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مقدمة  
 

تخصصون  ًا م ، ثمانون شخص لة ه الصا لماضي، في نفس ھذ لعام ا ن في سبتمبر من ا دار یومی مع على م جت ا
	ھم.وذلك بغرض تبادل معارف على المستوى الجسدي النفسي أوفي عالج الرضع سواء على المستوى 

ًا"س"الجسد الممزق للرضیع الذي  ، الذي سمياجتماع العمل ھذاوقد تعلق   يٍ إكلینیكیلقاء ب ،یصبح ذاتوی
الصٍ  تناول األبحاث الحالیة التي تشیر إلى أن الرضع الذین سیصبحون ذاتویین لدیھم ومنذ المیالد  خ

وتنظیم  اتٍ حركیة  أیضًا  ھو ما انطوىحسي مختلف عن ذلك الذي للرضع النمطیین. وال للنشاطصعوب
ل الذي عالجھ مع الزمی أن یقرن صار لھ من الممكنھذا محور اھتمامھ  كانقد الذي لمحلل اعلى أن 

محللة نفسیة من المدرسة  ،Haag	Genevieveوقد شیدت جینیفیف ھاج  .تخصصھ ھذا المجال ھو
ھا تصورً  ،اإلنجلیزیة  یعنینافیما و .وقد تعطفت علینا بالتواجد طوال الوقت ،لھذه العیادة انظریً  ابمفاھیم

 نتائجمثل ھذه العندما یتعلق األمر ب ،بین الجسد والنفس التآزرن إن داخل الحقل الالكاني، فلوالمحلنحن 
العمل البارز لجون إذا كان و .للمفاھیمتطلب معالجة یفإن األمر  ،تشیید الذاتب معنیةالدرامیة ال

ا،  أخذ  	Bergès	Jeanبیرجیھ مى نمطیً لرضیع المس بالنسبة  فإن األمرفي اعتباره ھذا السؤال عن ا
لتنظیر.ل یظل في حاجةكثر الذین صرنا نستقبلھم أكثر وألھؤالء الرضع   

 
الرابطة الالكانیة الدولیةبمجموعة مغلقة للبحث في الذاتویة   

Groupe	fermé	de	recherche	sur	l’autisme	à	l’ALI	:Hervé	Bentata,	Annik	Beaulieu,	Paule	Cacciali,	Jean-Claude	
Fauvin,	Claire	Favrot,	Catherine	Ferron,	Souad	Hamdani,	Marie	Christine	Laznik.	Invités	externes:	Roberta	
Bertone,	Marie	Couvert,	Erika	Parlato,	Maria	Laura	Seeling	Roman,	Catherine	Saint	George.	 

 
 ١٤تمكن من أن نوافیكم ثماره في إنھ لھذا السبب كرست مجموعتنا البحثیة المغلقة ھذا العام ونأمل أن ن

شھر عند تنظیم یوم في الرابطة عن ھذا الموضوع. إنھ عمل شاق، السبب الذي ألجلھ ستكون لندوة الیوم 
ھدف تلخیص ما نعرفھ بالفعل وأن نطلب منكم، من ھؤالء الذین سیعملون على قراءة الحلقة الدراسیة 

ادة التناول الذي قام بھ لمشروع فروید ألنھ یبدو لنا أنھ لالكان عن اإلیتیقا أن ینتبھوا بخاصة إلى إع
یحتوي على إجابات لھذه العیادة الخاصة، وسنكون سعداء بأن نتمكن من االعتماد على اسھاماتكم في 

للذاتیة بقدر ما تتشید على سطح الكائن  لوجیا"طبو الذي یسمیھ:القراءة التي قدمھا الكان لھذا النص 
مبر الحلقة الدراسیة عن اإلیتیقا.دیس ٢درس  العضوي"  

-االثنین ألن ھذا التآزر بین  -عضويالذاتیة والكائن ال ا في ھذه العیادة.  فسنا فعلیً ھو ما كلفنا بھ أن  
نقرأ  تیة بأن  ا األخیرة عن تكوین ھذه الذا العشرین عامً اه في  من ما تعل ككم  ار بدأ بأن نش نا ن من خالل ولكن

ا".وھو ما سمح بتقدم في العالم المسمى ینة یقدمھا لنا الكان، ھذه العیادة مفاھیم مع مناظیر "علمیً  
 

قراءة معینة للنظریة الالكانیة عن الحفزة سمحت بتقدم البحث في الذاتویة  
 

ببیزا، منذ نھایة التسعینات،  Marie	Stella	Fondationمؤسسة ستیال ماري في بفضل كرم زمالئنا 
لرضع أصبحوا فیما بعد ذاتویین، وقد اعتقدت فرق العمل من حولنا  عشرات األفالم األسریةأتیحت لنا 

أدوات میتاسیكولوجیة الكانیة لقراءة ما كنا نشاھده، وھذه األدوات  أنھ من الممكن استخدام



شبكة من ن ع أسفرتالمیتاسیكولوجیة التي تسمح بقراءة اإلخفاقات األولى في العالقات مع اآلخر الكبیر 
علیًا في العالم أصغرالذاتویة عند رضع عالمات خطر نمو  .)١( بشكل أوضح من ھؤالء المتاحین ف  

 
 
 
 

ًا لھ المفاھیم التحلیلیة یتخذمشروع بحث  محور  
 

-والفرض المطروح في ھذه األبحاث، ثمرة عمل عیادي ، كان كالتالي: نظري طویل بما فیھ الكفایة
	circuitإقامة "الدائرة الحافزیة المكتملة" الباثولوجیة الذاتویة عند طفل تكون متزامنة مع عدم 

pulsionel	complet	  .نتیجة لغیاب زمنھا الثالث  
تناول إال عقب  مطروحالفرض اللذا ال یمكن إدراك ھذا الزمن الثالث،  أھمیةسوى الكان ولم یبرز أحد 

الرئیسیة للتحلیل : المفاھیم األربعة ١١ذلك الموجود في حلقتھ الدراسیة عملھ على نظریة الحفزة، 
النفسي.  

فیھا  منحھذا الفرض المیتاسیكولجي أن  ویجب ھنا إضافة ًا من البحث قام  ام ا لعشرین ع  ٦٠٠موقعً
امجً  ارضیعً  ١٢٠٠٠طبقوا على  PMIطبیب من  .)٢(على ما قد أثرناه للتو امبنیً  ابرن  

لصر علیة مرضیة مطروحةیبدأ من  بأنھ لمالبرنامج  امتاز ھذاو ًا، فا اع بین مؤیدي التكوین النفسي سلف
نت للتكوین المرضي الخالص في مقابل ھؤالء المؤیدین  یًا كا ا عقیمًا، فأ أمرً الص قد أصبح  العضوي الخ

یس  ًا أو ذلك الذي أصبح بالفعل یقدم عیبًا في تأس یصبح ذاتوی في خطر أن  رضیع الذي  األسباب، فإن ال
المكونین للذات  االغتراب واالنفصال لبعدي لن یمكننھ ھذا الرابط الحافزي مع اآلخر الكبیر الذي بدو

ومن ثم فإن محاولة إعادة ھذا الرابط إلى طریقھ المفترض أصبحت ھي الدور العیادي للمحلل، . أن یقدما
في العدید  تلعب دورًا ھامًا نأعوامل وراثیة  إلى قابلیةوذلك أمر ممكن حتى لو أشارت األبحاث الحالیة 

في من الحاالت ا  فذلك ال یغیر شیئً یمكن للمحلل أن یتعھده مع الرضیع  ذيالحافزي ال عمل اإلنعاش، 
والوالدین.  

الروابط الحافزیة التي من  تحدید PMIأن نعلم األطباء في في البدء فقد لزمنا ولكي نحقق ھذا البحث 
بفضل الھذا أن یصیر ما كان من الممكن ، ومتغیبةالممكن أن تكون  ال  فصل بین الحاجة والحفزة ممكنًا إ

فإن األمر ال یتعلق  ،Triebبالنسبة ل )، "١٤٩التي أكدھا الكان في سیمیناره عن المفاھیم األربعة (ص.
".ھل الحي ھو المھتم؟ ال .بالكائن العضوي في كلیتھ  

في حاالت مثل  إقامة الدائرة الحافزیة" اإلخفاق في")٣(باستخدام مفھوم  ھو ما یسمح التمییز اذإن ھ
لحفاظ على الحیاة، لالذاتویة، دون أن یكون ھنالك رد بالحجة من قبل الطبیب بأنھ بسبب وجود حیاة، 

- التمییز اھذإن تجاھل  .توجد حفزة فاعلة تعرفون أن جونز ترجم الحفزة "غریزة" في الطبعة  وأنتم
-المعیاریة -الكتاب في البالد األنجلو تغاضيیمكن أن یبرر ب  مفھوم بنیة عن االھتمام الرئیسي ساكسو

    الحفزة في العیادة الباثولوجیة للبكورة. 
	

قرأ الكان الحفزة؟یكیف   
المصدر. ،الموضوع ،الھدف ،المكونات األربعة للحفزة: الدفعة فحصنعرف أن الكان   

 
 الوظائفمن أي مماثلة للحفزة بأي : "ثبات الدفعة یمنع ةھو كونھا قوة ثابت الدفعةما یمیز  فأما
ائمًا اإلیقاعذات  ،بیولوجیةال إنھا عالمات ھذا . ١٥٠الحفزة لیس لھا من ارتفاع وال من انخفاض" صف ،د

لو  ىحت ،أن یرى كل ما ال یسیر على ما یرام عند الرضیع الطفولة الباكرةتسمح لطبیب التي النظام 
غي. انتظمت نب قاع الذي ی بیولوجیة وفقًا لإلی وظائفھ ال  



فالٍ لوصول إلى اإلشباع الحافزي الذي ھو ا الھدفو  إذ تعنيفي حلقة ذات أزمنة ثالث،  ینطوي على إق
أیضًا  وإصراره الكان في تصوره عن اإلشباع اھتم بھنجاز مسار معین، وھذا المسار ھو ما بإلحفزة ا

یة.على  جة عضو باعٍ لحا یًا عن كل إش لھ جذر فص  
ي موضوٍع میز الكان من جدید الحاجة عن اإلشباع الحافزي الموضوعوعند الحدیث عن  : "ال یمكن أل

یضیف النظرة من الغذاء"، و  یتحقق إشباعھي ینفتح في سجل الحفزة الذللحاجة أن یشبع الحفزة، فالفم ال
وفي  .مركزیان في عیادة الرضیع، وھماللقائمة المعتادة لفروید: الثدي، القضیب، البراز، والصوت 
حفزة اإلنعاش التي یكون علینا أن ندیرھا نقوم باستدعاء الحفزة المنشودة، الحفزة النظراتیة وال عملیة
الفمیة.  

ویقتصر الكان مصطلح الحفزة فقط على الحفزات الجنسیة الجزئیة ویصب كل ما یتعلق بالحفاظ على 
-الفرد  -" حفزات األناTriebe	Ichأي ما یسمیھ فروید " "المیدان النرجسي في سجل مختلف یسمیھ  

للحب"، ویسقط كل سجل الحاجة نتیجة ھذه الحقیقة خارج المیدان الحافزي، وكل ھذا واضح في كتاب 
.اعن الطبولوجی Darmonدارمون   

فإشباع الحفزة لیس سوى إنجاز مسیرة في شكل دائرة تأتي لتنغلق عند نقطة انطالقھا، وبالعمل في 
لي أنھ و األزمنة الثالثة، التي وصفھا فروید، یقدم لنا الكان ما یبدتفاصیل ھذه المسیرة الحافزیة ذات 

ثر تشویقًا  من عناصر مفھومھ عن الحفزة: بزوغ ذات الحفزة. وغیر المعروفاألك  
 

بزوغ ذات جدیدة  
 

ین  یدعم بشكل مع  ، لحدیثھ نطق الداخلي  بل أي شيء بالم كن ق لعیادیة ول تھ ا بخبر ًا ھنا ربما  وع الكان، مدف
كن النص ال یم ا  عند الرضع. ذاتویةعتباره أداة عمل للعیادة الخاصة ببدایة الافرویدي، دعمًا الكانیً  

 
ویضیف الكان: "ھذه  فروید أنھ توجد أزمنة ثالث للحفزة وأنھ في الزمن الثالث تظھر ذات جدیدة.یقول 

 الدائري، وفقطحفزة استطاعت إغالق مسارھا تظھر طالما أن الاآلخر،  ھي بالضبطالذات، التي 
الذي لوظیفة الحفزة" ویقول الكان أن ھذه الذات ھي بظھورھا في مستوى اآلخر یمكن أن یتحقق ھذا 

١٦٥" ص.بال رأسذات  وكأنھاتستعرض نفسھا "أول من یقدم، ألنھ قبل انغالقھا فإن الحفزة   
  

أن األول نشط حیث یتجھ الرضیع، وھو الذي یھمنا أمره، من بین ھذه األزمنة الثالثة یقول لنا فروید 
ٍ خارجي -نحو موضوع لجسد   ًا كموضوع جزءًا من ا متخذ نعكاسي،  ني ا ثا ما یكون ال یبرون؛ بین لب أو ا الثدي 

–ذاتھ  نفسھ من الطفل  نعالتیتینا أو االصبع. ویكون الزمن الثالث، الذي یصنفھ فروید كسلبي، عندما یص 
ا آلخر، لھ -ة ذه الذات الشھیرموضوعً األم على سبیل المثال.  

	Nora ولقد كشفت حالة لطفلة ذاتویة صغیرة ذات أعوام خمس كان علینا دراستھا مع نورا شایمبرج
Scheimberg ،)للرضیعاألھمیة العیادیة لھذا الزمن بالنسبة  )٤. 	

علیھ الكان ولكنھ ال یدعوه وھذا الجانب البارز النشاط للزمن الثالث من الدورة الحافزیة ھو ما یؤكد 
ید "زمنً  أھمیة قصوى على  الفارق الدقیقاالصطناع"، ولھذا "" ولكن زمن اسلبیً  اكما فعل فرو
ھدًا حیث یص أصبحوا، وفي أفالم أسر الرضع الذین المخطط العیادي یین ال نجد مش تو طنعون ذا

األكل أو یصطنعون المشاھدة أو یصطنعون السمع.  
أن  حدث أیضًا  على  ،تحاول ھذه األمھات الدخول في اتصال مع رضیعھن بأن تدغدغ بطنھوقد ی

تدرك االستثارة على الفور وعبر لحظة ال یستطیع الرضیع أن یتجنب االتصال وحینئذ سبیل المثال، 
حتى النظر إلى أمھ، ولكن ھذا الفعل الذي تقوم بھ كل األمھات لكي یعلمن رضیعھن المتعة ینظر أو 

ة ینغلقون على أنفسھم أكثر.في اللحظات التالیو مؤالء كاقتحام ال یحتمل ضدھإلیھ من قبل ھ  
تھزھز ینفخ بطنھ، ی دتھ  لى مائ الموضوع عارٍ ع فل الذي في صحة جیدة  فالط عكس  ال ى  ، وعل

كموضوع مطروح في انتظار توقعھ للمداعبة الفمویة ألمھ، إنھ یترقب إذن، بانتباه، المتعة المسجلة 



شبعھ بعض االستعارات المسكرة من قبیل "حبیبي تو ،إذ أنھ حلو لیمضغ ،تھانظر وفيأمھ على وجھ 
تعة التي تأتي ھنا متعلقة بھا. ات" إنھا تحدیدًا تلك الم نب سكر   

 
 للمشروعھذه القراءة لنص فروید عن الحفزات مع قراءة دائمًا الكان  یربط ١١وفي حلقتھ الدراسیة 

لبكوریة.ا عیادةویقدم لنا ھنالك أدوات أخرى ل  
 
 

 
 

الكان والمشروع  
 

سأسمح لنفسي بتذكیر مختصر للطریقة التي تناولھ بھا  حالیةألن المشروع في مركز اھتماماتنا ال
الكان في السابق:  

 
المشروع في الحلقة الدراسیة عن األنا  

 
األخیر كما تعرفون أخرج الكان المشروع من المنفى الذي أغرقھ فیھ فروید نفسھ، حیث خشي ھذا 

ا ذ لوجي جدً نفسٍ بیو اقترح فیھ علم  .توجھ نحو تمركزات دماغیة امن أنھ قد   
یث طرح  ا، ح عصرھ ًا ل بقة جد سا لمنشور كانت  معبر عنھا في ھذا ا أن األفكار ال وتتذكرون مع ذلك 

والتي لم تكن قد اكتشفت بعد. synaptiques	barrières ةلمتشابكفروید فرضیة الحواجز ا  
) قبل حتى نشر الترجمة ٢٦/١/١٩٥٦( ١٩٥٥في ینایر  Anzieuكان ألنزیو وھو ما ذكره ال

الفرنسیة للمشروع، بل حتى بضع شھور قبل ظھور الترجمة اإلنجلیزیة، وفي ھذه الحقبة، تلك التي 
التوصل ، وكان یعلم أن اقتفى الكان عن قرب آثار السیبرنیتیقا ،للحلقة الدراسیة الثانیة عن األنا

من السماح بتقدمات ھامة في الذكاء االصطناعي، وفي  أتت، اریاضیً  عالجةرونات، المشبكات النیل
على ھذه األبحاث،  مطلعینالخمسینات كان الكان واحد من األطباء النفسیین النادرین الذین كانوا 

ني حول السیبرنیتیقا قاء الثا لل ھ في ا في شتراوس بنفس ً عن مشاركة صدیقھ لی .)٥(فضال  
 

السبب الذي بسببھ استخرج الكان المشروع من النسیان، ولكن القراءة التي طرحھا لھ الكان إنھ إذًا 
بعد ، خمس سنواتٍ فیما  تیقا ة عن اإلی ھي ما تھم بشكل أكثر مباشرة عیادة  ،في الحلقة الدراسی

تي البكوریة، وسنبدأ بأن نستعرض ما خدمنا منذ زمن طویل في ھذه العیادة، أي طبولوجیا الذات وال
ھي حاضرة ھنا.  

ھام للمشروع، وفي المحاضرة التالیة رد الكان  عرضٍ ب Pontalisقام بونتالیز ١٩٥٩دیسمبر  ٢في 
یة. دراس ھا في حلقتي ال لتي أثرت مة ا قاط الھا ا عددًا من الن یھ محددً عل  

قوم عملیًا  ١٦ درسموجود في وما سیعرض  الكان: بإعادة صیاغةدیسمبر، وسأ  
لھ في البدء تسود عملیة ھمیوستازیة  ھفروید أنفي المشروع یقول  تكون الوظیفة الكائن الحي؛ فوفقًا 

وھذا السجل لألنا عن العالم الخارجي،  دعزل الذات عن الواقع باالبتعا ھيلجھاز النفسي ل األولى
یتماشى مع الدفاع األولي: الذي یكون ھدفھ الوحید  ،للھمیوستاز ،[األنا الواقعي] Ich	Realاألول 

-حمایة الجھاز النفسي من األلم أو ببساطة الال لذة. وسنرجع لھذا باستفاضة في نھایة ھذا العرض. 
. organisme كائن العضويتتكون على سطح ال "ویقول الكان أن األمر معني "بطوبولوجیا ذاتیة

ھي ما تشكل موقع عملنا الفعلي والذي  كائن العضويلذات والإن نقطة الترابط ھذه بین طبولوجیا ا
.ما یمكنكمأقصى ب أن تسھمون فیھنتوقع   



یستخدمھ منذ وقت طویل المحللون  فما ،فلنلخص ھذا الذي نعرفھ بالفعل عن ھذه الطبولوجیا الذاتیة
.القریب المغیثكل ما یدور حول  والنفسیون المنشغلون بالرضع ھ  

 
یة بإعادة صیاغة الكان الذي یعید صیاغة فروید:وھنا سأقوم ثان  

على على إنجاز فعل معین قادر فقط نعرف من حقیقة ابتساره یكون اإلنسان الصغیر غیر قادر 
-إیقاف االستثارة الصادرة من داخل الجھاز النفسي ومن ثم الال لذة التي تصاحبھا.  

منتبھ إلى الضیق األصلي  مغیثمقدمة بواسطة فرد  "مساعدة غریب"قدم فروید تصور 
)Hilflösichkeit) للطفل، ھذا الشبیھ (Nebenmensch ،الذي یتداخل منذ بدایة الحیاة النفسیة ،(

ا ، وھذبخبرة اإلشباعویسمح  Endogène التكوینوینفذ الفعل القادر على رفع االستثارة داخلیة 
ثارً تریلھ نتائج جذریة على تعقیدات الجھاز النفسي، ألنھ س األمر ذكرویة ألنظمة متعددة: اك آ  

 
１- -عدد معین من التحركات التي تضع نھایة لال عنالحركي الناتج تلك التي للتفریغ 	 لذة المعاشة. 	
２- استثمار عدد معین من اآلثار الذكرویة التي تتفق مع إدراك القریب المغیث.	 	
３- ).٢یترابط مع  ١صور الذكرى ( نظاميتعبیدات بین 	 	

فیھا انبثاق لحالة الدفعة، یجد االستثمار تعبیدات فعالة ویعتقد فروید أنھ في اللحظة التي قد یوجد 
 Wunschvorstellungenویسمیھا فروید  لیقودھا لھذا المجموع من صور الذكرى ولیحییھا،

اء تمثالت الرغبة،  ا اإلحی ھذ ًا لھ فإن  نتج مماثالً لإلدراكووفق األولي الذي ھو ؛ إنھ اإلشباع الھلوسي ی
.مركزي للخبرة البشریة  

صل أي عالم إدراكي إلى أن ینتظم، إلى توالكان: "وإن لم یوجد شيء یھلوسھ كنظام مرجعي، فلن ی
على ھذه الھلوسة  ،، كمعتمدرتبطفي شكل إنساني. وھذا العالم اإلدراكي یعطى لنا كم یؤسسأن 

متاحًا األساسیة التي بدونھا لن  .)٦٦دیسمبر اإلیتیقا ص٩(یوجد ھذا في جلسة أي انتباه" یكون   
 

)٦( التمثل  
، وھو ما ینشط "القطب الھلوسي لإلشباع"اقترح علیكم أن تسموا ھذا المجموع من صور الذكرى 

عندما یمص الرضیع إبھامھ وھو مستغرق في الحلم.  
وسنضیف أنھ بفضل الخبرة المتكررة، التي تخلق تعبیدات دائمة تجاه مركب تمثالت الرغبة الواقع 

یمكن أن ینتظم عالم التمثل، ویمكن أن یتخذ تعقد الممثل في نفس ھذا القطب الھلوسي، 
نظروا لماذا، فبفضل الوظیفة الكافة فلتللحفزة موقعھ.   	représentatif	représentantالتمثیلي

قطب تمثالت الرغبة ھذا بكل االستثمار.لن یحتفظ  Ich	Real واقعيألنا الل  
ا عن موضوع  بحثً انتباه نفسي  نحو القطب االدراكي وسیتحول إلى  تثمار سیتجھ  ذا االس ء من ھ فجز

اإلشباع في العالم الخارجي، ویجب بعد ذلك تقییم اإلدراكات الجدیدة في ضوء التمثالت المدونة في 
ا بوصفھ معیارسي، القطب الھلو لٍ م ابھً  .وسیخدم ھذا بشك دًا مش أب لن یصیر  وضوع الواقع   اوألن م

ثل الرغبة،  الذي لتم ً عن تمامًا لذلك  شابھات قبل مكي یجد الجھاز النفسي  ضرورةوجود فضال
وعملیات التقییم والتعرف  .جدیدة بین التمثالت تفویض اإلجابة الحركیة المعینة، تؤسس تعبیدات

تعقد األفكار الالواعیة. ولكن ھذا ال یمكن أن یقع إال بشرط أن یبقى التعبید  مع كل وقعھاستتخذ م
إال إعادة  مستثمرًا بشكل دائم. حتى ھنا لم أفعل  لمركب لتمثالت الرغبة  المتجھ نحو المجموع ا

صیاغة الكان.  
 

 
ركب القریبمُ   

 
	نفس الشيء: فلنبدأ بإعادة صیاغة االثنین، فروید والكان، إنھما یقوالن  



إن صور الذكرى لھذا الموضوع األولي الذي یسمیھ فروید القریب ھي ذات طبیعة مركبة، ویضیف 
 .بتصور اآلخر الكبیر البدائي غیر القابل للنسیان ھنا یمكن إلحاقھالكان أن القریب محل السؤال 

فیھ د یشیِ  الذي ،حیدإن لم یكن الو ،ة النادرةھو واحد من النصوص الفرویدی "المشروع"ونعرف أن 
یة  أي شبقیة ذات كالم دون أن تستثار  ھاھنا ال مفصالً  نفسھا  مة الالوعي  نظ وضوح دور اآلخر الكبیر م ب

سابقة.  
وقد أعطى الكان كما نعرف أھمیة مطلقة لھذا القریب.  

-والمركبات اإلدراكیة الناتجة عن ذلك تنقسم إلى مكونین  -استشھد ھنا بفروید نیة أحدھما یفرض كب"  
، نعرف أھمیتھ فیما سیلي من أعمال الكان) بینما Ding	das( شيءثابتة، تظل ملتقطة بوصفھا 

توىیمكن أن  ُح إننا نعرف كل ھذا كما أعاد تناولھ  .اآلخر في عمل من التذكر، إنھ یالئم الصفات" ی
الكان على ھذه الشاكلة.  

الكان، وإن كانت مفیدة للغایة في التي نحیت على جانب من قبل أنظروا عن قرب أكثر للعبارة 
عیادة البكوریة:  

ًا جدیدة Nebenmensch" إذن فمركبات اإلدراك التي تنتج عن ھذا المشابھ (   ئی ) ستكون جز
وغیر قابلة للمقارنة في سماتھا، على سبیل المثال في المجال البصري، بینما إدراكات بصریة 

في الذات مع ذكري  تطابقستعلى العكس ید، أخرى، على سبیل المثال تلك التي لتحركات ال
المشابھة تمامًاانطباعا الخاصة،  ستوجد في ترابط  معھاالقادمة من جسده ذاتھ، والتي  ،تھا البصریة 

   ذكریات الحركات التي خبرھا ھو ذاتھ".
 

إذن، في الجزء الثابت غیر القابل للمقارنة، یضیف فروید سمات في المجال البصري ال یجب أن 
سمات الوجھ، على أنھا ، وفكرة السمات ھذه، أفھمھا رؤیةقابلة لل خلط بإدراكات بصریة أخرىت

.المناغاةوسأسمح لنفسي أن أضیف بعد حین في المجال الصوتي، عروض   
 

دورًا )٧(ویعزو وینیكوت ة  ال غنى عنھ كبشیر للخبرة البصریة؛ إنھ كل وجھ األم  إلى وجھ األم كمرآ
 وبخاصة السمات التي یمكن أن تخدم كمرآة للرضیع، ویقول أنھ مع ذلك توجد مشكلة عندما ال

ویعلن وینیكوت بدرب من ، یعكس وجھ األم إال مزاجھا الشخصي أو، وھو األسوأ، جمود دفاعاتھا
ھ األم كمرآة لرضیعھا فإن القدرة الخالقة لھذا األخیر الحدس العیادي الرائع: عندما ال یعمل وج

توجد ھزیلة، ونعرف منذ زمن طویل أن ھذه العیادة ھي لباثولوجیة األمھات ولیست للذاتویة، 
بمجرد أن یكون ھذا الراشد فوینیكوت لم یقابل ھؤالء الرضع الذین ال یستطیعون النظر إلى راشد 

قلق، وھو ما ق لل د یحدث ألي منا، ولكننا سنرى ھذا في الجزء الثاني.ممثالً ألقل مصدر   
ھذا القریب المغیث في المشروع ال یدخل في اللعبة إال بحكم ،   Nebenmensch فلنتذكر أن ھذا

أنھ من یخفض التوتر الصادر من داخل الكائن الحي ألن من یحكم ھنا ھو مبدأ اللذة والسعي 
قدرٍ من الال إلى أقل  لوصول  -ل لذة.   

 
.مع قد سقناه للتو ١١الحلقة الدراسیة ي ف قدمھ الكان عن الحفزةفلنحاول اآلن أن نقابل بین ما   

 
یخص مبدأ  أقتبس: یما  ًا للذات ف ون مسموح ید لالنتھاك الذي یك الوح الشكل  الحفزة ھو  "إن مسار 
اللذة."  

لیست سو ا  درك الذات أن رغبتھ " ست أیضًا:  التعلقید أو ى دورة بال طائل في محاولة صواقتبس 
اخالً  اآلخریكون بقدر ما ومتعة اآلخر، ب تد أنھ توجد متعة فیما وراء مبدأ الذات ستدرك بقدر ما ، م

اللذة".  
كما یحدث عندما یمنح الرضیع أصابعھ الصغیرة لآلخر الكبیر كي یأكلھا.  



ندرك عن یمكننا أن ما  ھوالكان:" ھذا اإلجبار من قبل مبدأ اللذة الناتج عن تأثیر الحفزة الجزئیة 
غریزة حفظ [ Erhaltungstrieیة (تكون) مؤسسة على حدود ئأن ھذه الحفزات الجز طریقھ
، لحفظ الھومیوستاز."]الذات  

 
عندما یحدث الزمن الثالث للدائرة الحفزیة یسجل شيء ما من تمثل الرغبة ھا ھو ما أقترحھ كقراءة: 

–وجد أثر لیس فقط لخصائص ھذا القریب المغیث في القطب الھلوسي لإلشباع األولي، ومن ثم سی  
-)Nebenmenschالذي ھو اآلخر الكبیر ( شيء ما من متعة ھذا اآلخر الكبیر الذي  أیضًاولكن  

إحداثیات لذة ھذا اآلخر الكبیر، وھو ما حدثنا عنھ الكان في تعلق بھ الرضیع، وسیجد الرضیع 
كبیر المطلق للذات) ما سنجده ولكن إحداثیات : " إنھ لیس ھو (الشيء، اآلخر ال١٩٥٩دیسمبر ٩

لذتھ".  
ًا مع ا د الطفل وحید ما یوج یستشعر في حلمھ دفعة سیوجھ االستثمار نحو قطب عندما و لتیتینةفعند

إنھ ما یقولھ فروید في المشروع، ولكي نعید تناول الحفزة الفمیة  .االشباع ویعاد تفعیل تمثل الرغبة
الطفل ابتسامة اللذة  جعسترفي الخبرة الھلوسیة لإلشباع سیأنھ  نا القولالتي فرغنا من وصفھا، یمكن

تي  على وجھ أمھ، الحافزیة سیصیر بالفعل ذا ئرة  للدا اني  یعود ثانیة الزمن الث من ھذا، عندما  ا  وبدءً
إیروس في الثاني. وجدالشبق ألنھ، منذ ھذا الحین الذي نكون مررنا فیھ بالزمن الثالث،   

فإنھ فإذا فشل ھذا، إذا لم یتم الوصول إلى الزمن الثالث، إذا سدت الدورة بین الزمن األول والثاني، 
الكبیر الذي ھو إیروس، اآلخر برابط المن عالمة  مةكون محروتالشبقیة الذاتیة س أنال شيء یضمن 

ذاتویة  auto-erotismeفستقرأ الشبقیة الذاتیة  [شبق] éros إیروسإذا رفعنا  بمعنى أننا
autisme	.  

یضمن  ا  كل نظام التمثل، للتفكیر وأن في الدائرة  سیكونشباع القطب الھلوسي لإل أنال شيء إذً
ال ومن ثم ف .انغائب التكثیف واإلزاحةعملیتا الكنایة: وأن یتشكل ألن االستعارة  مكنی ،الالوعي

شيء مدھش فیما قد نجده فیما سیلي من قصور معرفي.  
 

الصوت 	
	

إن  لبصري، ف ستوى ا مات في الم لس ال ا ل، على سبیل المث تقط كك فروید أن جزءًا یبقى مل ندما یكتب  ع
ما قلت لكم  لعیادتنا ك ا   المناغاةیمكن أن یمتد في مستوى سمعي بواسطة عروض ذلك وفقً

motherese .  
عن ماذا نتحدث ھنا؟   

ًا بر نا أیض  لألطروحاتقراءة معینة بین ث العیادیة ویة بعض نتائج المقابلة بین األبحاؤیتعلق األمر ھ
التي سمح بھا الكان.  

-دراسات النفسالب وقد اھتممنا نحن المحللون المنشغلون بالرضع عن اللغة عند الرضیع، وفي  ةلغوی
لي ( AFI حقبة ء التحلی تعاون مع الفضا لموضوع بال ) نظمنا مؤتمرًا عن ھذا ا یة ول لد لرابطة الفرویدیة ا ا

"وظیفة ومجال اللغة عند الرضیع".تحت عنوان   
-وقد جذب انتباھي بخاصة مقال ألحد النفس لغویین ألنھ وضع یده، دون أن یعلم، على مواضیع ھامة 

تھم عیادتنا وتوجھنا نحو وسائل تركھا الكان.  
 

قراءة الكانیة ألحد األبحاث في علم نفس اللغة  
 

عند  ،، إحدى المؤسسات	Fernald	Anneفیرنالدآن تشھد  ١٩٨٢في واحد من ھذه األبحاث األولى 
" بالفرنسیة motherase مناغاة"ال الرضع شھوة فمیة متفاقمة لشكل خاص من صوت األم

mamanais ص معینة في مستوى النحو، وعالمات الترقیم، ئسلسلة من خصا مناغاةھذه التقدم ، و



ألن الرجال  	parentais أیضًا منذ عدة سنوات أطلق علیھاخاصة، وقد بعروض الوالتفعیالت و
لخصائص العروضیة لھذه ال با ت الكاتبة  د اھتم وق لقاعدي،  ا یعدلون صوتھم ا وباألثر الذي  مناغاةأیضً

یاٍم  بھم جیدًا المعتنللرضیع، وبعملھا في حضانة للرضع تضفیھ على الشھوة الفمیة  ا بین یوم وأ م
ثالث اكتشفت أنھ حتى قبل صعود اللبن (منذ األیام األولى من الحیاة) فإن ھذا الرضیع الذي لم یقم 

في  ا  ھ، مستغرقً تي تخاطب أمھ ال ماع صوت  ید االنتباه عند س ائي، یصبح شد الغذ باع  بعد بخبرة اإلش
ال تقوم إال  فھينھا ال تمده بشيء؛ مص تیتینتھ بكثافة، التیتینة التي یطلق علیھا غیر غذائیة، أل

بتسجیل حدة المص.  
؟بوصفنا محللین نفسیین، كیف نقرأ ھذه المعطیات  

عند الرضیع، المترجم بحدة المص، ھو الترجمة الفمیة لكل خبرة ذات  المثار حافزياالھتمام ال
فارق  نرى جیدًا ھنا ال لحاجة، و اع ا یوجد ھنا موضوع إلشب ، ال  د الرضیع میة عن الجذري بین أھ

-موضوع سبب الرغبة  -ذلك الذي للحفزة وموضوع إشباع الحاجة.   
والرضیع المتحمس بواسطة شيء ما في ھذه المناغاة، یمص بشكل محموم تیتینتھ، حتى لو كانت 
ھذه المناغاة مسجلة على شریط، ومع ذلك اكتشفت فرنالد أنھا لو سجلت كالم األم لرضیعھا، دون 

إذ لم تعد توجد تلك القمم العروضیة نتیجة المتحصلة ستكون مختلفة، حضور الرضیع، فإن ال
ل على أن عروض مناغاة األم  ید ا  ًا أقل بتسجیلھا، وھو م الطفل اھتمام مامًا ومن ثم یظھر  الملحوظة ت

نطف لصوت مسطحًا وت بح ا یص آخر  ا  دً خاطب األم راش ندما ت وع لى حضور رضیعھا،  عتمد ع شھیة  ئی
.الطفل  

راشد مع آخر، تنتج نفس ھذه القمم العروضیة  ارنالد اكتشاف مواقف، یتحدث فیھوقد حاولت ف 
ا،  المعینة للمناغاة. نادر جدً لمجمل  یلزم موقف في ا فیھ ذھول  یظھرنعم، ولكن للحصول علیھا 

إذن فالذھول واللذة متزاوجان ینتجان ھذا النوع من القمم  وتعجب وفي نفس اللحظة لذة كبرى، متعة.
ولم تتوصل فیرنالد إلى أي نتیجة.ھذا  .ةالعروضی  

عمل الكان على موضوع الطرف الثالث في حلقتھ الدراسیة "تكوینات الالوعي" نفس الموضوع 
الذي وصفھ فروید في "النكات وعالقتھا بالالشعور".  
).١٩٥٧نوفمبر  ١٣نوفمبر ونھایة درس  ٦وتذكرون أنھ انطلق من فامیلیونیر (في نھایة درس   

تكوین لكلمة معیبة كشيء غیر جلي، غیر قابل للفھم، " سماععند 	ثیقول أن ھذا الطرف الثالوھو 
لذھول، فإنھ  للشفرة لعدم انتمائھن رفضھ م دالً . وب"ملغز عد وقتٍ من ا  االستنارة تتقبلیدع نفسھ، ب

على نكتة. لكویتعرف ھنا  
 

نھ تحدیدًا  بدو لي أ -ھذا الطرف الثالث بی -باللذةنیر ت من الذھول یدع نفسھ تستالذي بعد بعض الوق  
أن یدع نفسھ  فبقبولھ دعم الكان مفھومھ عن اآلخر الكبیر المشطوب في الرسم التخطیطي للرغبة.

 ،ً ذھوال ا، م تبكً تخدش، إذ ھي عالمة الشطب عند اآلخر الكبیر. ھذا اآلخر الكبیر یدع نفسھ فتلك مر
عن  وللضحك، وكل الجزء الثاني من كتاب فروید ھاللحظة التالیة تكون تلك التي و ،نقصانیوجد 

تلك الضحكة، التي ھي لذة، استمتاع، ومع ذھول ومتعة اآلخر الكبیر المشطوب نكون في سجل 
الطرف الثالث للنكتة التي یفھمھا الرضیع في خصائص عروض المناغاة التي یكون في نھم شدید 

لھا.  
ماذا یمكن أن نتعلم من بحث فرنالد؟  

غذائي، تكون للطفل شھیة غیر عادیة لالستمتاع إنھا تقول لنا أنھ منذ المیالد، وقبل أي خبرة إشباع 
الذي تتسبب فیھ رؤیة حضوره عند اآلخر الكبیر األمومي.  

نظرة األم وصوتھا في ھنا أیضًا ما تمرره ھي ، التي ھي خصائص النكتة، إنھا لذةوال مفاجأةال
لممیزة للرضیع والتي ستجد وحدتھا عبر صورة اآلخر.مواجھة الحركات الفوضویة ا  

، ألیس ذلك أمر الحركات غیر المترابطة للرضیعإلى ستقولون لي كیف یمكن المرور من النكتة 
صعب اإلمساك بھ.  

.١٩٥٧نوفمبر  ١١إن اإلجابة في ھذه الفقرة التي یقدمھا لنا الكان في درس   



المكتوب ١٩٦٠ذات ودیالكتیك الرغبة (نص سبتمبر ھذا الرسم التخطیطي المكتمل في تقویض ال
.	٨١٧) المكتوبات ص. قااإلیتی الحلقة الدراسیة عنأثناء الصیف الذي تلى  	

 
 

 
 
 
 

المشطوبة التي یكتبھا  (A)	Sبمتابعة جراف الرغبة سنقرأ أن الدفعة التي تنشط الرضیع تمر عبر 
عند الطفل النمطي الذي ینظر إلى أمھ، ھذه  إنھالكان متعة اآلخر الكبیر، ومن ثم نستطیع القول 

-النظرة البسیطة، وحتى ھذه الحركات غیر المتناسقة  تبعًا( Bergèsالتي سماھا بیرجیھ   م
-) تسییر وظیفة الرضیع Ajuriaguerra أخوریاجیرا  وھوالدھشة واللذة عند الرضیع  طلقت 

وع حافزي.صیر أول موضتالعروض  هیتعلمھا بواسطة عروض صوت األم، وھذ  
، )٨( من جماعة بیزا للرضع الذین أصبحوا فیما بعد ذاتویین، عائلیةوفي قراءة متفحصة لألفالم ال

بالخطاب ھتمام الحظنا أنھ، إذا في خبرة الحیاة الیومیة، وجد غیاب للنظرة من جانبھم، غیاب لال
موضوع ألي حفزة أمومیة شيء إلى أنھم یمثلون أي م یشر األمومي الذي یعلق على األنشطة، وإذا ل

ا ی فإنھم أحیانً ا كانت،  ھذه المعجزة؟ قاد إلى، فما الذي ستجیبونأیً  
 هخمس أفالم لرضع أصبحوا ذاتویین أن ھذه اللحظة تزامنت مع حضور ھذالحظنا منطلقین من 

ذاتویً  ا بعد  الطفل الذي قد یصبح فیم افترضت أن  . وقد   هجیب في األشھر األولى لھذستقد ی االعروض
العروض.  

ھؤالء الرضع الخمس بتحلیل، في المعمل، وقد كان من الممكن تأكید ھذا األمر على الفور عند 
منحنیات صوت الراشد.  

ا من ھذا  قً –أبحاث علمیة أظھرت  أقیمتوانطال لرضع  ٥٠٠مشھد من األفالم ( ١٥٠٠عبر  
–لرضع ذوي تخلف عقلي)  ٥٠٠لرضع أصبحوا ذاتویین و ٥٠٠طبیعیین، و كون ھؤالء أن  
.ةالعروض حاضر هھذ تإال إذا كان ال یستجیبون بالفعلقد أصبحوا بالفعل ذاتویین  الرضع  



الذي یبدو أنھ  رضیعالطریقة التي یمكن أن نحدد بھا خطر الذاتویة، حتى عند ال على ھإن لذلك نتائج
قھما ستی التي نقوم وف ئج للنظریة والتقنیة  یب، وأیضًا نتا ھؤالء الرضع.نعاش نفس بإج  

وجي،  یكول یتاس تراض م ًا من اف وبدء الم  ددة في الع تع ائج في معامل م للنت ضوعفت المنشورات العلمیة 
.)٩(أصبحت تلك "حقیقة علمیة"  

 
  وضعیة الجسم

 
ین  فإن ھؤالء الذ لرضع األخر  لى عكس ا فع  ، تي صحیحة ین أن فرضی قد ب بحث  بقًا أن ال ا سا قلن

جیبون إال في حضور عروض مناغاة األم واألب، ولكن، وھو ما ستیسیرون على درب الذاتویة ال ی
ًا؟ستی لم أتوقعھ، فإنھم ال ن حاضر یجب أن یكو ن فأي شرط آخر  إذ ًا.  ئم دا جیبون   

-أقدم ھنا أمامكم فرضیة جدیدة  -أو ال بواسطة أبحاث أخرى ةصیر صالحتیمكن أن  عن أن وضع  
م یلعب دورًا ھامًا. الجس  

أن  ھؤالءفي عیادتنا مع  المفاجأة  ةعروض حاملنقودھم محاولین انتاج الرضع، یتعلق األمر أوالً ب
الحظنا أن الوضع  إال أنناثم اآلباء، واللذة التي یمكن لنظرتھم أن تستثیرھا فینا نحن المعالجین، ومن 

كن یالذي تكون علیھ أجسامھم  یم ا مع دعامات  مامً . فإذا كان الرضیع في وضع جید ت كل شيء غیر 
تحرره في اإلمساك بمحور جسمھ بأي شكل فإن حظوظنا ألن نكون مفھومین تكون أوفر بكثیر.أن   

یشعر بظھره عل المعرض للخطرفالطفل  بین وأن  ان من الج اج ألن یكون محاطًا  ریضٍ یحت ى سطح ع
ثابت.  

 Haag	Genevièveوما ذكرتھ للتو عن أھمیة استقرار وضع الجسم تصفھ بوضوح جانفیف ھاج 
كثیرًا  Bullinger	Andréلقدر أندریھ بولینجیھ وبنفس ا الحسحركیة. وقد تعلم  بتكر الموازنة  ذي ا ال

 وتعلمون أن جون بیرجیھ ھو من أخذ بعدمع جولیان أخوریاجیرا مؤسس الحركیة السیكولوجیة، 
.Roussel	Henri معامل أبحاث جولیان دي أخوریاجیرا إلي ھنري روسل ذلك  

یسعى  ىوحت	إلى عروض جمیل مھما كان الوضع الذي ھو علیھ، بل إن الرضیع النمطي یستجیب
ألن یحضنا، في غیاب أي عروض، إذا أضجرتھ المحادثة بین الراشدین.  

أشارت األبحاث الراھنة أن تحركاتھم التلقائیة  ؟المعرض للخطرماذا یحدث إذن مع جسد الرضیع 
تختلف بوضوح منذ البدء عن تلك التي لألطفال النمطیین.  

ذلك،  فضالً عن  ، وھو ما یحدث لھم غالبًا  ال یستطیعون الدخول في تواصل عندماو لم لأل یتعرضون 
ن حاضرًا  عامة األطفالأكثر من  معدي یكو ال االرتجاع  م تقریبًاألن    .طوال الوقت عندھ

القریب غیر القادر  ،	Nebenmensch	والوالدان في مواجھة ھذا األلم الذي ال یتوقف، ھم كالقریب
فنحن مجبرین في البدایة على اإلغاثة، غیر القادر على إیجاد الحل لخفض التوتر، وال حتى نحن، 

أن نستعین بعالج طبي یصفھ طبیب األطفال: األومیبارازول (تركیبتھ الصیدلیة تحتوي على 
سد كل الدعم الذي یحتاجھ، ، بإعطاء ھذا الجالسماحاإلنیكسیوم أو الموبرال) إلیقاف األلم الداخلي و
لصوتنا بالوصول لھذا الرضیع وبدایة االبتھاج.  

رضع ال تشبھ تلك التي عند اآلخرین، ویجب أن نعلم أن الحركات ذات التمدد المفرط عند ھؤالء ال
وفریق عمل بیزا في العدید من  Muratoriوھو ما سلط علیھ الضوء البروفیسیر موراتوري 

أفالم  ًا من  ئم ا دا لعلمیة، بدءً یقارنون فیھا حركات أطفال أصبحوا ذاتویین بتلك  أسریةاإلصدارات ا
مدھشًا. اقض  تن ن ال فس العمر، وقد كا لنمطیین من ن لألطفال ا التي   

لى أربع،  لزحف ع ال ا األطف ممكنً لھؤالء  م یكن  لمفرط، ل تمدد ا یحیوا  لكیالك، وأكثر من ذلفبسبب ال
خبرة الجسد الممزق، فإنھم یتململون ویتنقلون بشكل دائم بغرض إرسال معلومات عضلیة للمخ آتیة 

قف  دنیاو علیامن أعضاء  الممزق عندھم ال تتو الجسد  الة  ، وح ًا تشید أبد م  ألن صورة متحدة للجسم ل
ة مرآة  ًا بسبب مرحل بد ن لھا فإنھا ال تكفي لتأسیس نھم ال یصلون لھا. وعندما یصلوألبال عالج، أ

وحدة للجسد الممزق. 	



لى  ًا ع فسي وعالج لل ن لى ید مح وازي عالجًا ع لت ا اتخذنا على ا لحیاة إذ من ا ولى  األ ید في األشھر 
-حسيأخصائي  حركي یمكننا أن نتجنب ھذا المصیر.  

من وتحتاج كي تختفي الصعوبات الحركیة أن واألمر المثیر لالھتمام عند ھؤالء األطفال  ًا أطول  قت
الصعوبات الحافزیة.  

یصطنع وأكل أصابعھ الصغیرة یصطنع وفي نھایة بضعة أشھر من العمل نكون في مواجھة طفل 
مع ذلك على المستوى الجسدي  إن احتفظاإلبصار واإلنصات وتتأسس عنده حلقة حافزیة ووالنظر 

ببعض الصعوبات.  
 جسديفي المستوى ال ون أنفسھمئاب یقدمبسبب اكت المنسحبین في مستوى العالقاتإن الرضع 
تین ئلھاتین الف في مستوى العالقاتنمطیین، وھو ما یسمح بتشخیص فارقي بین االنسحابات  كرضع

من الرضع.  
ملموسة عن ًا تھیجات  یض یھ أ لینج یوجدون ولقد وصف أندریھ بو ا ال  م أیضً د ھؤالء الرضع، كما أنھ

أو مریضة.في عیادة الرضع محرومین من أمھات ھشة   
كیف یمكن أن نمحور  .وقد جمعنا كل ھذه المالحظات العیادیة ھنا أثناء یومي العمل العام الماضي

كل ھذا في مستوى میتاسیكولوجي مؤید من فروید والكان؟ یبدو لي أن ھاھنا یمكن لقراءة 
 .نا عناصر لإلجابةئللمشروع، تلك التي قدمھا الكان في حلقتھ الدراسیة عن اإلیتیقا، أن تبدأ في إعطا

ما الذي لیس على ما یرام عند ھؤالء الرضع؟  
 

فلنعد إلى المشروع كما قرأه الكان في حلقتھ الدراسیة عن اإلیتیقا  
 

تكون  ا لھ،  البدء عملیة ھومیوستازیة، فوفقً لحي تسودھا في  نیة الكائن ا ید في المشروع أن ب یقول فرو
-الوظیفة األولى للجھاز النفسي عزل الذات عن الواقع، بتنحیة العالم الخارجي، وھذا السجل األول لألنا 

ن ھدفھ الوحید ھو حمایة الجھاز للھومیوستاز یتفق مع الدفاع األولي: الذي یكو Ich	Realاألنا الواقعي 
-النفسي ضد األلم أو ببساطة الال لذة.  

یقول لنا الكان أن المشروع ھو "طبولوجیا للذاتیة تتشید على سطح الكائن العضوي."   
وما أربك مجموعتنا البحثیة ھو تلك الروابط بین ھذا الكائن العضوي والطبولوجیا الذاتیة.  

روید لنرى كیف مَ  لنعد إلى ف :φΨωثل عمل ھذا الجھاز المكون مما سماه النیرونات ف  
لنھایف φفروید: " من الخارج، تھاجم االستثارات العظمى أطراف الجھاز  ً بأجھزة ا دم أوال ة تصط

غمد النھایات العصبیة طبیعة  تسلكتجزأ بوسطة األخیرة إلى حصص...وأكثر من ذلك، والعصبیة 
"تمارس على أي من النھایات.أي استثارة یمكن أن  تحددكغربال بحیث   

تنتھي لیس    φوفیما بعد، عند الحدیث عن مشكلة الكم، یعود فروید إلى ذلك:" بالفعل نرى النیرونات 
نھاالخلویة التي  تفي البنیابحریة على المحیط، ولكن على العكس  لقى بدالً م االستثارة الخارجیة.  تت

ح مو"أجھزة النھایات العصبیة" ھذه، بالمعنى األكثر عمومیة، یمكن أن تتخذ لنفسھا ھدف أال یس
وسیكون لھا منذ ھذا الحین معنى  تقلیل حدتھا، ولكن إماتتھا،ل لیس)  Qات ( یالكم φبالممارسة على 

"الحواجب الحامیة.  
فاي وبسي وأومیجا محمیة على سطح الكائن األجھزة أن  تعنية إذن فكما نرى فإن ھذه الطبولوجیا للذاتی

الحي بجھاز.  
أین یضع الكان ھذا الجھاز؟  

". )١٠(الحس العمیق ، بل حتى العضالت أو العظام،الكان: " النھایات العصبیة في مستوى الجلد، األوتار  
اللذان ھما محل حس العمیق، یذھب الكان ھنا أبعد من فروید، الذي ال یتحدث ال عن العظام وال عن ال

المكونین بدایة  األخصائیین النفسیین للحركةزمالئنا  .السببیة في عیادة الرضع الذین سیصبحون ذاتویین
على ید أندریھ بولینجیھ یعملون على ھذا الحس العمیق بواسطة أرضیة ھزازة تسمح للرضیع بأن یشعر 

ًا بھیكلھ العظمي كثیر أیضًا  على الحس العمیق لمواجھة التھیج اللمسي الذي یظھره كل ، وھم یعملون 



-ھؤالء الرضع، بمعنى كل لمس یطلق عندھم حالة من الال للرابط لذة، وھذا العمل یسمح باستعادة سریعة 
مع ھؤالء الرضع ویسمح لھم بتشیید رابط حافزي مع اآلخر الكبیر.  

 
	

األلم  
 

كثیرًا.وھو موضوع خصص لھ فروید فصلین في المشروع وق إلیھ الكان  د عاد   
 

فیھا الكمیات  تحفظویقدم فروید موضوع األلم على النحو التالي: " اكتشفنا في النظام النیروني منظمة 
تطیع أن نربط س(...) ھل توجد ظاھرة ن ψوأكثر من ذلك عن  φ عن ) بمعزلQالعظمى الخارجیة (
-أداء ھذه الوضعیات؟ أعتقد  Versagenبینھا وبین فشل -یستمر فروید أنھ األلم، إنھ یمكن أن ینتج من  

تمیل إلى أن تصبح من األلم، وذلك حتى مع تنامي اإلثارة  جانب عن تضخم في الكم؛ كل استثارة حسیة
عندما یتعلق األمر باألعضاء الحسیة العلیا".  

لتي تخبر بشكل مؤلم.نحن نعرف كل ذلك: من الضوضاء أو من اإلضاءات القویة ا  
والرضع الذین نستقبلھم ال یكونون معرضین لھذا، ومع ذلك یكلمنا فروید عن حالة ثانیة: "إذا وجد ھنا 

-عندما تكون الكمیات الخارجیة ضعیفة ألم  -وھي حالة ھؤالء الرضع أن ھذه الكمیات  فإن ھذا یعني 
س عبر األجھزة العصبیة الطرفیة".ولی φ) تعمل مباشرة على النھایات النیرونیة Qالخارجیة (  

تعبیدات  ψ"األلم یترك خلفھ في أن " واألسوأ ھو ψ و  φ) في Qكمیات مفرطة (بویستمر "األلم یتمیز 
التعبیدات التي تقود تحدثھ ضرر  يأ دائمة كما لو أن الصاعقة قد سقطت". ھذا وقد علمتنا عیادة الذاتویة

بالذكریات حول القریب المغیث.إلى تمثالت الرغبة المرتبطة   
ھو أحد  المعاصر، في علم بیولوجیا األعصابالذي یظھر بشكل مختلف و بالمصادفة عیب المصفى ھذا،

لمشكلة عند ھؤالء الرضع.المطروحة لالفروض   
 

میجاوأوبسي وطبولوجیا األنظمة فاي  إلىاآلن  تجھفلن  
 

دور النظام فاي  
 

ًا في نص فروی العالم الخارجي ھو أصل كل الكمیات الضخمة من : ھذا ھو أن دإن ما قرأناه جمیع
المتجھ نحو العالم الخارجي  φ	لجھازمھمة االطاقة، إنھ یتكون من كتل قویة، منسلخة بعنف، وتكون 

.بأكثر سرعة ممكنة )η	Qتفریغ الكمیات (  
أال أن األجھزة المكونة بواسطة النھایات العصبیة قد تكویذكر فروید، مرة ثانیة،  ا، بغرض  بً ون حاج

تنجز في نفس الوقت  φأن من الكمیات الخارجیة على الرغم من معینة إال حصص  φتمارس على 
الجانب األعظم من تفریغ الكمیة، بواسطة أي وسیلة؟  

	 بتحویلھا إلى استثارة حركیة متناسبة، یقول لنا فروید أن الجھاز الحركي ملحق مباشرة بفاي.
	

وقد وصف فریق عمل بیزا حركیة خاصة عند الرضع الذین أصبحوا فیما بعد ذاتویین: لیس فقط 
قد وصف أندریھ فحركات التمدد المفرط كحركات تھیج حركي، ألطراف األعضاء العلیا أو الدنیا، 

جنفییر ھاج  وصفتلك الموجودة في كبولینجیھ وفریق عملھ حركات غیر منتظمة لألعضاء فیما بینھا 
-یمینعن االنشطار  یة  ابیة الحركات التلقائ انسی بین  ا فرقًا ملحوظًا  دً ًا ج مبكر د الحظوا أیضًا، و شمال، وق

یة. كرار ا وت ة، األكثر تشنجً اتوی یق الذ الذین على طر لرضع،  لتي عند ھؤالء ا لك ا وبین ت یین  لنمط للرضع ا  
 



الحسیة: "األعضاء الحسیة تسلك فروید دور األعضاء  یتناولفي فصلھ عن الكیف فلنعد إلى المشروع: 
إال Qفقط ال كحجاب ضد الكمیة ( ًا كغربالٍ ال یسمح  ، ولكن أیض یة ایات العصب أجھزة النھ ) مثل كل 

تابعھ حتى بسي ونحو النیرونات أومیجا حیث تولد مشاعر ی احولھ على فاي وھذی، قدر معینبمرور 
(اإلحساس)". كیفیة  

فرضي ھو التالي: یوجد عند ھؤالء الرضع عیب فطري فیما یسمیھ فروید أجھزة النھایة العصبیة، والتي 
حیث ، وبسبب ھذا فإن األعضاء الحسیة ھي ما یكون علیھا أداء ذلك عندھم؛ كمصفىال تقوم بعملھا 

قدر كبیر من العمل في غلق الحواس: بأال ینصت، بأال یشاھد، الخ.یوجھ   
وممیت،  مثبط: " یقول لنا فروید أن الجھاز الحسي ال یلعب فقط دور الكان في ھذا الموضوعماذا یقول 

كما یفعل الجھاز فاي بصفة عامة، ولكن كغربال". ویقلق فجأة من الھجمات التي یمكن أن تنتج ضد 
خرى.األاإلدراكات البصریة أو السمعیة أو   

ن أصبحوا ذاتویین، فعلھ في المستوى الحركي خطر، مثل ھؤالء الذیلل المعرضینوما یجید الرضع 
ادة لكيلتجنب ھذه الكمیات ھو إدارة الوجھ  الذي، كالع ًا كان و ید  ،ال یروا وجھ أی لتعق یكون حامالً 

. وألنھم ال یستطیعون سد آذانھم فإنھم مصفىالمشاعر اإلنسانیة والتي یبدو أنھم یكونون في مقابلھا بال 
ذ ھل یتوصلون إلى التركیز على ت تساءل اآلباء حینئ ًا، وی لصوت أیض نب ا بیل تج مضیئة من ق ناقضات 

أطفالھم صم.  
 

عضويالنظام بسي واالستثارات القادمة من داخل الكائن ال  
 

ادمة  لق المشروع، فإن االستثارات ا من داخل الكائن العضوي تستقبل مباشرة بواسطة بنیة وفقًا لنموذج 
-لك االستثارات الداخلیة التي یمكن أن تحدث الالیسمیھا النیرونات بسي، وتستقبل ھنا لذة، مثل الجوع أو 

ویعتمد اإلنسان الصغیر في بكوریتھ على القریب المغیث لكي یخفض لھ تلك االستثارات.  ،العطش
واألطفال الذین نستقبلھم ال یعانون ال من ھذا وال من ذاك، ومع ذلك في داخل كیانھم العضوي تصل 

-س فقط الالاستثارات تسبب لی ، وھنا 	RGOلذة ولكن حتى األلم، االرتجاع المعوي على سبیل المثال
تكون لھم مصادر أخرى من األلم.  

دیسمبر في أول درس تحدث  ٢وقد اھتم الكان بھذه االستثارات القادمة من داخل الكائن العضوي منذ 
فیھ عن المشروع في حلقتھ الدراسیة عن اإلیتیقا.  

المتجھ نحو  ψلھا وظیفة فیما یخص » النیرونات المفتاحیة« Schlüsseneuronenاستمعوا لذلك: 
في االستجابة لالداخ ا  ا خاصً لھا نموذجً یات، كما أن  الكم ا  الذي یستلم منھ ، في التفریغ، ینتج داخل النظام و
ψ."وھذا التفریغ وھو األمر المتناقض لیس لھ من وظیفة إال أن یضخم ثانیة الشحنة ،  

ا " ویالحظ م أیضً أن فروید یسمیھ "، ففرید یتحدث ھنالك عن Neuronen	motorischeالكان 
العضالت والنیرونات اإلفرازیة، ویرى الكان أن ھذه لیست ھفوة من فروید كما تصور المترجم 

- حیث ال یوجد فلتر ψاإلنجلیزي، وأنھ بالفعل عندما توجد استثارات تنتج في داخل النظام  فإن ھذا ذلك 
ر ستضخمھ.ستثی لتوت فض ا التي بدالً من خ كات  الحر لسلة من  یر س  

وبالنسبة لالكان فإن لھذا أھمیة عظمى لتوضیح األعصبة الفعلیة، وبالنسبة لنا نحن المحللون النفسیون 
ا مھم،  ن ذلك أیضً ألننا عند نستقبل ھؤالء الرضع نواجھ بأن آالم االرتجاع المعوي یثیر لألطفال فإ

دد مفرط تكون نتائجھا االفرازات الحمضیة التي تؤدي ثانیة إلى المزید من األلم.تشنجات وحركات تم  
دھشني سابقًا  ما أ " شيء  -وإذا كنت أقول: نیرونات وأكسونات  ھالنخاع الشوكي، حیث نجد فیتنظیم في 

، في مراحل معینة، تلك التي في مراحل أخرى نیرونات معینة وأكسونات معینة في نفس المكان األلم
قى" المنشطة، تتال كیة  ًا بالحر مرتبطة أساس  

المواقع وستردون أكثر بإثارة  م إلى الكائن العضوي بل و االھتما ًا من  ٍ أنني ھنا أعطي كثیر اق  علي باستحق
، إن الكان ھو من یھتم بالكائن العضوي.)١١(التشریحیة، ولكنھ الكان الذي یتحدث ھنا  



	dieا بطریقة مستمرة مقال ؤمن طالبھ أن یقروفي نفس درس التاسع من دیسمبر یرجو الكان 
Verdrängung ١٢(الكبت، لقد فعلت، ولقد وجدت مالحظة شیقة عن األلم الموضوع مع دفعة الحافز( ،

یمد ھكذا بمصدر جدید یقول فروید "مثیر خارجي، على سبیل المثال تآكل أو تدھور عضو، یستدخل و
". وقد اندھش دكتور باسكال أمبرواز ةتشابھ كبیر مع الحفز الستثارة ثابتة وبتضخم للتوتر، ویكتسب ھنا

األطفال تكوین قبضات ذات أحاسیس  ءالذي یقوم باستشارة لذاتویین صغار من الطریقة التي أمكن لھؤال
مؤلمة لالرتجاع المعوي، وقد بینت االختبارات الممارسة وجود تلف في الخالیا.  

األلم واالضطرابات الحركیة والحسیة عند ساعدنا على فھم سأنھي ھذا المدخل األول للمشروع لكي ی
امتناني إلیملي (ثالثة أشھر) التي أتت كل األسابیع من بریتاني  مالرضع الذین سیصبحون ذاتویین بتقدی

تتلقى العالج سواء على المستوى النفسي أو على المستو الجسدي.	لكي  
ك لمنذ الیوم األول أن ھنا ،الفعل فتاة صغیرة أخرىالتي كان لدیھا ب ،عندما ولدت إمیلي أدركت أمھا

وقد حدد الطبیب النفسي ارتجاعھا المعدي، وأخضعھا لعقار فھذه الرضیعة كانت شدیدة التألم،  ،مشكلة ما
غیر متاحة للتواصل، وقد ، واألعین شدیدة االتساع تبحلق في الفراغ، متیبسةإنكسیوم، ولكن الحالة ظلت 

سھا إلى درجة أن طبیب األطفال العصبي المستشار فكر على الفور في متالزمة خطر بوصلت حالة تی
لى  یلي بعالج موازٍ ع ادت إم تف وقد اس نا صدیقة لألم،  في جمعیت للة نفسیة زمیلة  مح قد أحالتھا لي  ذاتوي، و

الفور أن  ید المحللة أنیك بولیو زمیلتنا الشابة أخصائیة عظام الرضع منذ زمن بعید والتي اكتشفت على
ال كتف إمیلي كان  بیب األطف دان وط ان الوال ا، ك لوعً ین تمامًامخ ، لماذا؟ ألن ھؤالء األطفال لدیھم متجنب

، من حیث أن كل لمسة ھي غازیة، وتثیر حركات للتجنب تمنع إیجاد منطقة مصفىللھذا العیب الفطري 
نھائیة لأللم.  

ا، تطار السریع، وأمھا سعیدة للعالقة التي في نھایة أشھر تسع لم تعد إیملي بحاجة لركوب الق جمعھما معً
اجھة  مو مشي، وستتمكن من  ال ئعة قبل  ٍ را أربع  ٍ اف ادت منھ طورت أطر تف وبفضل عالجٍ حسي حركي اس

لكٍل. المتع والنكسات ة  والفشل والنجاح الذي تحملھ الحیا  
لتحلیل النف یدان ا براز، في م لى إ ًا إ لمشروع أیض ذا العمل على ا سي، االھتمام باقترابنا المتزامن یھدف ھ

نحو الجسد والنفس.  
 

  	
	

  ١٨٩٥سیجموند فروید، نحو مشروع لسیكولوجیة علمیة  •
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