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ال ح��ول احللم نف�سه ،وال ح��ول منطق ا�شتغاله ،وال
حول خ�صائ�صه ودالالته» (�ص .)55 .ومع ذلك ،فقد
�سمح علم الأع �� �ص��اب ،م��ن ب�ين غ�يره م��ن امل�ق��ارب��ات،
يف �إظ�ه��ار كيف �أن ال��دم��اغ الب�شري يت�شكل ويتكيف
تدريجيا مع جمرى احلياة ا�ستنادا �إىل اخلربات ،مما
عزز �أبحاثا عديدة لعلم االجتماع احلديث .وكذلك،
�أك��د علماء الأع�صاب ،يف الثمانينيات ،مثل موري�س
هالبوا�ش �أن الن�شاط النف�سي خ�لال ال �ن��وم ،يت�أثر
بالأن�شطة اليومية مثل الإج �ه��اد ال�ب���ص��ري ،الأم��ر
الذي يدفع النائم �إىل «التفكري بوا�سطة ال�صور».
هذ امل�سار النقدي املنبثق من مظان الكتاب كله يربز
بجالء امل�ساهمات اجلزئية املهمة التي ك�شف عنها
التحليل النف�سي من جهة ،وعلم الأع�صاب من جهة
�أخرى .وقد �أدت ودعمت بال�ضرورة بناء نظرية ت�سمح
للتفكري يف احللم ك�شكل من �أ�شكال التعبري الب�شري
من بني �أ�شكال تعبريية �أخرى (مثل �أحالم اليقظة،
وال�ت�ع�ب�ير الأدب� ��ي وغ�يره �م��ا) .ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة «ال�ت��ي
ت�ستند �إىل �إجن � ��ازات ع�ل��م االج �ت �م��اع ع�ل��ى امل�ستوى
ال �ف��ردي ،ه��ي �إذن �صاحلة فقط ك�ن��وع م��ن الرف�ض
للنظرية العامة ملمار�سات الإن�سان وتعبريه» (�ص.)78
�إن حت��دي��د الأح�ل�ام كما ت��دل احلقائق االجتماعية
باعتبارها «جت��ارب اجتماعية مكثفة» تعر�ض خالل
النوم ب�شكل ال �إرادي على �شكل �صور ،ي�سمح ب�إمكانية
حتقق تف�سري �سو�سيولوجي ل�ل�أح�لام� ،شريطة �أن
تكون ال�صيغة العامة لتف�سري املمار�سات املقرتحة
من قبل النظرية ال�سياقية الو�ضعية �أك�ثر ب�ساطة
وتكيفا مع مو�ضوع احللم وكذلك مع ح��االت النوم
التي يحدث خاللها احللم .يك�شف الكتاب تدريجيا،
«ع �م �ل �ي��ة ت���ش�ك��ل احل� �ل ��م» .وم� ��ن ه �ن��ا ي �� �ص��رح اله�ير
�أن حم�ت��وى الأح �ل�ام يتم ّيز بالتفاعل ب�ين ما�ضي
ال�شخ�ص املندمج ،و»امل�شكلة الوجودية» (جمموعة
من االهتمامات ،الواعية �أو الالواعية ،التي تواجه
ال �ف��رد وت�ت�ط��ور ط�ي�ل��ة ح �ي��ات��ه) ،والأح� � ��داث امل�ح�ف��زة
والهامة ال�صادرة عن �سياق ما قبل احللم .ي�ضع برنار
اله�ير فر�ضية قوية هنا تقول�« :إ َّن ف�ضاء الأح�لام
ه��و م�ك��ان مل ُ�ع��اجل��ة امل�شاكل امل�ستمرة ال�ت��ي مل حت� ّ�ل،
ولكنها ت�صنع �صدى حل��االت �إ�شكالية م��ن املا�ضي»
( .)246و�إذا كانت «�أمن��اط احللم» الناجمة عن هذا
ال�سياق غالباً ما تكون غري مفهومة بالن�سبة للحامل
نف�سه ،ف�إ َّن ذلك يرجع �إىل خ�صائ�ص النوم و�سياقاته
التي « تتميز باخل�صائ�ص االجتماعية وال�سيميائية
والنف�سية وال��دم��اغ�ي��ة» (���ص � .)280إن ه��ذا الو�ضع

«للغة الداخلية» يف�سر الرتاخي الأخالقي (م�شاهد
ال �ب ��ذاءة وال�ع�ن��ف� ،إل ��خ) ال�ت��ي مت�ي��ز احل �ل��م ،يف غياب
املحاور واحلكم الأخالقي وبالتايل الرقابة اخلارجية.
وهكذا ،ف�إ َّن «ت�شوهات احللم» لي�ست «نتيجة للرقابة»،
ب ��ل ن�ت�ي�ج��ة «ل �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن ال � ��ذات وال� � ��ذات نف�سها»
(� ��ص .)285وباملثل ،ف ��إ َّن �إط��ار النوم هو ال��ذي ُيف�سر
ال�تراخ��ي ال�صريح (ال�ضمني وامل�م��رات والتجليات،
واالخ� �ت� �ف ��اءات وحت� � ��والت ال���ش�خ���ص�ي��ات والأم ��اك ��ن،
وعمليات التكثيف وتهجني ال�شخ�صيات ،وغريها)
التي جتعل الأح�لام مربكة جدًا عند اال�ستيقاظ .يف
الواقع ،تعمل التداعيات عن طريق املماثلة والتجاور،
«الأ� �ش �ك��ال الأول �ي��ة للحياة النف�سية» ،ب�شكل كامل،
بحيث «يتم اختبار جت��ارب ال�ع��امل االجتماعي التي
يتم تنظيمها يف �أوق ��ات خمتلفة وف���ض��اءات حم��ددة،
م��ن ق�ب��ل الأف� � ��راد وت�ترج��م �إىل خ �ب�رات ت��رت�ب��ط �أو
تناق�ض بع�ضها البع�ض «( .)303وب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ذلك ،ف�إ َّن النظام الب�صري اخلا�ص بالأحالم يفر�ض
وفرة للرموز واال�ستعارات ،الأم��ر الذي ي��ؤدي غال ًبا
�إىل م�شاهد مبالغ يف �أحداثها وم�شاكلها� .إن امل�شروع
النظري املقرتح هنا مي ّكن الباحث االجتماعي من �أن
يفهم يف الوقت نف�سه وب�شكل �أف�ضل مل��اذا نحلم مبا
نحلم ب��ه ،ويفهم �سبب احللم ب�أ�شكاله الغريبة جدا
عن وعينا يف حالة اليقظة.
�إ َّن ت�شكل احللم كمو�ضوع اجتماعي وعملية لإنتاج
حلمي ،يجعل من ال�ضروري بناء �أ�سلوب خم�ص�ص
للحلم ،لأن له خ�صو�صية مميزة ال ميكن الو�صول
�إل �ي �ه��ا �إال م��ن خ�ل�ال ق�ص�ص احل ��امل�ي�ن ،ال �ت��ي متثل
حتديا مزدوجا للباحث� :أوال ،ذكريات الأح�لام مادة

ه�شة وتتبخر ب�سرعة عند اال�ستيقاظ .ث��م� ،إن �سرد
حمتوى الأح�لام هو � ً
أي�ضا عر�ض متما�سك للوحات
جم��ز�أة و�شذرية .وه��ذا يتطلب من احل��امل �أن يد ّون
مالحظاته ع��ن الأح �ل�ام ،عند اال��س�ت�ي�ق��اظ ،ب�أمانة
�أك�ث�ر وب�شكل ك��ام��ل ق��در امل�ستطاع .كما يجب عليه
�أي�ضاً �أن يالحظ ،عندما يكون ذلك ممكناً ،ما ي�شري
�إليه هذا العن�صر �أو ذاك يف ذهنه .وهكذا ي�شكل �سل�سلة
من املادة احللمية ،التي ت�سمح مبقارنة بني حمتوى
�أحالم الفرد نف�سه ،و�أحالم الآخرين � ً
أي�ضا ،وبالتايل
ميكن الك�شف عن العنا�صر املرتابطة منطقياً �أو ما
ي�سمى (نظام الأح�ل�ام) ،وذل��ك بف�ضل ه��ذه الأدوات
امل�ن�ه�ج� ّي��ة ال �ن �ظ��ر ّي��ة ،ي���ص�ب��ح اال��س�ت�ك���ش��اف املنهجي
ل�سياقات الأحالم ممكنًا.
�أخ� �ي ��راً ،ل �ق��د � �س��اه��م ك �ت ��اب «ال �ت �ف �� �س�ير االج�ت�م��اع��ي
للأحالم» يف �إدخال احللم كمو�ضوع من بني املوا�ضيع
التي يدر�سها علم االجتماع بل �أك�ثر من ذل��ك ،فقد
�سعى �إىل حتقيق طموح �إب�سيتيمولوجي مزدوج ،لهذا
ي��ؤك��د اله�ير على احل��اج��ة امل��ا�� ّ�س��ة حل ��وار النظريات
املتناف�سة حول املو�ضوع نف�سه ،ثم فيما بعد ،جتاوز
االنق�سام يف العمل العلمي لتحقيق نظرية عامة،
�أو «النموذج النظري التكاملي» ال��ذي �سيمكننا من
فهم غمو�ض احللم وو�ضعه يف جمموعة متتالية من
�أ�شكال التعبري ،ثم يف النهاية معاجلة مو�ضوع كان
يعتربه �إميل دوركهامي خارج نطاق علم االجتماع.
لقد متكن برنار الهري ب�صرب ود�أب من �إجن��از �أكرب
ط �م��وح��ات ع�ل��م االج �ت �م ��اع ،وت�ت�م�ث��ل يف درا� �س ��ة علم
االجتماع اخلا�ص بالأحالم والذهاب بعيدا  -لي�س يف
هذا املجلد الأول فقط بل يف املجلد القادم يف مار�س
 2019الذي ينتظره الو�سط الثقايف والعلمي ب�شغف -
للك�شف عن املنطق االجتماعي واحلتمي الذي يكمن
وراء ال�ت�ج��ارب ال�شخ�صية الأك �ث�ر حميمية ،وال�ت��ي
ت�شكل احلياة الفردية وت�ساهم �أي�ضا يف بناء الذاكرة
اجلمعية.
------------------------------------عنوان الكتاب :التفسير االجتماعي لألحالم
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سعيد بوكرامي *

التفسير االجتماعي لألحالم
برنار الهير

ستهتم هذه المراجعة بالجزء األول ،من كتاب برنارد الهير الصادر حديثا تحت عنوان»:التفسير االجتماعي لألحالم» ،في انتظار
صدور الجزء الثانيُ .يعتبر الكتاب عصارة تجربة علمية دامت أكثر من عشرين سنة ،من البحث في األسس االجتماعية لألحالم
على ضوء المستجدات البحثية في التحليل النفسي وعلم األعصاب وعلم اللغة واألنثروبولوجيا .يرى الهير أن دراسة األحالم
يجب أن تنطلق من اعتبارها شكال من أشكال التعبير البشري وينبغي التركيز بشكل رئيسي على االستخدامات االجتماعية
للحلم ،ألنها تعبر عن الجانب الوجودي واالجتماعي لألفراد ،وتتجلى في صيرورة اإلنسان اجتماعيا ونفسيا ،في مخاوفه الملحة
والمرضية أحيانا أو انشغاالته اليومية التي تهيمن وتستحوذ وتقوده إلى سبات من تحقيق الرغبات أو من الصور المزعجة.

لكن ال�س�ؤال املنهجي ال��ذي يتبادر �إىل الذهن حاملا
ن��رب��ط ع�ل��م االج �ت �م��اع ب ��الأح�ل�ام ه ��و ك��ال �ت��ايل :هل
ت�ستطيع علوم االج�ت�م��اع حقا درا��س��ة الأح �ل�ام؟ �أمل
يرتبط هذا املو�ضوع ابي�ستمولوجيا وعمليا بالتحليل
ال�ن�ف���س��ي ،ث ��م �أ� �ص �ب��ح در� �س ��ا م �ث�يرا ل�ع�ل�م��اء النف�س
والأع�صاب والدماغ منذ عقود و�إىل يومنا ه��ذا ،مع
العلم �أن معظم علماء االجتماع ما زالوا حتى اليوم
يتجاهلون درا��س��ة الأح�ل�ام وع�ل��ى ن�ط��اق وا��س��ع .من
امل��ؤك��د �أ َّن بع�ض الباحثني قد ت�ساءلوا عن الكيفية
التي متت بها درا�سة احللم ح�سب الأزمنة والأمكنة.
لكن ما يقرتحه ب��رن��ارد اله�ير هنا هو ال��دخ��ول �إىل
منطق تكوينه ورب��ط الأح�ل�ام ب��اخل�برات والتجارب
االجتماعية التي مر بها الأفراد يف العامل االجتماعي،
وكانت حمفزة لتمظهرات حلمية متنوعة وخمتلفة.
�إ َّن طموح هذا الكتاب ،غري امل�سبوق يف علم االجتماع،
ه��و و��ض��ع نظرية ع��ام��ة للتعبري احل�ل�م��ي ،ب ��دءا من
�إجن ��ازات ف��روي��د ح��ول تف�سري الأح �ل�ام ،التي ح��اول
برنار الهري ت�صحيح نقاط ال�ضعف و�أوج��ه الق�صور
والأخ� �ط ��اء ال �ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا ف ��روي ��د ،واال� �س �ت �ف��ادة من
ال �ت �ط ��ورات ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ع��دي��دة امل �ن �ج��زة م�ن��ذ ��ص��دور
كتاب «تف�سري الأح�لام» .يبني الهري �أن كبوة فرويد
تتمثل يف اعتباره احللم ف�ضاء لعبة رمزية تتحقق
عندما تخلو متاما من جميع �أنواع الرقابة الر�سمية
والأخالقية.
ي�شري الهري �إىل �أن التوا�صل الذاتي الذي ُيعرب عنه
احللم يجعله �أكرث حميمية من اليوميات وحتى من
االع�تراف��ات .ومينح هذا االنتباه ،ملن ُيريد �أن يكون
مهتما ،عنا�صر فهم عميقة ودقيقة ملا هي عليه ذواتنا
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من تعقيدات .وم��ن هنا ت�ساهم ه��ذه النظرية حول
التعبري احللمي � ً
نوعي لعلم االجتماع
أي�ضا يف حت ّول ّ
من خالل منحه طموحات جديدة و�أفاقا واعدة.
�إذا كان احللم يدخل ميدان العلوم االجتماعية من
بابه الوا�سع ،لي�س بهدف التجوال واخل ��روج بخفي
حنني ،ولكن لزعزعة ف�ضاءاته و�آلياته« .عندما تنام
الأبحاث ،يغم�ض علماء االجتماع عيونهم» �ص 12منذ
ع�شرين عاما وبرنار الهري يعمل على هذه الظاهرة
الغريبة التي يطلق عليها احللم ،يعرتف الهري �أنه،
حلد الآن ،مل تدر�س العلوم االجتماعية �سوى القليل
من الدالالت احللمية ،بينما و�ضعه علم النف�س وعلم
الأع�صاب يف �صميم �أبحاثهم .لهذا تهدف ُمقاربته
االجتماعية املثرية وال�ضرورية التي طورها تدريجياً
�إىل فهم «ما تخربنا به هذه الأحالم عن حياة الأفراد
واملجتمعات التي يعي�شون فيها» (�ص .)12
ي�سعى ه��ذا املجلد �إىل حتقيق ط�م��وح ث�لاث��ي� :أو ًال،
جعل احللم مو�ضو ًعا للدرا�سة يف العلوم االجتماعية
من خالل �إبراز �أنه «ال يوجد يف احللم» لغز ال ُيكن
�سرب غوره « والك�شف عنه ،ال �سر ال �أي رمز غام�ض
ميكن �أن يدعي املرء �أ َّنه �سد منيع �أمامه ،لفهم ذاته
وب�ن�ي�ت��ه النف�سية ،ل�ك��ن ه�ن��اك خم ��اوف وج ��ود ّي ��ة مت
التعبري عنها ب�أ�شكال خمتلفة عن تلك التي تتخذها
يف حل �ظ��ات م�ت�ن��وع��ة اج �ت �م��اع � ًي��ا م ��ن ح �ي��اة اليقظة
«( )112ث��ان � ًي��ا� ،إن �� �ش��اء منهجية ��ص��ارم��ة مب��ا يكفي
ملواجهة حت��دي �شيء عابر وم ��راوغ .و�أخ �ي�راً ،اتخاذ
موقف �إبي�ستيمولوجي ،بعيداً عن «الن�سبية العلمية
ال�سائدة» ،ي�ؤكد الهري على �إمكانية التقدم العلمي
م ��ن خ �ل�ال امل �ن �ه��ج االج �ت �م��اع��ي .ه ��ذا ه ��و م�ضمون

الباب الأول« :الزمن التجريبي لالخرتاع املنهجي
النظري امل�ستند �إىل التجربة» .يبد�أ امل�سار النظري
لهذا الكتاب بنقد مف�صل للمناهج العلمية املختلفة
التي در�ست احللم .جند يف مقدمتها� ،أعمال فرويد
يف التحليل النف�سي ،وهي بالن�سبة لعامل االجتماع،
ذات ف ��ائ ��دة ن �ظ��ري��ة رئ�ي���س�ي��ة ل�ف�ه��م ب�ن�ي��ة الأح �ل��ام،
وخا�صة من خ�لال ت�سليط ال�ضوء على الربط بني
اخلربات اليومية و» الراحة الليلية» وجتارب املا�ضي
القريبة �أو البعيدة التي تكمن يف «الالوعي» ،وكذلك
م��ن خ�لال ك�شف العمليات الرئي�سية لإن�ت��اج احللم
(الت�صور ،والرتميز ،والتكثيف ،الخ) .هذه الأعمال،
رغم �أهميتها ،تعاين من �أوج��ه ق�صور خمتلفة ،مثل
االخ� �ت ��زال ال �ث�لاث��ي امل�ت�م�ث��ل يف ال�ط�ف��ول��ة واجل�ن����س
والأحداث الذي �أ�ضعف كثريا تف�سريه لأنه «بدال من
تف�سري ال�سببية الأح��ادي��ة ،تلك التي يجب �أن نعمل
عليها ال�ي��وم وه��ي ال�ن�م��وذج اجلمعي للرغبات التي
ت�شكلت اجتماعيا «(�ص)133؛ كما �أن الفكرة العزيزة
جدا على فرويد «الرقابة االلتفافية» للحلم تعد غري
كافية �أي�ضا ،ومتناق�ضة ج��دا ،لأن��ه « جعل الرقابة
مبد�أ �أ�سا�سيا لتف�سري الأحالم».
و�أم ��ام ه��ذه االن�ت�ق��ادات لنهج التحليل النف�سي حول
احللم� ،سارع الباحث �إىل الت�أكيد يف الف�صل الثاين،
�أنه يعار�ض �أي�ضا «االختزال الع�صبي احليوي» ،للحلم
على �أن ��ه «واق ��ع ف ��ردي ،اجتماعي يف ج��وه��ره» .منذ
خم�سينيات القرن الع�شرين ،كان علم الأع�صاب ي�أمل
يف فك �شفرة ن�شاط احللم من خ�لال درا�سة ن�شاط
الدماغ .لكن الهري يك�شف �أن «درا�سة علم الأع�صاب
لن�شاط الدماغ �أثناء النوم ال جتلب �أية معرفة جديدة،

