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حسن المودن*

قـراءة نفسانية في قصة النبي يوسف
عقدة األخوة أولى من عقدة أوديب
انطلقت الدراسات النفسانية يف النقد العريب احلديث وهي حتاول أن تقرأ األدب
العريب ،قديمه وحديثه ،من مركّبات ُعـقدية يفرتض التحليل النفيس ،وخاصة مع
سيغموند فرويد ،أهنا األقدر عىل فهم بنية اإلنسان النفسية وتفسريها .وهكذا ،وعىل
درس حممود عباس العقاد
سبيل التمثيل ،يمكن أن ُيستحرض من البدايات األوىل كيف َ
شخصية أيب نواس وشعره من خالل عقدة النرجسية يف كتابه :أبو نواس احلسن بن
هانئ ،وكيف جاء حممد النوهيي بعده ليدرس عقدة أوديب عند الشاعر نفسه يف
كتابه :نفسية أيب نواس .ومل ُ
ختل املراحل الالحقة من دراسات تسري يف االجتاه نفسه،
منها دراسة جورج طرابييش :عقدة أوديب يف الرواية العربية ،ودراسة خريستو نجم:
النرجسية يف أدب نزار قباين.
ات ِّل ِ ِ
ِِ
وس َ
ني﴾(((.
﴿ َقدْ ك َ
لسائل َ
ف َوإِ ْخ َوته آ َي ٌ َّ
َان ِف ُي ُ
ِ ِ ِ
﴿ َل َقدْ ك َ ِ
ول األَ ْل َب ِ
ب ٌة ِّلُ ِ
اب﴾(((.
َان ف َق َصصه ْم ع ْ َ

عىل الرغم من أمهية هذه الدراسات التي يعود إليها الفضل يف تأسيس أو تطوير نقد أديب يستند
إىل التحليل النفيس ،وييضء جوانب أخرى مغايرة يف املبدع وإبداعه ،فإهنا تبقى دراسات تطبق
التحليل النفيس عىل النصوص األدبية تطبي ًقا ً
قابل للمساءلة؛ فهي تسعى إىل تطبيق ُع َقد نفسانية جاهزة
عىل النصوص وأصحاهبا .واحلال أن الواقع الذي ال بد من استحضاره باستمرار هو أن مؤسيس التحليل
وخصوصا فرويد ،استوحوا هذه ال ُعـقد من النصوص األسطورية واألدبية والدينية؛ فعقدة
النفيس،
ً
أوديب أو عقدة نرجس مستوحاة من األساطري اإلغريقية ،وغريها من ال ُعقد مستمد من نصوص أخرى،
مرسحية وروائية ..من هنا ،فإنه ليس عىل التحليل النفيس أن ييضء األدب ،بل عىل األدب أن ييضء
التحليل النفيس باستمرار ،ذلك ألن األدب هو الذي يتجدد عىل نحو مستمر ،وهو األقدر عىل جتديد
* أستاذ مساعد في اآلداب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ،مراكش  -المغرب.
((( القرآن الكريم« ،سورة يوسف »،اآلية .7
((( المصدر نفسه« ،سورة يوسف »،اآلية .111
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جهازا مفهوم ًيا جامدً اّ ،
وأل يبقى النقد
التحليل النفيس وتطويره ،فمن أجل ّأل يبقى التحليل النفيس
ً
النفيس جمرد مترين تتكرر من خالله مفاهيم نفسانية جاهزة وجامدة ،ال بد من أن نطرح األسئلة اآلتية :أال
يمكن للنقد النفساين أن يستمد مفاهيم نفسانية جديدة من نصوص أخرى؟ أال يمكن أن يستوحي عُـقدً ا
أخرى من نصوص قد تكون قديمة أو حديثة؟ ما األكثر فائدة بالنسبة إىل األدب كام بالنسبة إىل التحليل
النفيس :أهو العمل عىل تطبيق مركّبات ُعقدية جاهزة عىل كل النصوص ،قديمة كانت أو حديثة ،أم
السعي إىل استيالد مركّبات ُعقدية أخرى من هذه النصوص ،بام يزيد من عمق فهمنا أو تفسرينا لإلنسان
ولغته وأدبه؟
أزعم يف هذه املحاولة أن من املمكن أن نستمد من النصوص األدبية ،أو من النصوص الدينية ،أو من
غريها من النصوص ،مفاهيم وتصورات نفسانية خمتلفة ومغايرة لتلك التي رصنا نُسقطها عىل الكثري
من النصوص؛ فبدل أن نُسقط مفهو ًما نفسان ًيا ما عىل نص ما ،سيكون من األفضل أن نتساءل :أال يمكن
هلذا النص أن يسمح لنا بأن نستمد منه مفهو ًما نفسان ًيا جديدً ا ،فنسجل للنص األديب أصالته وفرادته،
ونساهم ،انطال ًقا منه ،يف تطوير معرفتنا باإلنسان ،بلغته وأدبه ،وخاصة من الناحية النفسانية؟ والنص
الذي نقرتحه حجة عىل زعمنا إمكانية استيحاء مفاهيم نفسانية أخرى من النصوص ،سواء أكانت أدبية
أم دينية أم أسطورية ،هو قصة من قصص القرآن :قصة يوسف؛ فالشك أن هلذه القصة مكانة خاصة
وحضورا الفتًا يف كثري من الدراسات ،وال يمكن للباحث ّإل أن يتساءل :من أين تستمد
يف النفوس،
ً
قوهتا؟ هناك العديد من الدراسات ،وال سيام احلديثة واملعارصة ،التي كشفت النقاب عن
هذه القصة ّ
املالحظ هو
الكثري من اجلوانب اجلاملية اخلالقة التي قد تشكل جان ًبا من جوانب القوة يف القصةّ ،إل أن
َ
أن هذه القصة مل تنل حظها من الدراسات النفسانية ّإل يف النادر القليل ،وغال ًبا ما تعمل هذه الدراسات
عىل تطبيق املفاهيم النفسانية اجلاهزة من دون أن تتساءل عن إمكانية استيالد مفاهيم جديدة من النص
موضوع الدرس ،بحيث يبدو من الصعبً ،
مثل ،أن نقتنع بأن العقدة املركزية يف هذا املحكي الديني هي
«عقدة أوديب» ،كام تذهب إىل ذلك بعض الدراسات املعارصة؛ فالقصة ال تركز عىل عالقة الطفل بأبويه
أيضا لطرف آخر من أطراف العائلة ،وهو ما قد يسمح بأن نفرتض أن األمر
فقط ،بل إهنا متنح األولوية ً
يتعلق بعقدة مغايرة ،قد تكون أوىل من عقدة أوديب وأهم.
لكن قبل الدخول يف تفاصيل هذا االفرتاض ،فنستوحي من النص الديني صور َة مركَّـب ُعـقدي
ونعي له اسمـًا رمزيـًا ،نرى من الرضوري أن نتوسع ً
قليل يف افرتاضات أولية متنح هذه املحاولة
جديدِّ ،
صدقيتها ومرشوعيتها.

من تطبيق التحليل النفسي على األدب
إلى تطبيق األدب على التحليل النفسي
هذا االفرتاض األول هو منطلق هذه املحاولة وأساسها ،وهو يستمد مرجعيته ومصداقيته من بعض
وخصوصا منها تلك التي تعود إىل الناقد واملحلل النفيس املعارص
التصورات النقدية النفسانية املعارصة،
ً
بيري بيار الذي أ َّلـف العديد من الدراسات التي تسائل الروابط بني األدب والتحليل النفيس ،ويعمل يف

دراسات وأبحاث
قـراءة نفسانية في قصة النبي يوسف :عقدة األخوة أولى من عقدة أوديب

39

جممل أعامله ،التي تقارب العرشين ،عىل توظيـف السخرية واملفارقة ملصلحة حتليل أديب متجدّ د؛ ففي
ّ
نقدي من أعامله ،يأيت بيشء مثري وغري منت َظر ،يفاجئ القارئ باكتشافاته ومراجعاته ،بتحقيقاته
كل عمل
ٍّ
وتعديالته وتنقيحاته ،بمساءالته ومناقشاته لألحكام واملسلامت.
يف إطار هذا األسلوب اجلديد يف التحليل والتفكري ،يندرج كتابه الذي أصدره سنة  2004حتت عنوان:
هل يمكن تطبيق األدب عىل التحليل النفيس؟((( ،ويقرتح فيه ،وبغري قليل من السخرية ،نظرية جديدة:
تطبيق األدب عىل التحليل النفيس؛ فإذا كان املألوف هو تطبيق التحليل النفيس عىل األدب ،فإن بيار يدعونا
نجرب تطبيق األدب عىل التحليل النفيس .وهناك العديد من األسباب التي
إىل قلب األدوار ،وذلك بأن ّ
تدعوه إىل مراجعة العالقة بني االثنني ،ومن أمهها أن النقد األديب الذي يط ّبـق التحليل النفيس عىل األدب
تم
أصابه اإلفالس ،ويعود السبب يف ذلك إىل أن تطبيق التحليل النفيس عىل األدب يؤكد النظرية التي ّ
االنطالق منها ،وال ييضء العمل األديب؛ وبالعكس ،إذا تم االعتامد عىل منهج يقلب األشياء ،يكون
بإمكان األدب أن يقول أشياء عديدة للتحليل النفيس.
فسـر بيار كيف أن املعرفة اإلنسانية بشأن اجلهاز النفيس مل تكن تعرف ،كام يعتقد
يف االجتاه نفسهَّ ،
وخصوصا يف أواخره مع فرويد.
مسارا بطي ًئا عرف انطالقته القوية يف القرن التاسع عرش،
البعض،
ً
ً
مهمـًا
وقد حان الوقت يف نظره إلعادة قراءة ما «قبل» التحليل النفيس ،فأصدر يف هذا اإلطار كتابـًا ّ
سنة  1994عنوانه :موباسان ،بالضبط قبل فرويد((( ،يقرأ فيه الناقد املحلل النفيس فرويد بمساعدة
ٍ
دائمـا ،ألن نفحص من جديد أعامل بعض املعارصين
كاتب سابق :موباسان .وحان الوقت ،يف نظره ً
لـمؤسس التحليل النفيس فرويد ،وهم يتميزون بأهنم الفرويديون من مثل :بيسوا وبروست..؛
وحان الوقت ألن ننتقل إىل كت ِ
َّـاب ما «بعد» فرويد من مثل :أندري بروتون وبول فالريي وسارتر
وأغاتا كريستي ...إلخ.
الالفت هنا أن الناقد النفيس ،هبذا األسلوب اجلديد ،يقوم باكتشاف اإلمكانات النظرية التي يمكن
أن توفرها األعامل األدبية ،ويع ّلمنا كيف نعيد َّ
بلذة جديدة اكتشاف هومريوس وسوفوكل وشكسبري
وموباسان وهنري جيمس وأغاتا كريستي ...وغايته من ذلك كله أن يوضح أن األدب ،بمنطقه اخلاص،
يكف عن اخللق واإلبداع ،ويقدِّ م «نظريات أخرى» قابلة لالكتشاف ،ويمكنها أن تكون أكثر تقدّ مـًا
ال
ُّ
مما يقدمه التحليل النفيس.
يرمي بيار من وراء ذلك كله إىل لفت األنظار إىل أن التحليل النفيس هيمن عىل أشكال املعرفة التي
هتتم باجلهاز النفيس ،وقام بابتالع األدب بشكل من األشكال ،وجلس عىل عرش كل املعارف املمكنة
حول اجلهاز النفيس .وإذا أردنا االستمرار يف إنتاج الفكر بشأن الذات اإلنسانية أو العالقات بني
ً
سؤال أساس ًيا يفرض نفسه هو :كيف اخلروج من نظام التفكري الذي وضعه
الكائنات اإلنسانية ،فإن
التحليل النفيس؟
(3) Pierre Bayard, Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse?, Paradoxe (Paris: Ed. de Minuit, 2004).
(4) Pierre Bayard, Maupassant, juste avant Freud, Paradoxe (Paris: Ed. de Minuit, 1994).
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يقرتح بيار أن نعتمد عىل منهج يقلب األشياء ،فنعمل عىل تطبيق األدب عىل التحليل النفيس ال تطبيق
التحليل النفيس عىل األدب؛ إذ ما عاد من املالئم تعنيف النصوص وإسقاط تأويالت عليها ،بل ال بد أن
نعمل من أجل أن متتدَّ معانيها فينا ،وأن نعمل من أجل أن تنطلق منها عنارص معرفة جديدة؛ فاألدب،
يكف عن اخللق واإلبداع ،ويقدم «نظريات أخرى» قابلة لالكتشاف ،ويمكنها أن
بمنطقه اخلاص ،ال
ّ
تكون أكثر تقدمـًا ممّا يقدمه التحليل النفيس .وتبعـًا لبيار ،فاألدب ،قديمه وحديثه ،ينتج ،بطرقه اخلاصة،
مفاهيم ،وإذا عدنا إىل األعامل األدبية القديمة أو احلديثة واملعارصة ،ال يمكن ّإل أن نستمد منها مفاهيم
جديدة تساعدنا عىل قراءة اجلهاز النفيس لإلنسان .لكنه يوضح أن قوة النامذج األدبية تعود إىل ضوئها
اهلارب ،واستبداهلا املفاهيم بالكلامت ،وعدم دقتها النظرية ،وهي يف الواقع ال حتتوي ّإل عىل ممكنات أو
مقاطع نظرية تستلزم مشاركة َّقراء قادرين عىل إبراز هذه العملية األولية التي تسبق عملية التنظري ،والتي
انطال ًقا منها يفكر األدب ويدفع اآلخرين إىل التفكري .وبمعنى آخر ،من أجل أن نجعل من النامذج األدبية
نس ًقا منافسـًا للنموذج الفرويدي ،ال بد من حتويل الكلامت إىل مفاهيم ،وهو ما يعني استيالد التحليل
النفيس من األعامل األدبية نفسها.
ً
إمجال ،تعود أمهية أعامل بيار ،وخاصة كتابه :هل يمكن تطبيق التحليل النفيس عىل األدب؟ ،إىل
أنه أحدث ً
حتول يف هوية الناقد واملحلل النفيس لألدب؛ فهو ما عاد ذلك الذي ينطلق من معرفة
ـلم بمختلف
نفسانية جاهزة يط ِّبـقها عىل خمتلف النصوص ،بل إنه هو هذا الذي يعمل ،بعد أن ُي َّ
النظريات النفسانية املوجودة ،عىل التحرر من ِّ
كل معرفة جاهزة ،وهو هذا الذي يوسع من قراءاته
بطريقة تسمح بتطوير معارفه النفسانية وجتديدها باستمرار؛ وهذا كله يسمح باحلديث عن املحلل
وضـح أن األمر ال يتعلق هنا باملحلل
القارئ ،باملعنى الذي يقصده جان فرانسوا شيانتاريتو((( ،الذي َّ
النفساين الذي يملك املعرفة واحلقيقة كلها ،فال وجود ملح ِّلـل هبذا املعنى ،بل هناك فقط صريورة حم ِّلل
ال بد من بنائها باستمرار ،وهذا البناء باستمرار ال يتحقق ّإل بالقراءة املتواصلة التي ال تعرف اجلمود
واالنقطاع؛ بمعنى أن األمر يفرض احلديث عن املح ِّلـل القارئ ،أي املح ِّلـل الذي يقرأ باستمرار،
وال يمكن اختزاله يف حملل اجللسات العالجية؛ فاملح ِّلـل القارئ هو الذي يقرأ باستمرار ،وهو الذي
جيعل من القراءة املنطلق ال املنتهى ،فتتجدد قراءاته األدبية انطالقـًا من جديد األدب وقديمه ،وال
يستند إىل معرفة نقدية نفسانية جاهزة ،بل جيدد معرفته األدبية ومعرفته النفسانية انطال ًقا من قراءاته
حوارا داخل ًيا بني األدب والتحليل النفيس ،بني النص واملنهج
املتواصلة ،بالشكل الذي يثري باستمرار
ً
والنظرية ،من أجل فه ٍم متجدد لإلنسان ولغته وأدبه .وبعبارة واحدة ،يكفي أن نستحرض أن مؤسس
أقر بأن أعامل املبدعني ،من شعراء وروائيني ،تعرف أكثر مما يعرفه
التحليل النفيس فرويد هو نفسه من َّ
املحلل النفيس:
«إن الشعراء والروائيني هم أعز حلفائنا ،وينبغي أن نقدر شهادهتم أحسن تقدير ،ألهنم يعرفون أشياء...
مل تتمكن بعد حكمتنا املدرسية من احللم هبا .فهم يف معرفة النفس ُمـ َعـ ّلـمونا ،نحن معرش العامة ،ألهنم
ينهلون من موارد مل نفلح بعدُ يف تسهيل ورودها عىل العلم»(((.
(5) Jean-François Chiantaretto, De l’acte autobiographique: Le Psychanalyste et l’écriture autobiographique, l’or
d’Atalante (Seyssel: Champ Vallon, 1995).
(6) Sigmund Freud, Délire et rêves dans la Gradiva de Jensen (Paris: NRF; Gallimard, 1970), p. 127.
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من تطبيق التحليل النفسي على النص الديني
إلى تطبيق النص الديني على التحليل النفسي
يتأسس هذا االفرتاض عىل املنطق نفسه الذي أقمنا عليه االفرتاض السابق ،وذلك يف اجتاهني أساسيني:
أوهلام ،أنه إذا كان املألوف يف مراحل سابقة  -وخاصة املرحلة التي تلت تأسيس التحليل النفيس
بداية القرن املايض  -هو إقامة تعارض بني الدين والتحليل النفيسّ ،
تغذيه بعض كتابات فرويد الذي
أمرا رضور ًيا ،خاصة
يوصف بـ«اليهودي غري املخلص» ،فإن إعادة النظر يف هذا التعارض أصبحت ً
بعد أن عاد الديني بطريقة قوية يف عرصنا الراهن .وقد سبق للمحلل النفيس الفرنيس جاك الكان،
الذي يعود إليه فضل كبري يف جتديد التحليل النفيس خالل النصف الثاين من القرن املايض ،أن سجل
أنه ال يمكن للمحلل النفيس أن خيفي أو يتجاهل أصوله الرتبوية الدينية ،وال يمكن ألي باحث نزيه
أن ينكر أن الدين احلقيقي هو هذا الذي يتجاوز العلم ،ألن له القدرة عىل أن يبتكر ويعيد ابتكار
املعنى حول الواقع ،وله القدرة عىل أن يمأل تلك البياضات والفراغات التي مل يستطع العلم احلديث
بعدُ مألها وسدَّ ها ،وله القدرة عىل إمتاع النفوس بنصوص تتميز بأدبيتها ومجاليتها اخلالقتني .وفوق
كل ذلك ،يمكن أن نسجل مع مرسيا إلياد ،الذي درس تاريخ األديان ،أنه إذا كنا نرمي إىل دراسة
رمزا ح ّيــًا ،فإن األديان ،من خالل تارخيها
اإلنسان ،ال باعتباره كائنًا تارخي ًيا فحسب ،بل باعتباره ً
ً
ونصوصها ،يمكن أن تصبح
حتليل نفس ًيا واص ًفا) :)une méta- psychanalyse) (7هناك قصص
ونصوص يف الكتب الدينية حتكي مشهد احلياة الذي جرى وجيري بال توقف؛ وقد تتغري العصور
واملظاهر ،لكن األدوار تبقى هي نفسها املؤ ّداة يف املايض واحلارض واملستقبل ،وهي األدوار التي متنح
الكالم هلذا «اآلخر» يف دواخلنا ،تدعوه إىل أن يتفضل ،وأن يولد من جديد ،هو الذي عاش ذلك
املشهد مسب ًقا.
ثانيهام ،أنه إذا كان املألوف هو تطبيق التحليل النفيس عىل النصوص الدينية ،فقد حان الوقت لقلب
األدوار ،وتطبيق النصوص الدينية عىل التحليل النفيس ،باعتبار أن تلك النصوص يمكنها أن تقول أشياء
كثرية للتحليل النفيس ،وأن يستمد منها املحلل النفيس مفاهيم وتصورات نفسانية جديدة .وال َّ
أدل عىل
أمهية هذا القلب من أمر يعرفه أهل االختصاص؛ فقد استمد جاك الكان بعض مفاهيمه من الدين ،ومنها
األب
باألساس مفهوم :اسم األب ) ،)Le Nom – du – pèreوهو يوضح ذلك يف قوله ...« :أن
نخص َ
َّ
أمر مل يكن ّإل حتت تأثري ٍّ
دال خالص ،فهو إشارة ال إىل األب الواقعي ،بل إشارة إىل ما ع َّلـمنا
باإلنجاب ٌ
الدي ُن أن ندعوه :اسم األب»(((.
من هنا السؤال الذي ظل يشغلنا :بدل أن نطبق التحليل النفيس عىل القرآن ،وأن نسقط عليه تأويالت
قد ال تالئمه ،أليس من املمكن أن نطبق القرآن عىل التحليل النفيس ،فنستمد منه بعض املفاهيم أو
التصورات النفسانية التي تساهم يف تطوير التحليل النفيس املعارص؟ أال يمكن للمحكيات القرآنية أن
(7) Mircea Eliade, Le Sacré et le profane, idées; 76 (Paris: Gallimard, 1956), p. 149.
(8) Jacques Lacan, «D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose,» dans: Jacques Lacan, Ecrits,
le champ freudien (Paris: Editions du Seuil, 1966), p. 556.
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تساعد املحلل القارئ عىل استيالد مفاهيم نفسانية جديدة؟ أال تقرتح علينا قصة يوسف عقدة أخرى
سحري يفرس
غري هذه العقدة املركزية ،عقدة أوديب ،التي حتولت يف الدراسات النقدية إىل مفتاح
ّ
مغاليق النصوص كلها؟

قصة يوسف عكس أسطورة أوديب

خصه القرآن بسورة كاملة تشكل يف
موضوع هذه املحاولة هو قصة النبي يوسف ،النبي الوحيد الذي َّ
نصا قصص ًيا احتفت العديد من الدراسات النقدية بأسلوبه الرسدي وبنيته الشعرية وخصائصه
جمموعها ً
اجلاملية اخلالقة ،انطال ًقا من منظورات خمتلفة ،بالغية ورسدية وسيميائية وتناصية وشعرية وتداوليةّ ...إل
أن هذه الدراسات مل تنتبه ،كام الحظ ذلك الباحث التونيس املعارص يوسف الصديق ،إىل أن حمكي يوسف
هو عكس حمكي أوديب وضده ،وهو الوجه اآلخر ألسطورة أوديب .لكن ما الداعي إىل هذه املقارنة بني
حمكي ديني وحمكي أسطوري؟ وأين تكمن أمهية أن نزعم أن قصة يوسف هي عكس أسطورة أوديب؟
ينطلق التحليل النفيس ،يف نموذجه الفرويدي ،من أسطورة أوديب التي أ ّلفها املؤلف الرتاجيدي
اإلغريقي سوفوكل (  405 - 495ق.م) ،ومنها يستمد مفهومه املركزي« ،عقدة أوديب»؛ هذا املفهوم
تصورا نفسانيـًا عن الذات اإلنسانية انطال ًقا من عالقاهتا
الذي بواسطته قرأ اإلنسان قراءة نفسانية ،وش َّيد
ً
األساسية التي تتألف من األطراف اآلتية :طفل  /أم  /أب.
وهكذا ،فإذا أخذنا بعني االعتبار هذه املكانة الكبرية واخلاصة التي حتتلها أسطورة أوديب يف التحليل
النفيس ،وخاصة يف نموذجه الفرويدي ،فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو :ماذا لو كان هناك نص آخر
يقول عكس ما يقوله حمكي أوديب؟ ماذا لو كان حمكي يوسف يقول عكس حمكي أوديب؟ أال يستدعي
ذلك أن يعيد التحليل النفيس النظر يف مفاهيمه وتصوراته وقراءاته؟
املالحظ أن حمكي يوسف وحمكي أوديب يشرتكان يف خاصية مهمة تتجىل يف أهنام يؤلفان يف سلسلة من
َ
احلوادث حقيقة بقيت خبيئ َة لغز(نبوءة املنجمني يف أسطورة أوديب ،ورؤيا يوسف يف السورة القرآنية)،
لكن تبقى هذه هي اخلاصية املشرتكة الوحيدة بينهام ،ألن كل حمكي منهام سيواصل طريقه بطريقة مستقلة
وخمتلفة متا ًما.
يف قصة أوديب ،تزوج اليوس جوكاست ،ومل يكن له منها أبناء ،وسيكشف له املنجمون أن الطفل الذي
ينتظره منها سيكون هو سبب موته ،وهلذا ال بد من قتله وإبعاده؛ لكن الطفل استطاع أن ينجو وأن ينشأ يف
مكان آخر ،وأن حيقق من دون علم منه قتل أبيه والزواج من أمه ،وعندما انكشفت احلقيقة كان اإلحساس
بالعار واألمل ،ففقأ أوديب عينيه ،ليتيه سنوات قبل أن يلقى حتفه.

وإذا استحرضنا قصة يوسف ،فإننا سنالحظ أهنا ال تتأسس عىل هذا الثالوث :طفل  /أم  /أب ،وأهنا
تقدم صورة معكوسة عن كل طرف من هذه األطراف الثالثة ،وأهنا تؤسس عالقات مغايرة بني هذه
األطراف ،وهو ما يسمح باحلديث عن ثالوث جديد خمتلف عن الثالوث األوديبي:
 حيتل وجه جوكاست ،األم الزوجة ،بحضورها الشهواين ،الفضا َء الرسدي لألسطورة اإلغريقية ،لكنفاملالحظ أن السورة
األم يف املحكي القرآين تبقى خبيئة بطريقة بارعة ،حمجوبة بتقنية احلكاية نفسها.
َ
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القرآنية مل تتحدث إطال ًقا عن أم يوسف بطريقة مستقلة ،بل هي ،لسبب أسايس سنعرفه يف ما بعد،
جمازا يف بداية السورة (الشمس والقمر يف
تتحدث يف أكثر من مكان عن الثنائي الزوج :األب واألمً ،
رؤيا يوسف) ،وحقيقة يف هنايتها ﴿ورفع أبويه عىل العرش﴾((( .وهبذا الشكل ،قد نخلص إىل أن عالقة
الطفل باألم تبدو غري جوهرية يف قصة يوسف ،عىل عكس ما يالحظ يف أسطورة أوديبّ ،إل أن بعض
الدراسات النفسانية املعارصة تأبى ّإل أن ترى يف امرأة العزيز ،بحضورها الشهواين ،وجه جوكاست،
وأن تؤول العالقة بني يوسف وامرأة العزيز عىل أهنا أشبه بعالقة أوديب بأمه ،خاصة أن الذي اشرتاه من
مرص طلب من امرأته تكريم الطفل ﴿عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدً ا﴾( ،((1وهو ما قد يسمح بافرتاض أن
يوسف هو ابن بالتبني ،وأن امرأة العزيز هي أ ّمه الثانية .لكن هذه الدراسات ال تنتبه إىل فوارق جوهرية:
ّأوهلا أن يف قصة يوسف نجد ﴿امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا﴾( ،((1يف حني أن أوديب
هو من رأى املنجمون أنه سيقتل أباه وسيتزوج أمه ،والفارق واضح هنا ،ففي األوىل يكون مصدر الرغبة
املحرمة هو امرأة العزيز ،يف حني أن الطفل أوديب هو مصدر الرغبة املحرمة يف أسطورة أوديب؛ وثاين
هذه الفوارق وأمهها هو أن أوديب مت َّهم بزنا املحارم ،وأن سوفوكل ،مؤلف األسطورة ،أخذ التهمة مأخذ
ِ
ً
مسؤول
اجلدّ  ،يف حني أن يوسف متهم بإغراء امرأة العزيز ،لكن القرآن ما انفك يوضح أن يوسف ليس
وفضـل السجن عىل ارتكاب املحرم؛
مهـت به ،فقد رأى برهان ربهَّ ،
هم هبا بعد أن َّ
عم اتُّـهم به ،وحتى إن َّ
ّ
وفوق كل ذلك ،فإذا كانت اجلامعة هي التي تتهم أوديب يف األسطورة ،فإن العكس متا ًما هو ما جيري
ظلم وعدوانًا.
يف قصة يوسف ،فقد شهد شاهد من أهل املرأة التي حاولت إغراءه برباءته ،وكان سجنه ً
بعبارة أخرى ،نجد يف األساطري اقتنا ًعا بأن البطل اقرتف جر ًما ،وال بد من التضحية به ،يف حني أن
القصص الديني يفضح هذا االهتام ،ويكشف قسوته وظلمه؛ ويف األساطريُ ،يـعت َبـر إبعاد البطل أو قتله
ً
رب ًرا ،فاألمر يتعلق بإنسان حيمل الرش ويسبب األمل ،يف حني أن يوسف يظل بري ًئا عىل طول القصة
فعل م َّ
(((1
ظلم وسجنته ،ولكن مواهبه وكفاياته العالية
الدينية ،فهو ضحية املرأة ﴿التي هو يف بيتها﴾  ،التي اهتمته ً
وبوأته الصدارة ،وهو ما يعني أن القصص الديني
يف تأويل األحالم أنقدته من السجن ،وأظهرت براءتهّ ،
يمنح احلق ليوسف ،الضحية ،ضحية امرأة العزيز املفرتض أهنا أم ثانية﴿ :اآلن حصحص احلق أنا راودته
عن نفسه وإنه ملن الصادقني﴾(.((1
 يف األسطورة والقصة الدينية م ًعا ،حتتل عالقة الطفل باألب مكانة مركزية ،لكن بمعنيني خمتلفني جذر ًيا:يف أسطورة أوديب ،الطفل غري مرغوب فيه من طرف أبيه الذي كرهه حتى قبل أن يولد ،يف حني أن يوسف
أحب إىل أبينا منا.((1(﴾..
هو الطفل املحبوب الذي تربطه عالقة حب خاصة بأبيه﴿ :قالوا ليوسف وأخوه ُّ
وكانت هذه العالقة هي املستهدفة ً
أصل عندما جرى الفصل بني يوسف وأبيه ،هذا الذي فقد برصه حزنًا
وبكاء عىل فقدان طفله املحبوب .ويف هناية احلكاية ،فإن يوسف لن يقتل أباه ،ولن يفقأ هو عينيه ،بل إن
((( القرآن الكريم« ،سورة يوسف »،اآلية .100
( ((1المصدر نفسه« ،سورة يوسف »،اآلية .21
( ((1المصدر نفسه« ،سورة يوسف »،اآلية .30
( ((1المصدر نفسه« ،سورة يوسف »،اآلية .23
( ((1المصدر نفسه« ،سورة يوسف »،اآلية .51
( ((1المصدر نفسه« ،سورة يوسف »،اآلية .8

44

العدد ٣/ ١٠
خريف 2014

العكس متاما هو ما حدث ،فظهوره من جديد أعاد احلياة إىل نفس أبوية أتعبها البكاء واحلزن عىل الفراق،
وقميص االبن هو من أخرج األب من ظلامت االنفصال والفقدان﴿ :اذهبوا بقمييص هذا فألقوه عىل وجه
أيب يأت
بصريا﴾( ،((1ومكانته يف الفضاء امللكي بمرص لن تدفعه إىل ارتكاب املعايص كام فعل أوديب ،بل
ً
إهنا املكانة التي ستسمح له بأن يتصدر هذا الفضاء ،وأن جيتمع بأبويه وعائلته يف هناية احلوادث.

من عقدة أوديب إلى عقدة األخوة
انطال ًقا ممّا تقدم أعاله ،نفرتض أن العالقة باألبوين ليست هي العالقة املركزية يف قصة يوسف ،وأن هناك
عالقة بطرف آخر هي التي تشكل العقدة اجلوهرية التي مل تلتفت إليها الدراسات النفسانية ،مع أنه يمكن
أن تكون أخطر من عقدة أوديب وأكثر أمهية.
تبوؤها القصة الدينية
عىل عكس أسطورة أوديب ،يبدو أن عالقة الطفل بأبويه ليست هي العالقة التي ّ
الصدارة ،وأن ثالوث :الطفل /األم /األب ليس هو الثالوث املستهدَ ف يف قصة يوسف .وإذا كان
صحيحا أن العالقة باألبوين حارضة يف هذا املحكي ،فإن األبوين م ًعا (األم /األب) يشكالن طر ًفا
ً
واحدً ا ال طرفني كام يف أسطورة أوديب ،وأن هناك طر ًفا ثال ًثا آخر ال بد من أخذه بعني االعتبار ،وعالقة
يبوؤها املحكي الصدارة .فمن يم ّثل هذا الطرف الثالث يف
الطفل هبذا الطرف الثالث هي العالقة التي ّ
أهم وأخطر؟
حمكي يوسف؟ وما هي هذه العقدة األخرى التي يمكن أن تكون َّ
ال بد من أن نالحظ فار ًقا جوهر ًيا بني قصة يوسف وأسطورة أوديب :إذا كان األب يف األسطورة من
دون أبناء ،حتذره نبوءة املنجمني من طفل قادم مل يولد بعد ،فإن األب يف القصة الدينية أب بأحد عرش
حي ُيـرزق ،وهو من تل ّقى الرؤيا التي مل يوصه بإخفائها ّإل أبوه نفسه ،وبإخفائها
وري ًثا ،وطفله املحبوب ٌّ
عن من؟ بإخفائها عن األبناء األحد عرش الذين ليسوا ّإل إخوة يوسف .وهبذا ،توضح القصة الدينية أن
العالقة التي ينبغي أن تتصدر انشغالنا واهتاممنا هي عالقة يوسف بإخوته ،وهو ما نبهت إليه السورة
ات ِّل ِ ِ
ِِ
وس َ
ني﴾.
القرآنيةَ ﴿ :قدْ ك َ
لسائل َ
ف َوإِ ْخ َوته آ َي ٌ َّ
َان ِف ُي ُ
بمعنى آخر ،إن أطراف الثالوث يف قصة يوسف أعم وأشمل ،إذ ال حيرصها يف عالقة الطفل بأمه وأبيه ،بل
يوسعها لتشمل أطرا ًفا أخرى ،العالقة هبا أخطر وأهم يف الوقت نفسه ،فالثالوث األكرب ،وربام األصيل ،ال

بد أن يتألف من هذه األطراف :الطفل /األبوان /اإلخوة .والرؤيا التي تل ّقاها الطفل ال األب ،وتصدرت
ف ِلَبِ ِيه يا َأب ِ
وس ُ
ت َأ َحدَ
ت إِ ِّن َر َأ ْي ُ
السورة القرآنية ،هي رؤيا تتحدث ً
َ َ
جمازا عن هذا الثالوث﴿ :إذ َق َال ُي ُ
ِ
والش ْم َس َوا ْل َق َم َر َر َأ ْيت ُُه ْم ِل َس ِ
ش ك َْو َك ًبا َّ
ين﴾( ،((1وهي رؤيا باستعارات ستنكشف حقيقتها يف هناية
اجد َ
َع َ َ
ِ
ِ
ِ
﴿و َر َف َع َأ َب َو ْيه َع َل ا ْل َع ْر ِ
ش َو َخ ُّرو ْا َل ُه ُس َّجدً ا َو َق َال َيا َأ َبت َه َذا ت َْأ ِو ُ
اي من َق ْب ُل َقدْ َج َع َل َها َر ِّب
يل ُرؤْ َي َ
احلوادثَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء بِكُم ِّم َن ا ْل َبدْ ِو من َب ْعد َأن َّن َز َغ َّ
ي إِ ْخ َو ِت
الش ْي َط ُ
ان َب ْيني َو َب ْ َ
َح ًّقا َو َقدْ َأ ْح َس َن ِب إِ ْذ َأ ْخ َر َجني م َن ِّ
الس ْج ِن َو َج َ
يف َِّلا ي َشاء إِ َّنه هو ا ْلعلِيم َْ ِ
ِ
يم﴾(.((1
الك ُ
ُ ُ َ َ ُ
إِ َّن َر ِّب َلط ٌ َ
( ((1القرآن الكريم« ،سورة يوسف »،اآلية .93
( ((1المصدر نفسه« ،سورة يوسف »،اآلية .4
( ((1المصدر نفسه« ،سورة يوسف »،اآلية .100
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وواضح يف هذا الثالوث اجلديد أن النزاع أو الرصاع واقع بني يوسف وإخوته ،ال بينه وبني أبويه ،فال
بد أن نالحظ أن حمكي يوسف يبدأ بحادث عنيف ،ومل يكن مصدر هذا العنف ّإل اإلخوة :هؤالء الذين
وس ُ
ب إِ َل
ف َو َأ ُخو ُه َأ َح ُّ
انتبهوا يف البداية إىل أن أباهم يميل إىل يوسف أكثر مما يميل إليهم﴿ :إذ َقا ُلو ْا َل ُي ُ
َأبِينَا ِمنَّا َون َْح ُن ُع ْص َب ٌة إِ َّن َأ َبانَا َل ِفي َض ٍ
الل ُّمبِ ٍ
ني﴾( ،((1ثم اتفقوا الح ًقا عىل التخلص من هذا األخ ،هذا
وس َ
ف
الطفل املحبوب املنافس ،وذلك بإبعاده أو قتله من أجل أن يسرتدوا مكانتهم عند أبيهم﴿ :ا ْق ُت ُلو ْا ُي ُ
ِ
ِِ
ِ
َأ ِو ا ْط َر ُحو ُه َأ ْر ًضا َ ْ
ني﴾(.((1
ي ُل َلك ُْم َو ْج ُه َأبِيك ُْم َو َتكُونُو ْا من َب ْعده َق ْو ًما َصال َ
وهكذا ،فمن خالل حتليل هذه القصة الدينية ،يمكن أن نخلص إىل أن العنف مصدره ليس شي ًئا آخر
غري اإلخوة :هؤالء الذين يرغبون يف اليشء نفسه ،ويتصارعون من أجله ،وقد يامرسون القتل أو اإلبعاد
بعضهم ضد بعض .وهنا ال بد أن نتساءل :ما هو هذا اليشء الذي يتصارع حوله أبناء يعقوب؟ ما هو هذا
اليشء الذي يشكّل موضوع حبهم مجي ًعا ويتصارع كل واحد منهم من أجل الفوز به ،ولو اقتىض األمر
ختلص بعضهم من بعض؟ ال بد أن ننتبه إىل أن موضوع احلب يف قصة يوسف ليس هو األم ،بل األب،
رب العائلة؛ فقد الحظ اإلخوة يف البداية أن يوسف وأخاه أحب إىل أبيهم منهم ،ثم قرروا بعد ذلك أن
يقتلوه أو يقوموا بإبعاده من أجل أن خيلو هلم وجه أبيهم ،وأن ينفردوا بحبه بعيدً ا عن هذا املنافس القوي،
جب بعيد.
الطفل املحبوب ،الذي أبوا ّإل أن يدفنوه ،ولو رمز ًيا ،يف غياهب ّ

بعبارة أخرى ،تعني األخوة ،عىل األقل يف هذه القصة الدينية ،الرغبة يف اليشء نفسه :تلك املكانة اخلاصة
حب األب ،يريدون أن يقلدوه
عند األب ،فاإلخوة اآلخرون يريدون اليشء نفسه الذي يتمتع به يوسفّ :
وحياكوه وأن يصريوا مثله؛ وهبذا املعنى ،فإن هذه الرغبة يف اليشء نفسه هي حماكاة لآلخر ،من أجل
أن يكون اإلخوة مثل أخيهم متا ًما ،فيحصلوا عىل هذا االنتامء إىل األب ،ويفوزوا هم من دونه هو هبذا
االنتساب واالنتامء إىل أصل أبوي ،خاصة أن يوسف هو من امرأة أخرى ،يشاركانه األب ال األم ،ويرونه
يسميه
منافسا مستحو ًذا عىل أبيهم بالضبط .وهبذا الشكل ،تكون الرغبة التي متيز عقدة األخوة هي ما ّ
ً
(((2
فهم حياكون يوسف ويقلدونه ويريدون أن
رونيه جريار «الرغبة املحاكاتية» (ُ ، (Le désir mimétique
حي ّلوا حمله ،وهبذا املعنى ،الرغبة املحاكاتية هذه هي مصدر العنف ومصدر الرصاع يف هذه القصة الدينية؛
فاألخ هو املنافس الذي ال بد من االعرتاف بأنه شبيه بالذات ،ألنه هو القرين الذي يمكن من خالله أن
يسميه رونيه جريار «القرين النرجيس» ) ،(le double narcissiqueفهو
أتعرف إىل ذايت ،أي إنه هو ما ّ
َّ
مرآيت ،وهو آخر غريي أنا يف تعاطف معه ،هو املثال أو النموذج املضطهد الذي أحس جتاهه بالغرية ،وهذه
الغرية قد ختفي عن ًفا يكشف عن هذه اإلرادة يف أن يكون األخ مثل أخيه بالضبط ،أي أن متتلك األنا ما
يمتلكه اآلخر.

هبذا املعنى ،إن عقدة األخوة هي جمموع منظم من التمثالت الالواعية التي تتشكل انطال ًقا من عالقات
تتأسس بني األفراد والذوات ،ويف داخل هذه العالقات حيتل الفرد الواحد مكان الذات الراغبة؛ أي إن
عقدة األخوة هي تنظيم جوهري للرغبات العاطفية والنرجسية يف عالقة هبذا اآلخر التي تعرتف الذات
( ((1القرآن الكريم« ،سورة يوسف »،اآلية .8
( ((1المصدر نفسه« ،سورة يوسف »،اآلية .9

(20) René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair (Paris: B. Grasset, 1999).
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بأنه أخ أو أخت ،وهو تنظيم ينتمي إىل بنية العالقات التي جتري بني الذوات ،وحيكمها التمثل الالواعي
للمواقع التي حتتلها الذات واألخ واألخت بالنظر إىل موضوع الرغبة الذي يتحدد يف األب ،كام الحظنا
يف القصص الديني.
والسؤال األسايس الذي تطرحه قصة يوسف هو :أمن املمكن أن تتحول هذه الرغبة املحاكاتية التي متيز
عقدة األخوة إىل مصدر احلب واخلري واحلياة بدل أن تكون مصدر الرش والعنف واملوت؟
ال بد أن نلتفت إىل أن مشهد األخوة يتقدم يف حمكي يوسف من خالل صورتني متناقضتني :يف الصورة
األوىل ،تتقدم األخوة بغرابة مقلقة ،إذا استعملنا مصطلح فرويد ،فاألخوة رصاع يكاد يتحول ً
قتل
وموتًا ،والتعايش أو التعاون أو التضامن بني األنا واآلخر غري ممكن ،واآلخر ُيـعاش كقرين قاس وظامل
ومضطهد .لكن سورة يوسف أبت ّإل أن تنتهي بصورة مناقضة ،فاألخوة يف النهاية حتولت إىل أخوة
عجيبة تشكّل ًّ
وقادرا عىل مواجهة املحن والصعاب ،وهي هبذا املعنى مرآة يصعب فيها
كل واحدً ا وقو ًيا
ً
التمييز بني األنا واآلخر ،ملا بينهام من التامسك والتضامن واملحبة ،ولنا يف عالقة يوسف بأخيه الصغري
احلجة والربهان عىل هذا املعنى اآلخر لألخوة.

ِ ِ ِ
ليس اعتبا ًطا أن تنتهي سورة يوسف يف القرآن بقوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ِ
ول األَ ْل َب ِ
ب ٌة ِّلُ ِ
اب﴾،
َان ف َق َصصه ْم ع ْ َ
فالدرس الذي يمكن استخالصه من حمكي يوسف أهم وأخطر من الدرس الذي يمكن استخراجه من
أسطورة أوديب؛ ذلك ألننا يف مسألة األخوة أمام عقدة أخطر وأهم يف تكوين الذات اإلنسانية وبنائها
النفيس واالجتامعي ،فعقدة األخوة تسمح لنا بأن نتجاوز التصور الفرويدي الذي يركز عىل النمو النفيس
 اجلنيس القائم عىل دينامية نفسية داخلية إىل تصور نفيس حياول أن يؤسس ًقادرا عىل وصف
حتليل نفس ًيا ً
هذا الفضاء العالئقي التفاعيل بني الذوات يف فضائها العائيل االجتامعي املشرتك:

ً
أول ،ألن وظيفة األخوة أخطر من وظيفة األم أو وظيفة األب ،فإذا كانت وظيفة األمومة هي الرعاية،
وخاصة يف مراحل النمو األوىل ،وإذا كانت وظيفة األبوة هي فصلك عن األم والدفع بك إىل العامل ،فإن
وظيفة األخوة هي أن تتعلم التواصل مع اآلخرين ،وبناء روابط عائلية واجتامعية ،ومعاجلة العنارص
السلبية املدمرة (املنافسة ،الغرية ،الكراهية ،العنف ،)...أي أن تتعلم تدبري العالقة بني الذات والغري،
داخل نسق من الروابط االجتامعية والثقافية والرمزية ،ملا فيه خري اجلامعة وصالحها.
ثان ًيا ،يبدو واضحـًا أن يف األخوة تستقر جتارب التواصل مع اآلخر ،وجيري اختبار القبول باآلخر،
وامتحان األنا يف قدرهتا عىل قبول التقاسم والتبادل والتضامن والتعاون بعيدً ا عن الغرية واحلسد
والكراهية .واألخطر من ذلك أن بروابط األخوة تتأسس الروابط االجتامعية وتنتظم ،فاجلامعة اإلنسانية
ليست ممكنة ّإل بتجاوز أنانيتنا وغريتنا إىل التامهي مع اآلخر ،ذلك األخ الشبيه ،وباعتبار أن القوة ال
يمكن أن تتحقق ّإل يف وجودنا بطريقة مجاعية ،يطبعها التواصل والتامسك والتعاون ،وحتتفي بقيم احلب
واخلري واحلياة.

مع ذلك كله ،يبدو أن مفهوم «عقدة األخوة» مفهوم مستبعد أو ثانوي يف الفكر النفساين ،فهو غري مذكور
يف املؤلفات األساسية املوضوعة من أجل حتديد مفاهيم التحليل النفيس ،فال نجده يف معجم التحليل
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سنة  1993حتت إرشاف كوفامن( ،((2وال نجده يف املعجم العاملي للتحليل النفيس الذي صدر سنة 2002
مذكورا ّإل يف مقال حتت عنوان« :العقدة العائلية» لصاحبه
حتت إرشاف دوميخوال؛ وال نجد هذا املفهوم
ً
(((2
ج .ب .كايو املنشور يف :معجم التحليل النفيس اجلامعي والعائيل ( . )1998واملؤ َّلف النفساين الوحيد
كثريا يف هذه املحاولة -ـ هو هذا الذي صدر يف
الذي نجده َّ
مكرسـًا بالكامل هلذه العقدة  -وقد أفادنا ً
بداية األلفية اجلديدة حتت عنوان يشري رصاحة إىل هذا املركَّب ال ُعـقدي :العقدة األخوية ( )2008ملؤ ِّلـفه
روين كايس(.((2
إىل هذا احلد ،أال حيق لنا أن نتساءل :أليست عقدة األخوة هي عقدتنا األصل التي مل يوهلا التحليل النفيس
بعدُ ما تستحق من العناية والدرس؟ أليست الكراهية والعداء والرغبة يف قتل األخ عنارص كانت هلا
دومـًا األولوية واألسبقية؟ أليست هي عقدتنا األصل منذ البدايات األوىل للعالقة بني اإلنسان وأخيه:
قابيل وهابيل؟ أليست هي عقدتنا األصل يف ذلك املايض البعيد مع يوسف وإخوته ،ويف املايض القريب
مع النبي اليتيم حممد (ﷺ) الذي اشتد عليه ظلم أهله وأقاربه فنزلت عليه هذه السورة القرآنية بالذات؟
أليست هي العقدة املركزية يف الكثري من األعامل األدبية ،الروائية باألخص ،يف العرص احلديث؟ أليست
هي عقدتنا الكربى اليوم ،يف العرص الراهن ،مع عامل يتقاتل فيه املسلم مع أخيه املسلم ،وحيارب اإلنسان
أخاه اإلنسان ،بالكثري من العنف والقتل والكراهية؟

(21) Jean-Bertrand Pontalis et Jean Laplanche, Vocabulaire de la psychanalyse, sous la direction du Daniel Lagache
(Paris: Presses universitaires de France, 1967).
(22) Pierre Kaufmann, dir., L’Apport freudien: Eléments pour une encyclopédie de la psychanalyse (Paris: Bordas, 1993).
(23) Jean-Pierre Caillot, Simone Decobert et Claude Pigott, dirs., Vocabulaire de psychanalyse groupale et familiale,
Tome 1, avec la participation de Didier Anzieu [et al.] (Paris: Editions du Collège de psychanalyse groupale et familiale,
1998).
)(24) Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, et René Kaës, Le Complexe fraternel, psychismes (Paris: Dunod, 2008
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