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Abstract: 

Jacques Lacan is the most famous psychoanalyst after Sigmund Freud. He was most influential in twentieth century 

and after. His structuralist psychoanalysis observes “Unconscious is structured like Language”. His series of lectures 

describe different toponymical dimensions of human mind. Language and unconscious, three orders of mind such as 

symbolic, imaginary and the Real, Desire and the mind etc. are dealt with in this paper. 
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ലാകാനിയൻ മനോവിശകലനസിദധ്ാനത്ങങ്ൻകക്് ഒരാമുഖം 

 

ടി. ശര്ീവതസ്ൻ 

 

"It is upto you to be Lacanians if you wish. I am a Freudian" : Jacques Lacan 

 

 ആമുഖം 

 മനോവിശകലനം എനന്ു കേൻക്കുമ്പോൻ നമ്മുടെ മനസസ്ിലേകക് ്ആദയ്ം കടന്നുവരുനന് 

പേര് സിഗ്മണട്് ഫ്രോയ്ഡിന്റേതാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണട്ിലെ ചിനത്കളെ മുഴുവൻ സവ്ാധീനിചച് 

മൂന്നുചിന്തകരിൻ ഒരാളായിരുനന്ു ഫ്രോയ്ഡ്. എന്നാൻ അദദ്േഹത്തിനുശേഷം ആ മേഖലയെ 

സമൂലം മാറ്റിപപ്ണിഞ്ഞ മറ്റൊരു ചിന്തകനാണ ് ഴാക ്ലാകാൻ (1901-81). മനോവിശകലനത്തെ 

അബോധമനസസ്ിന്റെ ശാസ്ത്രമായി അദദ്േഹം വികസിപപ്ിച്ചു. തികചച്ും നവീനമായ ഒരു 

രോഗചികിതസ്ാപദ്ധതിയായി അദ്ദേഹതത്ിന്റെ കണട്െതത്ലുകൻ ലോകമെമ്പാടുമുളള് 

മനോരോഗവിദഗ്ധൻ ഇന്നും ഉപയോഗപപ്െടുത്തുന്നുണട്െങ്കിലും അവ ആ മണഡ്ലതത്ിന്റെ 
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അതിൻതത്ികളെ അതിലംഘിച്ച ് മാനവികവിഷയങങ്ളുടെയും സാമൂഹികശാസ്തര്തത്ിന്റെയും 

പഠിതാക്കൻകക്് അപാരമായ ഉൻക്കാഴ്ച നൻകുനന് നിരീക്ഷണങങ്ളായി സ്വീകരികക്പപ്െട്ടു.  

 ഷാക് മാരീ എമിലീ ലാകാൻ 1901ൻ പാരീസിൻ ജനിച്ചു. 1931ൻ ഫോറൻസിക ്

മനോരോഗചികിതസ്കനായി അദദ്േഹത്തിന് ഡിപല്ോമ ലഭിചച്ു. "പാരനോയിയാക ്

മനോവിഭ്രാന്തിക്ക് വയ്കത്ിതവ്വുമായുള്ള ബനധ്ം" എനന് വിഷയത്തിൻ 1932ൻ അദ്ദേഹം 

ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി. വ്യകത്ിതവ്ത്തിന്റെ കേനദ്്രസവ്ഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെടട് ഒരവസഥ്യായും 

സാഹചര്യങങ്ളുടെ സൃഷ്ടിയായും മനോവിഭ്രാനത്ിയെ തിരിചച്റിയണമെന്നായിരുനന്ു 

അദ്ദേഹതത്ിന്റെ കണ്ടെത്തൻ. അത് വ്യക്തിസതത്യിൻ അലിഞ്ഞുചേൻനന്ിരികക്ുനന് ഒരു 

ഭാവമാണ്. ലാകാനെ സംബനധ്ിചച്ിടത്തോളം മനോവിശകലനമെനന്ത ്ഒരു വ്യാഖ്യാനരീതിയാണ്. 

ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുളള് സവിശേഷബന്ധത്തിൻ നിനന്് ഉതഭ്വിക്കുന്ന മനോജനയ്ാൻത്ഥം 

(psychogenic meaning) അനാവരണം ചെയ്യുന്നിടതത്ാണ ്മനോവിശകലനം സഫലമാകുന്നത്.  

 ഫ്രാൻസിൻ ഫ്രോയഡ്ിയൻ ആശയങങ്ൻ അവതരിപപ്ിച്ച “സൈക്യാട്രിക ്

എവല്യൂഷൻ” എനന് സംഘത്തിൻ ലാകാൻ ചേൻന്നതോടൊപപ്ം തന്നെ, സൂറിചച്ിലും 

ജൻമ്മനിയിലും വളൻന്നുവനന് പ്രതിഭാസവിജ്ഞാനീയസമീപനങങ്ളിൻ അദദ്േഹം 

ആകൃഷട്നായിരുനന്ു. അതേസമയം അദദ്േഹം ആനദ്്രേ ബ്രെതോങിന്റെ നേതൃതവ്ത്തിലുളള് 

സൻറിയലിസ്റ്റ് വൃനദ്തത്ിൻ അംഗമായിരുനന്ു. സാഹിത്യരൂപങങ്ളും 

മനോരോഗവിജ്ഞാനവുമായി ഒരു സമാന്തരബനധ്ം കണട്െതത്ാനുള്ള ശ്രമിതത്ിലായിരുന്നു 

ലാകാൻ. സാൻവദോൻ ദാലിയുടെ “ക്രിടട്ികക്ൻ പാരനോയിയ” എന്ന സങ്കലപ്വും 

ബ്രെതോങിന്റെ “സവ്േച്ഛാനുസാരരചന” എന്ന ആശയവും അദദ്േഹതത്ിന് നന്നേ 

ബോധിചച്ിരുനന്ു. അക്കാലതത്് ലാകാന്റെ ഗവേഷണപ്രബന്ധത്തിലെ പ്രധാന 

കേനദ്്രമായിരുനന് എയ്മി എന്ന രോഗിണിയെ ചികിതസ്ാലോകം മികക്വാറും 

അവഗണിചച്പപ്ോൻ സൻറിയലിസ്റ്റ് വൃനദ്ം അവരുടെ നായികയായി 

പ്രഖയ്ാപിക്കുകയുണട്ായി. കുപര്സിദധ്മായ “പാപപ്ിൻ” സഹോദരിമാരുടെ രോഗം 

സംബനധ്ിചച് പ്രബന്ധത്തിൻ (രണട്ുദാസിമാൻ അവരുടെ യജമാനതത്ിയെയും കുഞ്ഞിനെയും 

മൃഗീയമായി കൊലപപ്െടുതത്ിയ ഈ സംഭവമാണ് ഷാങ് ഷെനെ തന്റെ "മെയ്ഡ്സ്" എനന് 

നാടകത്തിന് ഉപജീവിച്ചത്) പാരനോയിക് അനുഭവതത്ിന് മൗലികമായ ഒരു വാക്യഘടനയുണട്െനന് ്
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സ്ഥാപിചച്ു. 1936ൻ അനത്ാരാഷ്ട്ര മനോവിശകലന സംഘടനയുടെ 14ാമത് കോൻഫറൻസിലാണ ്

കണണ്ാടിഘട്ടത്തെകക്റിചച്ുളള് പര്ബന്ധം ആദ്യം അദ്ദേഹം  അവതരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ആ 

സെമിനാറിനറ്െ അദധ്്യക്ഷൻ പ്രശസ്ത മനശ്ശാസത്്രജ്ഞൻ ഏൻസ്റ്റ് ജോൻസായിരുനന്ു. 

അദ്ദേഹം ഫ്രോയ്ഡിന്റെ അടുത്ത സഹയാത്രികനും അദ്ദേഹതത്ിന്റെ 

ജീവചരിത്രകാരനുമായിരുനന്ു. ലാകാൻ പത്തുമിനിട്ടുദൈൻഘ്യമുളള് തന്റെ പര്ബനധ്ം 

അവതരിപപ്ികക്ുന്നതിനിടയിൻ അദ്ധയ്കഷ്ൻ ഇടപെട്ട ് അവതരണം നിൻതത്ാൻ 

ആവശ്യപ്പെടട്ു. മനശ്ശാസ്ത്രരംഗത്തെ അതിപ്രഗതഭ്മായ നിരീകഷ്ണങങ്ളുൻകക്ൊള്ളുനന് ആ 

പ്രബന്ധം പിന്നീട ് IPA പ്രസിദ്ധീകരണതത്ിൻ പ്രതയ്കഷ്പപ്െടുകയുണ്ടായിലല്. 

മനോവിശകലന സംഘടനയുമായി ലാകാന്റെ സംഘൻഷം ഈ ഘട്ടം മുതൻതത്നന്െ 

തുടങ്ങുനന്ുണട്്. ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ അത ് പരിഹരികക്പപ്െടാതെ തുടരുകയും ചെയത്ു. 

മനോവിശകലനതത്ിന്റെ ഔദ്യോഗികസംഘങങ്ൻക്കൊനന്ും ലാകാൻ അഭിമതനായിരുന്നില്ല.  

 ഔദ്യോഗിക ഫ്രോയ്ഡിയൻ രീതിയോടുളള് മറ്റൊരു വിയോജിപ്പ്, 

വിശ്ലേഷണസെഷനുകളുടെ ദൈൻഘയ്ം സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. മനോരോഗിയോടൊപപ്ം 

വിശ്ലേഷകൻ ചെലവഴിക്കുനന് സെഷനുകളുടെ ദൈൻഘയ്ം ഫ്രോയ്ഡിയൻ 

വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച ് 50മിനിടട് ് എന്ന ് കല്ിപത്പ്പെടുതത്ിയിരുന്നു. കൃതയ്ം ആ 

സമയദൈൻഘ്യം കഴിഞ്ഞാൻ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ലാകാൻ ആ 

പതിവുതെറ്റിച്ച ് രോഗിയുടെ തരവും രോഗത്തിനറ്െ തീവ്രതയുമനുസരിചച്് ദൈൻഘ്യം 

ആപേകഷ്ികമായി കൂടട്ിയും കുറച്ചും നിയമലംഘനം നടതത്ി. ഇത് IPA യെ വലല്ാതെ 

പ്രകോപിപപ്ിക്കുകയുണട്ായി. 1963ൻ അവൻ ലാകാനെ സംഘടനയിൻനിനന്് പുറതത്ാകക്ി. 

വാസത്വത്തിൻ ഫ്രോയ്ഡ ് തുടങങ്ിവചച് സംഘടനയായിരുന്നു 'ഇന്റൻനാഷനൻ സൈക്കോ 

അനാലിറ്റിക ് അസോസിയേഷൻ'. അതുമായി നിരന്തരം കലഹിചച്ുകൊണട് ് ലാകാൻ, അവരെ 

"യഥാൻതഥ്" ഫ്രോയഡ്ിയൻ മാൻഗഗ്മെനത്െന്ന് മനസ്സിലാക്കികക്ാൻ ശ്രമിച്ചു. 

ആയുസ്സുമുഴുവൻ നീളുന്ന തന്റെ മനോവിശകലനപര്യടനത്തെ ലാകാൻ "ഫ്രോയഡ്ിലേകക്ുളള് 

മടകക്യാത്ര" എന്നു വിശേഷിപപ്ികക്ാൻ ആഗ്രഹിചച്ിരുനന്ു. ആവൻതത്ിചച്് താനൊരു 

'ഫ്രോയഡ്ിയനാ'ണെന്ന ് പറയുമായിരുനന്െങ്കിലും അദദ്േഹം അതഭ്ുതകരമാംവിധം 

മൗലികചിനത്യുടെ ഉറവിടമായിരുന്നു. ഈഡിപപ്സ് കോംപല്െക്സ് പോലെയുളള് ഫ്രോയ്ഡിയൻ 
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അടിസഥ്ാനപരികല്പനകളെ അദ്ദേഹം സമൂലം മാറ്റിമറിചച്ു. രണ്ടാംലോകമഹായുദധ്ാനനത്ര-

പാരീസ് ബുദധ്ിജീവികൻകക്ിടയിൻ ഒരു "കൻടട്് ഫിഗറാ"വാൻ അദ്ദേഹതത്െ സഹായിചച്ത ്

ഈയൊരുമാനമായിരികക്ാം.  

 1964ൻ "ഫ്രോയ്ഡിയൻ സ്കൂൻ ഓഫ് പാരീസ"് സഥ്ാപിക്കപപ്െടട്പപ്ോൻ അതുമായി 

ലാകാൻ സഹകരിച്ചുവെങ്കിലും 1980ഓടെ "ലാകാനിയൻ സ്കൂൻ ഓഫ ്സൈക്കോ അനാലിസിസ"് 

സ്ഥാപിക്കപപ്െട്ടു. 1953മുതൻ ആരംഭിചച് സെമിനാൻ പരമ്പര അദ്ദേഹം മരികക്ുന്നതിന ്

ഒരുവൻഷം മുമ്പ് 1980വരെ തുടൻനന്ു. എണണ്മറ്റ ഈ സെമിനാറുകളിലൂടെയാണ ്അദദ്േഹതത്ിന്റെ 

പ്രധാനപപ്െട്ട എല്ലാ തത്വങങ്ളും അവതരിപപ്ിക്കപപ്െടട്ിട്ടുള്ളത്. ആ സെമിനാറിലെ 

കേൻവിക്കാരാവടട്െ, മിഷേൻ ഫൂകക്ോ, ഷീൻ ദെല്യൂസ്, ലൂസ് ഇറിഗാറി, യൂലിയ ക്രിസത്േവ, 

ഫിലിപ്പ ് സൊലേഴ്സ്, മൈകക്ൻ ലിറീസ്, ഷാക് ദെറീദ, മെൻലോപോൻതി, റോമൻ 

യാക്കോബ്സൻ, പോൻ റിക്കൂ തുടങങ്ിയ പിൻക്കാല ബുദ്ധിജീവികളായിരുനന്ു. 1964മുതൻ 

69വരെ അദദ്േഹം 'ഇക്കോൻ നോൻമൻ സുപ്പീരിയ'റിൻ തന്റെ പ്രബന്ധങങ്ളവതരിപ്പിചച്് 

യഥാൻത്ഥ ഫ്രോയ്ഡിനെ വീണട്െടുക്കാൻ ശ്രമിചച്ു. അതേവേദിയിൻവചച്ുതനന്െയാണ് ലൂയി 

അൻത്തൂസൻ, യഥാൻതഥ് മാൻകസ്ിനെ വീണട്െടുകക്ാനുളള് പ്രഭാഷണങങ്ൻ നടത്തിയത് എന്നതും 

ശ്രദ്ധേയമാണ്. കാരണം, ലാകാനും അൻത്തൂസറും അക്കാലത്തെ പ്രധാന 

സൈദ്ധാനത്ികതരംഗമായിരുന്ന ഘടനാവാദത്താൻ തീവ്രമായി സവ്ാധീനികക്പ്പെടട്ിരുന്നു. 

ഫെൻഡിനാന്റ ് ഡി സൊസയ്ൂറിൻ തുടങങ്ി നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനായ കല്ോദ ്

ലെവിസട്്രോസിലൂടെ വികസിപ്പിക്കപപ്െടട് ദാൻശനികസമീപനമാണ ്

മനോവിജ്ഞാനീയത്തിലും പര്ത്യയശാസ്ത്രപഠനത്തിലും ഘടനാവാദസവ്ാധീനമായി 

പുഷ്പിച്ചത്. ലാകാൻ, അൻതത്ൂസൻ, ലെവി സട്്രോസ് ഈ മൂവരുടെയും സിദധ്ാന്തങങ്ൻ തമ്മിൻ 

കാര്യമായ ഒരന്തൻദധ്ാര കണട്െത്താനാവും.     
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 അബോധവും ഭാഷയും 

 

 1953ൻ പാരീസ ്മനോവിശ്ലേഷകസംഘത്തിനു മുമ്പാകെയാണ് ലാകാൻ "ഫ്രോയ്ഡിലേക്കു 

മടങങ്ുക" എനന് തന്റെ ആഹവ്ാനം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഫര്ോയഡ്ിയൻ പരികല്പനകളുടെ 

യഥാൻത്ഥവിപ്ലവാത്മകതയെ തമസക്്കരിച്ചുകളയുന്ന അമേരികക്ൻ 

ഈഗോമനശ്ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള കടുത്ത വിയോജിപ്പാണ ് ആ സമീപനത്തിലുണ്ടായിരുനന്ത്. 

മനോവിശകലനതത്െ മറ്റു വിജ്ഞാനശാഖകളുടെ കൂടി വെളിചച്തത്ിൻ പഠിക്കണമെനന് ആഗ്രഹം 

ഫ്രോയ്ഡിന ്പണ്ടുമുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാകാന്റെ ആദ്യകാലസെമിനാറുകളുടെ വിഷയംതന്നെ 

മനോവിശകലനവും മാനവികവിഷയങങ്ളും എനന്തായിരുനന്ു. തന്റെ സമീപനങങ്ളിൻ 

അതുവരെയുണട്ായിരുന്ന പ്രതിഭാസവിജ്ഞാനീയം, അസത്ിതവ്വാദം എന്നിവയുടെ 

സ്വാധീനതത്ിൻനിന്ന് ലാകാൻ കുതറിമാറുനന്ത് സൊസയ്ൂറിയൻ ഘടനാവാദവുമായുളള് 

ക്രിയാത്മകസംവാദത്തിലേക്കാണ്. അതേസമയം ഘടനാവാദവുമായുള്ള വിയോജിപപ്ുകൻ 

ആദ്യംമുതൻതന്നെ അദദ്േഹം തുറന്നു പര്ഖയ്ാപികക്ുകയും ചെയത്ിരുന്നുതാനും. ഭാഷയുടെ 

അനത്ൻവൈഷയികസ്വഭാവതത്ിലായിരുനന്ു ലാകാന്റെ താലപ്ര്യം. താൻ സവ്ാംശീകരിചച് 

ഫ്രോയ്ഡിനറ്െയും ഹേഗലിന്റെയും പരികലപ്നകൻകക്ുമേലെ ഘടനാവാദം സങക്ീൻണണ്മായി 

സമാവേശിചച്പ്പോഴാണ് ലാകാനിയൻ സിദധ്ാന്തങങ്ൻ രൂപമെടുതത്തെന്നു പറയാം.  ഓരോ 

ദശകത്തിലെയും സെമിനാറുകൻ ഒരാളുടേതാണെനന്ു പോലും തിരിചച്റിയാത്തവിധം 

വ്യത്യസ്തമായിരുനന്ു. മനോവിശകലനതത്ിലേകക്് ഭാഷയുടെ മഹാലോകതത്െ 

ആനയിക്കുമ്പോൻതത്ന്നെ മറ്റുചില ദൻശനങങ്ൻ അദദ്േഹതത്ിന് ഒഴിയാബാധയായി 

തുടൻന്നിരുന്നു. ഹൈഡഗറിന്റെ ചിന്തകൻ അവയിലൊനന്ുമാത്രം. “ഭാഷയുടെ സ്രഷട്ാവും 

രക്ഷകനും ആണ് താൻ എനന്ു ഭാവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്നും അവന്റെ ലോകത്തിനും അസത്ിതവ്ം 

നൻകുനന്ത ് ഭാഷയാണെന്ന ് അവനറിയുന്നില്ല.” “ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ 

പ്രതിവചികക്ുന്നു”. - തുടങങ്ിയ ഹൈഡഗേറിയൻ പ്രസ്താവനകൻ ലാകാനെ വളരെ 

ആകൻഷിചച്ിരുന്നു. തുടൻനന്് അസ്തിതവ്വാദവും പ്രതിഭാസവിജ്ഞാനീയവും അദദ്േഹത്തെ 

ആവേശികക്ുന്നു. സാൻത്രിന്റെയും മെൻലോ പോൻതിയുടെയും ചിനത്കളിൻ, 
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യഥാൻത്ഥലോകതത്ുനിനന്് വേൻതിരിച്ചറിയാനാവാത്തവിധം കുഴമറിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന 

ഭാഷയുടെ സാനന്ിധയ്വും നിൻണണ്ായകതവ്വും അദദ്േഹം സവ്ാംശീകരിക്കുന്നു.  

 ചുരുങ്ങിയകാലംകൊണട്് മനോവിശകലനമണ്ഡലത്തിന്റെ അടിത്തറ പുതുക്കിപ്പണിത 

ലാകാനിയൻ സിദധ്ാനത്ങങ്ളുടെ കാതൻ, ഭാഷയും അബോധവും തമ്മിലുളള് 

സങ്കീൻണണ്ബന്ധത്തെപപ്റ്റിയുള്ള കണട്െതത്ലാണ്. 1953ലെ "മനോവിശ്ലേഷത്തിൻ 

ഭാഷണതത്ിന്റെയും ഭാഷയുടെയും ധൻമ്മവും വയ്ാപത്ിയും" എനന് പ്രബനധ്വും 1957ലെ 

"അബോധതത്ിൻ അകഷ്രതത്ിന്റെ ദൗതയ്ം അഥവാ ഫ്രോയ്ഡുമുതലുളള് യുകത്ിചിന്ത” എനന് 

പ്രബന്ധവും ആണ് ഭാഷാലോകത്തേക്കുളള് മനോവിശകലനതത്ിന്റെ യഥാൻത്ഥ പ്രവേശകങങ്ൻ. 

“റോം പ്രഭാഷണങങ്ൻ” എനന്റിയപപ്െട്ട ഈ രണട്വതരണങങ്ളിലാണ് ലാകാന്റെ പ്രശസ്തമായ 

രണട്ു വാക്യങങ്ൻ പ്രത്യക്ഷപപ്െട്ടത്: "അബോധം ഭാഷപോലെ സുഘടിതമാണ"് (Unconscious is 

structured like a language); "അബോധം അനയ്തത്ിന്റെ വ്യവഹാരമാണ്"(Unconscious is the discourse of the 

Other). അബോധത്തെക്കുറിചച്് ആധികാരികമായി സംസാരിചച്ിടട്ുളള് ഫ്രോയഡ് ്തന്നെ അതിനെ 

ഒരിക്കലും പൂൻണണ്മായി വിവൻത്തനം ചെയ്യാനാവിലല്െനന്് ആണയിടുന്നുണട്്. 

ബോധത്തേയും ഉപബോധത്തെയും വിവരികക്ാൻ ഉപയോഗിച്ച പദാവലികൊണ്ട ്

അബോധത്തെ ഒരുതരതത്ിലും വിവരിക്കാനാവിലല്. സവ്പ്നത്തെ അപഗര്ഥികക്ുന്ന വേളയിൻ 

സ്വപന്തത്ിന ് ഒരു വാക്യത്തിനറ്െ ഘടനയുണട്െനന് ് അദദ്േഹം സൂചിപപ്ിചച്ിടട്ുണട്്. 

അബോധത്തിന്റെ ആഴങങ്ളളക്കാനായി അദദ്േഹം സവ്പ്നങങ്ൻ, നാവുപിഴകൻ, ഫലിതങങ്ൻ 

ഇവയെയൊക്കെ പഠനവിധേയമാക്കുന്നുണട്്. 

 ഫ്രോയ്ഡിയൻ ലോകതത്െ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയിലേകക്ു വിവൻതത്നം 

നടത്താനുളള് ശ്രമമാണ ് ലാകാനിൻ നാം കാണുന്നത്. ഒപപ്ം പ്രതീകാതമ്കക്രമം എന്ന ആശയം 

അവതരിപപ്ികക്ുന്നതിലൂടെ തന്റെ വേരുകളിൻനിനന്ുളള് വിടുതലും ഇക്കാര്യത്തിൻ അദദ്േഹം 

ലകഷ്്യമാകക്ുന്നു. “പ്രതീകാത്മകം” എന്ന ആശയത്തിന് ലെവി സട്്രോസിനോടും “സവ്നിമം” 

എന്ന ആശയതത്ിന ് റോമൻ യാകക്ോബ്സനോടും “ഭാഷാസംജ്ഞ” എനന് ആശയതത്ിന ്

സൊസയ്ൂറിനോടും ലാകാൻ കടപ്പെടട്ിടട്ുണ്ട്. പകഷ്േ ലാകാനിയൻ സനദ്ൻഭത്തിൻ 

അവയോരോനന്ിന്റെയും അൻതഥ്ം വയ്ത്യസത്വും വിപുലവുമാണ്.   'അക്ഷരദൗത്യം' (1957) 

സംബനധ്ിചച് തന്റെ പ്രബന്ധതത്ിൻ ഫര്ോയ്ഡിനെയും സൊസ്യൂറിനേയും സംശ്ലേഷണം 
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ചെയയ്ാൻ ലാകാൻ ശ്രമികക്ുനന്ു. അദ്ദേഹതത്െ സംബനധ്ിചച്് സൊസ്യൂൻ ഭാഷാസംജ്ഞയുടെ 

പഠിതാവുമാത്രമാണ്. പാശ്ചാത്യ അതിഭൗതികതയൂടെ സൃഷ്ടിയായ പദാൻതഥ്വും ആത്മാവും 

തമ്മിലുളള് വിപരീതദ്വനദ്്വത്തിനു സമാന്തരമായാണ ് സൊസ്യൂറിയൻ സൂചക-സൂചിത 

വൈപരീതയ്തത്െ ദെറീദ കാണുന്നത്. ഈ തൻക്കത്തിൻ ഘടനാവാദപഠിതാകക്ളെലല്ാം 

എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു തിരിചച്റിവ് “സൂചകങങ്ളുടെ അനനത്ലീല” എനന്താണ്. ഈയൊരു 

പ്രശ്നസങക്ീൻണണ്തയെയാണ ് ലാകാൻ മനോവിശകലനതത്ിലേക്കു കഷ്ണികക്ുന്നത്. ഈ 

സനദ്ൻഭതത്ിൻ സൊസയ്ൂറിയൻ സമവാക്യം, ലാകാൻ തലതിരിചച്ിടുന്നു. സൂചകം മുകളിലും 

സൂചിതം താഴെയുമായി സ്ഥാനം മാറുകമാത്രമല്ല, സൂചകത്തിന് പരമാധികാരം ലഭിക്കുകയും 

ചെയയ്ുനന്ു. സൂചകത്തിനറ്െ അൻത്ഥമനവ്േഷിചച്ു ചെല്ലുനന് ഒരാൻക്ക ് ഭാഷയിലൂടെ 

സഞ്ചരിക്കുകയലല്ാതെ വേറെ മാൻഗ്ഗങങ്ളില്ല. ഓരോ നിമിഷതത്ിലും സൂചകങ്ങൻ അവയുടെ 

വ്യാപ്തി വൻദ്ധിപപ്ിചച്ുകൊണട്,് സൂചിതം കയയ്കലതത്ിലെതത്ുന്ന മാത്രയിൻ അതുവീണട്ും 

ചിന്നിപപ്ിരിഞ്ഞ് ഒരുകൂടട്ം സൂചകങങ്ളായി മാറുകയും ചെയ്യുനന്ു. സൂചകം വാസ്തവത്തിൻ 

ഒന്നും തനന്െ സൂചിപ്പിക്കുനന്ിലല്(ലാകാന്റെ ഒരു സെമിനാറിന്റെ തലക്കെട്ടുതന്നെ ഇതാണ്). 

 "അബോധം ഭാഷപോലെ സുഘടിതമാണ്" എന്ന ലാകാനിയൻ പ്രസ്താവന വാസത്വത്തിൻ 

ഒരു ദ്വിമുഖവാകയ്മാണ്. മനുഷയ്സമൂഹങങ്ളുടെ പൊതു അബോധത്തിലെ സംഘൻഷങങ്ളും 

സമ്മൻദ്ദങങ്ളും മനുഷയ്ഭാഷയെ ഘടനാവൻകക്രികക്ുനന്തിൻ 

നിൻണണ്ായകപങക്ുവഹിച്ചിരികക്ണം. നിലനിൻക്കുന്ന അബോധത്തിനറ്െ 

രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഭാഷയും സൃഷ്ടിക്കപപ്െട്ടത്. അതേസമയം മനോവിശ്ലേഷണതത്ിനു 

ലഭിച്ചിരിക്കുനന് ഒരേയൊരു മധയ്സ്ഥതയിലൂടെയാണ്. ഭാഷാപൂൻവവ്മായ അബോധതത്ിന്റെ 

അവസഥ് അനവ്േഷികക്േണട്തിലല്. ലാകാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭാഷയാണ് അബോധതത്െ 

സൃഷ്ടിക്കുനന്ത്. ഭാഷ ആൻജ്ജിക്കുന്ന ഒരു മനുഷയ്വിഷയി, പൂൻവവ്നിശ്ചിതമായ ഒരു 

പ്രതീകാത്മകക്രമതത്ിൻ, തനന്െ ഉൻക്കൊളള്ികക്ുക മാത്രമാണ് ചെയയ്ുന്നത്. അതുവഴി ആ ക്രമം 

ചെലുതത്ുന്ന സമ്മൻദദ്ങങ്ൻക്ക ്തന്റെ ഇചഛ്കളെ അടിയറവെക്കുകയും ചെയയ്ുന്നു.  

 ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രയോഗിച്ച വാക്യം അദ്ദേഹം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നുണട്്. 

അബോധത്തിന് ഭാഷ”പോലെ”യാവാൻ കഴിയിലല്. കാരണം, അതിന ് ഭാഷാബാഹ്യമായ 

അസ്തിതവ്മിലല്. മനുഷയ്ഭാഷണത്തിനുപിനന്ിൻ മൂടുപടമിടട് ഒരു സൂചിതവുമിലല്. 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                                       © 2016 IJCRT | Volume 4, Issue 2 May 2016 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT1134205 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 313 
 

ഫ്രോയ്ഡിയൻ മാതൃകപോലെ അബോധതത്ിൻ യാതൊരുവിധ ഹൈഡ്രോളിക്സും 

പ്രവൻത്തിക്കുന്നിലല്െനന്ാണ് ലാകാന്റെ അഭിപ്രായം. അബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം 

സൂചകമല്ലാതെ മറ്റൊനന്ുമല്ല.  

 അതേസമയം, ലാകാൻ സൂചിതത്തെ പൂൻണണ്മായും ഒഴിവാകക്ുനന്ുമിലല്. 

സൂചകത്തിനുകീഴിൻ വഴുതുന്നതോ തെന്നിമാറുനന്തോ മാഞ്ഞുപോകുനന്തോ ആയ 

സ്ഥാനമാണ് സൂചിതത്തിനുള്ളത്. മനുഷയ്രാശിയുടെ നിലനിൻപപ്് അതയ്നത്ാപേകഷ്ിതമായ 

ഇടങങ്ളിൻമാത്രം സൂചകം സൂചിതത്തിലേകക്് ആണട്ിറങങ്ുന്നുണ്ട.് സോഫാസെറ്റുകളിൻ 

അതിന്റെ സ്പോഞ്ചിനെ നിയന്തര്ിക്കാനായി ഇടയക്്കിടെ ഉറപ്പികക്ുനന് അപഹ്ോൻസത്റി 

ബടട്നുകൻ പോലെ. നങ്കൂരബിനദ്ുക്കൻ എന്നാണ് ഇതിനെ ലാകാൻ വിശേഷിപപ്ികക്ുനന്ത്. ഈ 

ബിന്ദുകക്ൻ കൂടുതൻ അടുപപ്ിചച്് ദൃഢതരമായിരുന്നാൻ ആത്മതയ്ാഗത്തിലേക്കും 

അയഞ്ഞിരുന്നാൻ ചിതത്വിഭ്രമതത്ിലേകക്ും വ്യക്തിയെ നയിചച്േക്കും. ഈ ബിനദ്ുകക്ളുടെ 

അകലങങ്ളിലെ കൃത്യതയാണ് വ്യകത്ിയുടെ സമചിത്തത(mental balance) എന്നു പറയുനന്ത്.  

 അമേരികക്ൻ മനോവിശകലനത്തിലെ ഈഗോകേന്ദ്രീകരണതത്െ ആക്രമിക്കാൻ ലാകാൻ 

ഉപയോഗികക്ുന്ന മാരകായുധമാണ ് സൂചകം. യൂറോപയ്ൻ ദാൻശനികപാരമ്പര്യതത്െയാകമാനം 

തിരുതത്ിയെഴുതാനുളള് ശ്രമമായിരുനന്ു അത്; കുറേക്കൂടി വയ്കത്മായി പറഞ്ഞാൻ കാൻട്ടീഷ്യൻ 

പാരമ്പര്യതത്െ. കാൻടട്ീഷയ്ൻ ഭാഷയിലേകക്് മനോവിശകലനതത്െ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൻ 

വിചിത്രമായ ഒരു വാകയ്മാണ ്ലഭികക്ുക. അതിങങ്നെയാണ്: 

 എപപ്ോൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൻ ഞാൻ ഇല്ല ; അതുകൊണ്ട ് ഞാൻ 

ചിന്തിക്കാതിരികക്ുമ്പോഴാ  ണ് ഞാൻ ഉളള്ത്... എന്റെ ചിന്തയുടെ 

കളിവസ്തുവാകുനന്ിടത്തെലല്ാം ഞാൻ ഇലല്... ചിന്തിക്കുക എനന് കാര്യ 

 ത്തെക്കുറിചച്് ഞാൻ ചിന്തിക്കാതത്ിടത്താണ് ഞാൻ എന്താണെനന്് ഞാൻ 

ചിന്തിക്കുനന്ത്...(Ecrits, p.166). 

 ഇതത്രത്തിൻ സൂചകനിയമം വിഷയിയെ ബനധ്നസ്ഥനാക്കുകയും എനന്ാൻ അതേസമയം 

വിമോചിപ്പിക്കുകയും ചെയയ്ും. അത് ഇച്ഛയെ പരിമിതപപ്െടുതത്ുന്നു എനന്ാൻ അതിന്റെ 

അനന്തയാത്രയിൻ അണിചേൻകക്ുകയും ചെയ്യുനന്ു. വിഷയിയും അനയ്വും തമ്മിലുളള് 

ഏറ്റുമുട്ടലിനെ ഇവിടെ ലാകാൻ ആനയിക്കുകയാണ്. ആ ഏറ്റുമുട്ടൻ നടക്കുനന്ത് ഭാഷയും 
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അനയ്വും തമ്മിലാണ്, ഇചഛ്യുടെ നിഴലാട്ടത്തിൻ. വിഷയിയും അന്യവും 

പരസപ്രസമ്മൻദദ്തത്ാൻ നിലനിൻക്കുന്ന ഈ സന്ദൻഭതത്ിലാണ ് "അബോധം അനയ്തത്ിന്റെ 

വ്യവഹാരമാണെ"ന്ന ് അദദ്േഹം പറയുന്നത്. ഭാഷയുടെയും വിഷയിയുടെയും ഘടന 

വ്യതിരേക(contrast)ത്തിൻ അധിഷഠ്ിതമാണ്. രണട്ിനും കേനദ്്രമില്ല. രണ്ടിനും നിരന്തരം 

സ്ഥാനാനത്രണം സംഭവിചച്ുകൊണട്ിരികക്ുന്നു. അന്യതത്ിന്റെ വയ്വഹാരങങ്ൻ ഗൂഢവും 

സങ്കീൻണണ്വുമാണ്. അത് സൂചകങങ്ളെ എപ്പോഴും പിനന്ിൻനിന്നു ചലിപ്പിക്കുനന് 

ശക്തിയായി നിലകൊള്ളുനന്ു.  

 വിഷയി എവിടെയൊക്കെ ചെനന്് എനത്ൊക്കെ ചെയത്ാലും അവിടെയൊക്കെ 

സൂചകങങ്ൻ മാത്രമാണുളള്ത്. അന്തിമതീരുമാനം സൂചകത്തിനറ്േതു മാത്രം! ഇതത്രതത്ിൻ 

മനോവിശകലനതത്ിലെ "ഞാൻ" എന്നതിനു പകരം സൂചകതത്െ സഥ്ാപികക്ുന്ന ലാകാനിയൻ 

സിദധ്ാന്തം ഒരുതരം വചനകേനദ്്രവാദം(phonocentrism) തന്നെയലല്േ എന്നു 

വിമൻശനങങ്ളുയൻനന്ിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സെമിനാറിനൊടുവിൻ അദ്ദേഹം 

ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷതത്ിലെ ഒരു സന്ദൻഭം ഉദ്ധരിക്കുനന്ുണട്്. "ദ" എന്ന് പ്രജാപതി 

ശബ്ദിച്ചപപ്ോൻ ദേവന്മാൻക്ക ് അത ് "ദമ്യത" എന്നും, മനുഷയ്ൻകക് ് "ദതത്" എന്നും 

അസുരന്മാൻകക്് "ദയധവ്ം" എനന്ും ആണ് മനസസ്ിലാതത്രേ. 'ദമ്യത' എനന് വാകക്ിന ്

'ഭാഷണതത്ിന്റെ നിയമങങ്ൻക്ക ്അടിമപപ്െടുക' എന്നും 'ദതത്' എന്ന വാകക്ിന് 'ഭാഷണമാകുനന് 

ഉപഹാരത്താൻ പരസപ്രം തിരിച്ചറിയുക' എന്നും 'ദയധ്വം' എന്ന വാകക്ിന ് 'ഭാഷണതത്ിന്റെ 

ഉദദ്ീപനതത്ിൻ എലല്ാ ശകത്ികളും ശമിക്കുനന്ു' എന്നും ആണ് അൻത്ഥം നൻകുനന്ത്(Ecrits, p. 106-

7). ഈ വ്യാഖ്യാനം നമ്മുടെ സനദ്ൻഭത്തിന ്തികചച്ും യോജിചച്തുതനന്െയാണലല്ോ.   

 

 മൂനന്ു കര്മങങ്ൻ: ബിംബാതമ്കം, പര്തീകാതമ്കം, യാഥാൻതഥ്യ്ം 

  

 ലാകാനെസംബനധ്ിചച്് മാനസികജീവിതത്തിൻ മൂന്നു ക്രമങങ്ളുണ്ട്. തലം എന്നോ മാനം 

എന്നോ അടര് എനന്ോ ഒകക്െയുളള് അൻതഥ്തത്ിലാണ ് അദ്ദേഹം ക്രമം എന്നു 

പ്രയോഗിചച്ിടട്ുളള്ത്. അവ, ബിംബാതമ്കം (imaginary), പ്രതീകാത്മകം (symbolic), യാഥാൻതഥ്്യം 
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(Real) എനന്ിവയാണ്. ഇവ പരസ്പരബനധ്ിതമായ ഒരു ഘടനയാണ്. ടോപോളജിയിൻ 

പരാമൻശിക്കാറുളള് ബോറോമിയൻ കുരുക്ക ്പോലെ ഇവ പരസപ്രം കണണ്ിചേൻനന്ിരികക്ുന്നു. 

മൂന്നു വളയങങ്ൻ ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൻ കോൻത്തിരികക്ുനന് മാതൃകയ്ക്കാണ ്ബോറോമിയൻ 

കുരുക്ക് എനന്ുപറയുക. ആ ചേരുവയിൻ ഏതെങക്ിലും ഒരു വളയം എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൻ മറ്റു 

രണട്ുവളയങങ്ളും സവ്ാഭാവികമായും സവ്തനത്്രമാകുന്ന സംവിധാനമാണത്. ലാകാനിയൻ 

മാനസികക്രമങങ്ളും ഇതുപോലെതത്ന്നെ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചുനിൻകക്ുനന്ു. ഏതെങക്ിലും 

ഒന്ന് ഇലല്ാതായാൻ മറ്റു രണട്ിനറ്െയും നിലനിലപ്് അസ്ഥാനത്താവും.  

 ബിംബാത്മകം(Imaginary) എനന് ആദയ്ഘടട്ം പര്ാഥമികമായും വ്യകത്ിബിംബ(image)തത്ിൻ 

നിന്ന് ഉരുവംകൊള്ളുനന്താണ്. ഈഗോയുടെ വികാസതത്ിന്റെ കേന്ദര്ത്തിൻ സവ്നത്ം ശരീരം 

പൂൻണണ്സത്തയായി അനുഭവപപ്െടുനന് കണണ്ാടിഘടട്തത്ിന്റെ തുടൻചച്യാണിത്. ഈ 

സനദ്ൻഭതത്ിൻ ലാകാന്റെ സുപ്രസിദധ്മായ കണണ്ാടിഘടട്ം(mirror phase) എനന് പരികല്പന 

പരിചയപപ്െടേണ്ടതുണട്്. ഒരു ശിശുവിന്റെ വികാസതത്ിലെ വളരെ നിൻണണ്ായകമായ ഒരു 

ഘട്ടമാണിത്. ആറുമാസത്തിനും പതിനെട്ടുമാസത്തിനും ഇടയ്കക്് പ്രായമുളള് കുടട്ികളിൻ ഈ 

ഘട്ടം തിരിചച്റിയപപ്െടട്ിട്ടുണ്ട.് കുടട്ി കണണ്ാടിയിൻ തന്റെ പ്രതിബിംബം കാണുന്ന 

സനദ്ൻഭതത്ിൻ അതിനെ വീണട്ും വീണട്ും സൂകഷ്ിചച്ു നോകക്ുകയും ആ കാഴച്യിൻ ക്രമേണ 

ആകൃഷട്നാവുകയും ചെയ്യുനന്ു. അതേ പ്രായത്തിലുളള് ഒരു ചിമ്പാൻസിയിൻ പരീക്ഷണം 

നടത്തിയപപ്ോൻ അവ ആദ്യമൊകക്െ തന്റെ പര്തിബിംബം കണട് ്

ശ്രദ്ധിക്കുകയുണട്ായെങക്ിലും പിന്നീട് അത് മറ്റൊരു ജീവിയലല് എന്നു തിരിചച്റിയുന്ന 

നിമിഷം അതിലുള്ള താലപ്ര്യം നശിചച് ് അവിടം വിടട്ുപോവുകയാണ ് പതിവ്. എനന്ാൻ 

മനുഷയ്ശിശുവിന് ആ ഘടട്തത്ിൻ തന്റെ പ്രതിബിംബത്തിൻ ഒരു പ്രത്യേകതരം ആകൻഷണം 

തോന്നുന്നതായി അനുഭവപപ്െടുന്നു. കണണ്ാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിലൂടെ കുട്ടി തന്റെ 

സ്വ(self)മ്മിനെ തിരിചച്റിയുകയായിരിക്കണം. ലാകാനെ സംബനധ്ിചച്ിടതത്ോളം അതുവരെയും 

കുട്ടി ഓംലെറ്റ് പരുവതത്ിലായിരുനന്ു ("Hommelette" എന്ന ഒരു പ്രത്യേക വാകക്ാണ് അദ്ദേഹം 

ഉപയോഗികക്നന്ത്. അത ് 'homme' - പുരുഷൻ എനന് അൻതഥ്ത്തിലുളള് ഫ്രഞ്ച ്വാക്കും omelette 

എന്ന പരിചിതവാകക്ും കൂടട്ിച്ചേൻത്തുണട്ാകക്ിയതാണ്. ഓംലെറ്റിൻ വെളള്യും മഞ്ഞയും 

കരുക്കൻ കൂടികക്ലൻന്നിരിക്കുനന്തുപോലെ കുടട്ിയുടെ സവ്മ്മും ബാഹ്യലോകവും കലങങ്ി 
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ഒന്നായിരിക്കും. അതുപോലതത്നന്െ മുതിൻന്നിട്ടിലല്ാത്ത പുരുഷൻ എനന് അൻതഥ്തത്ിൻ 

hommelet എനന്് അതിന്റെ ചെറുരൂപവും. ഈ രണട്ൻത്ഥവും അദ്ദേഹം ഉദദ്േശിക്കുനന്ുണട്ാവണം.) 

കണണ്ാടിയിലെ പ്രതിബിംബതത്ിൻ രണട്ു പ്രധാനകാര്യങങ്ൻ സംഭവിക്കുനന്ുണട്്; തന്റെ 

ശരീരതത്െ പൂൻണണ്മായ ഒരേകതയായി മനസ്സിലാക്കുകയും തന്റെ കയ്യും കാലും ഒകക്െ 

അനക്കിക്കൊണ്ട ് കണണ്ാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൻ രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ സാധികക്ുകയും 

ചെയയ്ുനന്ു. ഇവിടെ താനെന്നത ്നിയതമായ രൂപമുള്ള ഒരു ശരീരമാണെനന്ും ആ ശരീരത്തിന്മേൻ 

തനികക് ് സമ്പൂൻണണ്മായ കോയമ്യുണട്െനന്ും കുടട്ി തിരിച്ചറിയുന്നു. ശരീരം അതുവരെ 

ശകലിതമായിരുന്നു. ശരീരാവയവങങ്ൻക്കുമേൻ തനിക്ക് കാര്യമായ 

നിയനത്്രണമില്ലായിരുനന്ുതാനും. ഈ രണട്ു പ്രശ്നങങ്ളും മറികടക്കുന്ന ഘടട്മാണ് ലാകാൻ 

പറയുനന് കണണ്ാടിഘടട്ം. അങങ്നെ കണണ്ാടിബിംബം കുട്ടിയെ സംബനധ്ിചച്് ആനന്ദത്തിന്റെ 

ഉറവിടമായിത്തീരുന്നു. താനെനന് പൂൻണണ് ഏകതയെകക്ുറിച്ചുളള് ബോധയ്വും അതിനുമേലുളള് 

സമ്പൂൻണണ്നിയന്ത്രണവും. ഇവിടെയാണ് കുടട്ി കണണ്ാടിബിംബവുമായി 

താദാത്മ്യപപ്െടുന്നത്. കണണ്ാടിയിലെ ബിംബമാണ് അവൻ/അവൻ ആരാണെനന്ു 

ബോധയ്മുണട്ാകക്ിതത്രുന്നത്. ഈഗോയുടെ ആവിൻഭാവം ഈ മുഹൂൻതത്ത്തിലാണ്.  

 ലാകാനെ സംബനധ്ിചച്ിടതത്ോളം ഈഗോയക്്ക് രണട്ു സവിശേഷതകളുണട്്; 

അപജ്ഞാന(misrecognition)വും അന്യവൻക്കരണ(alienation)വും. കണണ്ാടിബിംബതത്ിലൂടെ 

രൂപീകരിക്കപപ്െടുന്ന ഈഗോയും അതൊരു പൂൻണണ് ഏകതാബോധവും കേവലം ഒരു 

പ്രതീതിമാത്രമാണ്. അഥവാ മിഥ്യയാണ്. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയെയാണ് അപജ്ഞാനം എന്ന് ലാകാൻ 

വിശേഷിപ്പിക്കുനന്ത്. കണണ്ാടിയിലെ ബിംബത്തെയാണ് താൻ എന്നു കരുതുന്നത ്

എന്നതിനാൻ വ്യക്ത്യഹം തനികക്ു പുറതത്േക്കു പ്രകഷ്േപികക്ുകയാണല്ലോ. 

അതുകൊണ്ടാണ് അന്യവൻകക്രണം എന്ന സങക്ലപ്ം കടനന്ുവരുന്നത്; സവ്ന്തം 

തന്മയിൻനിന്ന് അന്യവൻക്കരികക്പപ്െട്ട ഈഗോ. തന്റെ സവ്തവ്തത്െ സഥ്ാപിക്കുനന് 

ബാഹ്യസത്തയാണത്. അതുകൊണട്് ഈഗോ വ്യക്തിക്കു ബാഹ്യമായ ഒന്നാണെനന്ു 

തീൻചച്പപ്െടുത്താം. കൻതൃതവ്തത്െകക്ുറിച്ചുളള് പിൻകക്ാല പരികലപ്നകളിൻ ഈ ഈഗോ 

സങ്കല്പവുമായുളള് സംഘൻഷം പ്രത്യകഷ്പ്പെടുനന്തിനു കാരണം അത് തനിക്കു വെളിയിലാണ ്

എന്നതാണ്. 
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 പ്രതീകാത്മകം (symbolic) എനന് സങക്ലപ്നം രൂപീകരികക്ുനന്തിൻ ലാകാനെ കല്ോദ് ലെവി 

സ്ട്രോസിന്റെ ഘടനാവാദനരവംശശാസത്്ര പരികല്പനകൻ ഗണയ്മായി സ്വാധീനിചച്ിടട്ുണട്്. 

ലെവി സട്്രോസിന്റെ മിത്തുകളെകക്ുറിച്ചും ബന്ധുതവ്ത്തെക്കുറിചച്ുമുളള് വിശകലനങങ്ളാണ ്

ലാകാനിയൻ പ്രതീകാത്മകകര്മതത്ിനുളള് പര്ചോദനം. മനുഷ്യബന്ധങങ്ളെലല്ാം തന്നെ 

ആന്തരികമായ ഒരു വ്യാകരണഘടന വഹികക്ുനന്ുണട്െന്ന് ലെവി സ്ട്രോസ ് പറയുന്നു. ആ 

ബന്ധങങ്ൻകക്ടിസ്ഥാനമായ മനുഷ്യവ്യക്തികൻക്കു പുറമേയാണ ് ഈ ബനധ്ങങ്ളുടെ 

പ്രവൻത്തനം. ഉദാഹരണതത്ിന ് ലീല എന്നൊരു പെൻകുടട്ി 

വിവാഹിതയാവുകയാണെന്നിരിക്കടട്െ. അവൻ വരികക്ുന്നത് മനു എനന്ൊരു പുരുഷനെയാണ്. 

വിവാഹാനനത്രം ഇവൻ രണട്ുപേരും വളരെ വിപുലമായൊരു ബന്ധശൃംഖലയിലെ കണണ്ികളായി 

മാറുന്നു. ലീല എനന് സൂചിതം ഭാര്യയുടെ റോളിലെത്തുനന്തോടെ ഒരു സൂചകമായി മാറുന്നു. 

പിനന്ീട് ലീല എനന് സൂചിതത്തിന് എന്തു സംഭവിചച്ു എന്ന ്നമുകക്ു വയ്കത്മാവുകയിലല്. 

ബന്ധസൂചകപദങങ്ളുടെ മഹാശൃംഖലയിൻ സൂചകങങ്ളുടെ അനനത്”ലീല“ യായിരിക്കും പിന്നീട്. 

സൊസയ്ൂറിയൻ സിദധ്ാന്തമനുസരിച്ച് മറ്റു സൂചകങങ്ളുമായുളള് ബന്ധത്തിലൂടെയാണ ്

സൂചകത്തിന് അൻതഥ്ം ലഭികക്ുന്നത്. ഭാര്യ എന്ന റോൻ മറ്റു ബനധ്ങങ്ളുമായുളള് 

പാരസപ്ര്യത്തിലാണ് അൻത്ഥവതത്ാകുന്നത്. ഇങങ്നെ ബന്ധസൂചകനിയമങങ്ളുടെ വ്യാകരണം 

സൊസയ്ൂൻ പറയുന്ന “ലാങ്” എനന് തതവ്ത്തിന് സമാനമാവുന്നു. വിവാഹം എനന് പ്രതിഭാസം 

“പരോൻ” ആയി പ്രവൻത്തിക്കുനന്ു. ലീലയും മനുവും തമ്മിലോ റോസിയും തോമസും തമ്മിലോ 

ആയാലും കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമിലല്. സമൂഹതത്ിൻ വ്യകത്ികൻ വയ്ാപരികക്ുന്നത ്

ഭാഷയിൻ സൂചകങങ്ൻ വ്യാപരിക്കുന്നതുപോലെയാണ് എന്നൻതഥ്ം.  

 ഇവിടെയാണ് ലാകാനിയൻ പ്രതീകാത്മകക്രമതത്ിന്റെ സന്ദൻഭം. ആതയ്ന്തികമായ സ്വതവ്ം 

എന്നൊനന്ിലല്. പ്രതീകങങ്ൻ മാത്രം. അവയാകടട്െ പരസപ്രബന്ധത്തിലൂടെയാണ ്

അൻത്ഥവത്താകുനന്ത്. ലെവിസട്ര്ോസിൻനിന്ന് വികസിപപ്ിച്ചെടുത്ത ഈ സങക്ലപ്ം, 

ലാകാൻ ബനധ്ങങ്ൻക്കു മാത്രമല്ല, മറ്റെല്ലാ സാമൂഹിക - മാനസികവശങങ്ൻകക്ും 

ബാധകമാണെനന്ു തെളിയിചച്ു. അവ വ്യക്തിയെ സവ്ാധീനികക്ുകയും നിൻണണ്യികക്ുകയും 

ചെയയ്ുനന്ുണട്്. മനുഷയ്ാസ്തിതവ്മെന്നത് (ഭാഷയുടെ) പ്രതീകാത്മകകര്മവുമായി അഭേദ്യമായി 

ബന്ധപപ്െടട്ുകിടകക്ുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ വൈയകത്ികാസത്ിതവ്തത്ിനു മുന്നേ 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                                       © 2016 IJCRT | Volume 4, Issue 2 May 2016 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT1134205 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 318 
 

നിലനിൻക്കുന്നതും അതിനുശേഷവും അവശേഷിക്കുനന്തുമായിരിക്കും. ഭാഷയുടെ 

പ്രതീകാത്മകക്രമതത്ിന്റെ പ്രജകളായിക്കൊണട്ുമാത്രമേ പൂൻണണ്മായ അൻതഥ്തത്ിൻ നാം 

മനുഷയ്രാവുനന്ുളള്ൂ എനന്ു സാരം.  

 നമ്മുടെ സവ്തവ്ം ആവിഷക്്കരിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് ഭാഷ. ഞാൻ എനന് വയ്കത്ിസത്ത, 

കണണ്ാടിബിംബം പോലെത്തന്നെയാണ ് സമൂഹത്തിൻ പ്രവൻതത്ിക്കുനന്ത്. ഭാഷയിലും 

കണണ്ാടിബിംബത്തിലും രൂപീകരികക്പപ്െടുന്ന “ഞാൻ” നമ്മിൻനിന്നും തീൻതത്ും അന്യമാണ്. 

അത ് ബാഹ്യവുമാണ്. കണണ്ാടിബിംബതത്ിൻ പ്രത്യക്ഷപപ്െടുനന്ത ് അപര(small 

other)മാണെങ്കിൻ ഭാഷയിലുളള്ത ് അന്യ(big Other)മാണ്. ഭാഷ എന്ന അന്യം ഞാൻ 

ഉണ്ടാവുന്നതിനുമുൻപും എനിക്കുശേഷവും നിലനിൻക്കുനന്ു എന്ന് ലാകാൻ തെളിയികക്ുന്നു. 

ഭാഷയുടെ പ്രതീകാത്മകക്രമത്തിൻനിന്നാണ് ഇച്ഛകളും ആഗ്രഹങങ്ളും ഭയങങ്ളും എല്ലാം 

ഉറവെടുകക്ുന്നത്. നമ്മുടെ ഇചഛ്കളും ആഗ്രഹങങ്ളും ഭയങങ്ളുമൊക്കെ 

ദമനംചെയയ്പപ്െടുമ്പോൻ അവ ഭാഷയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും ചെയയ്ുനന്ു.  

 ഈ സനദ്ൻഭത്തിലാണ ് അബോധത്തെക്കുറിചച്ുളള് ലാകാന്റെ പ്രശസ്തമായ വാക്യം 

പ്രതയ്കഷ്പപ്െടുന്നത്: "അബോധം ഭാഷപോലെ സുഘടിതമാണ"് (Unconscious is structured like a 

language). അതിനുമുമ്പുവരെ അതായത്, ഫ്രോയഡ്ിലും യുങങ്ിലുമൊക്കെ അബോധമെന്നത ്

ഭാഷയക്്കുമപപ്ുറതത്ുളള് ഒരു മണഡ്ലമായിരുനന്ു. അത് അതീതവും അപ്രാപയ്വുമായിരുന്നു. 

പൂൻതത്ീകരികക്ാത്ത ഇച്ഛകളുടേയും ദമനംചെയ്യപ്പെടട് ആഗ്രഹങങ്ളുടെയും ഇരുണട് 

നിഗൂഢതയായിരുനന്ു. എന്നാൻ ലാകാനിലെത്തിയപ്പോൻ മനുഷ്യാബോധത്തിന്റെ പ്രകൃതം 

തന്നെ ഭാഷാപരമാണെന്ന് തിരിചച്റിയപപ്െട്ടു. ഫ്രോയഡ്ിയൻ സവ്പ്നവ്യാഖ്യാനങങ്ളിലെ 

സാന്ദ്രീകരണം (condensation), സഥ്ാനാനത്രണം (displacement) എനന്ീ പ്രക്രിയകളെ ലാകാൻ 

ഘടനാവാദത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ രൂപകവും ഉപാദാനവുമായി വ്യാഖയ്ാനിച്ചു. രൂപകം 

തെരഞ്ഞെടുപപ്ിന്റെയും ഉപാദാനം കൂടട്ിചച്േൻകക്ലിന്റെയും മാനസിക അകഷ്ങങ്ളായി 

പ്രവൻത്തിക്കുന്നതായും 

 മൂന്നാമത്തെ ക്രമമായ യഥാൻത്ഥ(Real)തത്െകക്ുറിച്ച് ലാകാൻ വളരെ അവ്യക്തമായേ 

വിവരികക്ുന്നുളള്ൂ. പ്രതീകാത്മകക്രമതത്ിൻനിന്ന് നിരനത്രം വഴുതിമാറുന്ന ഒന്നാണ ്

യഥാൻത്ഥക്രമം. അത് ഭാഷയിലും പിടിചച്െടുകക്ാനാവിലല്. ഇത് ശരികക്ും വയ്കത്മാകക്ാവുന്ന 
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ഉദാഹരണങങ്ളൊന്നും വാസത്വതത്ിൻ ലാകാൻ നൻകുനന്ിലല്. ചില ലാഞ്ഛനകളും സൂചനകളും 

മാത്രം. മരണത്തിന്റെ വകക്ോളമെത്തുന്ന ഒരു വാഹനാപകടം സങ്കല്പിക്കുക. അവിടെ നാം 

വാകക്ും ഭാഷയും നഷട്പ്പെടട്് അസത്പ്രജ്ഞരായിപപ്ോകുനന്ു. ആ അനുഭവം നൻകുനന് ആഘാതം 

നമുകക്് ഭാഷയിലൂടെ ആവിഷക്്കരിക്കാനാവിലല്. പരമമായ നിശ്ശബ്ദതയിലേക്ക്, 

മൗനതത്ിലേകക്്, സത്ബ്ധമായ ഒരു നിശ്ശൂന്യതയിലേക്ക് നാം പതിക്കുന്ന മാരകമായ സനദ്ൻഭം. 

അതിന്റെ ആഘാതതത്ിൻനിന്ന് പതുകക്െ വിടുതൻ നേടുന്നതോടെ നമുകക്് കുറേശ്ശെ 

സംസാരികക്ാനാവുനന്ു. അങങ്നെ വീണട്ും പ്രതീകാത്മകക്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായി. 

ഇപ്പറഞ്ഞത് യഥാൻത്ഥക്രമത്തിനറ്െ ഏറ്റവും ദുൻബ്ബലമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇതുപോലെ 

സാമൂഹികജീവിതത്തിൻ, അഥവാ ഭാഷാജീവിതതത്ിൻ യഥാൻതഥ്വുമായുള്ള ഏറ്റുമുടട്ൻ 

അപൂൻവവ്ം സനദ്ൻഭങങ്ളിലേ നടകക്ൂ എന്നാണ ്ലാകാന്റെ പകഷ്ം.. 

     

 ഇചഛ്യും മനസസ്ും 

 

 കൻതൃതവ്ം(subjectivity) എന്നത ് ആധുനികാനനത്രചിന്തയുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും 

നവമനോവിശകലനത്തിന്റെ പര്ധാനശ്രദ്ധയാണ്. നമ്മെ നാമാകക്ുനന്തെന്തോ അതാണ ്

കൻതൃതവ്ം എന്ന് ലളിതമായി പറഞ്ഞൊഴിയാം. മതപാരമ്പര്യതത്ിൻ ആത്മാവ ് എനന്ൊരു 

സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിചച്് സൂചിപ്പിക്കുനന്ത ് ഒരുതരതത്ിൻ ഈ കൻതൃതവ്ം തന്നെയാണ്. 

തതവ്ചിന്താപാരമ്പര്യമനുസരിചച്ാകടട്െ, അത് അവബോധതത്ിൻനിന്നോ മനസ്സിൻനിനന്ോ 

അതുമല്ലെങക്ിൻ തലചച്ോറിൻനിന്നു തനന്െയോ ഉറവെടുകക്ുന്ന ഒരു സതത്യാണ്. തികച്ചും 

ആന്തരികമാണെങ്കിലും അത് ലോകവുമായുള്ള പാരസ്പര്യതത്ിൻനിനന്ാണ് ഉറവെടുകക്ുന്നത്.  

 ഫ്രോയ്ഡുമുതൻ തുടങങ്ുനന് മനോവിശകലനപദധ്തിയിൻ കൻതൃതവ്തത്ിന്റെ 

കേനദ്്രത്തിൻ ഇച്ഛ(desire) പ്രതിഷ്ഠികക്പ്പെടട്ിടട്ുണ്ട്. നാമെല്ലാം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ 

ധാരാളം ഇച്ഛകളും ആശകളുമായി ജീവിതം നയികക്ുന്നവരാണ്. ഇഷ്ടപപ്െടട് വസ്തുക്കൻ, 

ബന്ധങങ്ൻ, സാമൂഹികപദവി, തുടങങ്ി ധാരാളം ആഗ്രഹങങ്ളുമായാണ ് ഓരോ വ്യക്തിയും 

ജീവിക്കുനന്ത്. ഇവയൊനന്ുംതനന്െ നമുക്ക് നമ്മുടെയുളള്ിൻനിന്ന ്പൂൻത്തീകരികക്ാനാവിലല്. 
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എന്നുവചച്ാൻ, വ്യക്തികളെനന് നിലയിൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇച്ഛകൻക്കുമേൻ യാതൊരു 

അധികാരവുമില്ല എനന്ൻത്ഥം. ഇഷ്ടപപ്െട്ട ഒരു ബന്ധം, ജോലി, വീട്, കാറ്, 

ആഡംബരവസത്ുക്കൻ, ഉറ്റവരോടൊത്ത് ഒരു വിനോദയാത്ര... എനത്ുതനന്െയാവട്ടെ നമ്മുടെ 

ആഗ്രഹം, അവയൊക്കെയും നമുകക്ു പുറതത്ുള്ളതാണെനന്ു മാത്രമലല്, അവ 

പൂൻതത്ീകരികക്ുന്നതും നമുക്കു പുറത്താണ്. കഴുതയുടെ തലയിൻ ഒരു വടിവച്ച ്അതിലൊരു 

ക്യാരറ്റു കെടട്ിത്തൂക്കിയാൻ ആ പാവം ജീവി ഒരിക്കലും തനിക്കു ലഭികക്ാതത് ആ 

ഇച്ഛാവസ്തുവിനുവേണ്ടി ഓടിനടക്കുന്നതു പോലെയാണ് നമ്മളും.  

 മനോവിശകലനതത്ിൻ ഇതൊരു പ്രധാനസനദ്ൻഭമാണ്. ഓരോ വിഷയിയും തന്റെ 

ഇച്ഛകളിലൂടെ തന്നെത്തന്നെ ആവിഷ്കക്രികക്ുനന്തും ഇച്ഛാപൂൻത്തിക്കായുളള് 

കൻമ്മങങ്ളിലൂടെ ഭാവിയിലേകക് ് പ്രക്ഷേപിക്കുനന്തും മനസ്സിലാക്കേണട്ത് ഈ 

അൻത്ഥത്തിലാണ്. നമുകക്് യാതൊരു നിയനത്്രണവും അധികാരവുമിലല്ാത്ത വസത്ുതകളിലാണ ്

വിഷയി തന്റെ ഇച്ഛകളെ നിക്ഷേപിക്കുനന്ത്. ലാകാനെ സംബന്ധിച്ച്, നിരന്തരം 

തന്നെതത്നന്െ ഇചഛ്ാരൂപത്തിൻ പുറത്തേകക്ു പ്രക്ഷേപിച്ച ്ഓരോ വിഷയിയുടെയും ഉളള്ിൻ 

ഇച്ഛകളാൻ നിൻമ്മിക്കപപ്െട്ട ഒരു ദവ്ാരം രൂപപപ്െട്ടിരിക്കുനന്ു. നമുക്കു സവ്ന്തമലല്ാതത് 

എന്തെങക്ിലുമൊക്കെ സ്വന്തമായാൻ ആഗ്രഹങങ്ൻ തീരുമെനന്് നാം വയ്ാമോഹിക്കുന്നു. 

നമുകക്് നിയനത്്രണമില്ലാത്ത ബാഹ്യവസ്തുക്കളാൻ നിൻമ്മിക്കപപ്െട്ട ഒരു ചക്രത്തിൻ 

നിരന്തരം, മരണപര്യനത്ം കറങങ്ികക്ൊണട്ിരികക്ുന്ന പ്രക്രിയയെയാണ് ലാകാൻ 

"ന്യൂറോസിസ്" എനന്ു വിശേഷിപ്പിക്കുനന്ത്. പൂൻത്തീകരിക്കാത്ത ഇച്ഛകളെ ദമനം 

ചെയയ്ുനന്തിനെക്കുറിചച്് ഫ്രോയഡ് ് വാചാലനാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലാകാൻ അതിനെ 

വ്യക്തിക്കു പുറത്തുളള് ഒരു വസത്ുതയായി തിരിചച്റിയുനന്ു.  

 പലപപ്ോഴും വലിയ സെലിബ്രിറ്റികളൊക്കെ ആത്മഹതയ്ചെയത് വാൻത്ത 

കേൻകക്ുമ്പോൻ നമുകക്ത ് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും; എന്താണ ്

അവൻക്കിലല്ാത്തത്? പണം, പദവി, സുഖസൗകര്യങങ്ൻ, പ്രശസ്തി, അംഗീകാരങങ്ൻ, 

ലകഷ്കക്ണകക്ിനാളുകളുടെ ആരാധന, എന്നിടട്ും എനത്ാണ ് അവൻ ജീവിതതത്ിൻ 

തൃപ്തിയില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു കടുംകൈ ചെയത്തെനന്് ഓൻതത്് നാം അമ്പരനന്ുപോകും. 
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എന്തൊകക്െയുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലാതത്തിനുവേണ്ടിയുളള് തീരാത്ത ആഗ്രഹമാണ ്

ഇച്ഛ(desire)യുടെ പര്കൃതം.  

 ലാകാനിയൻ സൈദ്ധാനത്ികലോകത്ത ് ഉത്കക്ണ്ഠ(anxiety) ഒരു രോഗമലല്. അത ്

ബിംബാത്മകക്രമം മുതൻ തുടങങ്ുന്ന ഒരു മാനസികാവസഥ്യാണ്. തന്റെതന്നെയോ 

താനിച്ഛിക്കുനന്വയുടെയോ ബിംബങങ്ളിൻ ജീവപര്യന്തം തളച്ചിടപപ്െടട്് അതിന്റെ 

അഭാവത്തിൻ നിരന്തരം അസ്വസ്ഥമാകാൻ വിധികക്പപ്െടട് പര്കൃതമാണ് മനുഷയ്ന്റെ 

സാംസ്കക്ാരികജീവിതം. തനറ്െ ബിംബവുമായി താദാത്മ്യപപ്െടുകയും അതിൻ ആഹല്ാദിക്കുകയും 

ചെയയ്ുനന് ശിശുവിന്റെ ശിഷ്ടജീവിതം മുഴുവൻ പലതരം ഇച്ഛാവസത്ുക്കളുടെ 

സമാഹാരമായിരിക്കും. കൻതൃതവ്ം രൂപീകരിക്കപപ്െടുന്നതുതന്നെ ഇച്ഛകളാലാണ്. ഒരു 

വിഷയിയെ അപൂൻണണ്നാകക്ുനന് ഇചഛ് മറ്റൊരു വിഷയിയുടെ അപൂൻണണ്തയ്കക്ു 

കാരണമായ ഇച്ഛകൊണട്് പൂൻതത്ീകരികക്ാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെടുനന്ുവെനന്ൻത്ഥം. 

ഇതൊരു വലല്ാതത് ദൂഷിതവലയമാണ്. അടിസഥ്ാനപരമായി ഇച്ഛ എന്നത ്

കൻതൃതവ്സങക്ലപ്തത്ിനകതത്െ ഒരു മൂൻതത്മായ അഭാവമാണ്. അത ്

തിരിചച്റിയാതിരിക്കുനന്താണ് എല്ലാതരം മാനസികാസവ്ാസഥ്്യങങ്ൻകക്ും കാരണം. പക്ഷേ 

ഭാഷ എന്ന പ്രതീകാത്മകക്രമത്തിന്റെ മാധയ്സഥ്തത്ിൻ ഇത് കൂടുതൻ വഷളാവുകയേയുള്ളൂ. 

ചിതത്വിഭ്രമം സംസ്കക്ാരസൃഷ്ടമാണെന്ന ് ഫ്രോയഡ്ുമുതലുളള് സൈദധ്ാന്തികൻ 

പറഞ്ഞുറപപ്ിച്ചതിനെ സവിശേഷമായ രീതിയിൻ സിദധ്ാന്തീകരിക്കുകയാണ് ലാകാൻ. 

ഇവിടെയാണ് ഈഗോമനശ്ശാസ്ത്രതത്ിൻനിന്നും മനോവിശകലനതത്ിനുള്ള വിടുതൻ.         

 

 ലാകാനിയനിസം 

 ലാകാനിയൻ മനോവിശകലനസിദധ്ാന്തത്തിന്റെ ഒരു ദിങ്മാത്രദൻശനമാണ ് ഇവിടെ 

നടന്നത്. പ്രധാനമായും മൂനന്ു മാനസികക്രമങങ്ളെക്കുറിചച്ും ഭാഷയും മനസസ്ും തമ്മിലുളള് 

ബന്ധത്തെക്കുറിചച്ും ഇച്ഛയാൻ നിൻണണ്യികക്പ്പെടട് 

കൻതൃതവ്സങക്ലപ്തത്െപപ്റ്റിയും കഴിയുന്നത്ര ലളിതമായി സംഗ്രഹിച്ചുവെനന്ു മാത്രം. 

മനോവിശകലനതത്െ എലല്ാതരത്തിലുളള് നിൻണണ്യവാദശാഠ്യങങ്ളിൻനിനന്ും 
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വിമോചിപ്പിചച്ു എനന്താണ ് ഴാക് ലാകാന്റെ പ്രധാനസംഭാവന. അമേരികക്ൻ 

ഈഗോമനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങങ്ളിൻനിനന്ും യഥാൻതഥ്ഫ്രോയഡ്ിനെ 

മോചിപപ്ികക്ുവാനും മനോവിശകലനതത്ിന് പുതിയൊരു തുറസസ്് നൻകാനും അദദ്േഹം 

കാരണമായി. കേവലം ഒരു മനോരോഗചികിത്സാസമ്പര്ദായമായിരുനന് മുൻകാലസമീപനങങ്ളെ 

തീൻതത്ും സ്വതനത്്രവും ബഹുവിജ്ഞാനീയവുമാക്കി മാറ്റിത്തീൻത്തത് ലാകാനാണ്.  

 അനുകൻതത്ാകക്ളെക്കാളേറെ വിമൻശകരെയാണ് ലാകാനിയൻ സിദ്ധാന്തങങ്ൻ 

ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയത്. ബിംബാത്മകഘട്ടത്തെകക്ുറിച്ചുളള്താണ് അകക്ൂടട്തത്ിൻ ഗുരുതരം. 

വിഷയി അപജ്ഞാനതത്ിലൂടെയാണ് തന്റെ ഈഗോ രൂപീകരിക്കുന്നതെന്ന സിദധ്ാന്തം ലാകാൻ 

വിശദീകരികക്ാതെ രകഷ്പപ്െടുകയായിരുന്നെനന്് വിമൻശിക്കപപ്െട്ടിട്ടുണട്്. യൂലിയ 

ക്രിസത്േവയെപപ്ോലുളള് ചിനത്കൻ ലാകാന്റെ കണണ്ാടിഘട്ടത്തെ ചിഹ്നശാസ്ത്രപരമായ 

രീതിയിൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുനന്ുണട്്. മറ്റൊരു വിമൻശനം അബോധതത്െ 

സംബനധ്ിചച്ാണ്. ഫ്രോയഡ്ിയൻ ചിനത്ാപദ്ധതിയിലെ വിസഫ്ോടകമായ ഒരു 

കണ്ടെത്തലായിരുനന്ു അബോധം. എനന്ാൻ ലാകാൻ അതിന്റെ എല്ലാ വീര്യവും 

ചോൻതത്ികക്ളഞ്ഞ് കേവലം സൂചകലീലയായി ചുരുക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇനിയുമൊരു വിമൻശനം 

ലാകാനിയൻ ഇച്ഛാസങക്ലപ്ത്തെ കുറിച്ചാണ്. ശരീരബാഹയ്വും പൂൻവവ്നിൻണണ്ീതവുമാണ് 

ഇച്ഛ എങ്കിൻ മനുഷ്യന്റെ സൻഗ്ഗാത്മകതയുടെ എലല്ാ സാദ്ധയ്തകളെയും അത ്

നിരാകരികക്ുകയില്ലേ എന്നതാണത്. പകഷ്േ ഇതിന ് ഇന്നത്തെ ചിന്താലോകം ഏതാണ്ട ്

സ്പഷ്ടമായ ഉതത്രം നൻകിക്കഴിഞ്ഞതായി കാണാം. സൻഗഗ്ാത്മകത എന്നത് 

അനിൻവവ്ചനീയവും അത്ഭുതകരവുമായ ഒരനുഭൂതിയാണെന്ന അതിവാദതത്െ ലാകാൻ 

നിരാകരികക്ുകയായിരുനന്ു. ഭാഷയുടെ സൻഗ്ഗാത്മകതയെ അതിന്റെ 

പ്രജനക(generative)സവ്ഭാവമായി കണട്െതത്ി വിശകലനം ചെയയ്ാനുളള് ഉപാധികൻ ഇനന്ത്തെ 

ഭാഷാശാസ്തര്ം ഏറെക്കുറെ കണട്െത്തികക്ഴിഞ്ഞു. ഇനിയും മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം, 

സംസ്കക്ാരപഠനത്തിന് ലാകാനിയൻ സിദധ്ാന്തങങ്ൻ ഉപയോഗികക്ാൻ കഴിയിലല് എനന്താണ്. 

സംസ്കക്ാരതത്ിന്റെ നിൻവവ്ഹണത്തിൻ സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങങ്ൻ, സാംസക്്കാരിക-

രാഷട്്രീയശൃംഖലകൻ ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രവൻത്തനത്തെ ലാകാൻ 

താഴത്്തിക്കെടട്ുകയാണെന്നായിരുനന്ു ആരോപണം. ഇതിന ്ലാകാനിയൻ പദധ്തിയിലുള്ള മറുപടി, 
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ഭാഷയിലേക്കു പ്രവേശികക്ുനന്തോടെ അധികാര-പര്ത്യയശാസ്തര്ങങ്ളുടെ 

ബലതന്തര്മേഖലയിലേകക്് വിഷയി പ്രവേശിക്കുകയും അതോടെ വിഭജിതവും 

ഭഞ്ജിതവുമായിതത്ീരുകയും ചെയ്യുന്നു എനന് നിരീകഷ്ണമാണ്. വാസ്തവത്തിൻ, 

പ്രതീകാത്മകക്രമം, അനയ്ം, പിതൃനിയമം, യജമാന-ദാസയ്ബനധ്ം തുടങങ്ിയ സങക്ലപ്നങങ്ളെ 

ലാകാൻ വയ്ാഖ്യാനിചച് രീതി പരിചയിച്ചവൻകക്് ഇത്തരം ആരോപണങങ്ളിലെ 

കഴമ്പിലല്ായ്മ വയ്കത്മാവും. അധികാരവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സാമൂഹിക-

സാംസ്കക്ാരികസഥ്ാപനങങ്ളും ഒക്കെയടങങ്ുനന് ഒരു ബൃഹത്-യന്ത്രമായി ഭാഷയെ 

കാണാമെങക്ിൻ ലാകാനെതിരെ ഉനന്യികക്പ്പെടുന്ന മിക്ക ആരോപണങങ്ൻകക്ുമുളള് മറുപടി 

ലഭിക്കുകതനന്െ ചെയയ്ും.  

 ലാകാനിയൻ സിദധ്ാനത്ങ്ങൻ ആകെതത്നന്െ കാൻടട്ീഷയ്ൻ ‘കോഗിറ്റോ’വിനോടുളള് 

വിമൻശനമാണ്. മുൻനിശ്ചിതവും സംശയരഹിതവും ഏകീകൃതവുമായ വിഷയി എന്ന 

ഒന്നില്ലെന്ന ് ലാകാൻ തെളിയിചച്ു. കൻതൃത്വം ഭാഷാപരമായും സാമൂഹികമായും 

ഉയിരെടുക്കുനന് ഒന്നാണ്. മനോവിശ്ലേഷണം സൗകര്യപൂൻവവ്ം തമസ്കക്രികക്ാൻ ശ്രമിചച് 

ലൈംഗികതയെ ഭാഷാപരമായ ലിംഗഗണന എനന് തിരിച്ചറിവുകൊണട് ്പകരംവെക്കാൻ ലാകാനു 

കഴിഞ്ഞു. കൻതൃതവ്തത്ിന്റെ അൻത്ഥപരവും ചിഹന്പരവുമായ മാനം ലാകാൻ 

ഉയൻത്തിപപ്ിടിച്ചു. ഓരോവിഷയിയും ഒരേസമയം ഭാഷകനും ഭാഷിതനും ആണെന്ന വസ്തുത 

തിരിചച്റിയപപ്െടട്ു. ഇങങ്നെയൊകക്െ പാശ്ചാത്യ-അതിഭൗതികതയുടെയും പുരുഷ-

മനുഷയ്കേനദ്്രിതകൻതൃസങക്ല്പതത്ിന്റെയും പരിക്കുകളിൻനിനന്് മനോവിശകലനമേഖലയെ 

മാത്രമലല്, ദാൻശനികമണ്ഡലത്തെയാകെത്തനന്െ രക്ഷിക്കുവാൻ ലാകാനിയൻ പദ്ധതിക്കു 

കഴിഞ്ഞു.  

 പിൻക്കാല മനോവിശകലനമേഖലയെ കല്ിനിക്കലായും സൈദ്ധാനത്ികമായും 

അതിശകത്മായി സവ്ാധീനികക്ാൻ ഈ ഉപദൻശനങങ്ൻ ഉപകരിചച്ിടട്ുണട്്. അതോടൊപപ്ം, 

മറ്റനേകം വിജ്ഞാനശാഖകളേയും പ്രയോഗമണ്ഡലങങ്ളേയും ലാകാനിയൻ ഉൻകക്ാഴ്ചകൻ 

പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞിടട്ുണട്്. അതിലൊനന് ്തീൻച്ചയായും സാഹിതയ്വിമൻശനമാണ്. കേവലം 

മനശ്ശാസത്്രനിരൂപണതത്ിന്റെ നവീകരണമല്ല, ഈ സിദ്ധാനത്ങങ്ൻ സാധിചച്ത്. കൃതിയുടെ 

അൻത്ഥം നിശ്ചിതമല്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമതത്െ നിലപാട്. അൻത്ഥം കൃതിയുടെ 
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നിഗൂഢസ്ഥലികളിൻ ഒളിച്ചും പതുങങ്ിയും ഇരിക്കുനന് ഒനന്ലല്. പാഠതത്ിലെ മറ്റ് ഒട്ടേറെ 

ഘടകങങ്ളുമായും പാഠം നിൻമ്മികക്പ്പെടട് ആൻതഥ്ികക്ഷേത്രവുമായും 

ബന്ധപപ്െടട്ിരിക്കുന്നു. അത് കേന്ദ്രീകൃതമോ ഏകപകഷ്ീയമോ ആയ 

വായനസാധയ്മാക്കുനന്ിലല്. മനുഷയ്വിഷയികളെപപ്ോലെത്തന്നെ പാഠത്തിനും ഇച്ഛയുണട്്. 

ഇച്ഛയാകടട്െ അഭാവത്താലാണ ്നിൻണണ്യിക്കപ്പെടുനന്ത്.  ബദ്ധദൃഷ്ടി(gaze), അനയ്ം, ലിംഗം, 

ഷണ്ഡീകരണം, മായക്കാഴച്, നിസസ്ാരവസ്തവ്പരം(objet petit a) തുടങങ്ി ഒട്ടുമികക് ലാകാനിയൻ 

പരികലപ്നകളും നവീനമായൊരു സൗനദ്ര്യശാസ്തര്നിൻമ്മിതികക്ുള്ള സാമഗ്രികളാണ്. 

പാഠതത്ിലെ കഥാപാത്രങങ്ളെലല്ാം ഇചഛ്യുടെ ഇരകളാണെന്നതും ശ്രദധ്േയമാണ്. 

അതുപോലെത്തന്നെ കൃതിയും വായനകക്ാരും തമ്മിലുള്ള ബനധ്ം വിശ്ലേഷക-

വിശ്ലേഷിതബന്ധമാണെന്നതും വിപുലമായ വ്യാഖ്യാനസാധ്യതയുളള്താണ്. പാഠസൂചനകളെ 

രോഗലക്ഷണങങ്ളായി കണട് ് അവയെ രൂപക-ഉപാദാനബനധ്ം ആരോപികക്ുന്നതും സാദൃശ്യ-

സമ്പൻകക്തല ചിത്രണവും ഒകക്െ പാരായണതത്ിന്റെ പുതിയ തുറസസ്ുകളാണ്.  

 ലാകാനിയൻ സാഹിതയ്വിമൻശനസാധയ്ത ഉപയോഗിചച്ുകൊണട് ് ധാരാളം 

പഠനങങ്ളുണ്ടായിടട്ുണട്്. കൻതൃതവ്ം, സൂചകം, അഭാവം, ഇച്ഛ തുടങങ്ിയ 

സൂതര്വാക്കുകളുപയോഗിചച്ാണ് പാരായണം സാധയ്മാവുനന്ത്. ആധുനികകൃതികളിലാണ് ഈ 

മാതൃക കൂടുതൻ ഫലപ്രദമാകുക. ലാകാനിയൻ ഫെമിനിസം എന്ന സൈദധ്ാന്തികധാരയിൻനിന്ന ്

പ്രചോദനം കൊണട്് അത്തരത്തിലുളള് സാഹിത്യസമീപനധാരയും പ്രതയ്കഷ്പപ്െടട്ിടട്ുണട്്. 

ബിംബാത്മകക്രമതത്ിന്റെ പല വിശദാംശങങ്ളും പ്രയോജനപ്പെടുതത്ികക്ൊണട്ാണ ്

ചലച്ചിത്രസിദധ്ാന്തങങ്ളും സമീപനങങ്ളും രൂപീകരിചച്ിടട്ുളള്ത്. പ്രത്യേകിച്ചും 

അപജ്ഞാനം(meconnoissance) എനന് പരികലപ്ന. നോടട്വും തുനന്ിചച്േൻകക്ലും (Gaze and suture) 

ചലച്ചിത്രസിദധ്ാന്തരൂപീകരണതത്ിൻ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സൈദ്ധാന്തിക 

ഉപകരണങങ്ളാണ്.  

 സൈദ്ധാനത്ികരംഗതത്ും ലാകാന്റെ സവ്ാധീനം അതിവിപുലവും ദൂരവ്യാപകവുമാണ്. 

മുപപ്തിലധികം വൻഷം നീണട്ുനിന്ന ലാകാന്റെ സെമിനാറുകളുടെ കേൻവികക്ാരാണ ് ഈ 

പിനത്ുടൻച്ചാവകാശികളിൻ മികക്വരും. ലൂയി അൻത്തൂസൻ, യൂലിയ ക്രിസ്തേവ, ജൂലിയറ്റ് 

മിച്ചൻ, പോൻ റികക്ൂ, ക്രിസ്തയ്ൻ മെറ്റ്സ്, സ്റ്റീഫൻ ഹീത്ത്, ലോറാ മൻവി, ലൂസ ്ഇറിഗാറേ, 
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ഷീൻ ദെല്യൂസ്, ഫെലിക്സ ് ഗറ്റാരി, തുടങങ്ിയവൻ. ഇനന് ് ലോകം കൊണട്ാടുന്ന 

അസാധാരണവായനകൻ നടത്തി നിരന്തരം നമ്മുടെ ബൗദ്ധികമണ്ഡലത്തെ ചൂടുപിടിപപ്ികക്ുന്ന 

സ്ലോവേനിയൻ ചിനത്കൻ സ്ലാവോയ ്ഷീഷെക്ക ്ലാകാന്റെ സിദധ്ാനത്ങങ്ളുടെ പോപപ്ുലൻ 

അവതാരകനാണ്.  

 ലാകാനിയൻ മാനസികക്രമങങ്ളിലെ മൂനന്ാമത്തേതും പ്രധാനപപ്െടട്തുമായ 

യാഥാൻതഥ്്യക്രമം(Real) ഭാഷയിലേകക്് വഴങങ്ാതത് ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്ന് നാം കണട്ു. അതിന ്

ഏതാണട്് സമാനമാണ ് ലാകാനിയൻ ദൻശനപദ്ധതി ആകെത്തന്നെയും. അത ് ഒരു ഞെട്ടലോ 

മിന്നൻപപ്ാടോ ആണ്. ആ മിന്നായത്തിൻ കാണുനന് കാഴ്ചയുടെ സമഗ്രതയാണ് അദദ്േഹത്തിന്റെ 

ചിന്തയുടെ മൗലികത. അതിനെ ഭാഷയിൻ പകരാൻ നടതത്ുന്ന ഏതൊരു ശ്രമവും പാതിയെങക്ിലും 

ചോൻനന്ുപോകാനാണ് സാധയ്ത. ഈ അവതരണത്തിൻ ഴാക് ലാകാൻ മുന്നോടട്ുവച്ച മൗലികമായ 

എലല്ാ തതവ്ങങ്ളും, അലപ്ം ചിലയിടത്തെ അതാര്യതകളൊഴിച്ചാൻ, പൂൻണണ്മായും 

മനസസ്ിലാകക്ാനും വയ്തയ്സത് മണഡ്ലത്തിൻ പ്രയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്ന വിധതത്ിലാണ ്

ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. മുപ്പതുവൻഷത്തിലധികം ആഴച്തോറുമുളള് സെമിനാറുകളിൻ 

അവതരിപപ്ികക്പപ്െടട് പ്രബന്ധങങ്ളിലെ മൗലികാശയങങ്ൻ ഈ ചെറിയ 

കൈകക്ുമ്പിളിലൊതുകക്ാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തീൻചച്യായും ബാലിശം തന്നെയാണ്. പകഷ്േ അത് 

ഇരുപതാം നൂറ്റാണട്ുകണട് മഹാമനീഷിയുടെ ദൻശനപദധ്തിക്കുളള് എളിയ ആദരം മാത്രമായി 

കാണാം. 
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