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____________________________  
  12/2/1388: تاريخ پذيرش      26/5/1387: تاريخ دريافت

  dendritic2001@yahoo.com                     farzisara@yahoo.com :پست الكترونيكي

 1388، بهار 164پژوهشي، شمارة  - علمي ،)دانشكدة ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي ة مجّل

  

 )، نويسنده مسؤول ات فارسي دانشگاه فردوسي مشهديكارشناسي ارشد زبان و ادب دانشجوي ( سارا فرضي

  ) دانشگاه فردوسي مشهد ات فارسييار گروه آموزشي زبان و ادبيدانش(  دخت پورخالقي چترودي دكتر مه
  

  ژك لكان ةبر اساس نظري تاريخ بيهقي  دو زاهد از تيحكا ليتأو

  ده يچك

ـاهي بـر آنچـه لكـان از      » دو زاهـد  « تهاي اصلي داستانيلي شخصيدر اين مقاله به بررسي تحل ـا نگ  ب
م يساحت تقسرا به سه  يژك لكان وجود آدم . خواهيم پرداخت ، ساختمان نفساني آدمي ارائه مي دهد

بندگي و فسون با عملكرد پرده پوشي يتهاي ظاهري و فرياي جذّابيكه همان دن » الييث خيح « : مي كند
انقسـام   ساحت آرزومندي آدمـي اسـت كـه   »  ساحت رمز و اشارت « ؛ است ، ر ناآگاهينسبت به ضم

ر ناآگاه يي در ضماي آن است كه ذات آدميكه گو»  ث واقعيح « و وجودي آدمي در آن مطرح مي شود
ـاورا يو در ماوراي وجود اوست كه لكان به ا ـ غ « عنـوان  ،ءن م    بـراي تحليـل روانـي   .  مـي دهـد   »ري

اصلي داستان را سه  ةنيزم . د خواهد بوديمف ، كهاي زباني موجود در نثر و نحو جمالتيشخصيتها تكن
 .رنديگ مورد بررسي قرار ميلكان  ةيك بر اساس ساحتي از نظريت اصلي شكل مي دهد كه هر يشخص

در  ) ابن عمري (كي از دو زاهد ياشارت است ؛  حضور آدمي در ساحت رمز و ةنديد نمايهارون الرّش
با توجه به نشانه هاي موجود در متن احتماالً فـردي اسـت كـه     ) ابن سماك ( گرييالي و ديث خيح
  . ث واقع را تجربه كرده است يح
 ، ابن عمري ، ل متنيتحل ، ژك لكان ، ث واقعيح ، اشارت ساحت رمز و ، الييث خيح : واژه هاديكل

  .  ، تاريخ بيهقي، هارون ابن سماك

   درآمد -  1

بـه كـارگيري    . بالقوه داراي مضامين و نكاتي هستند كه با يك بار خواندن آشكار نخواهند شد ،متون ادبي

كاوي بيش  ستاوردهاي جديد متني و در اين ميان روانابزارهاي ديگر علوم امكاني است براي راه يافتن به د

ـته از درونيـات خـالق     ل از، ادبيات متشّك زيرا ؛ گشاست از همه راه متون منظوم و منثوري است كه برخاس

كاوي نيز راهي است براي كشف اليه هاي پنهـان و درونـي هـر فـرد از طريـق       روان از طرفي، .آثار است
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 )Jacques lacan ( ژك لكان كاوي و كابوسهاي فرد مورد روان ياهاؤي موجود در رها ي آزاد و استعارهتداع

 ، كـاوان بيـاموزد   از ادبيات به خاطر درسهايي كـه مـي توانـد بـه روان     كه زبردستي است ةكه خود نويسند

   . او از اين جهت و نيز از جهات ديگري پيرو راه فرويد است). 41:1380 ، نيپ ( ستايش مي كند

ـپير و      « راه كشف ناخودآگاه مي داند و معتقد است كه ياها را شاهؤر ، يدفرو اسـاتيد مـن متـون شكس

كاو از جهاتي شبيه به كار رمان  از نظر فرويد كار روان . ) 2:1380،  صنعتي ( هستند » سان يونانيتراژدي نو

را در نيل بـه  ا دارد كه آن ابزار شناخت خاص خود ر و كهايعلمي تكن هر . ) 5:1350 ، روبر ( نويس است

ا ، به كار مي گيرد ، خود مقصود و مطلوب مختصمحقّـق را قـادر    ،در علـوم ديگـر   موجـود امكانهاي  ام

ـين     . مورد تحقيق خود بنگرد ةسازد تا با بينش تازه تري به زمين مي ـيح و تبي به عنوان مثال لكان بـراي توض

 .گري از زبان شناسي استفاده مي كنديا در بخش ديضي و بخشي از نظرياتش از علم هندسه موضعي و ريا

ـته اي    ، اين افق جديد كه از ديگر علوم وام گرفته مي شود ـين رش مي تواند در ادراك اهميت موضوعات ب

مورد توجـه   ، ر متونير و تعبيعني علم تفسي ، ليتأو":  لكان در مجلس يازدهم خود مي گويد . مفيد باشد

و  sense كاو را به مثابه زبان شناسي مـي دانـد كـه علـم او خوانـدن معنـي       او روان . 1 "كاوان است روان

كـرد بـه   يم تا با روين رو در اين مقاله برآنيا از . 2 رمزگشايي نوشته اي است كه در معرض ديد همه است

  .  ميخوانشي تازه از متني ادبي داشته باش ،كاوي روان ةه اي از حوزينظر

2 - لكان ةتبيين نظري  

زمـان بـا    او هم .استكه بنياد نظرياتش بر اساس بازگشت به مباني فرويد  فرانسوي است يكاو لكان روان

ئاليستهاي زمان خود آشنا شد و ميراث عظيم مكتب او هنوز آبشخور پاره اي رسير مطالعات پزشكي با سور

 : از از سه بخش است كه عبارتند او ساختمان نفساني آدمي متشكل ةيدر نظر.  كاوي است از مكاتب روان

   .) the Real( و حيث واقع )the Symbolic ( ساحت رمز و اشارت) ، Imaginary( الييث خيح

نگـرش او   . مطرح مي شود » حيث خيالي «است كه در  » آينه اي ةمرحل « نظريات لكان بر مبناي ةپاي

ك ياست كه در ارتباط نزد)  Henri wallon( لنهانري و ةين تفاوت اساسي با نظريآينه حاوي ا ةبه مرحل

 لي ،مـوّل  ( ده گرفته شده بوديناد باًين ساحت مهم در تفحصات ولن تقريا . 3 با زبان تكلّم طرح شده است

مرحلـة   « گر بهره مي برد كه عبارتنـد از يدي دلياز چند اصطالح ك خود ةن نظريييلكان در تب.  ) 19:1383
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مـن   «، ) ego/moi ( » مـن نفسـاني  « ،)specular image ( » نـه اي يآ ريتصو «، ) the mirror stage (» نهيآ

ن اصطالحات را در سير تكويني كودك از ابتداي تولّد تا ياو همة ا .)  eal َid Moi( »ا من مطلوب يمتفاخر 

ـنين    » آينه ةمرحل « به اين ترتيب كه كودك در ، زمان دستيابي به زبان تكلّم توضيح مي دهد كه حـدود س

بـه عنـوان    را)  Image ( آن تصوير ، تصوير خود در آينه ةزمان با مشاهد هم ، شش تا هجده ماهگي است

ت اوسـت  اين تشخيص آغاز مرحله مهمي در رشد و تكوين شخصي .باز مي شناسد)  ego(شيخو»  من«

بـه بيـاني   . ش مطابقت دهـد طي آن كودك بر آن مي شود تا تصوير خود را با تصوير فرد مورد نظر خوي و

ـتين بـار      ،به عبارتي ديگر در اين مرحله. ديگر من نفساني تركيبي از اين انطباق هاست كـودك بـراي نخس

تي غير از خويشتن خويش كه همان تصوير خود اوسـت بـاز مـي شناسـد، ايـن      خود را به عنوان موجودي

و سـالي تقـارن اساسـي     ر چنين سنّاتي است كه با حقيقت وجودي او دتصوير براي او حاوي خصوصي

طفل در كالبـد خـويش   با آنچه بدين معني كه تصوير واجد هماهنگي و انسجامي است كه به مراتب  ،دارد

اين تفاوت موجب مي گردد كه كودك فريفته تصوير خـود شـده ايـن     ؛درك و فهم مي كند مغايرت دارد

اين فكر خام موجب دسترسي  .ز دست داده استر باطل را در خود بپروراند كه ضعف ذاتي خود را اتصو

بدين نحو . امري غالب است ،به وجهه اي از وجود نفسانيش مي شود كه در آن جهل و غفلت از واقعيات

تشكل يافتـه موجبـات الزم بـراي قلمـروي      ،تي متفاخر و خود بسندهمن نفساني كودك به عنوان موجودي

كاذب اسـاس  ت و فريبندگي كان حيث خيالي مي خواند كه جذابياين قلمرو را ل .وسيع تر فراهم مي آورد

از اين پس فرد آدمي واجد ابزار الزم در غفلـت و دوري از سـوائق و انگيـزه هـاي      .آن را تشكيل مي دهد

 ش بپردازد لذا حجاب و پرده پوشـي خـاص  ناآگاه خود شده مي تواند به نفي و انكار حقايق نفساني خوي

من متفاخر كه عملكرد اصلي آن  ؛ شكل مي گيرد)  Moi (من نفساني ، اين مرحله طي. حيث خيالي است

   .بر ضمير ناآگاه آدمي است )  Méconnaissance( ايجاد حجابي از غفلت

ست كه پس ازديدن تصـوير  ا)  Jubilation ( » شعفي « موجد) Narcissism( » تفاخر و خودشيفتگي « 

شـكلي   «به اين دليل است كه او براي اولين بـار كالبـد خـود را بـه      آن در آينه به كودك دست مي دهد و

درآينه مي بيند و رؤيت اين شكل هماهنگ به او احساسي سرشار از پيروزي )  Gestalt ( » منسجم و كلّي

زيـرا واقعيـت    ، فريبي بيش نيست ،) Maitrise ( » حس تسلّط « در حالي كه اين . همراه با تسلّط مي دهد

  .  از آن است كه كودك در اين سنين در عين وابستگي كامل به پدر و مادر خود است حاكي
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بزرگساالن ممكن  ةبلكه با مشاهد » آينه «نه تنها در )  Captation ( » فريبندگي و فسون « اين احساس

ننـد آنهـا   چرا كه كودك آنها را واجد چنين تسلّطي مي داند و به طور خيالي خود را هما ؛ است ايجاد شود

يعني من نفسـاني كـودك براسـاس     ؛ آيد مي با آنان بر)  Identification( » هويت « در پي انطباق ، دانسته

 ، در جريان اين انطباق هويـت  . شكل مي گيرد ، داردخود  )Semblable( » همنوع « تصويري كه كودك از

ايـن   . ن آنها را تكـرار كنـد  ؤواطوار و شنوعان خود را مورد تقليد قرار مي دهد و سعي مي كند  كودك هم

 از «پايـان  .  است » آينه ةمرحل « كمال ةپديداري است كه در حدود سه سالگي كودك رخ مي دهد و نقط

 درنسبت به تصوير خـود ناشـي مـي شـود      اوكه از درك نادرست كودك  ، )Alienation( »بيگانگي خود

  .  گيرد مان صورت ميهمين ز

 ، شد كارگزاري اصلي من نفساني چيزي جز آنچه لكان حيث خيالي مي خواند نيستآنچه گفته  بنابر

ن انقسـام بـه   يت ايماه.  انسان است وجود)  Corps Morc( ،زيرا كه ذات آن در پرده پوشي از انقسام ذاتي

خ آن اين بـرز  از و مقصود ) 25 :همان ( ك استيار نزديبس، خوانده اند  » وجود برزخي « آنچه قدماي ما

ـين  ، تاريكي و روشني ، خوبي و بدي ( ادضاست كه وجود آدمي همواره ميان دو امر مت خيـر و   ، مهر و ك

مـانع  »  بيگـانگي  خـود  از « و » غفلـت  « من نفساني با ايجـاد  » حيث خيالي «در  . درگير است ) ... و شرّ

   . مي شود»  انقسام «آگاهي از اين 

مـانع  »  حيـث خيـالي   «ايـن كـاركرد   .  پرده پوشي است ةيان مرحل، پا » رمز و اشارت «آغاز ساحت 

 . همـواره از آن غـافليم   ، آگاهي ما نسبت به اين برزخ مي شود و تا زمان ورود به ساحت رمـز و اشـارت  

است كه وجود آدمي در اين ساحت همواره دچار جدال و كشمكش »  انقسام ذاتي «درست به دليل همين 

غفلت كنـار   ةپرد ، زمان با دسترسي كودك به زبان تكلّم است اين ساحت كه هم به محض ورود به.  است

 از » تصـويري فريـب آميـز    « او كه تا كنون مجذوب . مي رود و او خود را در دنياي واقعيات باز مي يابد

اد كه نم -  ورود پدر زمان با ، هم غرق بود»  احساس تسلّط « حاصل از » شعفي « در ، » خويشتن خويش«

 او در)  Other( » غير « آرزومندي و اين جاست كه تمنّا با ممنوعياتي رو به رو مي شود و از - قانون است 

يعنـي همـان    ،درك واقعيت ها در اين ساحت او را در برابر اساسي ترين پرسش زنـدگي  . ايجاد مي گردد

يـك جـاي كـار مـي      « ه اصطالحاين پرسش زماني به وجود مي آيد كه ب  .دهد مي قرار desir آرزومندي

  . مي كند)  Demande( » درخواست « گمشده اي بروز مي كند كه فرد را وادار به . »لنگد
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قـرار    )the Real( ضمير ناآگـاه و ايـن درخواسـت در بعـد واقـع      به اين گمشده چيزي است مربوط

 كـديور،  ( ممكن مـي سـازد  آن را نـا  ةكه صحبت كردن دربار داردبه همين دليل چنان جمودي  . گيرد مي

. به بعد واقـع رانـده مـي شـود     ،the Symboli( c( لذا به دليل جاي نگرفتن در ساحت زبان . ) 123:1381

 ةجستجو براي بخش حـذف شـد   . او را در مسير جستجو قرار مي دهد ، واقعي ةافتن گمشديدرخواست 

ـتن خـويش   « سوي شناختچيزي مربوط به بعد واقع در مسيري كه فرد در آن به  ، وجود گـام  »  خويش

است و مدام رنگ تازه اي به خـود   اسي زندگيبرمي دارد و همواره به دنبال يافتن پاسخي براي پرسش اس

وتمّنـاي  )  La chose( جاي خالي اين گمشده كه همان مطلوب واقعـي  . مي گيرد و هرگز تمام نمي شود

و نيـز ورود   » ساحت رمز « زمان با ورود به اما هم ، ودبا نقش مادر پر مي ش » حيث خيالي« در ، غير است

كودك درمي يابد كه مادر مطلوب واقعي او نيست و از اين پس همواره در جستجوي مطلوب واقعي  ،پدر

 ارتبـاط بـا غيرهـاي كوچـك     در » حيث خيـالي  « كودك تا زمان حضور در. خود در حركت خواهد بود 

)Objet a  (ا با ورود به اين  ، اصلي به سر مي برد ةواقعي و گمشد » غير « فلت ازو مطلوبات جزئي در غام

اگرچه  . واقعي همواره در تكاپوي پر كردن اين خأل از طريق زبان تكلّم برمي آيد ةساحت در طلب گمشد

 « وارد نشـده و در  » رمـز و اشـارت  «  فرد به سـاحت  ، اين امكان وجود دارد كه علي رغم رشد جسماني

رمـز و   . اسـت  » ساحت رمـز واشـارت   « ةوردآآرزومندي انسان فر و مطلوب تمنّا ، بماند » ياليحيث خ

از طريـق زبـان تكّلـم بـدان      ، اشارت بر اين استوار است كه نفس آدمي قادر گردد غيبت شـئ را پذيرفتـه  

ابـل ناميـدن   چرا كه ق ، عنصري است نامسما) the lost object(اما مطلوب گمشده ؛ 4 حضوري ديگر دهد

در دسترس  لذا . شود نمي گنجد و از آن بيرون رانده مي » رمز و اشارت «  ةنيست و از اين حيث در حيط

 ولي ، هيچ گاه گم نشده » مطلوب گمشده « لكان معتقد است كه . ما نيست و نمي توان از آن سخن گفت

اما اين توهم را  ، قابل تشخيص نيست چيزي كه بر زبان جاري نمي شود و ؛ » مي بايستي آن را بازيافت «

فاعـل   « .كه مي توان به كشـف آن نائـل آمـد     حقيقت تام ؛ پديد مي آورد كه حاوي تمامي حقيقت است

و نشاني اسطوره وار مي يابد كـه   پابه علّت وجود برزخي خود در مطلوب گمشده ردSubject (( » نفساني

مطلوب .  يعني توهمي كه مبناي حقيقت وي واقع مي شود ؛ دهد سير آفاقي و انفسي او را تشكيل مي ةپاي

وصـال   ةهجرانـي كـه بـه او وعـد     ؛ برزخي را در حالتي از هجران دايم نگاه مي دارد 5نفس ،از دست رفته

ـتجوي   . دهد و او را بدين دلخوش مي كند كه شاهد تمنّا را روزي در آغوش خواهد گرفت مي لكان جس
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در شكل .  مدور تشبيه كرده است ةدر ارتباط با ديگر مطلوبات آرزومندي به پيچ دايمي مطلوب گمشده را

در شكل ب مي غافل از نوع اصلي حركتي است كه  است و متوجه مطلوبات متعدد » فاعل نفساني « الف

  .لي است اصلي و او ةنفس برزخي در پي بازيافتن مطلوب گمشد ،در اين نوع حركت . بينيم

  الف                                                        ب  

                        
، پيوسته مبتني بر ياد حسرت آميزي است  به عبارت ديگر آرزومندي آدمي نسبت به مطلوبات مختلف

در حول فضايي خالي صورت مي  ) به دنبال مطلوب گمشده ( حركت دوراني . لياز مطلوبات اصلي و او

در هر دور خود موفّق به دسترسي بـه   » فاعل نفساني «.  رد و تكرار مداوم آن مدلول همين فقدان استگي

اسـت كـه بـه طـور      » حيث واقع « اين معناي . نشده و حركت خود را از سر مي گيرد ، مطلوب گمشده

چـرا كـه غيـر     . )266- 7:1383موللي،( نمي گنجد » رمز واشارت «ساحت  ةاليتغير عمل كرده و در حيط

 يـا ) the Real ( جهـان رئـال   . اين معماي غير قابل تفسير اساس انسـان اسـت   قابل تفسير و معماست و

ب حضور اين هيچي است كه ما مرّت » هيچي « ة، بلكه به معناي عرص كابوس وار به معناي واقعيت نيست

  . 6نهفته در كابوس حس مي كنيم دردآور خوشي به شكل كابوس و را

بي كه آدمي در آن با يعبارت است از ساحت خود فر»  الييث خيح « : ب مي توان گفتين ترتيبد     

ـتجو در    ةعبارت است از ساحت آگاهي و نقطـ »  و اشارت رمز «گانه است ويز بيقت هر چيحق آغـاز جس

ز مواجهـه  تواني آدمـي ا ل نايقت كه به دلين حقيعبارت است از مواجهه با ا»  ث واقعيح « قت وير حقيمس

  . ر جستجوي دايم قرار مي دهديآدمي را در مس واست  ر قابل دسترس باقي ماندهيهمواره غ ، با آن
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  لكان  ةيدو زاهد بر اساس نظر ت هارون ويل حكايتأو - 3

  تيرنگ حكا يپ. 1- 3

ابـن   ( تن از زاهدان بزرگ » دو « پس از انجام مناسك حج تصميم مي گيرد با ، هارون الرّشيد در مكّه

از خـود  ةديدار كند و به گفت )483: 1383هقي،يب ( » نزديك هيچ سلطاني نروند « كه ) اكعمري و ابن سم 

 ةذكـر جملـ   بـا  ، وزيرش فضـل  او پس از رايزني با . بشناسد ابد و آن دو رايدرون و بيرون آن دو آگاهي 

بـه  »  هر يكي هزار دينـار زر  در ، و كيسه زرد « متنكّر و ناشناخته با»  مرائيان را به حطام دنيا بتوان دانست«

ـتان   ةدر جريان اين ديدار اتّفاقاتي رخ مي دهد كه زمين . عمري و ابن سماك مي روداين سراي  اصلي داس

  . را شكل مي دهد

و به كار هارون پس از مالقات با هر يك از دو زاهد از آنان درخواست مي كند كه به او پندي دهند تا ا

بـه قصـد محـك زدن     زر كيسه هاي ،پس از شنيدن پندها با اشارت هارون . فزايدبيداري اش بيبندد و به 

 ، زرها را مي پذيرد ،» صاحب العيال اليفلح ابداً « ابن عمري با ذكر . آنها نهاده مي شود روي پيش ، زاهدان

ـتنباط هـارون از عملكـرد    ت بـ يحكا . كنداز قبول آنها امتناع مي  ، اما ابن سماك با تشبيه زرها به آتش ا اس

به اين ترتيب كه ابن عمري در نظر هارون مردي است قوي سخن كه سوي دنيا  . زاهدان به پايان مي رسد

   .)486: 1383هقي،يب( » مرد اين است «:ن مي شوديشي چنيستا ةستيابن سماك شا اما ، گراييد

   تيل حكايتأو .2- 3

عنـي مـا   ي . آن است ةكاوان ، بلكه وجه روان خي ماجرايوجه تارل مورد نظر ماست نه ين تأويآنچه درا
.  ت هاي چندگانه را دارددريافت م كه قابلييمي كن يت را به مثابه مجموعه اي از نشانه هاي زباني تلّقيحكا

ظهـور كـرده و    » درون او « و درخواستي كه در تمنّا  ؛ ت را تمنّاي هارون شكل مي دهديجهت كلّي حكا
ـين   . در جهت و مسير اين تمنّا و درخواست است حركتي كه لزوماً . ر به حركت مي كندوادااو را  طي چن

درخواستي ايجاد مي شـود   . كاوي به عنوان امري مهم و نشانه اي معنا دار قلمداد مي شود طريقي در روان
كسـي كـه    « در جايگـاه  كـاو او را  لذا با مراجعه بـه روان  . كه چيستي و چگونگي آن براي فرد مبهم است

كاو به خوبي آگاه است كه دانش واقعي نزد خود  كه روان يحالدر  . قرار مي دهد»  بداند ،د فرض مي شو
جـاي  » بعـد واقـع  «زيرا چيزي كه او از آن سر درنمي آورد مربوط به ضمير ناآگاه اوسـت و در  ، فرد است
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كاوي لكـان   روان « . آنچه در ضمير ناآگاه اوستكاو كمك به فرد است براي فهم و دريافت  روان كار .دارد
دوباره بـه   ،)the Real( شروع مي شود و پس از رسيدن به بعد واقع )the Symbolic( از بعد سمبوليك

 ، وريكـد  ( » ايجاد مي كنـد  )Imaginary( بعد سمبوليك باز مي گردد و تغييرات اساسي در بعد تصويري
197:1381 ( .   

ـنيدن صـداي   ،  7 » تماني همچون ساختمان تكلّم داردضمير ناآگاه ساخ « ضـمير   «با اين تفاوت كه ش
نظير اين درخواست را در هـارون مشـاهده مـي     ، مطابق متن . ي امكان پذير نيستدر شرايط عاد » ناآگاه
رده شرايط استماع ضمير ناآگاه را براي هارون فـراهم آو  ، گويي اين فضا.م آن هم در محيط معنوي مكّهيكن

ا آنچـه او در مـورد ابـن عمـري و ابـن      يـ گو . دار كنديل در صدد است تا با دو زاهد دين دليبه هم . است
در قالـب پنـد و    ( دن سخنان آنهـا ين رو به قصد شنيا از ، ك استي،به تمنّاي دروني او نزد دهيسماك شن

اد آور گفـت و گـوي   يـ كـه  رد يـ ي شكل مي گيان گفت و گوين ميدر ا . به سراي آن دو مي رود ) اندرز
ك از يـ ت مكاني مرتبط با هـر  يو موقع كنشها و لذا گفتارها .دشومي كاوي  روانكه  است كسيكاو و  روان

هارون  ؛بررسي مي شوند ، ه مي دهدئلي كه لكان از ساختمان نفساني ارايبر مبناي تحل ، تين سه شخصيا
لكـان تعريـف    » الييـ ث خيح « ن عمري براساسو اب »ساحت رمز و اشارت «  لي دريطبق داده هاي تحل

در نظر گرفته  » ث واقعيح « دار بايد ةز بنا بر نشانه هاي متني به عنوان فردي با تجربيابن سماك ن ؛ شود مي
م مطابق يكاوي لكاني برقرار كرد ت اصلي داستان و سه ساحت روانيان سه شخصيقي كه ميتطب . مي شود

   : ن نمودار استاي

  

  

  

  

 

   در ساحت رمز و اشارت ؛ هارون الرّشيد - 4

ن پرسـش  يدر نظر لكان ساحتي است كه آدمي در آن با اساسي تر » ساحت رمز و اشارت « م كهيگفت

ر ناآگـاه فـرد بـوده و او از آن سـر در     يپرسشي كه از جهتي در ارتباط با ضـم  ؛ به رو است زندگي اش رو

ن پرسش بـه  يافتن پاسخ ايبه دنبال  ن رويا از . است » ر واقعييغ «گر در ارتباط با يآورد و از جهت د نمي
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 »خود« انيق همواره دچار كشاكشي دروني مين طريقي به جستجو مي پردازد و در ايكاو در طر كمك روان

قـرار  » ساحت رمـز و اشـارت   « است كه در ييهايژگيت هارون داراي ويل ما شخصيدر تأو . ر استيو غ

ـ   ايينشانه هـ  ، گفتارها و كنشها ، ت مكانييم با بررسي موقعيي دارما سع . گرفته است ـ يرا كـه مب ن ين چن

ل يـ ن تأويبه ا را است كه ما ييدر واقع متن با تمام امكاناتش نشانه ها . ميمطلبي است به خواننده نشان ده

  .  مي رساند

  ت مكانييموقع .1- 4

م حرم يفضاي شهر مكّه و حر . است » مكّه «گرفته ، مكاني كه هارون در آن قرار  هقييت بيبر اساس روا

ـ بـه ب .  دي از وجودش فراهم مي كنـد يبه ساحت جدالزم را در هارون براي ورود  ةنيالهي زم گـر  ياني دي

ن آمادگي يقي مي كند كه قبل از كسب ايافت حقاياو را مستعد در ط دروني و احواالت قلبي هارون ،يشرا

 )الييـ ث خيـ ح( ق او را از ساحت قبلي وجودشين حقايبا ا ييآشنا . داشتنسبت به آن آگاهي ن ، دروني

مـي توانـد   ـ كنـد    شنوا اگر گوش جان را -  ساحتي كه آدمي در آن . گري رهنمون مي شوديبه ساحت د

  . بشنود ش را يآگاه خور نايصداي ضم

آن  و ه به زبان تكلّم دارد، ساختماني شبي آدمي قرار دارد وجود از ن بعديا است آنچه در لكان معتقد   

ط ين سـاحت وجـودي آدمـي در شـرا    يدن صداي اين تفاوت كه شنيا با تنها . مي نامد » ناآگاه ريضم «را 

ـتماع واقعـي آن اسـت   يازمند كسب زميست و آدمي نير نيعادي امكان پذ  ، ليمـوّل  ( نه هاي الزم براي اس

ن معنـا كـه آنچـه    يبد 8 » افتن استيباز ، افتنييره « : لكان در مجلس يازدهم خود مي گويد.  ) 26:1383

اما به فراموشي سپرده شـده و حـاال پـس از كسـب آمـادگي       ، وجودمان بوده در تر شيپ ، ميابياكنون مي 

 ، ت مكاني شهر مكّهيموقع.  » ميابيباز مي « گر آن را ياني ديبه ب . ميآن را به خاطر مي آور ، دروني و قلبي

  .  جاد كرده استيي را در هارون ان آمادگي درونيا

  ي داستاني بررسي گفتارها .2- 4

 ،لكان ةيدر نظر . ا كرديرا در هارون مه » ساحت رمز و اشارت « ط ورود بهيشرا ، سفر به مكّه ، تر شيپ

پرسشي كـه مشخّصـاً    . به رو خواهد بود ن پرسش زندگي اش روين بعد از وجود با اساسي تريآدمي در ا
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ن گونه مطرح يد و ايبه وجود مي آ » الييث خحي « ا هماني» بييخود فر « اصله گرفتن از ساحتپس از ف

 )chose(» زيچ « نيا » ؟ ستيزي نمي دانم چيزي كه در درون من است و من از آن چچيآن  «:  مي شود

كـن مـي سـازد    كه صحبت كردن از آن را نا ممدارد چنان جمودي  و معموالً رديقرارمي گ » واقع بعد « در

زي در حالت انتظار در هوا معلّق مانـده  يخود را مانند چ ،اول ةر ناآگاه در وهليضم . ) 123:1381 ، وريكد(

ل فـرد از  يـ ن دليبه هم . وجود نگذاشته است ةد بتوان گفت هنوز پا به عرصيزي كه شايچ ؛ نشان مي دهد

كاو  طي به روانين شرايدر چن . 9 حي دهديتوض اياورده و نمي تواند در مورد آن سخن گفته و يآن سر در ن

ست آگاهي دارد و مي توانـد او را  مي داند كه از آنچه در درون او گاه كسييمراجعه مي كند و او را در جا

  . ك كنديبدان نزد

زي است كه او از آن سر در نمي يهارون در مكّه احساس مي كند در درونش چ.  م به داستانيباز گرد 

گاه كه فضل بـه نـزد    آن . رش فضل مي خواهد به نزد او برودياز وز . ح دهديتواند آن را توض آورد و نمي

 . راهي سـراي دو زاهـد مـي شـوند     » ييچ گفت و گويبدون ه « د ويزي به او نمي گويهارون مي رود چ

ـن  هارون به دو پارسـا مـرد    ةمراجع . ابنديكاو را مي  گاه روانين داستان جايز در ايزاهدان ن دن يو شـوق ش

باز نمـوده بودنـد    ، چون مناسك گزارده آمد «:  ميمي كن يكاو تلّق فرد به روان ةاز نوع مراجع را سخنان آنها

مـرا  ...  : ا گفـت ع ريـ فضـل رب  . چ سـلطاني نرفتنـد  يك هـ يـ و نزد ... از زاهدان بزرگ كه آن جا دو تن اند

رون يـ رت ودرون و بيبشنوم و بـدانم حـال و سـ    شانينم و سخن ايبب ... ن دو پارسا مرد رايآرزوست كه ا

   . ) 483:1383 ، بيهقي ( » . شانيا

سخن  « چرا كه در نظر او ، ك مي داندير ناآگاه اوست نزديا هارون دو پارسا مرد را به آنچه در ضميگو

ان دن سخنيدر صدد شن ، لين دليبه هم . سوق خواهد داد ، او را به سمت آنچه در درونش هست » شانيا

تمنّا و درخواستي است كه در معنـاي   ةبه وضوح نشان دهند»  مرا آرزوست « كوتاه ةجمل . ديآنها بر مي آ

امـا در درون   ، آن سـر در نمـي آورد   زي كـه از يـ چ ةكاوي لكاني فرد به موجب آن مي خواهد دربار روان

   . » بداند « اوست

 رون روشـن مـي شـود كـه لكـان از آن بـه      ت هايگري از شخصيوجه د ،ن گفتار كوتاهيل هميدر تحل

ـنوم يسخن ا « ةبالفاصله بعد از جمل » بدانم « م فعليتقد . ر مي كنديتعب » انقسام ذاتي« ـ يأدر ت ،» شان بش د ي

  :  دو معناست ةم در بردارنديآنچه ذكر كرد
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و درون و  رتيحال و س « ز را در مورديد همه چيبودن با خليفهاست و به اعتبار  خليفههاروني كه  .1

  . بداند  » شانيبرون ا

و مكنوناتي مواجه است كه در جستجوي فهـم و   با معماها » ساحت رمز و اشارت « هاروني كه در .2

 »ريـ خـود و غ  « انين انقسام ذاتي ميگر هم انيدوگانگي كه در وجود هارون است ب.  ديكشف آنان بر مي آ

ـ كـه متع  -  مي كند كه زماني او را در بعد شـاهانه ن شكل بروز ين دوگانگي در هارون به ايا . است ق بـه  ّل

ب در درون او يـ ن ترتيبـد  . است » بعد واقع «ك به يم و زماني در آنچه نزدينيمي ب -  الي اوستيث خيح

به عنـوان مثـال هنگـامي كـه هـارون بـه فضـل         ؛ ن دو بعد وجود دارديان ايهمواره جدال و كشمكشي م

ـ ا » ميشان شويك ايكه متنكّر نزدمراد من آن است  « : ديگو مي هـارون را بـراي    ، » متنّكـر وار بـودن   « ني

و در كسوت بازرگانـان بـه نـزد دو     را نمي خواهد شاه باشديز ، دور مي كند » الي اشيبعد خ « لحظاتي از

گونه  نيمعرّفي مي كند و ا » نيرالمؤمنيام « فضل او را ، اما به محض ورود به سراي آن دو ، زاهد مي رود

دو خر مصري راست  « : ديآن جايي هم كه هارون مي گو.  الي اش باز مي گردانديهارون را به ساحت خ

هـارون   . ت هارون و جدال دروني وي را مي توان مشاهده كـرد يّگر از دوگانگي شخصينمودي د ، » كن

آن  حـاكي از  » مصري « تاما ذكر صف ، ردياز بعد شاهي فاصله مي گ»  اسب « به جاي » خر « با خواستن

   .سوار شود  » خر معمولي « ست برياست كه هارون هنوز پادشاه است و حاضر ن

ـبت بـه آنچـه در درونـش وجـود دارد      مراجعه به روان م كه فرد بايگفت صـاحب دانشـي    ، كاو او رانس

ر در يجه داشت كه غد تويبا ، ابديرا مي »ريغ« روانكاو در معناي روانكاوي لكاني منزلت . مفروض مي داند

  . ق متعددي مي تواند داشته باشديگاه است كه مصاديك جاي ، كه لكان اراده مي كند يمعناي

كاوي  رون از فرد روانياست كه ب » ريغ « زييد تصور كرد تنها آن چينبا ،رين هنگام صحبت از غيبنابرا 

 . ر مـي توانـد باشـد   يـ ن غيمار هم مصداق ايب » ر ناآگاهيضم « زمان كه به طور هم چرا ، شونده وجود دارد

ات يـ درواقع همـان محتو  ، قراراست بازگو كند ، » ريغ « ك مصداق ازيكاو به عنوان  ن آنچه كه روانيبنابرا

 ، عدمي ةن جنبيموجودي است محذوف و به جهت هم » ريغ « . كاوي شونده است ر ناآگاه فرد روانيضم

  .  )307: 1383لي،موّل( مي دهدل ياصلي زبان تكلّم را تشك ةنيگنج

ـ  به ، دن به آنياست و براي رس يهارون در طلب دانش خاص ن دانشـي اسـت   يكسي كه صاحب چن

ن صـاحبان  يـ ا . سوق مـي دهـد   » ر ناآگاهشيضم « عني كسي كه او را به سوي دانشي ؛ مراجعه مي كند
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كـه او طلـب    ييسخنان و پند هـا  . دهدقرار مي  » ريغ « در مقام را دانش دو زاهدي هستند كه هارون آنها

ـتن   . را پر كند» ريغ «   و جاي خالي ، كيكند قرار است او را به تمنّاي درونش نزد مي به همين دليل در م

 » ميم و بــر آن كــار كنــيمــا را پنــدي ده و ســخني گــوي تــا آن را بشــنو : هــارون گفــت«:  خــوانيم مــي

ـ اوسـت و دو زاهـد با   نزد خود – ر واقعد – مي كنددانشي كه هارون طلب .  .) 484:1383بيهقي،( د در ي

 از ) ابن عمري ( ن زاهدياما نخست ، اننديدانش دروني هارون را به او بنما ، گاهي كه هارون به آنها دادهيجا

 «انتظار هارون نبوده و او نمي تواند آنچه را كـه در   ن دانش به دور است و سخنان او حاوي دانش مورديا

چـرا   ، الي هارون را برجسته مي كنديپندهاي ابن عمري تنها بعد خ . انديهارون است به او بنما » عبعد واق

  .است » الييث خيح « ز دريكه او خود ن

  :ن زاهد در ساحت خيالي قرار دارديت ايقضاوت هارون در مورد ابن عمري نشان مي دهد كه شخص

ـ بنده كـه ا يصعبا فر.  ديا گراييدن ولكن هم سوي ، افتم عمري رايمردي قوي سخن ...« نـار  ين درم و دي

  ). 484:1383 ، بيهقي ( » ميابيپسر سماك را چون  تا ! دين روي بر تواند گردانيبزرگا مردا كه از ا ! است

ـين  .  ابن عمري در نظر هارون واعظ دنيا گرايي است كه در فريبندگي حيث خيالي گرفتار است   دوم

د حاوي دانشي كه يكاو با آنچه گفته شد روان بنابر . ار او مي رود ابن سماك استزاهدي كه هارون به ديد

 . ك كندينزد ، ر ناآگاه اوستيرا به آنچه در ضم فرد » ريغ « افتن منزلتيباشد و با  ، مورد انتظار فرد است

هـارون را  »  واقع بعد «ابن سماك حاوي اين دانش بوده و توانسته است شمه اي از  ، هقييت بيمطابق روا

 : پس گفـت  . غش از دنديست تا بر وي بترسيچندان بگر « : احواالت هارون است گواه ما . انديبه او بنما

هارون حاوي همان دانش مفروضي بود  نظر مي توان گفت ابن سماك در) 486 ، همان ( » . ديمرا آبي ده

آنچـه در   ، ن پند وييدن نخستيه او به محض شنل كين دليبه ا . كه هارون از ابتداي داستان طلب مي كرد

ـ مرا آبـي ده  « : تنها آب طلب مي كند ست وين پند هم نيو در انتظار دومافت ي ، طلب آن بود همـه   . » دي

ـتان از آن  يدر ا . ن سرا با سراي ابن عمري متفاوت استيز در ايچ  » غفلـت و پـرده پوشـي    «ن سوي داس

ي ين سـرا در حـال و هـوا   يـ هارون در ا . ستياثري ن ، ده مي شديدالي كه در سراي ابن عمري يث خيح

خـالي از هـر    ، كار مي برد هاست و در تقابل با لفظي كه در سراي ابن عمري ب » دارييب « متفاوت به دنبال

مرا پندي ده كه بدين آمده ام تـا سـخن    « : ديالي مي گويث خيگونه تفاخر شاهانه و به دور از نمودهاي ح

   ) 485همان، ( » م و مرا بيداري افزايدتو بشنو

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  127                             ژك لكان ةبر اساس نظري تاريخ بيهقي  دو زاهد از تيحكا ليتأو                          مچهل و دوسال  

ـ مرد ا « : ن معرّفي مي كنديابن سماك را چن ، ن هم كه در راه برگشتيا   ـابق روا  » ن اسـت ي ت يـ و مط

ـ يأاسـت در ت  يينشانه ها » اد كردييار يث پسر سماك بسيپس از آن حد «هقي يب در نظـر  .  ن موضـوع يـ د اي

  . ك كنديه توانسته است هارون را به آنچه موردانتظارش است، نزداست ك » بزرگ مردي « هارون ابن سماك

  هاكنش. 3- 4

ساحت رمز «  هارون در هست مبني بر حضور ييهقي نشانه هايت بيدر كنشهاي هارون هم مطابق روا

ـتان  .  ناآگاهش رياق هارون نسبت به كسب دانش مربوط به ضمياز آن جمله است اشت.  »و اشارت  در داس

از  -  كه امكان كسب دانش فوق را فراهم مي آورد -  ش از رفتن به سراي دو زاهديكه هارون پ ميمي خوان

ـتن   « -  فضل مي خواهد تا مقدماتي را فراهم كرده و در زماني مقرّر بازرگانـان   ةجامـ  -  » هنگام نمـاز خف

 د و بـا يـ د هارون مـي آ نز -  » گرينماز د « -  فضل زماني زودتر از موعد مقرّر ، بپوشد و به نزد هارون رود

حاكي از شوق  ، ن رفتاريا . » بازرگانان پوشيده ةيافت او را جام « : ندياي رفتن مي بين حال هارون را مهيا

  .  دروني هارون نسبت به كسب دانش مذكوراست

ان يـ م به جدال و كشـمكش م يمي توان»  ساحت رمز و اشارت « گر نشانه هاي حضور هارون درياز د

 هارون و فضل سـوار بـر   ، تيمطابق روا . مياشاره كن -  ث واقعيالي و حيث خيح -  روني اودو ساحت د

ـ يشاپيرا پ » دو ركابدار خاص « ا در همان حالام ، مي شوند تا به سراي زاهدان بروند » خر« دو  ةش به خان

 ، وجودش اسـت  » الييث خيح « فاصله گرفتن او از ةنشان » سوار بر خر شدن هارون « . زاهد مي فرستند

نشـانه اي از قـرار    ، » دو ركابـدار خـاص   « اما حضور ، ستياو اثري ن ةن رفتار از زندگي شاهانيرا در ايز

  . چون از لوازم زندگي شاهانه است  ، الي استيث خيگرفتن او در ح

نشـانه  ن سرا مي توانـد  يترك ا . ترك سراي ابن عمري است ، ن كنشهاي معنا داريگر از اينمونه اي د

چرا كه سخنان ابـن عمـري هـارون را بـه     ،  » ساحت رمز و اشارت « گر باشد از حضور هارون درياي د

 » الييـ ث خيـ ح « ن سرا را كه مظهـري از ين علّت او ايسوق مي دهد و درست بد » الييث خيح « سمت

 » برفـت امـد تـا وي برنشسـت و    يهارون برخاست و عمري با وي تا در سـراي ب  « : است ترك مي كند

  :ن نمودار است ين سرا مطابق ايگاه هارون در ايجا. )همان(
 

 
 هارون ابن عمري

 حيث خيالي

 ابن سماك

 ث واقعحي
 ساحت رمز و اشارت
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ن شـگفت زدگـي در   يا . او در سراي ابن سماك » شگفت زدگي « كنش بعدي هارون عبارت است از

اسـت   » شواقع بعد «را كه هارون در سراي ابن سماك به آنچه در زي . است ك كنش معناداريلكان  يةنظر

بـه   « را عبارت از مقوله اي مي دانـد كـه   » بعد واقع « لكان . ك مي شودينزد،  در نمي آورد و او از آن سر

در كتاب  ... د آن را با عالم خارج اشتباه كرديو نبا » خارج از وجود فاعل نفساني انداخته و طرد شده است

ر ممكـن اسـت و   يـ غ نرا تصور آيز ، ث واقع امري است ممتنعيم كه حيازدهم از مجالس لكان مي خواني

 . بـدان دسترسـي داشـت    ،لكان جـاي داد و بـه نحـوي از انحـا     نمي توان آن را در ساحت رمز و اشارت

ن يندارد و به هم ، ن بعد وجودي استيمربوط به ا را كه آدمي توان مواجهه با آنچه )146: 1385ركلرو،يپ(

مطـابق   . مي شـود  -  ث واقع استيحكه از مظاهر  -  ي با آن دچار وحشت و حيرتيارويعلّت هنگام رو

ان داستان دچار شگفت زدگـي  ين سرا تا پاين سرا و مواجهه با فضاي درون ايمتن هارون هنگام ورود به ا

  . » هارون بشگفت بماند « : است

 جه گرفت كه پندهاي ابـن سـماك هـارون را بـه آنچـه در     ياز نشانه هاي موجود در متن مي توان نت  

ـتن هـارون پـس از    يگر ةن نشانه هـا نحـو  يكي از اي . ك كرده استينزد وجود دارد » ر ناآگاهشيضم« س

ـ  ، » سـت چنـان كـه روي و كنـارش تـر شـد      يهارون بـه درد بگر  « : دن پندهاي ابن سماك استيشن ه ب

  . » دند از غشيبر وي بترس«  : ميخصوص كه در ادامه مي خوان

 -  ن پنـد يدن دوميپس از شن يحّت -  در سراي ابن عمري ، ستن هارون راياز گر يفين توصنيچ ، خواننده

ـا  . اسـت  » خودآگاهي « دور شدن هارون از ساحت ةنشان»  غش «ة ذكر كلم . ندينمي ب ن ابـن سـماك   يبرابن

ـابق ا يگاه هارون در ايجا . ك كندينزد»  ناآگاهش ريضم «توانسته است او را به ساحت  ن نمـودار  يـ ن سرا مط

    :است 

  

  
  

***  
  

 هارون ابن عمري

 حيث خيالي

 ابن سماك

 حيث واقع
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 . ميحاتي بـده ين داستان و ارتباطش با هارون هم توضـ ينقش فضل در ا ةن جا درباريب است در اخو

ـتان او را در كنـار هـارون     خواننده از . هارون باشد » من« يا  ego به نظر ما فضل مي تواند نماد ابتداي داس

ـ واقع،  شوند ت جدا ظاهر ميين داستان در قالب دو شخصياگر چه هارون و فضل در ا . نديب مي ن يـ ت اي

ـ  -  فضـل را  ، هارون ، مطابق متن.  ن هستنديمي و عجيگر صميكدي با اريت بسين دو شخصياست كه ا ا ي

 ، لقب خلفاي بني عباس است و هارون هم از خلفاي عباسي اسـت  » عباسي «.  خطاب مي كند -  عباسي

ن يا . ك جزئي از خودش معرّفي مي كنديلخود و در سطح سمب ةخانواد ن عنوان فضل را جزوي ازيا او با

ت يـ ن گذشته مطـابق روا يا از . كنديگر نزديكديار به ير بسين است كه پادشاه و وزينشان ا ، مييلحن صم

ت يك شخصـ يـ ل مـا  ويـ در تأ ، كه بر مبناي آنهـا  ، گر تشابهاتي هم دارنديكديت با ين دو شخصيهقي ايب

ن گزاره هاي مرتبط يهمچن -  مكّه – ت مكاني مشابهيك موقعي از آن جمله است حضور در . خواهند بود

و هر دو به سراي زاهدان مـي رونـد و    ، مي پوشند » بازرگانان ةجام « هر دوي آنها : به عنوان مثال ؛ با هم

  . مي شوند  » سوار بر خر « هر دو

 همان گونه كه در هارون ، نديرا مي ب » شور و شوق دانستن « زيعالوه بر آن خواننده در وجود فضل ن

اما  ، به نزد هارون رود » نماز خفتن « د كه پس از فراهم كردن مقدمات رفتنيچرا كه هارون به او مي گو ،

از اين تشابهات استنباط مي كنيم كه هـارون و   . به نزد هارون مي رود- گريماز دن -  او زودتر از زمان مقرّر

نقش فضل عنصر معناداري است براي نشان دادن كشـمكش   . فضل در واقع بيانگر يك شخصيت هستند

گري هم هست كه بر ياز اين رو نشانه هاي د . قرار دارد»  ساحت رمز و اشارت «دروني شخصيتي كه در 

فضل با سخنان خود او را به سمت  ، رديفاصله مي گ » الي اشيساحت خ « مبناي آن هر زمان كه هارون از

ـا  ؛ ك پادشاه نگه دارديسعي دارد هارون را در مقام  و دهدن ساحت سوق مي يا كـه   ييبه عنوان نمونه آن ج

اعتراضات او بـه دو   ايمعرّفي مي كند و  » نيرالمؤمنيام « او را -  بر خالف قصد هارون بر متنكّر بودن -  فضل

ـتي،  يناي عمري بس باشد تا چند از ا « : زاهد پس از پندهاي آنان كـس سـخن    نيدانـي كـه بـا كـدام     درش

   .)همان( » ي؟يگو مي

ـ ازدهم خود مي گويلكان در مجلس  . استر معنادا ةك نشانيسكوت هارون هم در برابر او  د آدمـي  ي

ـ ا در و قرار مـي دهـد   ييمورد كارا»  ساحت رمز و اشارت « امري واقع را بر اساس  قيان تحقيدر جر ن ي

ـ  » مـن  «كاوي لكـاني وسوسـه هـاي     روانن در يبنابرا .10الي مي گردديث خير حيگاه درگ ، هنگام  egoاي
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سـخنان فضـل كـه     . دكنالي را دشوار مي ياز ساحت خ ييهمواره در وجود آدمي باقي خواهد ماند و جدا

همواره همراه با هارون خواهد ماند و سكوت هـارون در   ، ان داستانيتا پا ، ن وسوسه هاستانمادي از هم

ن وسوسه يهمواره دچار ا » ناآگاهش ريضم « ق خود به سوييي طرن معناست كه او در طيبرابر فضل به ا

الي يساحت خ « هارون به رايز،  ابديرنگ مي  ن لحظه ها نقش فضل را پريخواننده درست درهم .هاست 

از  - الي لكان اسـت  يث خيكه نمادي از ح -  به عنوان مثال هنگامي كه ابن عمري ؛ ك مي شودينزد » اش

ز اعتراض به پندهاي يو ن » ن بوديفه ايار خلتياخ « : ن جملهيفضل با گفتن ا ، ل مي كندعلّت آمدن آنها سؤا

هارون فرصت بروز » من  « ، و با خاموشي او » زاهد خاموش گشت « : زاهد را به سكوت وا مي دارد ، او

متر مجـال  فضل ك ، گرياني ديبه ب ، در برخي از قسمتهاي داستان حضور فضل كمرنگ مي شود . ابديمي 

ن وسوسـه هـا در او سـركوب    يـ و ا كيـ هارون به بعد واقعـش نزد  ابد و آن لحظاتي است كهيبروز مي 

به عنوان مثال ابن سماك از علّت آمدن هارون و فضل سؤال مـي كنـد و فضـل در پاسـخ بـه او       شود؛ مي

ضه اسـت  يطاعت وي فر و - ه السالم يعل - غامبر است يپ ةفيخل . اكنون گذشت.  ستيين بايچن« : ديگو مي

عـوا  يعـوااهللا و اط يواط : ديـ مـي گو  - عزّ و جلّ  -  ن جمله درآمدي كه خداييا و تو در ، مسلمانان ةبر هم

   . » مر منكمالرّسول و اولي األ

ن لحظه يهمچن . » ستاديفضل خاموش ا«  : او را به سكوت وا مي دارد چنان كه ، ابن سماك در جواب

رد كـه در  يـ ان او و فضل جدالي لفظي در مي گيم ، اي خود هارون را متأثّر مي كنداي كه با سخنان و پنده

هـارون   « ن لحظـه اسـت كـه   يو درست در هم » ر گشتيّفضل متح « : رت فضل مي انجامديت به حينها

   .سركوبي فضل است  ةهوشي هارون درست در لحظي ب . » دند از غشيست تا بر وي بترسيچندان بگر

   .ان گفتارهاي او در سراي دو زاهد مشخّص تر خواهد شد يفضل در جرعملكرد نقش 

*** 

   الييث خيدرح ؛ ابن عمري - 5

كه در طـي آن   » گانگيياز خود ب « و » بييخود فر « عبارت است از ساحت » الييث خيح « م كهيگفت

ت ابـن  يّل مـا شخصـ  يدر تأو . دياز آنان برمي آ » ديتقل « با همنوعان خود و » تيانطباق هو « آدمي در پي

ت هـم بـه   ين شخصيدر مورد ا . قرار گرفته است » الييث خيح « ي است كه دريژگي هايعمري داراي و
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ن مطلبي است بـه  ين چنيي را كه مبيم تا نشانه هاي، گفتارها و كنشهاي او مي پرداز ت مكانييبررسي موقع

   .م يخواننده نشان ده

 ت مكانييموقع .1- 5

قـرار   » حيث خيالي « ح و توصيف سراي ابن عمري كه او را مطابق با استعاره هاي لكاني دردر توضي

 : ميان شخصيت ابن عمري و عناصـر موجـود در سـراي او سـازگاري وجـود دارد     :  مي دهيم بايد گفت

: 1383هقـي، بي ( » ي نهادهيي خلق افكنده و چراغداني بر كون سبويايستاده و بوريا يافتند عمري را به نماز«

زهاد طايفه اي باشند كه به نـور ايمـان    « : در تعريف زندگي زاهدانه مي گويد مصباح الهدايهمؤلف  .)484

جمال آخرت مشاهده كنند و دنيا را در صورت قبح معاينه بينند و از التفـات بـه زينـت مزخـرف فـاني او      

 ».مقـام حـظّ نفـس اسـت     ،هشـت محجـوب بود؛چـه ب   زاهد به حظّ نفس خود از حـقّ ... رغبت بگردانند

ن عنصر يتر مهم ، عالوه بر اين . توصيفي از يك زندگي زاهدانه است»  اي خَلَقيبور «) 81:1385كاشاني،(

ك خـود  ين چراغدان در معنـاي سـمبل  يا ، ه به قراين متنيلذا با توج . چراغدان است ، ن سرايمعنا دار در ا

، هم در درون او به چشـم   خيالي هم در سراي ابن عمري ي از اين نوريسوسو . حاوي نوري خيالي است

گـر   هر دو روشـن  ، زيرا . نزديك دانست ) در عرف لكان ( مي توان كاركرد اين نور را به آينه.  مي خورد

 هـم چنـان كـه    ، از حقيقت در اشتباه است آدمي در برداشت ذهني خود ، اما در اين ميان،  حقيقت هستند

 ، نور اين چراغـدان ضـعيف   . در برداشتي خيالي از تصوير خود غرق است كودك ست وآينه حقيقت گو

، ضعيف است و ابن عمري است كه در غفلت از نور واقعـي بـه سـر     همان گونه كه نويسنده يادآور شده

  .در ادامه خواهيم ديد كه اين نور خيالي بر هارون كه در ساحت رمز به سر مي برد اثرگذار نيست .  برد مي

  گفتارها. 2- 5

 ، ك كندينزد وجود دارد » ناآگاهش ريضم «هارون را به آنچه در  سخنان زاهدان ،قرار است  م كه يگفت

در بررسي گفتارهاي ابـن   .را ندارد ن كاركرد يسخنان او ا » الييث خيح « ل حضور ابن عمري درياما به دل

  .است  » الييث خيح « ري درم كه مبني بر حضور ابن عمياشاره مي كن ييعمري به نشانه ها

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 لاوشمارة                                 )ات و علوم انساني سابقدانشكدة ادبي(جستارهاي ادبي ة مجّل                                    132 

 را مـي تـوان جهـان روابـط دانسـت     )  Imaginary( » رييبعـد تصـو   « كـاوي لكـاني   در معناي روان

را  » ريام « كين كه حضور يل حضور در جهان روابط پس از ايز به دليابن عمري ن . )193: 1381ور،يكد(

دات يكالمي مي داند و با به كار بردن تقت تعارفات يخود را ملزم به رعا ، در سراي خود احساس مي كند

 ، معرّفي مي كند »اميرالمؤمنين «هنگامي كه فضل هارون را  به عنوان مثال ؛ لفظي مقام هارون را باال مي برد

  :    د يدر پاسخ به او مي گو

 ةه خليفكه در طاعت و فرمان اويم ك ، مرا بايست خواند تا بيامدمي ؟ چرا رنجه شد ، جزاك اهللا خيراً«

او درايـن   .)484: 1383بيهقـي، ( » مسلمانان فريضه است ةو طاعتش بر هم - عليه السالم  -  پيغامبر است 

ـ تعارفات كالمي خود را در طاعت و فرمان هارون مي بيند و براي توجيه ا  ةخليفـ  « او را ن عمـل خـود،  ي

  .  مسلمانان واجب مي داند ةراي هماطاعت او را ب ، مي خواند و با ارج نهادن به مقام هارون » پيغامبر

ـتن   ، سـت او در Ego ، برجستگي » الييث خيح « گر نشانه هاي حضور ابن عمري درياز د  ،مطـابق م

ـ  -  او همـواره  . ل است ، همان گونه كه براي هارونيش ارزش و حرمت قايابن عمري براي خو در  يحّت

ن گونـه دعـا   يـ ا رياو براي ام . هارون خللي نرسد ةمراقب كالم خود است تا ذره اي به مقام شاهان -  پندها

  . » او بشناخت ةحرمت و حشمت او بزرگ كناد چنان كه او حرمت بند »- جلّ  و عزّ - خداي  «: د كن مي

سـخنان او   ةزيـرا نتيجـ   ، ش از همه در بخش پند هاي ابن عمري اسـت يلكان ب » الييث خيح « نمود

ـته   « : ن گونه آغاز مي شوديپندها ا . هارون نيست» من « يا  Egoچيزي جز برجسته كردن  اي مرد گماش

  .  مقام پس از خدا را به هارون مي دهد ،ابن عمري با اين خطاب -  عزّ و جلّ - بر خلق خداي 

نوعـان اسـت كـه در     بـا هـم   » تيانطباق هو «كاوي لكاني  در روان » الييث خيح « كي از نمود هايي

مـذهبي   ، م مذهب ابن عمرييما معتقد . د قرار مي دهديگران را مورد تقليد ونؤان آن فرد اطوار و شيجر

  : م كهيبه عنوان مثال در بخشي از پندهاي او مي خوان . دي و عبادتي مزدورانه استيتقل

ـتن را از آتـش دوزخ    ] بـه [ بيشتر از زمين به تو داده است تا -  عزّ و علي - ايزد « بعضـي از آن خويش

است كه تمام عبادتهـاي   » تجاري- زاهدانه « ، نشاني از عبادت دنيا از آتش دوزخ خرش ريخو. » بازخري

  . دن به بهشت جهت مي دهديآدمي را در جهت ترس از دوزخ و طمع رس

ـيم   » آباد كردن آن سرا « نين در عبارتچهم زاهـد معتقـد    . ويژگيهاي يك عبادت مزدورانه را مـي بين

در خـالل   . ك براي خود پاداش اخروي بخرد و آخرتش را آباد كنـد يي ند با انجام كارهاياست كه بنده با
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ن نكته كـه  يد اييبراي تأ ،گري هم هست كه از نظر ما كدهاي معناداري هستندينكات د ،سخنان ابن عمري

ن جهت ابن يبد . دنياي جذّابيتها و فسون است » حيث خيالي « . واقع است » الييث خيح« ابن عمري در

 » حيث خيالي « ز از مظاهرين » آينه «  عالوه بر آن . مي پردازد » كويروي ن « ظاهر ظاهري چونعمري به م

  :  ابدين بخش از پندها نمود مي يلكان است و در ا

  . )همان( » درآينه نگاه كن تا اين روي نيكوي خويش بيني و داني كه چنين روي به آتش دوزخ دريغ باشد «

ـ    يه رهانيزرها به قصد محك زدن او با توجهمان گونه است هنگامي كه  ش او يدن از حـال تنـگ بـه پ

  : ه مي كندين گونه خود را توجيرد و اياو مي پذ نهاده مي شود ،

ن حاجت يكه مرا بد ، رفتمييستي نپذيشان نيچهار دختر دارم و اگر غم ا ، فلح ابداًيال ال يصاحب الع «

رد و علّت قبول زرها را دختـران  يزرها را مي پذ » فلح ابداًيل ال ايصاحب الع « او بالفاصله با ذكر . » ستين

 » الييث خيدر ح « زرهاست كه » بندگييفر « ژگييو ، ن كه علّت اصلي قبول زرهايحال ا ، خود مي داند

   . لكان مطرح مي شود

  كنشها. 5-3 

ز يبخش كنشهاي او ن در ، ميي كه براي عبادت ابن عمري در بخش گفتارها مطرح كرديهايژگيهمان و

  . الي روشن تر شوديث خيلمان مبني بر حضور او در حيبررسي خواهد شد تا دال
ـتن خـويش   « از عوامـل فـرار از   يكـ ي ،معنـوي  ــ  بـه ظـاهر   ـل به ارزشهاي  توس  اسـت  » خويش

 در مـذهب م كه ياستنباط مي كن ، براي نماز ابن عمري » فارغ شد «از كاربرد فعل  ما . ) 31: 1383لي،موّل(
»  فـارغ شـدن   « . » ميفارغ شو « آن از ديبنده كه با ةفي است به عهدينماز در حكم تكل ، او ةشريعت مĤبان

ـ ا و،  ي از رنجي به كار مي رود نه براي كاري كـه لـذّت بخـش اسـت    يبراي رهافعلي است كه  كـي از  ين ي
ـا     « : عمري هستيملذا قايل به عبادت تجاري ابن  . الي استيث خيويژگيهاي عبادت در ح ـتند مـدتي ت بنشس
  . » مرد از نماز فارغ شد

مطـابق   . ) همـان  ( اسـت  »خويشتن خويش  «از  از عوامل فرار گريد يكيل اجتماعي يتوسل به مسا

ابن عمري به علّت  و ديسراي او را ترك مي گو دن پندهاي ابن عمري ،يهارون پس از شن ، هقييت بيروا

ترمانه در قبـال  ت رفتارهاي محيخود را ملزم به رعا ، باز هم در روابط اجتماعي » الييث خيح « حضور در
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 » امـد تـا وي برنشسـت و برفـت    يهـارون برخاسـت و عمـري بـا وي تـا در سـراي ب       :پادشاه مي داند 

  . ند و بروديستد تا هارون برنشيو آن قدر منتظر مي ا بدرقه مي كند ابن عمري شاه را . )484:1383بيهقي،(

  ث واقع را تجربه كرده استينماد كسي كه ح ابن سماك؛ - 6

آدمي تنها مـي توانـد لحظـه اي بـا آن      ست ويت قابل دسترسي نساح » ث واقعيح « كاوي لكاني در روان

 » ث واقـع يـ ح « د گفـت ين بايبنابرا . است همراه با وحشت و تحير ، اين مواجهه همواره مواجه شود زيرا

   .بماندند در آن ست كه آدمي بتوايساحتي ن

  ت مكانييموقع .6-1 

ـثالً خواننـده در لحظـ    ن معنادار وجود دارديدر سراي ابن سماك هم چند عنصر نماد ورود هـارون و   ة؛ م

عكس سراي ابن عمري كـه در  بر  ؛ مواجه مي شود » ن سرايكي ايتار « ، ابتدا با فضل به سراي ابن سماك

در عمق ضمير ناآگاه  : اريكي اين سرا به نظريه لكان رجوع مي كنيمدر توجيه ت . ن چراغدان وجود داشتآ

  . است كه همواره كشف ناشدني و ناشناخته خواهد ماند  حفره يا سوراخي

  
 . نسبت به نور سراي ابن عمري برتري مي دهيم ، تاريكي سراي ابن سماك را به اعتبار آنچه گفته شد

اسـت در لحظـه    » شـگفتي هـارون   « ، گـر يعنصر معنادار د. است گويا نور واقعي نزد صاحب اين سراي 

هقـي،ابن  يت بيـ مطابق روا. 11ك كندينزد » شبعد واقع « كه در واقع هارون را بهن سرا يمواجهه با تاريكي ا

ـ  .ميريدر نظر مي گ»ملكوت«كيك معناي سمبليرا در »بام«ن مايبنابرا. ن خانه استيا»بام«سماك بر تـر   شيپ

 . سـت ين ين بعد از وجود آدمي قابل دسترسـ يَا ر ممكن است و اساساًيغ » حيث واقع « ابي بهم دستييگفت

  : ن مطلب استيد اييه مي دهد در تأيارا » دن هارون و همراهانشيرس ةنحو « سنده ازيفي كه نويتوص
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ـيار     . و رفتند تا به در سراي او رسيدند«  »؟ تـا آواز آمـد كـه كيسـت     ، حلقه بـر در بزدنـد سـخت بس

ار خواننـده  يـ ري از مسير طي شده در اختيدرست برعكس سراي ابن عمري كه تصو . )485:1383بيهقي،(

  . ح داده استيد فاصله را توضينجا با تأكيست واين رسيدن زود اتّفاق مي افتد اين

ة حـرف اضـاف   . » رفتند تا « بيكي در تركي . گرفتزباني مي توان سراغ  ةن فاصله را در چند نشانيا 

   است كـه بـه صـورت    » در زدن «ت يفيك ، دوم . د معناي طول مسافت استيمف » رفتند « بعد از فعل» تا«

.  اريابن عمري كه در زدن نه سـخت اسـت نـه بسـ     ةبر خالف خان.  ف شده استيتوص » اريسخت بس«

سختي مـي تـوان    ن معناست كه بهيدر معناشناسي لكاني بد ، زين » ار حلقه بر در زدنيسخت بس « عبارت

  . ن سرا منتظر مانده انديادي براي ورود به ايهمان گونه كه هارون و فضل مدت ز . ن سرا شديوارد ا

  گفتارها . 2- 6

مـا بـدون در نظـر     . عرفاني مـي كنـد   ةي است كه ابن سماك را وارد حوزيم كه در متن نشانه هايگفت

ـ يم فقط يمي خواه ، سماكن حال و هواي ابن ي، ازا عرفان ةديچيگرفتن ساحت پ م يك نكته را استنباط كن

ن نشـانه  ياز همـ  ، ن حـال يدر ع . ميابن عمري تفاوتي قايل شو و ، ان مذهب اومي ، و با در نظر گرفتن آن

  . را داشته است »حيث واقع « دار بايد ةهاي موجود در متن است كه احتمال مي دهيم ابن سماك تجرب

ن نشانه ها زماني است كه ابن سماك از مهمانهـا عّلـت آمدنشـان را    يكي از اي؛ ميبه متن باز مي گرد  

از من دستوري  « : دي، مي گو را به او معرّفي مي كند » نيرالمؤمنيام « سؤال مي كند و در پاسخ به فضل كه

 » كه روا نيست مردمان را از حالـت خـويش در هـم كـردن     ، بايست به آمدن و اگر دادمي آن گاه بيامدي

ـ يمـي ب  . اعتراض مي كند كه چرا مزاحم حاالت خوش او شده انـد  حاًياو با اين بيان تلو) همان ( م كـه  ين

  . است  » حال « عبادت او همراه با ، ستيف نيعبادت ابن سماك تكل

ف شديهارون تعر» من «  تر به عنوان نماد شياك به جدال او با فضل كه پبخشي از گفتارهاي ابن سم 

دار يـ اك مي خواهـد او را كـه ب  ابن سم.  فضل مي انجامد » سكوت « ت بهيابد كه در نهايمي  اختصاص ،

كـي از نشـانه   ي . ي مي شودشان متجّلين جدال در گفتارهايسركوب كند و ا، آگاه هارون است  ةمين ةكنند

ن يهم ، ميدر نظر آور » ث واقعيح « دار بايد ةتي با تجربيي كه ما را بر آن داشت تا ابن سماك را شخصيها
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م كـه ابـن سـماك    يم به خواننده نشان دهيم و سعي دارين جدال مي پردازياكنون به شرح ا.  قسمت است

  . را سركوب كند و به او مجال بروز ندهد )نماد اگوي هارون( فضل ،ن جدال لفظييچگونه توانست در ا

ابـن   و » نـد يچنان خواست كه تو را بب . ن استيرالمؤمنيام : ديح علّت آمدنشان مي گويفضل در توض

ـ او را سركوب مي كنـد و مـي گو   ، ري گزاره هاي مورد استفاده نزد فضليسماك با به كارگ از مـن   « : دي

اك بـا آن هـا   استفاده مي كند كه ابـن سـم   يز از گزاره هاييفضل ن ، در پاسخ . » ست به آمدنيدستوري با

فضل به گمان خود مي تواند بر ابن سـماك   . در اوج استن قسمت يكشاكش دروني در ا.ن تر استيعج

 - ه السـالم  يعل - غامبر است يپ ةفيخل ، ، اكنون گذشت ستيين بايچن « : د و جدال را ادامه مي دهديروز آيپ

مـي   - عـزّ و جـلّ    -  ن جمله درآمدي كه خداييا مسلمانان ، و تو در ةضه است بر هميو طاعت وي فر

                                                                  .) 485:1383بيهقي،( » مر منكمعواالرّسول و اولي األياط عوااهللا ويد و اطيگو

همان جملـه اي را كـه در    » ستيين بايچن « دستوري ةز در جواب ابن سماك پس از ذكر جمليفضل ن

ابـن سـماك را در   »  تو « زيرآميد و با خطاب تحقتكرار مي كن، ده بود يگر داستان از ابن عمري شنيدية سو

اما ابن سماك جدال را ادامه مي دهد تا فضـل  ،  ن طاعت را به جاي آرديد ايمسلمانان مي داند كه با ةجمل

)Ego ن اطاعت از او را از خود سلب يبنابرا ، غامبر نمي دانديپ ةفياو هارون را خل . را سركوب كند) هارون

  .  مي كند

ه هاي اعتقادي ابن سماك از ابن عمري قوي تـر  يم كه پايريجه مي گينشانه هاي موجود در متن نت از  

و لحـن   » غـامبر يپ ةفـ يخل « از عبـارت  » غـامبر يپ « ابن سماك با حذف . او مغلوب فضل نمي شود . است

ن مي رود تا فرمـان او  يخيفه بر راه شين خليا« :ري با فضل را ادامه مي دهد يدرگ ، » فهين خليا « زيرآميتحق

 : ن لحظه به بعد جمالت كوتاه تر و كوبنده تر مـي شـود  ياز ا»  دارند ؟ - ه السالم يعل - غامبر يبرابر فرمان پ

جا نباشد توان نينم و چون اين اثر نمي بيعجب دانم كه در مكّه كه حرم است ا: گفت .رود « : فضل گفت 

  .» ستاد يخاموش ا فضل ! گر چون استيت ديدانست كه به وال

ل فضل در سـراي  ين دلين كشمكش ابن سماك توانست فضل را سركوب كند و به هميسرانجام در ا

ن متنـي در ابـن   يه به قـرا است كه با توج » ث واقعيح «ة تجرب ةجين نتيو ا ، او نقش كمرنگي را داراست

  .  ده مي شوديسماك د
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كه هارون دانش مورد  به اين نتيجه رسيده ايملب پندها بررسي گفتارهاي هارون و ابن سماك در قا در

ـ  ، ن پنديدرست برعكس ابن عمري كه در اول. افته است يانتظارش را در آنها  ـ يمقام هارون را ب ش يش از پ

 : ن گونه سركوب مي كنـد يهارون را ا » من متفاخر « گانه شمردن خداونديابن سماك با  ، ديافزوني بخش

ار حاجتمنـد  يـ كي است و هنبـاز نـدارد و بـه    يبترس كه  - عزّ و جلّ  -  از خداي ، نيمنرالمؤيا اميگفت «

  . »ستين

ن كـالم  يدر واقع ابن سماك با ا.  ام است كه سلطان واقعي خداستين پيحاوي ا ، »كي است يخدا  «

ارون ن معناسـت كـه هـ   يهـم بـد   » هنباز ندارد «.  كند يمنزلت اجتماعي هارون را در نظرش بي ارزش م

عني خدا به سلطاني هـارون در  ي » ستيار حاجتمند نيبه  « .  ستيغامبر هم نيپ ةفي، خل ستيك خدا نيشر

  .ست ين محتاج نيزم

شود و از واكنش هارون  يادآور ميگانه را به هارون يبت خداي يم كه ابن سماك هينيپند مي ب ةدر ادام

ر نـا آگـاهش سـوق    يفتار خود هارون را به سـمت ضـم  ا ابن سماك با گيم كه گويطور استنباط مي كن نيا

ـ  « : ديچنان كه او به درد مي گر، رت او افزوده مي شود يح رلحظه به لحظه ب ،نيبنابرا . دهد مي ش يتو را پ

گـر  ين دو منزل را سه ديا و ، ا دوزخيا سوي بهشت برند يرون نباشد يد و كارت از دو بيستانياو بخواهند ا

   .)همان ( » ستين

ا او بي اعتنـا بـه سـخنان فضـل    ، اك مورد اعتراض فضل واقع مي شود ابن سمسـخنانش را ادامـه    ،ام

ـته مـي شـد    – هارون را» من« ي كهيدهد تا جا مي  :كـامالً سـركوب مـي كنـد      -  كه توسط فضل برجس

ـ اگر گو و ديامت با تو نباشد و از تو سخن نگوين فضل امشب با توست و فرداي قيا ، نيرالمؤمنياامي«  ، دي

  ).486،  همان ( » شتن ببخشاييش را نگر و بر خويتن خو . نشنوند

 او . اش دور مـي كنـد   » الييـ ث خيح « ن بخش از گفتارهاي خود هارون را كامالً ازيابن سماك در ا

»ب كـه  يـ ن ترتيبـد .  انديالي آن را به هارون مي نمايرا در نظر هارون بي ارزش كرده وكاركرد خ » اتيماد

گفت بـه   ؟ ن آب به چند بخريياگر تو را بازدارند از خوردن ا « : ديهارون آب طلب مي كند و او مي گو

  ) .همان (» !  بخور گوارنده باد : گفت ، مه از مملكتيك ني

ش در پـي آن خواهـد   يگفتارهـا  ةابن سماك در ادام . مي از داشته هاي هارون باقي مانده استيهنوز ن

 ن چه خوردي بر تو ببنـدد ياگر ا : گفت ، پس چون بخورد « : در نظر هارون خوار كند ز رايبود كه همه چ
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داشته هاي هارون در نظرش رنگ  ةب همين ترتيو بد » مملكت ةميك ني : گفت ؟ ديچند دهي تا بگشا ،

  . مي بازد

 تهاي مختص بهكه از خصل » سميسينارس « و»  تكبر « ش هارون را به تركيگفتارها ةادام ابن سماك در

سزاوار  ، ك شربت استيمملكتي كه بهاي آن  ، نيرالمؤمنياامي « : سفارش مي كند ، است » الييث خيح «

 - عـزّ و جـلّ    -  خلق خداي ن كار افتادي باري داده ده و بايو چون درا ؛ است كه بدان بس نازشي نباشد

   .)همان (  » ي كنيكوين

هـاتي  يرا بـا توج  » زرهـا  « زماني است كـه  ، تارهاي ابن سماكن عنصر معنادار در بررسي گفيمهم تر

ـب   اما ، ش او مي نهنديبه پ » ن صلتيحالل بودن ا « و » دن از تنگدستييرهان « چون  ه زرهـا بـه  ياو بـا تش

ن يرالمؤمنيمن ام ! ميسبحان اهللا العظ : پسر سماك تبسم كرد و گفت « : از قبول آنها سر باز مي زند » آتش«

 ! ن مرد بدان آمده است تا مرا به آتش دوزخ اندازديانت كند ازآتش دوزخ و ايشتن را صيپند دهم تا خو را

 او از گفتـار  ما.» ميشم كه هم اكنون ما و سراي و محلّت سوخته شوين آتش از پيد ايبردار !هات يهات هيه

  .  ون قرار گرفته باشداي وراي ابن عمري و هار د مذهب او در مرتبهيم كه باياستنباط مي كن ،

  كنشها  . 6-3 

ن نشانه ها يما ا . » ث واقعيح « دار او بايد ةي است مبني بر تجربيرفتارهاي ابن سماك هم نشانه ها در

  :    مين آن مي پردازييجسته ايم و به تب » نوع برخورد با فضل « ، » نماز خواندن ةنحو « را در

پسـر سـماك را ديدنـد در نمـاز      « : سـت او » نماز خواندن ةنحو « ، ن كنشي كه مورد نظر ماستياول

 : و باز مي گردانيد و همين مـي گفـت   ، » افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً « : گريست و اين آيت  مي خواند مي

عبـادت او   ، مذكور ةنماز همراه با اشك و تكرار آي » پس سالم بداد كه چراغ ديده بود و حس مردم شنيده

   . قابل كامل با ابن عمري قرار مي دهدرا در ت

جه نماز ابن سـماك، تكليـف نيسـت،او    يگريستن هنگام نماز مي تواند پيامد خوف يا هيبت باشد،در نت

و هنـر ايـن    ، » چـراغ  « تعبيري است براي » حس مردم «.  نشنيده بود سالم نداد»حس مردم«نمازش را تا

ـيات و عوامـل زمينـي خبـري      . به كار برده استرا  » حس « نويسنده لفظ: تعبير آن كه در اين سرا از حس

  . ل پسر سماك در برابر آن به سرعت واكنش نشان مي دهدين دليدرست به هم . نيست
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ـ با نقشي كه از او در داستان د -  فضل . است » برخورد او با فضل ةنحو « كنش بعدي در نظـر   -  ميدي

اك كوچك و بي اهماك بـا     ، ن زماني كه فضل به او اعتراض مي كنـد ينا براب . ت استيابن سمابـن سـم

جاد يچرا كه فضل از ابتداي داستان با ا ، ز سركوب كنديي به او سعي مي كند او را در نظر هارون  نياعتنا بي

 : هقييت بيبنابر روا.  ك مي كرديوجودش نزد » الييث خيح « همواره او را به ، كشاكش در درون هارون

ـ  : سماك او را جواب نداد و از او باك نداشت و روي به هارون كرد و گفت پسر « ـ ا ، نيرالمـؤمن يا امي ن ي

م كه ينيمي ب » شتن ببخشاييش را نگر و بر خويتن خو...امت با تو نباشديفضل امشب با توست و فرداي ق

سنده ين سركوبي را نويا .سركوب مي كند ابن سماك به فضل مجال و فرصت بروز نمي دهد و او را كامالً

شـود   ابن سماك در پي جدال با فضل و سركوبي او موفّق مـي  . نشان مي دهد » ر گشتيمتح « با عبارت

  .  سوق دهد» ش ث واقعيح « هارون را به سمت

عنـي همـان فضـاي    ي » بازگشت ابن سماك بـه بـام   « ، ار ماستين نشانه اي كه از متن در اختيآخر  

ت مكاني كه ابتداي داستان به آن اشاره شد بـاز  ياو پس از رد كردن زرها به موقع . ستعبادت با معبودش ا

ن برگشـت را در سـراي ابـن عمـري     يـ خواننـده ا ) همـان  (  . » رون شديبرخاست و به بام ب « : مي گردد

  .نديب نمي

*** 
 

ـبه  ةنظري م بـاقي خواهـد   لكان حاوي اصول و مفاهيم پيچيده اي است كه همچنان براي خوانندگان م

اين مقاله تنهـا مقدمـه اي    . مياو آشنا كن ةم خواننده را با جنبه هاي اساسي نظرييم توانسته باشياميدوار .ماند

ريچه اي د ، مختصر ةاين مقدم .كاوي  روان ادبيات و ، بود براي نماياندن پيوند احتمالي موجود ميان عرفان

ارزش اين تحليلها در اين اسـت   ؛ شناختي ر تحليلهاي روانمندان تحقيق دروشنگر است پيش روي عالق

كه مي توانند راهگشاي مفاهيم و معاني غير قابل فهمي باشد كه هنوز در ميان آثار ادبي ما ديده مي شـود و  

لكان و بيان  ةاين مقاله با طرح نظري . به ما اجازه مي دهند مفاهيم ژرف تري را در ميان اين آثار كشف كنيم

لكاني در صدد است تا خواننده را از رهگذر كاربرد تكنيكهاي موجـود در آن بـه سـوي    كاوي  روان لاصو

  . هدايت كند ادبي و هنري نگرش تازه تري بر روي آثار
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ا كشـف و بررسـي جـامع تـر پيونـد هـا و       ام ، ي اين افق، فرصت اندكي بود براي طرح كّل اين مقاله

ر مي تواند در آينده موضـوعي جداگانـه د  »  و عرفانكاوي  روان « و » اتو ادبيكاوي  روان «تشابهات ميان 

   . تحقيقات گسترده تري واقع شود

  هاادداشتي

  . www.movallali.f rاز به نقل  .1

    ).1385آذر14( دي،مجتبي گل محم ة،ترجم)1957(مصاحبه با ژك لكان .2

ـاص  .مطرح شد)1879- 1962(فرانسوي  شناس ط هانري ولن روانلين بار توساو » تست آينه « .3  اين آزمايش خ

ين ترتيب كه كودك به ا . ص مي كندميان انسان و نزديك ترين حيوان خويشاوندش يعني شامپانزه،تمايزي را مشّخ

كه نوزاد شامپانزه به سرعت به موهوم بـودن آن پـي    تصوير خود در آينه مي شود در حالي ةانسان شيفت ةشش ماه

ولن » تست آينه«.ولن بود  ةحاوي افقهاي تازه اي نسبت به نظري ،آينه ةمفهوم لكاني مرحل.)442: 1385،اونز( برد مي

در اين مـورد  .عاطفي او ةبر احوال قلبي كودك و رابط» لكان ةآين ةمرحل«بر نحوه درك عقالني تصوير استوار بود،اما

 .    »179ص  ،لكان- فرويدكاوي  روان بانيم«كاو لكاني،در كتاب  نگاه كنيد به نظريات دكتر موللي ،روان

   . »84ص همان«،»واژه نابودي شئ است « :از هگل است كه مي گويد متأثّر ،هينظر ن بخش ازيلكان در ا. 4

ر از آن فاعل نفساني و ثياست و به تأ)  Heidegger(دگريم را وام دار هيا تقسي)  Barre( ن خطّ كسري يلكان ا. 5

نوشت تا نشان دهد كه فاعل نفساني يا نفس برزخي تحت خطّ كسري ) فاعل ، نفس ( ورت نفس برزخي را به ص

  .»86ص ، واژگان لكان« در اين مورد نگاه كنيد به .منقسم م قرار گرفته و موجودي است اساساًزبان تكّل

  .»266- 267صص  ،لكان ـد يكاوي فرو مباني روان« شتر، نگاه كنيد بهياطّالع ب براي. 6

  . 87ان، صهم. 7

  . www.movallali.f rبه نقل از  .8

  همان. 9

  همان. 10

 معتقديم ميان بـر  ،شناسان كاوان و روان و عرفان در آثار روانكاوي  روان وسيعي از رابطه با توجه به پيشينه تقريباً .11

حيث «مواجهه با پس از »وحشت و اضطراب«لكاني و عرفان شباهتهايي وجود دارد؛مانندكاوي  روان خي اصطالحات

حيرت يعني سرگرداني و : و در تعريف آن گفته اند حيرت پس ازمواجهه با حقيقت.عرفاني» بهت و حيرت«و » واقع

ل مأر آنها وارد مي شود و آنها را تل و حضور و تفّكمأدر اصطالح اهل اهللا امري است كه بر قلوب عارفين در موقع ت
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ت عبارت از غرق شدن در بحر هستي حقايق است و حيرت حالتي اسـت  بالجمله دهش...ر حاجب مي گرددو تفّك

. ست قطع شدن حيرت اسـت و سـقوط دهشـت    ا براي دهشت و مقدم بر آن ؛ و بهت كه از خود هم غافل شدن

  :عطار در اين معني مي گويد

  در اين حيرت فلكهـا نيـز ديـري اسـت     

ــد     ــن ش ـان م ــواري ره جـ ــن دش   در اي

ــ   ـنم در اي ــي بيـ ــس دور م ــي ب   ن راه ره

ـاك   ــن راه خطرنــ ــدم در ايـ ــرو مانـ   فـ

  

ــا      ــرگردان دريغ ــد و س ــي گردن ــه م   ك

ــا  ــس آســان دريغ ــه راهــي نيســت ب   ك

  نـــه ســـر پيـــدا و نـــه پايـــان دريغـــا

  چنـــين زار و چنـــين حيـــران دريغـــا

  

شگفتي اي كه هارون  احتماالً .دانيماين تحير را به شگفت زدگي هارون هنگام ورود به سراي ابن سماك نزديك مي 

  :به سكوت واداشت همان است كه شبستري مي گويددر اين سرا  را

  به هر ظرفي درون معني نگنجد        عروض و قافيه معني نسنجد                

  در ظرف نايدـر قلزم انــحـه بـك     رف نايد          ـــمعاني هرگز اندر ح
 

  كتابنامه

 :تهران  ، چاپ اول مهدي رفيع و پارسا ، ةترجم ؛اوي لكاني ك فرهنگ مقدماتي اصطالحات روانلن ؛ ياونز ، د- 

  .1385 ،انتشارات گام نو

   .1382، نشر مركز :تهران ، چاپ اول ان ، يگريوا رويش ةترجم ؛ خودآگاهناستوپ ، آنتوني ؛ يا- 

،  ياحّقيفر اض و به اهتمام محمد جعيّعلي اكبر ف حيحتص ؛ هقييب يختارن ؛ يهقي ، ابوالفضل محمد بن حسيب- 

    .1383، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد :، تهران . چاپ چهارم

  .1385، نشر ني  :تهران  ، ، چاپ اول كرامت مولّلي ؛ واژگان لكان ؛ر كلرو ، ژان يپ- 

  .1380، نشر مركز  :، تهران  ، چاپ اول زدانجويام يپ ةترجم ؛ ستوايا كر،ديدر ،لكانكل ؛ ين ، مايپ- 

ـاپ دوم   قاسم كاكايي  ةترجم ؛اختالف اديان  ةعوالم خيال ابن عربي و مسئليام ؛  چيتيك ، ويل-   :، تهـران  ، چ

  .1384، ارات هرمسانتش

 .چهـارم ، دي مـاه   ة رودكي ، سال اول ، شـمار  ةجالل ستّاري ، مجّل ةترجم ؛ اتيد و ادبيفروروبر ، مارت ؛ - 

  . 14ص
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انساني ، ت و علوم ايادب ةدانشكد ةمجّل ؛» ونگ ي ةينا بر اساس نظرل غزلي از مواليتأو« د مهدي ؛  يزرقاني ، س- 

  . 96- 114 صص اول ، بهار ، ةشمار

سازمان مطالعه و تدوين كتب  : تهران،  چاپ دوم ؛ فمه اي بر مباني عرفان و تصومقد ؛ ينضياءالد ، سجادي- 

   ، )سمت( علوم انساني دانشگاهها

  .1379، نشر مركز  :تهران ، چاپ اول  ؛شناختي در هنر و ادبيات  نتحليلهاي رواصنعتي ، محمد ؛ - 

  .1385، سخن  :تهران  ،چاپ اول ؛علمي پژوهشي ةآيين نگارش مقال فتوحي ، محمود ؛- 

 تصحيح عفت كرباسي و محمدرضا برزگر خالقي ، ؛مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه  ي ؛كاشان ،عزّالدين محمود - 

  .1381 وار ،ز :تهران  چاپ دوم،

   .1381، اعات انتشارات اطّل :تهران  ؛ مكتب لكان ؛ ترايم ، وريكد- 

   .1380، نشر مركز ، كتاب ماد  :تهران ، چاپ پنجم  ؛ زيباشناسي سخن پارسيجالل الدين ؛ ميرازي ، كزّ- 

  . 1383، نشر ني :تهران ، چاپ اول  ؛ )لكان –د يفرو( مباني روانكاوي مولّلي ، كرامت ؛ - 

  .www.movallali.f r ،1385 - .» كاوي  روان چهار مفهوم اساسي«  ؛ ـــــــــــــ- 
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