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 .   علي أسعد وطفة – بقلم

 

اللغوية من أبرز النظريات اللغوية  Jaque Lacan (1901-1981) تعد نظرية جاك الكان

السيكولوجية املعاصرة وأكثرها أصالة وتفردًا. لقد قدر لعبقرية الكان اليت جتلت يف ميدان 

اكتشافاته األصيلة للعالقات القائمة بني قطيب اللغة والنفس اإلنسانية أن تدهش عقول معاصريه 

اء نفس ولغويني وأن تأسر خياهلم وأن تدفع بتصوراتهم خارج دائرة املألوف وأن تناديهم من علم

  إىل التوغل حبثًا يف أعماق النفس اإلنسانية حيث تكمن األسرار األوىل للكلمة اإلنسانية.

ففي أعماق النفس اإلنسانية تضرب الكلمة جذورها عند الكان ومن هنا يرتتب على الباحث 

 أعماق النفس اإلنسانية باحثًا عن أسرار اللغة راصدًا لقانونية الكلمة اليت تتوغل يف أن ينّقب يف

  باطن النفس ويف رحاب مكوناتها الالشعورية.

ولكنه  L'Inconscience ينطلق الكان يف نظريته اللغوية من نظرية فرويد العبقرية يف الالشعور

ويطابق بني مفهومي اللغة والالشعور عند  يضفي على البنية الالشعورية هذه طابعًا لغويًا

اإلنسان، فجوهر اللغة الشعوري واللغة تشكل منطق الالشعور وماهيته. هذا ويعلن الكان يف 

بأن "العلم الذي يبحث يف الوعي هو بالتأكيد علم اللسانية فالالوعي  1966مقابلة أجراها عام 

إن ما تكشفه جتربة " :Ecrits لكتابات. ويؤكد الكان يف ا1يتكون كلغة ويظهر يف مظاهرها"

  .2التحليل النفسي هو بنية اللغة بكاملها"

يعرتف الكان لفرويد بفضل اكتشافاته للعلم واإلنسانية وخاصة طريقته الرائعة يف سرب أغوار 

النفس اإلنسانية ويشري هنا إىل دور الكلمة يف جمال التحليل النفسي واليت تشكل املنطلق 

فاء املريض: فكالم املريض يشكل الوسيلة الوحيدة لشفائه يف جمال التحليل األساسي يف ش
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النفسي وهي كلمة السر من أجل سرب أغواره. فالكلمة هي الوسيط الوحيد من أجل التوغل 

داخل النفس اإلنسانية من جهة وهي من جهة أخرى أداة احمللل النفسي. واملريض لتحقيق 

بالدور الصاعق للحرف  1957ف يف احاررة ألقاها عام الشفاء وهو من هذا املنطلق يعرت

  وأهميته يف بنية الالشعور وهو اجلانب األرحب للحياة النفسية عند اإلنسان.

نظريته حتت شعار العودة إىل فرويد وبالتالي فإن الالشعور الذي ينطلق منه ورع بدأ الكان 

أن يبحث يف معطياته الرمزية بصورة خالقة  وحاول (3)يف بناء نظريته هو الالشعور الفرويدي

وتنضح بالعطاءات األدبية الساحرة من جهة  ،آسرة تفيض بالصور االبيستيمولوجية من جهة

أخرى ومن هنا ميكن القول أن نظرية الكان اللغوية تشكل نزعة عناق أصيل ساحر بني علم 

  ة.وعلم اللغة. فلنتأمل إذًا يف بعض منطلقات هذه النظري.النفس 

بل لغة هلا  ،فهو كيان من الدالالت الرمزية ،ينطوي احللم عند فرويد على بنية رمزية

قوانينها اخلاصة وعملياتها احملددة ووظيفتها الرمزية. ويف هذا امليدان تربز أهمية الكلمة 

 كما تتبدى أهمية اإلشارات والدالالت الرمزية. فالنظام الرمزي يشّكل بالنسبة للكائن ،وأولويتها

إن النظام الرمزي يلعب : ومن هذا املنطلق ميكن القول  .البوتقة اليت يتشكل فيهااإلنساني 

دورًا حامسًا يف بناء الفرد ويف تشكيله وهو بالتالي جيد تعبريًا لوجوده يف ميادين الكالم 

  واللغة وسلسلة الدالالت الرمزية.

قدة أوديب. منطلق الكان يف الكشف عن أهمية النسق الرمزي يف عالرمزية شكلت هذه الرؤية 

فعقدة أوديب ال تنطوي على ثالثة أبعاد أساسية )األب، واألم، والطفل( فحسب بل تنطوي 

إضافة إىل ذلك وبالضرورة على بعد رابع وهو البعد الرمزي الذي يسمح لكل فرد أن يأخذ 

 واحلق يقال إنه إذا استطعنا أن نزاوج بني كل زوجني من األبعاد )األم واألب، وضعية حمددة.

األم والطفل، األب والطفل( فإن إدخال بعد رابع أمر رروري وذلك من أجل خلق ورعية 

التبادل الرمزي ومن أجل بناء العالقات بني األشخاص واليت تبنى على أساس العالقات يف 

مستوى الكالم. وذلك كله يؤسس جوهريًا ما ميكن أن نسميه بالعالقة الثالثية وهي العالقة 



 
4 

قوم من خالل التفاعل اخلاص بالعالقة بني جوانب الصورة واجلسد والكلمات الرمزية اليت ت

  اليت تعرف بها األشياء وُتسمى.

  بنية الالشعور وبنية اللغة:

يشري الكان يف هذا املستوى إىل أهمية االكتشاف الفرويدي الالشعوري وذلك بوصفه نظامًا آخر 

ر عند فرويد ميتلك قوانينه اخلاصة ويتضمن . فالالشعو( 4)خيتلف عن األنظمة ما قبل الشعورية

عملياته األساسية مثل التكثيف والتحويل. ومن هذه الزاوية ينطلق الكان لتحليل هاتني 

العمليتني يف إطار صيغة علمية لغوية. وهو يف هذا السياق يبين نظرية حقيقية متكاملة عن بنية 

توقف عن أهمية اخلطاب داخل الالشعور الالشعور. وهذا ما يدفعه إىل رحلة البحث اليت ال ت

  ويصل إىل نتيجة تؤكد أن بنية الالشعور بنية لغوية بالدرجة األوىل.

اليت تتمثل يف استبدال داللة بأخرى تقارب عملية  Condensation فعملية التكثيف

حتويل  اجملازات األدبية اليت تأخذ اجتاهًا وارحًا يف الصياغات األدبية، واليت يتم من خالهلا

داللة خاصة غري مناسبة السم ما إىل داللة أخرى وذلك من خالل املقارنة اليت جتري داخل 

 النفس، ويتمثل ذلك عندما تقول عن واحد من الناس إنه كاألسد. ويتوافق التحويل

Deplacement  مع الكناية Metonymie  وهو صياغة ُتؤخذ فيها النتيجة كسبب والسبب

  ول واالسم كمكان.كنتيجة واحلامل كمحم

ال يربط بني املفاهيم إال من خالل  Metaphore وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن اجملاز

املقارنة املضمرة وإىل أن الكناية حتدد موروعها يف داخل املفهوم الذي يرتبط مع مفهوم آخر 

األساسية واألولية  بعالقة، أي بإجياد رابطة بني إشارة دالة وإشارة أخرى وهنا تتم العملية

  للغة.

فالالشعور كما يريد الكان أن يقول يؤدي عمله وكأنه بنائية، فهو الذي يتكلم داخل اإلنسان. 

ويعتقد الكان يف هذا اخلصوص أن األعراض السيكولوجية ذات طابع الشعوري وميكن فك 

ياة واملفردات رمزيتها بناء على هذا األساس، وهذا ينسحب على ذكريات الطفولة، ومنط احل
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اخلاصة. أما بالنسبة لفرويد يأخذ الالشعور هيئة وارحة احددة وهو حيدد يف الوقت نفسه كل 

ما ال ينتمي إىل الالشعور مع ذلك توجد هناك أشياء غامضة وغري قابلة للمعرفة وهي تلعب دورًا 

طلقًا للقول إن اللغة ال وروح فيه. ومن هذه الزاوية يرتك الكان لنفسه أن يقرأ يف رؤية فرويد من

هي مفتاح الظاهرة الالشعورية. ومن هنا يسعى الكان إىل تطوير أبعاد هذه الرؤية يف تفسري 

األحالم ثم علم النفس وأمراض احلياة اليومية، وكتابة النكتة يف عالقاتها مع الالشعور، ومن 

قًا للصورة اليت ينطلق خالل هذه األعمال ليربز الكان املضمون النظري والعملي للغة وذلك وف

 Signifiant يف نظريته اللغوية واخلاصة بالدال Ferdinand de saussure فيها فرديناند سوسور

  .Signifie واملدلول

  الدال واملدلول والكبت:

نظامًا للتعبري كما حيدد نظام  Ferdinand de saussure يشّكل خمطط الدالالت عند سوسور

التعبريي. فالداللة هي الفعل الذي يربط بني الدال واملدلول، أي أن املدلوالت مضمون النظام 

ويقرتح الكان يف هذا السياق متثياًل بيانيًا ملعنى ،  (5) هذا الفعل يؤدي إىل بناء مغزى أو داللة

الداللة يسمح لنا بإدراك بنية الداللة كما متثل داخل الالشعور ويف إطار حتوالتها إىل صيغة 

  لغوية ورمزية.

 : كان حرف س دااًل وكان َس مدلواًل يرتبط به ترتب علينا أن نرسم هذه الصيغة كالتالي إذا

س َس وهي عالقة الدال باملدلول. فنحن هنا أمام سلسلتني رمزيتني: سلسلة الرموز الدالة س 

فهي  (َس)، وأما السلسلة امتثل لغة خام (س)وميكن القول إن السلسلة ، وسلسلة املدلوالت َس 

وهي ال ترتابط إال يف بعض احملاور مع النسق األول: فاملدلوالت صيغة رمزية مة تشّكل لغة عائ

ويالحظ يف هذا السياق أن  ؛وذلك ألنها دائمًا يف طريق البحث عن مغزى أو داللة ،عائمة متنقلة

احملاور املعينة سابقًا هي احاور وهمية وذلك ألنه أبدًا ال يوجد أحد ميكنه أن يعطي داللة 

. ولكن ما هو ممكن هو حتديد العالقات بني الدال واملدلول ويف على مدلول  واحدة مطلقة لدال

  هذه احلالة حيدث شيء جديد فهناك دائمًا داللة جديدة خترج من حيز الوجود.
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لقد الحظنا سابقًا أن التعبري اجملازي حيدث حينما نستبدل العالقة القائمة بني الدال 

يدة يستبدل فيها الدال األصلي على سبيل كانت يف مثالنا س، َس بعالقة جدكاليت ، واملدلول

املثال فيصبح ب، َب. فالرمز الناجم ولنطلق عليه ًب يشري هذه املرة إىل دال جديد حيل احل 

  الدال األصلي. وهلذه العملية أهمية خاصة تنعكس يف مستوى املدلول.

جد هنا وهنا جيب أن نعطي أهمية خاصة للحاجز الفاصل بني ب وَب وهذا احلاجز ال يو

من أجل إجياد العالقة بل من أجل الفصل بني الطرفني. ويالحظ هنا أن احلاجز ميثل عملية 

  َكْبت املدلول وصياغته يف جماز رمزي.

مييز فرويد بني نوعني من الَكْبت إذ يتحدث عن كبت بعد فوات األوان وعن َكْبت أصيل 

لدافع الالشعوري من قبل الشعور. وهو الَكْبت الذي حيدث يف حلظة الصد اليت يتعرض هلا ا

وهذا يعين أن الالشعور موجود قبل الشعور فهو ليس بالطبع نفايا الشعور ومبعيار ما يكون 

. هذا الَكْبت أصياًل فإنه يتحدد يف إطار صيغة الشعورية ويسجل نفسه يف سلسلة املدلوالت

ملية اإلجراءات اليت جتعل وبالتالي فإن الدافع يتحدد يف صورة رمزية نفسية ومتثل هذه الع

  الدافع ممنوعًا وحاررًا يف جمال الالشعور.

ومن جانب آخر، يأخذ الكان بالتمييز الذي يؤكده فرويد بني تصورات األشياء وتصورات 

. لكن تصورات الكلمات تشري إىل النظام ما قبل الكلمات، وكالهما ميثالن معًا عناصر اللغة

ألشياء إىل الالشعور وإذا كان النظام الشعوري وما قبل الشعوري الشعوري بينما تشري تصورات ا

حيتوي دفعة واحدة على الكلمات الدالة واملدلوالت فإن النظام الشعوري ال ينطوي على شيء 

آخر سوى الصور وال يوجد فيه متييز ينب الدال واملدلول: فالسلسلة الالشعورية ميكنها أن تكون 

  ة دالالت خام.مفتوحة لكل املعاني يف صور
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وباختصار، ميكن القول إن الكان وانطالقًا من الصورة الوارحة للمجاز الكابت املشّكل 

للشعور، يرى أن العملية األوىل، اليت ال تكمن يف اللغة الشفوية، متتلك على مركز اللغة وتسمح 

  باندفاع الصور الرمزية األوىل أو ببناء املرساة يف عامل الرموز.

  الالشعور هو خطاب اآلخر:

ومن زاوية أخرى ميكن القول إن هذه الوظيفة الرمزية هي اليت متايز بني اإلنسان واحليوان 

يف تشّكل الثقافة: فالتبادل هنا ال يقوم على أساس قانونية احلاجة بل على أساس قانونية 

ىل املرحلة اليت تتحقق أخرى. فالوظيفة الرمزية تنطلق من مستويني: يف املستوى األول يشار إ

فيها وتنتظم واليت تتمثل يف كالم اإلنسان، ويشار يف املستوى الثاني إىل املرحلة اليت تولد فيها 

شروط هذا الكالم يف سياقه الرمزي. وهنا ويف إطار املرحلة الثانية املشار إليها يشري الكان إىل 

 األحالم وذلك عندما يتحدث عن املشهد مقتبسًا صيغة فرويد املشار إليها يف تفسري Autre اآلخر

الذي يتحدث حيث تشكل يف هذا املستوى شروط الكالم عند اإلنسان  Le Ca اآلخر عن اهلو

  وتبدأ حركة النشاط الداللي.

يشّكل بنية الرغبة ويّكونها، وأن التساؤل  Discours de L'autre ميكن القول إن خطاب اآلخر

  ه عن الرغبة الذاتية، يوّجه حركة العالج التحليلي.عن رغبة اآلخر ويف الوقت نفس

فالرغبة تتجه دائمًا إىل أشياء أخرى غري موروعها األساسي. وهي بذلك تواجه نقصًا يف هذا 

التوجه حول موروعات أصبحت مفقودة باملعنى الواقعي للكلمة وهو هنا الدالالت اليت تتحول 

ات املفقودة ال ميكنها أن تكون غري مدلوالت ولذلك ومن إىل قطار الالشعور. وبالتالي فإن املوروع

هنا ميكن القول إنه ما بني املوروع احلقيقي والدال توجد مسافة فاصلة أو اختالف يأخذ مكانه 

  يف داخل الالشعور وهذا الضياع األساسي يسبب بدوره وجود الرغبة.

نية الدال ويف نسق الداللة أو إذا كان موروع التحليل النفسي هو البحث عن املفقود داخل ب

املغزى فإنه ال يوجد ما ميكن أن يقال حول هذا املوروع ولكن ميكن البحث عنه من خالل آثاره 

  ونتائجه وذلك ألن احلالة تكون شاهدًا على وجود الرغبة.
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  :Castration symbolique :اخلصاء الرمزي

رد وبالتالي فإن هذا النقص هو نقص يف ال تشكل داللة الرغبة موروعًا له حضور بالنسبة للف

داخل الفرد وهو يسعى إىل جتاوزه. فمن أجل أن يوافق اآلخر على أن يكون موروعًا لرغبيت 

يتوجب علي بداية أن أشعر باحلاجة إليه. وهنا قد تكمن أبعاد احلب )ورمبا هذه اخلاصة 

أن لسمة الرمزية ررورية  باجلنون: فاإلنسان وحده ميكن أن يكون جمنونًا( وذلك كله يعين

بالنسبة لإلنسان، وذلك من أجل أن يدخل يف عامل الرغبة ويطلق " الكان" على هذه السمة 

الرمزية جمازًا أبويًا أو اسم األب أحيانًا. هذا األب الرمزي ليس له عالقة أبدًا مع األب 

وهذا يعين أن األم  احلقيقي: واجلوهري يف إطار هذه العالقة يظهر من خالل احلديث عن األم

  هي اليت توجد األب يف إطار حديثها مع الطفل.

ينتظم هذا اجملاز األبوي انطالقًا من التهديد اخلصائي الذي متارسه األم وبتأثري املالحظات 

اخلاصة بالتباين بني اجلنسني أو غياب القضيب عند األم هذا بالنسبة للجنسني والذي جيعلها 

  مرغوبة من قبل األب.

تبدو األم يف هذا السياق كموروع لرغبة األب لذلك فهي ممنوعة، فالتحويل األبوي يشّكل 

  القانون وهو يف الوقت نفسه يشّكل الرغبة.

فالطفل يف سياق هذه الشروط ال يسمح له بإقامة عالقة مع األم وعليه أن ميتنع عن النظر 

ابنًا. وهذا يعين أنه جيب أن يكون إليها بوصفها موروع رغبته الوحيد وذلك من أجل أن يكون 

شاهدًا على رغبة والديه وأنه جيب على الوالدين أن يرتاغبا أواًل من أجل أن يكون هو على قيد 

  الوجود. ومن هذا املنطلق يتحول الطفل إىل كائن راغب.

ًا ولكن التحويل األبوي املؤسس للقانون يؤدي إىل خصاء رمزي. وهذا اخلصاء ال يتعلق هنا أبد

باخلوف الناجم عن استئصال عادي لألعضاء ولكنه يتعلق ببعض األشياء اليت جيب على الطفل 

أن يوافق عليها. وهي أشياء توجد داخل اإلنسان وتسعى إىل نفي احلاجة اليت توجد لديه وإىل 

تأجيلها. والرغبة هنا هي العامل األساسي يف تكوين الالشعور. ويف نظرية الكان فإن القضيب 
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ليس عضو املرأة التناسلي هو الذي ميارس فعله ذلك ألن تناسل املرأة ميثل لديه موروعًا جزئيًا و

  كما هي احلال بالنسبة لصدرها.

تلك هي أهم املوروعات األساسية اليت يطرحها الكان ويطورها خبصوص الالشعور. وكما 

ليت قام بها علم النفس يبدو فإن مشروعه هذا قد تعرض لبعض التعديالت على أثر اهلجمات ا

التقليدي يف احاولته الستدراك التحليل النفسي، ومن خالل التشويهات اليت مارستها املدرسة 

الثقافية واليت أكدت أهمية العودة املتشددة إىل نصوص فرويد ورسالته من أجل تصويب 

  اكتشافاته وإنقاذها من بعض عيوبها.

خالل قراءة صيغ تشكالت الالشعور واحللم  لقد عمل الكان على بناء نظريته هذه من

واألعراض واهلفوات بوصفها صيغًا حتمل دالالت وتعرب عن حدود حاجات اإلنسان وإنه ملن 

  .يف اجملال الرتبوي واإلنساني الصعب جدًا أن ننكر اليوم أهمية هذه النظرية وخصوصيتها
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Linguistique generale.  وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن العالقة بني الدال واملدلول عند سوسور تشّكل

ء ولكنه يأخذ على املستوى مضمون اإلشارة الداللية. ومن األهمية مبكان أيضًا اإلشارة إىل أن املدلول ليس سوى شي

النفسي صورة ذهنية. فمدلول كلمة عجل ليس احليوان نفسه بل الصورة النفسية للعجل. فالدال هنا هو وسيط مادي 

ويف هذا املسار يعتقد سوسور أن  -للمدلول، وبالتالي فإن الدال واملدلول ال وجود هلما إال يف إطار عالقة أحدهما باآلخر

    س الدال وال ميكن إدراك املدلول إال من خالل الدال.املدلول يشّكل أسا
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