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 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 سليمان السلطانترجمة: 

 

 

 

 

 

جم للـد.  ؛ومفاهيمه األساسيةوالمحلل النفسي جاك الكان  الفيلسوف حولتاريخية لمحة   ونستون،ج دريانأنص متر

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )و 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ، ذا الرابطه(. ننوه بأن التر

 عن 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من  الدارجةالنسخة والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا،  فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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( 1981 (سبتمربأيلول ) 9وتويف يف عام  1901 (بريل)آ نيسان 13حتل جاك ماري إميل الكان )ولد عام ا
"، ويعد  القرن العشرين. يشار إليه أحياًنا ابسم "فرويد الفرنسي معظم  مكانة ابرزة يف فضاء الفكر مبدينة ابريس 

كذلك شخصية مهمة يف اتريخ التحليل النفسي. سلطت تعاليمه وكتاابته الضوء على أمهية "الالوعي" الذي 
كتشفه فرويد يف التحليل النفسي بشقيه النظري أو التطبيقي، وأمهية اكتشافه كذلك على مجلة من التخصصات ا 

بعاد الفلسفية ، سيما ابلنسبة ألولئك املهتمني ابألال تقدر بثمنثرية األخرى. أعمال الكان يف هذا الصدد الك
لدى  خاصةا  ،مركزية تعدعلى مدار ما يناهز اخلمسني عاماا وأفكاره يف التحليل النفسي للفكر الفرويدي، و 

 األوساط املهتمة ابلفلسفة القارية )األوربية(.

 

 حملة اترخيية. 1

 املفاهيم األساسية. 2
 النظمنظرية  2.1س 
 مرحلة املرآة، األان، واملوضوع 2.2س 

 (Sexuation)أوديب، واجلنسنة  ، وعقدة(Otherness) اآلخرية 2.3
 اقتصاد الليبيدو 2.4

 املراجع• 
o املصادر األولية 
o املصادر الثانوية عن الكان ابللغة اإلجنليزية 

 األدوات األكادميية• 
 اإلنرتنت األخرىمصادر • 
 مدخالت ذات الصلة• 
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 حملة اترخيية. 1
خص لالكان مبزاولة الطب النفسي، أخذت ابكورة كتاابته تظهر أواخر العشرينات من القرن العشرين حني ر       

شهدت  حيث الثالثيناتعقد كان الفعلي يف النشر أنطل  يف النفسي( غري أن نشاط ال  لطب  ا)حني دراسته 
بعنوان )ذهان جنون  1932يف الطب النفسي عام  هالدكتورا ابرزة يف حياة الكان: نشره أطروحة  عدة معامل 

العظمة وعالقته ابلشخصية(، وتعاونه مع احلركات الفنية السرايلية والدادائية وصحبته هلا يف حلها وترحاهلا، 
ينشتاين، النفس رودولف لو  ستاذه عاملأوخوض جتربة التدريب يف التحليل، ويشمل ذلك تلقي االرشاد من 

هيجل عن ظاهرايت الروح، والعرض األول للنظرية  وحضوره الندوة الشهرية لقراءة ألكسندر كوجيف أطروحة  
( املقام   (IPAة" الذي قدمه يف مؤمتر الرابطة الدولية للتحليل النفسي مؤمتر أاملشهورة حالياا املسماة "مرحلة املر 

مع تقدمي خمتصر قدمه إرنست جونز، صدي  فرويد وكاتب سريته، ورئيس  )وذلك 1936يف مارينباد عام 
حول  1938مجعية الرابطة الدولية للتحليل النفسي آنذاك(؛ ونشر مقالة قيمة يف املوسوعة الفرنسية عام 

وقد  علم النفس(. بحتليل الوظيفة يف حماولة ملعقدة األواصر، يف تشكل الفرد: موضوعات شىت بعنوان )العائلة ا
متيزت هذه الفرتة احلرجة من تطور الكان، مبا مر هبا من تضارب ابملصاحل والتأثري الذي طرأ على فكره، وذلك 

ت أخرى.  ، وغري ذلك من جماالطب النفسي والفلسفة والفن واألدبالتحليل النفسي واليف ألنه انكب يقرأ 
دي، ابإلضافة إىل ل الفرويفرتة اطالعه على التحليله مجلة من املعارف املتداخلة اثناء  قد أتتت أدق،وبتحديد 
 ؛ةعلى جتارب خمتلفة عن "اجلنون" من مناظري متعددقد أطلع و  كوجيف،اهليجلي، وبيداجوجيا   الدايلكتيك

 أثرا ال ميحى على بقية مساره الفكري.األمر الذي ترك 
مية )وابلطبع هوده العلاالستمرار جبالكان و  بنيأن حيول اندالع احلرب العاملية الثانية  الغرابةمل يكن من      

ه يف التحليل فتوقفت أنشطتمن اضطراابت وقالقل،  احلروبدثه ينطب  ذلك على حركة التاريخ عموما( ملا حت
يل قد أجنز لوينشتاين على ما إذا كان هذا التحليتوصل إىل اتفاق مع )فلم  هانقطع عن تدريبه فياالنفسي، و 

 مل يعد ألريكة لوينشتاين مرة أخرى األمر الذي أاثر اللغطو ، ينهي األمركما ينبغي، إذ قرر الكان أن   إبتقان
يف أن يتعرف على الطب النفسي العسكري يف كل من الفرصة لالكان ]عن أسباب ذلك[(. لكن أاتح ذلك 
نفسي الربيطاين ا على التحليل الهب تعرف، وقد ومكث هبا مخسة أسابيعفرنسا وإجنلرتا، خاصة عندما زار إجنلرتا 

 من النصوص مجلة(. وقد كتب 1947مالمح هذه الزايرة يف "الطب النفسي الربيطاين واحلرب"   ت)س رد
أعيد طباعة كتاابته يف هناية املطاف يف كراريس، هي: "ماغنوس أوبس، الكتاابت" املهمة أثناء احلرب وبعدها، و 

( و"عرض عن السببية النفسية" 1945يقني املتوقع: صوفية جديدة" )( و"الزمن املنطقي وأتكيد ال1966)
ة كتشكل لوظيفة األًن كما تتجلى يف جتربة آ(، و"مرحلة املر 1948(، "العدوانية يف التحليل النفسي" )1946)

بينما  -( يف زيوريخ  (IPAيف مؤمتر الرابطة الدولية للتحليل النفسي  1949التحليل النفسي" )ق دمت عام 
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هذا اإلصدار هو النسخة الباقية اليت اعتمدت يف  و ، Marienbadاملقامة يف مارينباد  1936فقدت نسخة 
 كتابه املعنون "الكتاابت"(.

ابالعتبار،  اجدير  انفسي حمورايا يف مسار الكان العلمي، فقد أحتفي به حملال]األربعينات[ كان العقد الالح        
راسية عقد سبع حلقات دإذ ونشط يف هذه احلقبة، وأصيلة. ستطاع أن يش  طريقه كصاحب أطروحة مهمة او 

مائة مت الحقاا يف كتاب بلغ عدد صفحاته التسعوقد ض   النطاق،سنوية، وكتب عدة مقاالت ًنلت شهرة واسعة 
بدأ الكان  ،بعينات وبداية اخلمسيناتيف هناية األر  ما ورد يف الندوات السنوية اليت أقامها(.  عصارة   )كان عدد  

د ليفي شرتاوس، كبار حبجم كلو   يقارب أطروحة فرديناند دي سوسري يف البنيوية ومرياثه الذي محل لواءه كّتاب  
يف إطالق احلركة البنيوية  1949. ساهم كتاب ليفي شرتاوس "البنية األولية للقرابة" عام جاكبسونورومان 

لقد  ذاك. الوجودية على الصدارة يف فرنسا آنًنفست  قدل اخلمسينات والستينات، و الفرنسية اليت ازدهرت خال
ًنسة على أساس بنيوي، وفعل ذات األمر روالن ابرت يف الدراسات األدبية أسس "ليفي شرتاوس" علم اإل

حدث ، 1960و1959بني عامي  ]حتديدا[ ،الثقافية، ولويس ألتوسر يف املاركسية. ويف هناية اخلمسينات
أسس  قدإذ ا، آنف ايف فكر الكان، فقد حنى منحاى بنيواي كما يف األطروحات األخرى اليت ذكرت   حتول جذري
عتقد م حتت شعار "العودة إىل فرويد"، وف  وكان قد أسسهي الفرويدي على أساس بنيوي، التحليل النفس

ن م الكان نفسه أنه املنافح الوحيد ع". قدةلغمصاغ بنيواي كالالالوعي الكان الشهري الذي يؤكد على أن "
يف حقبة  زعم أن تقاليد فرويد قد هجرت وحرفت قد؛ فبزواهلادد ت ا حيدق هبا من أخطارعم التقاليد الفرويدية

: هم 2"الرتويكا"كما عزز ذلك أمريكي،  -ما بعد التحليل الفرويدي، خاصة لدى "علم نفس األًن" االجنلو
الكان يصر  لظ الكان ابلتحليل النفسي سابقا. ل اا كريس، لوينشتاين الذي كان معلمهاينز هارمتان، وإرنست  

-على أن اسرتداد أمهية اللغة اجلوهري حبسب ما قدمها دو سوسري يف خدمة التحليل سواء السريري أو امليتا
ذا ن عن كل هلري حنو الذاتية السيكولوجية، وأعسيكولوجي هو السبيل الصحيح للسري قدما بنهج فرويد الثو 

مبسمى: "وظيفة وجمال الكالم  1953ل الذي نشر يف كتابه "كتاابت" التأسيسي املطوّ بيانه ابلتفصيل يف 
ن هذا البيان مع لقائه(. تزامإواللغة يف التحليل النفسي" )يشار إليها غالباا ابسم "خطاب روما" نسبةا إىل مكان 

اجلمعية الفرنسية للتحليل  ، وأتسيس(SPP)اجلمعية الباريسية للتحليل النفسي اشرتاكه مع آخرين يف مغادرة 
 اتدريب طبيّ  منوذج   (SPP)كان لتبين اجلمعية الباريسية للتحليل النفسي مرد ذلك أساسا  ،  (SFP) النفسي

 عض األعضاء،برة مبغادل األمر الذي عجّ ، ابللغة اإلجنليزية ةعاهد الناطقامليف  السائديقارب النموذج العلمي 
 .SFP)أتسيس اجلمعية الفرنسية للتحليل النفسي )و

                                                           
 المترجم –عربة روسية يقودها فريق يتكون من ثالث سائسين 2 
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-1953)  أقام الكان أيضاا أول ندوة سنوية له عن "أوراق فرويد يف التكنيك" 1953وكذلك يف عام      
ملدة سبعة وعشرين عاماا، ومل يتوقف عن  Le Séminaireواستمر الكان يف تقدمي "السينمار"  ،(1954
ألقيت  وية، فقدبتعاليمه الشف -كوجيف  كما كان احلال مع-بدرجة أوىل تى أيأتثري الكان  .قبيل وفاتهذلك إال 

من املختصني  ( يف "مستشفى سانت آن"، كان معظم روادها 1963 - 1953"سيمنارات" العقد األول )عام 
 إقامة "السيمنار" ن  ، مكا1964عام  (ألسباب سأشرحها بعد قليل)وذلك  ،نقلوقد  يف التحليل النفسي،

، مث إىل كلية احلقوق على اجلانب 1969إىل عام  1964أوالا إىل "املدرسة العليا للحكم الذايت" من عام 
ا 1964عام  ومن ،1980إىل عام  1969وذلك من عام  ،اآلخر من البانثيون زاد عدد مجهور  ،وصاعدا

ات انضم فنانون وأكادمييون من خمتلف التخصصإذ  الكان زايدة ملحوظة كما وكيفا يف خلفيات املراتدين هلا،
سة الفكرية به خنب املؤس منتدى يلتقيمع املختصني يف الطب العيادي )اإلكلينيكي(. أصبح "السيمنار" 

من مراتديها . و الثانية بعد احلرب العامليةبؤرة تستقطب أملع النجوم يف الثقافية الفرنسية  لقد أضحت الباريسية،
مثل جان هيبوليت وميشيل فوكو وجيل ديلوز ولوسي إيرجياري وجوليا كريستيفا، كان الكان يف  فالسفةآنذاك 

ندواته خيوض برباعة ابلعديد من الرؤى النظرية، ويتنقل من وحدة ألخرى بسالسة، واضعاا التحليل النفسي يف 
ري آنفا، كان ية، والنسوية، وكما أشحوار مع اتريخ الفلسفة، والظاهراتية، والوجودية، والبنيوية، وما بعد البنيو 

السفة الفرنسيني وقد اخنرط مجيع الف فية اليت تدرس يف أروقة اجلامعة،يتعاطى تقريبا مع كل  التخصصات املعر 
الكبار من اجليل الذي جاء يف الستينات والسبعينات يف التحليل الفرويدي بصورة أو أبخرى، طارحني رؤى 

 أتثراا بتعاليم الكان. شاسعا،متنوعة تنوعا 
يف ندوته  ؛بنفس القدر الصخبو اإلنتاج بوفرة فرتة الستينات من اتريخ نشاط الكان الفكري اتسمت      

 
 
مصرياي حدد بشدة (، اختذ الكان منعطفا 1960-1959ونة "أخالقيات التحليل النفسي" )عنّ السابعة امل
صح عن ذلك يف أف قد ماك  ،الطرق اليت متتاز هبا اللغة ابحلديث عنقد استهل ندوته هذه فالحقا، مسار فكره 

وما تال ذلك من أعوام، أخذ يؤكد بال كلل على الدور  ،املسماة "العودة إىل فرويد" 1950أطروحته عام 
لكن بنسختها  ،قدمه دو سوسري الذي ابملعىن، أي بروز مكانة الدوال Symbolicاجلوهري للنظام الرمزي 

 
 
الذاتية الالواعية  ىن ودينامياتيف ب  بشرح الطرق اليت تعمل هذه الدوال وذلك جال التحليل النفسي، مبلة عدّ امل

 مقدمة االهتمام، البصري يف النظام اخليايل يف –ربعينيات، أصبح اجلانب الظاهري األثالثينات و الواملتكلمة )يف 
يف تفكري  Realبرز النظام الواقعي سينات، اخلموذلك بفضل الرتكيز على نظرية مرحلة املرآة(.  يف هناية 

وأصبحت األشياء والظواهر –أدًنه(  2.1انظر ، الحقاا ةم الثالثنظرية النظ )سوف أشرح ذلك يف قسمالكان، 
سواء تلك اليت تتملص من النظام الرمزي الذي يتمثل فيما ، مركزية من أي وقت مضى يف أطروحة الكانأكثر 

والدوافع  Otherness " اآلخرية"على ذلك وانسحاب ، اآلليات املثبطة أو احملبطةهو اجتماعي لغوي أو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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drives والتلذذ jouissance واملوضوع الصغري ،objet petit a قد سب  ، وذلك من بني مفاهيم أخرى
ة رت ميكن اعتبار هذه الندوة الدراسية اليت عقدت يف الفو  أدًنه(.  2.4.3،  2.4.2،  2.3قدمها )انظر أن 

 "ما بعد البنيوية".حقبة الحقا يف أعمال  هملا طرح اهدعمال طالئعيا مم 1960إىل عام  1959بني عام 
فبعد عشر سنوات  ؛خلفت تغريات عدة، 1963كان املهين والشخصي يف عام بتاريخ ال  عصفت رايح       

اليت كان أتسيسها بسبب  ،(SFPمن أتسيس اجلمعية الفرنسية للتحليل النفسي )( 1953-1963)
( اجلمعية  (IPAالرابطة العاملية للتحليل النفسي  فحصتانشقاقات عن اجلمعية البارسية للتحليل النفسي، 

خلوض ومن دون ا ،تقدمت بطلب للحصول على رخصة للتدريب ، حنيمطوالفحصا الفرنسية للتحليل النفسي 
مفاده أنه ال ميكن  ائياا،هنلجمعية إنذاراا لالرابطة العاملية للتحليل النفسي أصدرت  أبن األمريف التفاصيل، انتهى 
غرية كانت جلسات التحليل النفسي اليت جيريها الكان مت  ، إذعد الكان من قائمة احملللنيقبول ذلك إال إذا استب

عاملية للتحليل النفسي  طة الزمانيا بني جلسة وأخرى، وال ختضع لقواعد اجللسات الثابتة الوقت اليت تفرضها الراب
اجلمعية الفرنسية  وقبلت، االعرتاف به وهذا هو السبب الرئيسي وراء حجبكشرط من قوانينها الصارمة، 
ه من يف أعقاب ما تعرض ل هبا.  عضويتهد الكان من جرّ على أساس ذلك، للتحليل النفسي هذا الشرط، و 

حول "أمساء  1964-1963ططه األصلية يف ندوة طعنة غائرة يف ظهره كما وصفها الكان، ختلى عن خ
سانت "مستشفى  (، ونقل موقع تدريسه من1963نوفمرب  20األب" )قدمت فقط اجللسة االفتتاحية يف 

، وأقام ندوته احلادية عشرة اليت ذاع  ecole normale superieure "املدرسة العليا األهلية"إىل  "آن
"املفاهيم األساسية األربعة للتحليل النفسي" )حددها أبهنا اهنا هو ، وكان عنو 1964يتها بكل جدارة عام ص

الالوعي، والتكرار، واالنتقال، والدافع(. أستهل الكان اجللسة االفتتاحية هلذه احللقة الدراسية ابحلديث عن 
إبيعاز من الرابطة العاملية ، SFPاجلمعية الباريسية للتحليل النفسي  نم  Excommunication"حرمانه"

  .مبا حدث لباروخ سبينوزا عندما طردته اجلالية اليهودية بوصفه زنديقاا وشبه ذلك(،  (IPAللتحليل النفسي 
تكار أن يقدم طرحا أقرب إىل نفسه، وذلك ابب مدته ابلعزمية يفوعلى الرغم من هذه الضربة املوجعة، إال أهنا 

على طرحه اخلاص، يف مقابل اجلهاز املفاهيمي  فارقةليت أصبحت عالمة مجلة من األفكار واملصطلحات ا
-1953) يف العقد األول le Séminaire واللغوي األقرب إىل الفرويدية الذي طرحه يف  "السيمنار" 

تميز عن بدأ ي طرحه طرحه يف  أعماله السابقة إال أن (، ورغم أهنا مل تكن بدعة من البدع قياساا مبا1963
 ،الفرويدية اليت كان يقدمها يف منتصف الستينيات. على أثر رفض الرابطة العاملية للتحليل النفسي له ةنزعال

منظمته التحليلية اخلاصة به، وهي "مدرسة ابريس  الكان أسس ومغادرته اجلمعية الباريسية للتحليل النفسي،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 متكن فيها من جتربة أساليب جديدة يف بيئة حرة احلرة"، األمر الذي أاتح له هذا اإلطار املؤسسي اجلديد
 التدريس والتدريب التحليلي.

، وقبل ذلك écritsه الضخم "الكتاابت" سفر   Éditions du Seuil، نشرت دار نشر 1966عام       
جملد "الكتاابت" عبارة عن كتابه .   1932و أطروحته يف الطب النفسي يف عام ه، اواحد مل ي نشر له إال كتااب

ن تسعمائة صفحة يتألف من العديد من الكراريس واملقاالت ذات األمهية الكربى، ويغطي ما كتبه واحد م
خبالف  ابلوعورة الشديدة، هبا أسلوبهاتصف و  ،1966إىل عام  1936خالل ثالثني عاماا متتد من عام 

ابملقام  تابه هذاإىل كويعزى  ،إىل حد ماأقرب للسالسة والشفافية اليت كان أسلوهبا احللقات الدراسية السنوية 
، إال أنه أصبح من أكثر الكتب )هذا، إن مل يكن غامضاا عن عمد( األول ما شاع عنه على أنه مفكر صعب

ان جنح الكان يف االرتقاء إىل سلم الشهرة ابعتباره "فرويد الفرنسي"، كما كفقد مبيعاا عندما نشر يف فرنسا.  
ا يف ازدايد، ليشمل أوساط استمر عدد مراتدي "السيمنار" ،ويف أثناء هذا ،همجهور القراء الفرنسيني ينظرون ل

 .أوسع من ذي قبل من فضاء ابريس الفكرية والثقافية

يعود هذا إىل و الرايضية والصورية،  املعارففروع  شىتباهتماماا جاداا  املهنية يويلطوال حياته ظل الكان      
إىل البنيوية ني حتول حاللعبة يف "الزمن املنطقي وأتكيد اليقني املتوقع". و نظرية ب استعان األربعينات حني حقبة

نظرية ات فعال نمسيابخل تبىنهذه النزعات الصورية، وقد  عندهتعززت يف هناية األربعينات وبداية اخلمسينات 
وأضاف ، جاكبسون phonologyأصوات سرتوس، وعلم -ليفي anthropologyعلم إًنسة و اللعبة، 
نية والنزعة الرتميزية الرسوم البيازاد ظهور ات والستينات، اخلمسينيف و والطوبولوجيا.   ،اتريخ الرايضياتذلك إىل 

symbolizations  صاعد ، أخذ يتتوجهبروز ذلك شاهداا على بدى و حماضرات وكتاابت الكان،  بعضيف
سم خطابه تاوحبلول أواخر الستينات، وبداية السبعينات،  . أعمالهإضفاء الطابع الصوري على ابستمرار، يف 

عقد السبعينات  نصم أنوميكن  . ة العقدةاملنط  والطوبولوجيا ونظري مبناقشةبشكل الفت )بل أحياًن طغى عليه( 
ف أن يضي لغرض اختلقهااملصطلحات اليت جبالء  وتبنّي لدى الكان،  Matheme3" حقبة "اجلربميأنه 

  كاين. بعض املفاهيم يف التحليل الال معىن على  (الرايضي الرمزي )وذلك على هدى السبيل الوحدة الصورية
مدرسة  وحملل معظمهبا  أساءيساء فهم أطروحته ابلطريقة ذاتا اليت أن يتجنب أن يف كان الكان أيمل بذلك 

                                                           
يعربها هشام روحانا مترجم "معجم تمهيدي لنظرية التحليل النفسي الالكانية" بماثيمة، لكن أفضل ترجمتها بنوع من التعريب بلفظة جبريم  3 

 )أي من جبر( أسوةً بالترجمة الناجح في اللسانيات مثل صوتيم.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. موارابا  وظيفاا للغة الطبيعية تا ذريعة أن فرويد قد وظفب ، إذ برروا ذلكالفرويدي ابلطرح"ما بعد الفرويدية" 
 أقاماليت  رفيةاملع ابملصادر ،علما خمتصا بدراسة األسطح بوصفهاالكان، الطوبولوجيا  ت  أمدّ وعالوة على ذلك، 

ألقليديسية ااهلندسة عن  فجتصور على  تقوم، وذلك ألهنا نقوده على مدرسة "علم نفس العم "على أساسها 
تقدم اليت  ولوجياالطوب هعاضدتوقد  ،ثالثية ألبعاد على أهنا ثنائية أوا عن اساذجاليت تتبىن تصورا مبسطا 
من االلتواءات،  زمةحيف أن يعيد تقدمي "الالوعي"  ابعتباره  التصورض أساس هذا يتقو تشكالت وبىن قادرة على 

ميكن للتحليل  ،حدعلى مستوى موّ  ذايتسطح وإحالة اجلواين واحملايث إىل  نطواءات، والطيات، واالحنرافات،واال
 .يتلمسهاأن  ، إن كان دقيقا ومنهجيا،)النفسي(

آخر عقد من  اليت أقامها يفندوات الرموز الرايضية(، فإنه يف الللجربميات )ابإلضافة إىل توظيف الكان      
بت وتداخلت وقد تشع) يلفرق اجلنساالنظام "الواقعي"، و  ، سيمابنظرية النظمكان تفكريه منهمكا   ،تعاليمه

الذي اضفاه وري الطابع الصه قد مّكنف(. وعلى ما يبدو حينئذ   مع بعضها البعضالكثري من أفكاره اليت طرحها 
 Sayable andحدود ما ميكن أن يقال أو يتمثل من الكشف بدقة عن على اطروحاته 

Representableالواقعي" نظام التطرق لل ، األمر الذي قاده إىل"Real،  توضيح ما ال من خالل ذلك و
النظامني  معالواقع املتشكل  –املألوف املطروق و ضمن إحداثيات "الواقع"  ابلقدر الكايف نتلمسهميكن أن 

اجلوانب واألوجه اليت تعىن ربط الكان قد ففيما بعد أدًنه(. و  2.1"اخليايل" و"الرمزي" )انظر أي ،  ناألخري
 ؛رق اجلنسيذلك الف، ويشمل غامضة مواراةيشوهبا من  " مبالواقعياب"السمة اليت ختتص مع ابألمور اجلنسية 

قدم نظريته عن الفرق ( ، Encore  ،1972-1973عشرين  )في إحدى ندواته األكثر شهرة، الندوة الف
الذات يف  أوضاعذلك ب راا من منظور املنط  الصوري، مصوّ    "sexuation""ج ن س نة" ابعتبار أنه اجلنسي 

 ود تباين أوعن وجدعى أنه كشف الستار اومن هنا، . الذكورة واألنوثة من دون أي اعتبار للطبيعة البيولوجية
فجوة بنيوية متأصلة ومالزمة تفصل بني اجلنسني، ال جتعل ابملطل  من الذوات اجملنسنة متوازية مع بعضهم 

 :نكتة سيئة: الكان بذلك ب خلصكهوايت منفصلة(. البعض )بل ال تتوازى حىت مع نفس الذوات فيما بينهم  
"Il n’y a pas de rapport sexuel"  ال توجد عالقة جنسية(. وكان هذا التصريح فاضحا للكثريين(

طب قما قدمه خاصة يف الندوة العشرين ويف أعمال أخرى له يف نفس هذه احلقبة أضحى يف ذلك الوقت. و 
 النسوي الفرنسي يف السبعينات.تطورات مهمة يف التفكري الرحى ل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اة قبيل أن يودع احلي يحل مدرسته، "مدرسة احلرية"أن الوقت املناسب قد حان ل 1980عام  قرر الكان      
وقد أسس جاك آالن ميلر الذي كان صهرا . ، وأاثر ذلك الكثري من اجلدل واخلالف بني أتباعه1981يف عام 

عند حضوره الندوة احلادية  1964الكان ألول مرة يف عام ب )التقىر" حترير صحيفة "السيمنا لالكان، ورئيس  
"مدرسة  ا لـخلفألتوسري يف كلية العلوم االجتماعية( "مدرسة الفروسية احلرة"  عندعشرة، وكان آنذاك طالباا 

 احلرية " يف أعقاب "حلها ". وقد احتفظ ميلر منذاك حب  إدارة نشر نصوص الكان، حمرراا سلسلة كتب
Champ freudien  اليت نشرت اإلصدارات الرمسية للندوات السنوية، وكتاابت الكان األخرى. 

 

 مفاهيم  أساسية. 2

 منظرية النظ 2.1

تشكل نظرية النظم الثالث "اخليايل" و"الرمزي" و"الواقعي" اهليكل العام للمفاهيم واملراحل املتعددة يف      
دة مراجعات عبوعالقة بعضها ابآلخر،  الثالثة،معظم مسار الكان الفكري. وقد مرت أطروحته عن مسات النظم 

اغها الكان ومعظم املفاهيم اليت صبعد( لنا فيما كما سيتضح )، عديدة يف الكثري من أعمالهسنني لوحتوالت 
 وروميةقدة البللع   عن الطابع الطوبولوجيالكان رؤيته قدم ، السبعيناتويف  متصلة هبذه املفاهيم الثالث مجعاء. 

عضها مرتابطة مع ب ثالث حلقات، مرسومة بصورة عبارة عن لزي عسكري لعائلة بوروميو)مشتقة من شعار 
أن كل  لىأن يؤكد ع هباأرد ، (العقد كله طحدى هذه احللقات ينفر حالة انفصال إعلى أنه يف بطريقة تدل 

اعتمادا متبادال على األخرى.  ومن هنا، ميكن القول بشيء من التخفف  نظام من هذه النظم الثالث يعتمد
ر الكان. عالوة على كمبثابة األبعاد األساسية الثالثة للذاتية النفسية يف ف أن "اخليايل"، و"الرمزي"، و"الواقعي"

ابلرتكيز على  قبةحرئيسة، مع متييز كل  حقبذلك، يصنف الباحثون يف بعض األحيان تطور الكان إىل ثالث 
لرمزي لى اعخليايل )ثالثينات وأربعينات القرن العشرين(، والوسطى على ااألوىل  تركز احلقبةإحدى هذه النظم: 

يبدو مقنعا ظم ال واملن( لكن هذا التصنيف املقنن والسبعيناتلواقعي )الستينات على ا)اخلمسينات(، واألخرية 
 عن املبكرلزمين ا التحقيبمع هذا تف  تال ، تعاليم الكانمسار  يفانقطاعات واتصاالت ، ألنه مثة بصعوبةإال 

 واألوسط واملتأخر.

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اخليايل 2.1.1

      )  ،"اخليايل" مبجاالت  مقيدة خمتصة ابلوعي والوعي الذايتمييل الكان إىل أن يربط )وإن مل يكن حصرايا
.  أن به الناس يف واقعهم اليومي الروتيين الذي ال يتصل ابلتحليل النفسي حيسالنظام األكثر ارتباطا مبا  وهو

"يتخيل" أحد  أشخاصا آخرين ما هي صفاتم أو من يكونون، يعين من مث ما "يتخيله" هو عن نفسه عما هي 
تِخيلالزوااي  ويندرج من ضمن هذا النظام، والتفاعلأو من يكون هو، وذلك عند التواصل صفاته 

 
ة اليت من امل

األفكار  مع" هبا "اخليايليتصل اليت  السبلهذا الوصف إىل  ويشري. وما يتصل بذلك ،إىل اآلخرين خالهلا ينظر
كان أساسي يف وصف ال  أمر   ، وابلتايل، فإن اخليايل  )الفانتازاي( واألًن4ام و  اهل  تحليلية األساسية مثل االنتقال و ال

 أدًنه(. 2.2راجع  -لعملية تشكل األًن )حبسب مرحلة املرآة 

على البنيوية  ملؤسسةامع نظرايته يف خيط واحد ربعينات األثالثينات و الالكان عمله املبكر يف  جيمعوبينما      
الظواهر ن أن املزيد م االعتماد"اخليايل" بـ"الرمزي". ويعين هذا  اعتماديف اخلمسينات، فإنه كان يشدد على 

جتارب اجلسد الذاتية على خلجات النفس اليت يعيشها الوعي، وعلى رؤى األفكار،  احلسية اإلدراكية )أتثري
عية  الها وتوجهها وحتددها )وإن إبفراط(، الب ىن  والديناميات  االجتمومشاعر اآلخرين، وغري ذلك( اليت تشكّ 

أصبح من  ،كانسبعينات يف فكر ال الاللغوية . ومع تزايد أمهية "الواقعي" يف الستينات والعقدة البورومية يف 
خليال والرمزي االواضح أنه  يرى أن "اخليايل" مرتبط بكال النظامني اآلخرين )من ابب املصادفة أنه عندما يندمج 

كن القول أن ، ميحقيقةا  "الواقعي"(. و نفسه متباين عن الذي هالواقع فضاء برابط متكامل فإن ذلك يشكل 
ا، إنه النظام حيدث خطأ يف التصنيف، على الدوام "اخليايل"  بني من  هب الذي خيطئوبشكل أكثر حتديدا

، كما هو احلال ل)على سبيل املثاأنه "رمزي". ابعتبار النظامني اآلخرين: فما هو "واقعي" خيطئ ابلتعرف عليه 
معينة من أعراض الوسواس العصايب وأعراض جنون العظمة، وي نظر لبعض األحداث العرضية العبثية يف أنواع 

المات ذات ، كما لو كانت عليست ببشرية اليت حتدث على صعيد العامل املادي متمثلةا يف موضوعات جامدة
" )على سبيل املثال "واقعي أنهابعتبار التعرف عليه  خيطئمعىن عمي  جيب أتويلها وتفسريها(، وما هو "رمزي" 
ِميّ  تخذ هيئة اليت حتدث بسبب صراع يف الالوعي العقلي ي ة،كـ"أعراض التحويل" يف أنواع األمراض النـ ف س ِجس 

 مشفرة يف اللغة واألفكار ترتجم إىل  ابتالء وأمراض جسمانية(.

                                                           
 رديفها المعربة )فنتازيا(، ألنه هيام شديد بشيء ما. ، وهي دالة على معنى fantasyالهوام بضم الهاء تعني الهيام، ترجمة لكلمة  4 
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وحماكايت وافرتاضي،  Fictional متخيللداللة على ما هو اكان الكان يهدف ابختياره للفظة "خيايل"        
وما شابه. ومع ذلك، فإن ظواهر "اخليايل" هي أوهام ضرورية )ابملعىن الكانطي( أو جتريدات واقعية )ابملعىن 

ان من النظم اجلوهرية األساسية الثالثة لدى الك واحد ، أن "اخليايل"يشري إىل نقطتني: أوالا املاركسي(.  وهذا 
وجوده يف الذوات النفسية املتكلمة، متاماا كما أنه ال ميكن للتحليل )وال من ال غىن  ،هو عبارة عن ب عد جواين

ينبغي أن حياول( أن خيلص الشخص اخلاضع للتحليل النفسي من الالوعي اخلاص به أو هبا، فمن غري املمكن 
ايل هي أبعد ما  يف اخلياليت املتخيلةالتجريدات  ،أو املرغوب فيه أيضاا التخلص من أوهام هذا النظام.  اثنياا 

ل تعترب جزءاا ال وإىل التسلسل املنطقي، ب ،تفتقر إىل الفاعلية ،تكون عن كوهنا جمرد ظواهر اثنوية "غري واقعية"
 يتجزأ من الواقع اإلنساين الفعلي، وهلا أتثريات ملموسة عليه.

 

 الرمزي 2.1.2

عية قدمتها البنيوية؛ إذ هو مرتبط ابللغات الطبيتنظري الكان عن "الرمزي" يف البدء أتسس على مصادر      
اليت وصفها دو سوسري وابلتحديد لدى األطروحات املعينة يف "ما بعد االسوسريية"، كما يشري أيضاا إىل العادات 
واملؤسسات والقوانني واألعراف واملعايري واملمارسات والطقوس والقواعد والتقاليد، وما إىل ذلك من أمور ثقافية 

يكاد  كل ما ذ كر آنفا، على أنه  شامال ،وميكن فهم "النظام الرمزي" تتشابك بصور عدة مع اللغة.  ،تمعيةوجم
يتماهى مع ما نعته هيجل بـ"الروح املوضوعية". وهذا العامل الذي ال ينتمي إىل الطبيعي هو عبارة عن مجلة 

نفسه  ها حيث جيد الكائن اإلنساين الفرديوما يفارق ،معقدة من السياقات بني عالقة الذات مع بعضها البعض
موجود  نظام( وهو Heideggerian Geworfenheit عبارة هيدجرملقى به عند الوالدة )على غرار 

 .على التقلبات اليت تعصف حبياتم املطمئنةالحقا ، ويؤثر مسبقاأمكنة  هلمئ يهي ،جميء الناس قبل

مكان إلال غىن عنه  الذي، فإن أحد الشروط األكثر أمهية )إن مل يكن األوحد( وحبسب وجهة نظر الكان     
 –الحقا"  فهوما املهذ سي بس طالذاتية الفردية هو النظام الرمزي اجلماعي )ي سمى أحياًنا "اآلخر الكبري"، نشوء 
للغوية ات االجتماعية اأدًنه(. وتتشكل الذوات الفردية على ما هي عليه عرب وسيط النظم واملدار  2.3)انظر 

 الكان حبسب رأيّور الالوعي التحليلي )يف فرتة "العودة إىل فرويد"، ص   اليت تنتمي إىل النظام "الرمزي".  خاصةا 
( كشبكات دينامية تتكون من دوال مرتابطة مع بعضها البعض )"سالسل دالة"(، ومن أنه مصاغ بنيواي كاللغة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-نةلطبيعي حبد ذاته، يؤول عرب وسيط كالم "رمزي"، أي جوهر الكينو ا عارضيمث، فإن الالوعي، بصفته "رمزاي" 
مصاغ بنيواي أن الالوعي الالكاين  ن، فضال ع parletre ذاتا اخلاصة بذات املتكلم الالواعية-يف

أن اللفظتني الفرنسيتني ترتمجان إىل اإلجنليزية  مع،  un langageوليس لسانيا  une langue"كاللغة"
( تشري إىل منط  ونس  الرتاكيب والدالالت، وال تقتصر ابلضرورة على  (langageعلى أهنا "لغة" فإن 

اليت ميكن ترمجتها أيضاا إىل اللغة اإلجنليزية ابسم "اللسان"، تشري  langueاللغات الطبيعية بذاتا، يف حني أن 
فإن الكان ال يقول إن الالوعي منظم من حيث البنية على غرار الفرنسية أو األملانية  وهبذا،لطبيعية. إىل اللغة ا

 أو اإلجنليزية أو اإلسبانية أو أي لغة طبيعية أخرى بعينها.

على الرغم من أن النظام "الرمزي" أحتل املقدمة فقط مع مرحلة الكان البنيوية يف اخلمسينات، إال أنه      
  complexمفهوم "عقدة"  ، محل1938صوصه املبكرة. يف  يف ن بوادرميكن القول أن ذلك مل يكن من دون 

ة اليت سيعيد كن التنبؤ منها عن الكيفيمي العائلية" بوادر   ةقدن يف املقالة املوسوعية حول "العاليت طرحها الكا
 يبنّي ل، ًنسة البنيوية الليفيسرتاوسية، وابملثاإلداخل حقل من وذلك  ،صياغة عقدة أوديب الفرويديةهبا الكان 

 ةاللعبة النظري أداةكيف أن   1945سيناريو معضلة السجناء املذكور يف "الوقت املنطقي وأتكيد اليقني" عام 
 1949عام  نشور"كتاابت" املكتابه تحكم ابلتجارب املعيشية اليت تشعر هبا الذوات. وعالوة على ذلك، يف  ت

شيء ابلقائم  للبيئة االجتماعية الرمزية )متجسدة أوالا وقبل كل اخللفية املؤثربفصل "مرحلة املرآة" مل ح إىل حضور 
لرجل اويته من صور عبارة عن انعكاس لكيف يرى محفز حيث الطفل على التعرف على هكابلرعاية األبوية(  

نفسها )سأًنقش الحقا كيف بسط الكان ومن  هذا امللمح يف املراجعات اليت تعود إىل حقبة املرأة نفسه أو 
 أدًنه(. 2.2 "، انظرالستينيات من "مرحلة املرآة

"الرمزي" يلعب دوراا حمورايا  ، ظل1960-1959وعلى الرغم من بروز نظام "الواقعي" تقريبا ابتداءا من      
( 1970-1969، يف "السيمنار" السابع عشر )على سبيل املثاللثمانينات، يف تعاليم الكان حىت بداية ا

، صاغ الكان نظريته عن "اخلطاابت األربعة" )تلك اخلاصة بـ "السيد"  "Radiophonieواملقابلة املعاصرة "
Master  "و "األكادمييةuniversity  حِلل"( لتعكس التبدل املرتابط الذي يكمن يف

 
و "اهلستريية" و "امل

د ظل الكان قلأنواع عديدة من "الروابط االجتماعية" اليت تشكل العالقات بني الذوات املتكلمة. بشكل أعم، 
لو من خي فيما بعد يعّول على فكرة جوانب "الواقعي" املتعلقة بـ"الرمزي"، كوهنا دوال يف مظهرها املادي الذي

وهذا  ابملعىن التقين يف طرح الكان(، املعىن واملغزى ابعتبارها عالمات مرئية وأصوات مسموعة )أي "حروف"
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ل شكمع بعضها البعض مع مدلوالت لت خبالف جوانب "اخليايل" املتعلقة بـ"الرمزي"، حيث ترتبط الدوال
 عن التواصل الناجح بواسطة اللغة عالمات ذات معىن ومغزى )بطريقة التفسري الكالسيكي لدو سوسري

ات هذه الدوال اليت ال معىن هلا وتسلسالتا إىل تفسري األطروح افضت بالكان فكرةالطبيعية(. وفيما بعد 
 األولية الفرويدية على أهنا عبارة عن تفكري تتميز به ذهنية الالوعي. 

ني الفرتة النظام "الرمزي".  ب ن ما يرمي إليه هوفإ مرارا،يستعني هبا  " اليتوعندما يذكر الكان كلمة "بنية     
رحه الذي قدمه طمن  وغرّي أعاد الكان النظر  الالحقة،العودة إىل فرويد" وتعاليمه “عن اليت طرح هبا أطروحته 

مع ذلك، منذ . و "مصاغ بنيواي كاللغة" اليت تعترب جزءا أساسيا يف مقولته "لالوعي كاللغةحتت تصور "
تذهب إىل  ظل على الدوام متمسكا أبطروحته اليتلالوعي  الكتشاف فرويدوفاته، فإن تفسريه اخلمسينات إىل 
دة عبارة عن شبكة معق هو "،أي القول أبن الالوعي، من حيث أنه مرتبط بـ"الرمزيبنية"،  أن"الالوعي هو

فجاجة للتصورات ال اخالفالتعقيد؛  مّضعفةالتصورية املتصلة بعضها ببعض بطريقة الت ومتشابكة من التمث
طبيعة الالنفس ماق عألحديثة العقالنية،  ةرومانسي بوصفه سيكولوجيالتحليل الفرويدي لاملبتذلة الشائعة و 
ر طافح ابلغرائز احليوانية اليت ال شبيها بأي ليس ، idأن الالوعي ليس "اهلو" الكان يرى  . ةاحماجل ظ هلا حِقد 

 بال بنية(. يئاشإنه ليس  مبعىن آخر،) من التفكري املنضبط

 

 الواقعي  2.1.3

اف وصف الكان له ابلعديد من األوصلقوالب والتعريفات احملددة، و أن خيضع لالنظام "الواقعي"  يرفض     
 عن يكون حائالبدالا من  ذلك، عدم الوضوح هذا؛ لكناليت ال تستقر على حال هو السبب إىل حد ما وراء 

بـواقع  س متعلقاليولكي نكون أكثر دقة، فإن ما هو نبئنا عن طبيعة هذا النظام، يحبد ذاته  هاستيعابه، فإن
وما شابه  ،على معاين ميكن التعبري عنهاعلى خماوف واعية، و )وهو الواقع الذي ينطوي "الرمزي"  –"اخليايل" 

مفهوم تتشكل ىن مع يقاوم بطبيعته أن يؤسر يف تكوينات ذات " أن يكون متواراي،الواقعي(، فإن جوهر "ذلك
الة" ستحاال"هو ، ارااكما يؤكد الكان مراراا وتكر   ،"الواقعينظام "إذ أن "خيايل"، -فيما هو "رمزي"عالمات من 

 يف مقابل الواقع.
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ويشري  ،يف بداايته مصطلح "واقعي" ليشري إىل املوجودات املادية، أي املوضوعات الفيزايئية استخدم الكان     
أو  ،"الواقعي" هو أي شيء متعد   ، فإنومن مث . ذاتا" -يف  -كانط يف "األشياء  مصطلحيقارب إىل معىن 
حل الكان على هذه أ ربات املرء املباشرة للوعي. خل املتناول األويلحتت املظاهر اليت تقع يف كامن ، أو  فيما وراء

ثناء هذا أاخلاصية للواقعي يف الطرح األول لرؤيته عن نظرية النظم املكتملة، كما قدمها مبدائ طوال اخلمسينات. 
)اليت  5آخر"-لو"ا أنشأها الكان عن الذهان"الواقعي" أيضاا مبفاهيم تصل ا"العودة إىل فرويد"،  يف حقبةالعقد 

 يف اخلمسينيات، كان الكان يتقصد احلديثأدًنه(. فضال على ذلك،  2.3انظر  -بعد قليل  سوف اتناوهلا
خاو من أي من سلبيات العدم، والتنافر، والثغرات، والفجوات، و عن "الواقعي" على أنه امتالء اتم، 

 ،"الرمزي" على أنه املسؤول األول لدس السلبيات يف "الواقعي"وهبذا فإنه يصور  واالنقسامات، وما إىل ذلك. 
، فقودة"، أنه عبارة عن أشياء "مبواسطة قوى اللغةفقط مثال، ميكن أن يقال عن الوجود املادي يف ذاته، وذلك 

 تسرتعي الوفرة،  جمرديعترب مهما كان سذاجة وبساطة حضوره  اخلاص به لوحده طاملا أن هذا البعد الوجودي
 .املباالة

 الذي ساد يفلرمزي" ا"من  1960-1959ابعة لعام الندوة الس حتول االهتمام يفكما ذكرت  آنفا،       
ويتجه  تيكيالديك-تصور الإىل قبل الندوة السابعة ينحو تصوير "الواقعي" كان   . "الواقعي"اخلمسينات إىل 
الكان  ال أن ، إفلسفة كانطقد أوىل االهتمام ب التعليميالعام هذا كانطي، على الرغم من أن إىل تصور شبه  

بب ألمر الذي تساعليه طابع شبه هيجلي، وهو ويضفي  لواقعي" يف هذه الندوةاصياغة "كان على الدوام يعيد 
نظام يرصد أنه ره ابعتبا ،مقارابت لألضداد ذا التصور اجلديدهبيتضمن "الواقعي" و  .بتعقيد ملا قدمه من أفكار

 ،ر الغامرت الزايدة والنقصان، والفائض والعوز، واحلضو التذبذابت واالهتزازات املتقلبة اليت ترتاوح بني حاال
يربر هذا  ،مرجع حتليلي رئيسيكيف الندوة السابعة، قدم الكان شخصية األم  وكذلك  والغياب الشحيح. 

التفسري "للواقعي" )وهو يتعل  بشخصية أخرى، هي "السيدة" يف تقليد احلب الغزيل(. يف بداية اتريخ نشأة 
، وذلك جدا ابأو قري اغامر  احاضرة حضور  تبدو مقدمة الرعاية األموميةالليبيدية ]من ليبيدو[، –الذات النفسية 

إما أي التحكم؛  وفقدان ،بشكل يدعو إىل اخليبة ،غائبة أو يتعذر الوصول إليهاأيضا ، و غرابتها وصدودهابكل 
اد والتحوالت الزمنية لالقتص مع مرور الوقت ، ال توسط بني ذلك. كون هناك الكثري، أو القليل منهاأن ي

                                                           
، اخترت أن التي يترجمها باآلخر)بالحرف الصغير(  otherكي يفّرق بينها و )بالحرف الكبير( آخر -بـال Otherيترجم هشام روحانا  5 

 اسير على مواله في رسم االختالف بينهما.
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 Sovereign" اخلري األمسىآخر الواقعي البدئي، "-ـهذا الاألمر مع  ما هوالليبيدي، تصبح األم، مثل
Good يعرب عن  ما  وهو، العصي عن التحق  لألبد، والثابت الذي ال ميكن أن يقبض عليه إذ يتالشى دوما

 "الشيء"(. ”das Ding“كل الرغبات )يف ما يسميه الكان، يف حوار مع اتريخ الفلسفة وكذلك فرويد،  

ارقة أصبح يفيد املف حيث "الواقعي" زادت معاين واحياءاتتعاليم الكان،  خر حقبHمن الستينيات إىل      
transcendence  بط الواقع "ا يؤشكلالذي احملايث  اا أيضيفيد و  . خلارجالرمزي"، ولغته من ا-خليايلوحي 

اآلخر الصغري، يدية )الذي خيرب ويقض مضجع الواقع/اللغة من الداخل. أصبح األمر يتعل  ابلسلبيات الليب
املادية اخلالية أدًنه(، األشياء  2.4.3،  2.4.2،  2.3انظر  -الحقاا  س تناقش، كلها اجلنسيرق املتعة، الف

 واملشاقأعاله( أو غري اللغوية، كاألحداث الصادمة الطارئة،  2.1.2كانت لغوية )انظر من املعىن سواء  
 اجلسدية اليت ال تطاق، والقل ، واملوت.

كيده الذي  فإن الكان الحقا مجع بني أت ،الشغل الشاغل للتحليل النفسي فيما يتعل  ابلالوعي حبكم أنه     
على  وتشديده ،(" مصاغ بنيواي كاللغةالالوعي ية االجتماعية )"كان يقول به مبكرا خبصوص التكوينات اللغو 

عد اخلمسينيات، بو   التكوينات.القوى والعوامل الداخلية، ولكن اليت ال ميكن اختزاهلا يف هذه  قاله الحقا عن ما
ترميزها كن مما ال ميدور حول ثقوب سوداء يأصبح ف"الرمزي"  أضيفت أبعاد "الواقعي" إىل الالواعي، مع أبعاد

اليت ( Vorstellungenتصورية )اليت يسميها فرويد ال تمثالتدوال تشبه ال بواسطةيستحيل التعبري عنها و 
ة أن ومع ذلك، فإن صعود "الواقعي" يف تعاليم الكان مل يصل إىل درج اللغة. ختتص أبوجه الالوعي اليت تشبه 

أن التحليل  -بدال من ذلك- يرى الكانو  . الالهوت السليب يتحول إىل ملخص حتليلي للعقائد الصوفية أو
سة لتثبيت إذ كان األمر جمرد ممار  بدقة ابلتصورات، ،سواء النظري أو السريري يسمح بتحديد وتتبع "الواقعي"
 احلدود الدقيقة "للخيايل"، و"الرمزي"، والتداخل بينهما.

 

 مرحلة املرآة ، األان ، واملوضوع 2.2

الكان النظرية شهرة )رمبا أكثر شهرة من أطروحته املشهورة  اسهاماتاطروحة مرحلة املرآة هي أكثر  أنرمبا      
رؤى عدة  لىواشتملت علثالثينات، اب يف البدءطورت "(. وقد ت كاللغة"مصاغ وصفه أبنه عن الالوعي الذي 

( .  Ich ،moiلألًن ) فرويديالنشوء وظيفية العامل النفسي  ا عنخاص اقدم فيها الكان تفسري ، مرتابطة
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 ،التحليالت النفسية والفلسفية ملرحلة املرآة احلامسة يف نظر الكان هي أن األًن هي موضوعات وإحدى خالص
اا، أي ليست عامال مستقال ذاتي -على الرغم مما حتس وتعي بعكس ذلك- أن األًنذات.  مبعىن آخر،  توليس
املوضوع يف -ًنوتقع هذه الصورة لأل د مصريها بنفسها. يحتدقادرة على و ، تتمتع ابحلريةليست مقرا ألًن أهنا 

سعى علماؤه ، حيث يأمريكي-ا لعلم نفس األًن األجنلوحياته ضد طوالقلب احلجاج النقدي الذي تبناه الكان 
لى عأوجهها  نطويتال ة مستقلة، نفسي عوامل أنهإىل تعضيد "أًن" مرضاهم من خالل االحتكام إىل ما يفرتض 

ومتأصلة يف  ،بعصابية فاضحة يف مقابل ذلك، ينظر الكان إىل األًن على أهنا تتسم كليةا ، و أي صراع ]داخلي[
 صميم جوهرها، ابعتبارها دفاعاا متقدا ينجم عن جهل تكويين حيال الالوعي.

تنادا على الكان يف هناية املطاف، وذلك اس ميّيز، العامسيكولوجي -يف هذا املستوى امليتالربهة وللبقاء      
ذه الكان مدركا أنه يضيف ه الذات، )وهي كلمة مشحونة فلسفيا حيث كانأطروحة مرحلة املرآة، بني األًن و 

ذ كان إالفلسفي إىل اخلطاب التحليلي، على الرغم من أن فرويد مل يتحدث عن "الذات"،  مبفهومهاالكلمة 
ما يبدو، فإن األًن، يف احملصلة النهائية، عبارة عن حزمة خاملة واثبتة من  من الفلسفة(. خبالفيتوجس 

 
 
لنفس بعكس األًن واحلس الومهي ابو . كيان متجسد ومستثمر به ليبيدايكنة موضوعيا،  عيّ اإلحداثيات امل
Selfhood  املتخيلة اليت تساندها، فإن الذاتsubject  عن  ةيف مفهوم التحليل النفسي الالكاين هي عبار

 املتكلمة يف داخل البىن اهلوايتية على مستوى األًن، فالذات الالواعية تقاوم األسرالسلبية احلركية الالواعية اليت 
 تتكلم من خالل األًن، بينما تظل متميزاة عنها، وال ختتزل هبا. -حبسب طرح الكان-

 ابالعتماد على بياًنت جتريبية من أواخر القرنوذلك  مرحلة املرآة، افرتض الكان، نع حديثإىل اا وعودة     
التاسع عشر وأوائل العشرين، أن األطفال الصغار يف السن، ممن ترتاوح أعمارهم من ستة إىل مثانية عشر شهراا، 
يكتسبون بسرعة القدرة على حتديد هويتهم عرب أسطح م نعِكسة، وهبذا العمر فإهنم يفتقرن إىل معظم القدرات 

لى كيف أن عدم ع عقلية اليت ميتلكها كبار السن، وسب  لفرويد قبل الكان أن سلط الضوء حقيقةا البدنية وال
النضج البيولوجي لدى األطفال، جيعلهم عرضة للوقوع يف سطوة التنشئة االجتماعية أكثر من سطوة الطبيعة 

ية طلبا للحياة، واتقاءا لبات الضرور املادية، ويعود ذلك إىل اتكاهلم الكلي لفرتة طويلة على غريهم يف تلبية املتط
ن حديثا و املولود هيعاين منأبرز الكان أمهية هذا العجز الذي  هنا،من مواجهة خطورة املوت. وعلى هدي فرويد 

ية ابلتفصيل اجلوانب التشرحيية والفسيولوجية واإلدراكية والعاطفية والدافعقد وصف و . خروجهم للحياةمبجرد 
 بعد الوالدة حيث مل يكتمل بعد منوهم ونضجهم البدين. هلذه احلالة الطبيعية
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وتفرض حالة العجز األولية هذا )كمحدودية القدرة على احلركة واالعتماد على الرضاعة( على الرضيع أن      
مير بتجربة مجلة من التأثريات السلبية: كالقل  والضي  واإلحباط وغري ذلك. ابلنسبة للطفل الصغري، بدافع من 

ا تعد به هذه تعود إىل م الفاتنة جلسده أو جسدهاصورة الالتأثريات السلبية، اإلغراء اآلسر الذي تثريه هذه 
أن يكون كال متينا مكتمال كأجسام وذلك يف ،  hilflosigkeitعلى التغلب على هذا العجز  ابلقدرةالصورة 
حياتم   يقضون -كما يرى الكان-اد )بيد أن األفر  ين األكثر نضجا وحجما يف حميط الطفل أو الطفلةاآلخر 

 ياهلم،خمللوصول إىل حالة من الوائم واإلتقان اليت خّلدتا املرآة يف  -لكن عبثاا-كلها منذ البدء، وهم يسعون 
صّورةألول مرة نظروا ألنفسها هبا(. تضع هذه 

 
ذات الكمال املنشود  imago-Gestaltاجلشطالتية  -امل

لة فتشكل النواة املتصورة لألًن فتنمو تكوينيا كسلس (،"آها!"الدهشة )حني رآها يف حالة مبهجة من  الرضيع  
ألفاظ عند  قصري، يفصور، مث بعد ذلك بوقت  يف Self-objectificationsمن متوضعات النفس 

 اكتساب اللغة.

ويعود ذلك ألسباب كثرية  –اب يستلزم االغرت  يةتجشطال -مصو رةمع  me" أًنيرى الكان أن متاهي "     
خبصوص مرحلة املرآة، ذكر يف املقال املعنون  1949كر آنفا. يف نسخة "كتاابت" عام إضافة على ما ذ  

، البشرية أو االصطناعية" أن حتدي  الرضيع يف املرآة والنظر إىل نفسه أو نفسها من شأنه أن prop"الدعامة 
على أهنا اصطناعية أكثر من   prop، يبدو أن الكان يفكر يف هذه الدعامة  1949يف عام  . ايساعدمه

اليت يستند عليها الطفل. ولكن يف املراجعات  (walker)ة" إىل "املشايّ  اإلشارةكوهنا بشرية،  وذلك يف 
بدالا البشري م لداعاملرآة يف الستينات، سلط الضوء بشكل كبري على ا ها الكان مرحلة  في راجعالالحقة اليت 

" من ًنأمن ذلك. بينما يذكر ذلك، كان جيادل أن الرضيع ي شج ع على التماهي مع صورة املرآة على أهنا "
ح حيملونه أمام سط آلخر الكبري )أواآلخرون الكبار( عندماخالل احلث اللفظي أو اإلميائي الذي يصدره ا

ليت اابتسامة: "هذا أنت هناك!"(. هذه االلتفاتة الالحقة يعكس ]صورته[ )على سبيل املثال، القول إبشارة و 
للغة النظام اخليايل للمرآة ال يسب  النظام الرمزي اخلاص ابى الصورة هلا نتائج مهمة، أوالا: التأكيد علتشري إىل 

رحلة موالتخالط االجتماعي يف التسلسل الزمين للمراحل التطورية )قد ينقض هذا ما أملح له النص الساب  يف "
ولغة  اللغوية )على سبيل املثال، ألفاظ -املرآة"(؛ إن كان البد من وجود مسببات، فإن املتغريات االجتماعية 

ة اجلسم يف املرآة(. ل صور الوالدين( هي اليت تدفع سببيا الطفل لالستثمار يف جتارب حسية إدراكية حمددة )مث
ذه احلالة، ينتج يف ه -دء مع "خطاب اآلخر" املصريي التأثري هذا يعين أن نواة تصور األًن تنمو يف الباثنياا: 
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ردايت اليت ( أتيت من الس unary traits اعتبارات ذات دالالت حامسة )يسميها الكان، "مسات أحادية"
كي و الطفلة  أوكذلك يف نفس الوقت أتيت من أفعال التشجيع اليت توج ه إىل الطفل  . يقوهلا من يرعى الطفل

ح  يف املرآة )مثل : "اي له من صيب وسيم!" ، "اي هلا من فتاة مجيلة!" ، "سوف تكرب لتصب على نفسيهماان يتعرف
 "اخل(.  رياا وقوايا ، متاماا مثل والدككب

اإلدراك  زيفعترب الكان أن اإلدراك يف مرحلة املرآة يصل إىل حد اخلطأ )اوعلى ضوء ما سب ،      
meconnaissance اليت "تتعرف" على النفس  العمر(. هذا ابملثل شأن كافة التجارب املؤكدة طوال

-لى مستوىعموجودا نوعا معينا  -لةحبسب ما هي متخي  –ابعتبارها نوعاا معيناا من "أًن"، أي اعتبار النفس 
ام وردزورث ، وليالالكاين، مثة دوما إشارة لتذكر مقولة  -األًن حبد ذاتا )حبسب التحليل النفسي الفرويدي

األًن ليست وحسب موضوعا جامدا ال متجانساا، )وليست ذاات سائلة مستقلة(، اإلنسان"(.  أبو"الطفل هو 
أو ثل صورة الطفل مت  وام اليت يسقطها اآلخرون األكرب عليها؛ ولكنها أيضاا، يف أصلها، مستودع للرغبات واهل  

 فعلأو جسدها، وذلك ب سخ دائماا ومسبقا عليها صورة جسدهني   الوالدين، إذأمنيات و ألحالم  الطفلة كوعاء
أنه "أًني"،  فإن االعرتاف ابألًن على، دو اليت عند املتكلمني اآلخرين. وهكذايدوال تنبع من اقتصادايت الليب
( األصيلة والفريدة واخلاصة، بكوهنا يل بكل أصالة هو مبثابة إدراك Selfhoodابعتبارها جتسد ومتثل النفس )

، من خالهلا أكون مغواي وهدفا لرغبات وآليات الوعي مغرتبفاألًن يف األساس هي مزيج أجنيب  ;خاطئ
، فإن األًن يف النهاية هي شيء الكان الكثرية والالوعي لآلخرين.  وابستعارة مصطلح واحد من مصطلحات

بقدر ما تبلور "رغبة اآلخر" )أي بوصفها حمط رغبات وآليات وعي والوعي    6extimate"خارمجيم" 
اآلخرين(، أو حسب تعبري الكان يف ندوته احلادية عشرة، هناك شيء يّف أكثر من نفسي إىل حد أن هذا 

تولد من أتثريات غريبة من داخل الذات  Coagulation"األًني" هو يف األساس عبارة عن مزيج خاثر 
 . وخارجها

ع، ، رغم أنه غالبا ما يتحدث عنها كسطح عاكس المهلاابملرآة ابملعىن احلريف دوما ، ال يقصد الكان أخرياا     
م، ، ونستطيع القول إن خطاب اآلخرين، وإمياءاترة فيزايئية مرئية. األهم من ذلكإال أنه ال يرى أهنا فقط ظاه

هم عن ، وغري ذلك كثري ما "تعكس" ابملرآة "صورة" أحدوجوههمالتم املزاجية، وتعبريات وهيئتهم اجلسدية وحا
 "ظهوره" من الزوااي اليت ينظر من خالهلا اآلخرون له. ي اإلحساس الذي يتأتى له عن كيفيةنفسه، أ

                                                           
 .قين خارجي وحميمييعربها هشام روحانا بأكستيمية وهي لفظة من ش6  
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 (Sexuation) اجلنسنة، و أوديب ةوعقد، (Otherness) اآلخرية 2.3
 ،النظم الثالثنظرية فهم ، وبother واآلخر Other آخر-ال :ابنتظام املصطلحني ظل الكان يستخدم     

آلخر ا ؛كبريدقة إىل حد  ين املصطلحني بيسر و ميكن توضيح هذ ،أعاله( 2.2و  2.1ومرحلة املرآة )انظر 
األًن يف حديثه عن ذلك يؤكد الكان  .  alter-egosالبديلة  تاو األنوما يرافقها من  ،"اخليايل"ألًن ختتص اب

عندما يتعل   ،على ذلك عالوةا (. 2.2)انظر ضح أعاله و  كما غرابتها واغرتاهبا،  على  "،"اآلخرذاتا على أهنا 
)وغالباا ما  هؤالء اآلخرين عن ه املرءعلى أساس ما يتخيلذلك يتم فإن  ،البديلةأهنم األًن األمر ابآلخرين على 

ابحلد األدىن كة ول املشرت واملي واملشاعر، ،من األفكاربعدد  يشرتكون معهألنه يشعر أهنم ، " مثلهأهنم " يتخيل
 التيمتخهي  transference-styleاملتحولة املنحى  التصورات(. هذه لهابلنسبة  مفهومنياليت تصرّيهم 
fictions  ا جيعل احلياة مم نتمائها اجلمعي،ال واملزعزعالغامض  الغريبالنفس تقوم برتويض وتدجني طابع
 .احتماهلاو  تقبلها ميكناالجتماعية 

: "الرمزي" النظامنيمتوافقة مع  otherness اآلخريةمن إضافيني إىل نوعني  "آخر-المصطلح "يشري      
اليت ية" "الروح املوضوعوهو  ،لنظام "الرمزي"اب املتعل "اآلخر الكبري" آخر هو -. النوع األول من الو"الواقعي"

فيما الذوات تفاعل ت بهالذي  الفضاءتشكل  حيثاملتجاوز للفرد اللغوية -االجتماعية كل البىن تمل على  تش
 متخيلة أوالبا غأيضاا إىل أفكار ) "الرمزي"ميكن أن يشري اآلخر الكبري هبذا اخلصوص، و  . (البينذاتية)بينهما 
جملتمع أو اسواء كانت من هللا أو الطبيعة أو التاريخ أو ) األشياء اجملهولةو/أو معرفة  السلطةقوة  عنخيالية( 

ل يالكان املميز للتحو  حسب وصف عرف"تمن املفرتض أن  ذاتـ"ل كالدولة أو احلزب أو العلوم أو احمللِ 
السنوية األوىل القليلة اليت عقدها الكان يف أوائل  ندواتابلفعل يف الاتضح ولكن، كما  التحليلي(. 
أبدق ان بـ"الواقعي" الذي بسطه الكهذا التجسد اخلاص ؛ اآلخريةيف  "واقعي"أيضاا ب عد  هنالك ،اخلمسينيات

كما   الغري معلوم أنه ابعتباره "آلخرا"الذي يستفز ويقل  ، هو اللغز احلب والذهانما تعاطى مع يل عندالتفاص
. دراكهاإ من مث ميكنال ف بعيدة املنال،ومع ذلك  ،القريبة اآلخرية، وهو عبارة عن هاوية  "س"يرمز له ابجلرب بـ

ذه ر ه" ظل يشري مرارا وتكرارا أن فرويد صوّ مشروع علم النفس العلميبعنوان " 1895حماضرته عام  ) يف
 .(Nebenmensch als Ding كشيء  ارتنكر اجلعلى أهنا  اآلخرية

األبعاد ة يف كافكفاح الطفل الشاق تصور  دراما مسرح هي عقدة أوديب الفرويدية ، الكانابلنسبة إىل      
ياته املهنية حرص طوال ح على البنيوية، الكان اطالعوبفضل  "،اآلخريةـ"اليت تالمس  للنظمالنظرية الثالثة 
كجنس ألم واألب  ابصفتها تتألف من للعائلة النووية الربجوازية، الفرويدي املزيف الطرح  صورتعلى جتنب 
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األدوار أهنا أي  ،ذاتية-نفسية مواقفهي األمومية واألبوية األوديبية شخصيات ال ، فإنذكر وأنثى - بيولوجي
 (اجلندرين)لف اجلنسنيمن خمت كان  أي يؤديها( اليت ميكن أن بيولوجيةالطبيعية أو الليست و الثقافية )-االجتماعية

"اآلخر  ا، تظهر شخصية األم يف البداية للرضيع ابعتبارهقدة أوديبعلالكان من امللحوظ يف وصف و      
 ادر مصاحلضور يعترب وجود غامض كلي حتديدا على أنه  ،(  Nebenmensch als Ding " )أيالواقعي

حبكم ولكن  ،أدًنه( 2.4.1انظر  -الكان  لدىاملزيد عن مفهوم احلب  ذكر)سي   املهمةلكل مشاعر احلب 
، طفل الصغريلعمي  لقل   آخر الواقعي" أيضا مصدر-"البصفتها تعترب األم  هذا املزيج من الغموض واألمهية،

ل أما أن تكون كأي  -مفرط بني حتكم خان  أو صدابلتناوب ذلك يتمثل  ألطفاهلا، خطر حمدقمصدر و 
 حلضورابم التحك ما خبصوصالذي ينتاهبقل  حالة اليف وذلك  ،يواجه الطفل أو الطفلةو  . شيء شيء أو ال
األم(/ ) السؤال التايل: "ماذا تريدقع خارج سيطرتما، الوا ،آخر األمومي الغامض والضروري-هلذا ال)والغياب( 

الكان  طرح يف موضحكما هو لة  طوّ عمليات م   عربابلتدريج حيدث طفل الذي ال "أًن"تشكل إن  . "اآلخر؟
، عذلك بشكل أوساستجابة هلذا اللغز )وإن كان يعترب  ،منهيف جزء  هو،أعاله(  2.2)انظر  مرحلة املرآةعن 
 (.األبل مث ،وغريهم واألم،آخرين" -"الرغبات وذلك عند تلقيه  ،هوية األًنقيام الطفل ببناء  أثناءيتم 

زي" رمال"وجهني: ال ذوآخر -هو الاألب األودييب لدى الكان ، فإن ذكره للتوابلنسبة إىل ما سب       
 ،؟"آلخر األمومياريد ي"ماذا  :التايل على السؤال ةاألبوي الشخصية جتيب، "الرمزي" صعيدعلى الف ،واقعي"الو"

ي الذي العائل يالرومانسيف التصور كما اثلث  أبوي طرف على الطفل ارتكاز مصطلحات الكان، وحبسب 
الذي يفضي مض الغاشخصية األم  مبقصدللغز اخلاص  هو حل األودييب ي االجتماعيالثالوثالبناء  يتمثل يف

ن اأعاد الك ،بناءا على هذا بشكل مباشربـ"استعارة األب".  تستبدلفإهنا  جمهولة،رغبة وألهنا  ،"رغبة األم"إىل 
 (ضيا" رايس)يرمز له " معطى جمهول"ألي "كبنية وظيفية (  العضو الذكري)وهو ليس  7الفالوس صياغة فكرة 

اليت متكن هي  احليازةأن هذه أي  األم،رغبة شخصية ل احمور ه الذي جيعلهو و  ،يف حوزة األب هأنالطفل  يفرتض
جتعل أيضاا،  "مزيالر " الصعيدعلى و  . بطريقة أخرى رغبة األم اليت ال ميكن التنبؤ هباضبط تدجني و األب من 

البيئة ميثل  غ  ا الوظيفة األبوية الطفل حيتمل بنفسه ضوابط العقوابت واحملرمات اليت يعرب عنه نظام رمزي ط
من اخلارج زواج ، والالتعلم على استخدام املرحاضو ، امالفطمثل  خيتص هذا بفروضات،)اللغوية   –االجتماعية 
أما ابلنسبة إىل  ،أدًنه( 2.4.1انظر الفرويدي -الالكاين، و "اإلخصاء" ابملعىن exogamy "األابعدية"

 التابوالطوطم و فرويد يف  ذكرهااليت يف القصة األسطورية شخصية األب  فهي عنهنا،  آخر الواقعي-ال
                                                           

 بيولوجيبالمعنى ال يترجم أحيانا بالقضيب، لكن رأيت أن تعريبه كما فعل هشام روحانا أفضل ألن له معنى خاص، يتجاوز معنى قضيب 7 
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أخوي يف حشد  ويعيش ال يقيده أي قيد،الذي املستبد ( Urvater)"األب البدائي"  ، وهو(1913)
 Real هذا األب البدائي الواقعيميكن القول أن  ،رمزي(الإلخصاء )ل الكليالقانون من  مستثىنو ، متوحش

Urvater  خيل الطفل حيث يت، رمحهاوتنشأ يف  ،عقدة اوديبدها اليت تولّ  وام )فنتازاي(اهل  هو من صنيعة
يعرب ف زائمن وراء حجاب  متسرتةا ، "حتت السرة"أشياء  شي عنيابلظلمة  رهمكفّ و  ابلتلذذمنغمس مشهد 
 .قوانينهالسلطة األبوية و ا "رمزية"عن 

ع توزّ ت ،ومع ذلك ."الواقعي" و"الرمزي"أبعاد على  يتوزع آخرين األمومي أو األبوي-الالطفل مع متاهي      
 ،املبكرة لعقدة اوديب تهتفسريا يفالنظر  فرويد أعادلقد و  .متباينااليت يف طور التشكل توزيعا املختلفة الذوات 
أن فكرة  عارضام، الفتيات وأد ألوالاسواء ألطفال اليت لبني ديناميات أوديب  التماثلالضوء على عدم  وسلط

ا، عند تناول الكان الحقا لقد أبقى ، وابختصارأوديب.  عقدةل مماثلنظري هي  اخلاصة ابلفتيات إلكرتا" عقدة"
 اجلنسنةرة قدم الكان فك ويف هذا السياق،بينهما،  عدم التماثلبأتكيد فرويد ، على اجلنسي الفرقموضوع 
بقدر   ترمجته اوم دوماابستمرار، ولكن تق صلدة تؤكد عليهأي كواقعية فرق اجلنسي، لا "واقعي"اليت متثل بصفتها 
 مبينكونه وال   ،ابيولوجي اجنسيمعطى كونه نظراا لعدم  اخليايل". ""الرمزي" و يمالنظيف وقائع متعلقة اب كاف  
هو املسؤول عن عدم وجود عالقة طبيعية و/أو ثقافية ميكن  الواقعي اخلاص ابجلنسنة فإن ،اجتماعياا جندراي
 األوضاع وتصور، (الكان "ال وجود لعالقة جنسية"ملقولة )وفقاا  املتجنسنة األوضاعيف  وترميزها متامامتثيلها 
ة بني ن ال وجود لتقابل جوهري، وال وجود ملقايسة اساسيأبالنفسية اليت خصصت للذكورة واألنوثة -البنيوية
قهم مع بعضهم ال تدل على تطاب ،هم القائم على اقتصادايت ليبيدية متمايزة األنواعيبالذوات، إذ أن ترت أوضاع

 )رغم تفاعلهم(.

 
 اقتصاد الليبيدو  2.4 

تحفيزية لاآلليات اعن ، و بيدييفرويد عن االقتصاد الل)ما وراء علم النفس(  اسيكولوجي-ميتا يستند     
 طارهاتوسط إبوقد شرحها الكان و  ،(ابألملانية Triebالدافع )، على نظريته يف األساسية للحياة النفسية

  أخرى من عنده.مفاهيم وأضاف عليها  ،فرويد مفاهيمصياغة بعض حيث أعاد  النظري الفرويدي

 

 طلب، الرغبة واإلخصاءاحلاجة، ال 2.4.1
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عبارة عن هي  احلاجات، فيف النظرية الالكانيةمصطلحات ثالثية املفاهيم طلب والرغبة احلاجة والتشكل      
اإلمالءات هبذه  نيالبشر مثقليولد من حيث كونه كائنا حيا، إذ لإلنسان  حيوية فطرية بيولوجيةمتطلبات 

 ئهاعن إرضاعاجزون م لذلك فإهن،  Hilflosigkeit عن العجز فرويدوحبسب طرح  بدء،ال اجلسدية منذ
 .أعاله( 2.2مرحلة الطفولة )انظر  ذ بدايةمن طويلألمد 

ن يعرب عن مضطر أفإنه ، البدين والعقليمسرية منوه  طوال يف اآلن معا حمتاجالرضيع عاجز و  وحبكم أن     
الكان يف ظرية نل وفقاآخر -بعاد الثالثة لآلخر والحبسب األ) إذ يلجأ هلم منه،  سنا آلخرين األكربلحاجاته 
بكاء، ن مبكر ابليعرب الرضيع يف سوابلطبع . ضائهاإر احتياجاته و تلبية طلبا للمساعدة ل( أعاله 2.3انظر  النظم،

قبل أن يكتسب القدرة على الكالم وذلك  ،عما هو يف حاجة إليه ،، وما شابه ذلكاتمياءاإلو ، صراخالو 
يضطر الرضيع إىل  ،يف هذه املرحلة املبكرة. طلباتمعن كبار السن من حوهلم من   ، ويلفتون بذلك انتباهاللغوي

ه ، أنت أ"مثال: )هذه التعبريات "معىن"  لفهمعلى هذا النحو  يتواصل معهمعلى اآلخرين الذين أيضا االعتماد 
 من خالل هذه، و ذلك(غري ، و  "" لذا حان الوقت لتغيري حفاضاتك ه ، هذا يعين أنك متعب"أجائع"، "

تسب هبا املراحل األوىل اليت مل يكيف  الطفل  دراية أو من دوهنا، سواء عن  هؤالء،، يشارك التفسريات العفوية
 اجتماعي،بوسط  دثحتاليت  التعبرياتهذه  وداللة احلاجاتبني أن يربط يف  ،قدرة على التلفظ اللغويالبعد 

ؤالء يقدمه ه، فإن ما ذاهبو . "طلباا "تكون أن  داللة  أصوات وحركات الطفل اآلخرون على  يضفيوبذلك 
ال يعين أنه ال ذا هو  ،حبد ذاتا احلاجاتاملساعدة يف تلبية ابإلضافة إىل  ،يفيد نوعا آخر من املساعدةاآلخرون 
كذلك إهنا  إذ  قبل مرحلة الكالم اللغوي، ،الدالة عليها تعابريالو احلاجات على اإلطالق بني  عالقة طبيعيةتوجد 

هذا  ا علىهب ذاتياا وتلقائيااواعني وعياا  ليسوان الرضع إ ،ميكن القول ولكن، ي.األطفال السلوكمبخزون  تصلةم
 مدركني إدراكا او على أن يصبح يف مساعدتم أساسيةا  تساهم مسامهةا  عليها برعايتهمالقائمني  النحو، وردود

 .بني احلاجة والتعبري عنهاأبن مثة اقرتاًن  صرحيا

ن )خاصةا و خر ن واآلو آخر -ال يؤثرو  ،عاجالا يكتسب القدرة على الكالم اللغوي فإنه  ،الرضيع يكرببينما       
 ملتجاوز للذاتآخر حبسب النظام الرمزي ا-ودوال الكبري العالمات ينقلون من بصفتهم  ،تفاعلهم البينذايتيف 
على سبيل . والطلبات احلاجاتبني اليت تقرن الروابط  يف خل  اا متزايد أتثرياا  أعاله( 2.3و  2.1.2انظر  -

 يعرباليت قواعد الوضع على اإلصرار يبدأ اآلابء عادةا يف  ،التنشئة االجتماعية والتعلمعملية ، كجزء من املثال
ا" "يف معينة بطريقةدوافعه و  ،متطلباته عنيف حدودها الطفل   )"قل" من فضلك "و" شكراا لك "" "اسأل جيدا
 يتحتموهكذا يتعلم الطفل أنه  . ( وغريها من التعابري األخرى ، ال نصرخ عندما نشعر ابجلوع ،" العائلةهذه 

التعرف ل ( من أجاألم واألباآلخر هو ، )يف هذه احلالة التحدث بهواستيعابه و  ،آخر"-عليه قبول "خطاب ال
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 يطلباأن  الطفلة ى الطفل أوعل يتحتمابختصار،  مرضية.  بطريقة التعاطي معهاو  ،هبا قراراحتياجاته واال على
 آخرون واآلخرون،-الميثلها اليت  االجتماعية الرمزيةنظمة قد فرضتها األ ،اتتوافقشروط و صيغة حمددة بلوفقا 

ديناميات  فعلباحلاجات اجلسدية الطبيعية، الرمزية يف هناية املطاف "تطمس"  اآلخريةدوال يؤكد الكان على أن و 
ذه احلاجات من هاالقتصاد الليببدي  ه ينزعوهو الفعل الذي على أساس. البينذاتية واملتجاوزة للذاتيةالطلب 

 ،الناشئةو  الناشئ يف نفسية يرتسبالكثري من هذا و  . إىل القوى والعوامل الثقافية إخضاعهاو  ،جوهرها الطبيعي
 .أو حياتا هطوال حيات لديه دي( على االقتصاد الليبيالواعيةأتثرياا حامساا )غالباا بطرق  ؤثريوبعد ذلك 

ل من بكوعالقتها  ،صيغة خمتصرة لتحديد "الرغبة"، يقدم الكان (1958)عام " الفالوسداللة “كتابه يف       
ا تعين هذه ماذالطلب، لكن اليت تبقى بعد أن ت طرح احلاجة من الرغبة هي  وينص على أن، والطلباحلاجة 

ن االعتبارات تفيد أكثر مداللة فائضة ، تصبح مثقلة بطلبإىل  املعادلة ابلضبط؟ من خالل ترمجة احلاجات
 التابعة ،رط البقاء حياا شمستوى اليت ترتفع عن طلبات احليوية احلمل الزائد من املعاين تملالبيولوجية؛ تستويل ا
احلاجات  يفتجارب الطفل ل خر واآلخرآ-ال يضيفهإىل حد كبري بفضل ما و  . ةالبسيطلمملكة احليوانية ل

أو  استجابة لطلبهكون ت الطفلةأو  الطفل حاجاتفإن تلبية  ،رمزاي-ااجتماعي طلبابتفسرياتا املرتاكمة بصفتها 
-الهؤالء  حيال التعامل مع أو موقفها ما هو موقفهحتدد اختبارات عبارة عن يف املقام األول  هاجيعل لطلبها

من  يصدر لطلباستجابةا الوالدين  أحدمن قبل أطعمة معينة إن احلصول على ف. املعنيني آخرين واآلخرين
إىل تناول  تهحاج تلبيةالبد من أنه والديه قد فهما ليس فقط  هأبن الطفلةأو  الطفلقد يفيد  ،جلوعاب شعور

. لذلك ديهماأثرية، حتتل األولوية لتتمتع مبكانة أو أهنا  أنهو  ،ماحيباهنأيضا أهنما  ،ولكن األهم من ذلك الطعام،
ما  ،= الرغبة" احلاجة -ابلعودة إىل معادلة "الطلب طلب للحب، و  األساسيؤكد الكان أن كل طلب هو يف 

لحب طلب لهو  ،ابإلضافة إىل ذلك ،بل، وحسب عن تلبية احلاجة اليت ع رب عنهاليس  ،طلبال عندي رغب به، 
 .حبد ذاته

ي ها ه حسناا،" "،مهات )"أريد ساندويتشاألابء و آللمألوفة جدا ال تنتهي طلبات األطفال اليت       
ديدة ج هذه لعبة حسناا،" ، "جديدةلعبة  ريدإليك مصاصة" ... "أ حسناا،" "،ساندويتش" ... "أريد مصاصة
به  حيتجقوي احتجاج خائرة ضد  كمواجهة "م هذه الطلبات، فيأيت الرد بـ"اله" وهكذا دواليك إىل أن تنهك

الرغبة من  يفعلى وعي بقل  مشابه يكمن ، األم أو األب أو غريمها، سواء الكبارإن  األطفال يف هذه احلالة(.
"كل شيء" م هل جناح ميثل ق حتشيء أو ب ظفراللعجز حيال الشعور اب، الذي يصاحب اخلاصةخالل جتربتهم 

عاطفية العالقة لاوابملثل، ال يكتفي الشخص البالغ يف  . إىل األبد ي نشدينتهي كل ما  لذي ابحلصول عليهاأي 
ا  ن قبل آخر مالتأكيد دوما تكرار على هي هو أو إذ يصر  فقط،واحدة مرة قد أحبه  احملبوب نأبن يعلم أبأبدا
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هوامش  ح، تتضحبسب الكان" )كما لو مل يكن هناك أتكيد كاف  على اإلطالق(. : "أحبكبعبارة به انمعني
أو الكبار،  ألطفالسواء  لدى اهبرشها، مطلقا الذي يظهر كشعور حبكة تعود دوما، وال تزول  االشباععدم حالة 

 أيضا،ملوازية هلا اة "احلب" املتضمن يف كل طلب من الطلبات، وذلك يف الفائض، ويف اشباع الرغبة يف ماهي
و  2.1انظر ) الكانلدى  اآلخريةأو  خرآ-نظرية النظام للستحيل على أساس املاستحالة فالطلب هنا هو 

 االنزالقحلركية و م اباليت تتسالواقعية  لآلخرية اليت ال تقبل أن تتحول إىل موضوع السلبية تغدو و  .أعاله( 2.3
موضوعا  عية(،االالو  وألواعية اسواء آخر الواقعي -لا رغبةوغري ذلك من  تثبيت،و  ،دوما هائمة)مثل: عاطفة 

يف  جمددا، اجلوع(، لنضرب مثال لطلبكجزء من استجابة ليقدم  كموضوع قد اعد )أي،   اواثبت ا ساكناإجيابي
فإنه ، ذيةاحلاجة إىل التغ يليبالذي غذاء توفري الو  ،ألكللطلب لاآلخر ميكن أن يستجيب  آخر و-ال حني أن

يف  (" و حبهاأ "حبه اجلانب الغري موضوعي من ،)أي أو رغبتها نواة رغبته كينونةحتويل  ال يقدر أساسا على 
 2.4.3انظر  ،هنا قريبااذلك  تناولي  كما س  ، )يشاهبهمع الطعام وما  متنحى ملموس من بني أشياء أخر  موضوع
 يثريها الشعور اليت – ا هو طالب رغبةوكل منّ  –جانب طاليب الرغبة يف الواعية والالواعية  واماهل   تظهر .(أدًنه

 رسمن طري  ع اشباعها يستحيلخلف رغبات ر ستستو  .املصاحب للرغباتواحلتمي  الالزم االشباععدم ب
كل شيء" "من حيث كونه ميثل (، معاودة احملاولةحىت يف )عليه  يظفرمل  موضوعتتضمن وجود سيناريوهات 

اليت تطرحها لة سئاألعلى إجاابت  مثة ،)الفنتازية( اهلواميةيف هذه السيناريوهات  عالوة على ذلك نظفر به،حني 
ا؟"(. ؟)"ماذا يريد اآلخر  الواقعيآخرين -لا يفاملتوارية رغبات ال  ويريد مين حتديدا

هو جزء ال  -كما هو واضح اآلن–آخرين الكبار( -النظام الرمزي )أي خطاابت ال دوالإن تدخل       
جسم  إىل سربتتمن خالل اقتحام هذه الدوال اليت  ؛الرغبة-الطلب-احلاجةالقائم على  املثلثيتجزأ من نشأة 

وعقل الطفل اليافع، تتحول كينونة احلاجة بذاتيتها األصلية إىل ذات للرغبة، مارةا عرب حقل الطلبات )بكل 
 بـ ةرغبة احملظور ال إىل ذاتالكان  يشرييفرض عليها "املنع" )جرباي  الذات همثل هذمعىن الكلمة املضافة هلا(.  

أبن ال تصل  عليها ررق  ، إذ غري طبيعيمسار إىل  منحرفةا  ،الطبيعيةعن حاجتها  مغرتبةا رغبتها  فتصبح . "($"
خصاء الفرويدي إىل "إخصاء اإلحّول ، أعاله( 2.3أوديب )انظر عقدة ل الكان مراجعاتخبصوص و  . املتعةإىل 

، يشي خب يكونأن بدالا من ، و رمزي" ا حقيقياا أو متخيالا  هفإن ،أعضاء اجلسدتكامل  معني يهدد طرمشهدا
 التأثريات  حيرك

 
املرحلة يف  ، وذلكرياليت تؤثر على الطبيعة احليوانية يف البش قةقلِ الثنائية اجلسدية والنفسية امل

 احمليطة،مزية السياقات االجتماعية الر اقتحامها وخضوعها إىل ومرد ذلك هو .  ابلنضج بعد العمرية اليت مل تتسم
 .الداللةتعترب غريبة  دواالا وجعلها تعتمد 
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 Jouissance والتلذذالدافع   2.4.2

 االشباع لتحقي إجياد وسيلة يصبو إىل دافع  إىلالتسامي  فضييالفرويدية،  driveيف نظرية الدافع      
(Befriedigung)  قد كان موجها  ،مبكر هدف عن" )أي انسداد مسارها الساب  الغاية-كبح" مقابل

من وراء  (Ziel) الغاية أنوهو  ،رأاي غريبافرويد أيضاا  يرى، ولكن، كما يالحظ الكان . (موضوع-إىل دافع
 يف ةاحملدد) غايتهإذا كان  االشباعق  حيأن  دافعكيف ميكن للومن هنا أييت السؤال:  . االشباعهو دافع أي 
و  غايةبني  زميّ على هذا يف أنه  الظاهر؟ رد الكان على هذا التناقض الفرويدي تك بح( قد  االشباع حتقي 

، فإن هدفه )احلقيقي( البد من كبحها غاية الدافعيف حني أن  ;سيكولوجي–كوجود ميتا   الدافع"هدف" 
توضع قد وائ  حول أي عال تتوقف حتوم بتكرار ركة ليس سوى االستمتاع حب وذلك ألن هدفه -يتحق  دائماا 

 .طريقها يف

سالفوي  ناصرهاي) للتوذكره أعاله ما سب   تساند، و على نطاق واسع، وهي قراءة جتد قبوال معينةترى قراءة      
)انظر آنفا، نا رأيسب  أن كما و  .الدافعبني الرغبة و  كان يفرقن ال أ، (كانيةال لاواملدرسة السلوفينية  جيجيك
 ،هو السعي املضطرب والقل  الذي ال يفضي إىل نتيجة جمديةأعاله( ، فإن اخلاصية األساسية للرغبة  2.4.1

من شيء يم تفإهنا ، لعدم اشباعها يف وضع معل  هي وبينما . "كل شيء"بكونه  هما تريد تنال الرغبة ال إذ
إن  . يجل(ه حبسب وصف" يف حركة منظمة شبيهة بـ "بالهنائية زائفة/رديئة ) واليكدوهكذا  ،إىل شيء آخر

 القبضستحيل ي متالشية بؤرة حتوم حولرغبة  تتغذى من ،دويمن الليب لذة منحرفة منالدافع يستمد قوته 
غذى من خالل السعي لتحقي  االشباع، وذلك أبن يت عطشهدافع ال يروي، اا حمبط يكون "التلذذ"حيث ، و عليها

 .الرغبةبنهم من عدم اشباع 

)وهو املفهوم الذي ارتباطاا وثيقاا،  Jouissance ابلتلذذالذي يرتبط نظام "الواقعي" ال كما هو حال        
الكان  مسارط . حبلول هناية خمعينة ةصيغدد بأن حي   العسريفإن التلذذ كذلك من ، (هناية اخلمسيناتيف برز 

اسعة من و  انقسمت وجتزأت إىل جمموعة ،ذا املصطلح عدداا كبرياا من الدالالتهل أصبح ،يف بداية الثمانينيات
 "كلمة ت رتك   ،يف اللغة اإلجنليزية الكان مباحثيف  ،وإن كانت متصلة ببعض ،املتمايزة عن بعضهااملفاهيم 

Jouissance "، وهي ،، نظراا ألن مكافئها يف اللغة اإلجنليزيةدون ترمجةمن  ،ابألعم األغلب 
"enjoyment ،"ة.لفرنسيبلغتها األصلية ابلكلمة اليت تفيدها ااجلنسية  ال تلتقط داللتها 

بني الدافع  الالكاين الفارقهو اإلشارة إىل " تلذذ" مفردةأفضل طريقة للبدء يف فهم ما يعنيه الكان عن      
الفاضح  "املوت دافع" مفهوميف  فرويداليت حددها شروطها وذلك فيما خيتص ب ،أعاله( 2.4.2والرغبة )انظر 
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(Todestrieb)  ما وراء ه "كتابألول مرة يف  طرحت فع املزدوج )انظرية الديف وقت متأخر يف  الذي ص يغ
قع يأيضا  وه " لدى الكان التلذذ، فإن "يف مفهوم "دافع املوت" لدى فرويدكما و  .(1920عام " مبدأ املتعة

، مما وتامل عن دافع هو ه ميكن القول أن كل دافعأن 1920 عام يعتقد فرويد بعد، مبدأ املتعة" ما وراء" يف
وازن واإلشباع الت كما يف  اللذة،عكس سعي بمعينة، وأوقات  رمبا يعمل، على األقل يف نواح   دافعيعين أن كل 

؛ اإلحباط وفشل الرغبةحالة " من التلذذ" الدافع الالكاين على نفس املنوال، يستخلص . ، وغري ذلكوالثبات
 ،"اللذة وراء مبدأ ،تلذذ"الدافع لد يوّ هلا، و  اكوهنا اشباعتكيف مع الغاية املراوغة للذة بي التلذذ يف حني أن هذا

يف حملتملة ا واملازوخيةإن العديد من اآلاثر السادية ف ،ومن هنا. الرغبة نفسها على وجه التحديد بكبح وذلك
 ا.ختيله العسريليس من  دييهذا اجلانب من االقتصاد الليب

حاكم مهيمن ك  1920يف عام  اللذةمبدأ  تركفرويد إىل  تدفعلعديد من الظواهر السريرية اليت واحدة من ا     
، على وجه التحديد – (Wiederholungszwang) "التكراري قهرهو "ال ،على النفس برمتهاساب  
)تشمل األمثلة على ذلك اضطراابت ما بعد الصدمة، وما  الصادمأو لألمر املؤمل و/النفس القهري املقل  تكرار 

(. بالوعي أنفسهم نظمها العصابيو ينيسمى "رد الفعل العالجي السليب" ، واألنواع املتكررة من اهلزائم الذاتية اليت 
انونا" ابعتباره "ق اللذةمبدأ  حكمأي شيء يتجاهل أو يعطل  رصداملوت هي  دافعنظرية وظائف واحدة من 

يف بعض األحيان   Jouissance" التلذذ" ، تشري كلمةيف جهاز الكان املفاهيميو أساسياا للحياة العقلية. 
 ذاتيةاليف  اهلادئ واللطيفتوازن اللتجارب أو األحداث اليت تزعج اأيضاا إىل قوة/اجتاه سائد يفرضان تكرار 

 مع "الواقعي"(. التلذذ)ومن مث ارتباط  ،لواقع اخليايل الرمزيالنفسية ل

 الكائنهذا يتضمن و  - املتكلمةمن األًن والذاتية  كالا ككائن بيولوجي    اليت يكتسب هبا املولودعملية اليف      
من خالل  ،املخلوق البشرييفقد يفرتض أن ، و الرمزي-اخليايل واقعلامصفوفات  ينضوي حتتاحلي الذي 

خلام )سواء  ا املركز بكثافته املباشرالتلذذ إىل املسار الذي به يصل أعاله( ( ،  2.4.1اإلخصاء الرمزي )انظر 
حقا أبثر رجعي، وام الذي أييت الاهل  اخلطي أو الزمين أو  التكويين العضوي يف تطور وقائعيا صلباكان هذا حداثا 

ا مب اا فقط متنكر  عودي، قد فقدته الذات املتكلمةيفرتض أن (، والتلذذ الذي فإهنا مسألة معقدة يف نظرية الكان
ا يكون م، أو  دجمهأو ال ميكن  لذي ي عدم،األمر ا يواجهأن التلذذ  دودة" ، أياحملتجارب ال"ا بـميكن تسميته

دائية، ابالنتهاكات الع -السياقهبذا - التلذذتعل  ي، وابملثل . حيتملما ال ميكن أن ، أو  ا، أو صادمعارما
 عبأن يستو للكائن املتكلم  ،إذن، إن مل يكن من املستحيل العسري،ومن  . ، وكسر احلواجزوخرق احلدود

 .دوما التلذذإشكالية مع بال استقرار يتعايش فرض عليه أن ي  ، بل هويهضم هوحيتمل التلذذ
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  Fantasy and Object a" أ"ام واملوضوع و  الُ  2.4.3

كخطاطة   اتواماهل  مع الكان  تعاطى، يف احلياة النفسية التهومي عنفرويد  نقاشعلى خطى 
Schematization ى مستوى سيما تلك اليت تعمل عل ،)مبعىن مشابه ملعناها لدى كانط( يف الذاتية الراغبة

 بليتشكل ويدار من ق حمددموضوع ما نريد ونتمىن من فإن  ،أ خر وبكلمات . األساسيةالالوعي تكوينات 
هذه الذات الراغبة تتصرف بسلوك  جاعالا  هو عبارة عن شغف بشيء ما متفرد ومنوذجي، ،قالب عام خاص

 تكوينتج عن الًنهو بشكل أساسي التفرد  القالب ملا هو ي شِغفهذا ، و الرغبة معني من موضوعمقابل يف حمدد 
أي األعراض ضية ]الع ر  يف مجيع مظاهره احلامسة  ديإلمكانية االقتصاد الليبي مفارقةيعمل كحالة فإنه  واعي،الال

اليت ظهرت بفعل الرغبة  ذاتيشري $ إىل  ،(  a◊ $ ) الكان هولدى جربمي اهل وام . األمراض[ اليت تظهر يف
 أعاله(. 2.4.1و  2.3)انظر آخرين -ال الذي حيدث بتأثري التقسيم أو احلظر  ما ينتجه

يف املذكور  "أ"وهو املوضوع  ،(object petit a )وهو ابلفرنسية الصغري املوضوع" إىل أيشري حرف "     
، ألن هذا object a" وضوع أامل"يف  "أ"الكان حرف  واستخدم، "سبب الرغبة-املوضوع"  :عبارة الكان
صبو له ت الذيملا ميكن أن يكون مؤهال أبن يصبح هو "كل شيء"  مبثابة كيان خاص مفرتضهو "املوضوع" 

ملوضوع الرغبة  transcendental ملتعايلا-هذا اخلطاط الليبيدي . أعاله( 2.4.1ذات الراغبة )انظر ال
لتكون  ةالليبيدي-ةنسياجل ةابنتقاء موضوعات جتريبية معطاة يف اتريخ وخربة املرء العاطفيهو "املتسبب" ( "أ")أي 

غري أن هذه البدائل ليست دائما كافية ومرضية ابلضرورة، وذلك  . كل شيء"ال"هذا حمط الرغبة كبدائل عن 
(، عنها بني موضوع "أ" لله وام )وهو ال يقتصر فقط على ما هو جترييب التغاضيأو  اردمهألن مثة فجوة ال ميكن 

إن و   .واملستقبل يف احلاضر تتقمص بهاليت واملوضوعات التجريبية  ما ترسب ابلذات من املاضي،عالذي ينشأ 
ائض الذي أبن تقوم بتجسيد الفيل ، حمكوما عليها إىل حد ما خيا-يف واقع رمزيتقع هذه املوضوعات األخرية 

 .("أ")أي هو املستحيل بصفته البعد احلقيقي للموضوع  بال هنايةيظل يف حالة احنسار وتواري 

  (a ◊ $)وام اهل    (Matheme) جربميمرة أخرية إىل  عودةا      
 
الذي يبدو على شكل " عنّي ، ميكن قراءة "امل

الرمز املنطقي   ∨ اثنيا: ]"و "[( ؛ لالقرتان)الرمز املنطقي  ∧ أوال:على أنه تكثيف ألربعة رموز: ة املاس
وفقاا  "أقل من"(. )الرمز الرايضي لـ  > ورابعا:"أكرب من"( ؛ )الرمز الرايضي لـ  < اثلثا: لالنفصال ]"أو"[( ؛

الذات  وضعت  الذي من خالله هوام أساسي الواعي يدجبها ويقودها ، فإن رغبات الذات اجلربينظام الكان ل
متثل،  >و  <و ∨و  ∧سبب الرغبة )أ(. ومن مث، فإن -هبا من موضوع طاب  مع ما خيتصالراغبة )$( ابلت

، االقرتانجتسد  املوضوعات الفردية . (أ)مقابل  ($)، املتغريات احملتملة ملوضع بطريقة فضفاضة ومفتوحة عمداا 
ماج أو الندتدل على االفريدة  واماتاه   ة أنبصف، " يف أمناطها اخلاصة"أقل منواالنفصال، و"أكرب من"، و
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دية أو و العبو ، أأو اهليمنة ) "أكرب من"( التسيد، أو االزدراء أو الرفض )االنفصال( ، أو التكافل )االقرتان(
اليت ة عاألساسية األرباألصناف هلذه  ملا قد تكون  ،احملتملةاألخرى  من املواضعات ، وأايا اخلضوع )"أقل من"(

 االجتماعية. التقارب تؤطر

بتعبري أدق، يف و . خرآلا اا اختصار  يعين8" أ"حرف كان ،  مرحلة املرآةالكان املبكرة يف  أطروحاتيف بعض       
ًن هي أعاله(. األ 2.3و  2.2األًن اخليالية )انظر اآلخر الصغري كيف املقام األول إىل   "أ " ، يشريهذا السياق

يتكون مركب  هو حاضر بواسطةبقدر ما  "أًني"على أنه  دراكهإب أخطئالذي  me "أًني"، وليس "اآلخر"
 (اجلشطالية -املصو رة) مثلما صورة اجلسم كما يف  proto-subject أصليةموضوع خارج عن ذات من 

، رحلة املرآةيف إطار ملكلمات والسلوكيات. هذا املوضوع اب توظفاليت  الواقعيةآخرين الرمزية و -ال واهتمامات
 تشتبك ا، فإن األًن حبد ذاتكشركاء خياليني"األًنت البديلة"  )غالبا كـ"أ" مضافة إىل شيء ما( "أ"  أيضا حيدد
 .نفسها دوما ابإلحالة على هؤالء الشركاءفتعرف  ،عنهم وال تنفصل هبم،

: كال األًن أ املوضوعمرحلة املرآة و معىن "أ" يف ك ابلفعل خيط من االستمرارية بني ل، هناعالوة على ذلك     
 آخر؟ " و "كيف يل أن ألتزم-يريد ال "ماذا :احملتومة على األسئلةالذات إجاابت  مها( "أ")مع  وام( واهلـ"أ")ك

، ةالرايضي رموزهمثل بقية لدى الكان، "أ" تقارب و  أعاله(.  2.3آخر؟" )انظر -برغبة المبوقف حيال ما يتعل  
هو ما خرون آ-ما يرغب به ال: خانة ميكن أن يشغلها أي عدد من أي نوعابعتبارها  العامل املتغري يف اجلرب

، ستقرتيف األخري مساعيي وتطلعايت اليت ال  يهددوهو ما . آخر-، لكي أكون موضوعاا لرغبة الجيب أن أكونه
عكس يولكن ، يف مجيع احلاالت ، آخر املعين الذي ال أزال متعلقا به، إخل...  -ما قد حيدث كذلك للو 

 آخر".-الذي يشري إىل أن "رغبة اإلنسان هي رغبة الالكوجيفي -حرف "أ" شعار الكان اهليجيلي

 

  

                                                           
 8 a  مقتبسة منautre أي اآلخر في اللغة الفرنسية 
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clinique et culturelle. 

 Lacanian Ink. 

 London Society of the New Lacanian School. 

 Paris-USA Lacan Seminar. 

 Philadelphia Lacan Study Group. 
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http://lacangroup.org/
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