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التثبيت والتكرار
ا
حجة
أليكساندر ستيفنس
التكرار هو أحد أربعة المفاهيم الساسية ل ّلتحليل النفس كما ّ
عرفه الكان ف سميناره الحادي
ّ
واقع .ومن أجل القيام بذلك ،م ّي
عش ،والذي عرض فيه سوية مع التكرار ،صيغة جديدة لل
ُ
اخيل من قبل الـ  -ما بعد فرويديي ليكون مجرد تكر ٍار
الكان ما بي التكرار والتحويل الذي
ِ
لشخوص من الماض.
ٌ
أما بالنسبة للتثبيت ،فهو مصطلح فرويديان استخدمه فرويد بتحفظ بالغ ولم ُيوله مكانة خاصة
ف الميتاسايكولوجية ) (metapsychologyالخاصة به .لقد كان جاك-ألي ميلر ،القارئ
الحريص لفرويد ،هو من أعطاه أهمية من جديد ،خالل انشغاله بالفية الخية من تدريس الكان:
ّ
1
"التلذذ ( )...هو حدث ف الجسد )...( .إنه من حي الصادم ( )...إنه موضوع أو غرض التثبيت".
لم تكن تلك ه المرة الوىل الت يستند فيها ميلر عىل فرويد من اجل طرح سبيل لالقياب من
2
تدريس الكان الخي .فف السياق ذاته ،كان قد اقيح سابقا قراءة "الكف والعرض والحرص".
Fixierung
ً
ٌ
عدت إىل فهرس  Gesammelte Werke3ووجدت أن الثبيت مصطلح ظهر تقريبا لول مرة
ّ
ف مقالة فرويد المنشورة عام " ،1905ثالثة مباحث عن الجنسانية" .يحدد فرويد عوامل أولية
ِّ
مشوشة خالل تطور الحياة الجنسية ،مع الفهم بأن حدة التشويش تتفاوت ما بي شخص وآخر.
ً
محددة تماما لدى فرويد ،اال أنها تتضمن ما يدعوه "عنادا"
ان تلك العوامل البنيوية الولية غي
ٍ
) (pertinacityحيال انطباعات الحياة الجنسية .وهذا "العناد" 4هو ما يدعوه بـ"-القابلية
لقاءات
للتثبيت" 5.من الممكن لهذه المادة أن "تتثبت عىل شكل اضطراب دائم" ،ف اعقاب
ٍ
6 .
الحقة مكونة من "تحفيات للجنسية الطفلية ،حصلت بالصدفة "
هذا هو التثبيت ،كما تتجىل أمامنا بنيته الساسية :هناك عوامل أولية ،تنهض للحياة بواسطة
ُ
عرض ،والذي يتيح لنا من خالل عنرص ديمومته ،استنتاج
مصادفة صادمة تنتج التثبيت ف
ٍ
التكرار" .كل خطوة ف هذا المسار الطويل من التطور [للحياة الجنسية] يمكنها أن تغدو نقطة
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ً
ً
أكي الحقا ،هو أن هذه العوامل الولية تتطرق دائما إىل ُبعد
تثبيت" 7.وما سيتضح عىل نحو ر
الدافع.
ف مقالته "خمسة دروس ف التحليل النفس" المنشور عام  ،1909وبعبارة أخرى محاضاته
المريكية ،كان فرويد ر
أكي دقة .فقد وصف العراض الهستيية عىل أنها "بقايا ونصب تذكارية"
لتجارب صدمية ،وكشاهد بالتاىل عىل تثبيت للصدمة .8ان هذا التثبيت ال يتعلق فقط بدوال
الصدمة ،أي الرموز ،وانما بشحنة اإلثارة المرتبطة به ،أي ما يسميه "فضالت" الدوافع.
يتجىل هذا المر عىل نحو أوضح ف المحاضة الثامنة عش من محاضاته التمهيدية عن التحليل
ُ
النفس ،والت تتناول التثبيت عىل وجه التحديد .9إن هذا النص المنشور عام  1917ك ٍتب ف
فية ما بعد الحرب ،ويتم فيه ربط التثبيت مع أعصبة الصدمة .وكما هو الحال ف تلك العصابات،
ً
فان التثبيت الليبيدون يحصل عىل الدوام ف لحظة صادمة ،ويكون ذلك ف بعض الحيان مبكرا
ً
جدا .يتوقف الدافع و ُي ّ
كف ويتثبت ف نقطة محددة من ال ُّنمو.
ً
أخيا ف مقالة التحليل المنته وغي المنته ،المنشور عام  ،1937يقول فرويد ما يىل حول
تطور الليبيدو" :وحت ف النمو الطبيع ال يمكن ل ّ
لتحول أبدا أن يتكامل بشكل تام ،وقد يتم
االحتفاظ بفضالت تثبيتات ليبيدونية مبكرة ف التشكيل النهان 10".يبف التثبيت لدى فرويد
ً
تجل
اذن ،مرتبطا عىل نحو دائم بتكرار سمة ليبيدونية معينة كانت صادمة ،أي انطوت عىل ٍ
لواقع .لكن وعىل الرغم من ذلكّ ،
ّ
يوجه فرويد هدف التجربة التحليلية نحو الوقوف عند صخرة
الخصاء ،دون الذهاب إىل ما هو أبعد من ذلك ،ومن دون التصويب نحو نقطة التثبيت هذه.
الكان هو الذي سيأخذ التحليل إىل أبعد من تلك النقطة ،إىل كشف هذه النقطة ف العبور (الـ
 )PASSوما يشهد عليه بالفعل محللو المدرسة  ،.A.Sهو واحد التلذذ ،والذي هو ذاك التثبيت
ً
الذي اكتشفه فرويد دون أن يتطرق إليه فعليا .سنجد هذا المصطلح بالفعل ف عدة مواضع من
ً
أعماله ،لكن تجدر اإلشارة إىل أنه لم يسلط عليه الضوء كثيا.
إن جاك-ألي ميلي هو من ربط هذا التثبيت بـواحد التلذذ لدى الكان الخي ،حيث لم َي ُعد َي ِتم
ّ
التلذذ من خالل جدلية الرغبة وي ّ
تحول (هناك) اىل كونه صدمة خالصة ،غي متوقعة.
تناول
ّ
ّ
ّ
يمكنكم أن تجدوا هذا التطوير ف الدرسي ّ
الرابع والتاسع من الكينونة والواحد " .11لقد حدد
ّ
ّ
ّ
للتغي
قابل
فرويد ما نصيغه نحن كاقيان ما بي الواحد والتلذذ ،اقيان يجعل الليبيدو غي ٍ
واالنعتاق واإلزاحة .ما نعنيه بنقطة التثبيت هو وجود واحد التلذذ ،الذي يعود دوما اىل نفس
ّ ً 12
نعتيه واقعيا".
المكان ،وبناء عليه ر

 7المرجع نفسه ص235.
 8السيمنار  ،11ص.16 .
 9فرويد ،س" ،.المحاضة الثامنة عشة ،"Fixation to Traumas—the Unconscious :السيمنار السادس عش ،ص273- .
.285
 10فرويد ،س " ،تحليل منته وغي منته" ،السمينار الثالث والعشون ،ص.229 .
 11ميلر ،ج -.أ ،L'Être et l'Un .درس  4من التاسع من شباط  2011و درس  9من الثالثي من آذار ( 2011غي منشور).
 12ميلر ،ج-.أ ،L'Être et l'Un .درس  9من الثالثي من آذار ( 2011غي منشور).

التكرار
ٌ ُ
ط مكانة هامة ف عمل فرويد ،وقد ّ
مفهوم أ ْع ِ َ
كرس له أحد
اما التكرار من ناحية أخرى ،فهو
نصوصه "التذكر ،التكرار والدباغة" .13يقين التكرار ف هذا النص بالتحويل ،فينتج مقاومة
ّ ً
مضمنا لدى فرويد.
للعالج ،وعالوة عىل ذلك يؤدي اىل مفاقمة العراض .ويبف الدافع الغريزي
هذا ما يقلبه الكان ،ف سميناره "المفاهيم الساسية الربعة للتحليل النفس" ،عندما يفصل
التكرار عن التحويل ويقرنه بدال من ذلك بالدافع.
ّ
ووفقا لفرويد ف مقالة "ما وراء مبدأ اللذة" ،فان التكرار القهري هو الذي يدخلنا اىل مسار دافع
14
الموت بناء عىل تكرار العنرص الصادم.
ومع ذلك بالنسبة لـفرويد ،كما هو الحال بالنسبة لـالكان قبل السمينار الحادي عش :التكرار هو
ٌّ
رمزي بالساس .والمثال الساس لذلك ف تدريس الكان ،هو سميناره حول "الرسالة
ُ ّ
ُ
االنشاء اللغوي هناك ،التكر َار الرمزي بطابعه الوتوماتيك" .واذا
عرض
المشوقة" ،15حيث َي
الذاكرة الفرويدية بمفهومها الصارم ( )...يمكننا
توخينا الدقة فان هذه الوتوماتيكية ،ه قيمة
ِ
ّ
متكررة تخضع لقواني تعريف
جملة
القول أن الكان ف بداية تدريسه ،يجعل من الّلوع مجرد
ٍ
ٍ
ّ
ّ
الرمزي" 16.ويمكننا أن نضيف أن هذه الشبكة من  alphaو betaو gammaتسلط الضوء عىل
لمعرفة.17 S2 ،
كون التكرار تطوير
ٍ
"هناك س ٌء صادق ف التكرار ،وذلك معروف جيدا" 18.فهو ال يحمل المفاجآت .وبالمقابل ،يأن
جديد من التكرار ف السمينار الحادي عش .فمع الزوجي الرسطوطاليي tuché
الكان بنوع
ٍ
ً
ً
َّ
و ،automatonيقدم عمليا نوعا جديدا من التكرار .ف حي أن الـ automaton -هنا ،هو
ً
ّ
واقع ،لقاء من خالل
التكرار الدالىل الذي يخضع للنظام الرمزي ،يشكل الـ  tuchéبزوغا ل
الم ّ
الصدفة ،غي خاضع لهذا النظام .إنه اللقاء ال َّ
مفوت أو المفقود ،وغي ُ
دون ف التكرار الدالىل.
ٌ
ً
ّ
ات من
إنه ما ُيعط الموضوع ( aالصغية) مكانه ،وبالتاىل يفتح معت جديدا
للواقع :بزوغ لشذر ٍ
ّ
ات تلذذ.
الواقع ،كشذر ِ
إن الـ tuché -هو " ٌ
عي الـ-
لقاء مع الواقع" ،الواقع الذي "يتملص" منا ،وهو "ما ر
 ،"automatonفهو بزوغ للقاء أوىل "من خلف الهوام" 19.وعليه فهو تكرار للصدمة .ان الواقع
هو ما يشكل المبدأ لهذا التكرار "الذي يحدث كما وكأنه صدفة" 20.نملك هنا بالفعل ف ’كما
ّ
َّ
الواقع بال قانون‘ .إنه
وكأنه صدفة‘ اإلشارة الوىل إىل ما سيعلنه الكان ف تعليمه الخي من ’أن
21.
’الواقع الذي ال يمكن استيعابه‘"
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السينتوم
ً
سيبط الكان الحقا التكرار بالدافع بشكل أوثق ،لدرجة أنه يقول ف السمينار السابع عش،
ً
ٌّ
عص عىل التفكي ،وال قيمة له ،إال انطالقا من
"الجانب اآلخر من التحليل النفس"" :إن التكرار
ّ
التلذذ" 22.يتابع ميلي التوضيح" :ما يدعوه الكان ’معرفة‘ ف السمينار السابع عش هو نسخة
ّ
عالقة مع التلذذ" 23.وهكذا فإن
عن أسطورة التكرار الفرويدية( )...إنه التكرار بقدر ما يكون ف
ٍ
ّ
التكرار مرتبط بفائض التلذذ الذي يفلت من عمل الدال.
ولكن التكرار سوف يجد صياغة أخرى ر
أكي جذرية ف تعليم الكان الخي ،حيث يصبح هناك
ً
السينتوم نفسه .هناك واحد الدال الوحيد تماما ،الخارج عن الرمزي ،والذي يرصب الجسد
ّ
َ ّ
ً
وييك فيه عالمة تلذ ٍذ .سيغدو السينتوم تكرارا ،إعادة لعالمة التلذذ تلك .هذا هو المكان الذي
نلتف فيه مع ما وصفه فرويد بالتثبيت .يمكننا القول أن السينتوم هو تكرار التثبيت ،بل أنه حت
التكرار  +التثبيت.
انه السينتوم ) (sinthomeالذي ُيكتب بحرف  ،t-hوهو الشكل الخي للتكرار الذي علينا أن
نكون قادرين اآلن عىل قراءته .لم يعد المر يتعلق باكتشاف تجىل المعت ،بل بقراءة الحرف
ّ
َ
َ
الخاص ب َحدث التلذذ والذي يتكرر ف َحدث الجسد.
ّ
ر
النموذج لهذه اإلعادة ،كتكر ٍار من نوع جديد ،تكرار ال يطرح
لقد قدم لنا جاك ألي ميلي المثال
ّ
نفسه للتأويل اال أنه ميابط مع التلذذ .أقتبس من نصه "" :"Reading a Symptomهذا ما
يتجىل أمام ناظرينا ف اإلدمان ،ف تناول ’ كأس أخرى من المشوب‘( ،)...اإلدمان هو جذر َ
الع َرض
ٍ
ً
الناتج عن إعادة الـواحد نفسه .وهو نفسه بمعت أنه من غي إضافة .ال يتوصل المرء أبدا إىل’:
ُ
لقد تناولت ثالثة كؤوس من المشوب وذلك يكف حاليا‘ .تشب دوما الكأس نفسها مرة أخرى.
بهذا المعت قال الكان إن َ
24
الع َرض هو  ،et ceteraانه عودة الحدث نفسه".
ً
لذا وكما ترون ،فإن موضوع المؤتمر القادم هو أيضا ،بمفهوم معي ،استمرار منطف لهذا المؤتمر.
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