وثقافة  اطِّالًعا  أوسع 

أيًضا بكونه استلم شهادة في العلوم اإلنسانية متزامنة مع مؤهله.

 Ludwig  - العبقري  واجب  فيتغنشتاين،  »لودفيغ  سيرة:  مثل  كتب  قراءة  تذكرنا 
الفاتنة  ألتوسير  لويس  ومذكرات  مونك،  لراي   (1(»Wittgenstein: The Duty of Genius

»المستقبل يدوم  لألبد - The Future Lasts Forever«)2) كيف كانت أهمية شخصية فرويد 
للتاريخ الفكري والنفسي خالل القرن العشرين. ربما يفترض المرء أن إرث فيتغنشتاين في 
االعتيادية،  اللغة  إبستمولوجيا  مع  الرتباطه  باإلضافة  المبكرة،  الوضعية  المرحلة  من  كل 
سيكون منيًعا من الوصول للتحليل النفسي. وقد يظهر ضمن أطر تقليدية الفكر الماركسي 
الفرنسي أن ألتوسير أيًضا كان خارج دائرة التأثير الفرويدي إلى حدٍّ ما. لكننا سنرى وبطرق 
مختلفة كلًيا، أن التحليل النفسي الفرويدي كان ركيزة لفهم ما قدمه مفكرون مختلفون مثل: 

فيتغنشتاين وألتوسير.

Ray Monk, Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius (London: Jonathan Cape, 1990.  (1(

Louis Althusser, The Future Lasts Forever (New York: The New Press, 1993(.  (2(
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قدم مونك تقريًرا مقنًعا عن حياة فيتغنشتاين، وتشابك موضوع أفكاره مع العالم المحرك 
له. ولربما أصبح من بين أهم الشخصيات الملفتة األصلية ضمن الفلسفة التجريبية البريطانية، 
لكن فيتغنشتاين قد ولد ألغنى العائالت في هايبرغ )فيينا( عام 1889م. كان مونك كفيلسوف 
المثال: ُعرض على  القديم. على سبيل  فيينا  الثقافي لمجتمع  الجو  إعادة  متدرب رائع في 
األرستقراطية،  الطبقة  إلى  لينضم  فرصة  المتوسطة،  الطبقة  نبالء  من  وهو  فيتغنشتاين  والد 
اإليماءة  هذه  مثل  »إن  أساس  على  »فون«  السم  أرستقراطي  إضافة  احتمالية  رفض  لكنه 
وطنيته  يظهر  أن  المحترمين  من  أحد  ُيرد  لم  بالثراء«.  عهد  كحديث  ُتظهره  ربما  التلميحية 
العالم  من  شيًئا  المرء  يرى  وربما  الهنغارية،   - النمساوية  لإلمبراطورية  األخيرة  األيام  في 
الذي عاش فيه فرويد آنذاك، في كل ما كتبه مونك عن بداية حياة فيتغنشتاين. ظنّت فيينا ـ 
قبل الحرب العالمية األولى ـ أنها تقف على شفا جرف هار، وفي الوقت عينه كانت مكاًنا 
الفلسفة  عن  فضاًل  والموسيقى،  كالفّن  الغربية  الثقافة  مقومات  من  للعديد  وعظيًما  شهيًرا 
وعلم النفس. فقد كانت فيينا ممثاًل بارًزا إلنجازات الغرب، وكان معظم كتَّاب وفناني فيينا 
يعرفون بعضهم البعض. وتصبح القصة أكثر إدهاًشا عندما يعلم المرء أنها الميالد الروحي 

للنازية، وكذلك الصهيونية.

تبدو عائلة فيتغنشتاين موهوبة، تمزقها االنقسامات الذاتية، فقد انتحر ثالثة من إخوته، 
وكانت إحدى أخواته تدافع عن آراء فرويد، وُحللت شخصًيا من قبله. يجادل مونك على 
أن  يمكن  فينيغر  ألوتو   »Sex and Character والشخصية  »الجنس  كتاب:  بأن  مقنع  نحو 
يكون أداة مركزية لفهم الصراع الذي كان يواجه فيتغنشتاين. كان كتاب فينيغر مصدًرا ملهًما 

لفيتغنشتاين، وانعكست العديد من آراءه في كتاباته الفلسفية الحًقا. 

حينما ُنصح فيتغنشتاين بالذهاب لكامبردج ألجل الدراسة مع برتراند راسل، كان ذلك 
بمثابة أمر هائل إن لم يكن مرعًبا بالنسبة له. رغم أن العالقة بين الرجلين لم تدم إال سنوات 
- مع وصاية  - وبصورة مدهشة  المتطلبة تماشت مؤقًتا  فيتغنشتاين  قليلة، إال أن شخصية 
راسل وحمايته. ظهر فيتغنشتاين معذًبا بألم كحال البقية في تاريخ الفلسفة، وبالرغم من أن 
السلطات المدنية لم تدخله إلى مصحة عقلية حينما خرق إحدى الوصايا القانونية األساسية 
)كما حصل أللتوسير(، إال أنه امتلك مزاًجا يتطلب معرفة شخصية به، لتبقى متيقًظا ومنتبًها 
شيء(  ال  أو  شيء  )كل  سلوك  وأصدقاؤه  زمالؤه  عزا  الجدلية.  وطبيعته  المزاجية  لتقلباته 



129 بوبر(                                                        ألتوسير،  )فيتغنشتاين،  فرويد  حللوا  فالسفة  ثالثة 

كانت  نفسه  اآلن  وفي  لقّوته،  مصدر  أعظم  المنيع،  حصنه  كانت  التي  العصبية  وحساسيته 
نقطة ضعف قاتلة.

إلى صراعات حياة  الفكرية تجرًدا  نقل أعظم األساليب  القدرة على  فيتغنشتاين  امتلك 
أو موت واقعية، األمر الذي جعل التعامل معه شخصًيا أمًرا صعًبا. خالل فترة شبابه اهتم 
بأنه  يعيش، وشعر مراًرا  أن  الخلوق والمحترم  بالغ، بكيف للشخص  فيتغنشتاين، وبشكل 
أن  رغم  الشخصي.  توازنه  يحقق  أن  ألجل  البشري،  التواصل  من  االنسحاب  على  ملزم 
العديد من الطالب الذين درسوا أعمال فيتغنشتاين لم يلحظوا هذا الجانب في شخصه، إال 
أن مونك قام بإبراز فيتغنشتاين في كل مرحلة من مراحل مسيرته، فقد كان مهووًسا بالمسائل 
اآللهة.  به  تعصف  الكفر، كرجل  أو  اإليمان  قادر على  غير  فهو  لإليمان،  األساسية  الدينية 
لقد أظهره مونك بشخصية مقاربة لروايات دوستوفيسكي، مثلها مثل أي شخصية في تاريخ 

الفكر الغربي.

لمونك  فوفًقا  مونك.  كتاب  قراءة  في  يشرع  حينما  المرء  على  روسو  جاك  جان  يطرأ 
Rousse›s Confessions)، في موضوع  )اعترافات روسو  رئيسة من  فيتغنشتاين فكرة  كرر 
الفلسفية المدونة قديًما أال وهي: »لماذا يقول المرء الحقيقية إذا كان من مصلحته  أفكاره 
الكذب؟«. إال أن روسو وضع مسألة قول الحقيقة بشكل مختلف قلياًل، بما أنه ناضل ضد 
كذبته األولى، لكن السعي للتطهير الروحي عند فيتغنشتاين هي إشارة لروسو، إضافة إلى أن 
فيتغنشتاين كان يملك قناعة بأنه محاط بأناس يكرهونه. وبدا من المالحظ بالنظر لحساسيته 
أنه كان قادًرا على أن يقاتل كعضو في الجيش النمساوي خالل الحرب العالمية األولى، ثم 
في الجبهة الداخلية البريطانية في الحرب العالمية الثانية. ورغم كل ما فعله فيتغنشتاين بقي 
دائًما مفكًرا معذًبا ومناضاًل ضد الضمير، في حين أن صوت الرب والنقد الداخلي يقومان 
باختبار روحه من أجل كشف ما إذا كان قادًرا على التغلب على »افتقاره األخالقي«. وليست 
انتحاري  في »وضع  كان  كتبه  ناشر ألول  المضني على  بحثه  فيتغنشتاين خالل  أن  مفاجئة 

خالل خريف 1919م«.

الهادئة  الطريقة  النقيض من  تقية«، على  دينية  فيتغنشتاين »حياة  فقد عاش  وفًقا لمونك 
التي ادَّعى فرويد أن لها قدرة على التسليم باألخالق، على افتراض أن اعتماده على دوافعه 
النظر  ووجهة  المزاج،  في  االختالفات  كل  عن  النظر  بصرف  لكن  ممكن.  أمر  المحترمة 
الفلسفية كان هناك تشابهات الفتة للنظر بين فيتغنشتاين وفرويد، رغم أنه عاش حياة طبقة 
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متوسطة تقليدية، محاًطا بعائلة كبيرة، إال أنه كان مبتلى بالخوف من أن المنافسين المحترمين 
سوف ينجحون بسرقة أفكاره، ذلك القلق الموجع الذي لطالما ألفه فيتغنشتاين. تدبر كالًّ 
من هذين المفكرين، وعبر وسائل مختلفة، جمع نفر متحمس خاص بهم كأتباع مخلصين.

الحبيبة  إلى زوجته  ماينارد  1929م كتب جون  عام  كامبردج  إلى  فيتغنشتاين  عاد  عندما 
ليديا لوبوكوفا: »حسنًا لقد وصل اإلله، التقيته على متن قطار الساعة الخامسة وخمسة عشر 
فيتغنشتاين نفسه كشخص ذي منزلة غير عادية تماًما، مثلما كان فرويد يرى  اعتبر  دقيقة«، 
نفسه«. وكتبت عنه إحدى أخواته: »ليس من السهل أن يكون لك أخ قديس«. نبذ فيتغنشتاين 
ل أن يكون جيًدا على أن يكون  ثروة عائلته، وكان ممتأل بانفعال من النوع الجدي، الذي يفضِّ

نه من التوقف عن التفكير. ذكًيا، ووجد أن أفضل جانب في التصوف هي القوة التي تمكِّ

فرويد  بين  المباشرة  الصالت  من  المزيد  وجود  إمكانية  عن  المرء  سيتساءل  حتما 
وفيتغنشتاين. ذهب أحد أصدقاء فيتغنشتاين يدعى: »فرانك رامزي« إلى فيينا لُيحلل، لكنه 
توفي على نحو مفاجئ عام 1930م بعمر ستة وعشرين عاًما فقط. كانت فكرة دراسة الطب 
بعيًدا  ذهب  إنه  بل  تحديًدا،  النفسي  بالتحليل  مهتًما  وكان  فيتغنشتاين،  ذهن  في  النفسي 
كما  األساسي  فرويد  إنجاز  حول  نافذة  بصيرة  له  وبدت  لفرويد«.  »تابع  كـ  نفسه  ووصف 
صرح قائاًل: »كلها تشبيهات ممتازة«، وكان يرى إسهامه الشخصي للفلسفة على نحو مماثل 

بقوله: »ما نجحت بابتكاره هو تشبيهات جديدة«.

الممتعة  ألتوسير  بسيرة  ترتبط  أن  يمكن  مونك  كتبها  التي  الرائعة  فيتغنشتاين  سيرة  إن 
النفسي في فرنسا عنى  التحليل  على حدٍّ سواء، وذلك استناًدا إلى مركزية فرويد، رغم أن 
شيًئا يختلف كلًيا عن ماهية ما فهمه فيتغنشتاين، والذي رأى فرويد ضمن أجواء أيام مظلمة 
لإلمبراطورية النمساوية القديمة. لدي إيمان راسخ أنه حينما يتحدث عن فرويد، فهو يعلم 
البارسيين،  للمثقفين  روحانية  أجواء  مع  يتعاطى  فالمرء  ألتوسير  مع  لكن  عنه.  يتحدث  ما 
ورغم أنه منظر ماركسي ملتزم، إال أنه يسلم بفرويد بطريقة جامدة. يستحيل تدوين تفسير 
ألتوسير لمأساة حياته الشخصية، وربما تعود معظم جذور هذه المأساوية لعدم تلقيه عالًجا 
طبًيا جيًدا. رغم أنه كان ُيحلل لعقود، لكنه لم يعي حتى وقت وفاته عام 1990م أنه قد ُأسيئ 
عالجه طبًيا. )وقَّع أصدقائه لصحيفة: »Le Mode« على رسالة غير منشورة وذلك احتجاًجا 
هامش  على  النفسي  التحليل  عالج  تقلص  الذي  الوقت  في  ألتوسير(  محلل  سلوك  على 
النفسي في طب أميركا الشمالية، بقي ألتوسير ساذًجا بشكل ال يصدق حول فعالية  الطب 
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طريقة فرويد، واعتقد ألتوسير أن التحليل النفسي »قادر على عالج العصاب والذهان« والتي 
كانت على خالف مع مذهب فرويد الشكوكي.

عام 1980م وبينما يدلك ألتوسير رقبة زوجته، وجد نفسه بطريقة ما، يخنقها حتى الموت. 
كان تحت تأثير أدوية مختلفة في ذلك الوقت، لكنه لم يِع التأثير أو الدمار الذي تسبَّبت به 
لذاكرته وتفكيره. رغم أن ألتوسير عامل األطباء النفسيين كقساوسة جدد، وكرجل يساري 
للهيكلة  افتراض  بأي  ليشكك  التهذيب  بالغ  الباريسي  لمستوى  ينزل  ال  بالصمت«  »ملزم 
الشخصية  قيوده  من  بعًضا  ن  دوَّ لكنه  معينة.  أديولوجية  يتخذها  أن  اختار  التي  الفرويدية 
»لألسف أنا لست روسو«. )أنبِّه هنا إلى الرسالة الرقيقة التي كتبها فرويد لوالدة مريض يعاني 
من الفصام، حاول فرويد أن يطمئن المرأة أن ابنها كان من نوعية جان جاك روسو فحسب(. 
لم يكن  إنه  الملفت  الذاتي، لكن  النفسي  لعذابه  قاسًيا  لتكون درًسا  ألتوسير  أعدت مذكرة 

ناقًدا لمعتقدات ومصطلحات فرويد. 

وحينما وجدنا ألتوسير يكتب »مذكرات شاشة« عن طفولته، كما لو أن أحًدا مثل كارل 
يونغ لم يعرض أسلوب التذكر المبكر الضروري لخدمة الوظائف الدفاعية لخداع الذات. 
أما  لفيتغنشتاين،  الذاتي  التمزيق  ببطء  يعي  المرء  تجعل  مونك،  لكتاب  ة  مترويِّ قراءة  بينما 
مذكرات ألتوسير فلها قوة هلوسة لكابوس واقعي. إن قراءة ألتوسير تشبه مشاهدة ماكبث، 
حيث يتحرك الرعب سريًعا وعلى نحو فريد. فعندما ينتهي المرء من قراءة )المستقبل يدوم 

لألبد( يبدو وكأن كل ما حدث، يستحيل أن يحدث بالفعل.

لكن أكثر ما أدهشني اتخاذ ألتوسير نسخة شكلية وجامدة للتحليل النفسي، كحال معظم 
من  الرؤية  على  قادًرا  فيتغنشتاين  كان  الذي  المنظور  تطابق  النسخة  هذه  اليوم،  الباريسيين 
خالله. كان وودي ألن شكوكًيا عظيًما إذا ما قورن بألتوسير. الذي يخبرنا بمالمح جدية بعد 

وفاة زوجته، أن ما تعلمه حول حب والدته قد فهمه بفضل »التحليل الذي أجري لي«.

لم تكن لفيتغنشتاين تجربة تحليل نفسي، وانتهى إلى درجة مذهلة من الموضوعية نحو 
للنقد مرة  قابليته  أنه خسر  لفرويد، حتى  المجردة  باألفكار  متيًما  ألتوسير كان  فرويد، لكن 
أخرى. وهذه نقطة ضعف اشترك فيها معظم فالسفة فرنسا حتى اليوم. حتى عقب الكارثة 
التي كادت تودي به عام 1980م لم يدرك ألتوسير أن له حق بلوم أسلوب محلله الذي قام 

بعالجه.



السياسي النفسي  للتحليل  الثقافية  األسس                                                 132

م لنا ألتوسير تفسيًرا مقولًبا عن احتجازه في مصحة عقلية بعد جريمته  بداًل من ذلك قدَّ
على  المرض  »آثار  لنا  ويعرض  الطبيعية،  الشرعية  حقوقه  كافة  خسارة  ثّم  ومن  المروعة، 
ألتوسير مثبت كلًيا، لكن  بنفسه قدم لزيارته مرتين. رغم أن ما سرده  المحتجز« وأن فوكو 
النفسي والطب  التحليل  يبقى ساذًجا تماًما بشأن  يصعب تصديق أن أي شخص يمكن أن 
النفسي. وبقي ألتوسير مقتنًعا بأن أعماله قد نجحت بالعودة لماركس، كذلك فهمه للتحليل 

النفسي كان جزًءا من عودة الكان لفرويد. مع ذلك يعترف ألتوسير:

لم أكن قادًرا على التغلغل في نص وحيد من نصوص فرويد أو مفسريه، حتى على 
سبيل الفضول )وهي بال شك هامة جًدا، على أن تلك األهمية كانت مخلِّصة لي 
وبقيت كذلك(، بغض النظر عن كل عينات التحليل النفسي الخاصة بي وتجاربي 
الشخصية )كشخص تعرض للتحليل النفسي(. بقي فرويد مثل كتاب قريب لنفسي.

التحليل  في  المهم  أن  على  »بناء  القلق،  يستحق  شيء  من  ما  بأنه  نفسه  ألتوسير  طمأن 
ليست النظرية بل الممارسة، )مبدأ ماركسي مادي أساسي(«. من الصعوبة تخيل عقل أكثر 
ديكتاتورية، وعلى المرء أن يأمل أال يكون ذلك نمًطا للفالسفة. سمعنا بأن رايموند آرون 
اتهم ألتوسير مرة بأنه: » نسخة متخيلة من الماركسية«، وأعتقد أن ذلك ينطبق على فرويديته 

أيًضا، مع ذلك يشك المرء أن ألتوسير كان يقف وحيًدا مع التزاماته األديولوجية.

ربما يأخذ ألتوسير نسخته عن فرويد كشيء مسلَّم به، لكنها تخبرنا عن شك ذاتي حول 
بقاءه في الحزب الشيوعي. على افتراض أن )أغبى خطأ في حياة ألتوسير( عندما فشل بقبول 
دعوة لقاءه مع ماو. بدا ألتوسير فخوًرا بتسامحه حول تروتسكي بصرف النظر عن »عادته 
المنطق  هذا  يبدو  ال  السوفيات«.  تاريخ  في  الحاسمة  اللحظات  في  التواجد  بعدم  الغريبة 
معقواًل بالنسبة لي، حتى لو بدا كذلك لآلخرين، ولم أفهم لماذا يطلعنا ألتوسير على شرح 
رغبة  عن  تعبيًرا  كان  لزوجته  ألتوسير  خنق  بأن  العظيمة،  لمفاجأته  وقديم«  صديق  »محلل 
ال واعية بقتل محلله. قد يظن المرء أن مثل تلك التفسيرات المضللة كانت تحت مستوى 

المثقفين الغربيين.

بدا أن الفيلسوف الفرنسي كلما كان أكثر تألًقا كلما كان اتصاله بالتحليل النفسي يفتقر إلى 
الحس السليم. شكوكية فيتغنشتاين المتحفظة حول فرويد »ضعوها في دماغكم« بدت لي 
أمًرا مفضاًل عند دوغمائية ألتوسير. بينما عوقب تروتسكي على »عدم تواجده في اللحظة«، 
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ال يرى ألتوسير أن من الالئق إدانة ستالين لقتله منافسه المنفي في مكسيكو سيتي. تحمل 
ألتوسير الجدل حول عدم دفاع زوجته عن نفسها. يقول بعد تجربته لعدة أنواع من األدوية 
القوية والصدمات العالجية التي أعطيت له، كيف جعله هذا التصريح: »في يوم ما، وللحد 
ال  بدرجة  وفظيع  يصدق،  ال  تصريح  وهو  بنفسي«.  ألقتلها  بساطة  بكل  سألتني  ذلك،  من 

تطاق، »كنت أرتعش بتشنج لمدة طويلة، الزالت تسبب لي قشعريرة«.

ألفيني  أقوال كارل كروس  اإلدمان. من  تسبب  أن  قادرة على  األفكار  أن  فكرة  ترعبني 
المأثورة الخالدة: »التحليل النفسي مرض نفسي يعتقد نفسه عالًجا« وجه كروس سخريته 
للجميع عدا فرويد، ربما أتوقع من مؤسس التحليل النفسي أن يشارك بحسه الساخر لهذا 

الوضع.

تصنيفات  دون  نفكر  أن  الصعوبة  من  أن  وفيتغنشتاين  ألتوسير  من  كال  فلسفة  توضح 
بمحاولة  سيستمرون  الفالسفة  أن  الوقت،  نفس  في  وتوهمت  فرويد.  قبل  من  لنا  أعطيت 
اإلتيان بمصطلحات مع الثورة الفكرية التي بدأها فرويد. حتى أن أسوأ استخدامات التحليل 
النفسي لم تكن بحاجة للتلميح بأن كل األجوبة تكمن في ترياق حيوي كيمائي شاف لجميع 
التذكير  فيتغنشتاين وألتوسير ألكثر من مسألة معاناتهم، لكن علينا  األمراض. ربما عرض 
معضالت  أعظم  تجاه  يتصرفون  يجعلهم  مما  حساسين،  يكونوا  ألن  ميالون  الفالسفة  بأن 
عصرهم على نحو يخالف العادة. في نهاية األمر، ربما نجح فرويد في تحويل مفهومنا حول 

الطبيعة اإلنسانية، وعلم أن هذا أكبر من أي إنجاز عالجي على المدى القريب.

كأعظم  فرويد  يبرز  العشرين،  للقرن  الفكري  للتاريخ  بذاكرته  المرء  يعود  عندما  لذلك 
طبيب نفسي مرموق. أتت منزلة مؤسس علم النفس وبصورة جزئية، من قدرته على إيجاد 
لمواهبه  يعود  فرويد  قوة  من  رئيًسا  جزًءا  لكن  وفاته.  بعد  عناية  خير  بأعماله  تعنى  مدرسة 
األدبية، فقد كان كاتًبا عظيًما احتفظ الناس برسائله وهو اليزال في شبابه، وعندما ظهرت 

كافة رسائله مطبوعة، تسابقوا على شراء أعماله التي قد نشرت قبل.

اإلقرار بتفوق فرويد ال يعني ضرورة تجاهل ما ذهب إليه من أخطاء، ومعظمها أخطاء ال 
تغتفر. فقد اقترح نظريات واسعة، وكان لديه توصيات عملية ملموسة، وكان مصدر حضور 
تشكل  لم  والتي  مفاهيمه،  درجة  إليه  وصلت  الذي  المدى  هو  المهيمن  المركزي  فرويد 
أن  اآلن  نعلم  عملًيا  عيادية.  لعواقب  مباشرة  قادته  ولكنها  األفكار،  من  متناسقة  مجموعة 
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فرويد يمكن أن يعزل هذه النظريات وينتهك بعض أهم مبادئه العالجية. على سبيل المثال: 
فرويد  أسر  بذلك.  يتظاهر  أن  له  يطيب  كما  مرضاه  بحياة  اإلطالق  على  عالقة  له  تكن  لم 
مناصريه الشخصيين بمختلف األساليب، واستفاد هؤالء التالميذ من مرونة فرويد، وتستروا 
في الغالب عن العالم الخارجي وممارسته الفعلية. وتعاظم تأثير التحليل النفسي عبر ما بناه 

فرويد من نظام فكري متكامل، ليكون إيحاء دعم ذاتي كما رأيناه مع ألتوسير.

تطلب نجاح فرويد في تاريخ األفكار جهًدا خاًصا لكي يعطى حقه في بداية أعماله، فقد 
اد يهاجمون باقتدار أبرز أعماله الفكرية. لم يحظ هؤالء الرواد المتشككون بانتباه  كان له نقَّ
إال ما ندر، وربما رفضوا التحليل النفسي دون أدنى معرفة شخصية به، لكنهم عارضوا فرويد 
على أسس نظرية مختلفة. رغم أن فرويد كان له نجاح عظيم بترتيب مريدين شخصيين له، 
من  طردهم  يجب  »منحرفون«  أنهم  على  عارضوه  الذين  التالميذ  لتصنيف  أيًضا  لجأ  لكنه 
حركة التحليل النفسي. كل تلك النزاعات األديولوجية كانت باألصل كشف غطاء للكثير، 
والتي بغض النظر عن مكانة فرويد في الطب، فقد كان بمثابة مخترع لدين علماني دنيوي. 

وأصبحت حركة التحليل النفسي »قضية« تتطلب إخالًصا قوًيا وتضحية »بالمنشقين«.

بأن  متواصل  بشكل  الساعة  رقَّاص  تمايل  اإلنكليزية،  باللغة  الناطق  العالم  في  مؤخًرا 
فرويد يحقق رقم مبيعات الروايات، وأصبح من العصري االعتقاد بالتحليل النفسي كهرطقة 
غير قابلة للبرهان، أو تصور كان مزيًفا لزمن طويل. وانخفضت سمعة فرويد في الطب كما 
لم تكن من قبل، ويقع المحللون في عدة دول، كما في بداية القرن العشرين موقع خالف مع 

الوضع الراهن لمحترفي العالم.)1)

مارتن  بين  المواجهة  كانت  وربما  قبل،  من  تكن  لم  كما  عالية  كفيلسوف  فرويد  سمعة 
وبوبر  فرويد  كان  األفكار.  تاريخ  في  كبيرة  بدرجة  معروفة  غير  الفرويدي  والتفكير  بوبر)*( 
نمساويين، يهوديين، ومن المستحيل فهم أحدهما بعيًدا عن خلفيته الثقافية والدينية. فمن 
اضطراب العالم القديم المشاهد، ذهبا بشكل مذهل وباتجاه مخالف. رغم أن بوبر لم يتعهد 
األساليب  حول  األدلة  من  عديد  هناك  أن  إال  فكره،  على  واإلقرار  فرويد  في  النظر  بإعادة 

فيلسوف يهودي، درس الفلسفة وتاريخ الفن وعلوم اللغة، شارك في تأسيس الحركة الصهيونية. من أشهر كتبه المقال   )*(
الوجودي الذي عنونه: )األنا واألنت(. عام 1902م أصبح محرًرا لصحيفة: »Die Welt« التي كانت المحرك المركزي 

للحركة الصهيونية، وفي عام 1925م بدأ بترجمة اإلنجيل العبراني لأللمانية.
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المتشعبة لتفكيرهم الشخصي وكيف واكب كل منهما اآلخر)1). نعلم أنه في ربيع عام 1908م 
قام بوبر بزيارة لفرويد، وسأله بخيبة عن كتابته لكتاب كان بوبر يقوم بتحريره)2). في وقت 
قصير الحق عندما فكر بوبر بكتابة كتاب نقدي عن التحليل النفسي، كان قد صرف النظر عن 
ذلك عبر لو أندرياس سالومي، صديقة نيتشه القديمة الذي أتت لدائرة فرويد قبل الحرب 
العالمية األولى. من الواضح أن لو قد احتجت بأن التحليل النفسي اليزال مذهًبا شاًبا بحاجة 
للبناء، وبدا ذلك األمر مقنًعا لبوبر. يستبعد من مؤرخي الفكر اليوم معارضة منزلة فرويد، 
وأن توصياته العالجية ليست مناسبة ليوصى بها في هذا الزمن. حتى تابعة مثل لو أندرياس 
سالومي اتخذت جانًبا مختلًفا عن فرويد بنفسها، وقد أعطاها حرية التصرف وذلك بسبب 

موهبتها الفريدة والتقليد األوروبي المركزي والتاريخي الذي قامت بتمثيله)3).

بصرف النظر عن النقاش المتعلق بفرويد. احتل بوبر منزلة كأحد أعظم شكوكي مستبصر، 
وقد عبَّر بشكل مستمر بأن نوايا فرويد الحقيقية ذهبت أبعد من بساطة علم النفس بذاته.

في ذلك الوقت ادعى فرويد أنه تعب بكل بساطة من كونه باحًثا محايًدا. رغم أن بوبر 
ى فرويد تحديًدا، إال أن »ولي عهده« القديم كارل يونغ، والذي أصبح محلاًل  نادًرا ما تحدَّ
»مارًقا« قام بالرد على نقد بوبر وما سماه يونغ بـ »سيكولوجية التحليل النفسي« الخاصة به. 
رغم كل اختالفات يونغ مع فرويد، إال إنه زعم أن بوبر باحث علمي خائب األمل. واحتج 
ويونغ  فرويد  بين  االنشقاقات  كل  عن  النظر  وبغض  الكتشافاته.  بوبر  تجاهل  على  يونغ 
بينهم، كان لديهم مظهر منهجي علمي متشابه، ولم يكن أي من  بإيجاد مشتركات  استمرا 
فرويد أو يونغ ليعترف بسهولة عن المدى الذي اشتبكت فيه سيكولوجياتهم الشخصية في 

رؤى العالم الكامنة.

ربما يبدو ساخًرا أن بوبر كان يلزمه االشتباك مع يونغ وليس فرويد، وكان فرويد آنذاك 
همجًيا خاصة حول المعتقدات الدينية. جزء من التهشم بين فرويد ويونغ كان سببه تساؤل 

 Martin Buber on Psychology and Psychotherapy: Essays, Letters, and Dialogue,ed. Judith  (1(
Buber Agasssi (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1999(.

 Ernst Falzeder and Eva Brabant, with the collaboration of Patrizia Giampieri- Deutsch,  (2(
 eds, The Correspondence of Sigmund Freud and Sandor Ferenczi, Vol. 2 (Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1996(, p. 179.

 Maurice Friedman, Martin Buber’s Life and Work: The Early Years, 1878 - 1923 (Detroit, MI:  (3(
Wayne State University Press, 1988(, p. 172.
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ديني وكيف يمكن الوصول له نفسًيا. من وجهة نظر فرويد، كان يونغ ابن قس، متسامح جًدا 
ا  حول ما يمكن أن يدرس من المعتقدات الدينية المقارنة، والمسيحية بذاتها بدت لفرويد ندًّ

عظيًما.

كان بوبر منفتح بشكل ملفت للتعاليم الدينية، لكنه اشتبه شيًئا في منطق يونغ، والذي حلَّ 
موضع نزاع مع تعزيز اإليمان الحق. تجادل يونغ و بوبر ألنهما كانا على نفس الخط، بينما 
انساق فرويد نقًيا لبوبر. كانت المظاهر التي مثلها فرويد وبوبر على خالف تام مع بعضها 

البعض، حيث افتقدت أساًسا مشترًكا كافًيا لوضع خالف مالئم بينهما.

أثبت بيان فرويد التنبؤي ضد الدين أنه لم ينجح بفصل علم النفس عن الفلسفة. ويتضح 
أن كل ما كتبه يجب أن يفهم على ضوء قيم أساسية معينة، وهو بنفسه حاول أن يعزز معتقداته 
الشخصية. عرف بوبر بشكل بديهي أن فرويد منظِّر أخالقي، يشعر بوبر أمامه بأن لديه قليل 

من المشتركات إلنتاج محادثة محتملة.

غريب بما يكفي، أن أكثر الجوانب المجردة في فكر فرويد تربطه بنيتشه، وكل الكتَّاب 
السابقين الذين سعوا لبحث كيف للحياة الجيدة أن تعاش، األمر الذي ساعد بأن تبقى أعماله 
حية وذي عالقة. بصرف النظر عما حدث مع الطب األميركي، يلعب المحللون النفسيون 
أميركا  وأنحاء  أوروبا  في  مركزية  أكثر  أصبح  الذي  النفسي،  التحليل  في  ثانوًيا  دوًرا  اآلن 
من  جزًءا  تالميذه  تتبع  التي  واألخرى  فرويد  نظريات  وأصبحت  مضى.  مما  أكثر  الالتينية 
التعليم العالي الجامعي، حيث يدرس موضوع التحليل النفسي كجزء من الحياة األكاديمية 

الطبيعية، وليس فقط للذين يرغبون بأن يكونوا معالجين نفسيين بأنفسهم. 

ربما يظهر أن فرويد تألم من تفوقه كفيلسوف، وأنه ازدرى وبشكل خاص نوعية نقد بوبر. 
لم يتفاجأ فرويد بشأن النزاع بين يونغ وبوبر، حتى لو كانا بالنسبة له أقرب للصوفية. كان يونغ 
على األقل مستعًدا ليعترف بصلته الحقيقية للتفلسف، وبشكل خاص لعلم الالهوت، بينما 
فرويد كان يحاول االنسحاب بازدراء خالص لتلك القضايا تحديًدا، والتي تتحول فيما بعد 

لتكون مسؤولة بشكل مناقض عن ضمان حيوي حديث إلسهام التحليل النفسي.

سيكون من الضروري استخالص تصورات فردية ُعرضت من قبل مؤسس نظام عظيم 
مثل بوبر لنفس اإلطار الذي تحدث عنه، ليس عن ممارسة العالج النفسي بل عن التوجه 
األخالقي المقترح في هذه الحركة اإلنسانية. ربما اتفق هو وفرويد على سبيل المثال على 
ربط  أي  من  فرويد  تجرد  الذنب«.  و»مشاعر  الذنب  بين  بوبر  رسمه  الذي  الخيالي  التباين 
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بـ  سماها  التي  الشخصية  يونغ  نظرية  عن  تختلف  والتي  الذات،  تفوق  لنظرية  رومانسي 
الذي  العالج  بجانب  ووقف  الذات،  تطوير  لنظريات  متشائمة  نظرة  لفرويد  كان  »التفرد«، 

يفترض حاًل وسًطا معقواًل بين الشرور والعلم.

ف فرويد تعاليمه إبَّان نجاحه كمساعد عالجي، كما كان ممارًسا عيادًيا مجتهًدا.  لم يحرِّ
التحليل  يمكن لمرضى  الذي كان عليه مرضاه.  نفس مستوى األخالق  أنه على  يظّن  ولم 
خارج  األخالقية  المعايير  من  جديدة  نزعة  بنهوض  اعتقد  فرويد  لكن  يتفوقوا،  أن  النفسي 

نطاق عالجه، آخًذا في حسبانه التفاوت والهرمية عند عالجه المرضى العصابيين.

ح توجه بوبر بأكمله إلى أن المعالج لديه ما يستعمله مثل المريض، األمر الذي كان  يلمِّ
بال معنى عند فرويد. لم ُيصمم التحليل النفسي ليكون نوًعا من تكافؤ الفرص. لكن نطاق 
اهتمام بوبر يسعى لبحث المشاكل الوجودية األكثر تشويًشا للناس، إذا ما قورنت بعصابيات 
فرويد المختلفة التي تخصص بها. ربما كان لبوبر أكثر من تجربة نفسية أساسية متناقضة، 
كطالب شاب بدأ للتو دراساته، مقارنة بفرويد الذي كان متدرًبا كطبيب أعصاب وال يملك 

إال القليل عن الطب النفسي.

بوبر مع  الثالثة«، وكانت صلة  السيكولوجية  بوبر دوًرا في تطوير ما سمي: »بقوة  لعب 
النفسي. في تبادل بين روجرز وبوبر ربما  كارل روجرز عاماًل ألهمية بوبر لمسألة العالج 
عصابيين  مع  يتعامل  غيبًيا  تحلياًل  يفترض  الذي  فرويد  عالم  من  كليهما  أن  للمرء  يتضح 
مغفلين تماًما. ربما تكون عزلة فرويد خداًعا للذات، لكنه لم يدافع أبًدا عن األخذ والعطاء 
بين بوبر ورجرز، حتى يونغ غير المعروف عند بوبر كان ناقًدا آلثار القوة التي بنيت داخل 

أجواء التحليل الفرويدية األرثوذكسية.

في  تحديًدا  النفسي،  التحليل  مع  المتشابكة  اإلنسانيات  لبعض  واعًيا  بوبر  أصبح 
مقترحات هاري ستاك سوليفان، الذي عمل مع الذهانيين وجعل الثقة بالنفس جانًبا رئيًسا 
لتركيز المعالج. بينما تحدى اآلخرون داخل نطاق العالج النفسي نوعية األهداف التي كانت 
ليقوم  المريض  زا على مساعدة  مركِّ أهداًفا محدودة،  لديه  أن  فرويد  فرويد. زعم  في ذهن 
ومع  لفرويد،  مطمئنة  أموًرا  واألصالة  كالصحة  المثاليات  تكن  ولم  استقاللية.  بخيارات 
ذلك، تنازل معظم المحللين منذ وفاته عن ضرورة التوصل التفاق مع جوانب اختار فرويد 

أن يتجنبها بصمت.
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رغم أن المثالية خلف التباين بين ما يبدو صحيًحا كمعارض لما هو »خاطئ« بدت غريبة 
لفرويد، إال إنها لم تمنع مدرسته لتكون معنية بوضوح بذلك االمتياز.

أصبحت الفكرة بأكملها عن الفردية )األنانية(، تملك أهمية أولية للعالج النفسي. عندما 
يقرأ المرء مقاالت لبوبر ويأتي لمفهوم مثل هذا »التأكيد« من الصعوبة أال تفكر أنه قد نجح 
بالتأثير على مهنة الطب النفسي، أكثر ممن رغبوا بالتعلم. إن مفاهيًما مفتاحية مثل: القلق، 
التحول الالوعي بذاته، بحاجة ألن يعاد اختبارها على ضوء تعاليم بوبر. ُكتب الكثير مؤخًرا 
حول ضرورة التبادلية في العالقة بين المعالج والمريض، رغم أن فرويد لم يحقق أي امتياز 
التنظير األرثوذكسي، لكن تلميذه السابق أوتو رانك توصل الستخدام بوبر كلغة  من إطار 
نقيًضا  اآلخر  سيكولوجية  أخالق  يختار  ربما  المرء  »أن  رانك:  ادعى  حيث  1928م،  عام 

لسيكولوجيته«)1) ر.د. الينغ أيًضا اعترف بمارتن بوبر)2).

يعبس  أنه كان  الفرويدي. حتى  الفكر  اإلنساني ضمن  السياق االجتماعي  أهمية  ُغّيبت 
عند الحديث عن السمات الوطنية، كما لو أن االختالفات الثقافية ليست ذا أهمية وليس لها 
مصلحة علمية حقيقية. استجاب فرويد لثقافته اليهودية عبر توق ملحٍّ لتعميم كل اكتشافه، 
وقد كافح ألجل أن يصل لما وراء حدود بداياته االجتماعية. مكسب وجود يونغ كطالب 
على  قادر  أنه  لفرويد  وُخّيِّل  مسيحي،  مع  وتحالًفا  وثني  لعالم  تقدًما  لفرويد  بالنسبة  كان 
تحدي التعاليم المسيحية بشكل آمن. تشارك يونغ مع فرويد في تبرمه من اإلرث المذهبي 
الديني، ورغم أن الدين في النهاية كان المصدر األساسي الفتراقهم، إال أنه كان مساعًدا على 

جمعهم في بادئ األمر.

وبمرور  مبكًرا  أظهر  وقد  النفسي،  التحليل  عن  بعيًدا  آخر  عالم  في  بوبر  عقلية  كانت 
مقوًضا  أنه  يعتقد  أن  فرويد  أحب  الشفاء.  إلعالن  بالوصول  متعلًقا  فكره  كان  كم  الوقت 
من  نتذكر  أن  يجب  وشياطينه،  غوته  يقتبس  مرة  كل  فعند  الغرب،  لدى  المثاليات  ألعظم 
أين اكتسب كبرياؤه لمناصرة نفسه. ليست اإلنسانية على أي حال بحاجة ألن تكون عدًوا 
للعالج النفسي، وبسبب محاوالت بوبر إلبقاء تقليد المسيح غودو حًيا، بقيت أفكاره حول 

علم النفس دائمة الصلة.
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لم يعلِّق فرويد في العلن على أي من كتابات بوبر، لكنه علم قطًعا المكانة التي حيزت 
له. )كالهما فشال في الحصول على جائزة نوبل( وتبين أن فرويد كان في مكتب استشاراته 
يقارن نفسه بحاخام هازديك، ويحكي قصًصا هازديكية في إطار ممارساته العيادية)1). قام 
فرويد بذكر بوبر مرة واحدة في رسالة تتعلق بردود األفعال المحتملة لكتاب فرويد »موسى 
والتوحيد Moses and Monothism«. في آخر سنة من حياته في منفى إنكلترا، كتب فرويد 
»تفسير  كتاب:  تؤذي  لن  الورعة  وعباراته  بوبر  )مارتن  فلسطين:  في  لتلميذ مخلص عاش 
اليهود، وأنا  للهجوم من  أكثر عرضة  Interpretation of Dreams«، كتاب موسى  األحالم 
الحديث،  النفس  وعلم  فرويد  يونغ،  بوبر،  بين  المتبادلة  العالقة  تخلق  لذلك()2).  مستعد 
السياسي  للفكر  لفهمنا  ساحرة  إضافة  وألتوسير  فيتغنشتاين  من  طرحت  قضايا  جانب  إلى 

واالجتماعي.

Paul Roazen, Freud and His Followers (New York: Alfred A. Knopf, 1975; New  (1( 
York: Da Capo, 1992(, p. 408.

Quoted in Yosef H. Yerushalmi, Freud’s Moses (New Haven, CT: Yale University  (2( 
Press, 1991(, p. 115.


