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  نظرية روانكاويِ الكاناز منظر » زمستان«نقد شعر 

 ∗حسين پاينده
  تهران، نظريه و نقد ادبي دانشگاه عالمه طباطبايييار دانش

  )19/10/1388: ، تاريخ تصويب26/08/1388: تاريخ دريافت(

  چكيده
پـرداز برجـستة فرانـسوي ژاك الكـان، هـم             هاي فيلسوف و نظريـه      آراء و نظريه  

 بنيـادينِ روانكـاويِ فرويـدي اسـت و هـم ايـن مفـاهيم را بـا                   مبتني بر مفاهيمِ  
. دهـد   هـاي نـو بـسط مـي         شناسـي   اي از اصطالحات و روش      كارگيري مجموعه   به

نمايي از تكميل و تعديل       تبيين الكان از مفهوم ضمير ناخودآگاه، نمونة خصيصه       
ي هـا   توجه الكان به زبان، خود يكـي از ويژگـي         . نظرية روانكاويِ كالسيك است   

اما جايگـاه و اهميـت زبـان در تبيينـي كـه او از ضـمير            . فرويديِ انديشة اوست  
چنـان كـه در       آن(دهد، از محدودة مالحظات عامِ زبـاني          ناخودآگاه به دست مي   

زمان  و هم (گيري از     الكان با بهره  . رود  بسيار فراتر مي  ) توان ديد   نظرية فرويد مي  
ني بـراي فهـم مفهـوم ضـمير         شناسـي سوسـوري، چهـارچوب نـوي        زبان) تعديلِ

كند، چهارچوبي كه در نظريـة فرويـد وجـود نـدارد و خـود                 ناخودآگاه ايجاد مي  
  .اي رشته اي ميان اي است از بسط و گسترش روانكاوي به شيوه نمونه

مبنايانة الكان دربارة رشد روانيِ       هاي زبان   پردازي  در نوشتة حاضر، نخست نظريه    
طـور خـاص ديـدگاه او را دربـارة             اين منظور، به   به. سوژه را تبيين خواهيم كرد    

و مفاهيم وابسته به اين دو اصـطالح مهـم         » ساحت نمادين «و  » ساحت خيالي «
سپس در بخـش پايـانيِ ايـن نوشـتار، كاربردپـذيرِي مفـاهيم              . كنيم  بررسي مي 

سرودة مهدي  » زمستان«الكاني در نقد ادبي را در قرائتي نقادانه از شعر معروف            
  .لث خواهيم سنجيدثا اخوان

، ساحت خيالي، مرحلة آينـه، سـاحت نمـادين،          »زمستان«الكان،   :ها كليدواژه
 .حيث واقع

                                                 
∗. E-mail: hpayandeh@hotmail.com 
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  مقدمه

تـرين مفـاهيم      اي  پرداز بزرگ، فرانسوي ژاك الكان، هم بازگـشتي بـه پايـه             هاي نظريه   انديشه
از اي  كـارگيري مجموعـه   روانكاويِ فرويدي اسـت و هـم بـسط و گـسترش ايـن مفـاهيم بـا بـه            

نمايي از بسط و گسترش مفـاهيم فرويـدي در            نمونة خصيصه . هاي نو   شناسي  اصطالحات و روش  
اين گفتـة مـشهور الكـان كـه         . توان ديد   هاي الكان را در تبيين او از ضمير ناخودآگاه مي           نظريه

، در بدو امر ديدگاهي جديد در روانكـاوي بـه نظـر             »مانند دارد   ضمير ناخودآگاه ساختاري زبان   «
رسد؛ اما فرويد نيز در بررسي ضمير ناخودآگاه از اهميت زبان غافـل نبـود و در واقـع توجـه                      مي

بـراي مثـال، كتـاب فرويـد بـا عنـوان            . هاي زبانيِ فرايندهاي ناخودآگاه داشـت       فراواني به جنبه  
 اسـت؛ يعنـي     )parapraxis(» پريـشي   كـنش «، اساسـاً دربـارة      شناسيِ روانيِ زندگي روزمره     آسيب

آورنـد؛    بار مـي   كردن هدف مورد نظر شخص، نتايج ناخواسته به        جاي محقق  هوي كه به  كارهاي س 
خواسـته    كاربردن كليد اشتباه براي گشودن در، يا جاگذاشتن چيزي كـه شـخص مـي               مانند به (

هـا   ؛ اما بخش مهمي از مصداق)تر هنگام رانندگي است همراه خود ببرد، يا انتخاب مسير طوالني 
كنـد،    شمرد و مشروحاً بررسـي مـي        پريشي برمي   ويد در اين كتاب براي كنش     هايي كه فر    و مثال 

گفتن، يا   مانند اشتباهات لُپي هنگام سخن    (ماهيتي زباني دارند يا مربوط به كاربرد زبان هستند          
همچنـين بخـش اعظـم كتـاب     . )Freud, 1991a: 94-183() اشتباهات اماليي هنگام نوشتن

ويـژه صـناعت    و بـه (هـا    به تحليل زبانيِ لطيفه  آن با ضمير ناخودآگاه    لطيفه و رابطة  فرويد با عنوان    
 :Freud, 1991bبراي نمونه نگاه كنيد به (اختصاص دارد ) جناس كه نوعي بازي با زبان است

هايش بـه   پردازي توان گفت توجهي كه الكان در نظريه  مي،ترتيب  بدين).115-116 & 80-83
اما بايد افزود كه جايگاه و      . هاي فرويديِ انديشة اوست      ويژگي كند، خود يكي از     زبان معطوف مي  

دهد، از جـنس ديگـري اسـت و از            دست مي  اهميت زبان در تبييني كه او از ضمير ناخودآگاه به         
الكان بـا   . رود  بسيار فراتر مي  ) توان ديد   كه در نظرية فرويد مي     آنچنان(محدودة مالحظات زباني    

شناسي سوسوري، چهـارچوب نـويني بـراي فهـم مفهـوم             زبان) ديلِزمان تع  و هم (گيري از     بهره
اي از    كند، چهارچوبي كه در نظرية فرويد وجود نـدارد و خـود نمونـه               ضمير ناخودآگاه ايجاد مي   

  .اي است رشته اي ميان بسط و گسترش روانكاوي به شيوه
د روانـيِ سـوژه را      مبنايانة الكـان دربـارة رشـ        هاي زبان   پردازي  در نوشتة حاضر، نخست، نظريه    

ساحت «و » ساحت خيالي«طور خاص، ديدگاه او را دربارة       تبيين خواهيم كرد؛ به اين منظور، به      
كنيم؛ سپس، در بخش پايانيِ ايـن      و مفاهيم وابسته به اين دو اصطالح مهم بررسي مي         » نمادين

» زمستان« شعر معروف    نوشتار، كاربردپذيريِ مفاهيم الكاني در نقد ادبي را در قرائتي نقادانه از           
  .ثالث خواهيم سنجيد سرودة مهدي اخوان
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  نظرية الكان دربارة رشد روانيِ سوژه

دهد، مبتني بر آراء فرويد است با اين تفاوت           دست مي  شرحي كه الكان از رشد روانيِ سوژه به       
ان، زبـان   اعتقـاد الكـ    به. كند  جاي تأكيد بر فرايندهاي بدني، اهميت زبان را برجسته مي          كه او به  

گيـري ضـمير      فقط شـكل   كند كه بايد گفت نه      چنان نقش بسزايي در پرورش روانيِ فرد ايفا مي        
. اي زبـاني دارد     ناخودآگاه، بلكه تكوين ضمير آگاه و ادراك فرد از نَفْـسِ خويـشتن نيـز شـالوده                

 يافته رشـد  فردشوندگي فرايندي رواني است كه طي آن، شخصيت با هدف نيل به نَفْسي وحدت             
هاي رواني و الكان براي تبيين اين نَفْسِ           يعني نَفْسي عاري از نقصان     ،يافته  نَفْسِ وحدت . كند  مي

ترينـشان عبارتنـد از       اي از اصطالحات تخصصي را ابداع كـرده اسـت كـه مهـم               كمالي، مجموعه 
اُبـژة ديگـريِ    «،  »نـام پـدر   «،  »سـاحت نمـادين   «،  »فقـدان «،  »مرحلـة آينـه   «،  »ساحت خيالي «

ثبات و   الكان كه از منظري پساساختارگرايانه رابطة دال و مدلول را بي          . »حيث واقع «و  » كوچك
يافته را هم نـاممكن محـسوب         يابي به نَفْسِ وحدت     داند، دست   ها را ناممكن مي     انطباق دقيق آن  

يابد، تقرّبـي كـه مـستلزم رسـيدن سـوژه بـه             تقرّبتواند به چنين نَفْسي       فرد فقط مي  . كند  مي
  .است» ساحت نمادين«و ورود به » ساحت خيالي«، عبور از »آينهمرحلة «

  »ساحت خيالي«

 اصـطالحي اسـت كـه الكـان بـراي توصـيف       ،)the imaginary order(» سـاحت خيـالي  «
در ايـن   . بـرَد   كار مي  وضعيت رواني نوزاد و شناخت او از جايگاه و رابطة خود با جهان پيرامون به              

آرام   نـوزاد آرام  . بودگي ندارد و سوژه و اُبژه از يكديگر تمايزناپذيرنـد           سمرحله، نوزاد ادراكي از نَفْ    
كردن پوشك   مادر با تغذية نوزاد، با عوض     . هاي مادر است    يابد كه بقاي او منوط به مراقبت        درمي

هايش، اطمينـاني روانـي بـراي         كردن ها و بازي    كردنش، با بودن در كنار او و با نوازش         او، با حمام  
، كودك هنوز قواعـد زبـان را نياموختـه    »ساحت خيالي «در  . آورد جوديِ نوزاد فراهم مي   ايمنيِ و 

ابزار بزرگساالن براي   (تواند جهان را برحسب زبان        از آنجا كه او نمي    . است و قادر به تكلم نيست     
هايش در اين زمان بيشتر مبتني بر         درك يا توصيف كند، ادراك    ) دادن به جهان و فهم آن      انتظام

ورزيِ كودكانـه كـه صـرفاً در          يماژهاي گسسته و خيالي است؛ يعني ايماژهايي برآمده از خيـال          ا
وجـه تـسمية ايـن      (تواند قابل فهم باشـد        پندارانه و غيربالغانه مي     چهارچوب همان خياالتِ ساده   

هاي كودكانه و فهـم جهـان براسـاس تـصاوير برآمـده از                ورزي  ، همين خيال  »خيالي«ساحت به   
اسـت؛  ) تـصاوير ذهنـي   (متـرادف زنـدگي بـا ايماژهـا         » سـاحت خيـالي   «بودن در   ). خيال است 

وجـود   بودگي با مـادر كـه احـساسي از خرسـندي در سـوژه بـه                 ايماژهايي خيالي، حاكي از يكي    
  .)Eagleton, 1997: 143(آورند  مي
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پاره يـا   كند ـ استنباطي پاره  هاي عمر خود را سپري مي در اين زمان، نوزاد ـ كه نخستين ماه 
ماننـد  (ويـژه دسـت و پـا و نيـز اجـزاء دسـت و پـا                   اعضاي بدن، به  . گسيخته از وجودِ خود دارد    

اي   بدن در اين زمان تـوده     . كنند  هايي جدا از هم يا نامنسجم جلوه مي         ، به چشم او تكه    )انگشتان
پـاي  كودك در اين دوره از رشد، غالباً انگـشتان دسـت و             . شكل و فاقد كليت يا وحدت است        بي

هايش گرفته تا وسـايل   بازي خود را همچون هر شيء ديگري كه در دسترس او باشد ـ از اسباب 
در ادراك بدوي . مكد كند و مي  وارد دهان مي داري از او ـ  مورد استفادة مادر براي مراقبت و نگه

نِ كودك، اعضاي بدن و اشيايي كه در محيط بالفصل او وجود دارند، از هم جـدا نيـستند؛ جهـا                   
شوند و دهان، حكم ابزاري بـراي كاويـدن ايـن جهـانِ               پيرامون، امتداد كالبد سوژه محسوب مي     

  .تكه و منفصل را دارد تكه

  »مرحلة آينه«

گيـرد و     نامـد، پايـان مـي       مـي » مرحلة آينـه  «اين چندپارگي و انفصال با ورود به آنچه الكان          
 ,Lane (شـود  هان پيرامون نائل مـي كودك به ادراكي يكپارچه از بدن خود و استقالل آن از ج

2006: 193 & Wright, 1998: 100( .   شـود كـه    اين مرحله از رشد رواني زمـاني آغـاز مـي
كم شش ماه و حداكثر هجده ماه از عمـر خـود را پـشت سـر گذاشـته اسـت و بـا                          كودك دست 

ن در آينـه،  اعتقاد الكان، مواجهـه بـا تـصويري از خويـشت           به. يابد  سالگي پايان مي    رسيدن به سه  
پيوسته و مستقل از سـاير اشـياء          اي از اعضاي هم     عنوان مجموعه  به(يافته از بدن      ادراكي تماميت 

در گـام   : شـود   پذير مي   اين ادراك، در سه گام امكان     . كند  به كودك افاده مي   ) در محيط بالفصل  
 در آغـوش گرفتـه شـده اسـت، از         ) يـا فـرد بزرگـسال ديگـري       (نخست، كودك كه توسط مادر      
اشتباه ) يا فرد بزرگسال  (مانَد و تصوير مشهود در آينه را با مادر            تشخيص خود در آينه عاجز مي     

بيند صرفاً يك تصوير است و  شود كه آنچه در آينه مي در گام بعدي، كودك متوجه مي  . گيرد  مي
ر دهد كه تـصوير خـودِ او د   سرانجام، در گام سوم، كودك تشخيص مي. نه انسان يا شيئي واقعي    
هـاي    واكنش كودك به تصوير كالبد يكپارچة خويش، اغلـب بـا نـشانه            . آينه منعكس شده است   

كودك غالبـاً   . شود  همراه مي ) ويژه مادر  به(آشكاري از شيفتگي، شعفِ آني و طلب تأييد ديگران          
العملـي درخـور بـر        خواهد كه با عكـس      زده از او مي     اي هيجان   كند و با خنده     سوي مادر مي   رو به 
حال، همچنين عالئمـي از خرسـندي و غـرور در حـاالت              در اين . سبتِ شادي او صحه گذارد    منا

بار بـا   گيرد كه كودك براي نخستين اين غرور از آنجا نشئت مي  . يابند  چهره و حركات او بروز مي     
كنـد كـه وجـودش        احـساس مـي   ) دار  تصويري واجد هيئتِ كليـت    (ديدن تصوير گشتالتيِ خود     

شدن در جهان،    اي، بدن در عين محاط      در اين تصوير آينه   . پاره است   هاي پاره  چيزي بيش از تكه   
كودك با ديدن خطوط بـدن خـود ـ كـه مـرز او و جهـان پيرامـون اسـت ـ          . متمايز از آن است
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كالبـد منـسجم و داراي مرزهـاي قابـل          . دهـد   تشخيص مي » ديگري«خويشتن را نَفْسي جدا از      
ر تابعِ صِرفِ محيط پيرامون نباشـد، بلكـه مختارانـه بـر آن              دهد تا ديگ    تشخيص به او امكان مي    

  .محيط تأثير بگذارد
چهـرة  . توانـد رخ دهـد      اي واقعي هم مي     عبور از اين مرحلة مهم تكوين روان، البته بدون آينه         

شـود و از حـاالت آن، اسـتنباطي از     اي است كـه كـودك بـه آن خيـره مـي            مادر، نخستين آينه  
دانيم، بخش بزرگي از رابطة عاطفي مادر و نـوزاد برپايـة              كه مي   چنان. دآور  دست مي  خويشتن به 

هاي شورمندانة    كردن تعريف. گيرد  طرفة مادر با كودك شكل مي      گفتنِ پرمهرومحبت و يك    سخن
اش،   مثالً قيافـه  (مادر از كودك در اين مرحله، حكم تصويري را دارد كه از چندوچونِ بدن نوزاد                

كـودك خويـشتن را   . شود  به او منتقل مي   ) به ساير اعضاي خانواده و غيره     قدوبااليش، شباهتش   
سازد و الگويي براي رابطه يا تعامل بـا جهـان بيـرون از                هويت مي   طور خيالي با اين تصوير هم       به

مطابق با اين ادراك جديد، او ديگـر        . كند  از آن استخراج مي   ) ويژه رابطه و تعامل با مادر      به(خود  
بينـد، بلكـه اكنـون       هـاي جهـانِ مـشهود نمـي         شكل يا بخشي از ساير پديـده        اي بي  خود را توده  

پندارد كه قادر است جهـان پيرامـون را مطـابق             خويشتن را وجودي شكلمند و صاحب اراده مي       
و احـساس   ) گشتالت(دليل اين شكلمنديِ تركيبي و واجد كليت         هم به . ميل خويش تغيير دهد   

ورزانه، خود را قادر به اسـتقالل از مـادر            بعد، خيال  ن مرحله به  كاذب قدرت است كه كودك از اي      
كـودك  . هاي دلسوزانة حاميِ خود بقـا داشـته باشـد           تواند بدون مراقبت    پندارد؛ گويي كه مي     مي

هـويتي، حكـم دال بـدون مـدلول را          سازد، ليكن اين هـم      هويت مي   خويشتن را با اين تصوير هم     
حت اختيارِ خودِ كودك، توهمي بيش نيست و ناتواني كودك از           برخورداري از بدني تام و ت     . دارد

دهد آن وجود مـستقل   كردن به ميل خود و نيز عجز او از رفع گرسنگيِ خويش نشان مي     حركت
ندارد ) عيني(ازايي واقعي     ، مابه )سازد  يا برمي (كند    و توانايي كه كودك از ايماژ خود استنباط مي        

  .استو كودك همچنان وابسته به مادر 

  »فقدان«

 زيـرا كـودك     ؛شـود، كـاذب اسـت       به كودك حادث مي   » مرحلة آينه «احساس تسلطي كه در     
شـدن توسـط مـادر       تواند به ارادة خود تحرك داشته باشد و بقايش همچنان در گرو تغذيـه               نمي
سـاحت  «اي كـه در    بـا تـاروپودِ روانـيِ سـوژه    )desire of the mother(» ميل مـادر «. است

مـادر بـه نـداي      . هـاي اوسـت     شود، زيرا مادر منشأ همة راحتـي         عجين مي  ،رفتهجاي گ » خيالي
دهد و در اختيـار قـراردادن سـينة پرشـيرش، بـراي كـودك حكـم                   غذاخواهي كودك پاسخ مي   

در نظر كودك، مادر يگانه نياز كودك است و كودك نيـز            . هاي او را دارد     شدن به خواسته   تسليم
ترين تهديدي است كه كودك تا پيش از مواجهه           عضاي بدن، بزرگ  چندپارگيِ ا . 1يگانه نياز مادر  
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كوشـد تـا از طريـق برسـاختن           رو، اكنون مـي    از اين . كرد  با تصوير خويشتن در آينه احساس مي      
بـر  ) گونه كه بزرگساالن بر بدن خويش تسلط دارنـد          تسلط بر كالبد خود همان    (واقعيتي خيالي   

كند از آن برخـوردار اسـت و          اميتي كه كودك تصور مي    ليكن تم . يدآآور فائق     اين حس اضطراب  
سـازد، در واقـع تـوهمي بـيش        اي براي خود برمي     شدن با ايماژ آينه    نيز هويتي كه از راه همسان     

كوشد تا وابستگي وجود خويش به وجود مادر را منكر شـود،              هرچند كودك مغرورانه مي   . نيست
و » سـاحت خيـالي   «زعم الكـان،     رو، به  از اين . ستهاي مادر ا    اما ادامة حيات او منوط به مراقبت      

  . است)loss(» فقدان«كند، موجد  از خود استنباط مي» مرحلة آينه«ايماژي كه كودك در 

  »نام پدر«و » ساحت نمادين«

ــوهم  ــن ت ــي   اي ــاني فروم ــه زم ــاي كودكان ــودك وارد   ه ــه ك ــند ك ــادين «پاش ــاحت نم   »س
)the symbolic order (تكلم كودك فرايندي است . گشايد گفتن مي شود و زبان به سخن مي

داند؛   كودك كه مادر را، به تمامي، از آنِ خود مي         . شود  كه با خودداري مادر از شيردادن آغاز مي       
مـصداق  «منزلـة    او به مادر بـه    » ميل«تابد و اين خود موجد تشديد         شدن را برنمي   از شير گرفته  

اسـت كـه    » خواهم  مي] شيردادنِ مادر را  / درما[من  «تالش براي گفتن    .  است )object(» اميال
اين تالش، نخـستين گـام      . اندازد  مي) ابزار مراودة بزرگساالن  (كودك را به صرافت آموختن زبان       

. براي ورود به ساحتي نمادين است، زيرا زبان نظامي كامالً نمادين از معناسازي يا داللـت اسـت           
كلمه جـايگزين   (رسي مستقيم به آن نداريم      شود كه دست    در اين نظام، نماد جايگزين چيزي مي      

كه ماهيتي پيشازباني دارد، از » ساحت خيالي«برخالف ). كند شود كه به آن اشاره مي       شيئي مي 
از مـاهيتي   » سـاحت نمـادين   «كند؛    آيد و مادر در آن نقشي مهم ايفا مي          هاي فردي برمي    تصوير

  » نـام پـدر   «كنـد و بـيش از همـه           زباني برخوردار است، از فرهنگ مسلط اجتماعي تبعيت مـي         
)the name of the father(ــيطره دارد ــدر . )Bertens, 2001: 161( 2 در آن س پ

» ميـل مـادر   «كنندة همة قوانين و هنجارهاي اجتماعي و مانعي فرهنگي براي استمرار              بازنمايي
رت اسـت از    شود عبا   مي» ساحت نمادين «در واقع، داللت روانيِ پدر براي كودكي كه وارد          . است

. كنـد   حضور مقتدرانة شخصيتي كه جايگاه سوژه را در چهارچوب اجتماعيِ موجود تعيـين مـي              
تر از قلمرو خانواده وجود دارد كه نخستين          اكنون كودك بايد بياموزد كه قلمروي بسيار گسترده       

كند كه  ساختار پدرساالرانة فرهنگ ايجاب مي. آميزي است ترين قانون آن، نهي از محرم و بنياني
. هـاي خـود راهبـري كنـد         با امر و نهي و نظارت     ) و نه مادر  (شدنِ كودك را پدر      فرايند اجتماعي 

هـاي ايـدئولوژيك      ها و نظام    ها، ارزش   معناي تبعيت از هنجارها، پارادايم     تبعيت از اين راهبري به    
م نهادهــايي ماننــد دولــت، نظــا(جامعــه و نيــز تبعيــت از مقــررات نهادهــاي اجتمــاعي اســت  

  ).وپرورش، دستگاه قضايي و غيره آموزش
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يابـد؛ امـا      در ظاهر امر، كودك در اين مرحله بر قواعـد زبـان و نحـوة كـاربرد آن تـسلط مـي                     
هـاي خـود    يابـد و او را تـابع قانونمنـدي         استدالل الكان، اين زبان است كه بر سوژه تسلط مي          به
گونـه كـه سوسـور آن را تبيـين         آن(گرا  شناسي ساختار  ترين قاعدة زبان    مطابق با بنياني  . كند  مي

هـا ايجـاد      ، معنا در زبـان از راه تمـايز بـين نـشانه            )كرد و الكان نيز در نظرية خود عيناً پذيرفت        
زبـان    از نظـر گويـشور فارسـي      » بال«و  » شال«دو واژة   . شود و نه از راه كيفيات ذاتي كلمات         مي

الكـان  . دو كلمـه بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد          هـاي ايـن       كنند، زيرا واج    معناهايي متمايز افاده مي   
نوزاد از راه تماس با     . كند كه اين قاعده شالودة ادراك انسان از جهان پيرامون است            استدالل مي 

/ حضور«مادر و شيرخوردن از سينة او، در نخستين روزهاي پس از تولد، ابتدا به تقابل دوجزئي                 
حضور مـادر   (ضور مادر تفاوت دارد با غياب مادر        ح: برَد  پي مي ) »فقدان/ برخورداري«يا  (» غياب

 يعنـي فقـدان شـير و اسـتمرار          ،يعني برخوردارشدن از شير و رفع گرسنگي؛ متقابالً غياب مادر         
كـه در زمـرة   (، هويت جنسيتي مذكر و مؤنـث را    »ساحت نمادين «طريق اولي، در     به). گرسنگي

هـاي هريـك از       نه براساس ويژگي  ) كند به ذهن افاده مي   » نام پدر «نخستين معناهايي است كه     
. كنيم  ادراك مي ) 3فقدان قضيب (» فقدان«اين دو هويت، بلكه براساس تمايز هريك با ديگري و           

) يا هر پـسربچة ديگـر  (آموزد كه برادرش     بودن خويش را از راه فقدان قدرتي مي        دختربچه مؤنث 
يابـد كـه بـه        هايي درمـي    محدوديتگونه كه پسربچه مذكربودن خود را از راه فقدان            دارد، همان 
يـا  » فقـدان «كليدواژة ادراك در هر دو مـورد،      . شوند  اِعمال مي ) يا هر دختربچة ديگر   (خواهرش  

شـود، بـه      اين قاعده عيناً در نظام زبان تكرار مـي        (» حضور«يا  » برخورداري«است و نه    » غياب«
 .)شـود   هـا واجـد داللـت و معنـا مـي            اي صرفاً از راه تفاوت با ساير نشانه         اين مفهوم كه هر نشانه    

سـاحت  «كـرد، اكنـون در        از يگانگي با مادر احساس مـي      » ساحت خيالي «شعفي كه كودك در     
باعــث » ســاحت نمــادين«در واقــع، الزامــات . دهــد مــي» فقــدان«جــاي خــود را بــه » نمــادين

شـود   مـي » ميـل مـادر  «جـاي    بـه )the law of the father(» قـانون پـدر  «شـدن   جـايگزين 
)Makaryk, 1997: 598( . هـاي   نهادن بـر الـزام   بيان ديگر، گردن ـ يا به» فقدان«پذيرفتن اين

نمادين را دارد كه طي آن، هم پـسربچه و هـم دختربچـه بـه     » اختگيِ«اجتماعي ـ حكم نوعي  
قـضيب  (نامـد    مـي )transcendental signified(» مـدلول اسـتعاليي  «آنچه الكان اصطالحاً 

تن ) بخشد  هاي ديگر معنا مي     اي يكتا كه به همة اُبژه       رت مردانه در جامعه و اُبژه     عنوان نماد قد   به
اختارهاي اجتمـاعي ادغـام     هاي جامعـه، در سـ        با پذيرفتن قانونمندي   ،ترتيب دهند و بدين    درمي
  .شوند مي

. معناي ورود به قلمرو زبـان و بازنمـايي اسـت           به» ساحت نمادين «به استدالل الكان، ورود به      
. شـويم   مـي ) يا در واقع سـازگار    (ها و قواعد زندگي اجتماعي آشنا         واسطة زبان است كه با نهي      به

اما الزمة ورود به قلمـرو زبـان،        . ادغام در فرايندهاي اجتماعي بدون اين سازگاري ناممكن است        
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» ديگـري / مـن «ديالكتيـكِ   . اسـت » ديگـري «و تمايزگذاشتن بين خـود و       » ديگري«تشخيص  
كودك با ديدن تصوير خود و مادر در آينه بايد . كند گيري ذهنيت فراهم مي  شكلاي براي  زمينه

در واقع، با اين تشخيص است      . به اين حقيقت تن دردهد كه وجود او متمايز از وجود مادر است            
» سـوژه «معناي واقعي كلمـه،      يابد و به     دست مي  )subjectivity(» فاعليت ذهن «كه كودك به    

شود؛ نيز با همين تشخيص است        مي) »فاعل برخوردار از ذهنيت مستقل     «يا» فاعل شناسايي «(
فرويد بر اين اعتقاد بود كه سركوب اميال و آرزوهاي تابويي           . گيرد  كه ضمير ناخودآگاه شكل مي    

گـذاردن بـر    الكـان ضـمن صـحه   . گيـري ضـمير ناخودآگـاه اسـت     ناشدني، منشأ شـكل   و محقق 
سـاحت  «دهـد كـه ورود بـه          گونه بسط مي    روانكاوي را اين  مفروضات فرويد، اين بخش از نظرية       

، )منزلة مصداق اميال   جدابودگي از مادر به   (» فقدان«و سركوب   ) قلمرو زبان و فرهنگ   (» نمادين
يـافتن بـه نظـم       دليـل راه   سـوژه بـه   . شدن ذهن به دو ساحت آگاه و ناخودآگاه است         آغازگرِ شقه 

سـاحت  « مـادر را كـه از تجربيـات پيـشازبانيِ او در              بودگي با   ناشدنيِ يكي   اجتماعي، ميل محقق  
رنجورانـه مبـتال    هـاي روان  راند و از آن پـس بـه هـراس    كشد، ناگزير واپس مي   سر برمي » خيالي

ناپذير سـوژة جـداافتاده از مـادر          تقالي پايان . كند  شود و از اميال خود احساس گنهكاري مي         مي
ير نيست، به تالش گويشوري شـباهت دارد كـه بـا            پذ  اي كه ديگر امكان     بودگي  براي نيل به يكي   

هاي زباني توصيف كنـد،        جهان پيرامون خود را با نشانه      كوشد تا اشياء و كالً      ردن زبان مي  كارب  به
توانـست    بود و بين خود و جهـان پيرامـون نمـي          » ساحت خيالي «هايي كه وقتي سوژه در        نشانه

 در برابر آينه قرار گرفته، حكـم دالـي را دارد كـه           كودكي كه . بودند  تمايز بگذارد اساساً الزم نمي    
در اين وضعيت، دال و مدلول همچون دو روي يـك بـرگ            . مدلولش تصوير خودِ او در آينه است      

اما مطابق با ديدگاه پساساختارگرايانة الكان، در ساحت زبان هر      . ناپذيرند  كاغذ از يكديگر جدايي   
فرويـد ضـمير    . ه به مدلولي پايدار و جدانـشدني از دال        كند ن   دالي صرفاً به دالي ديگر داللت مي      

الكـان بـا تجديـدنظري      . دانست  نيافته مي   ها و آرزوهاي كام     ناخودآگاه را انباري از اميال و هراس      
شـان    هـاي   دانـد كـه مـدلول       هـايي مـي     اي از دال    پساساختارگرايانه، ضمير ناخودآگاه را مجموعه    

كار ببريم، ضمير ناخودآگاه دربرگيرنـدة       تعبير الكان را به   يا، اگر بخواهيم عين     (اند    سركوب شده 
). »انـد   لغزيـده «هـا     هـا بـه زيـر آن        ثبات است كـه مـدلول       يا بي » شناور«هاي    اي از دال    مجموعه

ضـمير ناخودآگـاه سـاختاري      «كند كه     ترتيب، وقتي الكان در گفتة مشهورِ خود اظهار مي         بدين
، )اسـتعاره و مجـاز مرسـل      (كـه قواعـد حـاكم بـر زبـان           ، منظور او ايـن اسـت        »مانند دارد   زبان

ناخودآگاه حكم متني را دارد كـه معنـايش         . دهند  هاي ضمير ناخودآگاه را نيز انتظام مي        فعاليت
ناپـذير    شـود و دسـترس      كار رفته در آن متبلور شود، دائماً محو مـي          هاي به   جاي اينكه در دال    به

اني از رؤيا دارد كه مطابق با آن، معنـاي رؤيـا چيـزي              الكان استنباطي متني يا زب    . كند  جلوه مي 
هاي زبـان نيـز بـه چيـزي جـز       طور كه دال دهد؛ درست همان ظاهر نشان مي   جز آن است كه به    
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هـاي دالِ     مـثالً واج  (شـوند     ها جايگزين چيزي ديگـر مـي        اين دال . كنند  هاي خود داللت مي     واج
شـوند كـه بـراي بريـدن گوشـت اسـتفاده               مـي  داري  جايگزين شيء تيز و برّنده و دسته      » چاقو«

مثالً شيئي مانند يك گلدان، يـا كـسي ماننـد           (بينيم    رو، هر آنچه در خواب مي      از اين ). كنيم  مي
اي از معاني بالقوه را شـامل         تواند زنجيره   ازايي واحد در دنياي واقعيت ندارد و مي         ، مابه )برادرمان

هـا بـه       اين معنـاگريزي و تـالش بـراي الحـاق واژه           كاركرد ضمير آگاه عبارت است از مهار      . شود
زعم الكان، گفتار، صـرفاً      به. كند  معاني موقت، اما ضمير ناخودآگاه دائماً اين فعاليت را مختل مي          

 كــه معتقــد بــود در واقــع، بــرخالف فرويــد. ابهــام بــيتقرّبــي بــه معناســت؛ نــه بيــان معنــايي 
اعتقـاد   دهنـد، بـه     اثر فشار ضمير ناخودآگاه رخ مـي      گهگاه و بر    ) يا تُپق (هاي زباني     پريشي  كنش

تأثير نيروهاي قدرتمند ناخودآگاه قرار دارد و هر گفتاري          الكان كالم هر گويشوري همواره تحت     
گويـد، وجـه ديگـري از خويـشتن را            اي كه از خود سخن مـي        سوژه. نوعي تُپقِ برمالكننده است   

شـونده شـكافي    كننـده و مـنِ بيـان    بين منِ بيان. سازد كه خود نيز به آن وقوف ندارد آشكار مي 
كنـد ـ يـا     آن كـس كـه بيـان مـي    . و سركوب ميل ايجاد شده است» فقدان«سبب  هست كه به

شـود    ـ و آن كس كه بيان مي )subject of the enunciating(» سوژة بيانگر«قول الكان،  به
 ـ هرگـز هـويتي واحـد     )subject of the enunciation(» سـوژة بيـان  «تعبير الكان،  ـ يا به

گفتـار هـر   . )Cavallaro, 2002: 94() دهنـد  پيوند را تشكيل نمـي  دال و مدلولي هم(نيستند 
كوشد تا ميلي     يكي مي . »سوژة بيان «و  » سوژة بيانگر «فرد، نمايشي است از جدالي مستمر بين        

تعاره و مجاز مرسل را جايگزين      گذارد و انواع اس     زبان آورد، اما ديگري اين تالش را ناكام مي         را به 
  .آورد اي ديگر در رؤياهاي فرد سر برمي گونه كند، ميلي كه به آن ميل مي

. هاي بزرگـسال اسـت      مرحلة استقالل واقعي از مادر و ورود به جرگة انسان         » ساحت نمادين «
نيـل بـه     يعنـي    ،بـودگي   نَفْـس . تواند حقيقتـاً رخ دهـد       زعم الكان، اين استقالل هرگز نمي      اما به 

هايي جدا    ، مادر و كودك هويت    »ساحت خيالي «در  . ويژه جدا از مادر    تماميتي جدا از ديگران، به    
كردن هويت مادر توسط كودك      يا مستغرق (شدن هويت كودك در هويت مادر        مستغرق. نيستند

كند كه همـة مـا در مراحـل بعـديِ             ، حسي از ايمنيِ وجودي به كودك افاده مي        )در هويت خود  
ميـل كـودك بـه امحـاءِ        ). يـابيم   و نمـي  (جـوييم     آنكه خود بدانيم همچنان آن را مـي        ي بي زندگ

شده با مادر، همواره در ضمير ناخودآگـاه او بـاقي           و اعادة وحدت زايل   » ديگري/ نَفْس«دوبودگيِ  
سـوژه، ميـل رجعـت بـه دنيـاي          . كنـد   هايي غريب مجدداً بروز پيدا مي       مانَد و بعدها به شكل      مي

تواند از شعور تاريك      كند؛ ليكن خودِ اين ساحت را نمي        را سركوب مي  » ساحت خيالي «كودكانة  
در مراحل بعديِ زنـدگي     » ساحت خيالي «،  »ساحت نمادين «رغم سيطرة    به. خويش بيرون براند  

  .خوانَد سوي خود مي همچون سرابي فريبنده كماكان ما را به
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  »اُبژة ديگريِ كوچك«

تـرين مـصداق     نـامي اسـت كـه الكـان بـه اولـي      ،)object petit a(» اُبژة ديگريِ كوچـك «
بودگيِ  از يكي» ساحت نمادين«كودك با ورود به . دهد مي) مادر(رفته و بازنيافتنيِ اميال     ازدست

ايـن شـقاق، مـادر را بـه         . شود  مانَد و دچار هجران مي      اي كه با مادر داشت محروم مي        پيشازباني
شاهدي بر اين دوپـارگي     » مادر«خودِ كلمة   . كند  بديل مي ت) موجودي جدا از كودك   (» ديگري«

زبـان  . پندارد، نيازي بـه ايـن كلمـه نـدارد     تا زماني كه كودك خويشتن و مادر را يكي مي   . است
بـه  » مرحلـة آينـه   «اي از رشد روانـي اسـت كـه او بـا عبـور از                  بازكردن كودك مقارن با مرحله    

شدن بـه ايـن حقيقـت        يابد و با تسليم     وقوف مي ) ربودنِ ماد » ديگري«(جدابودگيِ خود از مادر     
. پنداشـتش   كند كه بخشي از خويشتنِ خود مي        را جايگزين كسي مي   ) »مادر«(تلخ، نشانة زباني    

جـايگزين شـيء چهارپايـه و       » صـندلي «كلمـة   (زبان همواره جايگزيني براي خـودِ چيزهاسـت         
گويـد شـناخت      كان مؤكداً مـي   سبب است كه ال    بدين). نشينيم  داري است كه روي آن مي       پشتي

  . شود مي» فقدان«واسطة زبان منجر به  جهان به
. اسـت » شده با حروف كوچك    نوشته«،  »اُبژة ديگريِ كوچك  «در اصطالح   » كوچك«منظور از   

اي   ، رابطـه  »سـاحت خيـالي   «اين تمهيدِ اماليي تأكيدي بر اين است كه رابطة سوژه با مـادر در               
اي   صـبغه » سـاحت نمـادين   «ال آنكه رابطة سوژه با ديگـران در         كامالً شخصي و فردي است؛ ح     
كـه جامعـه و      اليحـ را دارد، در  » ديگـريِ كوچـك   «مادر حكـم    . كامالً اجتماعي و بينافردي دارد    

بودگيِ پيـشازباني     هرآنچه ياد مادر و يكي    . دهند  را تشكيل مي  » ديگريِ بزرگ «قوانين اجتماعي   
ايـن  . اسـت » اُبـژة ديگـريِ كوچـك     «زنده كند، مصداقي از     با مادر را در ضمير ناخودآگاه سوژه        

تواند، براي مثال، شيئي در دنياي واقعي باشد كه مشاهده يا تماس فيزيكي بـا آن                  يادآورنده مي 
  .شود هاي ذهني مي اي از تداعي آغازگر زنجيره

  »حيث واقع«

حيـث  «ان  همچنين سازوكارهايي براي مهار آنچـه الكـ       » ساحت نمادين «و  » ساحت خيالي «
ترين حيطـة تجربيـات    نيافتني سومين و دست» حيث واقع«.  هستند،نامد  مي)the real(» واقع

ها نمـادي     هريك از اين اُبژه   . گيرد  را دربرمي » هاي ديگريِ كوچك    اُبژه«رواني است كه انبوهي از      
ن را كه غياب و فقـدا » ساحت نمادين«برخالف . است) جداشدگي از مادر  (» فقدان«از نخستين   
مشتمل بـر واقعيـاتي   » حيث واقع «. گاهِ حضور و وفور است      جلوه» حيث واقع «كند،    بازنمايي مي 

در . شـدني نيـستند     ها با واسطة زبان بيان      ها دسترسي نداريم؛ زيرا اين واقعيت       است كه ما به آن    
قطـع  نيـز   » حيـث واقـع   «كنـيم، ارتبـاط مـا بـا           واقع، از زماني كه شروع به استفاده از زبان مي         
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كه پس از ورود به ساحت نمادين ارتباط ما با بدن شيردهندة مادر هـم قطـع                  شود، همچنان   مي
خـارج از  (هـاي اجتمـاعي قابـل تبيـين نباشـد         توان گفت هرآنچه با ايدئولوژي      پس مي . شود  مي

از آنجـا كـه     . است» حيث واقع «، جزء   )هاي ايدئولوژيك مقبول در جامعه قرار بگيرد        شمول نظام 
گيـرد،    در دسترس ما قـرار مـي      ) واسطة مفاهيم زباني   به(شده    صورتي مفهومي  ت همواره به  واقعي
نـام زبـان و تأمـل در هـستي بـدون             برداشتن حائلي به   مستلزم ازميان » حيث واقع «كردن   تجربه

، يگانـه   )هـا   مـدلول (شـده     هاي مفهومي    زيرا واقعيت  .اين كار ممكن نيست   . واسطة گفتمان است  
هايي كه  آنات و دوره. گذارد كه زبان براي توصيف جهان پيرامون در اختيار ما مي      اي است     وسيله

هاي اعتقاديِ رسمي پي      هاي مسلط اجتماعي يا نظام      فرد، بر اثر افسردگي، به معناباختگيِ ارزش      
هـا را بـه كـالم درآورد، جـزء      هـا و نظـام   تواند احـساس خـود دربـارة آن ارزش          ولي نمي  ،برَد  مي

هاي   ها و دوره    اين لحظه . گيرد  قرار مي » حيث واقع «ي نادري هستند كه فرد در تماس با         ها  برهه
شـوند؛ زيـرا      زماني، بسيار كوتاه و گذرا هستند، اما همواره موجد احساس اضطراب در فـرد مـي               

يابـد كـه      در ايـن مواقـع، فـرد درمـي        . كنند  ساختگيِ بودنِ معانيِ مقبول در جامعه را آشكار مي        
هـا را     اند و زبان هرگونه تماس بـا ايـن واقعيـت            هاي گفتماني مستور مانده     در پسِ نظام  واقعيات  

ضايعة حيـث  «اي را موجد  كننده  رو، الكان ابتال به چنين وقوف مضطرب       از اين . سازد  ناممكن مي 
ايـن ضـايعه، كـالم را نامنـسجم و نافهميـدني      . داند  در فرد مي)trauma of the real(» واقع
هـاي   يـا گفتـه   ()psychosis( پريـشي  روانروست كه سخنان افراد مبتال بـه     م از اين  ه. كند  مي

و » واقعيـت «، گفتـاري پريـشان، نـامرتبط بـا          )گسيخته در ادبيات داسـتاني مـدرن        راويان روان 
  .كند نافهميدني جلوه مي

  »زمستان«قرائتي الكاني از شعر 

  زمستان
  خواهند پاسخ گفت، سالمت را نمي

  .ست سرها در گريبان                                [           
  .گفتن و ديدارِ ياران را كسي سر برنيارد كرد پاسخ
  واند،نگه جز پيشِ پا را ديد، نتْ

  .ست كه ره تاريك و لغزان
  و گر دست محبت سوي كس يازي،

  به اكراه آورد دست از بغل بيرون؛
  .ست كه سرما سخت سوزان
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  .آيد برون، ابري شود تاريك  سينه مينَفَس، كز گرمگاهِ
  .چو ديوار ايستد در پيش چشمانت

  نَفَس كاينست، پس ديگر چه داري چشم
  ز چشمِ دوستانِ دور يا نزديك؟

  
  !چركين  اي ترساي پيرِ پيرهنْ! مسيحاي جوانمردِ من

  . . . آي . . . هوا بس ناجوانمردانه سردست 
  !دمت گرم و سرت خوش باد

  !اسخ گوي، در بگشايسالمم را تو پ
  .وشِ مغموم منم من، ميهمان هر شبت، لولي

  .خوردة رنجور منم من، سنگ تيپا
  .منم، دشنامِ پستِ آفرينش، نغمة ناجور

  
  .نه از رومم، نه از زنگم، همان بيرنگِ بيرنگم

  .بيا بگشاي در، بگشاي، دلتنگم
  .دلرز ميهمانِ سال و ماهت پشتِ در چون موج مي! ميزبانا! حريفا

  
  تگرگي نيست، مرگي نيست، 

  .ست صدايي گر شنيدي، صحبتِ سرما و دندان
  .من امشب آمدستم وام بگزارم

  .حسابت را كنارِ جام بگذارم
  گويي كه بيگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟ چه مي

  .دهد، بر آسمانْ اين سرخيِ بعد از سحرگه نيست فريبت مي
  .ست سيليِ سردِ زمستانبرده است اين، يادگارِ  گوشِ سرما! حريفا

رده يا زنده،  و قنديلِ سپهرِ تنگميدان، م  
  .ست اندود، پنهان  تويِ مرگ به تابوتِ ستبرِ ظلمتِ نُه

  .ست رو چراغِ باده را بفروز، شب با روز يكسان! حريفا
  

  .خواهند پاسخ گفت سالمت را نمي
  ها پنهان، هوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دست

  ها خسته و غمگين، ها ابر، دل سنَفَ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  39  حسين پاينده/ از منظر نظرية روانكاويِ الكان» زمستان«نقد شعر 
 

 

  هاي بلورآجين، درختان اسكلت
  مرده، سقفِ آسمان كوتاه، زمين دل

  غبارآلوده مهر و ماه،
  .ست زمستان

  )453-451: 1369كاخي،  (ثالث مهدي اخوان
سـاحت  «و  » سـاحت نمـادين   «ناشـدني بـين       ، بازنماييِ نمادينِ تعارضي حـل     »زمستان«شعر  
، در كـشاكش بـين      )»4شاعر«يا تسامحاً   (شنويم    كه شعر را از زبان او مي      اي    سوژه. است» خيالي

تجربـة او از  . هاي رواني دچار انشقاق نَفْس و يأس و افسردگي شده است         اين دو ساحت از تجربه    
. ، حكايت از بيگانگيِ آحاد مـردم نـسبت بـه يكـديگر دارد           )»ساحت نمادين «(زيستن در جامعه    

بـودنِ روابـط بينـافردي در        روح  ، شـاهدي بـر سـرد و بـي         »سـالم «نِ  ندادن به نداي نمـادي     پاسخ
هاي خودمدار تشكيل شده و مراودة آحاد آن فقط در حـوزة محـدودِ        اي است كه از انسان      جامعه

مطابق با ايدئولوژي حاكم بر اذهان اين مـردم، خودمـداري اصـل             . گيرد  روابط رسمي صورت مي   
كـه حتـي وقتـي شـاعر بـه نـشانة همـدلي و                 چنـدان  ناپذير زيـستن و بقايـافتن اسـت،         مناقشه
نگـاه  . آورند  كند، مخاطبانِ او سر از گريبان خويش بيرون نمي          طلبي به ديگران سالم مي      دوستي

تواند ببيند و     را مي ) دايرة محدودِ منافعِ شخصي   (خودشان  » پيش پاي «بينِ اين مردم فقط       كوته
سـوي ديگـران     به» محبت«، كه دست خود را به نشانة        ايضاً رفتار نمادين شاعر   . نه فراتر از آن را    

شـود و نـه تعـاملي مـشتاقانه و            آميز مخاطبان را موجب مـي       »اكراه«كند، صرفاً واكنش      دراز مي 
اي از ايــن روابــط سردشــده و  اســتعاره) الگــوي مــرگ كهــن(فــصل زمــستان . جويانــه را مــراوده
كنـد     غيرانساني، شاعر احـساس مـي      جاي تعجب نيست كه در اين وضعيت      . زدوده است   انسانيت

وتـار بـه چـشم        آنچه در اين فضاي تيـره     . است» ره تاريك و لغزان   «و  » سرما سخت سوزان  «كه  
گفتـة شـاعر از      اسـت كـه بـه     » ديوار«نماد بارزي از اين موانع،      . آيد، صرفاً موانع مراوده است      مي

قدر موانع ارتباط را بازنمايي        همان ديوار. شود  آيد و بين آنان حائل مي       آحاد جامعه برمي  » نَفَسِ«
را ) رفـتن از مكـاني     بيـرون (اين است كه هم امكان گـشايش        » در«پارادوكسِ  . »در«كند كه     مي

در اين شـعر امـا، همـة    . را) ماندن و جداكردن خود از ديگران   (كند و هم امكان بستار        فراهم مي 
در يـك كـالم،     . »سرها در گريبـان   «اند و     »ها پنهان   دست«گونه كه     هستند، همان » درها بسته «
كه شاعر به آن وارد شده، ساحت انفـصال و بيگـانگي اسـت و سـنخيتي بـا                   » ساحت نماديني «

  .هاي انسانيِ او ندارد آل ايده
تابـد   ستيزي است كه بيگانگي را برنمي      افتاده و عرف    صداي گويندة اين شعر، صداي سوژة تك      

نوعان، الگوهـاي گفتمـاني    اعتنا به درد و رنج هم تِ بيشدن با جماع تواند از طريق همرنگ و نمي 
بنـي آدم   «زماني، در دورة پيشامدرن، فـرض بـر ايـن بـود كـه               . تعامل اجتماعي را بازتوليد كند    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1388زمستان ، 42، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   40

   

. »دگر عضوها را نمانَد قـرار     «و اگر يكي از آحاد جامعه به محنتي دچار شود،           » اعضاي يكديگرند 
تأسـي از همـين پـارادايم ديـرين چنـين            داوري و به    شتوانست از موضع ارز     شاعر پيشامدرن مي  

ايـدئولوژي مدرنيتـه و     . »نشايد كه نامت دهند آدمي    / غمي  تو كز محنت ديگران بي    «: بسرايد كه 
هاي زندگي مدرن، انطباق با چنين الگويي از رفتار اجتماعي را بسيار دشوار               الزامات و پيچيدگي  

هـاي    ري كه بـا معمـاري و تأسيـسات و زيرسـاخت           رغم امكانات چشمگي   شهر مدرن، به  . كند  مي
شدن فيزيكيِ افراد فراهم آورده، فاصلة عاطفي بين آحاد جامعه را به             جديد براي تجمع و نزديك    

گونه كـه از نمادهـاي آن همچـون     مدرنيته ـ همان . مغاكي عظيم و پرنشدني تبديل كرده است
ماهيـت  . ر ارتباط و تحرك و تمـاس اسـت  تلفن و اتومبيل و تلويزيون و آپارتمان پيداست ـ عص 

هــا، فردگرايــي و  پارادوكــسيكالِ عــصر مــدرن در ايــن اســت كــه در عــين تــسهيل ارتبــاط آدم
شـهرهاي    نماي اهالي كالن    ويژگي خصيصه . كند  اعتنايي را نيز تشديد مي      گزينيِ توأم با بي     عزلت

 ـ و حتـي ناآشـنايي بـا ـ      خبري از احـوالِ  مدرن، برخالف اهالي روستاها و شهرهاي كوچك، بي
پرداز بـزرگِ مدرنيتـه، در    ، نظريه)Georg Simmel(گئورگ زيمل . ديوار است همساية ديواربه

ايـن جنبـه از روابـط اجتمـاعي را در     » شهر و حيات ذهنـي  كالن«مقالة درخشان خود با عنوان     
  :نويسد نين مينامد و در تبيين آن چ  مي)reserve(» توداري«شهرهاي بزرگ مدرن، اصطالحاً 

توانيم، از منظري رسـمي، تـوداري    شهرنشينان را به يكديگر، مي   نگرش ذهنيِ كالن  
انـد غالبـاً      مـان بـوده     ها همـسايه    در نتيجة اين توداري، كساني را كه سال        . ...بناميم

دليل همين توداري است كه اهالي شهرهاي كوچـك،          ايضاً به . شناسيم  چهره نمي  به
در واقـع، بايـد     . كنند  احساس تلقي مي    را مردمي خشك و بي    ] شهرنشينان  كالن[ما  

اعتنـايي    قط بي ف  گفت حقيقت تلخ اين است كه جنبة درونيِ اين توداريِ بيروني نه           
نيست، بلكه غالباً نوعي انزجار خفيف است، نـوعي بيگـانگي و بيـزاريِ متقابـل كـه               

ه رخ بدهد، مبـدل بـه       نظر از اينكه اين تماس چگون       تر، صرف   مجرد تماسِ نزديك   به
 ).Simmel, 1997: 179(شود  جويي مي نفرت و ستيزه

چه داري  «(كند    زدة اين شعر در بند دوم مطرح مي         نياز از پاسخي كه سوژة حرمان       پرسشِ بي 
، در پرتو بحث زيمل راجع به رفتار تودارانة اهالي شـهر      )»ز چشمِ دوستانِ دور يا نزديك؟     / چشم

هـاي معطـوف بـه اهـداف       تحديد روابـط بينـافردي بـه تعامـل        . استمدرن، پرسشي موجه و بج    
امـا سـوژه    . شـود   ناپذير زندگي شهري در دورة مدرن محسوب مي         پراگماتيك، جزء اصول خدشه   

شـده    هاي تودارانـة آحـاد مـردم خـود را تنهـا و گـم                كه در وانفساي زندگيِ شهري و حسابگري      
برَد تا از رنج زندگي در ميان         پناه مي »  خيالي ساحت«كند، به ايماژهاي نوستالژيكِ       احساس مي 

» زمـستان «اش را در شـعر        زده  اي كـه صـداي تنهامانـده و يـأس           سـوژه . روح بكاهـد    هاي بي   آدم
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دار و    او نَفَـسِ تماميـت    . شـده اسـت   ) مفهوم الكانيِ ايـن اصـطالح      به(» فقدان«شنويم، دچار     مي
و از راه همانندسـازي     » ساحت خيالي «اني در   جويد كه همة ما زم      اي را مي    مطلوبِ انساني   كمال

طلبند كـه بـه     هنجارهاي ايدئولوژيك مدرنيته از سوژه مي     . ايم  با ايماژهاي غيرواقعي تجربه كرده    
زيمـل  . وروشي مشابه با ساير اعضاي جامعه در پـيش گيـرد   هاي اجتماعي تسليم شود و راه  الزام

ويژگي تكوين فرهنـگ مـدرن عبـارت اسـت از           «كند كه     اي كه اشاره كرديم، تأكيد مي       در مقاله 
در جامعة برآمـده از ايـن فرهنـگ،    . )Ibid: 183(» روح ذهني بر روح عينياصطالح  تفوق به
 ديگـر   ،ترتيـب  شود و بدين    تبديل مي » ها  اي در دستگاه عظيم چيزها و قدرت        ومهره  پيچ«فرد به   

مـاً در حـوزة خـصوصي سـرريز         حوزة عمـومي دائ   . نخواهد داشت ) از آنِ خود  (شخصيتي متمايز   
  مقاومـت سـوژه   . جامعه امحاء شود  » روح عينيِ «فرد زير ساية سنگينِ     » روح ذهنيِ «شود تا     مي

سـاز    بيان ديگر خودداري او از ادغـام در فراينـدهاي همگـون            در برابر هنجارهاي اجتماعي، يا به     
ه، شعري كـه در واقـع       فرهنگي، خاستگاه نيازي رواني است كه به سرودن اين شعر منتج گرديد           

مـشهودترين نـشانة    . حكم نوعي پادگفتمان را در برابر گفتمان رسمي و مـسلط اجتمـاعي دارد             
تـوان ديـد كـه شـاعر در توصـيف خـود چنـين                 ماهيت پادگفتمانيِ اين شعر را در سطري مـي        

د، گويـ   آنچه سـوژه در ايـن سـطر مـي         » .نه از رومم، نه از زنگم، همان بيرنگِ بيرنگم        «: گويد  مي
رعايـت  . »يا زنگيِ زنگ باش يا رومـيِ روم       «اي از اين مثَلِ معروف است كه          شده  صورت دگرگون 

براي همـة اعـضاي جامعـه       » ساحت نمادين «هاي جهانشمولِ     ها و پارادايم    ها، كليشه   قانونمندي
رو،  از اين . ضروري است؛ اما شاعر در پي آن است كه بر فاعليت مستقل ذهنِ خود پافشاري كند               

تعريف قالبيِ جامعه از الگوهاي رفتـار  (» زنگي/ رومي «)binary opposition(تقابل دوجزئي 
  .پذيرد را نمي) اجتماعي

او، موجب سرگـشتگي    » فقدان«سرباززدنِ شاعر از اصول و مباني گفتمانيِ جامعه در پيوند با            
 ناهمـساز را شـامل      يافتـة شـاعر دو پـارة        نَفْس انـشقاق  . و چندپارگيِ نَفْس اين سوژه شده است      

همسو » مدلول استعاليي «هاي مبتني بر      ها و شيوه    كه بايد با عرف   » سوژة بيانگر «يكي  : شود  مي
سبب مقاومت در برابر بيگانگي، بـه دالـي بـدون مـدلول              كه به » شده  سوژة بيان «شود و ديگري    

شود، سوداي نيـل    تواند با روند غالب در روابط بينافردي سازگار           شاعر كه نمي  . تبديل شده است  
پذير است، يعني در قلمروي كه        امكان» حيث واقع «پروراند كه فقط در       به تماميتي را در سر مي     

و غياب جاي خود را به حـضور و وفـور           » فقدان«شوند و     قواعد گفتماني در آن كنار گذاشته مي      
ناپذير، منجـر بـه    بردن به اين قلمرو دسترس آورِ سوژه براي راه   ثمر و اضطراب    تالش بي . دهند  مي

. شود  ناميده مي » ضايعة حيث واقع  «وقوف دردناكي شده است كه در روانكاويِ الكاني اصطالحاً          
شدت به قطب استعاريِ زبـان و هنجـارگريزيِ مفـرط زبـاني      در نتيجة اين ضايعه، كالم سوژه به    

پريـشي، در     ه روان كه در شرح آراء الكان متذكر شديم، گفتار بيماران مبتال ب            چنان. كند  ميل مي 
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برند، غالباً گسيخته  كار مي به» ساحت نمادين«نزد كساني كه زبان را براساس الگوهاي گفتمانيِ         
قادر نيست تجربة   » سوژة بيانگر «از آنجا كه    . كند  و نامرتبط با واقعيت و نيز نافهميدني جلوه مي        

اعتنـاييِ خودمدارانـة آحـاد     بـي و بيزاري اين بخش از نَفْـسِ خـود را از         » شده  سوژة بيان «روانيِ  
اي از    پيچيـده   كالم درآورد، ناگزير شبكة درهـم      هاي گفتماني به    جامعه نسبت به يكديگر با نشانه     

كند تا بلكه بتواند با استفاده از اين ابزارهاي بيـان،             استعاره و مجاز را جايگزين كالم متعارف مي       
نكتـة مهـم دربـارة اسـتفادة        . ها ابراز كنـد     نسانهاي ا   ناخرسنديِ خود را از روال غالب در مراوده       

هاي پيرامـون     هاي او از پديده     توصيف) يا دور از ذهن بودنِ    (بودن   شاعر از صناعات بالغي، غريب    
ابـري  «شـود بـه       در ايـن شـعر ماننـد مـي        » نَفَس«براي مثال،   . است» ساحت نمادين «خود در   
و » دشنامِ پستِ آفـرينش   « يا خودِ شاعر     گيرد؛  كه پيش پاي اشخاص قرار مي     » ديوار«و  » تاريك

هـاي اسـتعاري، بيـان شـاعر بـه كـالم        در ايـن قبيـل توصـيف   . است» خوردة رنجور سنگ تيپا «
كاررفته در اين شعر را، كه از هر         ترين استعارة به    ترديد غريب   بي. كند  پريشان تقرّب پيدا مي     روان

 در دو سطر زير از بنـد ماقبـل آخـرِ شـعر     رسد، نظر مي حيث با قواعد زبانِ متعارف ناهمخوان به      
  :توان يافت مي

رده يا زنده،  و قنديلِ سپهرِ تنگميدان، م  
  .ست اندود، پنهان  تويِ مرگ به تابوتِ ستبرِ ظلمتِ نُه

هاي  تواند بر جنبه شده در اين دو سطر و تبيين معناي استعاريِ آن مي بررسي دقيق تصوير ارائه
اي گدازان است و بايد  خورشيد كه توده.  احساسات شاعر پرتوافشاني كندناپيدا يا ناخودآگاهِ

سپهرِ «(سردي مانند شده كه در آسمانِ ابري » قنديل«منشأ گرما باشد، در اين تصوير به 
سيطرة ايماژ مرگ . بخش نيست مانده است و لذا ديگر حيات» پنهان«پشت ابرها ) »ميدان  تنگ

، »اندود  تويِ مرگ تابوتِ ستبرِ ظلمتِ نُه«رة پيچيده، يعني در استعارة را در جزءِ ديگر اين استعا
اي از سردشدنِ بدن مرده  شدن خورشيد سوزان به قنديل سرد، استعاره تبديل. توان ديد نيز مي
كه روابط گرم انساني از اين جامعه رخت گونه  خورشيد سرد شده و مرده است، همان. است

رو، خورشيدِ سردشده  از اين. كارانه و سرد جايگزين آن شده است فظهمحا» توداريِ«بربسته و 
اي كه در داخل تابوتي  در پشت ابرهاي متراكم و تيره و تار، مانند شده است به جسد مرده

پوشيده شده است ) الگوي مرگ كهن(گذاشته شده، تابوتي كه با لفافي از رنگ سياه » ستبر«
)»هاي دور از ذهن اما داللتمند كه باز هم حكايت از   اين استعارهنمونة ديگري از). »اندود مرگ

هاي  درختان اسكلت«: دهد دست مي سيطرة مرگ دارد، توصيفي است كه شاعر از درختان به
بروبارشان كه  هاي بي ماندن تنه و شاخه فروريختن برگ درختان در زمستان و باقي. »بلورآجين

ها را به جسدهايي  است، آن) شان كرده »بلورآجين«(گرفته اي از يخ سطح آن را فرا اكنون اليه
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هاي  در نتيجة اين استعاره. شبيه كرده كه گرماي طبيعي بدن را ندارند) اسكلت(شده  تجزيه
رسد؛ اما در واقع اين گفتار نامتعارف تالشي  نظر مي دور از ذهن، كالم شاعر بسيار پريشان به

هايي كه  از يك وضعيت اجتماعي، زيرا در همة استعارهاست براي القاي احساس يا استنباطي 
 استفاده شده است )personification(انگاري  بررسي كرديم، صنعت ادبي موسوم به انسان

گونه كه درختانِ  خورشيد بدني مرده است و همچون جسدِ انسان در تابوت قرار گرفته، همان(
منظر نظرية الكان به اين بيان بالغي بنگريم، اگر از ). جان هستند هاي بي بر و بار اسكلت بي

منزلة نظام  هايي كه زبان به دال. آور نيست ها امري نامنتظر يا شگفت بودن اين استعاره غريب
هاي مورد نظر او ارجاع كنند و  توانند به مدلول دهد نمي نمادينِ مراوده در اختيار شاعر قرار مي
اين . ابداع كندرا ) هاي بدون مدلول متعارف دال(يبِ خود لذا شاعر ناچار است نظام استعاريِ غر

گونه كه شيوة كاربرد عالئم سجاوندي  شود، همان نظام استعاري از قواعد زبانِ هنجارينِ دور مي
اي از ناهنجاري در عالئم سجاوندي را در  نمونه. نيز در اين شعر با قواعد معمول همخواني ندارد

  :دتوان دي دو سطر اول شعر مي

  خواهند پاسخ گفت، سالمت را نمي
  .ست سرها در گريبان[

حال خود رها  شدن به اي كه در ابتداي سطر دوم باز شده است، بدون بسته عالمت كروشه
گشتگيِ سوژه را القا كند،  ويژه تنهايي و گم ها و به شود تا حسي از بيگانگي و جدايي آدم مي

در سرتاسر اين شعر، سطر دوم : ي القا شده استاي كه همچنين با سياق نگارشي خاص تنهايي
سوژة . ها قرار گرفته است تنها سطري است كه نه زير سطرهاي ديگر بلكه با فاصله و جدا از آن

  .كند اي جدابافته محسوب مي منزويِ اين شعر ناخودآگاهانه خود را تافته
الش نماديني است براي فروش ارمني، ت بردن شاعر به مي  نكتة آخر اينكه پناه،و سرانجام

شاعر از سويي . زند مي» ساحت نمادين«رهانيدن نَفْس از چندپارگي و درد و رنجِ زندگي در 
 خودِ اين ،داند و از سوي ديگر هاي راستينِ انساني مي را مغاير اصول و ارزش» ساحت نمادين«

اند به آن دسترسي تو شوند كه او نمي متبلور مي» حيث واقع«ها نيز صرفاً در  اصول و ارزش
برَد تا بلكه از اين طريق مافات  پناه مي» ساحت خيالي«زده نتيجتاً به  سوژة حرمان. داشته باشد

در » هر شب«اي كه شاعر  ميخانه. هاي خودمدار را جبران كند زندگيِ دردآور در جامعة انسان
  .رواني استشود، بازنمايي نمادينِ همين ساحت از روان و تجربيات  مي» مهمان«آن 
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  نتيجه

است، ميل سركش و » ميل مادر«اي از  شده فروش، شكل دگرگون اشتياق شاعر به رفتن نزد مي
سوژه همچون كودكي ضعيف و درمانده به مادري . كند ناميرايي كه تا پايان عمر رهايمان نمي

احساس ناخودآگاهانة بودگي، بر  برَد تا با ايماژ خياليِ يك دهنده پناه مي كننده و التيام حمايت
بيشتر به تمنايي اُديپي » بيا بگشاي در، بگشاي، دلتنگم«از اين منظر، نداي . هجران فائق آيد

مسيحاي «فروش ارمني در متن شعر با عبارت  البته مي. شبيه است تا اذن ورود به مكاني واقعي
ما نظرية روانكاوي ا. گيرد كه حكايت از مذكر بودنِ او دارد مورد خطاب قرار مي» جوانمرد

ضمير آگاه، يا آنچه شاعر خودآگاهانه بر زبان (به سطح پيداي امور ) ويژه روانكاويِ الكاني به(
) ها پريشي صورت انواع كنش شكل رؤيا و خواه به خواه به(نظر ندارد، بلكه در هر بياني ) آورد مي

روانكاو الكاني نگاه كاوشگرانة . بيند مي) برآمده از ضمير ناخودآگاه(هايي پيچيده و ناپيدا  داللت
ترين  كند تا ژرف شده و نمادين آن معطوف مي خود را از سطح ابرازشدة كالم به عمق داللت

سوژة «به طريق اولي، منتقد ادبي الكاني به گفتار . هاي ضمير ناخودآگاه سوژه را بكاود اليه
فروش  مي» سوژة بيانگر«اگرچه . ودرا بشن» شده سوژة بيان«دهد تا صداي  گوش فرامي» بيانگر

 ،در هيئت » شده سوژة بيان«نامد؛ اما  مي» مسيحاي جوانمرد«ارمني را در سطحِ آشكارِ كالم
بودگيِ سوژه  كننده، يا يكي مادر حمايت(» اُبژة ديگريِ كوچك«دنبال يافتن  به» جوانمرد«اين 

سالمم را تو «(گذارد  پاسخ نمي  را بيگاه نداي طلب و نياز سوژه است كه هيچ) با جهان پيرامون
ترين سازوكارهاي  مطابق با مفروضات نظرية روانكاوي، يكي از بنيادي). »!پاسخ گوي، در بگشاي

نگرشي ها ناخودآگاهانه  ما انسان.  است)displacement(» جايي جابه«ويژه در رؤيا،  روان به
دهيم تا   انتقال مي ديگراي اُبژه به )لمصداق اميا(اُبژه از يك را عاطفي يا معنايي نمادين 

ورزيم و  به برادرِ خود خصومت مي.  هدفي واحد را در شكلي ديگر دنبال كنيم،ترتيب بدين
ايم؛ يا  درگير شده) كسي كه همچون يك برادر با ما قرابت دارد(بينيم كه با همسايه  خواب مي

دايي همچون مادري مهربان  عمو يا زن نبينيم كه خاله يا ز مهر مادر را نياز داريم و خواب مي
بودگي با  يكي: دچار حرمان است» ساحت نمادين«سوژة واردشده در . سوزاند برايمان دل مي

توان  كارگيريِ زبان، ديگر نمي و فراگيري و به» نام پدر«جويد كه پس از پذيرفتن  مادري را مي
بودگيِ   كه حكايت از همين يكي، ايماژي است»شب با روز«بودن  »يكسان«. با او يكي بود

ساير ايماژهاي اين شعر . تاباند را بازمي» ساحت خيالي«خيالين دارد و تجربيات كودك نابالغ در 
مانند (كنند  ، همين نكته را ثابت مي)زباني(كه بيشتر مبين ادراكي حسي هستند تا كالمي 

سازوكاري دفاعي » جايي جابه«). زده در زمستان ايماژ خورشيد در تابوت، يا ايماژ درختان يخ
كند، هرچند هرگز  آمدن بر حرمان ناشي از اين انشقاق و جداافتادگي كمك مي است كه به فائق
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هاي ديگر جايگزين ايماژ مادر  هاي روان، اُبژه ترين بخش در تاريك. تواند آن را برطرف سازد نمي
ها زخم  جايي  تسكين يابد؛ اما اين جابهشوند تا بلكه درد و رنج اين انشقاق ولو موقتاً قدري مي

كه در ساحت زبان هم دالي جايگزين دالي  همچنان(ناشي از آن انشقاق را مرهم نخواهند كرد 
اي داشته  نقص و يگانه تواند مدلول بي شود تا معنايي حاصل آيد، اما هيچ دالي نمي ديگر مي

اُبژة ديگريِ «جستجوي سوژه براي يافتن . تأثير مي موقت و گذراست، نه دائمي و پايدار). باشد
با اين سطرهاي » زمستان«رو، شعر  شود و از اين نهايتاً با شكست و افسردگي قرين مي» كوچك
غبارآلوده مهر / مرده، سقفِ آسمان كوتاه، زمين دل«: يابد كه زده و حاكي از يأس پايان مي حزن

  .»ست و ماه، زمستان

  ها نوشت پي

ميل «معناي  هم به» ميل مادر«: در اين اصطالح الكاني جناسي هم هستبه همين سبب، . 1
 .»ميل متقابل مادر به كودك«معناي  است و هم به» كودك به مادر

اين اصطالح در زبان فرانسوي به اين صورت نوشته . نيز جناسي هست» نام پدر«در اصطالح . 2
آن هنگام اداكردن بسيار شبيه در ) »نام«معناي  به (nom كه كلمة nom du pèreشود  مي

معناي  زمان به هم» نام پدر«ترتيب، اصطالح  بدين. شود تلفظ مي) »نه«معناي  به (nonبه كلمة 
اين  ).Green and LeBihan, 1996: 164( نيز هست) هاي او»نه«(» هاي پدر نهي«

هاي   از بازيهاي الكان كه مشحون هستند يافتة نوشته وسياق سوءشهرت اي است از سبك نمونه
 .كالمي با استفاده از استعاره و جناس و تلميح

در روانكاويِ الكاني، . ، ذَكَر يا آلت نرينه نيست)phallus(» قضيب« منظور الكان از .3
از . رود كار مي به» فقدان«شناختي است كه در تقابل با اصطالح  اصطالحي غيرزيست» قضيب«

 .ستنماد قدرت اجتماعي ا» قضيب«حيث،  اين
 اين است كه احساسات يا اعتقاداتِ ، يكي از اشتباهات متداول در نقد شعر در كشور ما.4

از . گذارند حسابِ شخصِ شاعر مي را به) »صداي شعر«يا اصطالحاً (شده توسط گويندة شعر  بيان
اين خطا در . پنداشتنِ شاعر و صداي شعر كاري خطاست هويت هاي ادبي متأخر، هم منظر نظريه

ها در دسترس  اي نسبتاً زيادتري از آن نامه رسي آثار شاعران معاصر كه اطالعات زندگيبر
طبيعتاً وقتي محتواي برخي از شعرهاي شاعري . دهد محققان ادبيِ ما است، بيشتر رخ مي

شويم كه  هاي ما از زندگي و آراء شخصيِ اوست، بيشتر متمايل مي معاصر ظاهراً مؤيِدِ دانسته
براي مثال در همين شعري كه موضوعِ . ة شعر را با خودِ شاعر يكسان تلقي كنيمگويند» منِ«

هاي  ثالث و اينكه او مدتي به جرم ديدگاه بررسيِ ما است، اطالع از زندگي اخوان
هويتيِ گوينده و شاعر را در ذهن خواننده تقويت  تواند تصور هم اش زنداني شد، مي جويانه مبارزه
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هويتي نيست، بلكه  يافتن اين هم) يا دليل نقد آن(» زمستان«ميت شعر حال، اه با اين. كند
 درخورِ ،كار رفته شده در اين شعر يا شيوة خاصي كه براي القاي اين انديشه به انديشة مطرح

هنگام  هاي نظريه و نقد ادبي جديد، شاعر به طبق آموزه. است) يا موضوعِ اصليِ نقد(بررسي 
كند تا شعر از زبان كسي جز   اختيار مي)persona(» نقابي«يا » هويت مفروض«سرودن شعر 

خودِ او گفته شود و خوانندگانْ نظرات ابرازشده در شعر را به شاعر انتساب ندهند، هرچند كه 
در سرتاسر نقد حاضر، هرجا . معناي تخالف شاعر با نظرات ابرازشده در شعر نيست اين لزوماً به
شود، مقصود همين هويت مفروض است و نه شخصِ  يان آورده ميم سخن به» شاعر«تسامحاً از 
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