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 .التطبيق السادس قي مقياس النقد النفساني

 .نقد ومناهج: تخّصص. د. م. السنة الثالثة ل

 .سامية عميوات: إعداد الدكتورة

 

 : جاك الكان"/ إدغار أالن بو" تحميل نّص الرسالة المسروقة لـ 

تروي قصة الرسالة المسروقة الطريقة التي تمّكن بيا أحد المخبرين     : ممّخص النّص - 1
من العثور عمى رسالة ذات شأن عظيم سرقت من مخدع الممكة وسطا  (أوغست دوبان)

عمى ىذه الرسالة عند السارق رغم أّن منزل الوزير قد فّتشتو " دوبان"وقد عثر . عمييا الوزير
ّنما كانت  الشرطة بدقة بالغة، والسبب في ذلك أن الرسالة لم تكن مخفية عن األنظار وا 

مبذولة موضوعة في إناء لمعرض، داخل ظرف ذي مظير قذر منكمش، لم يجذب أنظار 
الشرطة إليو، ألنو لم يكن موافقا لموصف الذي نعتو بو محافظ الشرطة، وكّل ما ذكره ىو أّن 

الرسالة تحوي وثيقة دون قيمة، ومظير الظرف المزري غير المتناغم مع حرص الوزير 
 .وأرشده إلى طريق الرسالة" دوبان"ونظامو ىو بالضبط ما لفت نظر 

   وقد تّمت ىذه السرقة بحضور الممك الذي يجيل كّل شيء، والممكة التي تشيد عاجزة 
 .ألّنيا ال يمكنيا أن تثير ريبة الممك

إّن الممكة قمقة ألّن : اىتمامو عمى مشيدين من القصة" الكان" رّكز :تحميل القّصة- 2
خطابا غراميا يمكن أن يسيء إلى سمعتيا قد سرق في حضورىا وحضور زوجيا الممك، 

وىو يضع نسخة منيا في مكانيا، وال تستطيع الممكة أن تعترض ألّنيا ال  )بواسطة الوزير
تبحث الشرطة عن الرسالة في مكتب . (تريد أن توّجو نظر زوجيا إلى محتويات الرسالة
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يرى الرسالة في ". دوبان"الوزير، وال تتمّكن في البداية من العثور عميو، فيستدعى المخبر 
 .المكتب، وخمسة يستبدل بو صورة منيا

ثانيا  (الممك، الشرطة)أوال نظرة الترى شيئا: إن ثّمة ثالث نظرات شائقة ىنا" الكان"   يقول 
ثالثا النظرة التي ترى  (الممكة، الوزير)نظرة ترى النظرة األولى وتظّن خطأ أن الرسالة مخّبأة

 .(الوزير، دوبان)أّن النظرتين األولتين تسمحان لما يجب أن يظّل مخّبأ بأن ينكشف

الذي سيحّدد بعض سموكيات الممكة والوزير " الّدال"ىي " الكان"  فالرسالة المسروقة حسب 
لدييم يحّدده المكان الذي احتّمو محض الّدال، أي الرسالة، في  (التحويل)إّن النقل. والممك

في ىذه الحالة من يد إلى يد يحّدد األفراد في أفعاليم ومصائرىم، فال " الدال"ثالوثيم، ونقل 
الرسالة تنسى النقل، وال ينساه الشعور العصابي، إّنو ينساه إذا أحدثت فيو تغييرا ميما كان 

 .قميال مقداره

نص الرسالة المسروقة سمسمة دالة ذات طابع رمزي تتحّكميا آلية التكرار " الكان"   يعتبر
يعتبر الشخصيات األدبية مخموقات " الكان"التي تعّبر عن نوايا الالشعور، وحرّي بالذكر أّن 

لغوية أو كائنات كالمية، لذلك يبرز في ىذه الدراسة أّن الّذات ال يمكن أن ينظر إلييا إاّل 
كمركب بواسطة تمك الرموز نفسيا ألّن آليات التكرار الرمزي ىي التي تقّدم لنا في نياية 

 .األمر الصورة الحقيقية لمّذات

إدخال نموذج الّمسانيات البنوي في التحميل النفسي جعمتو يعمد إلى " الكان"   إّن محاولة 
إنشاء نظرية جديدة لالوعي ولمقوانين الناظمة لمعالقات مابين ذاتية، لذلك فيو يبحث عن 
منطق لالوعي وعالقتو بالحقيقة، والمثال الذي يقّدمو في قصة الرسالة المسروقة يوّضح 
عالقة متشابكة بين الذوات ال ذاتا واحدة، تنتظم في سمسمة رمزية داّلة محورىا األساس 

ففي الوقت الذي تحاول فيو الممكة إخفاء الرسالة . العالقة مع موضوع أساس دال ىو الرسالة
التي توصمت بيا في غفمة عن الممك، يستطيع الوزير المحتال أن يأخذ الرسالة تحت نظرىا 
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دون أن تستطيع االحتجاج حتى ال يفتضح أمرىا لدى زوجيا الحاضر الغافل عّما يجري، 
كما أن شخصا يحتال عمى الوزير ليسرق الرسالة دون عممو، لتصبح الرسالة نفسيا دااّل 

بحكم العالقة بين ىذه الذوات، فيي تحّدد نواياىم الواعية والالواعية عمى السواء، لذلك يرى 
في  (الرسالة)أّن انتقال ىذه الذوات يكون محّددا بواسطة الموقع الذي يحتّمو الّدال " الكان"

 .المجال الثالثي لمّذوات نفسيا وىذا ما يؤّكد بالنسبة لنا اعتبار ىذا الدال كآلية لمتكرار

   ومادام المحّمل النفسي ال يصل إلى حقيقة الالوعي عند المريض إاّل من خالل الّمغة 
يعتبر أيضا محاولة الوصول إلى الالشعور ال " الكان"الواعية التي يعّبر بيا عن نفسو، فإّن 

تتّم إاّل من خالل تفكيك وحدات الّمغة، ليذا يشّكل الالشعور في نظره بنية مثل الّمغة نفسيا، 
لمتحميل النفسي بالدراسات الّمسانية ىو تطوير لمجيودات " الكان"وحرّي بالذكر أّن ربط 

لبعض البنيات الّمغوية في " فرويد"ويتضح ذلك في تحميل . التي لم تكن مقّننة آنذاك" فرويد"
، حيث أّن األحالم في نظره ىي بناء رمزي يشّكل "تفسير األحالم"وفي كتابو " غراديفا"رواية

 .سمسمة دالة البّد من ربطيا بين طرفين اثنين إلدراك معانييا الخفية

القراءة البنوية وييمل الدراسة النفسية " الرسالة المسروقة"في تحميل قصة " الكان"   ينتيج 
 .لمشخصيات حين يتناول النظام الثالثي لمشخصيات الذي يربط بينيا حدث واحد ىو السرقة

يخفي أّنو ينتمي إلى المدرسة الفرويدية، غير أّنو مع ذلك يعّد صاحب " الكان"   لم يكن 
الفضل في إثراء جانب العالقة بين الّمسانيات والتحميل النفسي الفرويدي، وقد كان من شأن 

 .ىذا اإلثراء أن يخّول النقد األدبي الذي يسير في ركاب ىذا التحّول صفة العممية

 

 


