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 شروط عملية التعيين او التماهي -

 تكوين العارض النفسي -

 أهمية الفالوس في البنية النفسية -

 البناء الهستيري والمنطق القضيبي  -

 تنظيم البناء الهستيري جدلية الوجود واالمتالك في -

 التوحد الهستيري والهوية؟ -

 )اللفظية والحركية والقانونية(التعيين الهستيري في سلوكيات الرئيس ترامب  -
 

 
للهستيريا مكانة خاصة في 

فالهستيريا : التحليل النفسي
هي الباب االولي الذي انفتح 

على مصراعيه " فرويد"امام 
 ليدخله الى عالم الالشعور 
 
 
 
أما التعيين الهستيري فله 
اهمية في توليد العارض 
الهستيري، التعيين، كما يقول 

لحظة بالغة : هو" فرويد"
االهمية في ميكانيكية 
 االعراض الهستيرية 
 
 
 
العارض الهستيري مبني 
على امكانية التعيين، من 

 توضيح بعض المفاهيم    

هي الباب االولي الذي انفتح امام فالهستيريا : للهستيريا مكانة خاصة في التّحليل النفسي    
  .على مصراعيه ليدخله الى عالم الالشعور " فرويد"

هو العملية او العالقة التي تتكون الذّات بها وفيها ، أما Identification) (والتّعيين الذّاتي 
: هو" فرويد"التّعيين الهستيري فله اهمية في توليد العارض الهستيري، التّعيين، كما يقول 

  . حظة بالغة االهمية في ميكانيكية االعراض الهستيرية ل
وهو الذي يمكّن المرضى من ان يعربوا بأعراضهم ال عن خبرات أنفسهم فقط، بل عن 
خبرات عدد كبير من الناس فوق ذلك، حتى لكأنهم يتألمون بواسطته نيابة عن جمهور بأكمله 

  )198حب اهللا، (.من الناس، ويملئون بمفردهم أدوار الرواية جميعاً 
اذ من اهم صفات العارض النّفسي االبتعاد عن الخوف الداخلي وتجنبه ، والتّعيين عملية 

والعارض الهستيري . شاملة عند كل المصابين بالهستيريا ، ويكمن وراء كل ظاهرة عرضية
في  مبني على امكانية التّعيين، من حيث ان الغاية الالشعورية هي دائما المحركة والميسرة

  . اختيار صيغة العارض على جهل من المريض
  :ويقصد بها) حسب تحديد مصطفى صفوان(فالتّعيين عملية الشعورية 

 .ان تعبر عن شيئين في شيء واحد، اي تعريف عن االول باآلخر بعد ان يحل محله  -
 .ان تجعلهما في حكم التعريف  -
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حيث ان الغاية الالشعورية 
هي دائما المحركة والميسرة 

لعارض في اختيار صيغة ا
 .على جهل من المريض

 
 
 
من الشروط الرئيسية 
لعملية التماهي هو ان يكون 
الموضوع المتماهى به غرضاً 
مفقوداً ارتبط به دافع 
عدواني، يدعو الى ازاحته 
 والحلول محله

 
 
 
التعيين اذاً منذ البداية، 

مرتبط في : يشكل ازدواجية 
آن واحد في التعبير عن 
الحب نحو الغرض، وفي 

لرغبة في اطاحته والحلول ا
 محله 
 
 
 
نفسر الشواذ الجنسي في 
حاالت التخنث اي انه 
انحراف في عملية التعيين، 
فبدال من ان يتعين الطفل 
الذّكر بوالده لكي يحوز 
على اعجابه، ومن خالل ذلك 
اعجاب والدته نراه يأخذ 
 اتجاها سلبيا فيتعين باألم

 
 
 
نظرا ألن الهستيريا 

السياق الجنسي، متأصلة في 
وألنها مربوطة بالمرض الذي 

هذا "ليس له عالج، فتعبير 
مصاب بالهستيريا ال " الرجل

يظهر على انه اهانة الذعة 

تدركها المريضة أو المريض  ان االمر ال يتعلق بمعرفة: ويشير صفوان في تحديده هذا 
:  ينطق بها، وتجعلها موضوع قول، بل  الصدق ان نقول/ يحللها، اي معرفة تنطق/ وتحللها

 .المريض وتؤسسها وتضلها عن حقيقتها /ان هذه المعرفة هي التي تملك المريضة
 

  شروط عملية التعيين او التماهي

وط الرئيسية لعملية التماهي هو ان يكون من الشر الشّروط الرئيسية لعملية التّعيينمن  
الموضوع المتماهى به غرضاً مفقوداً ارتبط به دافع عدواني، يدعو الى ازاحته والحلول 

على غرار  Appropriation(محله، اي كما لو كانت عملية امتالك الغرض ودمجه في ذاته 
) الحلولية(، كما هي آلية )202حب اهللا، ) . ( phase oral(العملية البدائية للمرحلة الفموية 

  .ادماج الطّعام الالذ وانحالله في كياننا، والسيما حليب االم
  .حيث نستفيد من الطعام البد من تدميره  
مرتبط في آن واحد في التّعبير عن الحب نحو : فالتعيين اذاً منذ البداية، يشكل ازدواجية  

  . الغرض، وفي الرغبة في اطاحته والحلول محله 
وتعتبر هذه الخطوة في التّعيين االولي في االم واالب بداية الدخول في المرحلة االوديبية 
التي يخوض الطّفل من جرائها صراعا نفسيا عميقا، ال يخرج منه االّ بعد ان يكون االب 
موضوع عداوته وكراهيته، ويكون رمزاً يقتدي به، وموضوعاً جنسياً يستقطب على القسم 

  .لتّيار الشّبقي الذي يساوره في هذه المرحلة االكبر من ا
وانطالقا من هذا المبدأ نفسر الشّواذ الجنسي في حاالت التّخنث اي انه انحراف في عملية 
التعيين، فبدال من ان يتعين الطفل الذّكر بوالده لكي يحوز على اعجابه، ومن خالل ذلك 

) اع الجنسي بهذا االب صاحب القضيبعلى اعتبار ان االم مرتبطة باالستمت(اعجاب والدته 
نراه يأخذ اتجاها سلبيا فيتعين باألم، ويتصرف تجاه والده كما لو كان موضوعا جنسيا يود 
الحصول عليه أي يندمج باألم إللغائها والحلول محلها ليضمن عدم منافسة االب بعاطفته 

 .تجاهها فيصبح هو وهي مندمجين   
 

  تكوين العارض النفسي

  :بينما تكوين العارض فيخضع لعمليتين      
 اختيار الموضوع الليبيدي الذي يستقطب التّيار الشّبقي -
اي بصفة من صفاته او بخط من خطوطه المميزة، : بهذا الموضوع) التماهي(التعيين  -

  ) .الالشعور(حيث ان الدواعي المرتبطة بهذا الخط تبقى خفية ومحصورة في الالوعي 
لمقدمة ليتم التّأسيس لسياق علمي عام يتم عبره طرح مفاهيمنا حول اردت البدء في هذه ا

نظرا ألن الهستيريا متأصلة في السياق : موضوع الدراسة، وهناك اشارة أجدها ضرورية 
مصاب بالهستيريا " هذا الرجل"الجنسي، وألنها مربوطة بالمرض الذي ليس له عالج، فتعبير 

مد عليها في الثّقافة العامة، ونعممها لوصم االشخاص الذي ال يظهر على انه اهانة الذعة يعت
  .يظهرون سلوكا غير معتاد 

  والهستيريا بالمعنى النّفسي التّحليلي ماهي اال تحوالت من الخوف من الخصاء،
رتغي أو فقدان (تحويلي كاضطراب فقط المتداول المعنى به يقصد ال  الهيستيريا ومصطلح
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يعتمد عليها في الثّقافة 
العامة، ونعممها لوصم 
االشخاص الذي يظهرون 
 سلوكا غير معتاد 
 
 
 

فقاً لفرويد يعتبر أن و
الطفل سواء كان ذكراً او 

يتعرض الى التهديد انثى، 
بالخصاء عندما يبلغ المرحلة 
 القضيبية

 
 
 
التهديد بالخصاء هو ما 
يعمل بالخفاء عند العصابي 
ضمن الكراهية المتبادلة 
التي تفرضها المنافسة مع 
 االب

 
 
 
االوديب ليس اسطورة 
انما بنية نفسية ترتكز 
بالدرجة االولى على اسم 
االب، وعودة المكبوت عند 

بي، البد ان تكون كل عصا
مقرونة بالمجاز االبوي، 
كدعوة الى ادراك حقيقة 
 وبزوغ رغبة ما

 
 
 

يعني ان : المجاز االبوي
العمل المؤثر في هذه 
المرحلة ليس وجود االب او 
غيابه الفعلي، انما اسم االب 
ووزنه في العالقة مع االم 
 وعبرها بالنسبة للطفل 
 
 

م ولكن حاجة، أو نفسي لصراع مباشر غير فعلي عضوي،تعبيرال باالضطراب يوحي وظيفي 
 .المرض عند تفشي ثابت وبشكل وتالزمها اإلثارة حالة في تبرز عضوية أعراض جموعة

  1980). النفسي للطب األمريكية الجمعية(
والشّعور بالذنب االوديبي، احدى اشكال النّارسيسة لتصبح التأكيد المشعر للجنس كردة فعل 

وعقدة الخصاء  تعني فقدان القضيب، وهذا ال يعني في الواقع .(ت عقدة الخصاء لتهديدا
انفصاله عن البدن، انما يأتي في سياق التقاطع ما بين رغبة االم وطلبه، استنتاجاً لما هو 

وفقاً لفرويد يعتبر )  موضوع نقصان، وبالتالي الخصاء الرمزي ال يطال اال القضيب المتخيل 
كان ذكراً او انثى، يتعرض الى التهديد بالخصاء عندما يبلغ المرحلة  أن الطفل سواء

اي عندما يستقطب القضيب على كل الملذات ويحتل مكانة االفضلية عندئذ ينتاب . القضيبية
هذا الخوف من انفصال القضيب عن جسد الطفل الذكر، يتأكد . الطفل الخوف من فقدانه 

انفصال الثدي  عنه، : زز ذلك خبراته السابقة الفمويةعندما يدرك ان الفتاة ال تملكه، يع
ان التّغير والتّهديد الحاصل . انفصال الغائط عن جسده من خالل عالقته مع األم : والشّرجية 

يأتي هذه المرة من االب، على اعتبار انه المحق والمالك لجسد االم، من المحرم اذاً ان تكون 
اما االحتفاظ بموضوعه : ح الطفل عندئذ امام خيارينموضوع رغبة جنسية عند االبن، ويصب

االم، فيتعرض للتّهديد بالخصاء وفقدان قضيبه، واما االقالع واالمتناع عن االم : المحرم
فيحفظ قضيبه، ويوجه استعماله المرأة اخرى في المستقبل، اي يطال وظيفة الفالوس الحد في 

  .متعتها وخيارها الجنسي 
سية، رغم انها تحمل التّهديد والخوف اال انها تحضر الطفل الى طريق هذه العملية النّف

  ..المخرج الثاني الى حياة جنسية سوية، تؤمن له االستقرار والطّمأنينة في متعة محددة 
والتّهديد بالخصاء هو ما يعمل بالخفاء عند العصابي ضمن الكراهية المتبادلة التي تفرضها 

يب ليس اسطورة انما بنية نفسية ترتكز بالدرجة االولى على اسم المنافسة مع االب، فاالود
االب، وعودة المكبوت عند كل عصابي، البد ان تكون مقرونة بالمجاز االبوي، كدعوة الى 

  ) . 158حب اهللا،.(ادراك حقيقة وبزوغ رغبة ما 
به الفعلي، يعني ان العمل المؤثر في هذه المرحلة ليس وجود االب او غيا: المجاز االبوي

فغياب األب في رغبة االم . انما اسم االب ووزنه في العالقة مع االم وعبرها بالنسبة للطفل 
وبالنتيجة الى عدم اكتمال المرحلة االوديبية ، اما حضوره فيخلق . يؤدي الى الغاء دوره

  .لنفسي السويبالضرورة طرفاً ثالثاً للعالقة الثّنائية بين االم والطفل الشّرط الضابط للنمو ا
باسم االب المجازي، كونه داالً مرجعياً استبدالياً يشكل " الكان"فمن هذا المنطلق عني  

المفترق الذي تتوزع منه الدالالت عند االخر في تكوين الذّات ، وخروجها من حالة االستالب 
  ). وجود الرغبة(الى حالة االرتغاب 

، ليس مقصورا "الكان"، وكما يقول )الالشعور(ولهذا االب دور اساسي في تكوين الالوعي 
على حضوره او غيابه، او هيبته وضعفه، انما على اسمه، فاسم االب مجاز، يشكل قاعدة في 
بنية السلسة الدالة، يحوطه االبهام، كونه دخيال على عالقة االم بالطّفل، وال يدرك أهميته اال 

  . من خالل تعريفها له 
بتركيبات اكثر ذكاء استنادا الى المفهوم الفرويدي " فرويد"نّفسيون، بعد لقد قام المحللون ال 

  .للالوعي ولألنا االعلى، ولميكانيزمات الدفاع عن االنا وعقدة اوديب 
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غياب األب في رغبة االم 

. الغاء دوره يؤدي الى
وبالنتيجة الى عدم اكتمال 
المرحلة االوديبية ، اما 
حضوره فيخلق بالضرورة 
طرفاً ثالثاً للعالقة الثّنائية بين 
االم والطفل الشرط الضابط 
 للنمو النفسي السوي

 
 
 
لهذا االب دور اساسي 
في تكوين الالوعي 

، وكما يقول )الالشعور(
، ليس مقصورا على "الكان"

و غيابه، او هيبته حضوره ا
 وضعفه، انما على اسمه

 
 
 
يجب التمييز اوال ما بين 
الفالوس وما بين القضيب، 
فهذا االخير هو عضو جسدي، 

يشير منذ الوالدة من حيث  
تصنيف جنس الطفل، ووجوده 

يعني ذكرا ) القضيب(
 وغيابه يعني انثى

 
 
 
اما الفالوس حسب تصنيف 

فهو رمز للحيوية " : الكان"
ي تميز القضيب في حالة الت

 .االنتصاب
على هذا االساس اصبح 
الفالوس الرمز لكل القدرة 

 )الجنسية(الليبيدية
 
 
 
المرحلة الفالوسية تتميز 

فمن خالل فهمهم لعقدة الخصاء المزدوجة، قاموا بتفسير كل انواع التّصرفات المبتذلة 
  . نفعاالت واالرتباطات والمتكررة في الحياة العادية، وكل انواع اال

من اجل ان تمتلك : شرحا لعقدة االخصاء ، فوضح أنه ) 1958-1957(لقد قدم الكان 
الفالوس يجب ان توجد احتمالية فقدانه، هذا االحتمال للخصاء هو امر اساسي الفتراض حقيقة 

غبة عند ولكي يكون عنصر االمتالك هو الركيزة الدائمة القتصار الر. امتالك الفالوس 
 .الهستيري وتوحده مع الفالوس 

 
  أهمية الفالوس في البنية النفسية

مفهوم الفالوس بالمعنى :  وهنا البد من توضيح المقصود بالفالوس في التّحليل النّفسي  
  . النّفسي التّحليلي  ال يمكن فصله عن األب، ودوره العائلي، وموقعه االجتماعي

   phallus: الفالوس او القضيب
يجب التّمييز اوال ما بين الفالوس وما بين القضيب، فهذا االخير هو عضو جسدي، يشير 

  . يعني ذكرا وغيابه يعني انثى) القضيب(منذ الوالدة من حيث  تصنيف جنس الطفل، ووجوده 
فهو رمز للحيوية التي تميز القضيب في حالة " : الكان"اما الفالوس حسب تصنيف 

  .االنتصاب
، حصل توافق ما بين ) الجنسية(ساس اصبح الفالوس الرمز لكل القدرة الليبيديةعلى هذا اال

ذهب ابعد من ذلك لكي يعطي " الكان"على ان االولوية هي للفالوس، ولكن " فرويد والكان"
  .للفالوس الموقع المحوري في النّظرية التّحليلية 

، وصولجان الملك ) لقوة والسلطةرمز ا( ما بين الفالوس الرمزي االيجابي" فرويد"لقد ميز 
والفالوس  –، في كل حضارات االقدمين ..و االصنام المنتصبة بأشكال قضيبية عامودية، الخ 

يتخيله وعد لمزيد ) الرجل(ألن االول –مشترك ما بين الرجل والمرأة   -المخيالي –الناقص 
  .تتخيله ألنه يشكل الحرمان عندها) المرأة(من المتعة، والثانية

  .الفالوس يشكل نقطة التقاء ما بين الرجل والمرأة : في كال الحالتين 
والدال الفالوسي يتمحور في الدين االساسي، باعتبار ان االثم المحرم هو حد ال يمكن 

  .والفالوس يصبح في هذا االتجاه ناقصاً مفقوداً يحدو مفهوم الخصاء . تجاوزه
هة هذا النقصان أي عدم امكانية تحقيق الرغبة المحرمة المرحلة الفالوسية تتميز في مواج

  .عبر كبتها، سواء عنده، او عند االخر الذي يشكل موضوع طلبه
تصبح وظيفة االب الواقعي ممهدة، فهي ال " : مصطفى صفوان" وعلى هذا االساس يقول  

حتى يحقق لها  تعني مناهضة القانون للرغبة، بمعنى الحد الخارجي لها فقط بمجرد ان ينزع
  ) .االم الفالوسية(انفتاح االبواب نحو االنصهار او التّكامل كأنها تملكه 

هو الدال االول الذي يطاله الكبت األولي، ويحل بديال عنه دال " الكان"والفالوس بنظر  
بمعني ما يرمي اليه شخص ويقوده الى امر آخر . 2الى د 1ثان، البداية هي االنتقال من د

  كذا ربما يكون هناك سلسة متممات ألهدافنا التي ال تنتهي متمم وه
، يبقى حاسما على اعتبار ال يمكن استئصال كل المعاني 2ود1والخط الفاصل ما بين د
  ...  ... 5ود 4،د3لذلك تستمر السلسلة د. الواردة في الفالوس المخيالي

فعندما ال : نية الهستيريةتفسير الب" الكان"حاول  2ود1وعلى اساس هذا التّمييز ما بين د
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في مواجهة هذا النقصان أي 
عدم امكانية تحقيق الرغبة 
المحرمة عبر كبتها، سواء 
عنده، او عند االخر الذي 
 يشكل موضوع طلبه

 
 
 

هو " الكان"الفالوس بنظر 
الدال االول الذي يطاله 
الكبت األولي، ويحل بديال عنه 
 دال ثان 
 
 
 
البداية هي االنتقال من 

بمعني ما يرمي . 2الى د 1د
اليه شخص ويقوده الى امر 
آخر متمم وهكذا ربما يكون 
هناك سلسة متممات ألهدافنا 
 التي ال تنتهي 
 
 
على اساس هذا التمييز ما 

" الكان"حاول  2ود1بين د
: تفسير البنية الهستيرية
 1فعندما ال يطال الكبت د

العارض اي البديل  2يصبح د
  1عن الفالوس المرمز ب د

 
 
 
ان الخوف من فقدان 

( الرغبة الجنسية 
Aphanisis ( التي اعتمدها

كمحور اساسي " فرويد"
لتأويل عقدة الخصاء، ناجمة 
بالفعل عن اختالط في التمييز 

) penis(ما بين الذّكر
 ). phallus(والفالوس 

 
 

اي ان خيال .  1العارض اي البديل عن الفالوس المرمز ب د 2يصبح د 1يطال الكبت د
اي ان : الخيالية يبنى عليها الواقع النّفسي)السمة(الهستيريا يستمر نشاطه من وجود، فالوسم 

  .الهستيرية تستمر باالعتقاد بأنها ذكر في مظهر انثى 
ال يمكن اعتباره هواماً، ألنه " : الكان"له طبيعته ووظيفته، وكما يقول فالفالوس هو مفهوم 

ال يقتصر على حدود المتخيل، فال يوجد اال ليبيدو فالوسية سواء بالنسبة للفتاة او بالنسبة 
للفتى، والتّمايز فيما يجعل الفتى يأخذ صفة الذّكر، ويتماهى بجنسه، والفتاة صفة االنثى، وال 

المرور بعقدة الخصاء، ففي المرحلة الفالوسية ال يوجد ذكر وال يوجد انثى، يحصل اال بعد 
وترجيح فرويد لهذا الموضوع وتعميمه، لم . فكالهما يرضخان ألفضلية الفالوس واسبقيته

  .يتراجع عنه طيلة حياته
كمحور اساسي " فرويد"التي اعتمدها ) Aphanisis (ان الخوف من فقدان الرغبة الجنسية 

والفالوس ) penis(يل عقدة الخصاء، ناجمة بالفعل عن اختالط في التّمييز ما بين الذّكرلتأو
)phallus .( رورة الى ترميزه من خاللفالنّقصان يدخل من باب المتخيل الذي يؤدي بالض

  .عالقته باآلخر كونه موضع هذا النّقصان 
ى مفهوم مخيالي يعمم على اي ينتقل من مالحظة وجود هذا النّقصان عند الجنس االخر ال 

مجمل العالقة، وبالتّالي المالحظة التّشريحية للفارق الجنسي تتحول الى عملية نقصان 
لموضوع ما، يتناولها المخيال، لكي يمحورها حول الفالوس كموضوع اساسي لعملية الخصاء، 

من ممارسة اي ( وينقله من الداخل الى الخارج على ان الخصاء هو تهديد يأتي من الخارج
  .ال يمكن التمادي فوقه ) سلطة او قانون
كثيرا في توسيع نظريته حول الفالوس، وتكلم في القواعد الرياضية عن " الكان"لقد توغل 

  .وظيفة الفالوس، والتي على اساسها يتبين الفارق بين الرجل والمرأة 
ا يتبين الفارق بين فتكلم في القواعد الرياضية عن وظيفة الفالوس، والتي على اساسه

  .الرجل والمرأة بما تميز به انطالقا من مرحلة المرآة
هي مآساة من حيث ان االندفاع الداخلي يجعل من انتقاله من العجز الى : مرحلة المرآة 

التخطي حيث كانت الذات المأخوذة بوهم التماهي الفضائي، حدثاً يمكن الهوامات التي تتالى 
وهذه . ة االنتقال الى شكل يمكن تسميته بعملية تمجيدية لتكامله من صورة جسدية متناثر

تتزامن ما بين السنة والستة اشهر : الخبرة التي يتعرض لها الطفل تمر بثالث مراحل 
  .والسنتين 
اهمية كبيرة على مرحلة المرآة، على اعتبار انها تمثل المرحلة االولى " جاك الكان"وعلق 

لتعيين بهذا الشّكل الخارجي للجسد، فيستأثر به بعد ان يخرجه من حالة التي يتم من خاللها ا
التّمزق البدني والعجز الحركي، ويحقق له في وظائفه تسبق واقع حاله، واالنفعاالت العفوية 
التي تصاحب هذا االكتشاف ماهي اال دليل على اهميته وسريعا ما تتعمم هذه الصورة في 

لراشد الذي يسبقه في نضجه، وفي تكامل نموه الحركي الذي يحقق شكلها المثالي على اآلخر ا
  . حاجاته في حرية تناقض عجزه وارتباطه

وتدخل االنا في عالقة مع اآلخر شبيهة كمثل يقتضي به ويرنو لالرتقاء الى مستواه، 
فتتعين به كلما سنحت الفرصة الستكمال نضوجها واالرتقاء عن طريق االدماج الى ما يؤمن 

  .جها، اي ما يزيدها نض
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اهمية " جاك الكان"علق 

كبيرة على مرحلة المرآة، 
على اعتبار انها تمثل المرحلة 
االولى التي يتم من خاللها 
 التعيين بهذا الشكل الخارجي
 للجسد

 
 
 
تدخل االنا في عالقة مع 
اآلخر شبيهة كمثل يقتضي به 
ويرنو لالرتقاء الى مستواه، 

كلما سنحت فتتعين به 
الفرصة الستكمال نضوجها 
واالرتقاء عن طريق االدماج 
الى ما يؤمن نضجها، اي ما 
 يزيدها 
 
 
 
ان االنا يتكون من خالل 
التعينات الثانوية التي 
يصادفها في خالل نشأته ، مما 

الى " حدى بجاك الكان
التأكيد ان وظيفة االنا هي 

 .  منذ البداية وظيفة تصورية
 
 
 

المرحلة  الطفل في
القضيبية قبل ادراكه للتباين 
الجنسي، يتوهم بأن كل 
المخلوقات تملك ذكراً مثل 

 والبشر جنس واحد. ذكره
 
 
 
عندما يتبين له ان الجنس 
االخر ناقص، وال يملك الذّكر، 
يحاول ان يتنكر لمثل هذه 
الحقيقة، او ال يعطيها اهمية 

نطرح السؤال االن في عالقة عملية التعيين وعقدة الخصاء، وما نتج عن ذلك من االنبناء 
  .النّفسي وتكوين االنا المثالي 

كما كنا ذكرنا ان االنا يتكون من خالل التّعينات الثانوية التي يصادفها في خالل نشأته ، 
  . فة االنا هي منذ البداية وظيفة تصورية الى التّأكيد ان وظي" مما حدى بجاك الكان

فاالنا هو جزء من الهو في البداية ، يتكون تدريجيا، ويحصل التميز دون ان تنقطع صلة 
  . الوصل بينهما على اعتبار ان الثاني ما هو اال امتداد لألول 

ين اي يتب: وهذا االنفصال يحصل عندما تظهر صفة المخاطب في تلزيم افعاله وممتلكاته 
 –ضربت  -شربت: اي تدخل االنا في لغة المخاطب بعالقتها مع اآلخر(ماله وما لغيره 

وحسب تعبير اللغويين يظهر الخط الفاصل ما بين الدال ...) الخ  –دفتري –قلمي  -لعبت
  .والمدلول 

ولكي ندرك فهم عملية التّعيين او التّماهي واثرها في نشأة االعراض البد من استعراض 
ها واهميتها في تكوين الذّات، منذ بدايتها حتى اكتمال انبنائها، والعوارض المرضية في فعاليت

حد ذاتها ليست تحوالت معبرة على الصعيد الرمزي لهذه التّركيبات البنيوية التي خرج بها 
  .الفرد من العقدة االوديبية، وهذا ما سنأتي على ايضاحه ايضاً بإسهاب 

ضيبية قبل ادراكه للتّباين الجنسي، يتوهم بأن كل المخلوقات تملك والطفل في المرحلة الق
والبشر جنس واحد، وما يعزز هذا االعتقاد هو التّوظيف النّرجسي لهذا . ذكراً مثل ذكره

العضو نظرا لما يؤمن له في تكونها الهش، هي نرجسية، وتخضع لمبدأ اللذة، اكثر مما 
بين له ان الجنس االخر ناقص، وال يملك الذّكر، يحاول فلذلك عندما يت. تخضع لمبدأ الواقع 

ان يتنكر لمثل هذه الحقيقة، او ال يعطيها اهمية كافية، ولكن دخوله في العقدة االوديبية يضعه 
  . في موقف المنافسة مع االب، الشيء الذي يعيد الة ذهنه صورة الفتاة المحرومة من الذكر

انها كانت تملك الذكر، ولكن لسبب من االسباب نفذ فهو ال يتصور بأنها خلقت كذلك، بل 
  . بها الخصاء، وهذا الحدث يتعزز بأحداث وذكريات سابقة 

تكلم عن متعة الفالوس مميزة عن كل   1972اي يعد : وفي مرحلة الحقة   
 - الواقعي(وادخلها في ابحاثه حول العقدة البورومية. االستمتاعات، الن ال شيء يضاهيها

  ) .الرمزي -الخيالي
يشكل المحور االساسي الذي : رمزي  –متخيل  –واقعي : يبقى الفالوس في اشكاله الثالثة
  )302حب اهللا،.(تدور حوله كل النّظريات التّحليلية 

يأخذ أهميته من اسباب بيولوجية من ناحية، ومن موقعه النفسي في العالقة " الفالوس"و 
لذكره يأتي عبر االحاسيس العصبية المتجمعة به،  اكتشاف الطفل: باآلخرين من ناحية ثانية

والتي تشعره اذا ما توصل الى مرحلة النضوج، بلذة تفوق كل الملذات التي عرفها من 
بالعادة السرية االولى المتأتية عن طريق "وهذا ما اسماه فرويد . المناطق الشبقية االخرى 

  " . الصدفة
  .مل االطفال من الجنسين على السواءتش) الفالوسية(كما أن المرحلة القضيبية

تأتي من كونها تشكل المنعطف األساسي الذي يمهد : ان أهمية الفالوس في البنية النّفسية 
المجاز االبوي  " الكان"للدخول في المرحلة األوديبية، وتدخل اسم االب ، وكما يسميه

Metaphore Paternelle) ( الخصاء والمخرج منها في ، الذي يشكل بالمقابل، المدخل لعقدة
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كافية، ولكن دخوله في 
في  العقدة االوديبية يضعه

موقف المنافسة مع االب، 
الشيء الذي يعيد الة ذهنه 
 صورة الفتاة المحرومة من
 الذكر

 
 
 
يبقى الفالوس في اشكاله 

 –متخيل  –واقعي : الثالثة
يشكل المحور : رمزي 

االساسي الذي تدور حوله 
حب .(كل النظريات التحليلية 
 )302اهللا،

 
 
 

يأخذ أهميته " الفالوس"
من  من اسباب بيولوجية

ناحية، ومن موقعه النفسي 
في العالقة باآلخرين من ناحية 
 ثانية

 
 
 
اذا ما كان هناك شك 
حول االنتساب الى االب، فما 
من مرجع بيده سوى االم، 
فارتباط االم بالطفل ارتباط 
عضوي، بيولوجي، ال يتناوله 
 الشك ابداً 
 
 
 

التمييز ما " الكان"اعتمد 
بين الذكر اي القضيب وما 

بين الفالوس في مفهومه  ما
 الرمزي

 
 
 

آن واحد باتجاه االرتقاء نحو تحديد جنسه، واعترافه بالجنس اآلخر، ثم الزواج ، واالنجاب 
    .والتّماهي بأبويته 

اذا ما كان هناك شك حول االنتساب الى االب، فما من مرجع بيده سوى االم، فارتباط االم 
اما اذا تناوب االنسان الشك يمكن ان . ك ابداً بالطفل ارتباط عضوي، بيولوجي، ال يتناوله الشّ

  .يصنف هذا الشّك باتجاه االب، و اليقين فهو دائما الى جانب األم 
والرغبة الجنسية تتمحور حول النّقصان لهذا الوجود، اي حول استحالة امكانية ان يكون 

كشرط اساسي  فالبد من دمغة الخصاء" : الكان"القضيب ويملكه في آن واحد، كما يقول 
لتسوية الرغبة الجنسية في اتجاهها السليم ، اي القبول بتحريم االم على االبناء الذّكور واالب 
على البنات االناث، ويبقى البحث عن بدائلهما هو ما يحكم تجربة كل شخص على مر الزمن 

الذّاتية، وباالمتثال  وتبعاً لتجربة كل منا االجتماعية والذّهنية تكون البدائل المنسجمة مع قيمه
الى القانون الجمعي العالمي بحرمة المحارم، هذه العقدة التي هي من احدى تحديات النمو 

  . النّفسي الطبيعي 
فالذات تدين لألب باالعتراف بوجودها حيث تتكون الرغبة، وال يعني ذلك االعتراف 

الفالوسية حيث تتأرجح الذات بين بعضو الذكر، اما بما يهيمن على حياته الليبيدية في المرحلة 
  ) .153حب اهللا،. (الوجود والالوجود 

: التّمييز ما بين الذكر اي القضيب وما ما بين الفالوس في مفهومه الرمزي" الكان"اعتمد   
اي ما يمثل العضو الجنسي عند الرجل عندما يكون في حالة االنتصاب و تتدفق به الحيوية 

رغبة الجامحة، واعدا بنشوة ال تماثلها نشوة اخرى ومصدراً لإلنجاب والحرارة، وتتجسد به ال
  ) ، حب اهللا 114(واستمرار الحياة 

فحصيلة هذه العملية هي الخروج من المرحلة االوديبية، واغالق ملفها نهائياً اذا ما تمت   
ياتها، وال ، عن الباخرة التي تغرق ويبتلعها البحر مع كل محتو"فرويد"بنجاح، اي كما يقول 

، )الالشعور(اي ان ما يحصل يندثر في حقل الالوعي .يبقى شيء منها على سطح الماء 
  .يصبح في حكم التّحول الى تمثالت أخرى كاالنا االعلى، ومثال االنا واالنا المثالي، الخ 

ويكتسب عضو الذّكر اهمية اضافية، من الموقع العالئقي مع االم واالب واآلخرين، فهو 
ويتولد عنده شعور بأن االهتمام به، ناتج . لكونه طفال ذكرا بصورة خاصة بالنسبة لألم مميز 

عن امتالكه للعضو الذي يولد له أكبر الملذات على غرار الثّدي الذي يعتبر اهتمام الناس به 
ناجما عما يملك من ثروة كبيرة ، ويعمم الطّفل وجود هذا العضو على كل المخلوقات، فتحول 

دو  اليه، واالستثمار النّرجسي الذي يوظفه، يقنعانه بما ال يملك الشّك بأنه ال يمكن ان الليبي
وسبب تمحور العديد من مشتقاتنا النّفسية : واهمية القضيب. يكون ناقصاً عند الغير 

واالجتماعية، فهنالك العديد من الرموز التي تشير الى اهمية دور القضيب في احالمنا، 
اعية، انطالقا من التّنافس على السلطة، والمال، الى ما هنالك من طموحات وحياتنا االجتم

مادية، وهوامات جنسية، وغيرها من مجاالت عديدة بحكم االساطير، واالشكال الهندسية 
هنا لدينا خطوة يجب ان نخطوها ، فهنا عند ...  والممتلكات، ووسائل القتال، والفن، واالدب 

ويشكل الهستيري ويتحدث دون توقف . ال حقاً يجب ان يتدخل األب نقطة معينة على نحو فع
اما : االسناد القضيبي، ويتأرجح حول الشّيء الذي يتطور من عدم التّحديد بين بديلين نفسيين

ان االب لديه فالوس في االصل، وهذا هو السبب في المقام االول الذي يحفز التّشكيك المستمر 
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يكتسب عضو الذّكر 
اهمية اضافية، من الموقع 
العالئقي مع االم واالب 
واآلخرين، فهو مميز لكونه 
طفال ذكرا بصورة خاصة 
 بالنسبة لألم 
 
 
 
رغبة الهستيري القصوى 

ان " فرويد"كما لفت اليها، 
 .تكون فيها رغبة غير مشبعة 

من هنا يكون البناء 
هستيري مرتكز على بنيوية ال

نرجسية لألنا، اذ تشكل 
النرجسية القضية االساس في 
  حياة الهستيري

 
 
 
على مستوى الجدلية 
االوديبية ان كل غموض 
وكل تناقض من جانب االم 
واالب فيما يتعلق بالضبط اين 
يوجد االسناد القضيبي؟ 
يمكن ان يفضي الى تنظيم 
 العملية الهستيرية

 
 
 

يمر كل " يدفرو"يقول
الناس خالل العمر بعقدتي 

اوديب والكترا مهما كانت /
. حضارتهم التي ينتمون اليها

فهذه العقد تلعب دوراً 
اساسيا في بناء الحياة 
 العاطفية

 
 
 
إذا كُبِتت هذه العقد 
بدون حل، فهذا يعني ان 

يبي، لقبول ان  االب هو الولي الشّرعي والوحيد، فتحدي الفالوس من الهستيري لالسناد القض
على اساس ان االب فقط حرم االم منه، فذلك يفتح امكانية مطالبه دائمة استنادا الى حقيقة ان 

     .قع االمر لديها الحق في ذلك االم ايضا، يمكن ان تمتلكه، وفي وا
 

 البناء الهستيري والمنطق القضيبي 

  )رسو للتّنظيم الهستيري(بة واشكاليات الفالوس تعدو بمثابة جدلية الرغ
  .ان تكون فيها رغبة غير مشبعة " فرويد"رغبة الهستيري القصوى كما لفت اليها، 

من هنا يكون البناء الهستيري مرتكز على بنيوية نرجسية لألنا، اذ تشكل النرجسية القضية 
  االساس في حياة الهستيري  

ي الهستيريا ، الخطوة التي يجب ان نخطوها في االستيالء على الفالوس المسألة االساس ف
من خالل هذا االستيالء يحرر الطفل نفسه من التّنافس القضيبي، الذي كان قد وضع فيه نفسه 
ووضع االب فيه بشكل متخيل، ويتمثل انجاز االستيالء على الفالوس بالضبط فيما المح 

دة أوديب ، هذا التراجع بشكل واضح يعتمد على مسألة االسناد على انه تراجع لعق" فرويد"اليه
القضيبي لألب، وهذه في المقابل هي اللحظة التي يبدأ فيها منطق الرغبة الهستيرية في 
الحركة بقدر ما يتدخل االب على انه الشّخص الذي لديه الفالوس، وليس الشّخص الذي هو 

ظيفة الفالوس كموضوع مرغوب من قبل االم، الفالوس نفسه، يمكن ان ينشأ شيئا يحدد و
  .وليس فقط كموضوع يمكن لألب ان يحرمها منه 

ان كل غموض وكل تناقض من جانب االم واالب فيما وعلى مستوى الجدلية االوديبية 
يتعلق بالضبط اين يوجد االسناد القضيبي؟ يمكن ان يفضي الى تنظيم العملية الهستيرية، 
الهستيريين منخرطين في سبب امتالك الفالوس، حيث هذه المطالبة بامتالك الفالوس تكشف 

  . بعض من السمات البنائية االكثر اهمية في الهستيريا
عندما يأخذ المنعطف القضيبي منعطفا مجددا فيما يتصل بمسألة امتالك الفالوس او عدم 

اي االنتقال من الوجود الى االمتالك ، الذي يمثل حدوث / امتالكه في السمة الهستيرية البنائية 
و الطّريقة عام في العملية االوديبية، وهو الجانب العالمي للتّنظيم النّفسي المميز في الهستيريا، 

المميزة التي يتم التّعامل معها مع اشكاليات االمتالك، هذا االنتقال من الوجود الى االمتالك 
يتحدد في المقام االول من قبل تدخل االب، ويظهر االب المتخيل على وجه التّحديد باعتباره 

  .محبط ومحرِم 
يات هي نفسها في كال الحالتين ، فالذّكر الهستيري يعذب نفسه إلثبات فحولته، فان الدينام

فكالهما يتمتع بخيال المطالبة المفترضة للفالوس، والتي على حد سواء تعني االعتراف بأنهم 
  .ال يملكون الفالوس 

، هناك ثالث فنيات رئيسية من "لجاك الكان"والمرأة الهستيرية تتظاهر بأنها رجل وفقا 
ا القلق وهستيريا الصدمة، في التّحليل النّفسي الهستيريا التّحويلية وهستيري: الهستيريا

االكلينيكي يلعب تصنيف االعراض دوراً ثانوياً فقط، أيا كان نوع الهستيريا الذي نتعامل معه 
  .وفقاً للبناء الهستيري، فاالقتصاد الكامنة وراء الرغبة الهستيرية يظل كما هو في االساس 

نطلق عليه االغتراب الذّاتي للهستيري في عالقته  من الصفات البنائية للهستيريا هو ما
هذا اهم العناصر التي تشكل اداء البناء الهستيري، ولفهم مسألة الرغبة . برغبة االخر 
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العقد هبطت في الالوعي، 
وبذلك تقوم بتغذية كل 
انواع االضطرابات في 

 ية الشخص
 
 
 
النظرية االقتصادية 
النفسية في التحليل النفسي، 
تتلخص  بأن انتاج الطّاقة 
النفسية وتوزيعها واستهالكها 
يسير وفق قاعدة أكبر فائدة 
 .بأقل مجهود

 
 
 
كل عملية تنتمي بادئ 
ذي بدء الى النظام النفسي 
الالشعوري، وتستطيع في 
ظروف خاصة ان تجتازه الى 

ظام الشعوري الن 
 
 
 

غرفة "النظام الالشعوري 
تزاحم فيها " انتظار نفسية

النزعات النفسية بعضها بعضاً، 
كما لو كانت كائنات حية 
تتصل بهذه الغرفة غرفة 
استقبال أصغر منها، يقيم فيها 
 الشعور

 
 
 
يكون جوهر الكبت في 
عجز نزعة معينة عن االفالت 
من النظام الالشعوري، وولوج 

القبشعوري لعدم  النظام
ارتياح الحارس اليها ورضائه 
 عنها 
 
 

  )70جويل در، ص( الهستيرية 
اذا كان موضوع الرغبة االوديبية ، الفالوس هو ما يشعر الهستيري انه قد حرم منه ظلما، 

ألة رغبته الخاصة فقط الى الشّخص الذي من المفترض انه يمتلك وانه يمكن تفويض مس
الفالوس، بهذا المعنى، فهو يشكك في ديناميات رغبته مع االشارة الى االخر، الذي يفترض 

  .في السلوك ) اصل وعمل الرغبة(دائما امتالك االجابة على لغز 
را مهما كانت حضارتهم التي اوديب والكت/يمر كل الناس خالل العمر بعقدتي " فرويد"يقول

فهذه العقد تلعب دوراً اساسيا في بناء الحياة العاطفية، فإذا كُبِتت هذه العقد بدون . ينتمون اليها
حل، فهذا يعني ان العقد هبطت في الالوعي، وبذلك تقوم بتغذية كل انواع االضطرابات في 

  .الشّخصية 
ترض الحياة اليومية كلها تعتبر تشعبات من فكل امراض االنا، وكل العقد الصغيرة التي تع

مشكلة االحاسيس (العقدة االساسية، لماذا تتعرض هذه العقدة للكبت او لعدم الحل المناسب 
  ؟)المتناقضة والحادة ضمن بوتقة الشّخصية

من ناحية ألنها رغبة محرمة ورغبة في االجرام تتجاذب فيما بينها، المحظور االجتماعي 
وعقدة الوقوع في الذّنب االجتماعي من الرغبة في القتل،  TABOUرمات في ارتكاب المح

ومن جهة ثانية الن تعابيره البريئة الساذجة منذ البداية تحدث ردود فعل عند االهل فتولد 
الحصر النّفسي، هذا الحصر يؤدي الى طمس العقدة في الالوعي، او كبتها في حوالي السادسة 

مو النّفسي الى مرحلة الكمون، اي الى اغفال الرغبة االستحوازية من العمر مما يودي بالن
  .على اهتمام احد االبوين الخاص

وهنا اما يكون تخطي الخصاء والعقدة االوديبية، ويسير النّمو من السادسة والى البلوع  
 والى عمر المراهقة عندما تتفتح الغرائز الجنسية في. في النمو المعرفي وتطوير المنطق

المراهقة، التي تعود العقدة االوديبية للظهور من جديد ان لم تكن محلولة او متخطاة سابقا 
  .لتأخذ مصيرها النّهائي في الرغبات الجنسية والحياة الجنسية للراشدين 

ان عقد الحياة العادية هي مظهر متطور لهذه المشاكل التي تعتبر  YUNGووفقاً ليونغ 
  .طفية محطات في الحياة العا

فالهستيري يرى نفسه مثيرا للشّفقة من رغبة أمه، في مقابل المثالية، ولكل العالقة المتدنية 
جهود غير مجدية يبذلها الهستيري من اجل تحقيق هذه الهوية، والخيال الكامن وراء هذا 

ن النّشاط الكبير بوضوح، وتحدد قوة افتراض ان شخص لم يكن قبل ذلك الكائن المثالي هو اآل
  .في التّكوين المميز القتصاد الرغبة عند الهستيري 

" الكان"ويبدو ايضاً بمثابة مانع، وذلك ألنه من المسلم به ان االم ترى االب، كما يقول  
بأنه الشّخص الذي يضع القانون، وهكذا يدرك الطّفل ان رغبة االم تتجه الى بعد االمتالك، 

الطّفل بعيداً عن بعد الوجود كونها فالوس االم، وهو  وبما ان االب المحرم يأخذ مسألة رغبة
 .يقود حتماً الطّفل نحو سجل االخصاء 

 
 جدلية الوجود واالمتالك في تنظيم البناء الهستيري

النّظرية االقتصادية النّفسية في التّحليل النّفسي، تتلخص  بأن انتاج الطّاقة النّفسية وتوزيعها 
  ..كبر فائدة بأقل مجهود واستهالكها يسير وفق قاعدة أ
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ما يحصل في الخبرة 
االكلينيكية أن االعراض 
النفسية تنقشع عند العلم 
بمعانيها ، شرط ان يكون 
اساس المعرفة تغييراً داخلياً 
في نفس المريض ال سبيل الى 
حدوثه اال بمجهود عقلي 
 موصول موجه الى هذه الغاية 
 
 
 

يمكن له ايضا  الهستيري
ان يتوحد مع المرأة التي ال 
تمتلك الفالوس والتي نتيجة 
لذلك تطالب به، وهذه 
استراتيجية توحدية ال اتردد 
في ان أسميها التوحد 
المتشدد او التوحد على 
 اساس التضامن 
 
 
 
االشكالية في االغتراب 
الذّاتي لدى الهستيرين في 
عالقتهم برغبة االخر، والسيما 

بتهم فيما يفترضون خضوع رغ
ويشعرون، حتى يتخيلون في 
 وقت مبكر انها رغبة اآلخر 
 
 
 
يقول فرويد بهذا المعنى 

عندما تتحطم عقدة اوديب، : 
يصبح الطفل في حكم المضطر 
الى التخلي عن امه كموضوع 
 ليبيدي

 
 
 
في هذه الحالة احتمالين 

اما ان : ممكن ان يحدث

كل صورة سالبة ال يتحتم ان تصبح صورة موجبة، كذلك ال يتحتم ان تتحول كل عملية 
  .نفسية الى عملية شعورية 

وكل عملية تنتمي بادئ ذي بدء الى النّظام النّفسي الالشعوري، وتستطيع في ظروف 
  .خاصة ان تجتازه الى النّظام الشّعوري 

تزاحم فيها النّزعات النّفسية بعضها بعضاً، كما لو " غرفة انتظار نفسية"النّظام الالشعوري 
كانت كائنات حية تتصل بهذه الغرفة غرفة استقبال أصغر منها، يقيم فيها الشّعور، وعلى 
المنبه الموصلة بينهما يقوم حارس يفتش كل نزعة نفسية، ويرصدها فيمنعها من دخول غرفة 

  . االستقبال ان لم يرضى عنها
يكون جوهر الكبت في عجز نزعة معينة عن االفالت من النّظام الالشعوري، وولوج 
النّظام القبشعوري لعدم ارتياح الحارس اليها ورضائه عنها ، وهذا الحارس هو ما يبدو لنا في 
صورة مقاومة حين نحاول ارخاء الكبت في العالج التّحليلي، من حيث أن الكبت هو شرط 

  .راض النفسيةسابق لتكون االع
وما يحصل في الخبرة االكلينيكية أن االعراض النفسية تنقشع عند العلم بمعانيها ، شرط 
ان يكون اساس المعرفة تغييراً داخلياً في نفس المريض ال سبيل الى حدوثه اال بمجهود عقلي 

  .موصول موجه الى هذه الغاية 
الهستيرية ، وايضا في الوسواس القهري  أما النّزعات العدوانية فتؤدي الى  تنشيط الصورة

  .، ومخاوف المرضية 
وتكون االنا  انعكاس مبهم وغامض وليس نظام ادراكي شعوري مطبوع  بكل اشكال 
الغموض الناتج عن التوحد االسقاطي، مع الموضوعات الداخلية الشريرة التي تؤسس الخبرة 

  .العاطفية لدى الكائن البشري 
رية هي مجموعة من الحركات يتم تسييرها من خالل تتالي الحركات فتكون كل قيمة تعبي

 .. فالمهارات تبقى ارادية عكس ردود الفعل .. محترما تتاليها في الزمان والمكان 
  

  حول التوحد الهستيري والهوية؟ 

  ؟كيف يمكن للمرء ان يرغب فيما حرم منه وهو حق له كما يتخيل
عمى الرادي اي كف وظيفة  -ي السلوك الهستيريهذه حيلة عصابية أو كما نجدها ف

هو " جاك الكان"وفقاً ل . مما يزيد من استياء العصابي من اقتصاد الرغبة -الرؤية والبصيرة
يخفي في الواقع الخطوة التي يحب اتخاذها، وبذلك يقبل نقص الفالوس لدى الشّخص اخيرا، 

ي المستقبل، وفي الواقع يقبل ان لكي يجعل من الممكن الحصول على فالوس في وقت ما ف
نقص الفالوس يعني ان يكون قادر على التّوحد مع المرأة التي ال تملك الفالوس، ولكنها ترغب 

  .في الرجل الذي يفترض ان يكون لديه الفالوس 
متلك الفالوس والتي نتيجة لذلك تالهستيري يمكن له ايضا ان يتوحد مع المرأة التي ال 

ستراتيجية توحدية ال اتردد في ان أسميها التوحد المتشدد او التوحد على تطالب به، وهذه ا
هذا التّصرف يؤدي الى نفس العمى الهستيري، ألنه ينفي مرة أخرى الشّرط . اساس التضامن 

  .الذي يصلح العالقة بين المفحوص والرغبة في الفالوس 
قتهم برغبة االخر، والسيما هنا االشكالية في االغتراب الذّاتي لدى الهستيرين في عال
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يتعين بأمه واما يشدد تعينه 
واالحتمال                                                                                                                    . ه بوالد

االخير هو الذي يمكنه من 
ان يصبح من بين السويين، 
ويمكنه في نفس الوقت من 
االحتفاظ تجاه امه بشعور 
 الحنان 
 
 
 
تبين لفرويد خالفا لكل 
علماء النفس بأن جهاز االنا 
قائم في نفسه ، مستقل يعمل 
على انفراد وبحرية، فهو 
مرتبط باآلخر وبطلباته من 

من حيث ان الرغبة هي  االخر
 رغبة اآلخر

 
 
 

" جاك الكان"كما قال 
الحقا لفرويد ، فاالنا يتكون 
من العمليات النفسية فينمي 
ويكتسب خبرة وداللة من كل 
 مرحلة يمر بها 
 
 
 
يرضخ انتقاء الغرض الى 
الدوافع الشبقية الالشعورية 
التي تختلف في نفسه وتطلب 

 واالنا في حد. دائما االشباع 
ذاته يعاني من هذه 
التيارات التي ال يملك تجاهها 
 حيلة كي يتوقاها او يكبتها 
 
 
 
عامل التسامي الذي يلعب 
دوراً في تجريد الموضوع 
من غاياته الجنسية، ويرفع به 
الى مستوى رمزي يمكن ان 

  .خضوع رغبتهم فيما يفترضون ويشعرون، حتى يتخيلون في وقت مبكر انها رغبة اآلخر 
وتصبح هنا العمليات التّوحدية شاهد على االغتراب الذاتي، ومثل هذا الخيال المفرط في 

ئما تحت النشاط يترك المجال مفتوح لجميع انواع االقتراحات والنفوذ ويعمل االقتراح دا
يجب ان يشعر الهستيري بأنه قادر على االستجابة على ما يعتقد ان االخر : شرطين، االول 

يتوقعه منه، والموقف المتميز هنا للسيد الذي دائما ما يكون على هذا النحو من قبل الهستيري 
  .بقدر ما يفترض ان ما يبذله الهستيري من جهد ممكن ليسيء فهم رغبته 

كن ألي شخص ان يجد في ظل ظروف مواتية، تستثمر مع وظيفة السيادة بهذا المعنى يم
ويصبح الوضع معقد الى حد في كثير من االحيان خصوصا عندما يكون الشخص الذي تم 

في هذا السياق احتياج " الكان"تنصيبه السيد ل يظهر اي استعداد لهذا الدور، لقد الحظ 
ذلك اذا أظهر االخر قليل من السمات التي  الهستيري للسيد اكثر يمكنه ان يحكم ، ومع

فيما يتعلق بما سيستمر " المختار"يقرضها الهستيري له في الحال، فإنه يصبح على الفور 
القيام به هو " المختار"في مأزق رغبته، وكل ما يجب على ) العمى(الهستيري في تطوير ميزة 

ياة الحقيقية للهستيري لتكثيف عمل تأكيد دوره الخيالي مع امثلة قليلة من السيادة في الح
ان الشغف لوضع : اقتصاد العصابي ، االغتراب في رغبة الهستيري في رغبة االخر 

الهستيري نفسه في خدمة رعبة االخر هو االكثر انتشاراً في الهستيريا االنثوية، مثل هؤالء 
  .يكرسون هذه المواهب

المهزلة، فهم يتوحدون مع دور  اما بالنسبة  للرجال الذين يضعون انفسهم في هذه
  .الموضوع المميز ، او رمزا للمكانة التي يخصصها الهستيريون لهم 

هذه التّضحية بالنفس تكشف جانبا آخر اساسي من الهستيريا، وهو المظهر النّفسي، ويحدث 
عن طريق االزاحة ، فبذلك ان وضع نفسه في خدمة جزئية لآلخر، فهو يرقى دائما الى 

عرض الذّات من خالل االخر للتآلف من خالل الضوء المنعكس لصالح االخر، ما محاولة ل
يحدث هو التقاط مزدوج يسرق نفسه للتعبير عن رغبته الخاصة، وفي نفس الوقت ذاته 
يحاصر االخر من خالل الخلط بينه وبين نفسه، ويدفع باستمرار الى الواجهة، الرغبة التي 

  )72، صجويل در(يعتقد المرء انها له 
يفترض هذا االتجاه الهستيري عددا من االشكال النّمطية، وبالتالي إلرضاء ومحاولة تحقيق 
ما كان يتصور انه متعة االخر، اذ نجد يتعهد الهستيري عن طيب خاطر بتضحيات تشمل 

  )بيرثا بانهايم(نكران الذات، تاريخياً نجد نسخة من هذا في المهمات التبشرية 
، مجموعة من المحسنات الشّهيرة لالخصائيات 1895وبروير " فرويد"لقد اسس 

االجتماعيات، وعلى الجانب الذّكوري، فكر في قدامى المحاربين الذين يعززون المكاسب 
الثانوية للعصاب بواسطة التّباهي بكل التضحيات التي قدموها من اجل عائالتهم وعملهم 

  . وألسباب اخرى جديرة باالهتمام 
في معظم االحيان هي شكل مذهل وغير معدل من وضع في عرض بمعنى الهستيريين ، 

 –تنظيم االداء الذي هدفه االساس هو تقديم نفسه لنظرة االخر كتجسيد لموضع الرغبة المثالي 
لذلك يجب على الهستيري ان يتوحد مع هذا الموضوع الجسدي وكذلك من خالل الكالم ، 

  .سوف يغفل االخرالشّيء االساس هو ان يظهر ككائن رائع 
جميع المغريات التي يتعهد بها الهستيري تقوم على  التألق القضيبي، ففي الهستيريا يكون 



 12

يصبح أداة يتعامل بها مع 
العالم الخارجي، ويعزز 
بالمناسبة االستثمار النرجسي 

 . ويالثان
 
 
 

" فرويد"االنا في مفهوم 
" الكان"كما تناوله فيما بعد

ناتجاً اوال وآخرا عن هذه 
التصورية التي تكونه وتصبح 
صلة الوصل بين الذات 
 والعالم الخارجي

 
 
االنسجام الذي يحصل ما 
بين العديد من هذه 
التعينات هو الذي يؤمن 
السالمة النفسية للسويين، 

ها يؤدي وتضاربها فيما بين
الى الصراع النفسي والى 

 . حاالت العصاب
 
 

" لجاك الكان"وفقا 
فاكتشاف الطّفل لصورته في 
المرآة يمثل المهد لكل 
 التعينات التي تحصل فيما بعد 
 
 
هذه الصورة يكتشفها 
الطفل قبل المرحلة الكالمية، 
وتأثيرها العميق بما تحدث 
من تغيرات وتحوالت في 

ة ذاته تنبع من صدم
 االكتشاف 
 
 
يحصل من خالل هذا 
االكتشاف ارتقاء تصحبه 
الغبطة والنشوة، اي نشوة 
النصر على الضعف، والعجز 

االغواء حالما اساسا في خدمة الفالوس اكثر مما هو عليه ، في خدمة الرغبة، وهو اكثر 
ز التّوحد اهمية لتعزيز التّوحد المتخيل مما عليه  في خدمة الرغبة، وهو اكثر اهمية لتعزي

  .المتخيل مع الفالوس، واكثر من رغبة االخر 
عندما تتحطم عقدة اوديب، يصبح الطفل في حكم المضطر الى : يقول فرويد بهذا المعنى 

  .التخلي عن امه كموضوع ليبيدي
. اما ان يتعين بأمه واما يشدد تعينه بوالده : وفي هذه الحالة احتمالين ممكن ان يحدث

                                                                                                                             واالحتمال       
االخير هو الذي يمكنه من ان يصبح من بين السويين، ويمكنه في نفس الوقت من االحتفاظ 

  .تجاه امه بشعور الحنان 
كما ان الفتاة في حال تحطم . وعندما تنتهي عقدة اوديب تبرز الصالبة في طبعه الذكري 

) تماسكا وقوة  واذا كان هذا التعيين موجود سابقا فيصبح اشد( عقدة اوديب تتعين بوالدتها 
  .وتكون من نتيجته ان يثبت عند الفتاة العنصر االنثوي 

وقد تبين لفرويد خالفا لكل علماء النفس بأن جهاز االنا قائم في نفسه ، مستقل يعمل على 
انفراد وبحرية، فهو مرتبط باآلخر وبطلباته من االخر من حيث ان الرغبة هي رغبة اآلخر، 

قا لفرويد ، فاالنا يتكون من العمليات النّفسية فينمي ويكتسب خبرة الح" جاك الكان"كما قال 
  . وداللة من كل مرحلة يمر بها 

وعملية التعيين تساهم في تأسيس االنا وانبنائه على الشّكل الذي يصبح داللة تدل على 
ن يسير في هذا االتجاه عندما يقول االنا مركبة م" فرويد"و. الذّات بالنسبة الى دال آخر 

ففي كل مرة يواجه االنا غرضا يتوجب عليه التخلي عندما يضطر لكي . تعيينات ثانوية 
يعوض عن فقدانه بأن يدمجه في تركيبه عن طريق التعيين بصفة من صفاته كي تصبح قسما 

  .منه 
واجماال يرضخ انتقاء الغرض الى الدوافع الشبقية الالشعورية التي تختلف في نفسه  

واالنا في حد ذاته يعاني من هذه التيارات التي ال يملك تجاهها حيلة . شباع وتطلب دائما اال
وهكذا عندما يضطر تحت ضغط الروادع الخارجية من ان يتخلى عن . كي يتوقاها او يكبتها 

غرض معين ، بأن يلجأ الى عملية التّعيين لكي يدمج في تركيبه صفة من صفاته، ويعوض 
يمكن ان هذا التّعيين هو الشّرط الذي من دونه ال " فرويد"ويقول  .بها على الالشعور ما فقده 

  .يتمكن الهدف ان يتخلى عن هذه االغراض 
ويضاف الى هذه العملية عامل التّسامي الذي يلعب دوراً في تجريد الموضوع من غاياته 

جي، الجنسية، ويرفع به الى مستوى رمزي يمكن ان يصبح أداة يتعامل بها مع العالم الخار
  .ويعزز بالمناسبة االستثمار النّرجسي الثانوي 

ناتجاً اوال وآخرا عن هذه التّصورية " الكان"كما تناوله فيما بعد" فرويد"فاالنا في مفهوم 
فاالنسجام الذي يحصل ما بين . التي تكونه وتصبح صلة الوصل بين الذات والعالم الخارجي

ويين، وتضاربها فيما بينها يؤدي العديد من هذه التّعينات هو الذي يؤمن السالمة النّفسية للس
  .الى الصراع النّفسي والى حاالت العصاب 

فاكتشاف الطّفل لصورته في المرآة يمثل المهد لكل التعينات التي " لجاك الكان"ووفقا 
  )اي التي اتينا على ذكرها(تحصل فيما بعد 
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الحركي وااللتزام االطعامي 
الى مفهوم االنا في شكله 
االول قبل ان يدخل منهج 
التعيين باآلخرين من حيث 
ان اللغة تمنحه الصفة المميزة 
 للذّات 
 
 

ذا الشكل ه" الكان"يقول 
يعين كأنا مثالي ، اذا اردنا 
ادخاله في منطق معروف، 
بمعنى ان يصبح المنطلق لكل 
التعينات الثانوية، حيث 
نعرف اهميتها في التوزيع 
 الليبيدي السوي 
 
 

" الكان"حسب تحديد 
الذّات هي ما يمثلها الدال 
 بالنسبة الى دال آخر

 
 
التعيين وظيفة سوية 

قة تؤمن توظيف الطّا
الليبيدية، وتمكن االنسان في 
الدخول في عالقة مع االخر 
من حيث انه يصبح بإمكانه 
تحسس مشاعر الغير، فيعمل له 

 . كما لو كان يعمل لنفسه
 
 
التعين باآلخر هي الطريق 
الوحيد للتقدم واكتساب 
 الخبرات

 
 
الدال يدخل كحلقة في 
سلسلة الدالئل ويمثل الذّات 

على في وضع من اوضاعها 
اعتبار انها بإدماجها له 
تكون قد تعينت به لتخاطب 
 داال آخر 

ة، وتأثيرها العميق بما تحدث من تغيرات فهذه الصورة يكتشفها الطفل قبل المرحلة الكالمي
  . وتحوالت في ذاته تنبع من صدمة االكتشاف 

فهو بعد ان كان غارقا في التّجزئة الجسدية ، وال يملك اي فكرة موحدة او منسقة عن 
جسده، ويعاني من عدم اكتمال جهازه العصبي الذي يزيد من ارتباطه الحياتي في كل حاجاته 

هذه الصورة ذلك اآلخر االنا المتكامل والمتناسق في شكله الجسدي باآلخر، يكتشف في 
ويحصل من خالل هذا االكتشاف ارتقاء تصحبه الغبطة . والسابق لنموه الفكري والحركي 

والنّشوة، اي نشوة النّصر على الضعف، والعجز الحركي وااللتزام االطعامي الى مفهوم االنا 
التّعيين باآلخرين من حيث ان اللغة تمنحه الصفة المميزة  في شكله االول قبل ان يدخل منهج

  .للذّات 
هذا الشّكل يعين كأنا مثالي ، اذا اردنا ادخاله في منطق معروف، بمعنى ان " الكان"يقول 

  .يصبح المنطلق لكل التعينات الثانوية، حيث نعرف اهميتها في التّوزيع الليبيدي السوي 
ية االنا، انها قبل ان يتأكد شكلها االجتماعي، تكون قد والمهم في الموضوع في وضع 

من حيث ان كل محاوالته الالحقة . انطلقت من منطلق خيالي، ال عودة بعده للشّخص
للحصول على اكتماله تبقى دون هذا االنا المثالي ، ويبين له باستمرار التّناقض ما بين االنا 

  .وواقع حاله 
سرابا يسبقه نضوج سلطته، واخراج لشكل مكون لذاته فهذه الصورة للجسد ليست اال 

الذّات هي ما يمثلها الدال بالنسبة الى دال آخر، اي " الكان"فحسب تحديد . وليس مكون 
الدال الذي يمثل الذات ال يتم اال عن طريق التعين في آخر المطاف، و   Sهذا : بتفسير آخر 

  .على قبره كآخر اثر للغائب  ال يبقى من االنسان اال اسم العلم الذي يخطّ
او في الحياة العامة عندما نعرف عن شخص لمحناه نستدل عليه بالصفات البارزة عليه 

من الصفات البارزة التي تدل ... ذي الشارب  –االصلع  –البدين  –الطويل   -القصير: مثل 
ة له في حال غيابه عليه، والتي عيناه به، وليس ذلك اال للتّعريف عنه، فتصبح دالالت مميز

وغير ها من الصفات النفسية ايضا التي تبقى لصيقة بالشخص وتسبق . تشير اليه وتحل محله 
  .اسمه 

فالعديد من هذه التعينات تصبح الجهاز المكون لالنا في عالقتها مع االخر، وعن طريقها 
وظيفة سوية تؤمن  يتم للشخص التعبير عن ذاته وربط الصالت المتعددة مع مجتمعه، فالتّعيين

توظيف الطّاقة الليبيدية، وتمكن االنسان في الدخول في عالقة مع االخر من حيث انه يصبح 
  .بإمكانه تحسس مشاعر الغير، فيعمل له كما لو كان يعمل لنفسه 

فالتّعيين كما اتضح سابقا ما هو اال عملية تعويض ناتجة عن فقدان غرض معين ، كانت 
اي فقدان الغرض يمثل في حد ذاته الدافع الى . عاطفية او ليبيدية وثيقة  تربطه بالذّات صالت

التّعيين، من حيث انه يمكن الفرد من التّعويض عن طريق ادماجه في االنا بصفة من الصفات 
  .التي يخاطب بها االخر 

ان هذه البداية هي الخطوة االولى التي مكنت الطفل من دخول عالم " الكان"وفي نظر 
  ) .اي االم بداية(رموز عن طريق تعين رغبته برغبة اآلخر ال

توضح ان طلب الطفل لم يكن في مرة من المرات : والتّجربة التحليلية في دراسة االطفال
وهذا ما تجسده . مقتصر على االكتفاء والحرمان، بل يتعداه دائما الى طلب لغياب او لحضور
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أما ارتباط التعيين باألب 
فهو االرتقاء الى المستوى 
االنساني الذي يمكنها من 
 مخاطبة المجتمع 
 
 
االب معرفة تنطق بها االم 
ألنها الوحيدة المؤهلة لتعرف 
 . عنه

وهذه المعرفة هي في 
عة ، نفس الوقت محرمة ومشر

على اعتبار ان االبن يكتسب 
اسم االب، ويصبح المعرف 
 الشرعي عنه 
 
 
االنا االعلى يعامل االنا 
بنفس المنهج الذي كان 
يعامل الطفل من قبل ابيه اذا 
 . ما ارتكب اثما 

 
 
انطالقا من الهو تنبع 
النزوة فتقسم إلى جزئيين 

ثم تنقسم مرة " تماثل و أثر"
ب جان" أخرى إلى جانبين 
الجانب " عقلي و جانب جسدي

العقلي نجد فيه العاطفة، و 
الجانب الجسدي نجد فيه 
 اإلحساس

 
 
عندما تكون هنالك قطيعة 
بين األثر و التمثيل يبقى 

مثل ما يحدث في " التمثيل 
يضطر الجهاز النفسي " الفوبيا

لالستعانة بميكانيزم الكبت ، 
بينما في الهستيريا يكون 

بح الجسد هناك قلب لألثر فيص
 وسيلة تعبير 

هي الطريق الوحيد للتقدم واكتساب الخبرات، من حيث والتعين باآلخر . العالقة االولى باألم 
ان اآلخرين يدخلون في المنهاج التّعدادي عندما تصبح وحدة ايجابية ابتداء من ناقص واحد، 

وهكذا تتكون في مفاهيمنا واحاسيسنا المكتسبة حتى تبلغ مستوى . وهذا ما يعبر عن رغبتها 
بد ان تشعر بفقدانه على غرار مثل حفيد وفي كل مرحلة تتعين بغرض محدد، ال. النّضوج 

. وتستعيض عن الغرض المفقود بصفة من صفاته ندمجها فتصبح جزء من تركيبتنا " فرويد"
ال يمكن ان يحصل اال بعد ان يجرد الغرض من صفته الشّبقية " فرويد"وهذا االدماج كما بين 
تصبح هذه االشارة او الصفة  عن طريق التّرفع" فرويد"اي كما يقول . الواردة من الالشعور

  .الدال السامي لمدلول جنسي شبقي مكبوتا في الالشعور والمدلول 
وهذا الدال يدخل كحلقة في سلسلة الدالئل ويمثل الذّات في وضع من اوضاعها على 

  .اعتبار انها بإدماجها له تكون قد تعينت به لتخاطب داال آخر 
  .اي انقسام االنا ما بين شعوري وال شعوري  "فرويد"ونجد البديل لذلك في نظرية 

أما ارتباط التّعيين باألب فهو االرتقاء الى المستوى االنساني الذي يمكنها من مخاطبة 
  .المجتمع 

  . االب معرفة تنطق بها االم ألنها الوحيدة المؤهلة لتعرف عنه
بن يكتسب اسم وهذه المعرفة هي في نفس الوقت محرمة ومشرعة ، على اعتبار ان اال

  .االب، ويصبح المعرف الشّرعي عنه 
لكن هذا االرتقاء ال يمكن ان يحصل اال اذا استطاع الطفل ان يتعين بوالده الممثل للسلطة 
التّشريعية والمحرمة ، لذلك يفترض في التّعيين قتل االب على الصعيد التصوري او الخيالي 

عة االولى او للقبيلة البدائية اي االنتماء االولي واالستعاضة عنه باألب الرمزي الممثل للشري
ولذلك نراه ).. االبوية(الضيق للعائلة كما هو الحال عليه في تركيبة المجتمعات البطريركية 
وهنا البد من االشارة . يدمج في اناه كل الممنوعات والمحرمات التي كان يرددها والده عليه 

  . ل االنا، حيث تتم بها العملية التّعينيةما لعقدة الخصاء من دور في تكوين مثا
ويأخذ هذا التعيين طابع العداوة عندما يدخل الطفل المرحلة االوديبية، فيتعين بوالده لكي 
يأخذ مكانه ويزيحه من طريقه، وبما ان شعوره تجاه هذا االب ال يقتصر على العداوة 

  .والبغض فقط ألنه مرتبط به سابقا بالحب والعطف والحنان 
فلذلك ال يمكن ان يبقى هذا التّعيين بشكله دون ان يرتد عليه بردات فعل عكسية، وتَحد من 
مسلكه، الن مثل هذا التّعيين وما يحمل في طياته من دوافع جنسية محرمة ال بد ان يلقى 

  . وهذا ما تزكيه عقدة الخصاء والخوف منها. الردع 
ية بفضل التّعيين، وتتمثل باالنا االعلى على وهذه السلطة بعد ان تكون خارجية تصبح داخل

وعالقتها باالنا ال تقتصر فقط على توجيه النّصيحة كأن نسمع " ............. فرويد"حد قول 
بمعنى ال : اي كأبيك) ال تكن هكذا: (ولكن تفرض عليه التحريم" .. كن هكذا مثل ابيك: " 

  .طتفعل كل ما يفعله، فهناك اشياء عديدة من حقه فق
فاالنا . فاقتصاص االنا االعلى من االنا هو في الواقع مدعوم ال شعوريا بالتهديد بالخصاء 
  . االعلى يعامل االنا بنفس المنهج الذي كان يعامل الطفل من قبل ابيه اذا ما ارتكب اثما 

واذا ما بلغت قسوته وشدته الحد المعقول يصبح تركيبة مرضية، وفي هذه الحال يكون 
عسيرا الن االنا االعلى على عالقة بالهوامات الالشعورية التي قد يحاسب ألجلهم الحساب 



 15

 
 
االنسان الثوري هو مخلوق 
لم يستطع اجتياز عقدة 
اوديب حسب راي 
الفرويديين، وهو يعمل على 
تحويل عدوانيته الموجهة اصال 
ضد والده الى عدوانية ضد 
 السلطة 
 
 
يصاب الشخص بالهستيريا 
حينما يصبح غير قادر على 
التصرف بشكل منطقي نتيجة 

لعمل او حوادث مرتبطة با
باألسرة او صدمات بفعل 
الحرب او الخيانة الزوجية 

ومنها (باألمراض العضوية 
 )حاالت الخداع والوهم

 
 
في االعراض الهستيرية 
نرى ان اعضاء الجسم جميعها 
تقوم فضالً عن وظيفتها 
 العادية بدور جنسي شهوي

 
 
النوبة الهستيرية هي 
شكل من أشكال التعبير عن 

ندما أحيل تخيالت جنسية ، ع
بينها وبين تنفيذ رغبتها 
 اتخذت هذه الطريق النوبات 
 
 
االعراض العصابية ليست 
في الحقيقة اال محاوالت فاشلة 
 لحل الصراع الداخلي 
 
الصراعات الداخلية 
العصابية تنشأ عندما يحال بين 
اللييبدو، وبين امكان العثور 
على اشباع يرضى عنه االنا 

   ......وهذا ما تثبته الممارسة العيادية  التحليلية. على غير علم منه 
ثم تنقسم مرة أخرى إلى " تماثل و أثر"انطالقا من الهو تنبع النزوة فتقسم إلى جزئيين 

الجانب العقلي نجد فيه العاطفة، و الجانب الجسدي نجد " جانب عقلي و جانب جسدي" جانبين 
 -.فيه اإلحساس

" مثل ما يحدث في الفوبيا" و عندما تكون هنالك قطيعة بين األثر و التمثيل يبقى التمثيل 
في الهستيريا يكون هناك قلب لألثر ، بينما  يضطر الجهاز النفسي لالستعانة بميكانيزم الكبت

و السؤال : ير ، و جراء القطيعة بين األثر و التمثيل يولد الكبت فيصبح الجسد وسيلة تعب
 . "أنا من أكون؟ هل رجل أنا أم امرأة " : األساسي في الهستيريا

و العرض يولد جراء ارتفاع حدة القلق الذي يعيشه المريض فيبدأ في التّعبير المرضي عن 
بين خطاب الهستيريا، وما بين محصور ما : الصراع كان على اشده كما يقول طريق الجسد،
  .نظرا الى الخطاب العلمي كان ملغيا وغائبا. خطاب المعلم

ليكون االنسان الثوري هو مخلوق لم يستطع اجتياز عقدة اوديب حسب راي الفرويديين، 
وهو يعمل على تحويل عدوانيته الموجهة اصال ضد والده الى عدوانية ضد السلطة ، كل ذلك 

بوساطة عضو الذكري من هنا ميله الدائم الى اقتحام "ة خصيه، وتأكيد قدراته بغية اجتياز عقد
واشكال الجنون الهستيري او النزعة االنثوية هي حقائق متنوعة موجودة في . شيء ما 

المتحكم فيها الن  –المجتمع تظهر في الخطاب من خالل العالمات اللغوية ذات النظام الثقافي 
والسلطة دائما كانت من حصة الرجل ، . أخرى تضاف الى الحقيقة  تلك العالقات تملك سلطة

لم يرضخ بمشاركة المرأة له في السلطة او بإعطائها جزء منها اال في النّص الثاني من هذا 
 القرن  

 
  .الهستيريا تحمل نزعات عدوانية 

يصاب الشخص بالهستيريا حينما يصبح غير قادر على التصرف بشكل منطقي نتيجة 
ادث مرتبطة بالعمل او باألسرة او صدمات بفعل الحرب او الخيانة الزوجية باألمراض حو

في هذه الحالة يكون الشخص بعيداً تماما عن اي ) ومنها حاالت الخداع والوهم(العضوية 
احساس بالمسؤولية الجماعية ، ويصبح غير قادر على االعتماد على نفسه في سبيل االرتقاء 

  .والكمال 
راض الهستيرية نرى ان اعضاء الجسم جميعها تقوم فضالً عن وظيفتها العادية في االع

بدور جنسي شهوي، وعلى هذا قد يصبح في بعض اآلونة غالباً سائداً بحيث يبعث 
االضطراب في الوظيفة العادية ، وعلى هذا فما نلتقي في االعراض الهستيرية من أحاسيس 

العضاء ال صلة لها في الظاهر بالجنسية ، وال وضروب ال تحصى من التوتر العصبي في ا
يعد ان يكون في جوهرها تحقيقاً لرغبات جنسية منحرفة تقوم بين االعضاء االخرى التي 

من هنا يتضح لنا سبب كون اعضاء التغذية واالخراج . اغتصبت وظيفة االعضاء التناسلية 
  .بوجه خاص مصادر للتهيج الجنسي في كثير من االعضاء 

وبة الهستيرية هي شكل من أشكال التعبير عن تخيالت جنسية ، عندما أحيل بينها وبين والن
تنفيذ رغبتها اتخذت هذه الطريق النوبات ، التفريق الحركي العنيف يعرب عن تحقيق الرغبة 
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او عندما  في العالم الخارجي،
تحول االصابات النرجسية غير 
المحتملة  دون تحقيق اعالء 
مقبول، وفي هذه الحالة ينشأ 
موقف يبدو فيه المرض 

 ..وكأنه مصدر االحباط 
 
 
عندما يصبح االحباط 
الخارجي عصيا عن الحل يصبح 

داخلي / االحباط الخارجي 
 ونصبح ازاء دائرة مغلقة

 
 
في المناظرات الخطابية 

جمعته مع هيالري التي 
كلنتون قبل االنتخاب، تبدى 
ترامب بالنذق والتوتر 
االنفعالي بكامل حركات 
جسده المتمايلة والتي تضمنت 
الكثير من الحركات الغير 
 وظيفية اي التي ال هدف لها 
 
 

السؤال األساسي في  
أنا من أكون؟ : " الهستيريا 

فهي " . هل رجل أنا أم امرأة
نسية أكثر رقم في عالقاته الج

مما هي الزوجة الملتزم بها ، 
رقم ال ينتهي في البحث عن 
االنا الهائم ، الغير ملتزم 

الضمير / بالناموس العام 
 االجتماعي او االنساني

 
 
قراراته االرتجالية بمنع 
دخول مواطنيين من دول 
اسالمية سبعة ، الى امريكا 
والصيغة التي عبر بها 

ف المتمثلة باالستخفا" ترامب"
والسخرية واالقالل من قيمة 
الرؤية القانونية بخصوص 

  ..كما يعرب في نفس الوقت عن الدفاع ضدها 
الصراع الداخلي ،  واالعراض العصابية ليست في الحقيقة اال محاوالت فاشلة لحل

الصراعات الداخلية العصابية تنشأ عندما يحال بين اللييبدو، وبين امكان العثور على اشباع 
يرضى عنه االنا في العالم الخارجي، او عندما تحول االصابات النّرجسية غير المحتملة  دون 

  ..مصدر االحباط  تحقيق اعالء مقبول، وفي هذه الحالة ينشأ موقف يبدو فيه المرض وكأنه
  .استجابة الفرد لإلحباط الخارجي، يمكن ان تكون سوية كما يمكن ان تكون عصابية 

وفي كلتا الحالين يجد الفرد نفسه في لحظة االحباط في موقف عدائي نحو الواقع المحيط، 
  ..وفي هذه الحالة تقول ان الفرد قد وقع في صراع فعلي 

التّنازل عن الرغبة، وبذلك يصبح حراً في البحث / قع حل الصراع بطريقة تتفق مع الوا
  .عن امكانات جديدة لإلشباع 

داخلي ونصبح / عندما يصبح االحباط الخارجي عصيا عن الحل يصبح االحباط الخارجي 
  ..ازاء دائرة مغلقة ، العجز عن حل صراع داخلي كان مشروطا منذ بدايته بدوافع داخلية 

قد خاب أمله في العالم الخارجي يجد نفسه مضطراً للبحث عن العصاب في حال االنسان 
اشباع بديل، ومن ثمة خطأه عن طريق النّكوص المألوف ، تحول الصراع الفعلي المرتهن 

يجعل ابواب الرغبة مفتوحا الى ماال . بالواقع صراعاً عصابياً هو العجز الذّاتي عن حله 
االشياء بالنسبة ألمه ، وال يدرك ان طلب االلتصاق  نهاية في وقت ال يدرك فيه الطفل انه أهم

باألم قد تأسس على أساس صورة االم نفسها كأن الصورة االمومية بكل نظراتها وأصواتها 
واحساساتها واحتوائها قد انطبعت على الشّاشة العقلية للطفل، وهو من اآلن فصاعداً يبحث 

  ) .االم(عنها في موضوعها االصلي 
دامت االم ناظرة اليه، وتتحدث معه على الرغم من قصور قدرته على الرد فهو سعيد ما 

على هذه االحاسيس لكنها تحادث نفسها بصراع بين التيارين االنفعاليين للصراع الثّنائي او 
 .بين دفعة غريزية وتحريم داخلي 

 
 )اللفظية والحركية والقانونية(لتعيين الهستيري في سلوكيات الرئيس ترامب 

التّعيين الهستيري الذي استقرأته في بعض السلوكيات اللفظية والحركية والقانونية التي 
  ":ترامب"تبدى بها الرئيس 

في المناظرات الخطابية التي جمعته مع هيالري كلنتون قبل االنتخاب، تبدى ترامب  -1
من الحركات  بالنذق والتوتر االنفعالي بكامل حركات جسده المتمايلة والتي تضمنت الكثير

الغير وظيفية اي التي ال هدف لها ، وهي حركات ال ارادية تبدت بعدم قدرته على الوقوف 
المعتدل وفي حركات فمه وعيونه واحمرار وجنتيه، وصوته غير المهذب الذي كانت نبراته 
تعلو بدون ضوابط لتضيع الفكرة مرات ، حيث لم يبدي عليه الحديث الدبلوماسي، بل كان 

مرات يأخذ طابع سوقي ، وكأن الحديث يتم في بازار تجاري على " ترامب"رمن قبل الحوا
المأل في مناقصة لعروض تجارية الشّرط فيها، ليكسب هو الغاء االخر واكتساحه او التهامه 

 ..  عبر حركات الجسد المتوتر والفم المفتوح على االغلب 
الفيديو المسرب بهذا  سلوك ترامب المتصل بكالمه عن عالقاته الجنسية في -2
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دخول الوافدين الى امريكا 
وكأنه . من الجئين ومهجرين

مازال يعيش االمور 
واالجراءات على مستوى 
المتخيل اي كسلوك ارتجالي 
 وانفعالي

 
 

" انجيال ميركل"مكالمته مع 
رئيسة الحكومة في ألمانيا 
عندما ذكرته باالتفاقية 

ة الموقعة عليها الدولي
امريكا، وكالمه بأنه ال علم له 

اي ) العمى الهستيري(بذلك 
التجاهل الالشعوري عن عدم 
رؤية ما يرغب برؤيته 
 والوعي به

 
 
ترامب دوما يظهر 
متحدي للقانون العام بكل 
تجلياته االجتماعية والشرعية 

" انا مثالي"ويخلق لنفسه 
ويظهر نفسه كقائد ثوري،  

ديه حلول ورؤية بأنه هو من ل
منسجمة في الكثير مما يعتزم 
العمل عليه لألمريكيين وفقط 
خالل حكمه، والتي تؤكد ان 
المصلحة االمريكية 

واالسرائيلية واحدة   
 
 
بلغة التحليل النفسي المال 
معادل للقوة الجنسية، والدفق 
المتصل باألعضاء الجنسية 
معادل لقوة طرح االموال في 

وهنا /  سوق العرض والطلب
 االشكالية الترامبية 
 
 
النزعة العدائية إليران 
واالقصائية، متناسيا 

و مشاركة الحديث حولها بطريقة ماجنة ، وهنا ) افانكا(الخصوص، وحديثه عن صفات ابنته 
كما اتضح من الحديث ) نوازعه للرغبات المحرمة أخالقيا(تتضح المشكلة مع عقدة المحارم

وتة، حول البناء النفسي الهستيري، فما سمع حين تحدث عن ابنته ، وكأنه حديث رغبة مكب
وليس الحديث عن االعجاب بالبنوة بالسمات التربوية التي يفتخر بها االباء عادة بأبنائهم او 

 .بناتهن بل كان حديث شبقي 
وزواجه من عارضة ازياء لمالبس داخلية، والمعروف بعارضات االزياء بأنهن ناقصات 

، وهنا التّعيين االنوثة وباردات جنسيا، كسمات اصيلة وحب االستعراض هي سمة ذكورية
الهستيري بها ان ارتباطه بها يحصل االندماج بتزويده بالمعرفة بذاته، وذاته الناقصة ، 
فالنّقصان يدخل من باب المتخيل الذي يؤدي بالضرورة الى ترميزه من خالل عالقته باآلخر 

سؤال و ال: جراء القطيعة بين األثر و التمثيل يولد الكبت . كونه موضع هذا النّقصان 
فهي رقم في عالقاته  . "أنا من أكون؟ هل رجل أنا أم امرأة " : األساسي في الهستيريا

الجنسية أكثر مما هي الزوجة الملتزم بها ، رقم ال ينتهي في البحث عن االنا الهائم ، الغير 
  .الضمير االجتماعي او االنساني/ ملتزم بالناموس العام 

به ترامب بجانب زوجته في اللحظات التي قاسمته بها  وبرتوكول القسم الرئاسي كما تبدى
الوقفة امام الجمهور االمريكي في يوم القسم يوضح النظرة واالستخفاف بها، ) ميلنيا(زوجته 

حيث هو مشغول بذاته الهائمة متناسيا االحساس باآلخر القرين، وهذا تأكيد لإلحساس المستديم 
ية ومتوازنة بحضورها كنجمة بامتالكها للرجل ؟ وهي مكتف" من أنا"من الطرح الداخلي 

والجواب يتضح اذا ما قارنا حميمية الرئيس اوباما مع زوجته ميشلين حيث . صاحب الفالوس 
 .دوما تبرز العالقة االنسانية السامية التي تجمعهما 

قراراته االرتجالية بمنع دخول مواطنيين : سلوك ترامب المتصل بالعالقة مع القانون  -3
المتمثلة باالستخفاف " ترامب"دول اسالمية سبعة ، الى امريكا والصيغة التي عبر بها  من

والسخرية واالقالل من قيمة الرؤية القانونية بخصوص دخول الوافدين الى امريكا من الجئين 
وكأنه مازال يعيش االمور واالجراءات على مستوى المتخيل اي كسلوك ارتجالي . ومهجرين

رئيسة الحكومة في ألمانيا عندما ذكرته باالتفاقية " انجيال ميركل"المته مع وانفعالي، ومك
اي التجاهل ) العمى الهستيري(الدولية الموقعة عليها امريكا، وكالمه بأنه ال علم له بذلك 

الالشعوري عن عدم رؤية ما يرغب برؤيته والوعي به، هذه الزئبقية في ردود افعاله الذي 
ر انه ال يستطيع تصعيد االمور، بل يريد دوما ان يبقي االمور معلقة غير بقدر اندفاعيته بقد

محلولة، هذه هي جدلية البناء الهستيري، من حيث اثارة  زوبعة من االندهاش وانشغال 
 ..اآلخرين بها 

كالمه المتصل بأن المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية ليست غير شرعية  -4
كالمه عن دعم اسرائيل . يح منافي لقرارات مجلس االمن بنظره، رغم ان هذا التصر

والمستوطنات ونقل سفارة امريكا من تل ابيب الى القدس عبر حملته االنتخابية هو الحديث 
عن لعب مكشوف الستعراض القوة   ، ترامب دوما يظهر متحدي للقانون العام بكل تجلياته 

ويظهر نفسه كقائد ثوري،  بأنه هو من لديه  "انا مثالي"االجتماعية والشرعية ويخلق لنفسه 
حلول ورؤية منسجمة في الكثير مما يعتزم العمل عليه لألمريكيين وفقط خالل حكمه، والتي 
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البروتكوالت القانونية 
والمعاهدة للرئيس الذي 
سبقه ودول أخرى حول 
النووي االيراني، وهنا ايضا 
يتضح السلوك السلطوي 
 المتعدي غير المنسجم 
 
 
يتضح أن اشكالية ترامب 
في تقديم صورة عن ذاته 

قة ثورية، والتهجم بالنقد بطري
واالستخفاف بانجازات من 
سبقوه من رؤساء أمريكا 
 بدون رؤية نقدية موضوعية 
 
 
للتذكير ان االنسان 
الثوري هو مخلوق لم يستطع 
اجتياز عقدة اوديب حسب 
راي الفرويديين، وهو يعمل 
على تحويل عدوانيته الموجهة 
اصال ضد والده الى عدوانية 
 .ضد السلطة

 
 

ردات الفعل التي  ان
تبدى بها ترامب جميعها ال 
تدل على مهارات في اتخاذ 
القرارات ، بل هي صرخة 
تحدي ومبارزة وكأنها اظهار 
لفحولة يريد ان يطيح بها 
العرف العام الذي يمثله 
ويجسده الدستور االمريكي 
بأنه دستور ديمقراطي 
 انساني ال تمايزي 
 
 
ان شخصية ترامب 

فيها سلوك اشكالية ومركبة و
استفزازي وانفعالي وهذه 
سمات منافية للقيادة، ولكن 
في ذات الوقت حديثه 

  .تؤكد ان المصلحة االمريكية واالسرائيلية واحدة   
بلغة االرقام والمال واالنجازات االقتصادية وتفوقه التجاري الذي يميز شخصيته "  ترامب"

لمهنية، قبل الترشح للرئاسة ، تتضح ارتباطاته الواسعة خارج حدود أمريكا والسيما في ا
روسيا، وبلغة التحليل النفسي المال معادل للقوة الجنسية، والدفق المتصل باألعضاء الجنسية 

 .وهنا االشكالية الترامبية / معادل لقوة طرح االموال في سوق العرض والطلب 
يران واالقصائية، متناسيا البروتكوالت القانونية والمعاهدة للرئيس النزعة العدائية إل -5

الذي سبقه ودول أخرى حول النووي االيراني، وهنا ايضا يتضح السلوك السلطوي المتعدي 
 . غير المنسجم 

كالمه حول زعماء العراق ومسؤوليها واقتصاصه منهم ليسترد حق الجنود االمريكان  -6
 .ا العسكري في العراق، والذي دام قرابة العشر سنوات ممن تأذوا في تدخل أمريك

ورغم انهم يستحقون هذه الفضيحة ، ولكن الحجة التي اقتص منهم بها ، والقرارات 
  .المتصلة بصادرة اموالهم هي الغير متناسبة ، أي الفعل غير متناسب مع رد الفعل 

ن ذاته بطريقة ثورية، في نهاية التّحليل يتضح أن اشكالية ترامب في تقديم صورة ع
والتهجم بالنقد واالستخفاف بانجازات من سبقوه من رؤساء أمريكا بدون رؤية نقدية 
موضوعية ، وهنا الحديث االبوي التملكي للرجوع الى النزعة العصبية ألمريكا اوال، 

م وللتذكير ان االنسان الثوري هو مخلوق ل. والتراجع عن الطرح الذي ميز امريكا بالعولمة 
يستطع اجتياز عقدة اوديب حسب راي الفرويديين، وهو يعمل على تحويل عدوانيته الموجهة 

  ..اصال ضد والده الى عدوانية ضد السلطة
وهنا يمكننا ان نجد ان ردات الفعل التي تبدى بها ترامب جميعها ال تدل على مهارات في  

لفحولة يريد ان يطيح بها اتخاذ القرارات ، بل هي صرخة تحدي ومبارزة وكأنها اظهار 
  .العرف العام الذي يمثله ويجسده الدستور االمريكي بأنه دستور ديمقراطي انساني ال تمايزي 

الشك ان شخصية ترامب اشكالية ومركبة وفيها سلوك استفزازي وانفعالي وهذه سمات  
ا تظهر بأنها قادرة قوته" انا"منافية للقيادة، ولكن في ذات الوقت حديثه جريء وتبرز فيه 

كعودة لمبكوت بداخلها تحرر من قيد السلطة االبوية االولى، و يظهر كأنه هو يتفاجئ بنفسه 
حين يصرح بأي أمر او حين كان يقحم بأسئلة مباشرة في المناظرات التلفزيونية بعيدا عن 

  .المستشارين الذين ممكن ان يلجأ لهم او يسترشد بمالحظاتهم 
 borderline personality(الذي تتبدى مرات كشخصية حدوية " ترامب"رعونة شخصية 

كما اجدها من خالل كل حضورها العام منذ الحملة االنتخابية ، وحتى تصدره الحكم في ) 
بالرفض والهجران : من حيث أن هذه الشّخصية تتميز في أبرز ما تتميز به. البيت االبيض 

لحدية حجج عقلية يحاول ابرازها في اثبات من االخرين ، وفي المقابل لدى ذوي الشخصية ا
قائدا مميزا من جهة أخرى،  إذ يجذب لديه " ترامب"صحة طروحاته، وهذا مما قد يجعل 

اتباع ومناصرين، وهذا ما بات يتضح في ردة فعل الشّارع االمريكي حوله مؤخرا أنها هناك 
ما هو .. لواليات االنجيلية رجحان لشعبيته بدأت تزداد في بعض الواليات السيما المسماة ا

أنها تتصف بالكالم المنطقي الظاهري في حججه " ترامب"مالحظ على مرات شخصية 
المستخدمة رغم جالفتها، والسيما المتصلة بتحسين الفرص لالمريكيين في تحسين جودة 
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قادرة " انا"جريء وتبرز فيه 
قوتها تظهر بأنها كعودة 
لمبكوت بداخلها تحرر من 
 قيد السلطة االبوية االولى

 
 

" ترامب"رعونة شخصية 
الذي تتبدى مرات كشخصية 

 borderline(حدوية 
personality  (ا اجدها كم

من خالل كل حضورها العام 
منذ الحملة االنتخابية ، وحتى 
تصدره الحكم في البيت 
 االبيض 
 
 
أن هذه الشخصية تتميز 

بالرفض : في أبرز ما تتميز به
والهجران من االخرين ، وفي 
المقابل لدى ذوي الشخصية 
الحدية حجج عقلية يحاول 
ابرازها في اثبات صحة 
 طروحاته

 
 

حظ على مرات ما هو مال
أنها تتصف " ترامب"شخصية 

بالكالم المنطقي الظاهري في 
حججه المستخدمة رغم جالفتها، 
والسيما المتصلة بتحسين 
الفرص لالمريكيين في 
 تحسين جودة الحياة،

 
 
 
اتضح من عالقاته مع النساء 
ونظرته للمرأة وحديثه عنها، 
وتماهيه مع الشعور االولي 

امريكا (بااللتزام بمصلحة االم 
اي هو ما يعكس ) وفقط

البنية الهستيرية لدى هذا 
الرئيس من انه لديه صعوبات 

  ..الحياة، وفي لحظات ال يمكن ال احد ان يفهم عليه ما يفكر به 
ذا الرجل ملتزم باحترام الدستور االمريكي ، حتى لو كان لديه واهم ما في االمر ان ه

نزعات ضده، كما كان ملتزم بقانون ابيه رغم صراعه االوديبي الذي يمكن استناجه ، من 
خالل اتضح من عالقاته مع النساء ونظرته للمرأة وحديثه عنها، وتماهيه مع الشعور االولي 

اي هو ما يعكس البنية الهستيرية لدى هذا الرئيس من  )امريكا وفقط(بااللتزام بمصلحة االم 
القانون وفشل ايضا في التّعيين ليبقى سلوكه هذا تعبير / انه لديه صعوبات في التعيين باالب

عن صراع ما بين الداخلي والخارج ، الخارج المتمثل بعقدة الخصاء في صعوبة تخطيها 
ط الخارجي عصيا عن الحل يصبح االحباط والداخل االنا النرجسي ، وعندما يصبح االحبا

داخلي ونصبح ازاء دائرة مغلقة ، العجز عن حل صراع داخلي كان مشروطا منذ / الخارجي 
القانون في العالم المتقدم هو (و لذلك االمريكيين محميين بقانونهم .. بدايته بدوافع داخلية 

يغني عن االب الواقعي، وهنا  الذي يمكن باالمتثال اليه) الضامن وهو ممثل لالب الرمزي
الوالء المريكا حيث المواطن االمريكي العادي ال يهم من هو ابوه فهو ال يتباهى باسم االب 
الواقعي كما هو الحال في بلداننا، بل يعنيه نسبه المريكا فهو امريكي اي لديه حقوق وعليه 

فليس هناك من .  العادي  واجبات، وهنا الرئيس والوزير متساوي امام القانون مع المواطن
الن  نزعات الشخصية العدوانية في داخله، والمعبرة " ترامب بحكم امريكا "خطورة ان استمر 

عن صراع رغباته يؤطرها القانون العام في بالد قطعت مسيرة طويلة في اآلمان االجتماعي 
ات العصابي حيث ان صراع..  ، وتجعله من المؤسف ان اردتم هو ايضا كرئيس في اآلمان 

ال يمكن ان يبقى هذا التّعيين بشكله الظاهر دون ان . هي فشل في حل الصراعات الداخلية 
يرتد عليه بردات فعل عكسية، تَحد من مسلكه، الن مثل هذا التّعيين وما يحمل في طياته من 

   .دوافع جنسية محرمة ال بد ان يلقى الردع، وهذا ما تزكيه عقدة الخصاء والخوف منها 
كرئيس حالي ألمريكا عبر المنظومة الحاكمة " لروالند ترامب"وبفعل العيش بالواقع يمكن 

والتماهي ) التسامي(التي سوف تحفزه لالشباع المعنوي عبر التحول للطاقة الليبيدية عبر 
قانون البلد تعويضا عن التماهي باالب الواقعي الذي يتضح أن فيه االشكالية /بالقانون الرمزي 

نيوية لسلوك الترامب الذي تبدى به وفق فهمنا للسلوك الهستيري  وللبنيوية النّفسية، من الب
حيث أن االنا تتكون من تعيينات متعددة بأغراض جنسية ترد من الهو، فتدمجها في تركيبها 

. اي ارتقت بها الى مرحلة التسامي او المثالية: بعد ان تكون قد جردتها من صفاتها الشبقية
صراع بطريقة تتفق مع الواقع من خالل التّنازل عن الرغبة، وبذلك يصبح حراً في وحل ال

  ).دمغة الخصاء التي تحدث عنها جاك الكان(البحث عن امكانات جديدة لإلشباع 
ويضاف الى هذه العملية عامل التّسامي الذي يلعب دوراً في تجريد الموضوع من غاياته 

زي يمكن ان يصبح أداة يتعامل بها مع العالم الخارجي، الجنسية، ويرفع به الى مستوى رم
هذه الفرصة الذهبية لترامب ان تحققت سوف . ويعزز بالمناسبة االستثمار النّرجسي الثانوي 

يكتب اسمه كمؤثر في تاريخ أمريكا، وهذا ال يعني ان يكون مؤثر ايجابي في تاريخ شعوبنا 
عن نزعات التّدمير والكراهية، والتّكريس للحالة الذين عليهم هم وقادتهم العمل والتّسامي 

النّرجسية بعيدا عن حس المواطنة، واالحتكام لدساتير متوازنة مؤسسة لاللتزام بقانون االب 
الرمزي بدال من قانون القبيلة والعشيرة والطائفية والتّعصب االيديولوجي لحزب او ما سواه 
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القانون / في التعيين باالب
وفشل ايضا في التعيين ليبقى 
سلوكه هذا تعبير عن صراع 
 ما بين الداخلي والخارج 

  

منه بالد عديدة وكأن في ذلك الخير والتّقدم الذي هو مرضنا المستشري كعرب والذي تعافت 
  ..   لشعوبها 
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