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   »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«خوانش شعر 

  ديدگاه تحليل روانكاوي ژاك الكان فروغ فرخزاد از

  

  1سيدرضا ابراهيمي

  عضو هيأت علمي گروه زبان انگليسي، دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج

  

  9/8/90  :رشيخ پذيتار  26/6/90  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

 شخصي تجارب از اي آميزه بازتاب فرخزاد فروغ شعر در واژگان و تعابير

 توان  با تحليل روانشناختي اشعار فروغ مي.شاعر است بيني جهان و ها انديشه و

 و عصر بر غالب نفساني احوال و صفات همچنين شاعر و احساسات و عواطف

وانشناختي يكي از ابزارهاي تحليل يا نقد ر. شناخت توان مي نيز را معاصرانش

 در شعر او جستجو را شاعر جامه جمعي و فردي ناخودآگاه توان مي است كه

شيوه اك الكان با استفاده از هاي فيلسوف فرانسوي ژ  آرا و انديشه.نمود

                                                 
1.Email:s.r.ebrahimi@gmail.com 
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آراي بازگشتي دوباره به شناسي فرديناند دو سوسور،  ديالكتيكي هگل و زبان

 در همه ابعاد زندگي انسان معاصر روانكاوييل تحلبه نحوي كه يا   داردفرويد

نظريات الكان مرزهاي روانكاوي را در نورديده و آن را با علوم . يابد تجلّي مي

خواهد اقدام  چه از روانكاوي مي رسيدن به آنالكان براي  .ديگر در مي آميزد

و امر  دينامر نما امر خيالي،: كند كه عبارتند از م يا بنيان مياريزي سه نظ به پي

ي زبان  هاي الكان و نظريه اين تحقيق سعي دارد با استفاده از آرا و انديشه. واقع

ي رشد رواني سوژه به تحليل زبان، انديشه و رسيدن به ه ي او دربار مبنايانه

فروغ فرخزاد » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« ناخودآگاه جمعي شاعر در شعر

ي الكان يعني امرخيالي،  ه نظام يا بنيان انديشهبراين اساس ابتدا س. بپردازد

امرنمادين، امر واقع را بررسي كرده و سپس كاربردپذيري مفاهيم الكاني در 

» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«نقد ادبي را در خوانش تحليلي از شعرمعروف 

ر  اين تحقيق مي كوشد تعابير به كار رفته د.مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد

شعر را از ديدگاه نقد روانكاوي الكان تحليل نموده و با استفاده از نقد واژگان، 

را نقد  تر شده و آن ايماژها و زبان شعري به ذهنيت و ناخودآگاه شاعر نزديك

  . و بررسي نمايد

  

 ايمان بياوريم به آغاز فصل « ژاك الكان، فروغ فرخزاد،:كليدواژه ها

  .دين، حيث واقعنما ساحت خيالي، ، ساحت»سرد

  

  مقدمه  -1

هايي است كه در  شعر فروغ شعري اعتراضي است و بازتاب احساسات، عواطف و انديشه
نمايان شده و نيمرخ » عصيان«و » ديوار«، »اسير«ي اشعار  ي زن سوژه نيمي از آن چهره

» دايمان بياوريم به آغاز فصل سر«و » تولدي ديگر«ديگر آن تصوير متفاوتي از زن دو دفتر 
هاي نامحدود و  تابد، زني است تنها با انديشه زني كه در نيمرخ دوم شعر فروغ سر برمي. است

محمد فروغي در . هاي سنتي گير افتاده است ها و آيين جهاني كه در جهاني محدود، با كليشه
ي كتاب شعر زمان ما فروغ فرخزاد بسامد واژه هاي دو دفتر متأخّر شعر فروغ را نشاني از واالي
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٣     ديدگاه تحليل روانكاوي ژاك الكان  فروغ فرخزاد از»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«نش شعر خوا

ها نشان از حزن و   فروغ بسامد واژهي اول آثار شعري در نيمه. داند تفكر و انديشه شعر او مي
اندوه زندگي شخصي زني دارد كه در چهار ديواري خانه و در ميان گفتمان سنتي اسير شده 
و با جسارت تمام سعي دارد از چنگال سنتها و تفكرات كليشه اي خانوادگي رها شده و با 

 واژه. شود به جنگ اين اسارت برود  كه در سنّت آن زمان براي زن تابو محسوب ميواژگاني
ي  هايي مانند بوسه، آغوش، گناه، هوس و عشق، همگي كلماتي هستند كه حاصل انديشه

شعر فروغ در دو دفتر آخر ناگهان ). 17: 1384حقوقي،(عصيانگر و اعتراضي شعر فروغ است
گرش، انديشه و صعود شناخت او از دنيايي است كه در آن يابد كه حاصل ن تحولي عظيم مي

واژگان شعري در دو دفتر آخر در سايه تفكّر و درك جديد او از زندگي . كند زندگي مي
يابد كه كمتر شاعري بدان مرحله از شاعرانگي  اجتماعي چنان تعبيرهاي شاعرانه جديدي مي

ميق و نگاه او چنان نافذ و برنده مي شود افكار او برد ذهني ع. در شعر نو پارسي رسيده است
ي دوم شعر او حاصل  ي كه در دوره پنجره. شكافد كه اسارت ديوارهاي محدود او را مي

اين پنجره . آيد، مشرف به جهاني است عظيم و درك ناشدني كه تا قلب زمين نفوذ دارد مي
  :اين گونه تصوير مي شود» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«در شعري به همين نام در دفتر 

  يك پنجره براي ديدن  
  يك پنجره براي شنيدن  

  يك پنجره كه مثل حلقه چاهي  
   )18: 1352فرخزاد،  (      . رسد  ميدر انتهاي خود به قلب زمين  

  

ي همراه است كه به دليل آشنايي و تأثير فروغ با تولد پنجره» ي ديگرتولّد«دفتر 
ايمان «رسد و در دفتر آخر او  ما به پويايي و بالندگي خاصي ميپذيري او از شعر شاملو و ني

آگاهي و درك عميقي است كه خود فروغ آن را  اين بلوغ حاصل. رسد به اوج خود مي» بياوريم
ي آرش، ص مجله(داند كه به وسيله تفكّر و تربيت رهبري شده باشد  الزمه هر كار هنري مي

57.(  
 به اثر هنري است كه در تمامي آثار اين شاعر يك بدون شك به دليل اين نوع نگرش

شاعر در همه آثار فرخزاد حاصل » من«ردپاي . شاعر» من«وجود : وجهه مشترك وجود دارد
كانون و مبدأ همه تفكّر و نگرش عميق به خود و پيروي از تربيتي است كه در آن خويشتن 

شخصي و احساسات و اميال » نم« سه اثر اول فروغ، شاعر سعي در تعريف در. تحوالت است
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دوره دوم زندگي هنري شاعر با حركت و . راستين زني محبوس در اجتماعي سنّت گرا دارد
» من«ي دوم اشعارش  تحول ذهني و نگرشي او همراه است و به همين دليل در دوره

اجتماعي و عمومي تبديل مي شود كه حاصل و زايش تفكّر » من«شخصي متحول شده و به 
هم در قالب و هم در » تولّدي ديگر«يا همان ناخودآگاه جمعي است كه پس از دفتر جمعي 

  ). 37: 1384حقوقي، (رسد ي ظهور مي محتوي شعري به منصه
  

  ي تحقيق  پيشينه2-1

شعر فروغ فرخزاد يكي از آثاري است كه مقاالت، كتب و رساالت زيادي در مورد آن به 
ست كه به داليل متعددي نظريات نقد روانكاوي ژاك اين در حالي ا. نگارش در آمده است

يكي از مقاالت برجسته در زمينه . الكان زياد مورد توجه منتقدان و دانشجويان نبوده است
از منظر نظريه روانكاواي » زمستان«ي حسين پاينده با عنوان  نقد شعر  نقد الكاني مقاله

ي  تبيين نظريه پردازيهاي زبان مبنايانهدر اين مقاله، پاينده نخست به .  است1388الكان، 
ي رشدرواني ِسوژه پرداخته و ساحت هاي نمادين، خيالي و حيث واقع را بررسي  الكان درباره

و سپس در بخش پاياني كاربرد پذيريِ مفاهيم الكاني را در نقد ادبي در خوانشي تحليلي در 
اين مقاله از ديدگاه . اده استي مهدي اخوان ثالث مورد نقد قرار د سروده» زمستان«شعر 

نقد و بررسي شباهت زيادي به پژوهش حاضر دارد و مطالعه آن افق ديد وسيعي به مطالعات 
  .نمايد مشابه ارائه مي

ي ادبيات معاصر فارسي بدون مطالعه آثار تحليلي  بدون شك هيچ تحقيقي در عرصه
از  فروغ فرخزاد شعر: خزادفروغ فر: محمد حقوقي كتاب. برجسته محمد حقوقي كامل نيست

  فروغ فرخزادي فسير و تحليل موفق ترين شعرها ت1993، شعرهاي برگزيده،آغاز تا امروز
آيد و در اين پژوهش  است كه ازآثار برجسته كاوش و تحليل در اشعار فروغ به شمار مي

عر فروغ پژوهشي نو در ش: پژوهش سوسن پور شهرام. مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است
 مكتب ش با نگاهي به پيدايي، پژوهش مهم ديگري است كهبهار ادبدر مجله 1388، فرخزاد

فمينيسم و ويژگيهاي آن، با رويكردي جديد، به بيان برخي از انديشه ها و مفاهيم شعري 
  .پردازد فروغ فرخزاد مي

، روغ فرخزادتحول و تعالي انديشه دنياي آرماني در شعر ف: پژوهش رضا صادقي با عنوان
اين مقاله به . از پژوهش هاي مناسب و هم سو با خوانش الكاني آثار فرخزاد است1387
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�     ديدگاه تحليل روانكاوي ژاك الكان  فروغ فرخزاد از»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«نش شعر خوا

بررسي چگونگي نمود انديشه دنياي آرماني در شعر فروغ فرخزاد مي پردازد و نشان مي دهد 
كه شاعر در اشعار خود به سبب ناخرسندي و نفرت از دنياي واقعيت و درشتناكي ها و 

 آن و در آرزوي رهايي از اين همه ناگواري، به آفرينش دنيايي سراسر شكوه و ناكامي هاي
همچنين نگارنده بر اين باور است كه . آرامش و كامراني، در فراسوي واقعيت پرداخته است

ول و پختگي انديشه ياد شده، همواره در اشعار فروغ به يكسان بازتاب نيافته و همگام با تح
بررسي دنياي .  هم به نوعي تعالي دست يافته است فروغه دنياي آرمانيانديشه و شعر، انديش

آرماني، خيالي و واقعي و پختگي انديشه و شعر در حقيقت به نحوي با پژوهش حاضر هم 
: از ديگر مقاالت در اين حوزه مي توان به پژوهشي تطبيقي با عنوان. راستا و هم سو مي باشد
 1390، ياب و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد فرخزاد المطر سي هواكاوي تطبيقي أنشود

نگارندگان در اين جستار . ، اشاره نمودزهرا زارعي و ن شهرياحمد رضا حيدرياتوسط 
به  .....اندوه و حسرت، اميدي، نا هاي مشتركي چون يأس و  درون مايهذكركوشيده اند با 

بهي بوده اند و  ي تطبيقي شعر و انديشه دو شاعري بپردازند كه داراي تجربيات مشا مطالعه
مجله معتبر . به ترسيم وضعيت اجتماعي دوران خود پرداخته اند  از همين تجربيات،متأثّر

خوانشي از نقصان از منظر : افول تخيل: انجمن روانشناسان آمريكا مقاله مهمي با عنوان
، به چاپ رسانده كه پژوهشي موشكافانه از بررسي ساحت هاي سه 2008ه هاي الكان انديش

گانه الكان و بررسي مفهوم نقصان است كه در تحقيق حاضر در مورد شعر فروغ جايگاه 
  .مهمي به نقد اين مفهوم اختصاص داده شده است

  

 شناسي روش -2

 هاي نسل تجارب از اي مجموعه شامل جمعي ناهوشيار عبارتي به يا جمعي ناخودآگاه
 را جامعه يك افراد ذهنيت كه است زنجيري حلقه و انسان ميراث از بخشي كه است گذشته

 جامعه يك افراد اكثر براي كه نمايد مي متبادر ذهن در را نمادهايي و نمايد مي متصل هم به
 لكار كه است انسان ذهن از بخشي جمعي ناخودآگاه. است فهم قابل مشترك فرهنگ با

 يا ناهوشيار يونگ نظر از. كند مي اضافه فرويد زيگموند عقايد به سويسي روانكاو يونگ گوستاو
 بلكه گويد، نمي سخن ما با صريح و پرده بي ناخودآگاه. نمادهاست زبان جمعي، ناخودآگاه

 زبان به ناخودآگاه. گردد مي پنهان نماد از پوششي در و راز و رمز از اي پرده پشت در همواره
 در كه نامد مي اسطوره را ملت يك جمعي رؤياي يونگ. گويد مي سخن ما با اسطوره و رؤيا
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 حقيقت در. اند كرده بازگو نماد و داستان زبان به و ديده را آن ملل و اقوام تاريخ، طي
 در ديگر سوي از. آورد مي پديد را جمعي نمادهاي كه است عاملي همان جمعي ناخودآگاه

 اين. سازند مي آشكار را ناخودآگاه هاي اليه ترين ژرف جمعي نمادهاي فرهنگ، ي گستره
 و گيرد مي شكل نهادشان در ها نمونه ترين كهن كه دهند مي تشكيل را كالبدهايي نمادها
 ). 114 : 1381، جان و پروين(شود مي پديدار

 و بسط روي شگرفي تاثير او هاي انديشه كه ديگري روانشناس يونگ و فرويد از بعد
 معروف ي رساله در الكان. بود فرانسوي الكان ژاك گذاشت، روانشناختي مفاهيم گسترش

 داراي و شده ساختاربندي زبان يك صورت به را ناخودآگاه فرويد به بازگشت ايده با خود
 قوم و  سوسور ندو فردينا  زباشناسي پايه بر را خود نظريه او. كرد معرفي دستور و قواعد

 و شناخت است معتقد الكان). 169 :1384 موللي،(نهاد بنا استروس يلو كلود شناسي
 است ي استعاره واقع در زبان،. نيست ممكن زبان پرتو در جز ديگران، و خود جهان، بازنمايي

 نياز و خواسته اثر در كه كند مي وصف تصاويري با بلكه عقالني، مفاهيم با نه را چيزها كه
 كامل اما خالصه طور به شده سعي تحقيق اين شناسي روش تقسم در. اند گرفته شكل انسان

 به پرداختن از قبل. شود پرداخته فروغ شعر از الكاني خوانش چگونگي و الكان آراء شرح به
 اشعار نقد مورد در پيشين هاي پژوهش بر مروري با دارد قصد محقق تحقيق، شناسي روش
 گرفته بهره الكان نظريات از آن در كه ييها كاوش و روانكاوي تحليل منظر از فرخزاد فروغ
  .نمايد واكاوي را حاضر تحقيق پيشينه شده

هاي  همان طور كه در چكيده ذكر شد، اين تحقيق سعي دارد با استفاده از آرا و انديشه
ي رشد رواني سوژه به  ي او درباره ي زبان مبنايانه فيلسوف فرانسوي ژاك الكان و نظريه

» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«  و ناخودآگاه جمعي شاعر در شعرتحليل زبان، انديشه
، 2ي الكان يعني امرخيالي براين اساس ابتدا سه نظام يا بنيان انديشه. فروغ فرخزاد بپردازد

را بررسي ) ساحت نمادين، ساحت خيالي و حيث واقع: يا به عبارتي (4، امر واقع3امرنمادين
هيم الكاني در نقد ادبي را در خوانش تحليلي از اين شعر كرده و سپس كاربردپذيري مفا

  . خواهيم سنجيد

                                                 
2. Imaginary Stage 
3. Symbolic Stage 
4. Real Stage 
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٧     ديدگاه تحليل روانكاوي ژاك الكان  فروغ فرخزاد از»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«نش شعر خوا

. براي درك از بنيان انديشه الكان بايد به شرح او در مورد رشد رواني سورژه پرداخت
نظريه الكان در مورد رشد رواني سوژه مبتني بر آراء فرويد است اگر چه الكان زبان را در اين 

رشد موردنظر الكان نيل . داند  درك خويشتن واحد بسيار مؤثّر ميرشد و تكوين ضمير آگاه و
انسان به يك نفس وحدت يافته و عاري از نقص رواني است كه الكان آن را با اصطالحات 

 و آبژه ديگري و ديگري 5خاص خود شامل امر خيالي، مرحله آيينه ، مرحله نمادين، فقدان
  . )37 :1385ژيژك، (كند   و امر واقعي بيان مي6كوچك

ي الكان در مورد رشد رواني سوژه امر خيالي است كه اولين مرحله از تبيين نظريه
 كه در آن نوزاد اي است خيالي يا ساحت خيالي حيطهامر . شوددنياي ازلي سوژه محسوب مي

الكان دليل عدم ادراك . هاي مادر است ادراكي از نفس خود ندارد و براي بقاء نيازمند مراقبت
اد از نفس خود را عالوه بر نيازمندي او به مادر ناتواني نوزاد از فهم قانونمند دنياي اطراف نوز

مندي از دنياي خود نيافته، زيرا زبان و قواعدآن  نوزاد در اين حيطه هنوز ادراك نظام. مي داند
هم به همين دليل ادراك او از اين جهان بر اساس تصاوير خيالي و از . را فرا نگرفته است

ز يكي بودن نوزاد با مادر گسسته است كه در حقيقت اين تصورات خيالي نشان و نمادي ا
 نمايد احساسي مملو از خرسندي و رضايت را در كودك ايجاد مياست كه

)Eagleton,1997:143 .( الكان مادر را در تبيين سه نظام بنيادي خود با واژه ديگري
شود كه يا آبژه ديگري بزرگ ناميده مي»ديگري بزرگ«مادر از ديدگاه الكان . كندتعريف مي

  . دارندتن به اين ديگري بزرگ راابتدا كودك و بعد ها سوژه تمايلي مدام براي يكي شدن و پيوس
ي نوزاد در ساحت خيالي با ورود او به شش ماهگي تغيير  دنياي تكه تكه و چند پاره

مرحله آيينه زماني است كه كودك به . سدي آيينه مي ر اي به نام مرحله يافته و به مرحله
 ).Lane&wright,2006:193,1998:100 (شود ادراكي تقريباً يكپارچه از بدن خود نايل مي

تحول بزرگ . را پيدا مي كند» ديگري«كودك در اين مرحله توانايي تفكيك خود از مادر يا 
 ديگر وابستگي در اين حال كودك. اين مرحله شناخت نسبي از خود توسط كودك است

. داند شناسد و خود را نفسي مستقل مي كامل خود را به محيط اطراف يا مادر به رسميت نمي
داندكه استقالل او عينيت  الكان به استناد نظريات سوسور كودك را دال بدون مدلول مي

خارجي ندارد و كودك وابستگي خود را به مادر از دست نداده است و هنوز براي تغذيه و 

                                                 
5. Lack 
6. Other/other 
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٨ 1390 زمستان/ سال سوم/ 9 شماره - دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

در نظريات الكان بايد به » ديگري«براي درك بهتر از مفهوم . اقبت به مادر نيازمند استمر
كه سوسور به رابطه دال   در حالي. مراجعه نمود7آراي فردينادو سوسور در مورد دال و مدلول

و مدلول ـ كه يك نشانه را تشكيل مي دهند ـ پرداخته و اصرار دارد كه ساختار زبان همانا 
الكان بر اساس . ها مي پردازد كان تنها به رابطه ميان دال ال.في بين نشانه هاسترابطه من

فه هاي ناخودآگاه ـ آرزوها، اميال، تصاوير لّؤمنظريه سوسور و تعميم آن به تحليل روانكاوي، 
ها زنجيره   معموالً به صورت كالمي بيان مي شوند و اين دالمي داندكهدال را ـ همگي 

 هيچ مدلولي؛ يعني هيچ چيز كه دال در نهايت به آن ارجاع وليدهند  ل ميمعنايي را تشكي
 در حال تغيير ها دائماً خاطر نبود مدلول، زنجيره داله  بعتقد استكان مال. دهد وجود ندارد

ه ب.  وجود ندارد، هيچ مرجع، هيچ چيزي كه در نهايت به نظام معني يا ثبات ببخشد وهستند
مي ) ناخودآگاه(خودآگاهي و هويت شخصي جايگزين نهاد »من« ت مي توان گفعبارت ديگر

تواند جاي ناخودآگاه را بگيرد،   هرگز نمي»خود«. از نظر لكان اين كار غيرممكن است. شود
 تنها يك توهم، و صرفاً محصول »من« يا »خود« الكان زيرا به عقيده ،يا آن را كنترل كند
 تفاوت در نيل به نفس واحد سوژه در مرحله آيينه و از ديد الكان اين. خودِ ناخودآگاه است

را  استنباط نادرست او از استقالل موجود را موجب يك ضربه روحي براي او مي داند كه آن
تضاد بين درك و استنباط كودك در امر خيالي و » فقدان« در حقيقت .مي نامد» فقدان«

  . واقعيت موجود در مرحله آيينه است
يادگيري زبان براي . گشايد پاشد كه كودك لب به تكلّم مي از هم ميتوهم كودك زماني 

تكلّم معموالً همراه . كودك به مثابه ابزار بزرگسالي براي نظم دادن به جهان و درك آن است
با فرايندي است كه با خودداري مادر از شير دادن به كودك همراه مي شود و اين امر باعث 

). 6ص  پاينده،( است 8»مصداق اميال«يل او به مادر به منزله م. تشديد ميل او به مادر است
اين مرحله با ساختار . اين مرحله از زندگي كودك ورود او به مرحله ساحت نمادين است

فرايندي . شود اقتدارگرا و پدرساالرانه فرهنگ سنتي فرايند اجتماعي شدن كودك را باعث مي
و نظام ايدئولوژيك و مقررات اجتماعي رهنمون ها  كه او را به تبعيت از هنجارها، ارزش

مي داندكه در آن » فقدان«الكان ورود كودك به ساحت نمادين را همگام با تجربه . سازد مي
كودك از مادر يا ديگري بزرگ جدا شده و ذهن او به دو ساحت آگاه و ناخودآگاه منشعب مي 

                                                 
7. Signer & Signified 
8. Desire Object 
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٩     ديدگاه تحليل روانكاوي ژاك الكان  فروغ فرخزاد از»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«نش شعر خوا

 هرگز در نفس او يا در ساحت نمادين از اين رو سوژه مرتباً براي گريز از استقاللي كه. شود
دهد به ساحت خيالي رجوع كرده و مرتباً رؤياي يكي شدن در مراحل بعدي زندگي  رخ نمي

  . خواند او را به سمت خود فرا مي
الكان . گردد» ديگري«شود مادر براي كودك تبديل به  انشقاق كودك از مادر باعث مي

داند، در حالي  اي كامالً شخصي و فردي مي ي رابطهي سوژه را با مادر در ساحت خيال رابطه
اي كامالً اجتماعي و بنيافردي است و از اين رو مادر  كه رابطه سوژه در ساحت نمادين صيغه
را پيدا كرده و جامعه و قوانين » ديگري كوچك«براي كودك در ساحت نمادين حكم 

در و يكي بودگي ساحت خيالي هر آنچه ياد ما. دهند را تشكيل مي» ديگري بزرگ«اجتماعي 
امر واقع . را با مادر در ضمير ناخودآگاه سوژه زنده كند، مصداقي از آبژه ديگري كوچك است

هاي ديگري كوچك كه نمادي از نخستين فقدان  اي است مملو از آبژه يا حيث واقع حيطه
قعيتها با واسطة جداشدن از مادر و واقعياتي است كه ما به آنها دسترسي نداريم زيرا اين وا

ي زبان در  دليل بيان نشدن اين است كه واقعيت همواره به واسطه. زبان بيان شدني نيست
گيرد و تجربه كردن حيث واقع مستلزم از ميان برداشتن اين حائل زباني  دسترس ما قرار مي

ني در الكان وقوف انسان به ناتوا. مند زبان است ي نظام ي هستي بدون واسطه و تفكر درباره
اين ضايعه كالم را نامنسجم و . نامد  مي9»ضايعه حيث واقع«حذف اين حائل زباني را 

پريش و نامرتبط با واقعيت  شود كه روايت روان گسيخته، روان كند و باعث مي نافهميدني مي
  . و نافهميدني شود

 رواني با توجه به مفاهيم ذكر شده فوق شعر فروغ را مي توان از ديدگاه الكاني و رشد
بررسي ناخوداگاه شخصيت زن موجود در شعر فروغ يا همان سوژه . سوژه شعر بررسي نمود

سوژه شعر فروغ در ساحت نمادين . شعر در البالي سطور و كلمات شعر قابل بررسي است
است و به دليل عدم » آبژه ديگري بزرگ«زندگي مي كند، ولي در جستجوي هميشگي 

  .ا مادر ضايعه حيث واقع را تجربه مي كندتحقق اين يكي شدن دوباره ب
  

  بحث و تجزيه و تحليل  - 3

   تضاد سوژه با ساحت نمادين 3- 1

با درك سوژه از حقيقتي تلخ و يأس آلود آغاز » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«شعر 

                                                 
9. Trauma of the real 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

١٠ 1390 زمستان/ سال سوم/ 9 شماره - دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

تحليلي از ناخودآگاه سوژه قبل از آغاز  توان با خواندن بين سطور اشعار، مي گردد، ولي مي
سوژه شعر فروغ تا قبل از سطور آغازين شعر در تعارضي حل ناشدني بين ساحت .  داشتشعر

 پذير  شود كه انكار آن امكان برد، ولي ناگهان با حقيقتي روبرو مي نمادين و خيالي به سر مي
اين حقيقت ورود سوژه به ساحت نمادين و يقين پيدا كردن او از اين حقيقت است . نيست

يا همان مادر به پايان رسيده » آبژه ديگري بزرگ« يكي بودن سوژه با كه ساحت خيالي و
مي نامد از فضاي حزن انگيز و تألّم » فقدان«را  يأس سوژه از اين تجربه كه الكان آن.  است

طور كه در قسمت روش شناسي اين تحقيق اشاره  همان. بار ابتداي شعر كامالً مشهود است
 سعي دارد با جايگزيني آبژه ديگري كوچك به جاي آبژه »فقدان«شد، سوژه پس از تجربه 

بنابراين سوژه كه از ساحت آرامش و يكي بودن به . ديگري بزرگ اين ضايعه را جبران نمايد
ساحتي قدم مي گذارد كه قواعد و هنجارها بر آن حاكم است، سعي در ايجاد ارتباط با افراد 

سوژه شعر فروغ توانايي ايجاد . ني استموجود در اين ساحت دارد كه همان جامعه انسا
. ارتباط عاطفي با افراد اين ساحت را ندارد و مرتباً در آرزوي بازگشت به ساحت خيالي است

هاي اجتماعي با نوع  ارتباط عاطفي سوژه با افراد اين ساحت براساس قواعد، هنجارها و كليشه
به همين دليل . مالً متفاوت استارتباطي كه سوژه در ساحت خيالي با مادر تجربه كرده كا

رگهاي . كند سوژه مردي را كه در پي ايجاد ارتباط با اوست با تعابيري نازيبا توصيف مي
اي از غيرت و مردانگي باشد، اما  گردن مردي كه آغازگر اين ارتباط است، مي تواند نشانه

ه تمثيل و نماد آشنايي را ك» سالم«كند و واژه  تشبيه مي» مارهاي مرده«شاعر آنها را  به 
  .مي داند»تكرار هجاي خونين«است 

  هاي آبي رگهايشمردي كه رشته
  مانند مارهاي مرده از دو گلوگاهش 

  باال خزيده اند
  و در شقيقه هاي منقلبش آن هجاي خونين را تكرار مي كند

  سالم
  ) 1352:2فرخزاد، (                                             سالم 

  
رد شعر فروغ از نظر سوژه زنده نيست چون شاعر توانايي ايجاد ارتباط با او را از دست م

اي به ورود سوژه از ساحت خيالي به ساحت  اشاره شاعر به زنده نبودن مرد اشاره. داده است
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١١     ديدگاه تحليل روانكاوي ژاك الكان  فروغ فرخزاد از»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«نش شعر خوا

زماني كه كودك ارتباط خود را با مادر پس از زبان باز كردن و پايان شير . نمادين است
دهد پدر را كه نماد مردانگي است، رقيب خود در يكي شدن دوباره با   ميخوارگي از دست

پدر كه جايگاه اقتدار و . مصداق بازگشت الكان به آراء فرويد استيابد كه همان  مادر مي
بزرگساالن است رقيبي براي كودك  پيروي كودك از نظام و قراردادهاي اجتماعي دنياي

ي كودك گونه از ورود به  ين رو سوژه شعر كه تجربهاز ا). Freud, 1991a(شود محسوب مي
ساحت قوانين و هنجارها را مي گذراند، مرد را كه سمبل اقتدار و پيروي از قراردادهاي 

ولي به دليل حاكميت قوي قوانين، توانايي بيان اين مطلب . بيند اجتماعي است، زنده نمي
يده خود دليلي به ورود او به ساحتي براي او ممكن نيست و ناتواني سوژه از ابراز اين عق

  . نمادين است كه باورهاي ساحت خيالي در آن شكسته و فراموش شده است
  )1352:2 فرخزاد،(شود به مرد گفت كه او زنده نيست او هيچ وقت زنده نبوده است  چگونه مي

ان تضاد بين ساحت خيالي و نمادين در تضاد كالمي يا پارادكس موجود در شعر نيز نماي
آبژه ديگري كوچك در ساحت نمادين براي سوژه مردي است كه در زمان بوسيدن، . است

نوعي تجربه » طناب دار«و » بوسه«را مي تند و استفاده از تضاد بين دو كلمه دار او طناب
  . ناخشنود و دردناك از تضاد بين ساحت خيالي و نمادين است

  و اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مرديست
  بوسند  همچنان كه تو را ميكه

  )1352:4، فرخزاد(                در ذهن خود طناب دار را مي بافد 
  

سوژه شعر فروغ پس از اشراف و درك كامل از حادثه و فقداني كه براي او رخ داده مرتباً 
اي  به اين واقعيت معترف است كه اين گذر از مرحله آيينه و رسيدن به ساحت نمادين مرحله

شود كه يكي شدن با  داند كه اين گذار باعث مي ناپذير از زندگي اوست و به خوبي مي  گشتبر
ي شعر در فقدان از  و در ادامه. مادر و پيوستن مجدد به او در ساحت خيالي ممكن نباشد

  پردازد دست دادن ساحت خيالي و يكپارچگي مادر به وصف اين فقدان مي
  من سردم است

  )3 :1352 فرخزاد،(       ر هيچ وقت گرم نخواهم شدمن سردم است و انگا
  

در توصيف قبول ضايعه فقدان توسط سوژه مي توان به واژگان مراجعه كرد كه بهترين 
مي «و » دانم مي« ، »درك«سوژه در ابتداي شعر از واژه هايي مانند . وسيله ابراز انديشه است
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 مي« ي حاكي از درك جاي خود را به استفاده مي كند اما پس از چند بيت واژه ها» فهمم
مي دهند كه نه به معناي درك بلكه به معناي رجوع به گذشته با افسوس و يا نگاه » انديشم

كلماتي با بار معنايي حزن، افسوس » انديشم مي«همچنين، بعد از واژه . به آينده با اميد است
  . ند سوژه رقم مي زو دلتنگي تضاد بين انديشه و واقعيت را براي

  و من به جفت گيري گلها مي انديشم
  به غنچه هايي با ساقه هاي الغر كم خون

   )1: 1352فرخزاد، (                      و اين زمان خسته ملول 
  

اين تضاد بين انديشه و واقعيت در حقيقت حاكي از تضاد بين دو ساحت خيالي و 
سوژه در . ساخت نمادين مي انجامدنمادين است و در ادامه شعر به اشراف كامل سوژه از 

  .ادامه شعر به وصف زمان بروز اين فقدان مي پردازد
  آيد در كوچه باد مي

  اين ابتداي ويرانيست
  )3: همان (            آمد آن روز هم كه دست تو ويران شدند باد مي

  

   كهن الگوهاي مرگ نمادي از سردي روابط2-3

آن دسته از اشكال ادراك و اندريافت را كه به يك جمع به  شناسي تحليلي رواندر علم 
اي هست  الگو تمايل ساختاري نهفته هر كهن. ندخوان مي سرنمون يا الگو است كهن  ارث رسيده

 است تصاوير ابتدايي در سيماي ناخودآگاه جمعي كه بيانگر محتويات و فرايندهاي پوياي
 اما شكل و شمايل آنها ،ندالگوها عناصر فاسدنشدني ناخودآگاه هست هنك).1379اودانيك، (

انسان و  در كتاب يونگ بسته با غرايزند كه الگوها عناصر رواني هم كهن. كند اغلب تغيير مي
ب كه  به همان ترتيادراك غريزه از خود دقيقاً «:كند آنها را چنين توصيف مي هايش سمبول

 .)1964، يونگ(»خودآگاهي ادراك از فرايند عيني زندگاني است

روابط سوژه با . اند و روابط سرد شده اكثر اين كهن الگوها در شعر فروغ نماد ناتواني
هستي «، »فصل سرد«: هاي سرد و مأيوس كننده است دنياي نمادين اطرافش پر از استعاره

ابرهاي سياهي در «، »زمان خسته ملول«، »ناتواني«، »يأس ساده و غمناك«، »آلوده زمين
و غيره همگي » هاي پيري كسالت باغ«، »برف«، »هاي ملول جنازه«، »انتظار روز ميهماني

از منظر تحليل روانكاوي الكان، سوژه . يانگر يأس و عدم ارتباط سوژه با دنياي اطراف استب
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تمامي . همراه است» فقدان«با ورودش به ساحت نمادين با نوعي يأس و افسردگي ناشي از 
اين نمادها بخشي از ذهنيت بازدارنده انساني سوژه است كه در ساحت نمادين بيگانگي و 

ها و قوانين  اين نمادها بازدارنده روابط هستند، زيرا كليشه. سوژه رقم زده استانفعال را براي 
اين عدم .  او نداردهاي انساني آل موجود در ساحت خيالي براي سوژه هيچ سنخيتي با ايده

راز . كند آشكار است سنخيت را در همان ابتداي شعر كه شاعر آغاز فصل زمستان را اعالم مي
اي نمادين و كهن الگويي به فصول است كه هر كدام بيانگر بخشي از  شارهها در حقيقت ا فصل

 هر فصل از زندگي 10نورتروپ فراياي و نظريه  از نظر نقد اسطوره. زندگي انسان هستند
انسان حاوي حاالت و احساساتي است كه در يك اثر ادبي در قالب نماد و كهن الگوي خاص 

صل عاشقانه زندگي بشر است در حالي كه زمستان براي مثال تابستان ف. متجلي مي شود
بهار فصل تجربه هاي رمانتيك و كمدي و پاييز فصل . نمادي از اسارت، حبس و ناكامي است

فصلها از ديد فراي و نظريه نقد كهن الگويي او . ضد رمانتيك و تراژيك در زندگي انسان است
درك اين كهن الگوها و .  مي گردندهركدام در قالب نماد يا صورت ازلي در اثر ادبي ظاهر

تقسيم بندي آنها در چهار بخش فوق مي تواند به كشف روانكاوانه از درك ناخودآگاه جمعي 
  . )Fry, 1957 (فرهنگ و اجتماع منجر شود

  ماه است امروز روز اول دي
  )1352:1 فرخزاد،(          دانم  ها را مي من راز فصل

  

روز «دارد كه در انتظار » ابرهاي سياهي«اي به  ارهدر بخشي ديگر از شعر سوژه اش
تضاد موجود در كالم سوژه يعني تقابل خورشيد و ابرهاي سياهي . هستند» ميهماني خورشيد

هاي شاعر  آل كه قرار است جلوي آن را بگيرند نشاني از عدم سنخيت جهان موجود با ايده
نور خورشيد كه نماد روشنگري و جهان تصوير شده شاعر با ابرهاي سياه درمقابل . است

روابط گرم و صميمي است، يأس و تيرگي را براي ايجاد ارتباط مناسب و مطبوع و فرار از 
  . رقم خواهند زد» فقدان«ضايعه ي 

منظور سوژه از . شود تكرار مي» ترين يار يگانه«، »يار«در بخشي ديگر از شعر كلمه 
ترين يار در حقيقت مادر  يگانه. است» ه ديگري بزرگآبژ«ترين يار همان مادر يا مصداق  يگانه

                                                 
10. Northrop Frye 
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هاي ذهني سوژه با جهان  آل عدم سنخيت ايده» ترين يار يگانه«است و هر بار بعد از بيان 
  . شوند تكرار مي

  من سردم است
  من سردم است و انگار هيچ وقت گرم نخواهم شد

  ترين يار آن شراب مگر چند ساله بود؟ اي يار اي يگانه
.......................  

  هاي صدف بيزارم من سردم است و از گوشواره
  )1352:3 فرخزاد،(                      من سردم است و ميدانم 

  

هاي اجتماعي ساحت نمادين بارها و  هاي ذهني سوژه با واقعيت آل عدم سنخيت ايده
انديشد در ساحت  ن ميپروراند و به آ آنچه سوژه در فكر مي. شوند بارها در شعر تكرار مي

خيالي سوژه شكل گرفته و سوژه شعر فروغ با آن پرورش يافته، ولي تضاد هاي واژگان شعر 
رسد  سوژه به آرامي به درك درستي از اين ساحت مي. ها است نشان از عدم تحقّق اين انديشه

روغ تأثير از داليل ديگر تكرار كلمات در شعر ف. و پندارهاي خود را با آن همگون مي سازد
شاعر بر اين استقالل تأكيد دارد و . گذاري عميق سوژه بر فاعليت مستقل ذهن خود است

عدم پذيرش اين تضاد و دوگانگي در دنياي نمادين سوژه با . ها را نداردتوانايي پذيرش تضاد
در اكثر اين . ابراز كلمات دو گانه تالش براي دگرگون ساختن آنها و نوعي ساختارشكني است

اين تضاد حاصل روح لطيف و . ها تضاد بين لطافت و سختي به تصوير كشيده شده دوگانگي
آبژه ديگري «شدگي نفس سوژه با  يكرنگ ساحت خيالي سوژه است كه در آن مهرباني و يكي

خورد كه به ناگاه با ورود سوژه با سحت نمادين جنسي سخت و خشن  به چشم مي» بزرگ
اشاره دارد كه تبرها را » ارواح مهرباني«ي از شعر شاعر به براي مثال در بخش. مي يابد

كه نماد سختي، شكستن و نابود كردن »تبر«با » بوييدن«و » مهرباني«تضاد بين . بويند مي
  . است، انعكاس دوگانگي و تضاد موجود در ناخودآگاه شاعر است

  )1352:4 فرخزاد،(          بويند ارواح مهرباني قبرها را مي
  

آبژه « كه براي او مصداق -بخشي ديگر از شعر، شاعر با تعريف دو گانه از انساندر 
جايگزيني براي ديگري بزرگ » فقدان«است و سعي دارد با فرار از تجربه » ديگري كوچك

كه نماد پوچي، تهي بودن » پوكي«تضاد بين . خواند ولي پر از اعتماد مي» پوك« او را -بيابد 
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بر نماد اعتماد كه حاصل داشتن توانايي براي اتكاء انسان و يافتن مغزي است در برا و بي
ي همين در ادامه. اعتماد به نفس است نمونه ديگري از تضاد خاصل آمده در ذهن سوژه است

: كند زند كه دندان و چشمهاي همين انسان آن را خلق مي قسمت شاعر از تضادي حرف مي
كه يكي لطيف » دريدن«و » خيره شدن«، يا »دنجوي«و » سرود خواندن«تضاد بين واژگان 

  .و زيبا و ديگري ضمخت و خشن است
  نگاه كن كه دندانهايش

  چگونه وقت جويدن
  خواند سرود مي

  و چشمهايش
  )1352:4 فرخزاد،(             درند چگونه وقت خيره شدن مي

  

   بيان سوژه از خودش3- 3

حضور . شاعر مشهود است» منِ«ور همانطور كه پيشتر گفته شد در همه آثار فروغ حض
شاعر  به دليل زن بودن او و سوژه هاي » منِ«اول، . از دو نظر حائز اهميت است» من«اين 

در كانونهاي اجتماعي مثل خانواده، جامعه و يا  مسائل زن شعرش به نوعي تفكّر و انديشه به
با طرح ريزي مختصات زن ، نوعي آزادي در انديشه دوم. در ذهن متبادر مي سازدرا محل كار 

 آزادي انديشه شاعر را نشان  كهي است بژهآ مصداق» من«اين . در تفكر شاعر نهفته است
كه من براي ديگري  زيرا در انديشيدن آزاد هستم،من  شاعر مي خواهد بگوييد كه. مي دهد

عر خود فروغ در ش.  استزندر برابر تصور تعلّق به ديگري داشتن شعر فروغ عصيان  .نيستم
ي زن است كه به لحاظ امكان هاي جامعه  روايت گر جهان مورد بي مهري واقع شده

در حقيقت بيان سوژه از خودش نوعي . شناختي خود از نوعي فقدان عمومي رنج مي برد
هاي جهان شمول  ها و پاراديم پادگفتمان در برابر گفتمان رسمي، رعايت قانونمندي كليشه

هاي  ها و انديشه آل ت قوانين و اسلوبهاي ساحت نمادين كه با ايدهرعاي. ساحت نمادين است
سوژه در برابر » منِ«قرار گرفتن . سوژه مغايرت دارد او را وادار كرده تا از خود سخن بگوييد

هاي تحميل  قوانين جهان شمول ساحت نمادين نوعي تابوشكني و ايستادگي در برابر كليشه
  . شده به سوژه است

  عريانم عريانممن عريانم 
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  هاي محبت عريانم مثل ميان كالم
  هاي من همه از عشق است  و زخم

  )1352:4 فرخزاد،(                از عشق عشق عشق 
نوعي پادگفتمان در برابر . شوند كلماتي كه سه بار به دنبال هم براي تاكيد ابراز مي

ن را براي زني ناپسند بيان واژگاني كه جامعه ابراز آ. فرهنگ جهان شمول جامعه است
در جايي ديگر سوژه از نتابيدن آفتاب به دو قلب نا اميد . »عشق«و » عرياني«دارد مثل  مي

  : گويد سخن مي
  پس آفتاب سرانجام
  در يك زمان واحد

  )1352:8 فرخزاد،(          به هر دو قطب نا اميد نتابيد 
 

» آفتاب«كند و  خودنمايي ميبسيار » دو قطب«در اين بخش دوگانگي و تضاد در واژه 
. تواند دو قطب متضاد را روشن نمايد كه نماد روشنگري و درك سوژه از دنياي او است نمي

در حقيقت همان ساحت خيالي و نمادين سوژه است كه فقدان سوژه را از » دو قطب نااميد«
ت نمادين جدا شدن از ساحت خيالي و ديگري بزرگ، به دست نيامدن آمال و آرزوها در ساح

  . دهد و نااميدي از جايگزين كردن آبژه ديگري كوچك را نشان مي
ي تحقّق نيافتن يكي شدن  همان طور كه به آن در مقدمه اشاره شد، نتيجه» فقدان«

دوباره سوژه با ديگري بزرگ است و از طرفي مي تواند در مرحله آيينه نتيجه تحقق نيافتن 
فقدان سوژه در شعر فروغ به دليل . باشد» گري بزرگدي«استقالل كودك از مادر يا همان 

خواه و كمال مطلوب سوژه و دست نيافتن به اين نفس حاصل مي  جستجوي نفس تماميت
فروغ بارها و . هاي حاصل آمده از اين فقدان است مملو از تجربه» ايمان بياوريم«شعر . آيد

قبل از . كشد ختلفي به تصوير ميگويد و آن را با تصاوير م سخن مي» فقدان«بارها از اين 
اينكه در مورد تصاويري كه شاعر در وصف اين فقدان سروده است، سخن بگوييم بايد به دو 

ي الكان در  توان آن را با نظريه اول، تصويري كه در حقيقت مي. تصوير ديگر اشاره كنيم
، تصوير سوژه از كامل دوم. مورد مرحله آيينه كامالً منطبق دانست و آن را نقد و بررسي كرد

  . و يكي شدن
اي كه الكان از آن به عنوان  شاعر به مرحله» ايمان بياوريم«ي پنج شعر  در صفحه

اي كه در آن كودك تصويري منقطع و بريده  مرحله. كند، اشاره دارد مرحله آيينه ياد مي
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 بقاء بر مادر يعني بريده از خود دارد و نمي تواند دقيق اجزاي كامل خود را حس نمايد و براي
شاعر شكل گرفتن نطفهِ كه سرآغاز وجود و هستي است با تصوير . آبژه ديگري بزرگ نياز دارد

  . كند ياد مي» هاي اقاقي  خوشه عروس«
  آن شب كه من به درد رسيدم و نطفه شكل گرفت

  هاي اقاقي شدم آن شب كه من عروس خوشه
  )1352:5 ، فرخزاد(.  بازگشته بودي من بود به درون نطفه من و آن كسي كه نيمه

اي شيرين و لطيف است كه در آن  گيري نطفه و شروع هستي اشاره اشاره شاعر به شكل
كند كه نماد سفيدي، خوشبختي، شروع  مقايسه مي» عروس«به وجود آمدن خود را با تصوير 

آبژه «يوستن با توصيف زيبايي شاعر از اين مرحله به دليل يكي شدن و پ. تازه و مهرباني است
در دو بيت بعدي شاعر با . يا مادر دليل اصلي اين توصيف زيبا و دلپذير است» ديگري بزرگ

اي به يكي شدن و  به نطفه اشاره شاعرانه» ديگر نيمه «اي مستقيم به بازگشت  اشاره
اي  همبستگي كودك و مادر در مرحله آيينه و ساحت خيالي دارد كه در آن سوژه هيچ غصه

شاعر توصيف زيبايي از آيينه . اش به او پيوسته و با او يكي شده است ي گمشده د و نيمهندار
در حقيقت يكي بودن كودك و مادر يا سوژه و آبژه . بيند مي» پاكيزه و روشن«آن را  دارد و 

ديگري بزرگ كه الكان در آن به مرحله آيينه اشاره دارد، دليل تصوير روشن و پاكيزه درون 
داند، مرتب  بعد از توصيف شاعر از اين مرحله كه آن را سعادت ويران شده مي. تآيينه اس

توسط شاعر با » آبژه ديگري بزرگ«حسرت بازگشت به ساحت خيالي و مرحله يكي شدن با 
ي آرزوي بازگشت او  هاي پياپي شاعر از خودش نشانه پرسش. گردد هايي مطرح مي پرسش

الي است كه در آن دنياي معصومانه و قانونمند نشده به مرحله بكر و معصومانه ساحت خي
  . كودكي و معصوميت جاي خود را به اجبار پيروي از كليشه ها و سنتهاي جامعه نداده است

  آيا دوباره گيسوانم را 
  در باد شانه خواهم زد؟ 

  ها را بنفشه خواهم كاشت؟  آيا دوباره باغچه
  ها را  و شمعداني

  هم گذاشت؟ در آسمان پشت پنجره خوا
  ها خواهم رقصيد؟  آيا دوباره روي ليوان

  )6 و5 :1352 فرخزاد،(
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اي از آرزوي سوژه  كلمات لطيف و صور خيال دل انگيز و شاعرانه ابيات فوق همگي نشانه
به بازگشت به دوران خوش و معصومانه كودكي و ساحت خيالي است كه شاعر تحقّق آن را 

دست  داند كه اين معصوميت از دست رفته دوباره به ا ميكند، زير مرتباً از خود سوال مي
آزارد و آرزوهايش  روبروست كه او را مي» فقدان«درحقيقت سوژه با نوعي ضايعه . نخواهد آمد

آبژه «سوژه تصويري كه در آيينه مي بيند تصويري از مصداق . دارد را بر اساس آن ابراز مي
، اشاره به حسرت »ديدمش مي« از فعل گذشته، يا مادر است و دليل استفاده» ديگري بزرگ

  .را ببيند» ديگري بزرگ«زماني است كه او در ساحت خيالي و آرماني خود مي توانست 
  ديدمش و من در آيينه مي

  )1352:5 فرخزاد،(     كه مثل آيينه پاكيزه بود و روش بود 
  

رودش به مرحله دوم  ها، شاعر به توصيف گذر سوژه از اين مرحله و و پس از اين مصراع
ي تصاوير و تعابير  در اين مرحله همه. دهد كه الكان آن را ساحت نمادين مي نامد ارائه مي

  . سوژه نشاني از شكست، ويراني، بيهودگي، تهي شدن و از دست رفتن رويا است
  

   زبان، آغاز قانونمندي در دنياي واقعي4-3

با آغاز سخن گفتن و پيدايش زبان در ساحت نمادين همان طور كه در مقدمه اشاره شد 
كند كه مربوط به  الكان در حقيقت زبان را نوعي قانونمندي تعبير مي. گردد كودك ايجاد مي

دنياي بزرگساالن است و يادگيري زبان كه با قاعده و قانون همراه است ابزار ايجاد ارتباط با 
آبژه ديگري «احت خيالي و دنياي قانونمند نمادين است و نتيجه آن گسستن سوژه با س

سوژه . است كه پايان يكي بودن با والد و تجربيات دنياي معصومانه و آغاز ويراني است» بزرگ
و ناگهان صدايم «: كند ترك ساحت خيالي و آغاز ساحت قانونمند نمادين را اين گونه آغاز مي

صدا به . زبان استدر حقيقت تجسمي از لب باز كردن كودك و آغاز يادگيري » صدا«. »كرد
مثابه اين عبارت در حقيقت افسوس شاعر از نديدن واقعيت و تالش براي رهايي از درد و رنج 

  .است كه سرانجام موفقيتي به همراه ندارد
سعي دارد تا » فقدان«سوژه پس از ورودش به ساحت نمادين و پشت سر نهادن ضايعه 

خود را از درد و رنج ناشي » يگري بزرگد«به جاي » آبژه ديگري كوچك«با جايگزين نمودن 
 مرد در شعر فروغ نماد و سمبل آبژه ديگري كوچك است كه مي. از اين فقدان رهايي بخشد
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دليل مذموم بودن مرد در سرتاسر شعر فروغ . گردد» آبژه ديگري بزرگ«تواند جايگزين 
ز تصور ذهن شاعر در اين تحقيق بررسي فمنيستي ا. ناكامي و شكست در اين جايگزيني است

از مرد ارائه نشده و نقش مرد براساس خوانش الكاني عامل مردانه يا سمبل و نماد آلت مردانه 
آبژه جايگزين شده شعر فروغ مردي است . است» آبژه ديگري كوچك«نيست، بلكه مصداق 

كه بافت  كسي را مي» داردر ذهن خود طناب«و » گذرد زير درختان خيس مي«كه چند بار از 
را زنده » مرد«در بخشي از شعر، . داند بوسد و شاعر او را محكوم به فنا شدن مي او را مي

  . كند له مي» زير چرخهاي زمان«داند و بخش ديگر او را به  نمي
فرخزاد، . (شود به مرد گفت كه او زنده نيست او هيچ وقت زنده نبوده است  چگونه مي- 
1352: 2(  

  د بايداي كه بايد باي  در لحظه- 
  )1352:4 فرخزاد،(          مردي به زير چرخهاي زمان له شود

اشاره دارد كه نشان گناه و تلميحي به سيب سرخ » سيب«در قسمتي از شعر شاعر به 
شاعر سيب را كه باعث . حواست كه نمادي از ارتكاب گناه و رانده شدن به دنياي خاكي است

رانده شدن . داند و مخلوقش با هم يكي بودند، ميهبوط او از ساحت خيالي كه در آن انسان 
آدم از بهشت به دليل خوردن سيب ممنوعه و يافتن درك و خرد است و شاعر بارها با 
كلماتي كه حاكي از درك و فهميدن است به اين نكته اشاره دارد كه او نيز گناه فهميدن را 

بعد از يادگيري زبان و اي كودك  مرتكب شده، گناهي كه حاصل ذهنيت منطقي و كليشه
  . است» آبژه ديگري بزرگ «جدايي از 

   و سيب را كه سرانجام چيده است و بوييده است
 )1352:2 فرخزاد،(                      در زير پا لگه خواهد كرد؟

ارتكاب گناه را نشان » بوييدن«ي  اي به خوردن سيب ندارد، بلكه با واژه شاعر اشاره
نشان از ناكامي شاعر از جايگزيني آبژه » خوردن«به جاي » بوييدن« واژه جايگزيني. دهد مي

است و از تكرار اين جايگزيني بيمناك و نگران » ديگري بزرگ«با آبژه » ديگري كوچك«
انديشد كه آيا اين  است و در ترديد فراموش كردن ارتكاب  دوباره به اين جايگزيني به اين مي

توصيف سوژه از تفاوت » سيب را زير پا لگد خواهد كرد؟«شين بار با عدم تكرار اشتباه پي
بايست التيام بخش  ميان واقعيت و تصور و پندار ذهني او از عواقب و نتيجه جايگزيني كه مي

  : شود باشد، در عبارتي بسيار زيبا و معروف در اين شعر بيان مي» فقدان«رنج 
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  ميان پنجره و ديدن 
  اي است  هميشه فاصله

  )1352:4 فرخزاد،(         گاه نكردم چرا ن
  

و » كالغهاي منفرد«تعبير او از . بيند سوژه خود را در ساحت نمادين منزوي و تنها مي
حاكي از حس انزوا، سرشكستگي، و » چرخند باغهاي پير كسالت مي«كه در » انزوا«

ي ديگر ايمان در جاي. دهنده است افسردگي، كسالت و نا اميدي او از يافتن آرامش و نجات
هاي رسوالن  شود به سوره ديگر چگونه مي«: دهد خود را به نجات دهنده از دست مي

ي آن باورها و اعتقاداتي را كه ديگران براي كسب آرامش  سوژه همه» سرشكسته پناه آورد؟
كنند، ناديده گرفته و خود آنها را كساني بسيار شبيه خود  و التيام دردها به او تلقين مي

رسد كه  نهايتاً، سوژه به يك نتيجه مي. اند كه به نصايح و اندرزهاي آنان اعتمادي نيستد مي
گيرد همه چيز را خاتمه  پذير نيست و به همين دليل تصميم مي التيام او از درد فقدان امكان

  )6 :1352فرخزاد، (» يا براي روزنامه تسليتي بفرستم«: يافته تلقي كند
  

   نيل به حيث واقع 3- 5

امر «يا » حيث واقع«ي الكان  مان طور كه گفته شد سومين مرحله از  نظام سه گانهه
 حقيقتدر. شناختن آن را توا هايي از زندگي است كه نمي ف حيطهمعرّ  امر واقع.است» واقع

 چيزي است عيعني امر واق. تكه تكه كند آن را كه زبان امر واقع همان جهان است پيش از آن
 شود تا قابل شناسايي باشد دهد و در نتيجه وارد زبان نمي شدن نميكه تن به نمادين 

روانشناسان دليل بروز برخي بيماريهاي رواني را به زبان در نيامدن بعضي از .  )1385، ژيژك(
مشكالت فردي مي داند و به همين دليل است كه فرويد آزمون واقعيت را بازيافتن ادراك 

مطلوبي گمشده و از دست رفته د آدمي همواره در پي يافتن از نظر فروي. داند واقعي شئ مي
مندي فرد در گرو يافتن ردپايي از اين مطلوب گمشده در واقعيت   در واقع رضايت و است

 كند را زنده مي اي است كه واقعيت اوليه آن است و مطلوب تمناي فرد در بازيافتن خاطره

)Freud, 1991a .(»مرحله تكامل يافته اي است كه انسان در  در نظام الكاني، »امر واقع
سايه آن قادر است پديده هاي عيني را آن گونه كه در عالم خارج عارض مي شود مورد 

اما پيش زمينه چنين برخوردي با واقعيت، مستلزم گذار از مرحله . داوري و حكم قرار دهد

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

٢١     ديدگاه تحليل روانكاوي ژاك الكان  فروغ فرخزاد از»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«نش شعر خوا

د ذهني از مرحله نظر الكان رشاز  .ت استيبه مرحله نمادين و سپس دريافت واقعي خيال
آنچه ميان واقعيت و خيال پيوند .  به حوزه واقعيت منجر مي شودم آغاز شده و سرانجايخيال

  )156: 1385، ضيمران(. برقرار مي سازد گستره نمادين است
حيث واقع از نظرالكان آن ساحتي است كه انسان به آن دسترسي ندارد، چون كه از 

الكان حيث واقع را گوياي ذات آدمي در . رون افتاده استحوزه زبان و ساحت رمز و اشارت  ب
داند و به خاطر دست نيافتني بودنش به اين ماورا را  ضمير ناخودآگاه و در مأوراي وجود مي

. هاي ديگري كوچك را در خود دارد دهد كه انبوهي از آبژه مي» غير«يا » ديگري«عنوان 
. ست، حيث واقع جلوگاه حضور و وفور استبرخالف ساحت نمادين كه نشان فقدان و غياب ا

در حقيقت . دليل دست نيافتني بودن حيث واقع، ناتواني انسان در بيان واقعيتها با زبان است
ارتباط انسان با حيث واقع بعد از پيدايش زبان قطع شده و تأمل در هستي با از ميان 

از آنكه به معنا باختگي پس . ي گفتمان به نام زبان ممكن است برداشتن حائل و واسطه
برد و ناتوان از به كالم در آوردن اين احساس است، سعي  ارزشهاي مسلّط اجتماعي پي مي

دهد و باعث  زند و وفور جاي خود را به فقدان مي كند از اصول گفتمان جامعه سرباز مي مي
 از زمان در برهه هاي كوتاهي. شود انشقاق و دوبارگي سوژه در سوداي نيل به تماميت مي

شود  گيرد و موجب احساس اضطراب در فرد مي قرار مي» حيث واقع«سوژه در تماس كوتاه با 
ضايعه حيث واقع كالم را در سوژه نامنسجم و . نامد كه الكان آن را درضايعه حيث واقع مي

كند و كالم سوژه به قطب استعاري و هنجارگيري مفرط زباني نيل پيدا  نافهميدني مي
پريشي گسيخته و نامرتبط با واقعيت و نافهميده حرف زدن سوژه شبكه  وانر. كند مي

كند تا ناخرسندي خود را از اين  اي از استعاره و مجاز جايگزين كالم متعارف مي پيچيده
ها، تعبيرها و بعضي  ها، تشبيهنيز برخي از استعاره» ايمان بياوريم«در شعر . ضايعه بيان كند

اين روان پريشي و نيل به قطب استعاري و هنجار گريزي مفرط زباني به از ايماژها تحت تأثير 
  :نحوي معاني دور از ذهني را در ذهن خواننده متبادر مي سازد

  چرا كه ابرهاي تيره هميشه
   )14 :1352فرخزاد، (           پيغمبران آيينه هاي تازه تطهيرند 

  ) 13 :همان (       .....من چنان پرم كه بر روي صدايم نماز مي خوانند
  بهار، برگ، بهار: زبان گنجشكان يعني
  )12: همان (           نسيم، عطر، نسيم : زبان گنجشكان يعني
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 جمع بندي و نتايج -4

شعر فروغ مملو از واژگان و ابياتي در مورد درد جدايي و سر خوردگي و افسردگي ناشي 
ل اين افسردگي را شكست يك رابطه خواننده عادي ممكن است دلي.  اين جدا افتادن استاز

تر و با بهره  تر و موشكافانه احساسي و عاشقانه با جنس مخالف تلقّي كند، اما با ديدي عميق
گيري از تحليل روانكاوي ژاك الكان مي توان به عمق اليه هاي پنهان اين افسرگي ناشي از 

بيني فروغ در دو دفتر آخر همان گونه كه در مقدمه ذكر شد شعر و جهان . جدايي نفوذ كرد
خود به مرتبه اي از وااليي رسيده بود كه ديگر ديوارهاي اسارت سنتهاي خانوادگي و لزوم 

فروغ با نگاهي نافذ و عميق به جهان بيني واالي انساني . عصيان در برابر آنها را نمي ديد
ا او و دنيايي زيبا و رسيده بود و رنج او گسستن انسان از خالق يا منبعي بود كه يكي بودن ب

ديد دنياي معصوم و بدون گناه كودكي و يكي   ميفروغ آن چه را. ه را نويد مي دادبي دغدغ
ترك اين دنياي معصوم با حس استقالل انسان از مادر و ورودش به دنياي . بودن با مادر بود

ه الكان دروازه زبان از ديدگا. قانونمند بزرگ سالي ضايعه اي عظيم براي شاعر تلقّي مي شود
ورود انسان به اين دنياي نمادين است كه در آن همه چيز مثل خود زبان قاعده و قانون دارد 

در اين دنياي نمادين كه شاعر آن را آلوده مي داند ديگران مانند . و پيروي از آن الزامي است
ديگري صادق نيستند و هر چه انسان سعي در جايگرين كردن يكي از اين » ديگري بزرگ«

دارد نمي تواند به حس صادقانه و لذّت بخشي كه در دنياي » ديگري بزرگ«ها به جاي آن 
. خيالي معصوميت تجربه كرده دست يابد و درك اين ناتواني او را افسرده و مأيوس مي سازد

اگر چه شاعر از همان ابتدا به اين درك از هستي رسيده كه امكان دوباره پيوستن او به 
وجود ندارد، ولي در تالشي محكوم به شكست سعي در پناه بردن به كسي » رگديگري بز«

نهايتاً شاعر با درك از اين نيل . غير از او را دارد تا خود را از درد و رنج اين فقدان برهاند
. »دهنده در گور خفته است نجات«رسد كه  محكوم به شكست و افسردگي به اين باور مي

ن نام مي برد، حيث واقع، در حقيقت حيطه اي است كه انسان در نظام سومي كه الكان از آ
اين حيطه همان دنياي مطلوب و گمشده انسان است قبل از آنكه با زبان . پي يافتن آن است

در حقيقت هر انساني در پي افتن كمالي مطلوب و دنيايي آرماني و گمشده . تكه تكه شود
گامي كه انسان ناتوان و افسرده از بازگشت به هن. است كه الكان آن را حيث واقع مي نامد

حيطه خيالي و يكي شدن دوباره با ديگري بزرگ است، سعي در جستجو و يافتن اين ديناي 
  .    آرماني را دارد تا بتواند رنج و درد جدايي و فقدان را التيام بخشد
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٢٣     ديدگاه تحليل روانكاوي ژاك الكان  فروغ فرخزاد از»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«نش شعر خوا

  منابع

 فارسي: الف

 ،زبان، واقعيت و ناخودآگاه: انهاي ژاك الك  سيري در انديشه،)1378(،ارشاد، محمدرضا -1
 .، شهريور و مهر ماهنامه بايا،گفتگويي با محمد ضميران

  .، نظريه ادبي، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز)1386(ايگلتون، تري،  -2
  .، مباني نظريه ادبي، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي، نشر ماهي)1387(برتنس، هانس،  -3
ستان ازمنظر نظريه روانكاواي الكان، ، نقد شعر زم)1388زمستان(پاينده، حسين،  -4

 .42فصلنامه زبان وادب پارسي، شماره

، پژوهش تطبيقي )1390چاپ تابستان(احمدرضا و زارعي، زهرا،  حيدريان شهري، -5
واكاوي تطبيقي أنشودة المطرسياب وايمان بياوريم به آغاز فصل سرد فرخزاد، مجله 

 .ادبيات تطبيقي دانشگاه فردوسي مشهد

 نظريه و پژوهش، ترجمه دكتر محمد جعفر جوادي و دكتر –جان، شخصيت پروين و  - 6
  .، چاپ پژومان چاپ اول)1381(پروين كديور، 

درآمدي به ژاك الكان، ترجمه فتاح محمدي،  ، پيش)1382پاييز(راباته، ژان ميشل،  -7
  .22فصلنامه ارغنون، شماره 

 2،بهار ادبمجله . رخزادپژوهشي نو در شعر فروغ ف، )1388بهار(سوسن پور، شهرام،   -8
)1(: 91 -112. 

، تحول وتعالي انديشه دنياي آرماني درشعرفروغ فرخزاد، )1387تابستان(صادقي، رضا،   -9
 .136-119):11(4 ;)زبان وادبيات فارسي (مجله ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي

 ارههز پايان در فلسفي هاي انديشه: فلسفه پژوهي دودمان ،)1385(محمد، ضيمران،  -10
 .هرمس: تهران دوم،

، شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز شعرهاي برگزيده، تفسير و )1372(حقوقي، محمد،   -11
 .ترين شعرها، انتشارات نگاه تحليل موفق

فروغ فرخزاد، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، انتشارات مرواريد، تهران، چاپ هفتم   -12
  .1352 چاپ اول - 1368

 .، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، نشر تدبير، كتاب الكترونيك)1386(فروغ فرخزاد،   -13

 .57، دورة دوم، ص 1گفت و شنود با فروغ فرخزاد، مجله آرش شماره   -14
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 . انتشارات دستان ، نقد ادبي،)1381(،  حميدرضا،فر شايگان  -15

   .، ترجمه احسان نوروزي، نشر مركز)1385(مايرز، توني، اسالوي ژيژك،   -16
  . چاپ دوم، نشر ني،لكان-  مباني روانكاوي فرويد،)1384(، امتموللي، كر  -17
  . نوروزي، احسان؛ نشر مركز، ترجمه)1385(،  اسالوي ژيژك،مايرز، توني  -18
 .نشر ني.  عليرضا طيب يترجمهت، يونگ و سياس ،)1379(، والتر اودانيك، ولوديمير  -19

 :تهران. ب صارميترجمه ابوطال. هايش ، انسان وسمبول)1359(يونگ،كارل گوستاو،  -20
 .زمستان چاپ دوم،. كتاب پايا با همكاري انتشارات اميركبير
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