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مقدمة الترجمة

أضيف إلى المكتبة العربية في السنوات األخيرة عدد من الكتب المهتّمة بشكل مباشر، أو 
الرئيس لفهم العمل  البشرية، بصفتها المدخل  النفس  غير مباشر، بمحاولة فهم سيكولوجية 
من  الكثير  أن  الزعم  يمكن  إذ،  النفسي.  التحليل  مدرسة  والدة  سبق  الطرح  هذا  السياسي. 
مفاهيم حركة التحليل النفسي كانت مشاربها الرئيسة من الحراك الفلسفي والثقافي األوروبي 
تدشينها  في  النفسي  التحليل  حركة  ساهمت  التي  الحداثة  بعد  ما  وحتى  األنوار،  عصر  منذ 
ولتصبح أفكار التحليل النفسي مكوًنا رئيًسا ألفكار مدرسة ما بعد الحداثة. قد تجوز المجازفة 
في الزعم أن فرويد وجوزيف بروير، وإن كانا طبيبين، هما أكثر قرًبا إلى الحالة الفكرية منهما 
إلى كالسيكيات األكاديميا الطبية في ذلك العصر. بل يمكن الزعم أن نيتشه وديستوفسيكي 
أكثر حضوًرا من بروكا وفيرنكس)1). مّثل بروكا ثورة في علم الدماغ باكتشافه أن عطًبا في عضية 
دماغية جبهية يسرى يؤّدي إلى العجز في وظيفة حركية محّددة »النطق«، في المقابل اكتشف 
في  يتسّبب  للدماغ  الصدغي  الخلف  أن عطب   - فقط  أعوام  بثمانية  فرويد  يكبر   - فيرنكس 
العجز الحّسي عن فهم »القاموس المنطوق«. أوردت المثالين األخيرين كونهما دّشنا مناطق 
محّددة لوظائف معّينة، ليست بالضرورة مضاّدة للفهم التكاملي للدماغ. ما كان بروكا ذا فهم 
إختزالي »reductionist«، فقد حاول أن يستخدم التنويم المغناطيسي عوًضا عن التخدير في 

بونابرت.  لنابليون  الطبي  الفريق  كان من  وأنثروبولوجيا،  تشريح  فرنسي وعالم  1880( جراح   -  1824( بروكا  بول   (1(
دوستويفسكي  عاش  إذ  بعامين  دوستوفسكي  يصغر  األعصاب،  علم  في  منعطًفا  النطق  لحبسة  اكتشافه  يمثل 
قبل  ألماني، ولد  نفسًيا، وعالم تشريح  1905( فقد كان طبيًبا  فيرنيكس )1848 -  أما كارل   .)1981  - 1921( بين 
الزمني لهذه  التقارب  الهامش إيضاح  1900(. أردت بهذا  لنيتشه )1844 -  تقريًبا مجايل  بثمانية أعوام، وهو  فرويد 
1939(، وتوضيح ارتباطه بالمشارب  الشخصيات والشخصية المركزية في هذا الكتاب سيجموند فرويد )1846 - 
أثناء دراسة الطب كان مندفًعا لعلم األعصاب  الطبية الكالسيكية. هذا ال يغفل أن فرويد  الفلسفية واألدبية أكثر من 
وكتب بحثا بل وبدأ تدريبه في طب األعصاب لكنه لم يكمل بسبب العنصرية النازية، ويذكر أحياًنا أن زواجه المبكر 
ساهم بقطع تدربه وفتح عيادته الخاصة. عن تأثر فرويد بفكر نيتشة أنظر الفصل2، وعن تأثير فرويد على الفكر ما بعد 

الحداثي وتحديًدا فوكو أنظر الفصل3 من هذا الكتاب. 
 Judith Butler, »The Psychic of Power :Theory in Subjection«. Page 63 - 105 Stanford University
Press, 1997  



السياسي النفسي  للتحليل  الثقافية  األسس                                                 8

الدماغ  لفهم  كلية  مقاربة  مبكًرا بضرورة  فهًما  المحاولة تعكس  الجراحية، مثل هذه  عملياته 
وبقية الجسد وتداخليهما)1).

الطبي  المنهج  إن  ُيقال  قد  النفسي،  التحليل  أفكار  منابع  تبيان  السابقة  المقاربة  من  أريد 
- مركزية المريض - استمّر مع مدرسة التحليل النفسي وهذا صحيح، غير أن المفاهيم التي 
أو  التحليلي، وتحديًدا في بواكيره، لم تكن مجرد إصغاء محايد للمريض  العالج  بدأت مع 
العميل يستمر سنينًا حتى يمكن بناء فهم سيكولوجية اإلنسان المريض والسوي، بل إن رواد 
التحليل النفسي األوائل كانوا متضلعين بالمفاهيم ذات المشارب الفلسفية واألدبية عن النفس 
اإلنسانية، إلى جانب حماس وجرأة تبشيريين الختبار تلك المفاهيم على مجال تجريبي أفراده 

من بني اإلنس، ولعل هذا كان سبًبا لبعض النتائج الكارثية في بواكير التحليل النفسي)2).
النفسي،  التحليل  لحركة  والسياسي  الثقافي  السياق  على  الكتاب  هذا  تركيز  كان  هنا  من 
وذلك من خالل تتّبع أثر فرويد في المجال الثقافي الغربي، بدًءا بفيينا، ثم مهجره في لندن، 
حيث توفى، إلى جانب بقية أوروبا الغربية. ويستأنف المؤلف التفاعالت الثقافية واالجتماعية 
ثم مهجًرا  قبل وفاته،  فرويد حتى  الرئيس ألفكار  المهجر والموطن  التي ستصبح  القارة  في 

للكثير من أتباعه، و»روما« التحليل النفسي، أعني القارة األميركية)3).
هذا الكتاب هو من آخر ما أّلفه بول روزان عن تاريخ وأفكار »حركة التحليل النفسي«، وال 
شك أنه تقّصد البدء بتبيان أن فرويد كان منّظًرا وناشًطا لنشر أفكاره من خالل تأسيس االتحاد 

كربلين  إيميل  إلى  نسبة  الكربلينية«  »االستمرارية  بـ  تسميته  يمكن  ما  مع  النفسي  التحليل  مدرسة  نشوء  تزامن   (1(
وندت  ويهليم  النفس  وعالم  للطبيب  وامتداد  الكالسيكي.  الطبي  للتقليد  استمرار  وهي   ،(1956 - 1926(
)1832 - 1902(، ترأس كربلين مستشفى هايدلبرغ لألمراض النفسية، وكان من فريقه فرانز نسيل )1860 - 1919) 
تحمل  زلت  ال  التي  األصباغ  وطور  الدماغ،  وخاليا  ألنسجة  المجهري  بالفحص  اختص  الذي  النفسي  الطبيب 
يحمل  الذي  المرض  مكتشف  إليهم  باالنضمام   )1915  -  1864( الزهيمر  أليوز  النفسي  الطبيب  زميله  أقنع  أسمه، 
أسمه، وعمل معهم  برودمان )1918 - 1968) الذي قسم القشرة الدماغية إلى باحات برودمان المعتمدة إلى اليوم. 

وارتحل الفريق إلى مستشفى وجامعة ميونخ عام 1902م. 
 Unauthorized Freud: Doubters Confront a انظر  للمزيد:  اكيستين.  إيما  أبرزها  الحاالت،  تعداد  يصعب   (2(
Legend, Edited F Cow, Viking Adult, 1998. والذي ناقش مجموعة من المؤلفين بلغة تقريعية، لم تفد رسالة 

الكتاب االعتراضات الموضوعية للحاالت األولى لفرويد.
قد كتب هذا  كرو  فريدريك  في صراعاتها، وكان  أميركًيا كرمز  اسُتخدم  فرويد ألنه  التحليلية  المدرسة  يلمز خصوم   (3(
 The War of في سلسة مقاالت في النيويورك تايمز باليوبيل الفضي لوفاته، جمع بعضها في كتاب »حرب الذاكرة
Memory«. يستخدم دور ابن أخت فرويد »إدوارد بيرنيز« مع إدارة ويلسون في بروباغاندا »الديمقراطية لكل أوروبا« 
 - النفسي  الجماهير- لوبون/التحليل  إلى ثالثية سيكولوجية  بيرنيز تستند  أفكار  الرأي، خصوًصا أن  لمعاضدة هذا 
- ولفرد تروتر. قد ال يكون هذا الكالم دقيًقا، إذ إن التبشير بفرويد كان نخبوًيا في الجامعات  فرويد/غريزة القطيع 
للتحليل  فيينا  في  قصدوه  ممن  الميسورين  األميركيين  وحماس  األطلسي،  ضفتي   بين  تالميذه  وجهود  والمراكز 

=النفسي. في زيارته اليتيمة ألميركا عام 1909م لم تذكر النيويورك تايمز شيًئا عنها غير خبر مغادرته! كما أن الرأي
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الدولي للتحليل النفسي. اختار المؤلف بدهاء نموذج عالقة فروم بحركة التحليل النفسي التي 
انتهت بطرده، ليشرح تنظيم وسياسة االتحاد الذي أّسسه فرويد. وتنّقل في هذا الفصل شارًحا 
المهجر،  وقارة  المنشأ  القارة  بين  إليه  المنتمين  تحكم  التي  وديناميكيته  االتحاد  هذا  سياسة 

مستعينًا بما يقرب من نصف المئة من المراجع لهذا الفصل وحده.
لفرويد،  ليونارد  الناشر  وزوجها  وولف  فرجينيا  زيارة  عن  المؤلف  كتب  آخر  فصل  في 
وتقصد زيارتهما وبعًضا من أعضاء »جماعة بلومزبري«، ذاك ألن فرويد التقاهم بعد لجوئه 
إلى لندن. وقد تبعت ذلك إسهامات الجماعة، وتحديًدا ليونارد وولف في ترتيب نشر كتب 
الحقبة، ودور أحد أعضائها »جيمس  انتشارها في تلك  المؤلف على حجم  فرويد. ويعرفنا 
ستراتشي« الذي كان قد سبق أن قصد فرويد في فيينا وخضع للتحليل النفسي في حلقة فيينا، 
ثم كان له أن ترجم أعماله فرويد إلى اإلنكليزية بمباركة المؤلف. لكن المساحة األكبر تبقى 

لديناميكية جماعة بلومزبري، ودراسة تجمع االستقراء والتحليل لشخصية فرجينيا وولف.
وفي فصول أخرى يحّلل روزان استقبال فالسفة أوروبا ألفكار التحليل النفسي، ومن بين 
من درس المؤلف مواقفهم مارتن بوبر وفيتغنشتاين، ويتوقف بشيء من التفصيل عند معاناة 
ألتوسير. وفي فصل آخر يوضح الصلة بين السياسة وعلم النفس في عمل المنظرين السياسيين 
أمثال ميكافيللي، روسو، بيرك، توكوفيل، برلين، ويفرد لحنّة آرندت فصاًل مستقاًل، محاواًل 

إقناع القارئ أن إصرارها على رفض التحليل النفسي قد ال يكون خليًّا من االدعاء)1).
في الفصل السابع يدرس المؤلف كيف استطاعت المخابرات المركزية األميركية تأسيس 
علم  دون  من  العشرين  القرن  في  الثقافة  رموز  من  العديد  لتجيش  لندن  مركزها  ثقافية  ذراع 

أكثرهم في دورية إنكاونتر القديمة.
ويستعرض الكتاب تداخل مدرسة التحليل النفسي في بعض قضايا القارة الجديدة، حرب 
فيتنام، الثقافة األميركية وجداالتها، النزعة الجديدة في التربية بتأثير طبيب األطفال والمحلل 
النفسي د سبوك)2)، التغييرات االجتماعية، مروًرا بالثورة الجنسية. وُيفرد المؤلف أحد الفصول 

 Woodrow Wilson - Psychological« كتاب  في  ويلسون  الرئيس  عن  فرويد  كتبه  الذي  الهجاء  حتى  السلبي   
Study« ال يدعم هذه المقولة. بعضهم يرى أن فرويد اسُتخدم أميركًيا كرمز ضد النازية في الحرب العالمية الثانية، 

وهذا يصعب قبوله كون فرويد انتشر في القارة األميركية قبل تشّكل رأي سياسي في أميركا تجاه نازية هتلر.
 Julia Kristeve, Hannah Arendt قارن للمزيد عن آرندت والتحليل النفسي  (1(

.Life is a Narrative, UOT Press, 2001:  
بنجامين سبوك )1903 - 1998م(: طبيب أطفال ومحلل نفسي. غّير التقاليد األميركية التربوية لألطفال من خالل كتبه   (2(

باتجاه تسامحي. ترجم بعض كتبه إلى العربية.

=
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لدراسة دور أفكار التحليل النفسي في دعم الحركة النسوية، ثم دور الحركة النسوية في إضافة 
شروحات وأفكار إلى حقل التحليل النفسي)1).

لم يكن اختيار هذا الكتاب مصادفة، إذ إن المؤلف بول روزان )1936 - 2005( خير من 
يصل بالقارئ إلى فهم الدور الذي لعبه التحليل النفسي في الحقل السياسي، فقد درس بين 
السياسي واالجتماعي«. وتخّصص  هارفارد وأكسفورد وكانت أطروحته عن »فرويد: فكره 
بقية حياته في تأريخ حركة التحليل النفسي. كان مقرًبا من آنا فرويد، وأذنت له باالطالع على 
األرشيف البريطاني للتحليل النفسي )أرشيف فرويد(. وقد أّلف أكثر من عشرين كتاًبا معظمها 
عن فرويد وتالميذه وتاريخ حركة التحليل النفسي. في حقل تجاذبي مثل الطب النفسي وعلم 
ويستمر  حياده  ُيثبت  أن  روزان  بول  استطاع  القاعدة،  هو  المدارس  بين  التوتر  حيث  النفس 
مقبواًل عند كل المدارس. ظل هذا القبول حتى بعد كتابه الشهير عن انتحار فيكتور توسك)2). 
الدكتور هوراكيو إتشيجوين لكتاب روزان  النفسي  الدولي للتحليل  وقد قّدم رئيس االتحاد 
»كيف يعمل فرويد«)3)، وذكر أنه كان أكثر توفيًقا من جونز - تلميذ فرويد والكاتب الرسمي 
للصحة  الوطني  »المعهد  فيدرالي من  بدعم  أعمال روزان حظيت  الكثير من  إن  بل  لسيرته، 

.»NIMH النفسة
وألن هذا الكتاب يبتغي تناول المشارب الثقافية التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر 
في مسيرة التحليل النفسي السياسي، ولموسوعية المؤلف، ولكونه من آخر ما أّلف، سيتفاجأ 
الماضي، فللمؤلف  القرن  لما يقرب من سبعة عقود من  الثقافية  الحياة  القارئ بسفر يحكي 
قدرة استثنائية في قراءة تاريخ األفكار والشخوص بإيجاز يظل مفهوًما، ليس من قبيل المبالغة 
يفوق  ما  يتناول  قد  للفصل،  المركزية  الشخصية  حول  تمحور  وإن  الفصول،  بعض  في  أنه 

العشرين شخصية في الفصل الواحد، لينقل للقارئ صورة حية وبليغة عّما يريد إيصاله.
ثقتنا عالية بأن القارئ سيجد هذا الكتاب فريًدا في سردّيته وكثافة المعلومات بين دفتيه، 
واستثنائًيا في تقّصيه أحداًثا وتفاصيل لم تكن لتوجد لوال جهود المؤرخين في هذا العلم »علم 

النفس«، أو غيره من العلوم األخرى.
 المترجمان

سبيل  على  التنظيرية.  أدواتهن  إحدى  وهو  النفسي،  بالتحليل  ضليعات  النسوية  فيلسوفات  معظم  إن  القول  يمكن   (1(
المثال: جودث بتلر، مارثا نوسباوم، ليندا الكوف، جوليا كريستيف.

Paul Roazen, Brother Animel The Story of Freud and Tusk: Knopf 1969.  (2(
How Freud Work: First-Hand Accounts of Pateints, Paul Roazen, Jason Arroson INC 1995.  (3(
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مقدمة الموؤلف

المركزية  األهمية  على  مرة  ألول  الزويل  هارولد  أصرَّ  أن  منذ  القرن  أرباع  ثالثة  مضى 
بالروابط  تتصل  شرعية  يوجد  ال  اليوم  هذا  حتى  السياسة،  لفهم  الحديث  النفسي  للعمق 
المهنية التي سعى الزويل لبنائها. قبل أن يحاول الزويل الدمج بين السياسة وعلم النفس، 
حاول المفكر غراهام واالس، بطريقة أخرى، أن يضع مشكلة الطبيعة اإلنسانية ركيزة لدراسة 
السياسة، ويشارك والتر ليبمان في العديد من كتبه األجندة نفسها مع واالس الذي كان أستاًذا 
اإلغريق  مفكري  أعظم  كان  فقد  األخيرة،  المائة سنة  من  أقدم  بمنظور  ذلك  أخذنا  ولو  له. 
يقولون باستحالة تصور حياة سياسية دون استبصار بالروح اإلنسانية، وعبر قرون من الزمان، 

جعل هؤالء الفالسفة علم النفس ركيزة لفهم الحياة االجتماعية.

بدا للترابط المحتمل بين السياسة وعلم النفس أهمية أساسية لما مضى من هذا القرن. 
لكن عندما يقترح شخص مثل فيلهلم رايخ، على سبيل المثال، موضوع علم النفس السياسي 
النفس  بعلم  السياسة  إقحام  مغامرة  تبدو  فقد  واضحة،  ماركسية  أديولوجية  أهداف  ولديه 
انتشاًرا  أثبتت  قد  االجتماعية  العلوم  في  الخفية  األخالقية  الغايات  لكن  تخريبية.  محاولة 
واسًعا أكثر مما وسع الجميع أن يعترف به، فاألديولوجية مساعد على شرح أسباب التعصب 
اهتمامي، هي  يستولي على  النفسي  التحليل  تاريخ  الذي جعل  السبب  من  المنهجي. جزء 
النفسية.  التقييم  وسائل  عبر  تتحسن  أن  يمكن  والتي  الجيدة،  للحياة  المتنافسة  المفاهيم 
من  العديد  من  التخلص  عنه  نتج  جذاب،  غير  جانًبا  النفسيين  المحللين  لنزاعات  اليزال 
ًيا  تحدِّ وكأنه  بأكمله  النفس  علم  موضوع  ظهر  سيكولوجية.  مشاجرات  عبر  المنصفين 
ألكثر األساليب التقليدية للفكر السياسي، وكان من اليسير على االتجاه السائد لحقل العلم 
السياسي أن يتجاهل إمكانية إقرار مدى تحرك األحداث الفكرية في كل مكان تقريًبا، أو على 

األقل في الغرب، باتجاه سيكولوجي واضح.

عندما فكر الناس بالرابطة المحتملة بين السياسة وعلم النفس، كانت في كثير من األحيان 
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احترافية  مسألة  لتقليص  وذلك  التقليدي،  االجتماعي  النفس  علم  بلغة  التفكير  على  تحثُّ 
الحياة  العيادي يختلف عن صدامات  التعرض للعمل  الفرد. شخص مثل الزويل، علِم أن 
الجامعية المألوفة. وبقيت المشكلة عند استمرار عمل المهنيين في المجال السياسي النفسي 
بتوجه معاد للتنظير. شعر الزويل بأن النظرية السياسية يجب أن تدفع ثمن غطرستها القديمة، 
كونها محور الكون ـ وكجزء من الحرب الطبقية داخل المهنة، قام بالتقليل من قيمة ما تعلمه 
األدب  من  كجزء  الحديث  النفس  علم  رؤية  أحد  مصلحة  من  ليس  اإلنسانية.  العلوم  من 
العظيم، ألن روح السؤال الفلسفي يجب أن يتضمن تثمين الغموض وعدم الوضوح، وهذا 

ال يحظى بتقدير رواد علماء االجتماع.

يبدو أننا نعيش في وقت يتطلب ربًحا ثقافًيا سريًعا، ولذلك فإن محاولة حل أكثر المشاكل 
السياسية عناًدا، مثل الصراع العربي اإلسرائيلي أمر مغر ظاهرًيا، وربما هدًفا للمستقبل القريب. 
الزويل بنفسه كان مهتًما بما نسميه: »السياسة العلمية«. لكن نظرتي للسياسة النفسية لم يكن 
لديها أي غايات علمية واسعة النطاق، بل إنني أراها مثل طريق فكري مختصر، حتى إن ميولي 
التعليم  آدامز، أعتبر أن الحصول على  الفلسفية الشخصية أكثر طموًحا. متبًعا لروح هنري 
للفرضيات  معرفة  بال  السياسة  طالب  يتقدم  أن  يستحيل  ظني  وفي  المدى،  طويلة  محاولة 
النفسية. ربما يوضح جزء من تاريخي الشخصي، بما إنني أؤمن أن الفرصة تلعب دوًرا كبيًرا 
في الحياة أكثر مما ُيفترض بالعادة. خالل صيف عام 1954م، بعد قبولي في هارفارد مطلع 
ذلك الربيع، كنت أتجول في أنحاء أوروبا مع أخي األكبر، جاءت مذكرة إلى منزل والدي 
الذي  للتخصص«  تركيز( »كان مصطلح هارفارد  - مجال  المرغوب  )المجال  حول ماهية 
أودُّ أن أسجل فيه بعد عودتي من أوروبا، لم يذهب أبي وال أمي للجامعة، وحدث أن قاموا 
بإرسال خيار المجال السياسي عني. كنت متلهًفا للسياسة على األقل عند منتصف انتخابات 
عام 1950م، لذا بدت لهم الفكرة سديدة. أصبحت جلسات استماع الجيش - مكارثية أمًرا 
فاتنًا بالنسبة لي، ويوم أن أعود من المدرسة ألتصق بمحطات التلفاز، لكنها في النهاية كانت 
1954م كنت محظوًظا عندما وجدت نفسي في  نتاج قرار والدي في الصيف. وفي خريف 

كامبردج مع مرشد جامعي ممتاز تابع للمجال السياسي.

السياسي، كانت لدي خلفية جيدة في  المجال  أبقتني في  كان هناك قوى أخرى عديدة 
السياسية  الفلسفة  دراسة  وجدت  ومؤخًرا  العامة،  الثانوية  المدرسة  في  األوروبي  التاريخ 
مظهرين  نسبًيا،  األهمية  بتلك  ليسوا  هارفارد  في  المفكرون  المؤرخون  بدا  مبهًجا.  ًيا  تحدِّ
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نوًعا من مصالح الطبقة الراقية السطحية في تاريخ األفكار. لكن المنظِّرين السياسيين لإلدارة 
الحكومية، أبهروني بصورة عاطفية فيما يخص الحياة الفكرية، فأصبحت عالًقا معهم. حتى 
لفتني  1959م(   -  1958( عام  شيكاغو  جامعة  في  السياسية  العلوم  في  العمل  من  سنة  بعد 
بعيًدا عن مسألة االنضباط، لم أكن مفتوًنا  السياسة استثنائية في هارفارد،  كم كانت دراسة 
في  متحدًثا  ستراوش  ليو  كان  وقتذاك  المباشرة.  التجربة  فرصة  أو  األنيق،  اإلقناع  بسلوك 
يت جانًبا من قبل المحيطين به، لم أفترض بأن الحقوق الطبيعية  جامعة شيكاغو، لكنني ُنحِّ
للتفكير كانت الخيار الوحيد المفتوح لهؤالء الباحثين عن القيم االجتماعية، فاستجبت مع 
ردة الفعل الكارثية من كال الجانبين، السلوكيين والستراوشيين. في السنة التالية أشرفت على 
الدراسات العليا في كلية ماجدلين )قسم السياسة في أكسفورد( برئاسة السير إيزايا برلين، 
الليبرالي.  الديمقراطي  الفكر  باستكشاف  والتزامي  القديم  تعزيز والئي  وعملت هناك على 

لغاية اليوم بقيت ممتنًا لحظي في الحصول على تعليم جيد من البداية.

لم ينبهر برلين بفرويد، وكذلك كان ستراوش، أذكر أنه كان غير قادر على رؤية الشبه بين 
فرويد ونيتشه في شأن التسامي. )في هذا الشأن، سيعرض للقارئ الحًقا في الفصل الحادي 
عشر كيف عملت حنة آرندت بعيًدا عن فرويد(. كان حكم برلين عن التحليل النفسي أمًرا 
شخصًيا، وعندما التقى برلين فرويد في لندن قويت شكوكه عبر تفاصيل شعر أنه قد واجهها 
لم  أنه  صادًما  لي  وبدا  مختلفين،  ومشاهير  بعظماء  لقاءه  حول  مقاالت  برلين  نشر  سابًقا. 

يكلف نفسه عناء التطرق للقاء فرويد. 

ظهر عمل أدبي قصير يبدي تحفظ برلين تجاه مكانة فرويد في التاريخ الفكري، وسنعود 
لهذا الشأن في حديثنا عن سيرة برلين المعتمدة في الفصل السابع. وكان أول كتاب لبرلين 
عن كارل ماركس، ولدي شكوك صغيرة بأنه رأى فرويد من زمرة ما اعتبرهم أعداء للحرية. 
الحًقا، حينما رأيت برلين في أميركا، كان قد اشترى طبعة ضخمة حديثة لفرويد، رغم أن 
المجموعة الجديدة ألعمال فرويد كانت متوفرة في إنكلترا. كان برلين موهوًبا بشكل كاف 
ليكون قادًرا على بعثرة اسم فرويد في العديد من مقاالته، إال إنني لطالما شككت بالكم الذي 

يحتاج برلين قراءته حول مؤسس التحليل النفسي. 

ما  بين  التمييز  أكسفورد حول  في  1958م  عام  الشهيرة  االفتتاحية  برلين  كانت محاضرة 
سماه سلبًيا كمعارض للحرية اإليجابية، متعلقة بشكل مباشر بالفرويدية، مثلما كانت متعلقة 
باالشتراكية الماركسية. رغم أن برلين اعترف بالدور الشرعي للمدرسة االشتراكية، إال إنه 
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أعمته  أنها  أعتقد  والتي  الذات،  تطوير  نظريات  لكافة  األخالقية  لآلثار  بشدة  معارًضا  كان 
الفكري الذي بدأه فرويد. اعترف لي برلين أن أصدقاءه ستيورات  التقليدي  آثار عمله  عن 
أكسفورد  في  بينما كنت  النفسي بشكل جدي،  التحليل  فولهايم أخذوا  هامبشير وريتشارد 
كان الفالسفة هناك مهتمين بشكل أكبر بآثار العمق النفسي أكثر من أي مجموعة أكاديمية 
في  المحورية  الشخصية  فيتغنشتاين  لودفيغ  كان  السادس،  الفصل  في  سنرى  كما  أخرى. 

الفلسفة في أكسفورد، األمر الذي يلقي الضوء على ما وصلت له أعمال فرويد.

الحديثة  االجتماعية  العلوم  كافة  البارز عن  وانعزاله  النفس،  علم  تجاه  برلين  فتور  لكن 
نتشارك  بالكاد  البريطانيين.  السياسيين  المنظرين  لكافة  سمة  كانت  الشأن،  لهذا  المنظِّرة 
التي  التشابهات  بعض  مرة  أعطاني  لفرويد.  األمر  يأتي  عندما  والعطاء  باألخذ  وبرلين  أنا 
سأواجهها في تاريخ الموسيقى وطائفية التحليل النفسي، واستمع لحكاياتي بدهشة حينما 
لرسائل  حدث  ما  تفوق  المنشورة،  فرويد  مراسالت  على  ُفرضت  التي  الرقابة  أن  ذكرت 
ماركس. الجزء الوحيد من منشوراتي التي جذبت اهتمام برلين للتعليق عليها، كان إسهامي 
والذي أصبح الحًقا مشرًفا على  لويس هارتز،  السياسية  النظرية  أستاذ  فكر ومهنة  بمناقشة 

رسالتي لنيل درجة الدكتوراه.

 عدت من أكسفورد عام 1960م إلى كامبردج، ماساتشوستس حيث حصلت على شهادة 
الدكتوراه في العلوم السياسية، وكانت أطروحتي حول فرويد والنظرية السياسية. )كان عنوان 
أطروحة الماجستير حول أفكار والتر ليبمان(، بعدها أصبحت عضو تدريس ألربع سنوات، 
السياسية  العلوم  في  الخاصة  مقرراتي  كانت  سنوات.  لست  هارفارد  في  رسمًيا  أستاًذا  ثم 
)والعامة أيًضا( قد ُصممت على منتديات نقاشية للعمل عليها، كان هناك على سبيل المثال، 
»السياسة وعلم النفس«، »السياسة النفسية«، »الطبيعة اإلنسانية في الفكر السياسي«، باإلضافة 
إلى »الفكر السياسي األميركي«. تقريًبا كل ما قمت بتدريسه كان ضمن سياق تاريخ النظرية 
السياسية. عشت بعدها في كندا ما بين )1971 و1995م( كانت تلك الحياة األكاديمية بمثابة 
نعيم لي، تقليدية بشكل كاف لتتسامح مع أولئك المهتمين بالتاريخ الفكري. عندما عدت 
لكامبردج فترة تقاعدي، وجدت نفسي قلًقا كما لم أكن من قبل، بشأن طريقة تفكيرنا، أعني 
السياسية  العلوم  عن  بغربة  شعرت  بأنني  اعترف  أن  وعلّي  االجتماعي.  للتنظير  أنظر  كيف 

ككل، إن بقائي في هذا المجال سمح لي أن أفعل ما أردته بالفعل، ولذلك بقيت ممتنًا.

كان لخبرتي المهنية دور في الوصول لتاريخ التحليل النفسي، بقناعة أن القضايا األخالقية 
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كامنة في كل لقاء عيادي، فمشاكل السرية واآلراء المرتبطة بالخصوصية، يفترض أن تكون 
ومصادر  اإلنسانية،  الفردية  تنتفع  أن  يمكن  السياسيين.  للمنظِّرين  أهمية  ذات  مواضيع 
التحريف والقمع من المنظور النفسي، لكن األساليب النظرية األخرى، مثل نظرية اللعبة، أو 

أنماط االختيار العقالني، ليست إال بدائل خرجت دون فحص أو نقد. 

التطرق لسبب  الذات، رغم أن  أبًدا للدخول في منهجية استقرائية تتجه نحو  لم أخطط 
من  التجريدي  والحس  التنقيب  من  نوًعا  يتطلب  النفس  وعلم  السياسة  لدراسة  انجذابي 
مثل:  موهوبين  ألناس  ُيحفظ  أن  يجب  المغامرة  من  النوع  هذا  نظري  وجهة  من  أحدهم. 
جاك  وجان  أوغسطين،  القديس  عند  العقلية  المسائل  لنطاق  قلياًل  نعتلي  أو  آدامز،  هنري 
ن  ليدوِّ قوًيا،  صراًعا  يعيش  كان  مذكراته  كتب  حينما  توكوفيل  دي  أليكسس  حتى  روسو. 
اإلتالف،  تستحق  أنها  يرى  لم  لم  أحدنا  تساءل  وربما  للنشر،  ليست  بأنها  تعليمات  أخيًرا 
نطاق  تقدم  هنا  بتجميعها  قمت  التي  األجزاء  السابع(.  الفصل  في  توكوفيل  بحث  )سيأتي 
أنني  أعترف  لكنني  مختلفة.  أخرى  لمواضيع  األخرى  كتاباتي  تطرقت  وربما  فكرية،  حياة 
التي لم  الفكرية  المسائل  النفسي مؤقًتا، فقط فيما يخص  التحليل  تاريخ  تعثرت بعملي في 
دني لقاء عديد من المحللين األوائل من ضمنهم من عرفوا  أستطع أن أقاوم العمل عليها. زوَّ
زة لم أستطع مقاومتها. لطالما بحثت عن فرويد، الذي كان كتابه:  فرويد شخصًيا، بمواد محفِّ
»قلق الحضارة - Civilization and Discontent« مقرًرا للفصل التمهيدي لطالب العلوم 
السياسية، كشخصية لها باع طويل مع الفالسفة السياسيين السابقين. وأتمنى أن يعكس هذا 
الحقيقية على  أهدافي  لما كانت عليه  انعكاس حقيقي  والتي هي  اهتماماتي،  الكتاب مدى 

األمد البعيد.

يتاح للمرء خيارات في هذه الحياة، حتى لمن حصلت لهم تداعيات أبعد مما قد يتخيل 
المرء، لكن الوجود قد يأتي أيًضا في المنتصف ليلتقينا، وفي طرق متعددة يصعب تعريفها. 
رغم أن الدراسة األكاديمية للسياسة تبدو حالًيا مسألة تسوية رياضية، إال إنني آمل أن تكون 
تقليًدا إنسانًيا لماهية التقدم الذي يعقبه نجاح يكون ملحوًظا على نحو كاف. بصفتي أستاًذا 
لطالما نشدت التقيد بالمثال السقراطي القديم، وأتمنى أن تؤخذ تلك المحاوالت المختلفة 

من قبلي بروح مثالية مونتين الكريمة، لمثالية ما يجب أن تكون عليه كتابة المقاالت. 

النفسي،  للتحليل  الدولي  االتحاد  من  فروم  إريك  إقصاء  االفتتاحي عن  الفصل  يالمس 
حشًدا من المسائل السياسية الهامة، مثل التعاون مع االستبداد كمعارض لمقاومته، والذي 
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النازية،  المنظَّم مع  النفسي  التحليل  تعاطى  السابق. وكيف  القرن  أبعاًدا جديدة في  اكتسب 
والطريقة التي عانى بها ماركسي مثل فروم كمهني في أميركا، كل ذلك يبلغ أن يكون حكاية 

تستحق أن تذكر.

معضلة  تشامبرز«،  و»ويتكر  هيز«،  »ألليغر  مشهورة  كانت  قصة  يتناول  الثاني  الفصل 
الليبرالية األميركية التي جذبت قدًرا جيًدا من التخمينات النفسية. بقيت المواجهة التاريخية 
التهمة  ليست  الرسمية  الخيانة  أن  رغم  النفس،  وعلم  السياسة  لتقاطع  يحكى  عنواًنا  بينهما 
لما  الجماهير  تجذب  قد  لإلخالص  ومعارضتها  الخيانة  أفكار  أن  إال  هيز،  ضد  الشرعية 
يجب فهمه في إعادة بناء ما وقع. أما الفصل الثالث فيتناول مجموعة أخرى من األلغاز، هذه 
المرة مع الروائية العظيمة فرجينيا وولف، والدور الذي لعبه المحيطون للتعامل مع جنونها 
وشياطينها. حتى لو أن علم النفس لم يأمل »بحل« سؤال اإلبداع الفني، سنرى كيف أن إعادة 
بناء حياة فرجينيا وولف قد عكس أنماًطا نفسية واجتماعية مختلفة، لم ُتفحص نقدًيا بشكل 

كاف.

في الفصل الرابع حاولت أن أتعاطى مع مصير علم النفس في القرن العشرين في أميركا، 
علم  مستقبل  ُيثبت  ربما  بالمناسبة،  القديم.  العالم  في  األخرى  الدول  مع  مصيره  وتناقض 
النفس في األجزاء غير الغربية من العالم مجموعة هامة من القضايا التي ستقرر الحًقا، وكيف 
ستقيِّم األجيال التالية األفكار التي ابتدأها فرويد. ومثلما يتغير نظام العائلة التقليدية، أصبح 

الغرب أكثر دراية بالمشاكل المتعلقة باإلنسان التي احتلت ُجلَّ تفكير فرويد.

المخابرات  تمويل  في  يبحث  معين،  تاريخي  حدث  إلى  انتقل  الخامس،  الفصل  في 
األميركية لمجلة: »إنكاونتر«، وما هي آثار هذا الدعم الخفي العام لبقاء الحكومة الديمقراطية. 
هذا التاريخ الفكري يملك صلة مباشرة، كما أعتقد بالسيكولوجية السياسية، وأن هذه القيم 
أما  المعرفي.  الحقل  تتعرض لفحص نقدي كجزء من دراسة هذا  والمعتقدات تستحق أن 
الفصل السادس، فيتطرق لردة فعل ثالثة من الفالسفة البارزين تجاه التحليل النفسي، ويغطي 
سياسية.  سيكولوجية  أي  من  جزء  حتًما  هي  التي  النظرية،  األخالقية  المسائل  من  تشكيلة 
اد عاطفيون يؤمنون به دون تمحيص،  مثلما كان لفرويد أتباع، أيًضا كارل يونغ كان لديه ُنقَّ
وإذا نظرنا إلى الفكر الفلسفي فقد ساعد بملء السياق اإلنساني االجتماعي، حيث تؤخذ كل 

األفكار بعين االعتبار.
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وهو  السياسية،  النظرية  تاريخ  في  مختلفين  عظماء  منظِّرين  حياة  السابع  الفصل  يتناول 
بمثابة تذكير بأهمية أفكار هؤالء، والتي يلزم على كل إنسان متعلم أن يطَّلع عليهم. أبدأ بخط 
مباشر من ميكافيللي، روسو، بورك، توكوفيل، وأنتهي بفرويد، باإلضافة إلى فروم وبرلين. 
التعامل مع أي مشاكل معينة مرتبطة  التقليدي تعزز قدرة أي شخص على  إن دراسة الفكر 
أهمية  الباردة، ويوضح  والحرب  فيتنام  الثامن عن  الفصل  يتحدث  النفس.  بالسياسة وعلم 
أسئلة »الواجب - Duty« لعلم النفس السياسي. ربما بدا حلَّي لهذه المسائل بأقل أهمية من 

هدف توضيح مركزية األخالق لكافة المشاكل السياسية.

هي  ما  حول  سؤال  يطرح  والذي  والمنفى،  المفكرين  مسألة  التاسع  الفصل  يغطي 
الفصل  أما  االعتبار.  بعين  ُأخذ  لطالما  موضوع  السياسي؟،  للتنظير  االجتماعية  األسس 
من  جزء  النفس  وعلم  بالسياسة؛  المرتبطة  المختلفة  المنهجية  المشاكل  فيتناول  العاشر، 
أهمية استحضار هذا الموضوع، يأتي من حقيقـة أن دمج موضوعين لحقلين مختلفيـن مع 
بعضهم، يعني أن كليهما بحاجة إلعادة تعريف كنتيجة لتفاعلهما. ويناقش الفصل الحادي 
عشر، المنظِّرة الشهيرة حنة آرندت والتي تعدُّ من أدباء الدرجة الثانية اليوم. رغم أنها ازدرت 
من  قدمته  ما  جلَّ  أن  إال  النفسي،  التحليل  ضمنها  من  الباطني  التأمل  أشكال  كل  بوضوح 
المساواة،  مثل  فعلًيا،  نواجهها  التي  المألوفة  المشاكل  مع  لتفاهم  التوصل  بها  ُقصد  أعمال 
الثاني عشر حاولت أن  الطغاة. في الفصل  التعاون مع  المثيرة حول  الديمقراطية، والمسألة 
ُأنعش اسًما غير معروف، جيفري غورير، رغم أنه اآلن منسي إلى حدٍّ ما. كان رجاًل مؤثًرا 
برسائله، استحق باستقاللية فكره أن يكون جنًبا إلى جنب مع المشاهير. أما الفصل الثالث 
عشر فأقدم فيه مشكلة السيرة الذاتية عبر سلسلة من األمثلة، لقد وقعت أعمال السيرة الذاتية 
المستوى، وعادة ما  نوًعا من األنشطة منخفضة  الكثير، مما يجعلها  التحيز من  تحت وطأة 
الرابع عشر  الفصل  في  ذاتية. وأخيًرا  لنهج أي سيرة  أساسًيا  ًما  مقوِّ النفسية  المسائل  تشكل 
»شؤون أميركية« حاولت تصوير انطباعات الفكر النفسي للمذكرات السياسية، عبر سلسلة 

من المشاهدات ألعمال تتصل بالسياسة العملية.

في الفصل الختامي، أتوجه فيه إلى سيكولوجية النساء. تعدُّ النظرية النسوية جزًءا معروًفا 
السياسي،  النفس  إلى علم  أنها بحاجة لإلشارة  أعتقد  إنني  إال  اليوم،  الجامعية  المناهج  في 
أن  رغم  النسوية.  المفاهيم  في  تغييرات  عن  الناتجة  المشاكل  مع  يتعامل  أن  حاول  وكيف 
فرويد ُانتقد مراًرا، أال إنني أعتقد أن هذا النقد قد ُبني على أسس غير تاريخية. أي مفكر نفسي 
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حينما يخرج عن سياقه الثقافي، سيكون ملزًما بمسؤولية تطور ما نسميه باألفكار الملتبسة. 
مهنته  وأثبتت  المرأة،  تحرير  في  واضًحا  دوًرا  فرويد  لعب  تاريخية،  نظر  وجهة  من  لكن 
للتحليل النفسي انفتاًحا أكثر للمواهب األنثوية أكثر من البدائل األخرى، وجوقة واحدة فقط 
لته مسؤولية تدمير حياة األسرة التقليدية. رغم إننا غير ملزمين بقبول أي فكرة  اده حمَّ من نقَّ
للتاريخ  دراسة  أي  إن  إال  باعتقادي،  أيًضا،  الرجال  عن  قاله  وما  النساء،  عن  لفرويد  معينة 
الفكري لن تتمكن من تجاهل الدور الذي لعبته أعماله في المساعدة على تغيير أفكارنا عن 
النوع والجنس. من الصعب تخيل تقدم موضوع علم النفس السياسي دون التوصل للتفاهم 

مع التحدي الذي تعرضه أفكار فرويد.




