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حليللساسية  ال المفاهيم  أربعة    أحد هو  التكرار  
ّ
  سمكما عّرفه    النفس    لت

ناره الحادي  يالكان ف 

 ،  مع التكرار سوية  فيه  عرض  ، والذي  عش  
 
ّ ة للجديد  صيغة ّ   ممن أجل القيام بذلك،  و  .واقع  ي 

بي    الكان   قبل  او   التكرار ما  من  ل  ِ
 ُ اخي  الذي  فرويد  -الـ  لتحويل  بعد  تمليكون  يي    ما  كراٍر جرد 

  وص شخل
 . من الماض 

  استخدمه فرويد  أما بالنسبة للتثبيت، فهو  
 فرويديان 

ٌ
وله مكانة خاصة ولم يُ بتحفظ بالغ  مصطلح

   
به.    (metapsychology)ية  ميتاسايكولوجالف  جاك لالخاصة  القارئ ألي   -قد كان  ميلر،   

  
 
ة من ت خالل انشغاله بن جديد،  مالحريص لفرويد، هو من أعطاه أهمية ة الخي 

:  الكاندريس  الفي 

لذذ  "
ّ
  اهو حدث  )...(  الت

  1".التثبيتموضوع أو غرض  إنه  )...(  الصادم  من حي      إنه. )...(  لجسد ف 

  ي
اب من لالطرح سبيل  من اجل  يد  فيها ميلر عىل فرو ستند  لم تكن تلك ه  المرة الوىل الت    قي 

  السياقف. الكان الخي  دريس  ت
ح قد ذاته، كان  ف   2. "الكف والعرض والحرص"قراءة سابقا اقي 

Fixierung 

 لول مرة    3Gesammelte Werkeعدت إىل فهرس  
ً
 ظهر تقريبا

ٌ
ووجدت أن الثبيت مصطلح

   
 ".  عن الجنسانيةباحث  م  ةثالث"،  1905عام    ةفرويد المنشور مقالة  ف 

ّ
د فرويد عوامل أولية يحد

شة   .  وآخر   شخصما بي    تتفاوت  تشويش  فهم بأن حدة الالمع  ،  خالل تطور الحياة الجنسيةمشوِّ

 عناد" دعوه ما يتضمن ت، اال أنها فرويد تماما لدى  محددٍة    غي  ية الول لبنيويةا العواملتلك ان 
ً
"  ا

)pertinacity(    الجنسية اانطباعات  حيال يدعوه    4" عنادال"هذا  و .  لحياة  ما  القابلية "-بـهو 

  اعقاب  ،  "اضطراب دائم"تتثبت عىل شكل  أن  لهذه المادة  من الممكن    5". للتثبيت
لقاءاٍت ف 

ات مكونة من " الحقة  6" ، حصلت بالصدفة. ة الطفليةللجنسيتحفي  

بواسطة  تنهض للحياة  ،  يةهناك عوامل أولالساسية:  نيته  بكما تتجىل أمامنا  التثبيت،  هذا هو  

  عرٍض اصدفة  اصم
ف  التثبيت  نتج 

ُ
ت لنا    والذي،  دمة  ديموم من خالل  يتيح  استنتاج  ته،  عنرص 

   كل خطوة  ".  التكرار 
نقطة  تغدو  أن  ها  يمكن[  للحياة الجنسية] هذا المسار الطويل من التطور  ف 
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 عىل نحو أكير  ما سيتضح  و  7". تثبيت 
ً
 إىل ُبعد  تطرق  ت   يةهو أن هذه العوامل الول،  الحقا

ً
دائما

 . الدافع

  مقال
  التحليل النفس  ة دروس  خمس "ه  تف 

اته 1909المنشور عام    "ف  ، وبعبارة أخرى محاض 

 كان  المريكية،  
 
ية عىل أنها  .  فرويد أكير دقة " تذكاريةنصب  بقايا و "فقد وصف العراض الهستي 

هذا التثبيت ال يتعلق فقط بدوال . ان  8للصدمة تثبيت  كشاهد بالتاىل  عىل  و ،  صدميةلتجارب  

 . افعو د ال" فضالت"، أي ما يسميه المرتبطة به اإلثارةة بشحنانما الصدمة، أي الرموز، و 

ة الثامنة عش  من    عىل نحو أوضحهذا المر  تجىل  ي   المحاض 
اته التمهيدية ف  التحليل  عن   محاض 

  تتناولالنفس  
    1917إن هذا النص المنشور عام  .  9لتثبيت عىل وجه التحديد ا  ، والت 

ٍتب ف 
ُ
ك

ة ما بعد الحرب، ويتم      .  الصدمةأعصبة  مع  التثبيت  ربط  فيه  في 
، تلك العصاباتوكما هو الحال ف 

   ثبيت  تفان ال
  يحصل عىل الدوام ف 

  ، ويكون  لحظة صادمةالليبيدون 
ً
  بعض الحيان مبكرا

ذلك ف 

 
ً
  نقطة م ت تثبيكّف و يُ الدافع و يتوقف . جدا

مو. من ال حددةف 
ُّ
  ن

  
 ف 
ً
ا ال  أخي  المنشور عام  المنته  منته  وغي   التحليل  مقالة  ، يقول فرويد ما يىل  حول 1937، 

الليبيدو    وحت   : "تطور 
يمكن  الطبيع   النمو  ف  يتكامل  أبدا  ل  لتحوّ لال  تامأن  يتم ، و بشكل  قد 

  التمبكر نية  و تثبيتات ليبيدفضالت  االحتفاظ ب
  شكيل  ة ف 

دى فرويد ل يبف  التثبيت    10." النهان 

  اذن،  
ً
 تجٍل عىل  انطوت  أي  ،  ية معينة كانت صادمةون بتكرار سمة ليبيدعىل نحو دائم  مرتبطا

 ّ وعىل الرغم من ذلك، يوّجه فرويد هدف التجربة التحليلية نحو الوقوف عند صخرة لكن  .  لواقع 

.  التثبيت هذهالتصويب نحو نقطة  من دون  و ،  كلأبعد من ذما هو  الخصاء، دون الذهاب إىل  

  العبور  كشف هذه الالكان هو الذي سيأخذ التحليل إىل أبعد من تلك النقطة، إىل  
الـ  ) نقطة ف 

PASS ) وما يشهد عليه بالفعل محللو المدرسةA.S. ،الذي هو ذاك التثبيت و ، هو واحد التلذذ

   الذي اكتشفه فرويد دون أن يتطرق إليه
ً
  عد سنجد  .  فعليا

من ة مواضع  هذا المصطلح بالفعل ف 

 عليه سلط ، لكن تجدر اإلشارة إىل أنه لم يأعماله
ً
ا   . الضوء كثي 

حيث لم َيُعد َيِتم ،  الكان الخي  لدى  واحد التلذذ  ـ هو من ربط هذا التثبيت بي   ميل ألي   -إن جاك

لذذ  
ّ
الت اتناول  خالصة، غي  متوقعة.   صدمةاىل كونه  )هناك(  تحّول  ويلرغبة  من خالل جدلية 

اسع  يمكنكم أن تجدوا  
ّ
رسي   الّرابع والت

ّ
  الد

د  .  11الكينونة والواحد من  هذا التطوير ف 
ّ
" لقد حد

نصيغه   ما  بي    فرويد  ما  ان 
اقي  و الواحد  نحن كاقي  لذذ، 

ّ
يب  انالت

ّ
الل قابٍل  ييجعل  غي   للتغي ّ  دو 

نفس  وما اىل  يعود د الذي    ،لتلذذ ا  واحد عنيه بنقطة التثبيت هو وجود  ما ن .  واإلزاحةنعتاق  ال وا

 يه المكان، وبناء عل
ً
ه واقعّيا  12." نعتير
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 التكرار 

  عمل فرويداما التكرار من ناحية أخرى، ف
 ف 
 
 هامة

 
َ مكانة ْعِط 

ُ
أ وقد كّرس له أحد  ،  هو مفهوٌم 

وال"نصوصه   التكرار  ن  ي   .13" دباغةالتذكر،  بالتحويلالتكرار  قي  النص  هذا    
فينتج  ف   ، 

 
مقاومة

 ويبف  الدافع الغريزي  .  العراضيؤدي اىل مفاقمة    عالوة عىل ذلكو للعالج،  
ً
. فرويد لدى    مضّمنا

  سميناره  
، عندما يفصل  "المفاهيم الساسية الربعة للتحليل النفس  "هذا ما يقلبه الكان، ف 

 من ذلك بالدافع 
 
 . التكرار عن التحويل ويقرنه بدال

   وفقا لفرويد  و 
ة مقالة "ف 

ّ
دافع هو الذي يدخلنا اىل مسار  التكرار القهري  ، فان  "ما وراء مبدأ اللذ

 14.دماعنرص الصالتكرار بناء  عىل الموت 

التكرار هو  : بالنسبة لـفرويد، كما هو الحال بالنسبة لـالكان قبل السمينار الحادي عش  ومع ذلك 

ال .  بالساسرمزيٌّ   سميساس   والمثال  هو  الكان،  تدريس    
ف  حول  لذلك  الرسالة "ناره 

غوي  االنشاُء    عرُض يَ حيث  ،  15" المشوقة
ّ
اهناكالل البالرمزي    لتكرارَ ،  واذا ".  وتوماتيك  طابعه 

نا يمكن)...(  الصارم  فهومها  مالذاكرِة الفرويدية ب  قيمة، ه   هذه الوتوماتيكيةتوخينا الدقة فان  

  أول الق
وع  مجرد جملٍة متكررٍة تخضع لقواني   دريسه، بداية ت ن الكان ف 

ّ
تعريف  يجعل من الّل

وء عىل   gammaو  betaو  alphaويمكننا أن نضيف أن هذه الشبكة من    16". لرمزيا
ّ
ط الض

ّ
تسل

 .S2 17 التكرار تطوير لمعرفٍة،كون 

ٌء  "  
  التكرار،  صادق  هناك س 

  وبالمقابل،  .  المفاجآتيحمل  ال  فهو    18". دايمعروف جوذلك  ف 
يأن 

  السمينار الحادي عش  
  tuchéيي    وطالفمع الزوجي   الرسط.  الكان بنوع جديٍد من التكرار ف 

يقدم  automatonو كرارعمليا  ، 
َّ
الت من   

ً
 جديدا

ً
أن.  نوعا   حي   

هو  ،  هنا   automaton  -الـ  ف 

الذي   الدالىل   يليخضع  التكرار  الرمزي،   بزوغ  tuchéالـ  شكل  لنظام 
ً
لقاء  ل  ا  ، ّ خالل واقع  من 

  التكرار الدالىل  دّون  غي  المُ و ت أو المفقود،  مفوَّ إنه اللقاء ال.  النظامهذا  غي  خاضع ل،  الصدفة
.  ف 

ة)   aإنه ما ُيعط  الموضوع   ّ (  الصغي   للواقع 
ً
 :  مكانه، وبالتاىل  يفتح معت   جديدا

ٌ
من    شذراٍت ل  بزوغ

، ك ذ شذراِت الواقع 
ّ
 . تلذ

الواقع  "هو    tuché  -الـ  إن مع  الواقع   "لقاٌء  منا تملصي"الذي  ،  وهو  "   - الـعير  ما  "، 

automaton"  ،  الواقع   ان  .  لصدمةلفهو تكرار  وعليه    19". خلف الهواممن  "أوىل     قاءللبزوغ  فهو

   نملك      20". صدفةكما وكأنه  يحدث  الذي  "  التكرارلهذا    مبدأ ما يشكل ال  هو 
كما  ’هنا بالفعل ف 

  تعليمه الخي  سيعلنه الاإلشارة الوىل إىل ما ‘ صدفةه نأكو 
َّ ’من كان ف   الواقع 

ّ
إنه  .‘ال قانونب أن

 21. ‘"الذي ال يمكن استيعابه الواقع  ’
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 ينتومالس

أنه  س لدرجة  أوثق،  بشكل  بالدافع  التكرار   
ً
الحقا الكان  بط  السمييقول  ي    

، نف  عش  السابع  ار 

ٌّ عىل التفكي    التكرار   إن: ""النفس  الجانب اآلخر من التحليل  "  إ ، وال قيمة له،  عص 
ً
من   ال انطالقا

  الّسمينار السابع عش  هو نسخة  ‘  معرفة ’الكان  دعوه  ما ي: " التوضيحي  يتابع ميل   22". التلذذ
ف 

لذذبقدر ما  نه التكرار  إ(  . ).. عن أسطورة التكرار الفرويدية
ّ
  عالقٍة مع الت

وهكذا فإن   23". يكون ف 

ذ الذي يفلت من عمل الدال
ّ
 بفائض التلذ

 
 . التكرار مرتبط

  ،   تعليم الكان الخي 
 ف 
 
 أخرى أكير جذرية

 
هناك حيث يصبح  ولكن التكرار سوف يجد صياغة

الدال  هناك  .  نفسه  السينتوم    د يوحالواحد 
ً
التماما والذي  الرمزيعن  خارج  ،  الجسد  ،  ب  يرص 

 
َ
ك فيه عالمة ذٍ   ويي 

ّ
 السينتوم تكرار غدو  سي .  تلذ

ً
ذ تلك  ، إعادة لعالمةا

ّ
هذا هو المكان الذي  .  التلذ

  فيه مع ما وصفه فرويد بالتثبيت 
حت  أنه  ن السينتوم هو تكرار التثبيت، بل  أيمكننا القول  .  نلتف 

 . التثبيت+ التكرار 

ر الذي علينا أن ، وهو الشكل الخي  للتكراt-hُيكتب بحرف  الذي    (sinthome)انه السينتوم  

باكتشاف  .  نكون قادرين اآلن عىل قراءته يتعلق  ،  تجىل   لم يعد المر  حرف  البل بقراءة  المعت 

ذ الخاص ب
ّ
ث التلذ

َ
ث الجسد و َحد

َ
  َحد

 . الذي يتكرر ف 

م للقد 
ّ
يطرح  ال ، تكرار  المثال النموذجر  لهذه اإلعادة، كتكراٍر من نوع جديد ي   ميلألي   نا جاك  قد

ابط مع  اال أ  أويلللتنفسه   ذ نه مي 
ّ
ما  هذا  : ""Reading a Symptom"أقتبس من نصه  .  التلذ

  يتجىل أمام ناظرينا  
  اإلدمان، ف 

وٍب أخرى من    سكأ  ’تناول    ف  إلدمان هو جذر الَعَرض ا،  ‘)...( المش 

 إىلا توصل  ال ي.  ة إضافمن غي   نفسه بمعت  أنه  وهو  .  نفسهواحد  ـلاعادة  إالناتج عن  
ً
 :’لمرء أبدا

وب وذلك  تناولت ثالث   د لق   ة كؤوس من المش 
 ‘.  حاليا  يكف 

ُ
ب  ت  أخرى كأس نفسها  الدوما  ش 

 
 . مرة

  24." عودة الحدث نفسه انه ، et ceteraبهذا المعت  قال الكان إن الَعَرض هو 

 

، بممؤتمر  إن موضوع ال، فكما ترونو لذا  
ً
  لهذا المؤتمر  استمرار ،  فهوم معي   القادم هو أيضا

 . منطف 
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