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 ما بعد األوديب (PIPOL 6) دعوة ألمؤتمر األوروبي الثاني للتحليل النفسي

      

 

 

وروبا
 
 تنوُّع الممارسة التحليلية في ا

 2013السادس والسابع من تموز 

 

 ما بعد االوديب؟ ماذا يعني ذلك؟

ن ألعالم لم يُعد كما كان:
 
كلتلقد ت نفس ألوقع ألذي كان له في ألسابق.  علينا, فلم يُعد لالب  أ

 
ضحت ضحلة , ومتعددة. ا

 
وظيفته وأ

يامنا ,
 
ب في أ

 
ب وأالحترأم ألذي أستثاره , ونبالة قيمه ؟ ال ُيعطى أال

 
ي رصيد   من يتذّكر في هذه أاليام ألوزن ألذي كان لحظورأت أال

 
أ

سبق على نحو ك ثر مما بالقول. نتيجة لذلك هناك صعوبة في ضبط ألتلّذذمُ
 
ن يثبت نفسه بشكل متوأصل وبالعمل أ

 
ال  . . فعليه أ

ية صلة على أالطالق ما بين سيطرة ورقابة ألسيد ألمعاصر 
 
ب. ننُدب ذلك, ُمحاولين ضبط ألتلّذذ  توجد أ

 
وما بين صالحية أال

خرى مستقاة من ألعلم وفي ألحاالت أال
 
 من علمّية بوسائل أ

 
سمالية رعناء. سوأ

 
يدي مع رأ

 
 يتمّلكها ألذعر تسير مشبوكة أال

 

وديب هو مصطلح تحليلي , نظام متكامل !.
 
ب . بينما اال

 
نت تبني هنا نظرية اجتماعية حول اال

 
 ا

وديب , ألبوصلة ألوحيدة بالنسبة للتحليل ألنفسي. كُعقدة , دلَّ على وجو
 
د حالة مرضية. في صحيح تماما فلفترة طويلة شّكل أال

ف , فجوة   ألوقت نفسه , كان هو ألمعيار للسياق "ألسّوي" عند ألُعصابي , فيما تجّلى في حاالت ألُذهان على شكل غياب متطّرِّ
وديب, لكي 

 
رحب من هذأ أالرتباط باال

 
ورفض. ألتحليل ألنفسي من خالل ألمنظور ألالكاني يمكننا من توسيع ألعيادة ألى ما هو أ

خير تشمل في 
 
خيرة , بدءأ من ألتدريس أال

 
لين ميلير أال

 
وديب( على نحو معين. إن تحديثات جاك أ

 
دأخلها حاالت ال تبالي به )أال

ساس , ألصالت ألتي بنتها ألذأت لنفسها لكي تجابه وجوَدها, 
 
ق" مبنى أال لالكان, تمكننا من أجتياز هذأ ألمعيار أالوديبي لكي "ُنطّوِّ

 .تماما ألوأحد لوحده  من ألفرأدة ألمتطرفة ندعوها نحن  نقطة –قاء ألعشوأئي ما بين ألدأل وألجسد وألتلّذذ ألذي نتج عن ألل

 

ك ثر تحديدا.
 
ضافي من فضلك. كن قليال ا  مجهود ا 

نوأعه , إضطرأبات
 
نوأعه )ألتعليمي, ألك تابي, ألرياضي...(  - "ألديس..."  أإلدمان على أ

 
لعسر على أ

 
 - "ألهيبر...." , وأضطرأبات أ

ألفائض )جنسية , فعالية( , إضطرأبات ألتكيف, إضطرأبات ألشخصية غير أإلجتماعية, إضطرأبات ألموهوبين..... كل أإلضطرأبات 
مَتص ألعصرية جدأ تلك, ُتشير ألى تصاعد حتى ألُذروة , لتلّذذ : فائض في أالستهالك, ك فائض جدأ  من قبل ألمبنى ويتجّلى غير مُ

ن ألفالوس قد فقد  في فائض في ألحركة, فائض 
 
ألذكاء, فائض في ألعدأئية, فائض في ألمتعة ... أن هذأ ألفقدأن للمعيار يدّل على أ

سماء ألمعطاة لمجموعات 
 
مة من مناعته. من ألجدير بالذكر أن أال هي محاوالت لفرز  "ألهيبر"و " بالديس" ألمكّناة ألكينونات ألمتكلّ
نماط ألتلّذذ ألمشتركة

 
ذ   لها ألذوأت وفقا ال مور من خالل منظور ألتلذُّ

 
وليس بحسب تشكيالتها ألرمزّية. إن هذأ أالضطرأر للتطرق لال
كيد عن عين ألتحليل ألنفسي ألالكاني إال أن هذأ أالخير يعمل وفقا لوجهة نظر ُمعاكسه : 

 
ه عند كل وأحد ألى  ال يغيب بالتا فهو يوجَّ

ي مقدأر من ألمشترك مع تلّذذ أي شخص أخر. ولنقل أنه ذلك ألجزء من تلّذذه, ألفريد عنده على نحو مُ 
 
طلق وألذي ال يوجد فيه أ

 .حينها عدد ألمجموعات مساويا لعدد ألحاالت , يكون ألوأحد لوحده تماما عندمانعتمد كلّيا على أالستنتاجات ألمستخلصة من

 

ودي  في حال كهذه, ماذا يمكننا القول عن الفارق بين الجنسين,
 
 ب؟ما بعد اال

بوية عالقة مباشرة مع أنحسار ألفالوس ألذي يفقد وظيفته جرأء لذلك كعامل
 
للفارق ما بين ألجنسين.  محددلالنحسار في ألوظيفة أال

ه ألى أتفاق أو وثيقة تتجاهل 
ّ
مر ألذي يحول

 
وعدة ظوأهر في ألحضارة تشهد على ذلك: ألدرأسات ألجندرية, فصل ألزوأج عن ألدين أال

ألجرأحة ألتي تمكن من تحويل موأقف ألذأت ألمخيالية ألى وأقع. لقد فقدت ألبوصلة ألفالية بريقها , وغدأ أصحاب  ألفارق ألجنسي ,
ألقضيب يجهلون ما عليهم فعله مع هذأ ألعضو ألذي تحول ألى وأقع ويثقل عليهم نتيجة لذلك. عاينوأ أالوالد وألبنات في ألمدأرس, 

 ليس ألكل. أن ألمستقبل أنثوي. -لة أكبر بك ثير في منطق أللتروأ كيف أن ألبنات "يسبحن" بسهو

       

ب الى موقعه؟
 
عادة اال ليس من الضروري اجراء ترميمات ال 

 
 ا
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س. هؤالء ألمستمرون في أن يحلموأ 
 
ن ألصرأع من أجل قضية خاسرة سلفا , يؤدي ألى أليا

 
ن ذلك مستحيل. ثانيا ال

 
وال : ال

 
قطعا ال. أ

مس. عوضا عن ذلك , علينا 
 
و ذأك. ال يجوز بعث ألحياة من جديد في عالم أال

 
بإنعاش أالب يتحولون ألى أصوليين من هذأ ألصنف أ

وديب. ننظر ألى عالم أليوم أن
 
 نظرة مباشرة وأن نرأه كما هو , وأن نالئم ممارستنا لعصر ما بعد أال

 

وديب؟ ماذا عليه ان يفعل؟
 
 كيف يعمل المحلل النفسي ما بعد اال

ي تحت خط ألكسر للكبت. يتدأخل ألمحلل في  قّيدفهو يخرج من عيادته, وال ي ألمحلل يفعل :  نفسه في نطاق حدود موقف سّرِّ
رط في "ألمجتمع" , في مؤسسات ألصحة ألنفسية , يتوجه باستجوأبات لموظفي ألدولة بهدف أعادة ألذأت ألسياسة , وينخ

ن يالئم نفسه في ممارسته ألعيادية , لموأجهة مباشرة مع تلّذذ ال يمر بعد   لحسابات وأعتبارأت
 
أالخر ألكبير. وأالهم من ذلك كله , أ

 
 
ب ذأك ألذي يتضمن معنى, أليوم عبر ألوساطات ألرمزية ألتي وفرها أال

 
ويل من خالل أسم أال

 
وديب في ألسابق. فهو يستبدل ألتا

وعي في ألسابق يتحّول ألى  ألوأحد لوحده تماما بعالج من طرأز حديث لتلذذ 
ّ

, ذأك ألعالق في ألجسد. ألمحّلل ألذي كان مفسرأ لال
, يوسع , ويشد أالزر... صاحب مهنة , يعمل من خالل برأغماتي وعن طريق حضوره وحضور جسده , يقيم محادثه , يربط , يحل 

وعي ألتحويلي ألذي يعرف.
ّ

ك ثر مما عن طريق ألال
 
 ألالوعي ألوأقعي ألحاضر , أ

 

 

وديب ؟
 
 هل انا ما بعد اال

حوأل , توجد في حوزة ألتحليل ألنفسي ألالك
 
اني ذأتّيا , من غير ألممكن أن تكون هناك بشكل مطلق. أن ذلك أفق. وفي كل أال

وديب بوصلة مجدية جدأ لإلبحار في هذه ألمنطقة , تلك ألتي  . وألبوصلة هي جهاز ألعبور. نحن نتحدث عن منطقة تصلها ما بعد أال 
ثار رجعة )على 

 
ألذأت فقط عندما تجتاز عدة تشكيالت تستخدمها للدفاع عنها في عالقتها مع ألوأقع : تماهيات, أستيهامات , قيم وأ

ان ( تقترن بها في ألحياة أليومّية : مشاعر , شجاعة , حقارة , أخفاقات , صرأعات غير ضرورية , مخاوف , أنتقال خالف حاالت أإلدم
قنعة , هنالك حافز وال معنى. باستطاعة ألمحلل 

 
للفعل... وباختصار , كل ما هو أنساني. في هذه ألمنطقة ألتي هي ما عبر جميع أال

ألمتجاوزة للعبور, لكي يبحر باتجاه بعٍد البتكار له ضرورة في ألعمل ألعيادي   هذه ألمنطقة ألمتدرب أن يتعلم من ألمتجولين في
وديبي توجيها مجديا.

 
 مع ذوأت بالنسبة لها , ال يوفر ألمعيار أال

 

 كل هذا ما زال غير واضح بالنسبة لي !

ك ثر. سنعالج خالله ألنتائج ألنابعة من عصر ما بعد  
 
ألمؤتمر أالوروبي ألثاني للتحليل ألنفسي سيكون فرصة لتعرف عن ذلك أ

وديبي, هنالك بالضرورة أبتكارأت متنوعة 
 
أالوديب وسنتحدث عن تنوع ألممارسة ألتحليلنفسية في أوروبا. نعم , فما عبر ألمعيار أال

رة في بالد مختلفة , يتحدثون فيها فقط . باإلضافة, يحوي هذ أ ألتنّوع في طّياته بعدأ سياسيا. أليوروفدرألية للتحليل ألنفسي متجّذِّ
ه عمله أنطالقا من ألتحليل ألنفسي يالئم عيادته للمناخ ألذي يعمل فيه ,  ب يوّجِّ بلغات مختلفة ولها حضارأت مختلفة. كل متدّرِّ

ن يتخلى جرأء لذلك عن ألتحليل ألن
 
فسي ألوأحد. سنرسم في ألمؤتمر خارطة أوروبا وفقا لفرأدة ألممارسة ألتحليلية في كل دون أ

 وأحدة من مناطقها ألمختلفة.

 

 جيل كاروز

 قائم على المؤتمر
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