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 محاضرات في النقد النفساني

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

 

 وبنية الالوعي. : الّمغةالمحاضرة الرابعة: جاك الكان

 

يجمع النقاد ومؤرخو التحميل النفسي لألدب أن العالم النفسي الفرنسي "جاك  :مقدمة -
عمم النفس واألدب في ىو أّول من أعمن الربط عبر الّمغة بين " Jaques Lacanالكان" "

منيج شديد التماسك، إذ أّنو يعتبر المؤسس لعمم النفس البنوي، فعمى يديو تطورت مناىج 
التحميل النفسي لألدب بشكل جذري. والمقولة الرئيسية التي عنده والتي مكنتو من إحداث 

منبنيا ىذه النقمة النوعية في الدراسات النفسية تتمثل بشكل خاص في اعتباره الالشعور 
بطريقة لغوية، بمعنى أن البنية التي تحكم الالوعي ىي بنية لغوية في صمبيا تعتمد عمى 

سيا "سوسير" في بداية القرن الماضي. غة التي أسّ التداعي وعمى غير ذلك من قوانين المّ 
لى غوية إاألدب يعتبر أقرب التجميات المّ  إذا كانت بنية الالوعي بنية لغوية، فإنّ فوطبقا لذلك 

تمثيل ىذا الالوعي، ويصبح تحميل األدب من منظور نفسي مرورا بالتوازي بين بنية الوعي 
 غة ىو المدخل الصحيح لمنيج النقد النفسي.وبنية المّ 

يشير "الكان" في ىذا المستوى إلى أىمية االكتشاف  الالشعور بوصفه كيانا لغويا: -1
ف عن األنظمة ما قبل الشعورية. الفرويدي الالشعوري وذلك بوصفو نظاما آخر يختم

فالالشعور عند فرويد يمتمك قوانينو الخاصة ويتضمن عممياتو األساسية مثل "التكثيف" 
و"التحويل"، ومن ىذه الزاوية ينطمق "الكان" لتحميل ىاتين العمميتين في إطار صيغة عممية 

شعور. وىذا ما يدفعو لغوية. وىو في ىذا السياق يبني نظرية حقيقية متكاممة عن بنية الال
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إلى رحمة البحث عن أىمية الخطاب داخل الالشعور ليصل إلى نتيجة تؤّكد أن بنية 
 الالشعور بنية لغوية بالدرجة األولى.

يضع "الكان" المغة في المركز من التحميل النفسي، بل حتى بالطريقة نفسيا التي تبني بيا   
و. كذلك يضع وجود ما يسميو "األنظمة الثالثة" الّمغة الوجود اإلنساني في العالم وتفصل في

 في التجربة اإلنسانية: الخيالي، الرمزي، والواقعي.

ذا كان الالشعور مفيوم بشكل كالسيكي عمى أّنو محمة ما قبل لغوية تحتوي عمى     وا 
تمثيالت غريزية، فمن ثم يكون الالشعور بالنسبة إلى "الكان" تأثير دخول الفاعل اإلنساني 

ى النظام الّمغوي. ولدى"الكان" يولد الفاعل اإلنساني في نظام لغوي ما مع حاجات إل
 مجتمعية قاّرة فيو.

يتناول الكان نظريات التحميل النفسي التقميدية عن التطور في نظريتو عن مرحمة المرآة   
مة من التي يجّرب فييا الطفل، في أثناء وجوده في حالة من اليأس وعدم التناسق، حالة متخي

البراعة الفائقة والوحدة الجسدية. إّن ىذا الوىم بالوحدة األصمية يمّثل بصورة مادية من خالل 
: فالطفل يصنع تطابقا متخّيال مع صورتو المنعكسة انعكاس الطفل عمى نفسو في المرآة

ويأخذ ىذه الصورة نموذجا لتفاعمو مع العالم الخارجي خصوصا مع أّمو. إّن دخول الطفل 
النظام الرمزي يكسر ىذه الوحدة المتخيمة ووىم البراعة الفائقة من خالل المطالبة بأن  إلى

يكون كّل حافز ورغبة محكوما بالداللة. إّن ىذا الكبت لمرغبة من خالل القيد الداللي الذي 
 يؤثر عمى االنفصال بين المعرفة الشعورية والالشعورية.

فالالشعور كما يقول "الكان" يؤدي عممو وكأّنو لغة بنائية، فيو الذي يتكّمم داخل     
اإلنسان. ويعتقد في ىذا الخصوص أّن األعراض السيكولوجية ذات طابع الشعوري ويمكن 
فك رمزيتيا بناء عمى ىذا األساس، وىذا ينسحب عمى ذكريات الطفولة، ونمط الحياة 

النسبة لـ"فرويد" يأخذ الالشعور ىيئة واضحة محّددة وىو يحّدد في والمفردات الخاصة. أما ب
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الوقت نفسو كّل ما ال ينتمي إلى الالشعور، ومع ذلك توجد ىناك أشياء غامضة وغير قابمة 
لممعرفة وىي تمعب دورا أكثر غموضا. من ىذه الزاوية يترك "الكان" لنفسو أن يقرأ في نظرية 

غة ىي مفتاح الظاىرة الالشعورية. ومن ىنا يسعى "الكان" إلى إن الم "فرويد" منطمقا لمقول
تطوير أبعاد ىذه الرؤية الفرويدية الخاّصة بالبنية الّمغوية لمظاىرة الالشعورية وذلك انطالقا 
من كتب "فرويد" في تفسير األحالم ثّم عمم النفس وأمراض الحياة اليومية، وكتابو "النكتة في 

ومن خالل ىذه األعمال يبرز "الكان" المضمون النظري والعممي  عالقاتيا مع الالشعور"،
لّمغة وذلك وفقا لمصورة التي ينطمق منيا "سوسير" في نظريتو الّمغوية والخاصة بالدال 

 والمدلول.

يعدل "الكان" عن معادلة "سوسير" بين الدال والمدلول لكي : الدال والمدلول والكبت -2
ة بين االثنين موضحا أن الدال اليتبّدد وحسب عمى الحقل يكشف عن العالقة غير المستقرّ 

مدلول منو، ولكن يوجد كذلك، فيما وراء أي نظام لمعالمة)رمزي( أو وىم ُل الث  الذي ُيم
طفولي)خيالي(، نظام واقعي يتحّدى التمثيل ومع ذلك يطالب بو. إّن الواقعي يقع فيما وراء 

خالل الدال المتاح لنا خالل الّمغة. إن صياغة كّل الداللة ومع ذلك يمكن أن يتاح من 
"الكان" لتكوين الفاعل في الّمغة تقوده مّرة أخرى إلى مراجعة اآلليات الالشعورية عن 
التكثيف واإلزاحة طبقا لمصطمحي "ياكبسون" عن الكناية واالستعارة بوصفيما القطبين 

اء الّمغة، فإّن آلياتيا يمكن أن توصف الجوىريين لّمغة كّميا. فإذا كان الالشعور مبنيا مثل بن
بأفضل صورة من خالل المجازات البالغية. إّن الكناية مثميا مثل اإلزاحة تقوم بوظيفتيا وفقا 

 لمتشابو.

إّن الالشعور، بذخيرتو من الذكريات والكممات والصور، يتحرك عمى طول سمسمة من    
آخر مشابو لو ويحّل محّل ىذا الدال،  الدوال التي يمكن أن تخطئ داال واحدا من أجل دال

 أو يمكن لالشعور أن يجد داال واحدا قريبا من دال آخر ومن ثّم يوّفر صمة ترابطية بينيما.
إّن النقطة الجوىرية بالنسبة إلى "الكان" ىي أّن عمميات الترميز تضع حّدا يبعثر وىم الوحدة 
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تمثيل الرغبة في الّمغة، وبطبيعة  مع رغبة اآلخر في حين تعد في الوقت نفسو ببديل في
–الحال فإّن البديل ال يكتمل أبدا وال يكون مرضيا بالمّرة. فالّمغة تتصرف مثميا مثل "اسم 

األب" في الفاعل اإلنساني، فاصمة الفاعل عن األّم في الوقت الذي تسمك فيو الفاعل في 
التسمية تدّمر الكّل المتخّيل  نظام اجتماعي لألسماء. وىذا يكّون نقص الفاعل الجوىري. إنّ 

لمحالة ما قبل الّمغوية، ما قبل األوديبية. وبالنظر إلى ىذا فإّن "الكان" يرفض بشّدة المنّظرين 
الشيئ الذين يرون أنا مستقمة بوصفيا كاّل ومستقّرة، كيانا -لعمم نفس األنا ولنظرية عالقات

 لو طاقاتو وغاياتو.

النياية أوسع من في بالنسبة إلى النقد األدبي، والتي ىي إن لعمل "الكان" معان ضمنية   
التطبيقات الكالسيكية لمنظرية النفسية التحميمية عمى العمل الفني. إّن "الكان" يؤّكد أّن الّمغة 
.    تبني الفاعل اإلنساني، وىي ال تحكم فحسب كّل العالقات باآلخر والواقعي لكّنيا تحّدده

  الّمغة ونتاجاتيا في الثقافة الميمة المركزية لمناقد والمحّمل النفسي.و"الكان" يجعل من تحميل 

     

   


