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 الّتدليل على الحقيقِة في الواقع. الالوعي
ُ
، أداة

ً
على  أثرا له كان وما كشف عنه فرويد هو حقيقة الحدث الذي  هو، أوال

.  مع واقع الجنس ّي بوصفه  قاس   لقاءالجسد والعقل، من حيث هو 
ً
 صدمة

كانون األول   29. ففي رسالة بتاريخ Wilhelm Fliessلنبدأ مع مثال عيادّي مأخوذ  من ُمراسالت فروْيد مع صديقه ويلهلم فليس 

في سن العاشرة، حين حاول التقاط  نوبة هلع ض الى تعرّ كان قد ، الذي (Mr. E)، ُيناقش فروْيد حالة "الّسيد ي" 1897)ديسمبر( 

)خنفساء( )باألملانّية  ة كلمربط خالل حديثه ما بين ، تلك النوبةفي الجلسة العيادّية، حين تحدث السّيد ي عن  خنفساء سوداء.

käfer ) دعسوقة/ خنفساء صغيرة( )باألملانّية و( كلمةMarienkäfer) . ،عن أمه،  قد تحدث السيد ي  كان قبل القيام بهذا الربط

 الالربط اللفظي الحظ . ]Marieكان اسمها ماري التي و 
ُ
لحتقائم باللغة األملانية التي تحدث بها امل

ّ
[، ولكي نوجز القّصة، فإن  ل

 ملزيد  من تداعيات الخواطر، حيث تداعى اسم األم 
ً
ل قاعدة

ّ
، في قطار التداعيات، الى الكلمة  Marieموضوع األم شك

Marienkäferكان قد استمع إليها، دارت بين جدته وعّمته حين . عالوة على ذلك، حين تحدث السيد ي عن أمه، تذكر مح ،
ً
ادثة

. واملحادثة تناولت موضوع زواج أمه والتي "بدا عليها الترّدد وعدم القدرة على تحديد موقفها لبعض الوقت".
ً
 1كان صغيرا

، الزمت السيد ي م
ً
 حين كان طفال

 
م األملانية. اللغة  مما جعله يتعلم فرنسية األصل، َ ربية

ُّ
قبيل الجلسة التالية  و الفرنسية قبل تعل

؛ أي "عدم القدرة على اتخاذ قرار". )ما العمل؟(  ?qué faire)خنفساء( بمعنى:  käfer"تبّدى له معنى كلمة 
ً
والعبارة  2تحديدا

 تردد والدته في شأن اتخاذ قرار الزواج، وهي الفكرة التي حاول السيد ي تجنّبها بوضوح.  الفرنسية )ما العمل؟( تعبر عن

ظهر الحالة 
ُ
" أو "دعسوقة käferأن داللة "خنفساء ريض، نوبات هلع هذا املل ةالالواعيالعوامل الحاسمة كشف من خالل ت

Marienkäferلة: فال ِ
ّ
ى ال هلع " هي ُمضل

ّ
  الدالّ . االمر املهم هو الحشراتمحددة من عالقة مع أنواع نتيجة ل()أو من خالل  يتجل

signifier :كلمة الفرنسّية بالنسبة لهذا الرجل الذي تكلم األملانية بعدف ،käfer عبارة مسموعة بشكل شبيه لqué faire  التي هي

 نفس النبرة الصوتّية. فلكالهما في النهاية  حمل كالهما نفس الداّل، ، وعلى نحو غير واع )أو في الوعيه( . طفولتهمن لغة 

 
1  Freud, S. The Complete Letters of Sigmund Freud and Wilhelm Fliess 1887-1904. Ed. and Trans. Jeffrey Moussaieff Masson. 
(Cambridge: Harvard University Press 1985): p 290. 
2  Ibid. 
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قلقة لتردد األم في أخذ قرار زواجها،  käfer"الخنفساء/  لـ إن هذا الظهور املفاجئ
ُ
هو، بوصفه  والذي " تداعى بالترابط مع القضية امل

   هذا الزواج. له، ل طفلها، نتاج

عره.   وهذا أمر مربك 
ُ
  : ومن هنا ذ

 هو: الحالة ما تكشفه لنا هذه 

-  
 
ذ
ُّ
 والذي هو تلذذ جسد الذات.   ،لم يكن منظما تلذ

ذ وأ -
ُّ
(.حفر الحقان هذا التلذ

ً
 ، في صيغة َعَرض )في الحدث، هستيرّيا

ذ وأن   -
ّ
ق في املذكور يتّجلى التلذ  ، استقرار املشاعر، الذي نعمت به الذات سعيدة حتى ذلك الحين. تفتُّ

 .)الكبير( اآلخرالى وأن هذه الهواجس منسوبة  -

ذ على أساس املعرفة الجنسية، وظهور الحس كما ترون، يمكننا تشخيص الالواعي بوصفه العامل الذي يسمح بإعادة توزيع ا
ّ
لتلذ

عور الجنس ّي بمظهر  جديد في كّل مرة يكون فيها ت
ّ
ل،أو انعدامه فّتق الش

َّ
حل

ُ
فجوة في سلسلة  وحينما تكون هنالك  حاضرا لدى امل

م 
ّ
 الجسد.بتوازن  الدوال التي تتحك

 مع الواقعّي على النحو التالي: اللقاء ا ، سلط فروْيد الضوَء على هذ1899عام   Fliessالى فليْس  ةفي رسالته القصير 

 عزيزي ويلهلم

ُهب التي أضاءت السماء الحالكة لزمن طويل، فهي لم تنطفئ بالنسبة لي بعد، ففي وبعد، سأكون أول من  ُيخبرك بأخباري، وبعد سقوط ومضات الشُّ

 أمور 
ً
 تلك الومضات، ملحت فجأة

ً
 [...]عدة  ا

د أن 
ّ
 وأك

ً
دما

ُ
 في هي نتاج مراحل التخّيالت  في املكان األول، القليل من تحليلي الذاتي قد شّق طريقه ق

ً
الحقة، تعكس بأثر رجعي ما كان يعتبر حاضرا

وحول السؤال "ما الذي حدث في مرحلة الطفولة املبكرة؟"  مرحلة الطفولة املبكرة؛ والطريقة التي يظهر بها ذلك مرة تلو املرة هي عبر الروابط اللفظية.

 ]...[ عدا عن حضور لجرثومة دافع جنس ي"فإن اإلجابة هي "ال ش يء، 

 رْ ومَ  ،أعتقد أن له أهمية عامة، جديِد معنى عنصر  نفس ّي  قمت بسبر الثاني، فقد  وفي املكان 
َ
 للَعَرض )ت

ً
 سابقة

ً
 3تخّيالت(.حتى ما قبل الو بة

:
 
 ما يؤكده فرويد هنا، هو اكتشاف

 في مرحلة الطفولة املبكرة. بأثر رجعي ما كان يعتبرن األوهام هي نتاج مراحل الحقة، تعكس إأوال، 
ً
والطريقة التي يظهر بها   حاضرا

 .S1−>S2هي عبر الروابط اللفظية 

، "ما الذي حدث في مرحلة الطفولة املبكرة؟" واإلجابة هي "ال ش يء، لكن جرثومة الدافع الجنس ي قائمة" ]...[
ً
"لقد سبرت معنى   ثانيا

" ]...[ "مرتبة سابقة للَعَرض" ]...  [عنصر  نفس ّي 

 

  فكرة (،  يطرح الكاْن SeminarXX: Encore) سميناره العشرين، في 72-1971 :واآلن دعونا نذهب الى دراسات الكاْن املتأخرة

الثالث  سميناره وفي  . (symptom) الَعَرض و  (Name-of-the-Father)" اسم األب"و (Oedipus)بين أوديبوس ما  التكافل 

 
3 Freud, S. The Complete Letters, Op. Cit. Letter dated January 3, 1899, p 338. 
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،  بحد ذاتها،  ية، وديباأل عقدة اليقول: "إن ، (Seminar XXIII: The Sinthome) السينتوم والعشرين: بقى على وكل ش يء يهي َعَرض 

 سم " هو أُب اإل اسم األبما دام "ما هو عليه 
ً
 4..الَعَرضضرورة  من  الى االنتقاص هذا األمر   يؤدي ال  و ، أيضا

 مع الواقعّي داخل العيادة". لقاءات  الى موضوعنا، "وسائل للولوج دء من هذا، كالب  مأود أن أقترح عليك

 من هنا تنبثق بعض األسئلة: 

 ما هي حاجتنا الى الَعَرض؟  .1

 ما هي العالقة بين "اسم األب" والَعَرض؟ .2

 "؟ اسَم األبكيف يمكن للَعَرض أن يعمل بوصفه " .3

عام الاألخيرة، ال سيما بعد  من دراسات الكاْن نسحب سياقها: فجميعها تهذه األسئلة، علينا وضعها في وقبل اإلجابة على جميع 

1972 . 

بتكرة، بل في اكتشافات الكاْن الشاملة لُبنية  
ُ
 في بعض التصورات امل

ً
 .الالوعيكما تالحظون، فإن أهمية هذه األسئلة ال تتعلق كثيرا

ذ هو املسألة الجوهرّية التي  تقول بالكاْن بديهّية جديدة،  اذ قّدم ، Seminar XX: Encoreالعشرين سميناره في  كان ذلك 
ُّ
أن التلذ

هاني هو/ملن وليس مهما ان كانت تلك الذات كّل ذات  )تواجهها 
ُ
 1972هكذا، ومنذ عام (.neuroticة \أو ُعصابّي  psychoticة \هي ذ

ذ سؤال  غدا ، صعودا
ُّ
 . اآلخر الكبيرأو   اللغة سؤال، ال هو السؤال الذي في الصدارة التلذ

 تتجلى في القول بأن 
ً
في دعاء الذات، ل في االستجابة )تصّدعه( قصوره "  عن اسم األب"هناك حيث ُيفصح طور الكاْن أطروحة

ذ، سعيها ل
ّ
، يرى أي للتعامل تسمية التلذ

ً
 جديدا

ً
عدَّ نظاما

ُ
ذ، يكون على الذات أن ت

ُّ
الذي ال يتوقف الش يء الَعَرض ذاك في مع التلذ

 . عن الكتابة )عن التكرار(

 

A jouissance that “ex–sists”ٌ

 ٌ"كخارجيٌ-موجودٌالتلذُّذٌالـٌ"

 يسه در تتحول" في تشكل "نقطة تلك إذن، فإن بديهّية الكان 
ً
، وُيعزى ذلك جزئيا

ً
، على الرغم من عدم سهولة فهمها دوما

)منذ   1972قبل عام  "التجربة العيادّية".ما ندعوه الطريقة الجديدة ملقاربة  واضح، عن تلك يصّرح بشكل  الى حقيقة أن الكاْن لم 

، اللغة ، أي ُبعد في املقام األول  ( الكبير)  اآلخروضع الكاْن ُبْعَد ( Seminar XX: Encoreالعشرين  السمينار وحتى   1953خطاب روما 

 .  ة( وُبنيويّ ة)أصليّ  ولّية أمنزلة  اآلخرلعالقة مع ل الكاْن أعطى لقد   .تصالاال عدبُ 

 

A jouissance “separated from meaning” 

 "منفصالًٌعنٌالمعنى"التلذُّذٌ

 
4 Lacan, J. Seminar XXIII: The Sinthome. Ed. Jacques-Alain Miller. Trans A.R. Price (Cambridge: Polity 2016): p 13. 
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ذ )وليس ، 1972لكن، منذ عام 
ُّ
ذ بوصفه اآلخرحّدد الكاْن الّتلذ

ُّ
تعود خاصّية "( كنقطة انطالق. وفي الحقيقة، فقد عرف التلذ

ذ قائم ما يعني ب، (واحد  )هناك   Il y a de l’Un. واحدتستجيب لنظام الـ  "للجسد الحي
ّ
 5. اآلخردون من أن التلذ

 وحيدة  ما يقوله الكاْن هو
ً
ذ في جسدمع ما تشعره من أن الذات دائما

ُّ
ذ و ؛ هاتلذ

ُّ
وما يؤكده الكان  . متوّحدأبله و هو دائما ذاك التلذ

ذ لقائهاهو أن الذات في 
ُّ
 تكون  ،مع التلذ

ً
. محكومة

ً
ذ عرض ي بالتفاجؤ دوما

ُّ
  كش يء غريب ودخيل بمعزل  عن أّي معنى، نفسه التلذ

ذ "بأات. حتى أن الكان قد ذهب بالقول على الذ
ّ
الفكرة بأن  لذات، للتأكيد على لبالنسبة   (ek-sists)  "يخارج ك – موجودن التلذ

ذ يعرض نفسه 
ّ
 " في البعد الخارجي.التلذ

ّ
 الواقعيّ  ؛الواقعيّ ب يليق الذي التوكيد هو  وهذا  ، هافي (ek-sists) يخارج ك – موجود ذالتلذ

، يقول عضوه الذكرّي للى األو ات نتصابمع اإل هانس الصغير  لقاءوعلى سبيل املثال، وبالحديث عن . 6"كخارجي - موجود – هو فيما

 الكاْن: 

كخارجي"  –"موجود ،  (ek-sists)كخارجي"  –"موجود في داخل الجسد ما هو و  ، وهو الش يء الجلّي، ذاكهو  Anxiety" الحصر النفس ي 

نحن نتحّدث في هذه و ، ملموسابالجسد )لديه( االتصال غدو حينما ي. لننظر الى هانس الصغير، ما يعذّبه ،ما يوقظهحينما يكون هنالك 

، ّي ذكور تصال الحالة عن ا
ً
ذ القضيبي )الفالوس ي(.بالجسد معّرف كذكوري، اتصال الطابع تحديدا

ّ
ندفع  قد ا إن كان هانس الصغيرو  وبالتلذ

الذي يعتريه بما  ِك الإلرب جسدا يمنح كامل، عام وقد أقمت الدليل لذلك على مدار ،  جسدا يمنح لكي   بوضوح،، فذلك phobiaنحو الّرهاب 

 لنفسه )هانس( خلق  والذي وفي أعقابه ،phallusهذا القضيب يتعلق ب 
ُ
 من امل

ً
 كاملة

ً
لالهتياج، على شكل الُرهاب الذي  الت املختلفة عاِد سلسلة

 من الُوصف على أنه ُرهاب 
ُ
هاب ، ُرهابالمصدر د  جّس الذي يُ حصره، هانس الصغير، في يول. خ ما ُيمكن  بمعنى انه في اعطائهمصدر الرُّ

خضع ألن يالئم نفسه لذلكا، خالصتسميته حصرا للمرء 
ُ
ِعل، ما كل بعد ، كنت يوما ماوالذي القضيب،  يكون قد أ

ُ
ككل اولئك و قيل وف

يكون عليه أن ُيالئم نفسه اليه، ، ساذن  عندهاو ، (bandoulière) قّيمته بأنه مهّرب بضائع كنت قد ه، فيالذين يجدون انفسهم مشحونين 

 ما معناه بأن يكون 
ً
 إزاءه. املرأة التي و  هذا القضيب.من متزوجا

ً
، ال يسعها ek-sists "موجودة"هي غير هذا أمر  ال يمكن للذكر أن يفعل شيئا

 7. "؛ فال زوجة له غير هذا القضيبُمبتلي بهسوى أن تحلم بامتالك واحد، أما الرجل فهو 

 ، وفي "محاضرة جنيف حول الَعَرض"، قال الكاْن ما يلي: في العام نفسه

ذاتّي شبق هو ليس نتصاب، األول مع اال ها الذاتي لقاء، فإن تسمياتهامعّينة، ومهما كانت كينونات هو أنه، مع فقط، معرفته املرء ما يحتاج "

autoerotic مُ األشياء التي قد تكون، ، بل هو أكثر على االطالق 
ً
ُيدهشون كثيرا من و ؟" الش يء ذاهيسألون أنفسهم: "لكن ما هو فهم .   heteroغايرة

ذلك الحصان الذي هو  واملقصود األشياء خارجّية، أكثر في الصغير، لم يستطع التفكير في عدا هذا األمر وجّسده هانس لدرجة أن املسكين  هذا األمر

 محددة على طول ذلك وبالنسبة له، فإن  على األرض.يتدحرج ويسقط ويركل، األرض بحوافره، نبش ي
ً
 طريقا

ً
الحصان الذي يأتي ويذهب راسما

ق به أكثر من أّي ش يء، 
ّ
حقيقة أن لديه أمٌّ من على نحو أكيد جراء وذلك ،  على االطالقأي ش يء عنه ال يفقه وفيما الّرصيف، يشكل النموذج الذي يتعل

هذا الرفض ال يستحق أن ُيصّنف على أنه "شبق  ذاتّي" رفض. ان عرضه هو التعبير واملعنى لهذا المحدد كذلك. طراز محدد وأب من طراز 

"autoeroticism" ، هذا البول  صانعه في نهاية األمر هي أنو لحجة  واحدة  وحيدة (Wiwimacher) ً ذ  .بطنهأسفل  ،في مكان  ماهناك،   عالق عليه
ُّ
إن التلذ

ألن يحتمل وسينتهي به املطاف  ]...[ شعر باالهتياجفالّرهاب يعني أنه  .موجود في جذر رهابهلدرجة انه  ،بالنسبة لههذا غريب "صانع البول" الناجم عن 

 “ 8شخص آخر، أعني أخته الصغيرة. بواسطةعضوه الصغير 

 
5  Lacan, J. Seminar XX: Encore, Ed. Jacques-Alain Miller. Trans. Bruce Fink. (New York: Norton, 1975): p 23. 
6 Lacan, J. “Lesson of March 11th 1975” Seminar XXII: RSI (1974- 1975): Unpublished. Unofficial Trans by Cormac Gallagher: http:// 

www.valas.fr/IMG/pdf/THE-SEMINAR-OF-JACQUES-LACANXXII_RSI.pdf. It should be noted that Gallagher writes ‘ex-sist’ as 

‘eksist,’ so we have used this form of the neologism within the quotations. 
7 Lacan J. “Lesson 17th of Dec 1974” Seminar XXII, Op. Cit. 
8  Lacan, J. “Geneva Lecture on the Symptom.” Trans. Russell Grigg, Analysis, No. 1, (1989): p 15-16. 



4 
 

)محاضرات ومؤتمرات في الواليات  "Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines"في وفي األخير 

 :  وماد صادم   ،في ما هّيته ،صيغة أخرى مفادها أن الجنسيقّدم الكان باإلضافة، ، املتحدة األمريكية(

 أن هناك ثمة عض كونهفي ُرهاب هانس الصغير  يكمن
ً
، وهو يرغب في منح هذا  .و صغير يتحركيتأكد فجأة

ً
وهو يعتبر . ما معنى األمر يبدو هذا جليا

 الى ما هو خارج جسده.القضيب صادما. 
ً
، كحصان يأخذ بالنهوض  ما أعنيه هو أنه يعتبر قضيبه تابعا

ً
 منفصال

ً
وهذا ما يجعله يتعامل معه بوصفه شيئا

  commence a se lever et à ruer(.9(يشرع بالركض. و 

م" ت"مع مواجهة هكذا يجد هانس نفسه في 
ّ
ذ؛ لضخ

ُّ
ذ "تلمع لتلذ

ّ
لدرجة أن  حتى املوت، "وفزع  ، مرعوبيقول الكان بأنه  .مقتحم"ذ

ل على أنه اهتاج. فالّرهاب في جذر ُرهابه  موجودذلك الفزع 
ّ
ل   هذا األمر؟على هانس رّد  كيف  10الَقَرف. ، وهو مرتاع من "ُيدل

ّ
لقد تمث

ذ.
ُّ
  حّيز أو الخارج عن بالكالم له التعبير عنه ه للموضوع الذي ال ُيمكن دافع عن نفسه عبر رفض وهو يُ  رد فعله في رفضه لهذا التلذ

ذ" داخل جسش يء رفض القول، 
ّ
 بعيدا عن قدرته لفهم ما يجري.  ده ما "يتلذ

ف في جسده، يستجيب على نحو 
ّ
ذ الذي يتكش

ُّ
ية  حداثياته الداللّ إ هذا التلّذذ ل حقيقة أناال أن  إلغواء األمومي. محّدد لهذا التلذ

،   Other آخر  منع أن يبدو له األمر كـ ت، ال 11اآلخر  في يختبره في اللحظة األولى دون أن   أن من و على نحو متطّرف،  غريب  ودخيل 

.تكون لديه القدرة على 
ً
 تمييز نفسه بوصفه ذاتا

 

Generalized foreclosureٌ

 12لّصداتعميمٌ

ذ تعيين منزلة ذلك في سبيل ن نخطو خطوة الى األمام اآلن أل نحتاج 
ُّ
هذا الشكل  ولكي نأخذ بعين االعتبار  الذات. الذي تواجهه التلذ

ذ، من رفض 
ُّ
 )، 1987-1986 يقترح جاك ألين ميلير في سميناره من العام التلذ

ً
 رمزا

ُ
أن  ”، Ce qui fait insigne“ (ما الذي ُيحِدث

ض  داخل الواقعّي" لذلُيصّرح بأنه هو . وforeclosure" الّصدمصطلح "نستخدم 
ْ
ذ قول الخارج عن حّيز الك املوضوع "رف

ُّ
في ؛ تلذ

 . "غير قابل لالمتصاص أو لالستيعاب"من قبل الدالما هّيته 

هانّية هستخدمنر تعميم استخدام هذا املصطلح الذي ي يقترح ميل
ُّ
 Name اسم األببالعالقة مع  عادة في سياق االضطرابات الذ

of-the-father  الُعصابّي.  السياق، وتطبيقه في 

، ليس ما من غير اسمش يء بالنسبة للذات،  "القول "خارج عن حّيز ما هو هو وجود ر، ييلهذا وفقا مل "الّصد"تعميم تضمّنه يإن ما 

ض  داخل الواقعّي" صّد هو ال" ]...[ هناك "ال ش يءأن ببساطة  الصّد ليس معنى "ة. حال بل في كّل فقط في حاالت الذهان، 
ْ
. اال أن منطق  13رف

 
9 Lacan, J. “Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines.” Scilicet n° 6/7, 1975, 
Paris: Seuil (1975): p. 22-23. 
10  Lacan, J. “Geneva Lecture on the Symptom.” Op. Cit. p16 
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 للعربيّة.
13  Miller, Jacques Alain. L’Orientation lacanienne. Ce qui fait insigne (1986-1987). Yearly Seminar, 
Unpublished. 
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ذفي الواقعي لذلك  من جديد ظهور الأيضا  يستلزم الصّد 
ُّ
ذ للوجود، ما يعني عن أي حكم يفيض بشكل ، التلذ

ّ
معزول  "وجود تلذ

 14عن أي معنى".

 

The Realٌ

ٌالواقعيٌّ

ذ  من جديد في الواقعي : " الظهور ري كيف يمكننا فهم صيغة ميل
ُّ
ما هي العالقة، في حقيقة األمر، عن أي حكم للوجود"؟  يطفُح لتلذ

ذ والواقعّي؟ 
ُّ
 بين التلذ

ً
ة
ّ
ذ  في هناك الذي : ماذا  أو، لكي نكون أكثر دق

ُّ
 يقود الذات نحو اختبار الواقعّي؟ومن شانه أن التلذ

العالقة الجنسّية؟ إن التجربة  معالجة سؤال الذي يحدث حين يشرع هذا الطفل الصغير ب فما الصغير ُيجيبنا عن ذلك. هانس 

ق باب "غير املمكن"املستحيل أو التي يخوضها في تلك اللحظة هي تجربة 
ّ
ذ.ما يتعل

ُّ
التي  لحظة ذات الفانه في أخرى، كلمات بو  لتلذ

ذ الجسدفبالعزلة. أيضا لتقى ، العضوهاألولى ات نتصاباإل ها بمع التقى 
ّ
ذ الذي يَ لذي ال يفهمه، ا ،ها هو وحيد  مع تلذ

ّ
ُرُه ضُ ْح ؛ التلذ

 عن أّي معنى. 
ً
 بعيدا

 ياألبوي ال  اآلخرها هو يكتشف أن 
ّ
ذ وكيف يفّك خيوط  هذا أن يتعامل مع أي، الكلمات ليقول كيف عليه ، جابةاإل ر له وف

ّ
التلذ

ذ،
ّ
، الذي اعتبره محور اإليمان بوهم العالقة الجنسّية املمكنة  اآلخر. هذا فجوة  معرفّيةيقف في مواجهة  لغزه. إنه، وبسبب التلذ

، هذا 
ً
بالنسبة  وعاقبة ذلك ال ُيجيب،  اآلخر والذي يعني له ذلك االكتفاء واالنسجام الكلّي مع اآلخر الذي يرغب في تحقيقه. حسنا

 عن 
ً
 معزولة

ً
ة اُت نفسها َمْنفيَّ

ّ
   .اآلخرالى الذات هي االنفصال الحاّد، حيث تجد الذ

 سميناره. هذا ما جعل الكاْن يقول في فجوة معرفّية، بل في حقيقة أنها تكشف عن كجنسانّية ما هو صادم  ال يكمن في الجنسانية

 . troumatismeُيحدث "الّصدمة" األمر الذي ، إن هذا هو Seminar XXI: Les non-dupes errentالواحد والعشرين  

 

A clinique without conflict 

ٌٌِصراعمنٌدونٌعيادةٌ

ذ هو ما ي لحقيقِة 
ُّ
  الصغير. لنأخذ على سبيل املثال هانس و حاسمة. ، هناك نتيجة لذاتلبالنسبة جعل الُبعَد الواقعي جلّيا أن التلذ

؛ ش يء  سبّ واجه شيئا ما يُ لقد رأينا أنه ف
ً
ه.  ،املعنىعن  خارج   ما  ب له إرباكا

َ
 ُيثير خوف

طه مشكلة ، بل مشكلة صراعلم تكن في ما هّيتها فاملشكلة إذن،  ذفي اختيار. هل كان سيتنّبه، أو ال يتنّبه الى تورُّ
ّ
الذي  هذا  اآلخر تلذ

 بجسمه؟ 
ً
 بات مرتبطا

ص،  لكيو 
ّ
ذ يفيض ويطفح ما يلي فإن املسألة هينلخ

ّ
داخل  عن أي حكم للوجود، وما دام من غير املمكن التسليم به : إن كان التلذ

ُه أو التعبير عنه داخل الرمزّي؟ س)النظام( الّرمزّي، فكيف 
َ
ل َقوُّ

َ
 يكون بوسعنا ت

 
14  Ibid 
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ذ معه لذلك على نحو يمكن ، يربطهما والواقعي منفصالن، فما الذي ُيمكن أن يجمعهما إن كان الرمزي  
ّ
ى من جديد  التلذ

ّ
الذي يتجل

 ؟ تموقع وُيسّمىداخل الواقعّي أن ي

 
ّ
ذ املهذا  ننا من التعامل مع ما الذي ُيمك

ّ
 لذات؟ وجود كخارجي بالنسبة لالتلذ

ل( ما هو من يربط سينتوم ؛ العبور هذا اليسمح بهو ما  sinthome 15سينتوم ل بأن اتدريسه قائال يختم الكاْن  تخيَّ
ُ
بين الجسد )امل

ذ )الواقعّي(.
ّ
سّمي سينتوم من وحُده ال والالوعي )الرمزّي( والتلذ

ُ
 املوجود كخارجي.الواقعّي ذلك ُيتيُح للذات أن ت

 

 

 

﴿ ﴾ 
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