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This study seeks to devlop the psychological approach by taking
advantage of other théories in psychoanalysis, the latter which is
not only Freud but there are several theories that can say its word
in literary criticism, as an effective tool that explores the depths of
the text and offers new output, especially in the literature of
biography, which I tried to stand by analyzing two models in my
novel "Flower of Age, Imprisonment of Age" through the human
theory of Karl Rogers, the study also aims to encourage creativity
in this color of self-writing, which is a therapeutic writing that the
book benefits from in their personal lives, and in this regard can
reach important results in adopting carl rogers' theory;
Psychoanalyst. 
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سيكولوجية توفيق احلكيم من منظور النظرية اإلنسانية لكارل روجرز يف رواييت السرية الذاتية زهرة العمر وسجن العمر –
أمنوذجا

حممد أمني رواحبي

2

امللخص:

تسعى هذه الدراسة إىل تطوير املنهج النفسي من خالل االستفادة من نظرايت أخرى يف التحليل
النفسي ،هذا األخري الذي ليس هو "سيغموند فرويد" وفقط ،بل هناك عدَّة نظرايت ميكن أن تقول
وتقدم إخراجا جديدا ،خاصة يف أدب السرية
كلمتها يف النقد األديب ،كأداة فاعلة تسرب أغوار النص ِّ
الذاتية ،وهو ما حاولت الوقوف عليه بتحليل منوذجني يف رواييت " زهرة العمر و سجن العمر " عرب
النظرية اإلنسانية لكارل روجرز ،كما هتدف الدراسة إىل تشجيع اإلبداع يف هذا اللون من كتابة الذات؛
الذي هو مبثابة كتابة عالجية يستفيد منها ال ُكتَّاب يف حياهتم الشخصية ،ويف هذا الصدد ميكن الوصول
إىل نتائج مهمة تتمثل يف تبين نظرية كارل روجرز ،ومدى فاعليتها يف استنطاق نص السرية الذاتية وإضاءة
حقيقة مهمة حول األديب ،يف أنه قبل أن يكون روائيا أو شاعرا فهو إنسان وله كل ال ُق ُدرات العالجية،
نفسه بنفسه دون تدخل احمللل النفسي.
يف أن يُعال َج َ
الكلمات املفتاحية :األديب ،السرية العائلية ،التحليل ،النظرية اإلنسانية ،النقد النفسي.

املقدمة:

تسرب أغوار النص األديب ،وقد
استطاع التحليل النفسي أن يثبت وجوده ويبسط كيانه يف الدراسات النقدية كأداة فاعلة ُ
تعدَّدت نظرايته ما بني التحليلية والسلوكية واملعرفية واإلنسانية وغريها ،هذه األخرية " اإلنسانية " بزعامة " كارل روجرز " املفكر
رف بنظريته القائمة على العالج املتمركز حول العميل ،حيث صار حضورها وألول مرة يف هذه الدراسة؛
واملعالج اإلنساين الذي ُع َ
يشكل نقلة نوعية يف حتليل النصوص األدبية وعلى اخلصوص رواية السرية الذاتية أو رواية السرية العائلية ،ل َما هلذه النظرية من أبعاد
جتعل من األديب يُعال ُج وال يُ َعا ََلُ .وعليه نطرح اإلشكالية التالية:
إنسانية وعالجية ُ
كن القول أن النظرية اإلنسانية أكثر فَعالية يف حتليل النصوص األدبية ؟
 إىل ِّأي مدى ُمي ُ
املرجوة يف حقل النقد النفساين؟
قد َم اإلضافة َّ
 -هل تستطيع هذه املدرسة أن تُ ِّ

 -1فن السرية الذاتية يف أدب توفيق احلكيم
 1.1احلياة الشخصية لتوفيق احلكيم:

يعد توفيق احلكيم( ( 1987/07/26-1898/10/09من أبرز رواد الرواية والكتابة املسرحية العربية ،واستطاع أن
يكون من األمساء الالمعة يف اتريخ األدب العريب احلديث ،وكاتب مسرحيته املشهورة(أهل الكهف(  1933تشكل حداث هاما
يف الدراما العربية وبداية لنشوء تيار مسرحي جديد عرف ابملسرح الذهين ،فمعظم مسرحياته من هذا النوع كتبت لتقرأ فيكتشف
القارئ عربها عاملا من الدالئل والرموز اليت ميكن إسقاطها على الواقع يف سهولة لتسهم يف تقدمي رؤية نقدية للحياة تتسم بقدر
كب ري من العمق والوعي ،وترك احلكيم أعماال خالدة ففي الرواايت جند عودة الروح ،عصفور من الشرق ،محار احلكيم وغريها ،أما
 2د ، .جامعة تيارت،
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إن احلديث عن مصطلح السرية هو حديث ذو شجون وإن خري ما نبدأ به هو أن نتناول هذا املصطلح بني املفهوم
اللغوي واالصطالحي حىت نكون يف الصورة.
السنِّة ،وقد سارت سريهتا
أ -لغواي :كلمة السرية مأخوذة من املادة اللغوية َسيَ َر ويف اتج العروس للزبيدي "السرية ابلكسر ُ
والسرية الطريقة ،يقال سار الويل يف رعيته سرية حسنة والسرية اهليئة "(الزبيدي1306،ه،ص ،(387ويف لسان العرب البن
حدث أحاديث األوائل "( ابن
وسري سرية ِّ
منظور " السرية الطريقة ،يقال سار هبم سرية حسنة والسرية :اهليئة ِّ
منظور،2003،ص.(451
ب -اصطالحا :عرف مصطلح السرية تطورات ذات صلة بباقي النُظُم املعرفية األخرى ،إذ تعرف عالقة ابلرتمجة لما هلا من أوجه
اتفاق واختالف على أن " االصطالح واالستعمال مها صاحبا الفتوى يف هذا فقد جرت عادة املؤرخني أن يُسموا الرتمجة
هبذا االسم حني ال يطول نفس الكاتب فيها ،فإذا ما طال النَ َفس واتسعت الرتمجة ُمسيتا سرية "(حسن،1980 ،ص.(28
وقد يقرتن هبا مصطلح آخر وهو " الذاتية " مشكلة مصطلحا متكوان من وحدتني معجميتني " سرية " وتعين ترمجة إنسان
أو قصة حياة ،وذاتية تعين طريقة إنتاجها أو منتجها "( إبراهيم هواري،2008،ص.(22-21
 3.1السرية الذاتية عند النقاد الغربيني:
قد عرف مصطلح السرية الذاتية امتدادا لغواي ،فإنه قد لقي اهتماما من لدن املشتغلني بقضاايه النقدية ومن بني هؤالء
فيليب لوجون الذي سعى إىل وضع مفهوم قار للسرية الذاتية معتقدا أهنا " حكي إستعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن
وجوده اخلاص ،عند الرتكيز على حياته الفردية واتريخ شخصيته "

( (Lejeune,1975,p.14مربزا صفة االستعادة على

أهنا تقنية من تقنيات السرد وطرائقه يف تعامله مع مفصل الزمن ومساراته ،بدءا من املاضي ووصوال إىل اللحظة اآلنية اليت تعد
فإن هذا َّ
احلد يقوم على عناصر تنتمي إىل أربعة أصناف هي:
واحلال هذه حمطة البدء األوىل ،ومن مثِّة ِّ
املوضوع ويتعلق بتاريخ شخصية هلا حياة خاصة شكل اللغة قائم على النثر املرسل ،وضعية السارد عند قيامه ابحلكي
حد التطابق بينهما.
االستعادي ،وضعية املؤلف الذي حييل امسه على شخصية واقعية إىل ِّ
أما جورج ماي يؤكد يف كتابه السرية الذاتية يف أن األجناس املشرتكة بني السرية وابقي أشكال كتابة الذات األخرى،
أتكيدا منه على صعوبة الفصل بينها وبرهنة على ميوعة اجلنس السري الذايت ،واستقصائه على حماوالت
تعريفه(الطريطر،2004،ص.(76.
أن السرية الذاتية هي عموما منط من أمناط النصية
ومن وجهة نظر أخرى ،يذهب انقد آخر مع هيو ج سلفرمان يف " ِّ
دمج
البيين القائم بني األدب وغري األدب "(ت،انظم وآخر، 2002،ص ،(144،حيث يُ َ
يتموضع فضاؤها األديب عند السطح ِّ
كل من الزمان واملكان يف بوتقة واحدة ،فموقع السرية الذاتية األجناسي بناء على هذا الفهم ال هو داخل األدب وال هو خارجه،
أل ِّن نصيتها " تستغل عند نقطة تقاطع الزمانية احملضة واملكانية احملضة ،يف مكان االختالف حيث يلتقيان ،والزمانية احملضة للسرية
الذاتية هي حياة كاتب السرية الذاتية اخلاصة { }...أما املكانية احملضة للسرية الذاتية هي عمل من جهة كونه شيئا موضوعا على
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الرف أن بني يدي شخص ما ،لذلك ميكن متييزه عن أي شيء آخر "(سلفرمان،2002،ص. (147،
ِّ
 4.1السرية الذاتية عند النقاد العرب
قدموا كالنقاد الغربيني موقفهم من كتابة
كان للثقافة العربية يف العصر احلديث دورا ابرزا من خالل نقادها العرب الذين ِّ
السرية الذاتية ومن ذلك جند ما ذهب إليه حممد صابر عبيد يف تعريفه السرية ،مبا هي منط سردي حكائي ينتظم يف فضاء زمكاين
العمق والغىن ما يستحق أن يُروى
حمَدَّد ،يتوىل فيه الراوي ترمجة حياة ذات خصوصية إبداعية يف جمال حيوي أو معريف ،فيها من ُ
وختصب معرفته ابحلياة من خالل اإلطالع عليها واإلفادة
قدم جتربة ميكن أن تُثري جتارب القارئ،
ليُ ِّ
ِّ
منها(عبيد،2007،ص. ( 109،
وتقرتح أمال التميمي تعريفا آخر للسرية الذاتية حسبها " حكي استعدادي نثري ،يتِّسم ابلتماسك والتسلسل يف سرد
األحداث يقوم به شخص واقعي عن وجوده اخلاص ،وذلك عندما يركز على حياته الفردية ،وعلى اتريخ شخصيته بصفة خاصة
أن ما يكتبه سرية ذاتية"(شاكر،2002،ص(.16،
يصرح الكاتب أبسلوب مباشر وغري مباشر ِّ
ويشرتط فيه أن ِّ

ويشري عبد السالم املسدي إىل مفهوم السرية الذاتية انطالقا من إطار اهتمام الفرد حبياته الشخصية وما حتمله من تضافر
ضربني من ازدواجية الظاهر والباطن من جهة ،واملوضوعي والذايت من جهة أخرى ،فإذا هبذه االزدواجية املتضاعفة معضلة فنية ال
يقاس توفيق الكاتب فيها إال مبقدار إحكام نسيج ظفريهتا ،على أن الثنائية اليت جتتمع فيها تتبع األحداث اخلارجي واستبطان
أحوال النفس الداخلي ،هي ما يدفع الناقد إىل استشفاف طبيعة االلتحام يف هذا اجلنس بني مستلزمات األان يف حاضرها
ومقتضيات الغائب من األحاسيس واملشاعر(املسدي،1983،ص ،(114،وعليه ميكن القول أن السرية الذاتية ُّ
تعد نوعا من كتابة
صر املسافة الزمنية على مساحة َورقية يف ظاهرها تبدو
إثبات وأتريخ للذات "األان" بني ماضيها وحاضرها ،وبني اللحظتني ُختتَ َ
مظهرا من مظاهر النسيان وختليد الذات من خالل عرض ألحوال األان يف كل تفاعالهتا العاطفية وفقا لسياق زمين يكون مبثابة
عصا موسى اجلديدة اليت تعيد قراءة واقع حياهتا برؤية جديدة ،لتكون أمام رحلة البداية النهاية ،وتعتمد نصوص السرية الذاتية
على مجلة من النقاط سنذكرها دون تفصيل وشرح ،فمنها امليثاق السري الذايت  ،L’act autobiographiqueالتطابق
املفرتض بني اسم املؤلف والسارد والشخصية املركزية واالعرتاف ودافع الكتابة السري ذاتية ،وعليه فقد استطاع الكتاب العرب مع
بداايت القرن العشرين أن ينحو حنو هذا املشروع يف كتابة السرية الذاتية فنجد طه حسني يف " األايم " ،أمحد أمني "حيايت" ،عبد
القادر املازين " قصة وحياة " ،عباس حممود العقاد "أان" ،إلياس فرحات " قال الراوي " توفيق احلكيم " سجن العمر و زهرة العمر
متكن
خنصص هلا عنصرا خاصا ،و ِّ
" اليت هي موضوع دراستنا التطبيقية التحليلية من منظور النظرية اإلنسانية لكارل روجرز واليت ِّ
هؤالء ال ُكتاب من جتاوز مراحل التأسيس عرب إحياء السياقات الذاتية للنص السردي يف األدب العريب مبا حييل األان منطلقا للفعل
لمس ذواهتم والكشف عن مكبواتهتم
اإلبداعي ،الذي تتشكل فيه اهلوية النصية ،فبدأ كتاب هذا الطور رحلة الدفاع عن مشروعية تَ ُ
فين ووعيا لديهم بضرورة الكتابة يف هذا النوع من السرود فراحت
واسرتجاع ما احتفظت به ذاكرهتم وهو ما يعكس حالة نُضج ٍِّّ
املنجزات السري ذاتية تتواىل ابلظهور تباعا(إدليب،2008،ص ،(29-28،وتقوم السرية الذاتية على آليات اشتغال عملية السرد
حتت ما يعرف ابلوظيفة السردية اليت تشكل جزء مهما يف رواية كتابة األان.
 5.1الوظيفة السردية يف رواية كتابة الذات
يف كتابة رواية إثبات الذات يتم تسريع وترية السرد استعانة ابلتلخيص واحلذف ملا هلما من دور يف مللمة شتات األحداث
يتم إبطاء اإليقاع السردي يف موضعني :املشهد ،الوقفة ،فيهما
واختصار املسافات الزمنية وتقدمي األهم من املواقف على املهم ،كما ُّ
يقدم السرد " أحدااث ما وقعت يف زمن طويل
الكاتب يستوقف املكان والزمان متأمال أو متذكرا أو واصفا ،ويراد ابلتلخيص أن ِّ
نسبيا يف مساحة صغرية ال تناسب مساحة احلدث الزمنية { }...وحيدث هذا يف حالة سرد أحداث تتكرر ابستمرار فال َجدوى
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حيقق نوعا من التطابق النسيب بني احلكاية واملحكي؛ حبيث َّ
إن املدَّة اليت تستغرقها
َّأما املشهد فهو مصطلح يُفتَ َرض " أن ِّ
َ
عملية احلكي ،ما دمنا نتخيِّل احلادث ونتصوره"(مويقن،2005،ص (196،فيتساوى فيه زمن القول وزمن احلكاية وغالبا ما
يكون املشهد حواراي أو رسائل أو ُخطب ،بينما حتدث الوقفة يف مواضع الوصف أو التأمل؛ فيغيب فيها الزمن لصاحل املكان أو
ويظل القول مستمرا يف تتابعه؛ إيذاان ابنقطاع الصريورة الزمنية ،ويشمل هذا النوع
اإلنسان(إبراهيم هواري،2008،ص(80،
ُّ
التحليل النفسي واألحالم واخلياالت واملونولوج؛ إىل جانب الوصف الذي يوقف السرد ويُعطِّل زمن ال َقص ،وتتحدد وظائفه
مجايل إهباري ،والثانية
بشكل عام يف وظيفتني أساسيتني ،األوىل مجالية :ميثل فيها اسرتاحة وسط األحداث السردية ويكون له بعد ِّ
توضيحية دالة على معىن معني يف إطار سياق احلَكي(حلميداين،2000،ص ،(79،ممِّا يؤدي إىل إبطاء وترية السرد وكسر راتبته
وثين مساره وتعطيل حركته ،وإىل جانب كل هذه التقنيات هناك تقنية أخرية تدعى االستباق الذي يعين " القفز ابلسرد إىل نقطة
زمنية واقعة يف املستقبل ابلنسبة لزمن السرد الذي تقع فيه هذه ال َقفزة "(إبراهيم هواري،2008،ص (75،وكأهنا مبثابة نقلة
إستشرافية تقوم على التنبؤ مبا هو قادم.
 .2معامل النظرية اإلنسانية لكارل روجرز
 1.2احلياة الشخصية لكارل روجرز:
كارل روجرز(  08يناير  04 – 1902فرباير  ( 1987عامل نفس أمريكي مرموق ،قام رفقة أبراهام ماسلو بتأسيس
التوجه اإلنساين يف علم النفس السريري ،وساهم أيضا بوضع العالج النفسي غري املوجه الذي أطلق عليه مصطلح العالج املتمرَكز
حول العميل ليؤكد أن نظريته ميكن تطبيقها يف كل التفاعالت بني األشخاص وليس على التفاعل بني املعالج والزبون ،واعتقد
روجرز أن الدافع األساسي ألفعال البشر هو الرغبة يف التحقيق الذايت وأن املشاكل النفسية تعرف ظهورا من خالل عدم التالؤم
بني " الذات " و" الذات املثالية " و " الذات العملية " ،ميكن تاليف عدم التالؤم هذا عن طريق تربية تشدد على التقبل غري
املشروط ،االستعداد لتقبل شرعية مشاعر اإلنسان وأحاسيسه (.ويكيبيداي (
 2.2دعائم وأسس نظرية كارل روجرز:
إن نظرية كارل روجرز يف مفهومها تقوم على فهم الشخصية فهي حترص أن تكون دائما حتمل يف طابعها اجلانب
اإلنساين ،وهي يف األساس نظرية ظاهرتية تعمل على احرتام روجرز للكائنات البشرية كأفراد هلم يف طبيعتهم نزعة شديدة حنو النمو
وحتقيق الذات وفهم للواقع؛ فلو حرران على حد قول روجرز اإلنسان من املؤثرات املفسدة يف جمتمعه لكان جديرا أبن يوظِّف
قدراته الشخصية والتفاعل مع اآلخرين ،ويتفادى ما حياول تشويه حتقيق منو أفضل للذات(ت،صبح وآخر،2001،ص.(194،
يعتقد روجرز أن اإلنسان لديه القدرة على أن يضع يده ابلضبط على ما جيعله غري سعيد يف حياته وأنه يستطيع أن
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ِّأما احلذف فهو يف ُعرف املهتمني ابلسردايت ُّ
يعد تقنية زمنية تشرتك مع اخلالصة يف تسريع وترية السرد والقفز على
احلواجز األحداث ،ويلجأ إليها لصعوبة سرد األايم وأحداثها بشكل متسلسل دقيق(القصراوي ،2003،ص (232،وبعبارة أخرى
القصة فال يذكرها وميكن للقارئ أن
ميثل احلذف " تقنية سردية يتجاهل مبقتضاها السرد فرتات زمنية تدخل ضمنيا يف إطار زمن َّ
يتوقعها من منطلق تتابع األحداث ومتطلباته الزمنية "(إبراهيم هواري،2008،ص(83،؛ وذلك ابلرتكيز على أحداث بعينها دون
تفصيل القول يف مواقف قد ال يكفي نتاج إبداعي حمدود على استيعاهبا.
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سرداي من تكرارها بل تُلخص"(إبراهيم هواري،2008،ص (85،بوصفها اعتيادية فيلجأ الكاتب إىل تسريع السرد تلخيصا
لألحداث واختصارا ألزمنتها ،وتظهر تقنية التلخيص يف عناوين السري الذاتية من خالل تكثيف األحداث وتلخيصها وهو ما
سنراه يف ثنائية توفيق احلكيم يف روايتيه زهرة العمر وسجن العمر.

Mohamed Amine ROUABHI

يساهم يف إحداث التغيريات الالزمة للتخلص من أسباب عدم رضاه؛ وهو امل َخ َول األول يف أن يبذل جمهودا للتخلص من
ُ
اضطراابته ألنه لب العالقة بني الفاحص واملفحوص( ت،صبح وآخر،2001،ص ،(198،وحسب روجرز ال ينحصر دور
قدم القبول والفهم وأحياان
الفاحص يف أن يسدي النصح أو أن ي َق ِّوم حياة املفحوص إىل الطريق الصحيح ،فاألحرى به أن يُ ِّ
التوضيح أثناء عملية كفاح العميل ومعاانته ليصبح أكثر وعيا بنوازعه الداخلية وجتاربه غري املدركة( ت،صبح
وآخر،2001،ص(199،
كل هذا يعود إىل طريقة تفكري روجرز اليت خلفيتها ثقافية جمتمعية تعود إىل األعراف والتقاليد اليهودية املسيحية منذ نشأته
إىل جانب خرباته هو الذاتية وعمله العالجي كما أن أحباثه يف الدراسات النفسية هلا نفس التأثري يف هذا السياق ،ويبقى تركيز
روجرز على حتقيق اإلنسان لطبيعته؛ حيث ينظر إليه ككائن بشري شامل ومتكامل غري جمزأ وهذه النزعة هي املصدر األساسي
لطاقة اإلنسان يف حياته ،الطاقة حنو البقاء والتقدم كما تشمل جماالت كاحلصول على املاء واهلواء والطعام وكافَّة احتياجات
اإلنسان(ت،صبح وآخر ،2001ص ، (206،وألن األمر متعلق ابلنفس؛ فهو عنصر مهم يف علم النفس روجرز لدرجة أن نظريته
متعددة خلربات الفرد يف احلياة(ت،صبح
يشار إليها أحياان نظرية حتقيق النفس لطبيعتها " فالنفس هي نتاج ملظاهر ِّ
وآخر،2001ص ( 207،وحسب روجرز" إن نزعة اإلنسان لتحقيق نفسه تصبح ابلفعل واقعا يتمثل فيه ذلك اجلزء من
الشخصية البازغة واملتكونة هلذا الكائن ،يسمي روجرز هذه النزعة ألن يكون الفرد خليقا بتحقيق طبيعته بصورة واقعية ،هذه النزعة
أو اإلرادة ميكن اعتبارها النبتة األساسية لوجود اإلنسان يف احلياة ،النمو هو نتاج تطور الكائن حنو البقاء وحتقيق ذاته بشكل
أفضل "(ت،صبح وآخر،2001،ص (210،وهلذا يعتمد روجرز على العميل يف نظريته ابعتباره الفاعل واملتفاعل حنو تقييم ذاته.
 3.2عملية تقييم العنصر البشري لنفسه:
يرى روجرز أن هذا املفهوم مبثابة ُم َك ِّمل لنزعة حتقيق الكائن لنفسه يف الواقع ،وإن عملية التقييم تبدأ من مرحلة الطفولة
إبكسابه القيم اإلجيابية والسلبية عرب جتاربه ،حيث يتم بصورة مضطردة ومرنة تعمل بسالسة ،ويكون التقييم إجيابيا أو سلبيا
لألشياء وفق إذا ما كان هذا الشيء حيافظ على منوه وتطوره أو العكس(ت،صبح وآخر ،2001،ص ،(212-211وهنا يعتقد
روجرز أننا يف احلقيقة سوف نكون يف حالة نفسية أفضل لو رجعنا إىل هذا األسلوب البسيط يف التقييم دون تفكري
وتعقيد(ت،صبح وآخر،2001،ص(213-212،
 4.2التقدير اإلجيايب غري املشروط:
ُّ
ويعد هذا املبدأ من أهم مبادئ "روجرز" يف علم النفس حيث هذا التقدير غري املشروط وغري املقيِّد للنفس حيتفظ به
ُ
الكائن عندما يؤمن أن أفكاره وأحاسيسه ومشاعره وجتاربه هلا نفس القيمة اإلجيابية اليت ستجلب له تقدير وقبول اآلخر[ ]...كما
ٍّ
مساو لتعبريات تقدير إجيايب غري مشروط(ت،صبح
يقرتح روجرز تعبريات القبول ومكافأة الذات كتعميم
وآخر،2001،ص(217،
 5.2االنسجام والتوافق من عدمه:
َّ
إن مفهوم االتساق وغري االتساق لدى "روجرز" من خالل جتاربه العالجية ،حيث الحظ مدى اجلُهد الذي يبذله العميل
عدل من فهمه لذاته ،لكي يصبح أكثر اتساقا مع اخلربات والتجارب الطبيعية للفرد ،فهدفه األساسي يف العالج املتمركز
لكي يُ ِّ
حول العميل ،هو الوصول إىل تلك احلالة من االتساق(ت،صبح وآخر،2001،ص( 22،
 6.2اإلنسان املُوظِّف لقدراته بشكل كامل:
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العميل تتصف ابالتساق والصدق والرتابط والتواصل اجليد.
العالقة بني املَُعالج و َبغض النظر عن سلوكه ومشاعره أو
التقدير االجيايب من قبل املعاَل غري املشروط للعميل ،كونه كائن جدير ابالحرتام ِّأوضاعه.
فهم املريض حبيث حياول املعالج الدخول داخل التجارب الشخصية لطالب املساعدة النفسية ،حيث ينزع املعالج إىل َخلقٍّ
ويقرتب أكثر من جتاربه ،كما يضيف روجرز أنه
يعرب عن نفسه
جو من الدفء والقبول َ
َ
ليجد فيه املريض نفسه قادرا أن َِّ
العميل حيث أن هذا اإلشراك ال َف ِّعال للمريض
هناك اجتاه يف أسلوب العالج املرتكز على املريض حنو االنفتاح الكامل على َ
يساعد على إثراء التجربة العالجية(ت،صبح وآخر،2001،ص( 231،232
يف هذه العالقة العالجية قد
ُ
وعليه ميكن القول أن هذه هي أهم مرتكزات ومعامل النظرية اإلنسانية لكارل روجرز يف ميدان علم النفس ،هذه النظرية اليت
أردت من خالله أن تكون حاضرة يف الدراسة النقدية وهذا من خالل إسقاطها على األعمال األدبية من حيث التحليل ،وهو ما
سأعرضه يف العنصر اآليت يف حتليل منوذجني روائيني لألديب والروائي " توفيق احلكيم " ابعتباره منوذج الدراسة التطبيقية فاحلكيم
قبل أ ن يكون أديبا وكاتبا هو ابلدرجة األوىل إنسان وهذا الذي يهمنا ويعطينا الضوء األخضر يف التعرف على مدى فعالية النظرية
اإلنسانية يف سرب أغوار النص الروائي اخلاص أبدب السرية الذاتية أو أدب السرية العائلية.
 .3دراسات نقدية يف حتليل رواييت " سجن العمر وزهرة العمر " لتوفيق احلكيم
1.3فلسفة احلياة يف سرية توفيق احلكيم الذاتية:
إن احلديث عن فلسفة احلياة عند توفيق احلكيم من خالل روايتيه " سجن العمر وزهرة العمر" يقودان إىل استعراض أهم
الدراسات النقدية اليت تناولت ه ذين العملني ابلتحليل ،وقبل أن نطبق النظرية اإلنسانية لكارل روجرز على الروايتني ونرى الفرق
بني دراستنا والدراسات السابقة ،سأعمل على الوقوف عند بعض حتليالت النقاد فمنهم من تعامل مع فلسفة احلياة لدى توفيق
احلكيم من خالل ثنائيتيه الرائعتني حيث تشكالن نواة سريته من خالل الكشف على هوية النص السري ذايت يف عالقته بفعالية
احلَكي االستعادي يتأتى ابلبحث عن الدالالت واألبعاد اإلنسانية الغائرة يف فجوات النص ومفرداته املشكلة جلمله؛ اليت يبقى
معناها متصال مبدى قدرة الكاتب على استثمار خمزون الذاكرة ،بوصفها عنصرا مؤثرا من عناصر اسرتجاع األحداث ابستحضار
صور املاضي ووصل أحداثها بلحظة الراهن رغبة من املبدع يف البناء يف أروقة املاضي ،كلما رأى أن ذلك قد يضيف شيئا إىل
حياته وميثل أيضا مألً لثغرات تبدو انقصة يف حاضر السرد(بنت حيىي احلكمي،2006،ص(605-604،
واحلديث عن االستعادة يكون مقروان بعملية االسرتجاع الذي يقودان إىل أنواعه اليت منها اسرتجاع ماهو مؤمل؛ ويف تتذكر
الشخصية ما هو خمزن يف حياهتا فتعيده إىل أحداث ماضية ال يستطيع املرء اجلزم مبدى أتثريها إال يف مراحل الحقة يف سلسلة
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ويواصل روجرز أتكيده على أمهية العالج املرتكز حول الذات الذي هو مبثابة الركيزة اليت تقوم عليها نظريته اإلنسانية،
وتكمن فاعليتها أكثر يف ثالثة ظروف إضافية وهي كاآليت:
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َّ
إن هذا املفهوم له َوضع مثايل كما يقول روجرز فهذا املخلوق االفرتاضي هو مبثابة التحقيق األمثل لكيان الفرد ،ال توجد
هنا قيم االعتبار ومن مث فتقدير الكائن لنفسه يكون غري مشروط ،لكن الواقع يقول أن هذا الوضع غري موجود بشكل فعلي حبيث
أن الناس يُوظفون قدراهتم وحيققون ذواهتم [ ]...وفق شروط النسبية غري املطلقة ،فالشخص املوظف بصورة كاملة لنفسه وقدراته
هو ذلك الكائن القادر على املضي بصورة بنِّاءة اجتاه احلصول على مز ٍّ
يد من النمو وحتقيق الذات والواقع(.ت،صبح
ُ ِّ
وآخر،2001،ص( 225-224،
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السرد داخل العمل السري ذايت(النعيمي،2004،ص ،(35،وارتبطت هاتني الروايتني بعملية االستعادة ملا هو منسي حتت كنف
الطفولة بذكرايهتا وبراءهتا وسكينتها ،حمطة من احملطات احلياتية اهلامة يف بناء شخصية احلكيم وقيمه األخالقية والنفسية ،وإن
متجددة للنص رمزاي؛ الحتوائه داخليا على زمنني
كانت متثل استعادة للحظات الوالدة يف رواية " سجن العمر " ،فإهنا والدة ِّ
أحدمها حاضر وهو زمن الكتابة والثاين زمن احلدث( ماضي ،حاضر ،مستقبل ( ،أما زمن النص السري ذايت من منظور القارئ
فهو زمن داخلي؛ تعني على حتديده طبيعة األحداث اجلارية داخل النص ،وهبذا يصبح القارئ يرى نفسه يف نصوص السرية الذاتية
وكأهنا نسخة طبق األصل عن حياته ،أما يف روايته " زهرة العمر " اليت متثل النواة األوىل جمموعة من الرسائل املتلونة أبلوان من
االنفعاالت واملشاعر؛ اليت شفت عن صدمة عميقة األثر قوامها اكتشاف احلكيم حلقائق حياته ،كل هذا متَّ عرب إعادة متثل الواثئق
املكتوبة أي من خالل اكتشاف قيمتها الرمزية الضمنية( الطريطر،2004،ص(.465-464،
 2.3حتليل جورج طرابيشي لرواييت زهرة العمر وسجن العمر لتوفيق احلكيم:
استطاع جورج طرابيشي من خالل وعيه ابملنهج النفسي الذي مسح له إبسقاط النظرية التحليلية لسيغموند فرويد على
األدب العريب ،من خالل األعمال الروائية اليت تناوهلا ابلتحليل النفسي وهو ما سنتحدث عنه يف رواييت "سجن العمر وزهرة العمر
" اليت قدَّم فيها الناقد طرابيشي رؤية خمتلفة عن سابقيه ،حيث ينقلنا إىل صورة املرأة بني الواقع واخليال عند توفيق احلكيم ،يف

مستوى آخر للرواية العائلية مركزا على رواية " سجن العمر " ،فنجده ينطلق من اجلانب الطفلي للحكيم ومن السرية الذاتية
الواقعية ليحكم على عمله األديب ،حيث يرى أن احلكيم يعاين من استبداد األم ،وميثل هذا ابملثلث األودييب الذي قاعدته األم
ويعرفنا عن طبعها قائال " :ومن الصفحات األوىل يطالعنا وصف لألم حيضر إىل األذهان حاال تقسيمات( األم الفالوسية (
ِّ
املتعارف عليها يف أدبيات التحليل النفسي( طبع حاد ( ،خلق انري ،مع ذكاء فطري "(طرابيشي،1982،ص ،(61،ومع
اجلانب الطفلي للحكيم يؤكد أيضا على أن السبب احلقيقي يف كره االبن ألمه يعود ملرحلة الطفولة ،فمحسن يعرتف أبن نفوره من
أمه ليس لسبب طبقي كما تصور لنا ،وإمنا يعود السبب إىل السنوات األوىل من الطفولة اليت هي يف احلقيقة السنوات اليت ميتلئ
خزان الالشعور " ،كانت والدته حتس دائما أن ما يربطها اببنها إمنا هي صلة تكاد تكون رمسية شرعية ال أكثر ،وطاملا رأت
فيها ِّ
ذلك منه ومن نفسها ،وال تعلم إن كان السبب افرتاقه عنها منذ سنني االلتحاق مبدارس مصر أو السبب اختالف طبائعهما منذ
أن بدأ الغالم يعقل ..وأهنا ما كانت ترى منه اتفاقا معها يف امليول ..وطاملا رأته يُؤثر الوحدة أو اللعب مع رفاقه الصغار ،على
اجللوس إليها"(طرابيشي،1982،ص( 59،
ويؤكد طرابيشي أمهية املراحل يف منو تفكري الطفل وسلوكه خاصة اجتاه األم ،فهناك من َحي ُّن إىل فردوس األم اليت منحته
ولعل احلكيم هو اآلخر الذي عاش طفولته وهو سجني األم الفالوسية ،ويفرق
عطفها ،وهناك من يُفلت اندفاعا من سجن العمر َّ
خاصة يف ساحة الالوعي بني األم احلقيقية اليت مهدها الواقع واألم
الباحثون بني مفهومني لصورة األم اليت ختتلط لدى الطفلِّ ،
اهلوامية اليت مهدها اخليال ،ونرى احلكيم يفضل األم اهلوامية املوجودة يف خياله وينتصر هلا ،لكن ال تتوفر لديه سوى صورة لألم
عما فقده من األم
عوضه َّ
الشريرة املوجودة يف أرض الواقع ،ولذلك سعى احلكيم يف رواية " زهرة العمر " البحث عن أم أخرى تُ ِّ
األوىل.
ومن خالل دراسة طرابيشي ميكن القول أنه ركز على رواية " سجن العمر " ملا تعكسه من تفاصيل مهمة يف حياة توفيق
احلكيم ،لنكون أمام شخصية أوديبية تعاين من ضرابت األم الفالوسية الصارمة ،وهبذا نكون أمام رؤية جديدة يف حتليل هاتني
الروايتني ،وعليه سأضيف دراسة جديدة أطمح من خالهلا تقدمي نظرة أخرى غري اليت تناوهلا الباحثون يف سرب أغوار هذين
العملني.
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تعد نظرية كارل روجرز يف التحليل النفسي من أهم النظرايت اليت تعاملت مع العميل كإنسان ،هلذا أتخذ امسها منه
وتدعى النظرية اإلنسانية ،وألن توفيق احلكيم قبل أن يكون أديبا فهو إنسان ،فحاولت أن أقف عند شخصيته ابلتحليل من خالل
روايتيه " سجن العمر وزهرة العمر "؛ أجس فيها نبضا جديدا يضيف نقلة نوعية وجديدة يف الدراسات النفسية النقدية ،وحسب
اطالعي ال أحد من الدارسني قام إبسقاط هذه النظرية على األعمال الروائية وأعترب هذا نقطة حتول يف استخدام املنهج النفسي
قد تكون نقطة انطالق حنو تطوير هذا املنهج على ضوء نظرية كارل روجرز.

Volume: 4

 1.4سيكولوجية العنوان:

ولعل ما يستوقفين من خالل هاتني الروايتني هو العنوان الذي هو مبثابة حلقة مهمة تعطينا إشارة وحملة حول مضمون
ِّ
النص الروائي ،وإن أول عمل كتبه توفيق احلكيم هو رواية " زهرة العمر " سنة  ،1943مث كتب بعدها رواية " سجن العمر "
 1964وما يلفت ال نظر يف هذين العنوانني اشرتاكهما يف كلمة العمر أي مبعىن حياة توفيق احلكيم وهو ما يوضحه عرب كتابه
الذي حيمل عنوان " حيايت " ،الذي يتحدث فيه عن قصة حياته من الناحية االجتماعية والعائلية وخاصة مرحلة طفولته اليت
حياول استعادهتا من جديد بثوب الرمز ،وقد فعلها عرب الفن الذي هو عملية بعث وإحياء.
لنبدأ أوال بعنوان رواية " سجن العمر " حيث يتالشى ضمري األان ويتماهى مع شخصية توفيق احلكيم من ابب رمزي
حياول من خالله إيهام القارئ وتشتيته ،وكقراءة سيكولوجية للعنوان فكلمة " سجن " حتمل يف داللتها كل ألوان العذاب واألمل
واملعاانة ،وكأننا أمام ثنائية تتمثل يف اجلالد والضحية ،وعليه أتساءل تُرى من هو اجلالد والضحية يف هذه الرواية ؟
ِّأما رواية " زهرة العمر " ميثل فيها العنوان عتبة مهمة جدا وحياول فيها الروائي أن يتماهى وخيفي نفسه؛ لكن ترك ما يدل
عليه وهو ما تقدمه لنا القراءة السيكولوجية هلذا العنوان ،فكلمة زهرة حتمل يف طياهتا عدة دالالت منها األمل والتجديد وهلا يف
مصرح به يف الرواية.
معانيها كل التفاؤل ،فهي تعد لغة وتؤدي رسالة تفصح عن مضمون شخصية توفيق احلكيم غري ما هو َّ
 2.4الصورة الواقعية والصورة املثالية:
تظهر الصورة الواقعية وا لصورة املثالية يف رواييت " سجن العمر ،زهرة العمر " لتوفيق احلكيم عرب ثنائية احلقيقة واخليال ،إهنا
عرب عنها يف رواية " سجن العمر " ،اليت يتحدث فيها عن مراحل طفولته املتمثلة يف حرمانه من
حقيقة حياة توفيق احلكيم اليت َّ
حنان األم اليت وصفها طرابيشي أبدبيات التحليل النفسي " األم الفالوسية " الصارمة ليس مع ابنها فقط بل حىت مع زوجهاِّ ،أما
يف رواية " زهرة العمر " اليت ينقلنا فيها احلكيم إىل الصورة املثالية عن طريق اخليال الذي وجد فيه ما فقده يف واقعه من خالل رواية
" سجن العمر "
هلذا يؤكد " روجرز " على مدى قدرة الفرد يف االستبصار بذاته والتمعن يف جتاربه الداخلية غري املتسقة؛ مبعىن إدراكه لتلك
متعنها وتفسريها ،وعلى هذا نالحظ توفيق احلكيم من خالل روايتيه النموذجني
شوَهة وفقط هو القادر على ُّ
اخلربات لكن بصورة ُم َّ
وجسدها يف رواية " سجن العمر " ذات الصورة
أن يعي جتاربه الداخلية اخلاصة بعالقة( أم ،طفل ( اليت عاىن منها يف طفولته ِّ
تضييق املسافة بني
الواقعية ،وانتقاله إىل اختيار الصورة املثالية يف رواية " زهرة العمر "؛ ليكون منحاه العالجي حسب " روجرز "
ُ
صورته املثالية والواقعية وأيخذ مفهوما واعيا بذاته بعيدا عن املثالية وأكثر إدراكا ووعيا لواقعه وجتاربه ،رمبا كانت أكثر جتسيدا يف
رواية "عودة الروح " ويف أعماله األخرى اليت تناول فيها املواضيع االجتماعية والسياسية ،وألن توفيق احلكيم إنسان قبل أن يكون
كاتبا وروائيا فقد استطاع أن يستبصر يف ذاته ويتقبل ما هو عليه ،ويتبىن أما جديدة يف مدينة اخليال تغدق عليه حبناهنا وحبها
وينسى األم الواقعية الصارمة واملستبدة ،وهنا نؤكد مرة أخرى أن األديب يُعال ُج وال يُعا ََلُ فهو ال حيتاج إىل طبيب نفسي ،وهذا ما
يوضحه روجرز يف نظريته " فاملعالج عندما يكون متَّسقا مع نفسه ،متقبال للمريض ،ويتَّسم ابحلسم يف جلسات العالج؛ فإن
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ص ويتمعَّ َن يف جتاربه الذاتية الداخلية غري املتَّسقة مع تقييم املريض احلايل
املعاَل يف هذه احلالة يتيح للمريض أن َ
يفح َ
لنفسه"(ت،صبح وآخر ،2001،ص(233
إن ما يلفت االنتباه يف شخصية توفيق احلكيم هو كتابته لرواية " زهرة العمر " قبل " رواية سجن العمر " اليت جاءت اثنيا
من خالل الفرتة الزمنية اليت كتبت فيهما هاتني الروايتني ،وهذا ال ميكن أن نغفله ومنر عليه مرور الكرام ،فله أيضا داللته
السيكولوجية اليت تقودان إىل أنه كان عليه أن يكتب " سجن العمر " أوال مث اثنيا " زهرة العمر " ،لكن توفيق احلكيم آثر إال أن
يكتب " زهرة العمر " أوال ألنه يريد أن يعيش ابألم اليت اختارها يف عامله اخلاص ،األم الطيبة واحلنونة رامسا هلا صورة أبدية بعيدا
كل البعد عن أمه احلقيقية اليت متثل واقعه املعاش.
ُ
 3.4مقارنة بني فرويد وروجرز
يف هذا العنصر أحاول أن أقف عند جهود كل من "سيغموند فوريد" و"كارل روجرز" من ابب املقارنة بني الرجلني يف
لعل ما نبدأ به هو ما قدَّمه فرويد الذي أعطى اقرتاحات قوية حول الطبيعة األساسية لإلنسان ،مؤكدا
مضمار التحليل النفسي ،و َّ
يف هذا السياق على العوامل املوروثة اليت تتطلب ما حيقق هلا االرتياح ،وهذا ال يكون إال من خالل الدافع اجلنسي والعدواين الذي
مصدره قائم على غريزيت احلياة واملوت اليت توجه اإلنسان ،كما جند فرويد مييل إىل التشاؤم والشك عكس ما هو عند روجرز" ،
ويهدف عالج التحليل النفسي إىل تقوية الذات الشعور واملظاهر العقالنية للشخصية اإلنسانية حىت ميكن خالل املعرفة ضبط
الغرائز والرغبات الدافعة وحماولة إجياد إخراج مناسب هلا ،مبعىن إخراج ال يؤدي يف النهاية إىل إضرار شخصي أو
اجتماعي"(ت،صبح وآخر،2001،ص (260هذا فيما خيص رؤية فرويد العالجية من خالل أفكاره القيمة اليت ال تزال على
يومنا هذا تغين ال ساحة املعرفية يف شىت اجملاالت ،اليت من بينها األدب واإلبداع بصفة عامة الذي هو جزء ال يتجزأ من علم
النفس ،وعلى ذكر اإلبداع فقد طبق فرويد نظريته على العديد من النماذج األدبية خاصة األدب اإلغريقي من أعمال شكسبري
جل مصطلحاته
ودوستويفسكي وغريها من األعمال الروائية ،اليت جعل منها َّ
حجة على صحة نظريته والدليل على ذلك أن َّ
النفسية أخذها من األدب ،وهذا ما يعزز ويؤرخ لصلة عميقة بني األدب وعلم النفس ومما ُحيسب لفرويد هو تفعيله للحيل
الدفاعية ،اليت من بينها حيلة التسامي اليت هي حتويل جملرى الطاقة الغريزية إىل أنشطة مرغوبة من اجملتمع ،كأن تظهر يف شكل
رواية أو قصة أو قصيدة وهو ما نراه مثال يف أدب توفيق احلكيم يف رواايته؛ وهو يتسامى خبياله كما جنده يعرب عما هو مكبوت يف
داخله وقد عرب عنه يف روايته "سجن العمر"َّ ،أما " كارل روجرز " فهو خيتلف اختالفا واضحا عن فرويد من حيث األفكار
واملبادئ وطرق العالج ويف العديد من املفاهيم ،وما يبدو عليه هو أنه متفائل أكثر من فرويد املتشائم كما جنده يؤمن ويثق يف
الطبيعة األساسية لإلنسان ،ونظرته إىل السمات الوراثية ينبغي أن تعرف حرية يف إطالقها ملا هلا من فائدة على مستوى السلوك،
ويرى روجرز أيضا أن الفرد حني يكون بعيدا عن طبيعته األساسية فإنه قاب قوسني أو أدىن من األذى على املستويني الشخصي
واالجتماعي(ت،صبح وآخر،2001،ص ، (262-261أما العالج عند روجرز يقوم على خلق مناخ من القبول والفهم العاطفي
الذي يعطيه الضوء األخضر يف البحث عن اخلربات الداخلية ،مع التأكيد على اجلانب الشعوري يف العالج املتمركز حول العميل،
فروجرز خيتلف عن فرويد فهو يتقبل ما يقوله العميل وال يبحث يف معاين ما يبوح به ،كما يتيح له الفرصة يف تكرار ما يعرب عنه
تعزُز لديه
كلما تقدم العالج ،فهو يرى يف ذلك اكتشافا أكثر خلربات أخرى متيحا للعميل أن يكتشف ذاته ومع تقدم العالج ِّ
القدرة أكثر يف العالج ويف إهنائه(ت،صبح وآخر،2001،ص.(267-266
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 تطوير املنهج النفسي يف الدراسات النقدية وتبين نظرايت جديدة تضيء الساحة املعرفية واخلروج عن الفرويدية اليت صارتشغف الدارسني يف التعامل مع النصوص األدبية.
 تظهر فعالية النظرية اإلنسانية لكارل روجرز املتمثلة يف العالج املتمركز حول العميل يف أهنا تؤيت أكلها مع رواية كتابة الذاتمن خالل رصد األان وحماولة متاهيها وتالشيها يف النص ،وتسليط الضوء أكثر على بُعدها العالجي من خالل عملية
االستبصار يف الذات.
إن الصورة الواقعية واملثالية ثنائية مهمة تقوم على احلقيقة واخليال وهو ما وجدانه َّمشفراً يف رواييت "سجن العمر ،زهرة العمر
جسد هذا يف رواية "
تقبل واق َعه املتمثل يف حرمانه من عاطفة األم ،وقد َّ
" لتوفيق احلكيم ،الذي مبفهوم كارل روجرز قد َ
عما يفقده يف واقعه ،فتبىن أما
سجن العمر " ،مث ينتقل بنا إىل مدينته الفاضلة عرب خياله وأن يبحث عما يريده أو ابألخرى َّ
جسده يف رواية " زهرة العمر ".
تفيض حناان وتغدق عليه طيبة فيعيش على صورهتا إىل األبد وهو ما َّ

 تشجيع اإلبداع يف كتابة هذا اللون األديب فيما يعرف برواية السرية الذاتية على أن يكون هناك استبصار للذات لدى الروائيحماولة منه للخروج من أزمته اليت يعانيها.
س يف اجلامعات ألنه مثلما نعاَل
اعتماد األدب والتحليل النفسي كمقياس يف كلية علم النفس ،الذي صار لزاما أن يُ َّدر ِّ
ابلرسم ابستطاعتنا أن نعاَلَ ابلكتابة؛ اليت ال تكون مسألة تطهريية فقط بل تتجاوزها إىل بُعدها العالجي.
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خنلص إىل َّ
أن املدرسة اإلنسانية لكارل روجرز تستطيع أن تقول كلمتها يف حتليل النصوص األدبية وميكن
ويف األخري
ُ
اعتمادها أكثر يف سرب أغوار نص الرواية العائلية أو رواية السرية الذاتية أكثر من أي منهج آخر ،وهذا مبا تقدمه من قفزة نوعية ال
تصل إىل درجة التفريغ وال تعبري عما هو مكبوت كما كان مع النظرية التحليلية "سيغموند فرويد " ،بل تتجاوز ذلك إىل عالج
الذات وهو ما الحظناه يف رواييت " زهرة العمر و سجن العمر" لتوفيق احلكيم وعليه توصلنا إىل النقاط التالية:
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