اإلاقازبة ألاهطىلىجية للتحليل الىفس ي
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ألاطتاذ :باًى زابح
جامعة البىٍسة
ملخص:
جبدث هظه اإلاِالت في اللالُت اإلامٕىت بين ًٕغ ماعجً هُضهغ ( Martin
 )Heideggerمثلما ًـهغ في ألاهؼىلىحُا ألاؾاؾُت وهـغة الخدلُل الىٌس ي ٓما جـهغ
مً زال٘ مىـىع إكاصة ُغاءة حاْ الٔان ( )Jacques Lacanلؿُومىهض ًغوٍض
(ً ،)Sigmund Freudهُضهغ ًغي ّ
ؤن ًغوٍض وُم في ًش وطلاهُت الللم الخضًث الظي
ًٌؿغ ٔل الـىاهغ وًّ مبضؤ آلالُت ومجها الؿلىْ ؤلاوؿاوي ،إط ًٌؿغه بجملت مً
ألاؾباب الىٌؿُت التي ُج ّ
ميز بىعي ،وكىضما ال ًمًٕ لبلع الـىاهغ ؤن ُج ّ
ٌؿغ بهظا
الشٖلًٌ ،ترض ًغوٍض ؤن هىاْ صواًم هٌؿُت هير الىاكُت ،وهي مجمىق ما ٌؿمُه "
الالوعي" ،وبما ّ
ؤن ٔل الـىاهغ ؤلاوؿاهُت هي ،في عؤي هيدغسُ ،ابلت للٌهم مً زال٘
إًظاح ًُىىمُىىلىجي لئلوؿان ( الضا اًً ) ٖٓابً مىحىص  -في -اللالمّ ً ،
ئن ًٕغة
ػ
ًغوٍض كً الالوعي جصبذ هير مؤؾؿت ،لًٕ الكان ًِترح ػغٍِت ؤزغي لٌهم الالوعي
الظي آدشٌه ًغوٍض ،ؤي ،ال ًيبغي ؤن ًُ ٌَٕغ ًُه ٓشبُه لىـام ًيزًاةي للِىي
الهُضعولُُٕت ،بل باألخغي ،الالوعي ًيبغي ًهمهكعملية مبيية كلغة ،وكلُه ًخمدىع
الؿؤا٘ الهاصي في هظه اإلاِالت خى٘ إمٖاهُت وحىص مِاعبت مٌهىمُت بين الخدلُل
الىٌس ي ممثال في هـغٍت الٔان والاهؼىلىحُت ألاؾاؾُت لهُضهغ ،ومً زم  ،هل ًمًٕ
جإصُل مٌاهُم الخدلُل الىٌس ي جإصُال ؤهؼىلىحُا؟ وٍُٓ ًمًٕ جصىع مىٍُ
ُ
هُضهغ مً ًغطُت ًغوٍض كً الالوعي ،لى ُ ّضمذ له كلى الؼغٍِت الالٔاهُت
(ٓ )Lacanienص يء " مبني على اللغة "؟
الاهؼىلىحُا الاؾاؾُت ،الخدلُل الىٌس ي ،الالوعي،
الكلمات اإلافتاحية:
الٌُىىمُىىلىحُا ،اللوت ،الٕالم ،البيُت.
لم ًخلغض ماعجً هُضهغ للخدلُل الىٌس ي إال بلض لِاءه بميدازد بىض
( )Medard Bossالظئ ،ان ُض ّ
ُضمه لٌغوٍض وبُِذ كالُت هُضهغ بٌغوٍض هٌؿها
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ًاجغة كلى ؤُل جِضًغًٖ ،اهذ مداولت بىؽ في إكاصة جٌٕير آعاء ًغوٍض في طىء ما
ؤؾماه جدلُل الضاػاًً [ً ،]1اللضًض مً اإلاداوالث في الخمؿُيُاث لجظب هُضهغ
لخىاع مم اإلاضكى " ًغوٍض الٌغوس ي " ،حاْ الٔان  ،الظي وحض البلع ّ
بإن " العىدة
إلى فسوٍد " التي ؤكلجها بشٖل ملٌذ ،مخٌِت ّ
بشضة مم بلع اإلاىطىكاث الٌلؿٌُت
لهُضهغ ،زبذ ؤنها ( مداوالث )هير مثمغة ،وكلى طىء هظا الخِضًغّ ،
ًئن ؤًت مداولت
حضًضة إلًجاص كالُت ًلؿٌُت للخدلُل الىٌس ي في ًٕغ ماعجً هُضهغ جبضو في الىاُم
ؾِئت الؼالم ،ولٌهم جلٗ اإلاداوالث ًيبغي بضاًت ملغًت مً ٔان مُضاعص بىؽ (-1930
)1990؟ وٍُٓ وحض ػغٍِه مً ًغوٍض إلى هُضهغ ( )1976-1889؟ في اإلاِام ألاو٘
هى ػبِب وهٌؿاوي ؾىَؿغي ،شلغ بإن الخضعٍب الىٌؿاوي الظي جلِاه ؤزبذ ؤهه هير
مالبم لتهُئخه للخلامل مم هىق الخاالث ؤلألُيُُٕت التي ٔان كلُه ؤن ًالُحهاًِ ،ض
جٖ ّىن في الؼب الىٌؿاوي كلى ًض ًىحً بلىبغ ( )1857-1939( )Eugen Bleulerفي
مؿدشٌى ألامغاض اللِلُت بؼٍىعر وكُاصة الجاملت ،في بىعهىػلي .ؤان ُض بضؤ
حلؿاجه الثالزين الوغٍبت مم ًغوٍض في  ،1925وؤنهاها مم ٔاعن هىعوي ( Karen
 )Horneyفي بغلين .جلِى الخضعَـ كلى ًض الٕثير مً كلماء الخدلُل الىٌس ي ،وشاعْ
إلاضة كشغ ؾىىاث في هضوة هصٍ شهغٍت مم ٔاع٘ هىؾخاي ًىوى ( .)Carl G. Jungبلض
ٔل طلٗ ،كاص للبدث في الخٕمت الِضًمت للهىض (مً ؤحل الىىع) ،ختى ؤهه خاو٘
حللم اللوت الهىضًت لهظا الهضي ،وبلضها جصاصي مم "الكيىىهة والصمان" ،عاةلت
هُضهغ الشهيرة لؿىت  ،1927وهىاْ آدشٍ جدلُل هُضهغ لئلوؿان ( الضاػاًً ).
ومً ّ
زم ،ؤصبذ التزام بىؽ بيخابج هظا الآدشاي ٔلُا[.]2
ــ ّ
إن ؤبٕغ ش يء مضون كً اللالُت بين الغحلين هى عؾالت ٌلىص جاعٍسها إلى ،1947
ٔان هُضهغ ُض ُح ّغص مً مؿؤولُاجه في الخضعَـ في زظم كملُت كؼ٘ الىاػٍين بلض
الخغب اللاإلاُت الثاهُت ،واللمل الىخُض الصاصع في جلٗ الٌترة هى " زطالة في النزعة
ً
ؤلاوظاهية " التي ٓخبذ ؾيخين مً ُبل عصا كلى ؤؾئلت جان بىفسي ()Jean Beaufret
مً باعَـ ،وكىضها ػلب بىؽ ؤلاطن مً هُضهغ لؼٍاعجه في طلٗ الصًٍُ ،مٕىىا
[1 ] Craig, Erik 1988: An Encounter with Medard Boss. The Humanist Psychologist, 16.
Special Issue: Psychotherapy for Freedom. The Daseinsanalytic Way in Psychology and
Psychoanalysis. Ed. E. Craig
[ 2] Ibid p 16.
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الاًتراض بإن هُضهغ ُض ّ
عخب بالخاًؼ الظي ؤحى مً كِل ؾؤو٘ آزغ مً بلض آزغ
ومً جسصص آزغ .وكلى ّؤًت خا٘ ،اكخاص الغحالن كلى بلظها بشٖل عاةم وؤصبدا
صضًِين بؿغكت ،كلى الغهم مً ًاعَ الؿً بُجهما ،في الجهاًت ؤمظُا اللؼلت ملا
عًِت ػوحاتهما – وهما ًؼوعان اًؼالُا ،صِلُت ،حؼع اًجه ،والُىهان واًؼالُا،
وحللم بىؽ الٕثير مً ؤخاصًثهما ،بالؼبمُ ،غع في ألازير ب ّ
إن ججغبخه مً هُضهغ،
ّ
ّ
اإلإٌغ ،وحب جِاؾمها مم آزغًٍ ،وُض واًّ هُضهغ ،بلضها ،كلى جغؤؽ بلع
الىضواث ،وهٕظا ؾُِض ي في اللضًض مً اإلاغاث ٔل هصٍ ؾىت صعاؾُت زال٘ اللشغ
ؾىىاث الخالُت ،ؤؾبىكا ؤو ما شابه طلٗ في ػٍىعر ًِضم خصص صعاؾُت مً
ؾاكخين إلى زالزت في ٔل ّ
مغة لـ زمؿىن إلى ؾبلىن ػبِبا هٌؿاهُا ،ؤهلبهم حاهلين
للٌلؿٌت مً ّ
ؤي صىٍ ،وزاصت الاهؼىلىحُا والٌُىىمُىىلىحُا ،ما الظي ًٌلله
ّ
هُضهغ في هظه الىضواث؟ بازخصاعًِ ،ضم لؤلػباء الىٌؿاهُين خلِت صعاؾُت مٕثٌت
في بلع اإلاٌاهُم ألاؾاؾُت للكيىىهة والصمان الظي ؤلهب خماؾت بىؽ في باصا
ألامغ ،ومً ٔان ؤٓثر ُضعة مىه كلى ًللها؟ ًهظه اإلاٌاهُم هي ختى آلان ماصة خاطغة
ّ
جظٓغها بؿهىلتّ ،
إن هُضهغ مهخم بملنى الُٕىىهت (ٔ )Seinىنها مسخلٌت كً
وٍخم
اإلاىحىصاث ) (Seiendeالتي حؿمذ بإن جخمـهغ ،وبضؤ باإلالاًىت الٌُىىمُىىلىحُت
للمىحىص طمً البُِت ،ؤي ؤلاوؿان الظي ّ
ؾماه الضاػاًً ( .)Daseinوٍيبغي للضاػاًً
ؤن ٌلغي بىدى ما ،حىاب الؿؤا٘ كً ملنى الُٕىىهت ( )Beingمسخلٌا كً
اإلاىحىصاث ( ،)beingsبِضع ما هي ُاصعة كلى مؿابلخه ]3[،وؤزىاء طلًٕٗ ،شٍ
الضاػاًً طاجه ٓـاهغة ماهُتها الىحىص -في – اللالم ،وٍبدث هُضهغ في ألاو٘ ما ُكني
باللالم زم ما ملنى الُٕىىهت " في " هظا اللالم ،ؤما كً اللالم طاجهًُ ،يبغي ؤن ًٌُهم
ّ
لِـ ٓمجمىق ٓلي لٖل ش يء بل بىصٌه أفقا جلخِي مً زالله اإلاىحىصاث ،بل هى
ُالب مً اللالُاث الضازلُت جإزظ اإلاىحىصاث صاللتها وًِا له ،في آزغ اإلاؼاي،
ؾىي ًُخصىع هظا الِالب مً اإلالاوي ٓمىبذ لٖل ما ًمًٕ هؼِه كبر الٕالم ،ولٖي
ًٖىن الضاػاًً في _ اللالمً ،خظمً اللضًض مً اإلاٖىهاث الىحىصًت ،ؤو البيُىٍت،
إخضاها جٕشٍ اللالم ٓـ " فهم " ( )Verstehenطو صاللت جامت ،وؤزغي جٕشٍ
[ 3] Martin, Heidegger 1996 [1927]: Being and Time. Trans. J. Stambaugh. Albany, State
University of New york press, p10.
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اإلاىحىصاث صازل اللالم مً زال٘ مصاج وجداوي ( )Befindlichkeitوماػالذ هىاْ
ُبنى ؤزغي والتي جدُذ للضاػاًً ؤن ًخلٌف في الٕالم ما ًٌهمه وحضاهُا ،وهظا اللىصغ
ألازير ٌؿمُه هُضهغ الكالم ( ،)Redeلًٕ بما ّ
بإن  Redeهي حلىص في ؤصلها جغحمت لـ
اللىغىض  lógosالُىهاوي ًُبضو مً ألاًظل ،ببؿاػت ،جغٓه بضون جغحمت الى اللوت
اللغبُت ( مثل ٔلمت جاو البىطًت  ،)..ومً ّ
زم ،حؿمُخه " لىهىؽ "ًٌ – "logosهم
بظلٗ اللىصغ البيُىي الظي ًٖىن بمِضوع الضاػاًً مً زالله الؿماح لص يء ما
بالـهىع في ٔلماث[ ،]4وٓلىصغ بيُىيً ،خِاؾم اللىهىؽ زاصُت الضاػاًً ٔىحىص-
مم -آلازغًٍ ،وكلُه ًئن " اللىغىض هى البيان"[ ]5بىاؾؼت الٕالم وهظا هى ؤؾاؽ
ُضعجه كلى الخٌاكل مم الضا اًىاث ألازغي كبر وؾاػت اللوت  ،ومً البضًهيّ ،
ؤن
ػ
ّ
اإلاٖىن البيُىي لـ اللىهىؽ ٌشترْ في الخاصُت اإلاؤُخت حىهغٍا للضاػاًً ،بدُث ،
ًترْ الضاػاًً اإلاؿخِبل ًإحي مً زال٘ ماطُه ،جاعٔا اإلاىحىصاث ( بما ًحها هى طاجه )
جخجلى في الخاطغّ ،
إن آلازاع اإلاترجبت كً ٔل هظا بِضع ما هي بلُضة اإلاضي كً
الٌُىىمُىىلىحُا ،التي جبرعها ،بِضع ما هي ّ
ملِضة،
ّ
ما الظي ًٌلله هُضهغ مم ألاػباء الىٌؿاهُين ،إطن؟ ًدبم الىصُدت التي ٌلؼحها
لبىؽ في الىُذ الظي ٌؿخلض بىؽ ألن ًٖىن ؤؾخاطا ػابغا بجاملت هاعًاعص ":كلُٗ
ّ
الخـ ًحهم
الىجاح في جدُِّ حوُير في مىاٍُ مؿخملُٗ مً الؼلبت ،في إًِاؾ
بدُث ًجب ؤن ًُؼغح الؿؤا٘ كً الُٕىىهت في ازخالًها كً اإلاىحىصاثً]6[ ".ىص ي
بالخإمل في الٌغان واإلاٖاهُت ٓؼغٍِت ّ
حُضة للبضء ،وبخلٗ الؼغٍِت بالظبؽ بضؤ هظه
ّ
الىضواث ّ ،
إال بلع ال ّ
جضة إلالاحلت
إن جدلُل الٌغان ( وفي ألازير الؼمً ) ال ًظٍُ
مؿابل الكيىىهة والصمان ،واإلاثير في ألامغ هى صغامت ػغٍِخه البُضاهىحُت ،جبضؤ
الخلِاث الضعاؾُت بإمثلت بؿُؼت كً ألأىاب والؼاوالث ،هل هي هىا؟ ؤم هىاْ؟ ؤو
ؤًً؟ هل هي آلان؟ ؤم بلضبظ؟ ؤم متى؟ ما هي ؤًً؟ ما هي متى؟ إن هظا لؿِغاػي
ً
حضا ،وصاعم – لٕىه واضر بجالء وًلؿٌي كلى هدى ؤصُل.
] 4 [ Martin Heidegger , Essais et Conférences. traduit par André Préau ,Gallimard,1958, p
257 .
] 5 [ Martin Heidegger 1996 [1927]: Being and Time, p28.
[ 6 ]Martin Heidegger, Zollikon Seminar Protocols – Conversation – Letters. Ed. M.
Boss, Trans. F.Mayr and R. Askay. Evanston, Northwestern University Press. 2001 , p258.
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ّ
ما الظي ًيبغي ُىله كً الالوعي ،باألزصٓ ،ما كلمىا ًغوٍض لٌهمه؟ باليؿبت
لهُضهغّ ،
ًئن ًغوٍض مثا٘ واضر لللِل الللمي الخضًث ( باإلالنى الىاؾم ) ،كِل
هاًل ٔلُا كً ُبلضُٓ-ىىهت ألاشُاء التي ًخلامل ملها ؤي اللملُت الوامظت طمجها
التي ججللها جإحي للخظىع وجٕشٍ كً طاتها لىا ٓما هيً ،اللِل الللمي يهخم
ّ
ُ
ُ
ُ
بصٌتها اإلاىطىكُت ،بمىطلتها ،بِضعتها كلى ؤن جٌهم في الخمثالث ،جِاؽ ،وجدؿب،
ُ
وجظبؽً ،جض هُضهغ الىمىطج الخاعٍخي لهظه الظهىُت في ًيزًاء هالُلُى وًلؿٌت
صًٖاعث ملا.
ًإزظ هُضهغ ألاػباء كبر الخاعٍش الؼىٍل الظي ًلي ٓؼغٍِت لىُل اخترام ًِى٘ مً
زاللها ما ًٌٕغ به كً مٌهىم ًغوٍض لالوعي ،والخُِِت ّ
ؤن بىض هى الظي ّ
كغي
هُضهغ كلى كمل ًغوٍض اإلايتا -طيكىلىجي وخؿبهً ،ئن هُضهغ " لم ٌؿخؼم
الخصضًّ ّ
ؤن عحال طُٓا مثله ( مثل ًغوٍض ) ؤمٕىه ٓخابت ش يء جاًه ٓهظا ،ؤشُاء
زُالُت ٓهظه ،كً الغحا٘ واليؿاء" ،ما ًبدث كىه ًغوٍض هى جٌؿير للـىاهغ
ؤلاوؿاهُت مً زال٘ حؿلؿل مخىاصل للؿببُت [ ،]7وكىضما ال ٌؿخؼُم ًلل هظا
كلى مؿخىي الىعيًٌ ،ترض الالوعي– ًغطُت بدخت في ؤًظل ألاخىا٘ الىدُجت جِى٘
" لِض ؿهغ الخمُيز بين الىعي والالوعي[ "]8و ًبضو ؤنها جبِى هىا ،لؤلؾٍ.
ولًٕ لى ٔان الالوعي الٌغوٍضي الجاهب الؿٌلي( ؤو الخدتي) الىخُض للخصىع
ّ
الضًٖاعحي ،اإلاخصىع ٓثىابُت بين الظاث واإلاىطىق ،ما الظي ًدضر لى جم الخسلص مً
هظا الىمىطج الضًٖاعحي؟ ؤال ًؼو٘ الالوعي ؤًظا؟ بالؼبم ًؼو٘ ،وطلٗ بالظبؽ
مىٍُ هُضهغّ ،
ألن الضاػاًً لِـ مىطىكا لؤلها بشٖل ؤؾاس ي وبالخالي ال ًًٕ
كِلىخه والؿُؼغة كلُه كلمُا مثل باقي الجماصاث الازغيً ،الضاػاًً هى بِلت طىء
(ؤو إطاءة) في الىحىص بدُث ًمًٕ لٖل اإلاىحىصاث ( بما ًحها هى طاجه) ؤن جٕشٍ
كً طاتها ٓما هي ،ولهظا ٔي ًٖىن الضاػاًً " ملىاه ؤن ًُبِي مُضاها مٌخىخا كبر ُضعجه
كلى ّ
جلِي صاللت هظه ألاشُاء اإلامىىخت لـ الضاػاًً و ّ
جسص الضاػاًً و بدٕم اشغاُت
الضاػاًً الخاصت " [ ،]9وٓثيرا ما ًصٍ هُضهغ هظه ؤلاُامت في هظه البِلت اإلاظاءة

[7 ]Ibid p 07 .
[8 ]Ibid p 254.
[ 9 ]Ibid p 04.
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ٓـ " إُامت مؤُخت" ؤو ( ،)Aufenthaltألنها ملغطت صابما للخذجب والاهٕشاي ؤو
لؤلصالت والالؤصالت (الُٕىىهت الؼابٌت).
ّ
إن هظه " ؤلاُامت اإلاؤُخت " ،في الاهٕشاي والخذجب وهي ما ًؤؾـ مٌهىم
الخُِِت كىض هُضهغ ،هي في احؿاَ مم وؿٌُت ُ
البنى الىحىصًت اإلاىصىًت مً ُبل
في" الُٕىىهت والؼمان في  ،" 1927وال جؼا٘ ّ
ًلالت كلى هدى ملخىؾ في ًٕغ هُضهغ الى
هاًت الؿخِىُاثً .مثال ،هُضهغ ًُِم مٌهىمي "اإلاِظوًُت " و"الٌهم" ملا بشٖل
جباصلي في جغابؽ واوسجام مدضص مً زال٘ اللوت (ّ ،)Sprache
إن اللوت هىا وحب
جٌٕيرها ٕٓالم ( ،)Sagenبدُث جٕشٍ اإلاىحىصاث ٓمىحىصاث ،ؤي ،مً وحهت هـغ
ُٓىىهتها ،كً طاتها ،وكلى ؤؾاؽ جغابؽ ؤلاهِظاي والٌهم كبر اللوت ٕٓالم ًِؽ،
ًمًٕ للمىحىصاث ؤن جىٕشٍ]10[.
ّ
إن اللوت ،إطن ،لِؿذ ببؿاػت لها ملنى الخىاصل (ًِ )Mitteilungؽ ؤو ختى
بملنى الىؼّ اللٌـي ،لًٕ بملنى الٕالم ( )Sagenهي ؤؾاؾا إؿهاع ( ،)zeigenؤو
ُ
باألخغي جخمـهغ ؤو جترْ هٌؿها جغي ( )sehen lassenمً ػغي اإلاىحىصاث التي
جالُحها صازل اللالم ٓمىحىصاث بملنى ؤن الضاػًٍ الخُِِى هى الٖابً الظي مً
زالله جترْ اإلاىحىص ألن ًُغي وٍىٕشٍ كبر اللوت واللٕـ صخُذ ؤًظأ " :ل ؿاهغة
جمـهغ طاتها ًُىىمُىىلىحُا في مجا٘ اللوت ًِؽ" ٔل هظا مجخملا ًظٍُ إلاٌهىم
الضاػاًً ٓظاثً ،باليؿبت لهُضهغ ،جمثل الٖلمت الضاػاًً ٔىحىص-في-اللالم بِضع ما
إن اؾخمغاعه ًٕمً في خُِِت ّ
جبِى هي هٌؿها مً زال٘ كملُت جاعٍسُت ملُىتّ ،
ؤن "
الظاث ًمٕجها صوما اللىصة لظاتها وإًجاص طاتها في إُامتها اإلاؤُخت التي ما ػلذ ٓما هي و
مثلما ٔاهذ صوما ختى آلان"]11[.
ما الظي جظٌُه ٔلمت " ؤها " لخجغبت ؤعزىت الضا اًً ٓـ طاث؟ وهظه لِؿذ في ّ
خض
ػ
طاتها شهاصة لالوعي بل ببؿاػت حؿمُت الظاث ٓما حغبتها طاتها في ؤًت لخـت" .
ّ
باليؿبت للُىهاهُينّ ،
ًئن " ؤها " ( )Iهي الاؾم إلوؿان (ً )Menschخٍُٕ مم خضوص
خالت ملُىت ،وهٕظا ًٌي البِذ مم هٌؿه ( ،)bei sich selbstهى هٌؿه" [] 12ولُصبذ
" واكُا " في خالت ٓهظه ؾُلني مداولت جدضًض " ٍُٓ ًٖىن هظا اإلاىحىص ألاصُل في
[ 10 ]Martin Heidegger: 1996 [1927]. Being and Time. Op cit p150, 151 .
[ 11] Martin Heidegger: Zollikon Seminar Protocols – Conversation – Letters p220 .
[12] Ibid 235.
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خمُمُت مم اإلاىحىصاث ألازغي .وٍبِى ًظال كً آدشاًاث ؤزغي للضاػاًً" وهل
الىعي كلى هظا الىدى؟ " بملنى هل الىعي هى كملُت جساعج مً الظاث الى اإلاىطىق
لُلىص هظا الىعي بٌغَؿخه الى طاجه ؤو بِخه ؟ إن هظا الخصىع ًغًظه هُضهغ جماما،
وٍِغ ؤن الضاػًٍ مىظ البضء ُٓىىهت ملِاة في ـ اللالم  ،في ـ الهىاْ مم مجمىق ألاشُاء
الازغي ،ولًٕ همؽ وحىصه ؤهؼىلىحُا ًسخلٍ كً همؽ وحىص ألاشُاء ألن وحىصه
ٓبِلت طىء ٌلمل كلى ٓشٍ اإلاىحىص مً زاللها " ّ
إن الىُىي صازل البِلت
اإلاظاءة لـ الىحىص ال ٌلني ؤن ؤلاوؿان ًٍِ في الظىء ٓؿاعٍت ،لًٕ الضاػاًً
ؤلاوؿاوي (ٌ )human Da-seinشول إُامت مؤُخت في البِلت و" ٌُشول هٌؿه"
باألشُاء ]13[،ؤما باليؿبت لـ الوعي ،إطن ،إن ٔان هظا ؾٌُهم كلى ؤهه لِـ ؤٓثر مً
ُ
ؾلؿلت مخىاصلت مً الؿببُت الىٌؿُت التي جمثل ،اًتراطا ،كلى الٌغاهاث في ججغبت
الىعيً ،لِـ بوغٍب ّ
ؤن ًهم هُضهغ لِـ ػغًا ًُه ،لًٕ هل هظه الؼغٍِت الىخُضة
لٌهم ػبُلت آدشاي ًغوٍض؟
ألآُض ؤن الجىاب ًجب ؤن ًٖىن " ال " ،ألهه لضًىا آلان ُغاءة ؤزغي لٌغوٍض والتي
ال هُضهغ وال بىؽ ؤزظاها بلين الاكخباع ،وهي جلٗ اإلاخللِت بجاك الكان ً ،ما وحضه
ًغوٍض في الالوعي لم ًًٕ ؾلؿلت مخىاصلت مً الؿببُت الىٌؿُت بل ّ
الِىة اإلاسٌُت
للٕالم ،والتي هير مبيُت ٓألت خغاعٍت بل ٓـ لوتً ،لى ّ
ُضم ًٕغ ًغوٍض بشٖل واضر
لهُضهغ بهظه اإلاصؼلخاث الالٔاهُت ،هل ٔان ؾِبِى ّ
حض كضابُا له ( لٌٕغ ًغوٍض )؟
زال٘ الخمؿُيُاثُ ،بظ٘ حهض في ًغوؿا لترجِب خىاع بين هظًً اللمالُين لٕىه لم
ًىجر ،الخف حللُّ هُضهغ كلى بىؽ بلض اؾخالم كتابات)  )Ecritsلجاْ الٔان" :
ّ
مً حاهبي ،لؿذ حاهؼا بلض لِغاءة هظا الىص الباعؤي كلى هدى حليُُ ،ل لي ،إهه
ٌؿبب هٌـ الٌخىت التي ٔان الىحىص واللضم لؿاعجغ ُض ؾببها في ًغوؿا ( في
ّ
وُخه) ]14[".و الخِا ،بلض جلُِه عؾالت مً الٔان ،كلّ بتهٕم  " :ؤكخِض ؤن الؼبِب
الىٌؿاوي ًدخاج ػبِبا هٌؿاهُا  ، ]15[".لًٕ ًجىػ الِى٘ ؤن الٔان ،اإلادلل الىٌس ي،
ٔان بالخإُٓض مهخما بهُضهغ ،كلى ألاُل في بىآير مؿاعه الخللُميًٌ ،ي " زؼاب في
عوما " الشهير" لؿىت  " ،1953وظيفة ومجال اللغة والكالم في التحليل الىفس ي"
[13] Ibid 188 .
[14 ]Ibid p279 .
[ 15 ]Ibid p281 .
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ًـهغ الخلمُذ لهُضهغ واضخاً ،مثال ،كىض مىاُشت مٌهىم الظآغةً ،الخف الٔان في
لوت هُضهغ ًمًٕ للىاخض ؤن ًِى٘ ؤن هىكين ازىين مً الخظٓغ ٌشٕالن الظاث ٓـ
ٔان  ،ؤي ٔىهه الظي ٔان إطن ،وٍظم بؿغوع صُوت هُضهغ الشهيرة كً الىحىص مً
ؤحل اإلاىث [ ،]16وَؿخض٘ ؤًظا بخإوٍله لٌٕغة اللىص الابضي.
ًِغ في الجهاًت ّ
في آزغ اإلاؼايً ،تراحم الٔان كً ؤؾلىب الخلبير هظا لٕىه ّ
ؤن كمل
هُضهغ ،ومٌهىمه للوت كلى الخصىصٔ ،ان " صعاؾت جمهُضًت " للمله ،وفي
الخُِِت ،جغحم الٔان شخصُا مِالت هُضهغ الخاعٍسُت كً لىغىض هيراقليطع
ُ
( )1956إلى الٌغوؿُت ،خُث جٌؿغ الُٕىىهت مخظعكت بلىهىؽ هيراُلُؼـ ،كلى ؤنها
اللوت هٌؿها في ؤصىلها ،اللىهىؽ البضاةي[ ،]17وٓما ًهم جصىع هُضهغ هظا ،ؤطحى
واضخا ؤن إشٖالُت اللوت للٌترة الالخِت هي ببؿاػت اإلاخمم الؼبُعي إلاٌهىم
اللىهىؽ ٓلىصغ وحىصي للضاػاًً في الُٕىىهت والؼمان ؤي بلض ما ٌؿمى " اإلاىلؼٍ
" ( )Kehreفي ًٕغهّ ،
إن هظه اإلاِالت لهُضهغ كً هيراُلُؼـ هي التي حؿمذ لـ الٔان
الؼكم بإهه خلٍُ مم هُضهغ إلاا ًِى٘ ؤن اإلاىحىصاث ؤلاوؿاهُت ال جخٖلم اللوت بل
اللوت جخٖلمها.
ّ
18
كىضما ًؼكم الٔان بإن اللوت جخٖلم الظاث ؤلاوؿاهُت مً زال٘ الالوعيً ] [،مً
الىاضر ّ
ؤن الىـام الغمؼي هى الظي ٌشير إلُه ٓـ آخس هير الظاث ،وال خاحت هىا
للخظٓير ؤن مٌهىم الٔان لـ آخس اللوت هظا ٌُ ّ
شخّ مً ؾىؾىع ) ) Saussureجدبم
مباصا الؿُؼغة الالواكُت لبيُت الخلم التي آدشٌها ًغوٍض ( مثال ،ؤلابضا٘
والخٕثٍُ) هٌـ الشٖل ِٓىاهين الٕىاًت والاؾخلاعة في اللؿاهُاث مثلما آدشٌذ
مً ػغي هـام ؾىؾىع ،وعومان حأىبؿً ( ،)Roman Jacobsonؤو ّ
ؤن الٔان
ٌؿخسضم هظه الىُاةم لخبرًغ ػكمه ّ
ؤن الالوعي الظي آدشٌه ًغوٍض مبني ٓـ لوت،
لِؿذ هىاْ خاحت ،ال إلى ؤلاصغاع هىا كلى ؤن هظه الِىاهين ؤو باألخغي الِاهىن –
لِؿذ ججغٍضاث بل مدٌىعة في الثِاًت ؤلاوؿاهُت هٌؿها وجدضص الظاث كبر ؾالؾل
صالت صُوذ مً ػغي ماض ي ؤحضاصها ،الخاعٍش اللابلي ،البِئت الاحخماكُت و مم مغوع
[ 16 ]Jacques, Lacan: Écrits , volume 1,Nouvelle édition, Edition du Seuil 1999, page 316.
[ 17] Jacques ,Lacan : “Translator: M. Heidegger”, in Logos (Heraclit Fragment 50). La
Psychanalyse, n. 1,1956, pp. 57-79.
] 18[ Jacques, Lacan: Écrits , volume 2, Edition du Seuil , 1971,p 233
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الىُذ ،سجل ملخمتها الصخصُت كىضما جبدث عهبتها اإلادبؼت كً هىق مً ألاشُاء
الظاةلت كبر وؾاػت اللوت.
ّ
إن مىطىق الخدلُل الىٌس ي ،إطن ،هى باليؿبت لـ الٔان اإلاىطىق ألالؿني ،وٍميزّ
ُ ََ
اإلاخٖل َمت ،ؤي،
ألالؿيُىن ٓـ باهٌُىِؿذ ( )Benvenisteبين هىكين مً الظاث :الظاث
طاث الٖلمت اإلالٌىؿت ٓمىؼىَ به والظي ًبِى ٓجؼء مً الخؼاب اإلالٌىؾ  ،والظاث
اإلاخٖلمت التي جيسخب في ًلل الٕالم كُىهّ ،
إن هظا ألازير باليؿبت لـ الٔان هى
ِ
ّ
مىطىق ػالجىا ،وهٌىاجىا ،وؤخالمىا ،الخ ،ؤي ،الالشلىع في خض طاجه هى اإلاىطىق
الظي ّ
ًسغب ،زاعج خضوص ؾُؼغجىا ،ما هىىي ُىله ؤو ًلله كً وعي.
ٔل هظا ٔان واضخا لـ الٔان بدلى٘  ،1953إطن ،إن ٔان ُض اُخؼم ،بلض كامين
الخِا ،وُخا مً حضو٘ مىاكُضه ؤلألُيُُٕت والخللُمُت اإلإثٍ ٔي ًترحم شخصُا
مِالت اللىغىض لهُضهغ ،كلى الىاخض ؤن ًُ ّ
سمً ؤهه ؤصعْ بإن هظه اإلاِالت صكمذ
مىٌُه ،ومً اإلاؤٓض ؤنها جضكهما بىدى ما ،باليؿبت لـ الٔانّ ،
ًئن الـ هى ( )idلٌغوٍض
(الـ هظا مً خُث ٔان مً اإلاٌترض ؤن ًٖىن  )Wo Es war soll ich werdenاإلاترحمت
ّ ّ
إن اللوت جخٖلم ( die Sprache
ٓـ هظا :هظا ًٌٕغ ،هظا ًخٖلم .خؿب هُضهغ:
ّ
19
 ،)sprichtوبصُوت ؤصَ ؤن الٕالم مخٖلم(  ] [.) La parole est parlanteهظا هى
الٕشٍ الجضًض واإلاشترْ بُجهمإً ،الهما ًغٍان ؤن اللوت جخٖلم الص يء ؤلاوؿاوي،
ًباليؿبت لهُضهغ ،جخٖلم الُٕىىهت ٓ -ـ  -لىهىؽ ،في الداشاًً ٓبِلت طىئها ،مً
ُ
زال٘ اإلاىحىصاث ،صاكُت الضاػاًً لترٓها جغي ٓما هي بجلبها في ٔلماث ؤو جغْ الاشُاء
جىٕشٍ وجدظغ في الٖلماث[ ،]20ؤما باليؿبت لـ الٔانً ،ئن اللملُت ؤُل شاكغٍت،
ّ
ألن الىـام الغمؼي هى ؾلؿت مً الضالالث التي حشير بضعحت ؤُل إلى اإلاضلىالث
اإلاِابلت (ٓما ًللذ لؿىؾىع) زم حشير إلى بلظها البلع وبالخالي جيخج
الٌغصًت
ِ
ّ
ُ
مىطىق اللوت ٓمؿبب .بلباعاث بىٌُىِؿذ " :إهه ...لصخُذ باإلالنى الخغفي للٖلمت
ؤن جإؾِـ الظاجُت هى في اؾخلما٘ اللوت" [ ،]21وبلبا اث الٔانّ :
إن ؤزغ اللوت هى
ع
اإلاؿبب (ُ )causeمضزل في الظاث ،وبهظا ألازغ ّ
ؿببا في خضّ
ًئن الظاث لِؿذ ُم ّ
ّ
ِ
ِ
[19 ]Martin, Heidegger : Acheminement vers la parole ,traduit par Jean Beaufret,
Gallimard,1976, p 22 .
[20]Martin. Heidegger , Essais et Conférences, P 267 .
[21]Émile, Benveniste: Problèmes de la linguistique générale. Paris, Gallimard, 1972, p
262 .
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طاتهاّ ،
ؿببها هى ّ
ألن ُم ّ
الضا٘ وبضون طلٗ ما ٔاهذ لخٖىن ّؤًت طاث في الىاُم ،لًٕ هظه
ِ
الظاث هي ما ًُمثله ّ
الضا٘ ،ولِـ بمِضوعه ؤن ًُمثل شِئا باؾخثىاء ّصا٘ آزغ]22[".
ومً اإلاؤٓض ،ؤن هىاْ ؾببُت هىا ،ولًٕ مً خُث ّ
ًلالُت اللوت ،ولِـ وًِا لىـام
مً الؼاُت الىٌؿُت اإلاصممت.
ما الظي وؿخيخجه مً ٔل هظا؟ ًبِى بٖل وطىح في الخِلُض الضًٖاعحي إلى صعحت
ّ
شٗ ّ
ؤهه ٌؿمي ؤلاوؿان طاجا جِغٍبا ،ال ّ
ؤن الٔان ًٌهم مً هظه الظاث ٓإنها ألاها
اإلاُ ّ
جؿ َضة للىعي ،وٓمىطىق لالوعي ،جٕمً ًُما ًمٕىىا ؤن هٌٕغ ًُه ٓـ ًظاء بين-
ِ
طاحي ،في مجا٘ الخؼاب الاحخماعي (الغابؽ الاحخماعي) مىطم آلازغ ،فهل ٌعني هرا
ّ
أن الكان وهيدغس ًقىالن الش يء هفظه؟
ألآُض ؤهه ال ًمًٕ للخصىعًٍ ؤن ًُضمجا ملا ،لًٕ هل ًمٕجهما ؤن ًُلُِا الظىء
كلى بلظهما؟ ،مً خُث اإلابضؤً ،مًٕ الىصى٘ إلى ما ٌؿمُه ًغوٍض بـ " الالوعي"،
ومً اإلالغوي آلان ؤن هظا ٔان باليؿبت لٌغوٍض مىـىمت اللملُاث الىٌؿُت اإلاشخولت
زاعج الىعي الىاعي التي جدضص ،ؤو كلى ألاُل جؤزغ بشٖل حىهغي ،في الؿلىْ
ؤلاوؿاوي الىاعي وجمثل اللضًض مً ؤهىاق ألامغاض وصلذ إلى ؤن حؿمى " ؤمغاض
كِلُت "ٔ .ان هىاْ وحىص ًِؽ مثل هظه اإلاىـىمت التي ؾمُذ ،كلى إزغ ؤخض مغض ى
بغوٍغ ( )Breuerاإلاشهىعًٍ ،كالج " بالٕالم "ّ :
وؾمى ًغوٍض اإلاىهج الظي ازتركه
للخلامل ملها " الخدلُل الىٌس ي "ً ،دشٖل الخدلُل الىٌس ي ،اإلاُ ّ
سٌع ألهم الىُاةم،
مً :ـ مجهاج (" الخضاعي ّ
الخغ " كً ػغٍّ اإلاىطىقُ ،ى٘ " ؤي ش يء ًإحي كلى البا٘ ")
بالتزامً مم اهدباه ػابٍ إعاصي ممازل مً حاهب اإلاىصذ ـ جِىُت لخٌؿير الغهبت
الالواكُت للظاث بخلٗ الؼغٍِت ،زم ـ ـ حلبئت ٓالهما (ألاو٘ والثاوي) في ما ؤؾماه
ُ َ
ُ
دلل
ًغوٍض " الىِل  - " transferenceجلٗ الخُاعاث الىخُضة بين اإلادلل هٌؿُا واإلا ِ
الىٌس ي والتي مً زاللها ًمًٕ للظاث ازخباع كمل جلٗ البنى الىٌؿُت ،مهما ٔاهذ
مٕبىجت ؤو ػٌىلُت ،والتي ُج ّ
سغب الخٌٕير والخصغي الىاعي للظاث.
ؾدشغح مغٓؼٍت اللوت في هظه الخجغبت ألاؾاؾُت إلاشغوق ًغوٍض بالٖامل ،إلاظلٗ
وحض حاْ الٔان في ٓخابه الشهير " كىصة لٌغوٍض " ُىاهين اللؿاهُاث البيُىٍت
همىطحا ّ
حُضا ًُمفهم ملها ؤكما٘ (اللِل) الالوعي مِاعهت بِىاهين اإلاُٖاهُٖا التي
اكخمض كلحها ًغوٍضّ ،
إن كملُت الخدلُل الىٌس ي بإٓملها ُابلت للخِلُص إلى خضًث
[ 22]Jacques, Lacan: Écrits. Paris, Gallimard,1966 .p 835
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الٕالم إلادلل ٌؿخمم – ومً ّ
زم آصاب " كالج الٕالم " ،لًٕ ما الظي ًجللها كالحُت؟
ؤوال ُلُل مً جاعٍش الخالت.
ـ ـ لًٕ ؤي هىق مً الخُِِت ًمًٕ للخجغبت الخاصت بالخدلُل الىٌس ي ؤن جِضمه في
الىاُم؟ ّ
إن ًغوٍض ال ٌؿاكض ٓثيرا في جدضًض عواًت الخدلُل الىٌس ي للخُِِتً .خدضر
ّ
ًسص
في مداطغاجه الخمهُضًت الجضًضة خى٘ الخدلُل الىٌس ي كً الخُِِت ًُما
الللم الىطعي:
ّ
إن مؿلاه هى الىصى٘ إلى اوسجام مم الىاُم – ؤي مم ما هى مىحىص زاعحىا
ّ
ومؿخِل كىا وٓ ،ما كلمخىا الخجغبتً ،هى خاؾم لخدُِّ ؤو زُبت ؤمل ؤماهِىا.
ووؿمي الاوسجام مم اللالم الخاعجي الخُِِي " خُِِت "،وٍبِى هضي اللمل الللمي
ختى لى هترْ الُِمت اللملُت لظلٗ اللمل بلُضا كً الاكخباع]23[.
ؤما كً الخُِِت في الخدلُل الىٌس يًُ ،مًٕ اًتراض ّ
ؤن ًغوٍض ُض ًظٍُ
ًاعُا بؿُؼا للباعة " الىاُم " مم جمُيزه بين الىاُم " الىٌس ي " و الىاُم " اإلااصي "
[ ] 24لًٕ ػغٍِخه ُض ال جؼا٘ مشابهت ؤؾاؾا لخلٗ الخاصت بالللم الؼبُعي ،ؤي،
بدث ألاؾباب اإلاؤزغة في ؤًت ؿاهغة هٌؿُت ،لًٕ ٔل هظا هى لوت الىطلاهُت
الٕالؾُُٕت ،ؤًً جدشٖل الخُِِت في اوسجام بين الظاث واإلاىطىق  ،ما الظي ًدضر
للخُِِت في الخدلُل الىٌس ي ،ولى ،كىضما ّ
ًخم ُعًع الهضي الىطلاوي اإلاإلىي لضي
ًغوٍض زاعج هؼاَ الؿُؼغة؟ جلٗ ٔاهذ الخؼىة التي وطلها حاْ الٔان.
ّ
صُت اإلاىهج الللمي ّ
ؤن ٔل حهض ًُىطم
وًِا لِىاكض الىطلاهُت الللمُت ،اُخظذ
للخُلىلت صون جضزل الظاث في مظمىن طلٗ الاصعاْ ؤي "اإلاىطىكُت"  ،لًٕ في
الخدلُل الىٌس ي ،باإلاِابل ،ال حؿدبلض الظاث بل ُج ّ
ظمً في كملُت البدثًِ ،ض وحب
إًجاص إزباث ؤي كملُت في مٖان آزغ هير اإلاؼابِت بين الخٕم واإلادٖىم كلُه ،وُض
ٔان هظا ؤخض ؤؾباب جدى٘ الٔان إلى ما ٌلغي بالشٕالهُت]25[ :
ّ
الدجت التي ًجب ؤن جظمً لخسصصىا مٖاهه بين الللىم
" هظه هي مؿإلت
مؿإلت الشٖلىتً ...مًٕ للؿاهُاث ؤن جٌُضها هىا ٓمغشض ،بما ؤن طلٗ هى الضوع
الظي جللبه في مِضمت ألاهتروبىلىحُا اإلالاصغة ،وازتزا٘ ٔل لوت في مجمىكت مً
[23] Freud, Sigmund 1933: New Introductory Lectures on Psychoanalysis. SE 22 ,p 170 .
[24] Freud, Sigmund 1900: The Interpretation of Dreams. SE 4 and 5.p 620
[25] Jacques, Lacan: Écrits , volume 1,Nouvelle édition, Edition du Seuil 1999, p 69.
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كضص صوير حضا مً هظه الخباًىاث الـاهغاجُت باؾتهال٘ شٖلىت صُُِت بالدؿاوي
ّ
ألكلى مىعًُماتها جظم في مخىاو٘ ًضها مضزال مدضصا بضُت إلاجالىا الخاص] 26[".
كنى الخدى٘ هدى الشٕالهُت ،مً هاخُت ؤزغي ،جدىال في ًهم الخُِِت ،ألن
الخجغبت ألاؾاؾُت للخُِِت ؾخـهغ لِـ في خٕم كً ما هي الخالت ،بل ما هي الخالت
طاتها إلى ّ
الخض الظي جدُذ لظاتها ؤن ُجغي ّ
حلُت ( ،)e-videntؤي ،الؼغٍِت التي جٖىن
ًحها ألاشُاء في اهٕشاًها-الظاحي جماما ،جىدضع مً الٖلمت الالجُيُت ٓ e-videreما لى
ُ
ّ
ؤن لها في ألاصل ملنى ٓـ " ججلل هٌؿها جغي " ،ووًِا لظلًٗ ،مًٕ وطم خالت الـ
إؿهاع  e-videnceفي ملىاه ألآثر عاصًٖالُت لـ ش يء ما ًجلل ( ًترْ ) طاجه ًُغي هي
الؼبُلت ألاصلُت للخُِِت التي ُح ّ
ّ
الصُى ألازغي ( اإلاؼابِت ،الترابؽ
شخّ مجها ٔل
اإلاىؼِيّ ،
الٌلالُت البراهماجُت ،الشٕالهُت ،اللؿاهُت ،إلخ ]27[).باليؿبت لـ الٔان ًاألمغ
واضر ّ
ؤن الشٕالهُت التي ًٖاًذ مً ؤحلها هي الؼغٍِت ألآثر ُبىال لٌهم – وجبلُى
هظا الىىق مً الـ إؿهاع  e-videnceلؤلشُاء ٓما هي كلُه.
ومً اإلاؤٓضّ ،
28
ؤن هظا لم ًخم شغخه مً ػغي الٔان ؤبضا ] [،في الخُِِت،
ّ
وخؿب خضوص كلمىاّ ،
ًٌٕغ شٖلُا ؤبضا خى٘ ػبُلت الخُِِت ّ
بدض طاتها
ًئن الٔان ال
( مؿإلت ًلؿٌُتُ ،بل ّ
ٔل ش يء) ،لًٕ الاؾخسضام ألآثر حلبيرا للمصؼلر ٌشير
للالُت الظاث بالغهبت وأن السغبة هي جىهس الاوظان « le désir est l'essence de
ًئن الٔان ًٌترض ،مىظ بضاًت كملهّ ،
»  ، ] 29[ l'hommeومً طلٗ اإلاىؼلّّ ،
ؤن
الخُِِت ؤؾاؾا هي الضلُل إلاا هي الخالتًٌ ،ي الؿىىاث ألاولى لخضعَؿه ،مثالً ،ظم
ّ
الٕثير مً الٌغَ بين الٕالم " الٌاعن " والٕالم " اإلاليء"ً " :دضر الٕالم الٌاعن إلاا
[26] Jacques Lacan : Écrits. A Selection. Trans. A. Sheridan. New York, W.W. Norton
.1977.p 73
[]27ألحل جدلُل مىحؼ لؼبُلت الخُِِت ،زاصت ٔاوسجام وجغابؽ مىؼِيٓ ،الهما ٓص يء مسخلٍ
كً اإلالنى ،ؤهـغ:
Cavell, Marcia 1993: The Psychoanalytic Mind. From Freud to Philosophy. Cambridge,
Harvard University Press .p p 17, 18 .
ّ
28
ٔاي ُوٍمىطلها بشٖل هام كلى ألاُل ّ
مغجينًٌ :ي "
[ ] ٓثيرا ما ٌشير الٔان للخُِِت إلى خض ٍ
الللم والخُِِت " (ً ) 1989خدضر كً الخُِِت باليؿبت ّ
للضُت التي ًبدث كجها الللمُ ،وٍ ّميزها في
الخدلُل الىٌس ي كً اإلالغًت  .savoirفي Le Séminaire. Livre XVII. L„envers de la psychanalyse
[ 29]Jean-Pierre Cléro, Le vocabulaire de Lacan, Ellipses Édition, Paris 2002 , page 24 .
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جـهغ الظاث مخدضزت بال ػابل كً شخص ما ،الظي ،ختى لى ٔان هى صىعة ػبّ
ألاصل كً طاجه ،ال ًمٕىه ؤبضا ؤن ًصبذ واخضا باًتراض عهبخه ،]30[ ".ؤما الٕالم
"اإلاليء" ًال ًخدِّ كً ػغٍّ جضاعؽ" هىا وآلان "،وال بٌدص اإلاِاوماث ،بل بؿىابّ
اإلاغٍع:
ًٌي ؾىابّ اإلاغٍع الخدلُل-هٌؿُت ال ًخللّ ألامغ بالىاُم ،بل بالخُِِت ،ألن ؤزغ
الٕالم اإلاليء هى إكاصة جغجِب اإلاصاصًاث الؿابِت بئطٌاء ملنى الخاحاث كلحها ٔي
جإحي ،مً ُبُل ؤن ( اإلاصاصًاث) مشٖلت بالخغٍت الِلُلت التي لضي الظاث والتي مً
زالها ججللها ( ؤي ججلل اإلاصاصًاث ) خاطغة ]31[.ومً اإلاؤٓض ؤن اًتراض جاعٍسه
ّ
ّ
مشٖل بالٕالم ّ
اإلاىحه لآلزغٌ ،شٖل ؤؾاؽ مىهج
هظا بىاؾؼت الظاث ،بِضع ما هى
32
حضًض ّ
ؾماه ًغوٍض الخدلُل الىٌس ي] [ .
ّ
جدضر خُِِت الظاث ( ؤي ،مً عهبتها) ،إطن ،مً زال٘ الٕالم الظي ٌشٖل
اللملُت الخاصت بالخدلُل الىٌس يً ،هي لِؿذ ُابمت كلى ؤي هىق مً الاوسجام،
إنها باألؾاؽ ٔاشٌت في ػبُلتها وجدضر كىضما ًُٕدشٍ اإلالنى  ،ولِـ لها ؤؾاؽ هير
ٔلُت مً " الىاُم" الظي ّ
ّ
خجغص ّ
ًلالُت اللوت التي جخلٌـها وج ّ
ًميز كالم وشاػها الىاعي،
إن الخُِِت ،التي ؤؾؿذ في اللوت طاتها لضيها مغوهت ال جىٌض " :ختى لى ّ
ّ
ؤن اللوت ال
ّ
ّ
ّ
جبلى شِئاّ ،
ًئن الخؼاب ًمثل وحىص الخىاصل ،عهم ؤهه ًىٕغ الضلُل ،لٕىه ًؤٓض ؤن
الٕالم هى مً ًؤؾـ الخُِِتً ،الخؼاب ،ختى وإن ٔان اإلاِصىص به الخظلُلً ،هى
ٌؿخٌُض مً الثِت الخامت في الشهاصة"]33[ .
هىاْ كىصغ آزغ في جصىع الٔان للخُِِت ،إنها الظلبية التي جخسللهاً .مىظ 1955
في " الش يء الفسوٍدي " ،وهي مِالت جديي الظٓغي اإلائىٍت إلاُالص ًغوٍض في ًُِىاّ ،
ُضم
ّ
ٌ
شخص
الٔان شخصُت ( )prosopopeiaبشلت ( طلٗ اإلاجاػ مً الٕالم بدُث ًُمث ُل
مجغصة ؤو زُا٘ مدع ٓإهه ًساػب الجمهىع )ّ ،
هاببًٕ ،غة ّ
إن الخُِِت هي التي
جخٖلم هىا " :اؾملىا ،ؤيها الىاؽ ،إوي ؤكؼُٕم ّ
الؿغ ،ؤها ،الخُِِت ،ؾإجٖلم "،وعؤًه
هى ؤهه ال وحىص لص يء ٓهظا ٓدُِِت ٔاملت – زاصت في الخدلُل الىٌس ي  -وجإحي
[30]Écrits. A Selection1977. Op, cit. P245.
[ 31]Ibid 256.
[32]Ibid 257.
[ 33]Ibid p251.
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ّ
الخُِِت ٓبظاكت جالٌت في ؤخؿً ألاخىا٘ ،وفي ألازير ،ؾيزكم بإهه ال ًمًٕ ألًت
خُِِت ؤن جٖىن ٔاملت [ ،]34وٍؤٓض هىا ،مً هاخُت ؤزغي ،كلى الدشىٍه اإلادخىم
للخُِِت كىضما ًخللّ ألامغ بإؾلىب الخلبير :باليؿبت إلُٕم ؤها لوؼها الظي ًخالش ى
ًىع ؿهىعهاّ ...
إن زؼاب الخؼإ ،والخلبير كىه في ألاًلاً٘ ،مٕىه ؤن ٌشهض كلى
طض الضلُل طاجهّ ...
الخُِِت ّ
ألن الِصض ألآثر بؿاػت مغجبٗ في ٔىهه هير ُاصع كلى
ؤن ألاًلا٘ هير الىاجخت للمغء هي ألآثر هجاخا ّ
حجب خُِِت ّ
وؤن ًشل اإلاغء ًدِّ
عهبت اإلاغء ألآثر ّ
ؾغٍت ،ؤحؿاء٘ خى٘ ما الظي حلخبروهه ٖٓىهه خُِِي في حىهغه :في
الخلم ،في ػغٍِت الخصىع ألآثر بلضا كً الاخخماً٘ ،الهغاء ألآثر هغابت للضكابت ال
ًخدضي اإلالنى ،بالصضًت ،في ُاهىنها ،بل في جالمؿها ،ولً ؤًلل اإلاؼٍض لخوُير وحه
اللالم ختى كىضما ؤكؼُه الصىعة الجاهبُت ألهٍ ٔلُىباجغا]35[".
ّ
إن الخُِِت ،إطن ،جدمل هضوب الؿلبُت ،ؤو بلباعة ؤزغي " :إن الخؼإ هى
الخجؿض اللاصي للخُِِتّ ،
ّ
إن الخؼإ هى الخجلي اإلاإلىي للخُِِت طاتها -بدُث ػغَ
الخُِِت هي في حىهغها ػغَ الخؼإ" [] 36ومً الىاضر ّ
ؤن ،ؤي اكخباع ٔامل للخُِِت
كلُه ؤًظا ؤن ّ
ًٌؿغ الخؼإ والخدغٍٍ (ؤي ،الال-خُِِت ) اللظان ًخسلالنها ،زاصت
في الخدلُل الىٌس ي.
باليؿبت للمغٍع ،ال ًـهغ الخٖاًؤ الؿلبي للخُِِت ٔآدشاي في جِغٍغ اللالج هير
اإلاٌصل الخاص باإلالالج ،لٕىه ًـهغ صون ّ
ّ
شٗ في اللمل ؤلألُيُٖي ألي شٖل مً
ِ
اإلاِاومت لخبضًض الـالم ،بضؤ بالخلىذ التي جـهغ في الُىم ألاو٘ مً اللالج ،ؤطٍ إلى
ّ
هظا ٔل جلٗ ألازالغ مً الخٌاهاث (مثال ،الهٌىاث ،ػالث اللؿان) التي حشٖل ًىم
ّ
اإلالالج كلى
كمل اللمل الخدلُلي ،زم هىاْ ألاخالم ،وفي جغحمت ؤخالم اإلاغضً ،غٓؼ ِ
ؾلؿت واخضة همىطحُت كلى وحه الخصىص.
إن ّ
ًلالُت اللالج حلخمض بىطىح كلى ميزتها الكاشفةً ،هي ججلل خُِِت جٕشٍ
طاتها جضعٍجُأ ،ي ًبضؤ ّ
جىحه عهباث اإلاغٍع في الـهىع ،وكلى ما ًبضوًِ ،ض ٔان
اللالج " بالٕالم " الظي ؾمذ لهظا بإن ًخإحى.
[ 34 ] Jacques Lacan : 1998: The Séminaire of Jacques Lacan. Book XX (1972-1973). On
Feminine Sexuality, the Limits of Love and Knowledge. Ed. J-A. Miller.
Trans. B. Fink. New York, W.W. Norton p85, 92.
[ 35]Écrits. A Selection1977. Op, cit pp 121, 122 .
[ 36]The Séminaire of Jacques Lacan. Book XX, Op, cit 363 .
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وكلُه ً ّ
ئن الاهٕشاي ُحلُِه ؾلبُت مضمجت ج ّ
سغب اللملُت ،مثال في ألاخالم،
ّ
ٌشّ
الخدغٍٍ ( الدشىٍه) هى شٖل ما مً جلٗ الؿلبُتًٌ ،ي خاالث كضًضة،
مدخىي الخلم ػغٍِه مً زال٘ "الخٌاصُل" اإلام ّيزة باؾخمغاع للمل الخلم ،والخٕغاع
ٔىهه إشاعة ّ
ؤن شِئا ال ًؼا٘ هامظا ّ
ًلر كلى ؤن " ًُِغؤ " [ ؤو ٌُؿمم ] ألحل ظهىز
اإلالنىّ ،
إن هظا الٕشٍ البؼيء لـ " اإلالنى " الظي ال ًؼا٘ كلُه ؤن ًُٕشٍ ،الـاهغ
مً زال٘ جدغٍٍ ألاخالم ،كغض ي (طو كالُت باألكغاض) مً ؤهماغ الٕشٍ
ّ
اإلاٌظلت لٌغوٍض ( ػالث اللؿان ،الهٌىاث،
(ؤلاًشاء) الؿلبُت – كالوة كلى ألامثلت
إلخ) – هىاْ الاعجباْ ،الومىض ،الاػصواحُت ،الخظاعب ،الخىاُع ،اإلاٌاعُت ،ؤل
ّ
الخُل ( الخضق ) الخاطُت للخضاق الظاحي التي حشير لللمل الغجِب للمشغوق الخاص
بالخدلُل الىٌس ي.
ٔل هظا ملغوي في جِالُض الخدلُل الىٌس ي في الجلؿاث اللالحُت ،لًٕ ال ش يء
مىه ًخلامل مم مؿإلت ٌُُٓت جدُِّ هظه اللملُتّ ،
إن هظا ،بالؼبم ،هى الؿؤا٘
ّ
الظي ًغًظه الٔان ،لًٕ هُضهغ ،الظي إلاذ إلُه الٔان مغاعا (زاصت في الؿىىاث
ألاولى لًٕ بخدٌف متزاًض مم مغوع الىُذ)ُ ،ض ًٖىن مٌُضا هىاً ،مً الىاضر ّ
ؤن
ّ
مٌهىم الخُِِت ألاصُلت ٓـ إظهاز /اكتشاف /اهكشافًُ /ظٓغ بمىطلت هُضهغ
للٖلمت الُىهاهُت للخُِِت :alétheia ،وهي جغُٓب لـ  ( léthéما ًبِى مؿخىعا في
ً
ملاّ ،
ٌلغًان
ؤلازٌاء) و الـ  a-بابضة ؤلٌا حشير إلى الٌِضان (الخغمان) ،ومجخملان
الخُِِت ٓـ ال إزٌاء ( إؿهاع ،اهٕشاي ) ،وبالؼبمٔ ،ان الٔان مضعٔا جماما إلاٌهىم
هُضهغ للخُِِت ،ومغجاخا مىه إلى ّ
خض ما كلى ما ًبضو في ؾىت  1953كىضما ًصٍ
اللملُت الخدلُل-هٌؿُت ٓئهجاػ لـ " الٕالم الخام "ًٌ " :ي ؾىابّ اإلاغٍع الخدلُل-
هٌؿُت ال ًخللّ ألامغ بالىاُم ،بل بـ الحقيقة ،ألن ؤزغ الٕالم الخام هى إكاصة جغجِب
اإلاصاصًاث الؿابِت بئطٌاء ملنى الخاحاث كلحها ٔي جإحي[ ،]37وٍبضو ؤهه ًِض
الاهخمام بهظا اإلاىهج لخصىع الخُِِت ؤزىاء جدىله ؤٓثر ًإٓثر هدى الشٕالهُت،
مؿخلهما مً صي ؾىؾير مً زال٘ لٌُي ؾتراوؽ ،والتي اؾخؼاق بؼغٍِت بيُىٍت ؤن
ًٌؿغ الصٌت " الللمُت " للخدلُل الىٌس ي.

[ 37]Écrits. A Selection1977. Op, cit p256 .
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اًخخذ هُضهغ ؾؤا٘ الخُِِت ؾابِا في كمله الٕبير الُٕىىهت والؼمان [ ]38لًٕ
ّ
اؾتهل
بآغا بلض مىطلت اإلاؿإلت في مِالت ٔاملت " ،كً حىهغ الخُِِت "[ ، ]39هىاْ
بخدلُل للمٌهىم الٕالؾُٖي للخُِِت ٔاوسجام بين الخٕم واإلادٖىم كلُه لًٕ
بلضبظ واصل جدلُل مٌهىم الخُِِت ؿاهغاجُاًٌ ،ي الؿؤا٘ خى٘ ػبُلت اإلالغًت
وإًظاح اللالُت بين الظاث واإلاىطىق ًِغ هُضهغ ؤهه  ٍُٓ " :جسغج هظه الظاث
اللاعًت مً صابغتها الباػىُت إلى صابغة ؤزغي وزاعحُت ً ٍُٓ ،مًٕ للملغًت كلى
ّ
اللمىم ؤن ًٖىن لها مىطىقً ٍُٓ ،يبغي للمىطىق طاجه ؤن ًٌُٕغ ًُه ختى حلغًه
الظاث في الجهاًت؟ ما همؽ ُٓىىهت هظه الظاث اللاعًت؟ هظه الضابغة الباػىُت ٍُٓ...
ـ"حلا٘" ما ؟[ " ]40إن
جٌلر هظه الظاث اللاعًت في الخغوج مً ُىُلتها وجظٌغ ب ٍ
41
ٌ
ضسب مً الكيىىهة الخاصة بالكيىىهة ـ ـ في ـ العالم"[ ] ًالضاػاًً ًىحض
اإلاعسفة
ٌ
مىظ البضء صوما في الخاعج مالَ له مً اللالم اإلاىٕشٍ بلض في ٔل ّ
مغة ،وؤلاُامت في
ٍ
الخاعج ال حلني ؤهه جسلى كً صابغجه الباػىُت (الضازل) ؤو حلني الخغوج الـاًغ
بالوىُمت واللىصة بها الى ُىُلت الىعي ،بل اهه ختى طمً الخلِي والاخخٌاؾ
والصُاهت اهما ًبِى الضاػاًً اللاعي مً خُث هى صاػًٍ صوما "في الخاعج" ،وبهظه
الؼغٍِت ًُىهي هُضهغ ،بظغبت واخض ،جلٗ الثىابُت الضًٖاعجُت التي ؾُؼغث كلى الٌٕغ
الٌلؿٌي إلاضة ػىٍلتً ،ما ؤزغ هظا الٌخذ الجضًضة كلى جصىع "اإلاشاكغ" و اإلالؼى
الىٌس ي؟
إطا ٔان الخصىع الشاةم ( بٌلل هـغة صًٖاعث زاصت) ًىـغ الى الخا٘ الىحضاوي
ٓشلىع طاحي وصازلي مدع ال كالُت له بالخُِِتً ،هظا ٌلىص الى ؤن اإلاغء ًخصىع
الخُِِت ٓخؼابّ بين الٌٕغة واإلاىطىق (الخٕم واإلادٖىم كلُه) ،ومً هظا اإلاىؼلّ
ٌلخِض ؤن ألاخىا٘ الىحضاهُت ال كالُت لها بالخُِِت ،ألنها ال جخجه هدى اإلاىطىكاث
(جٌِض صٌت اإلاىطىكاجُت)  ،ؤما هُضحغ ًهى ًىؼلّ مً الخُِِت بىصٌها اهٌخاح
واهٕشاي ،وكلُه ًغي ان الاخىا٘ الىحضاهُت لها كالُت بالخُِِت مً خُث إنها
[ 38]Martin Heidegger, 1996 [1927]. Being and Time .op cit p 196 .
[39] Martin Heidegger, 1998 [1930-1943]: “On the Essence of Truth”, in Pathmarks, Ed
McNeill. New York and Cambridge, Cambridge University Press. 145.
[  ]40ماعجً هُضهغ ،الُٕىىهت والؼمان ،جغحمت ًخحي اإلاؿُٕني ،صاع الٕخاب الجضًضة ،بيروث ،لبىان
غ ، 2012 ، 1ص .141
[ ]41هٌؿه ص. 142
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الٌُُٕت الاولُت التي ًىٕشٍ لىا ًحها وحىصها في اللالمّ ]42[.
إن هظا الـهىع (اهٌخاح )
الص يء ًٖىن في احخُاػ مجا٘ الخِابل ًدضر في مىؼِت مىٌخدت ،ؤن ٔل ؾلىْ ٌُلغي
بدُِِت كلُه ؤن ًٍِ في اإلاىؼِت اإلاىٌخدت (اإلاظاءة) ،مً زم ًىدؿب الى ما هى
ّ
ُمىٌخذ ،بهظا اإلالنى ًِؽُ ،ض ُح ّغب مبٕغا في الخٌٕير الوغبي الخُِِت ٓـ " ما هى
خاطغ " و ُؾ ّمي لىُذ ػىٍل " ُٓىىهت "]43[ .
ّ
إن مجا٘ الاهٌخاح هظا هى الظي ًؼكم هُضهغ ؤن ًٖىن ما ًهمه ؤلاهغٍّ ٓـ
 ( alétheiaالخُِِت ؤو اهٕشاي)  ًٍِ ،الؿلىْ ؤلاوؿاوي صازل هظا الاهٌخاح،
مىٌخدا كلى اإلاىحىصاث ( )beingsبهظا الشٖل ،وكالُخه اإلاىٌخدت جخلضص وًِا لىىق
ٓصلت مىٌخدت باليؿبت
الؿلىْ ُُض البدث ،وبغؤي هُضهغ ،ؤهه ؾىي ًٖىن ِ
للمغٍع.
ّ
إن زؼىة هُضهغ اإلاىالُت هي الؿؤا٘ كً " حىهغ " هظا الاهٌخاح " ،ػبُلخه "
الجىهغٍت ،وحىابه هى :الخدغع ( مً )! ٍُٓ ًُ ٌَٕغ في هظا الخدغع هىا؟ " ّ
إن الخدغع
ألحل ما هى مىٌخذ في مىؼِت مىٌخدت ًدُذ للمىحىصاث ؤن جٖىن اإلاىحىصاث التي
جٖىن (هي)ًٕ ،شٍ الخدغع آلان طاجه ٓترْ اإلاىحىصاث جٖىن:
ّ
إن اللباعة اإلاؼلىبت آلان -ثسك اإلاىجىد ًكىن ]44[-ال حشير لئلهما٘ والال آترار
ُ
بل باألخغي إلى اللٕـ (الىُِع)ْ ،جغٓه ًٖىن هى ؤن ٌُشول طاجه مم اإلاىحىصاث ،مً
حهت ؤزغي ،ومً اإلاؤٓضّ ،
ًئن هظا لِـ ؤن ًٌُهم ًِؽ ٓمجغص جضبير ،وُاًت ،هؼوق
ُ
وجسؼُؽ اإلاىحىصاث في ٔل خالت واحهذ وبدثذ كًْ ،جغٓه ًٖىن – ملىاه جغْ
اإلاىحىصاث جٖىن اإلاىحىصاث التي جٖىن -ؤي جغْ اإلاىحىصاث جٖىن – ٌلني ؤن ٌُشول
طاجه باإلاىؼِت اإلاىٌخدت واهٌخاخها في الظي جإحي ٔل اإلاىحىصاث لخٍِ ًُه ،حالبت
طلٗ الاهٌخاح حىبا إلى حىب مم طاتها ،ؤن ٌُشول طاجه باهٌخاح اإلاىحىصاث ال ٌلني ؤن
ْ
ًٌِض طاجه ًحها ،كلى اللٕـً ،يسخب هظا الاعجباغ (ؤلاشوا٘) إػاء اإلاىحىصاث ٔي
ًجضع بها ٓشٍ طاتها ًُما ًخللّ بـ ما هي وٍُٓ هي]45[.
[  ]42هٌؿه ص . 289
[ 43]Martin Heidegger, 1998 [1930-1943]: “On the Essence of Truth” op cit p141 .
[ ]44ماعجً هُضهغ ،الخِىُتـ الخُِِتـ الىحىص ،جغحمت مدمض ؾبُال وكبض الهاصي مٌخاح ،اإلاغٓؼ
الثِافي اللغبي ،اإلاوغب ،ص . 23
45
[ ]Martin Heidegger, 1998 [1930-1943]: “On the Essence of Truth” op cit p 144 .
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ُ َ
هدىاو٘ في هظا الِصض ؤن اإلاهمت ،في الخدلُل الىٌس ي ،ؾخٖىن جغْ اإلا َدل ْل هٌؿُا
اإلاغٍع ًٖىنٔ ،ي ًخمًٕ هى ألازغ مً ثسك ذاثه ثكىن ومىه ً ّ
دِّ الخدغع الظي ًإحي
ّ
للمدلل الىٌس ي جغْ خضًثه
مم اهٕشاي ما هى كلُه في الخُِِت ،وكملُاٌ ،لني هظا
ِ
ّ
مخجىبا ّ
ؤي حؿلل لىـام صاللخه الخاص في هـامه ،وهىا،
ًٖىن وٍلِى ػغٍِه مله،
ُ
ًبضو اإلالالج ؤهه ٔان ُاصعا كلى ًلل طلٗ ًِؽ ،لًٕ كلى مٌهىم مالبم للخُِِت ؤن
ٖىن لهاّ ،
ُ ّ
إن هُضهغ مٌُض هىا،
ٌشخمل ؤًظا كلى كىصغ مً الال-خُِِت الظي هى م ِ
ؤًظاً ،ما ًُظٌُه إلاٌهىم الخُِِت ٓـ  ( alétheiaال إزٌاء ) هى إصغاع كلى اللىصغ
الؿلبي إلاُ ّ
ٖىن الخُِِت لها ،الـ ( léthéالٌِضان)ً ،الؿلبُت مدل البدث لِؿذ مجغص
هُاب الخمـهغ بل حشخمل كلى صٌت ّ
ًلالت ّ
ًبُجها هُضهغ ٓـ ال حىهغ الخُِِت ،والتي
ّجخسظ شٖلين :ال ّؿغ ( ،)Geheimnisإزٌاء ما ال ًؼا٘ هير مٕشىي ،والخؼإ (الال
كصمت)ُ ،مظاكٌت مً زال٘ وؿُان هظا ؤلازٌاء اإلاؼصوج ؤي وؿُان الؿغ.
ّ
إن الخؼإ هى الىـير ألاؾاس ي للجىهغ ألاصُل للخُِِتً ،ىٌخذ (ًُـهغ طاجه)
ٔاإلاىؼِت اإلاُىٌخدت لٖل جسغٍج للخُِِت الجىهغٍتّ ،
إن الخؼإ هى اإلاٖان اإلاٌخىح لـ/
ّ ّ
وؤؾاؽ الولؽّ ،
مجغص ػلت مىلؼلت بل مملٕت (الؿُاصة) لخاعٍش جلٗ
إن الولؽ لِـ
الىعػاث بدُث ٔل ؤهىاق الظال٘ [ في الخؼإ ] جدشابٗ ،ووًِا الهٌخاخها وُغابتها
للمىحىصاث ٖٓلّ ،
ًئن ٔل ؤشٖا٘ الؿلىْ لضيها ػغٍِتها في الظال٘ في الخؼإ،
وٍمخض الولؽ مً مظُلت الىُذ ّ
الجض كاصًت ،واعجٖاب الخؼإ ،وإؾاءة الخِضًغ ،إلى
الظال٘ واإلاوامغة ٓثيرا في مىاٌُه وُغاعاجه ألاؾاؾُت ...وبخظلُلهمٌُ ،ؿُؼغ الخؼإ
كلى البشغ بالٖامل]46[.
إن اُتراخىا هى ّ
ّ
ؤن مٌهىم ال ـ ماهُت ( ؤي ،الؿلبُت) الخُِِت ،زاصت بظعَلت
الخؼإ ،مغن جماما وشامل بِضع ٔاي لٖي ّ
ًخٍُٕ مم ججؿُض ( )prosopopeiaالٔان
اإلاوالي بدُث ًدُذ للخُِِت طاتها ؤن جإزظ الٖلم ،إط ًل ّر الٔان كلى هِؼت ؤؾاؾُت
ؤزغي وهي الاعجباغ الىزُّ بين الحقيقة ووظيفة اللغة ،وهظا الاعجباغ باليؿبت
لهُضهغ ُابم كلى جإوٍله إلالنى اللىغىض  lógosلضي ؤلاهغٍّٓ ،ما عؤًىا ،مثال في كمل
هيراُلُؼـ [ ،]47مم ّ
ؤن اللىغىض ٔان في وُذ مبٕغ مغجبؼا بالٕالم ،حاء اإلالنى
ألاصُل له باليؿبت لهغاُلُؼـً ،ؼكم هُضهغ ،مً  ،legeinوملىاه "ًجمم" (ٓإن
[46 ]Ibid 150.
[ 47]Logos (Heraclitus, Fragment B 50) Op cit pp 59 , 78 .
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ًجمم ؤخضهم الخشب) ،ؤو " ًجمم بين " في هىق مً الاوسجام ،الظي ًصبذ بمىحبه
ؿاهغا مثلما هى ،ومثل الؼبُلت ٔ ،phýsisان اللىهىؽ مغجبؼا مىظ البضء بالِاصم
لُمغ مً الخُِِت  ،alétheiaإؿهاع ٔل ش يء طاْ هى ( هى بملنى ًٖىن)  ،وؾخٖىن
ُ
مهمت البشغ اإلاشاعٓت في اللملُت بترْ اإلاىحىصاث جغي ٓما هي ( ٓما جٖىن )  ،في
ألازيرً ،صبذ ممٕىا الخٌٕير بلملُت الجمم هظه ( الِاصم -للمغوع مً الخُِِت )
ٔاللوت ألاصُلت ومهمت البشغ ؤزىاء حلبها للخلبير في ٔلماث ،كلى ّؤًت خا٘ ،إن مهمت
البشغ في ّ
خض طاتها ؾىي جٖىن حلب لوت اللىهىؽ للخمٌصل ٓـ كملُت الخُِِت
 ،alétheiaمهمت مً شإن الشلغاء ؤن ًٌُضوا ًحها ٓىماطج ،وبخلبير جدلُل هٌؿاوي،
إطن ،جإحي  alétheiaلخلبر مً زال٘ اللىهىؽ الظي ٌلمل في الٕالم الٌللي الظي ًإحي
ُ
مً زالله الٕالم "الخام" ،ومً هظا اإلاىؼلّ ّ
ًئن " الخُِِت جؤؾـ في خُِِت ّؤنها
جخٖلم ولِـ لها مً وؾُلت ؤزغي لـ ُلخ َ
ؤؾ ْ
ـ" [].48
إطن جىاو٘ هظا الخٌٕير كً الؿؤا٘ ٍُٓ ًىجر " كالج الٕالم " كىضما ًىجر،
هجغؤ كلى الِى٘ ّ
ؤن اللالج ًىجر ألن الخُِِت التي ًبدث كجها هي خُِِت الاهٕشاي
خض ّ
( )alétheiaالتي هي مثبخت-لظاتها إلى ّ
ؤن الـ إؿهاع  e-videnceألحل الضلُل هى
إؿهاع ،وٓمدغع مً الومىض ( léthéمؿخىع في الخٌاء)ً ،هظه الخُِِت هي في
ألاؾاؽ جدغع ،وٍإحي الخدغع مً هظا الىىق لُمغ مً زال٘ كمل اللوت.
ُ
غض للؿؤا٘ كً ٍُٓ ٌُلالج " كالج الٕالم"  ،هاصعا،
عبما ًٖىن هظا حىاب م ٍ
ًٌُض في ؤًظل ألاخىا٘ ٓضعاؾت جمهُضًت لٌدص إطافي للمؿابل اإلاضعحت ،وجبِى
ألاؾئلت الجىهغٍت هير مخىاولت ،وُظُت كالُت هُضهغ بالٔان جؼغح ؤٓثر مً ؾؤا٘،
ًمثال ،ما هي الخظمُىاث اللملُت إلاٌهىم الخُِِت ٓـ إؿهاع ( ٓشٍ ) في مدُؽ
إٔلُيُٖي ملين؟ ٍُٓ ًغجبؽ مٌهىم الخدغع اإلاخمٌصل هىا باإلاؿابل الخِلُضًت
للخدغع ( مثال ،صوع الازخُاع في مماعؾت الخغٍت)،؟ ٍُٓ ًخىحب كلُىا ًهم اللالُت
بين اللوت ( لىهىؽ) ٓـ ؤصل ،واللوت ( لىهىؽ ) ٓـ ٓالم مإلىي ،ؤي بشٖل كملي
مدؿىؽ في وطلُت إٔلُيُُٕت؟ وفي ألازير ،هل هدً ُاصعون (ولضًىا الصجاكت
[ 48]Jacques Lacan 1989 “Science and Truth” Trans. B. Fink, in News Letter of the
Freudian Field, p 16.
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الج ّض كاصًت ٓما
ِ هٌؿُت-الٖاملت) بخِضًم هماطج ًٕغ هُضهغي إلًظاح مؿابل جدلُل
جـهغ في ألاكما٘ الألُىُٕت لجاْ الٔان؟ ؤلم ًًٕ الٌخىع إػاء هُضهغ في ؾىىاث
ّ الٔان اإلاخإزغة مضعوؾا بشٖل
)حُض؟ ؤلِـ ؾؤا٘ هُضهغ (كً ملنى الُٕىىهت
، مِصاة مؿبِا مً ؤي صلت بالخدلُل الىٌس ي،وألاصواث اإلاٌهىمُت التي جخٌّ ملها
، " ؤ لِـ هىاْ آخس هُضهغي ( مثال، في مٌهىم اللوت كىض الٔان،بِضع ما هي
 الىـام الغمؼي للوت؟ وكلُه هجؼم الِى٘ ؤن،الُٕىىهت ) هى هٌؿه آلاخس الالٔاوي ؤي
ْالُٕىىهت باإلالنى الاهؼىلىجي الهُضهغي هي هٌؿها الىـام اللوىي لالوعي كىض حا
.الٔان
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