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 :للشخصية الثالثية النفسية البنية فرويد سيغموند
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  :تأطري النص
الذي حاول دراسة شخصية  يندرج النص يف إطار االهتمامات املختلفة لنظرية التحليل النفسي مع عامل النفس النمساوي فرويد

  فكيف تعامل فرويد مع هذا املوضوع؟ ،دقة وعملية اإلنسان بصورة مغايرة تعتمد طابع اكثر
  :صاحب النص

بفرايربغ بالنمسا من عائلة يهودية، هاجرت عائلته إىل  1856لسنة  ولد يف السادس من ماي Sigmund Freudسيغموند فرويد 
عندما ضم هتلر النمسا إىل أملانيا، اضطر فرويد إىل تركها بسبب  1938فينا وهو يف سن اخلامسة من عمره، وعاش هناك حىت حدود سنة 

أوالً، ليمارس هذه املهنة لسنوات عديدة، والحظ  كونه يهودياً وعاش يف لندن حىت وفاته بعد ذلك بقليل، درس فرويد الطب يف فينيا

 للشخصية الثلاثية النفسية البنية فرويد سيغموند نص تحليل
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ن مضطرّ  األنا إنّ «

ّ
 الغالب 5 و4 مطا3هم، ب0 للتوفيق جهده أق% يبذل وهو األشّداء، الّسادة من ثالثة �دم ال

 يفشل أن إذن الغريب من فليس مستحيلة، تكون أن إE أقرب تكن لم إن عس@ة مهّمة بينها وا>وفيق متعارضة مطالب

 عندما وYن واXو، األW، واألنا اVارU، العالم: هم اSالثة اRستبّدون وهؤالء هذه، ا>وفيق مهّمة 5 اOاالت أغلب 5 األنا

 نفس 5 أوامرهما بطاعة أي واحد، وقت 5 اRطالب من ا`وعX 0ذين االستجابة بقصد األنا بها يقوم ال\ اRجهودات نتابع

 من ومهّدد ضغوط Sالثة معّرض بأنّه kّس  فهو خاّصة، كحالة وقّدمناه األنا هذا شّخصنا قد كّنا ما إذا نأسف لن فإنّنا الوقت،

 إنّه حيث من فهو القلق، من نوع توsد هو منها معاناته تشتدّ  عندما عليها فعله ردّ  يكون األخطار من أنواع ثالثة طرف

بات يتمثّل أن إE يّتجه اإلدراكية ا>جارب نتيجة نشأ نفسه
ّ
 خادما الوقت بنفس يكون أن يودّ  لكّنه اVارU العالم متطل

 أن إE دوما مضطرّ  والواقع، اXو ب0 ا>وّسط أجل من }هوده 5 األنا إنّ  ،...لإلشباع  اRستمّرة حاجاته ومع معه ومتصاOا للهو،

 ا�بلوما� ا>مويه من نوع طريق عن الواقع مع اXو �اع من ا>خفيف و~E متعّددة، بت{يرات الالشعور أوامر W يمّوه

با �وحا اXو ظّل  ولو حّ�  ويراعيه االعتبار بع0 الواقع يأخذ بأنّه وا>ظاهر والّرياء
ّ
حة مطا3ه 5 ومتصل

ّ
 ومن اإلشباع، W اRل

 سلو�ه 5 إتباعها عليه يتع0ّ  ال\ اRعاي@ باستمرار عليه يفرض ا�ي األW األنا طرف من رصد �ّط  هو فاألنا أخرى زاوية

 هذا فإنّ  وتعليماته األW األنا أوامر األنا ع% ما و~ذا اVارU، العالم ومن اXو من اآلتية والصعوبات العوائق تهّمه أن دون

ط بأن يعاقبه األخ@
ّ
ها ال\ والقلق ا>وتّر مشاعر عليه يسل

ّ
 وهو األنا يصارع وهكذا با�نب، أو با�ونية اإلحساس �يه يش�

 ب0 واالنسجام ا>وافق من نوع إحداث 5 مهّمته ينجزأن  أجل من الواقع وقّوة اXو ومطالب األW األنا ضغط ب0 �ا�

 .»اVارج من عليه واRؤثّرة داخله اRتفاعلة وا>أث@ات القوى هذه
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للتخصص هناك يف دراسة ظاهرة اهلسترييا والعالج  1885الصلة الوثيقة بني بعض األمراض وأمناط سلوك مرضاه، فسافر إىل باريس سنة 
باألساس يف جمال " بروير"والطبيب " ركوشا"ليتتلمذ على أيدي العاملني الفرنسيني  Nancyبالتنومي املغناطيسي، مث انتقل إىل مدينة نانسي 

التنومي املغناطيسي، عاد فرويد بعد ذلك إىل فيينا الستخدام ما درسه يف عالج مرضاه، لقد كرس فرويد جزءاً من وقته يف أواخر حياته 
ا الكتاب الصلة املركبة بني ويطرح يف هذ، هو إحداها" قلق يف احلضارة"وكتاب احملض، لكتابة بعض األحباث اليت تعدت جمال علم النفس 

 "اهلسترييا"وألَّف فرويد كتبا عديدة دار معظمها حول ظواهر ، ظهور احلضارة وتقدمها وبني اجلهاز النفسي وتأثري التقدم احلضاري فيه
وأسس ، 1909 كما عرض نظريته يف التحليل النفسي يف جامعة كالرك يف الواليات املتحدة يف عام، "التحليل النفسي"و ،"األحالم"و

 إىل حني وفاته يف 1923وعاىن من مرض عضال منذ ، أستاذا يف جامعة فينا 1919يف فينا وعمل منذ  1910مجعية التحليل النفسي يف 
 :ومن بني أبرز مؤلفاته جند، 1939
 ).1923(األنا واهلو  �
 ).1917( ذكريات طفولة �
 ).1917-1915( حماضرات جديدة يف التحليل النفسي �
 ).1920(مبدأ اللذة  ما وراء �
 ).1929(قلق يف احلضارة  �
 .املوجز يف التحليل النفسي �
 .احللم و تأويله �
 .حماوالت تطبيقية يف التحليل النفسي �
 :اإلشكـايلالطرح 

 :يف هذا النص حياول فرويد طرح إشكال عام كالتايل
 ما هي العناصر األساسية اليت تنبين عليها الشخصية؟ 

 وما هي الصيغة العامة اليت من خالهلا ميكن حتقيق التوازن؟ 

  :املفاهيم األساسية
  :اعتمد فرويد على مفاهيم أساسية أمهها �
  .األنا �
  .األنا األعلى �
 .اهلو �
 .الالشعور �
 .الشخص �

 : روحةاألط
األنا (واملثل األخالقية ) اهلو(يرى فرويد يف تصوره أن شخصية اإلنسان هي عبارة عن صراع دائم بني جمموعة من الغرائز 

وأيضا ضغوط الواقع االجتماعي، لذلك فاألنا هو نتاج للتوازن والتوفيق بني هذه القوى مثلما هو أداة حتقيق هذا التوازن ) األعلى
  .والتوفيق، لذلك فوحدة الشخص وحدة دينامية عسرية وال متناهية التحقق

  :اجاحلج
 :اللغوية احلجج

 ....)األنا إن( :التأكيد أسلوب
 ....)ليست( :النفي أسلوب



 ....)هكذا( :االستنتاج أسلوب
 : املعرفية احلجج

 .بينهما التوفيق وحماولة التوازن ليحقق ثالث عناصر بني الصراع دائم اإلنسان أن فرويد يرى �
 جهة من والواقع اهلو ومطالب جهة من األعلى األنا ضغط بني حماصر يكون ما األحيان غالب يف الصراع هذا أن على التأكيد �

  .ثانية
  :ة النصقيم

 وبالتايل الفرد، لشخصية املشكلة العناصر من موعة تفسرييا تصورا لنا يقدم كونه يف األوىل بالدرجة تكمن النص قيمة إن
 .التوازن هذا حدوث لكيفية دقيق تفسري وضع حماولة هو كان فرويد لدى فالرهان

 :خالصة وتركيب
 :أساسيني عنصرين هو فرويد سيجموند نص خالل من به حنتفظ أن ميكن ما أهم إن

 .الثالث الشخصية أبعاد بني التوفيق حتاول حينما إال املطلوب بالشكل سوية الشخصية تكون أن ميكن ال �
  .األوىل بالدرجة صراع عالقة هي فرويد حسب العالقة هذه أن مث �


