
 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر
  220 -  195، 1397شمارة اول، بهار و تابستان  هشتم،ـ پژوهشي، سال  نامة علمي دوفصل

  مادر ـ معشوق ؛آل ايدهمعشوق 
  احمد شاملو درونِ سرماي بردر شعر  »عشق«بررسي لكاني 

  *نرگس مرادي
  ***محمدعلي خزانه دارلو ،**علي تسليمي

  چكيده
سـرودة   درون يِبر سـرما در شعر  »لكان«مقالة حاضر مفهوم عشق را مطابق با مدل نظري 

كه پيش از او  ،»خيالي«و » نمادين« دو ساحت بر عالوهكند. لكان  بررسي مي »احمد شاملو«
اسـت.  » واقـع « كه همان امـر  كند را مطرح ميبدان پرداخته بود، ساحت جديدي  »فرويد«
قادريم عشـق را در سـاحت نمـادين     فقطمتعلق به امر واقع است و ما  عشقْ ،او ديدگاهاز

چراكـه مـا در امـر نمـادين      ،اي ناقص است ما از عشق تجربه ةتجرب ،بنابراين .تجربه كنيم
كند؛ بـدين   ميمطرح را نيز » ديگري بزرگ«لكان  ،اين نظريه در ،ازديگرسو. يمدچار فقدان

عشـق   يتـر  بـزرگ  بـه چيـز   ،او بـا زمـان   معنا كه ما در عشق به يك معشوق واقعي، هـم 
حركـت اسـت،    نمايد و همواره از دالي به دال ديگر در ورزيم. چيزي كه غيرممكن مي مي

يل به مادر را كه ميل به محارم كه به مدلول مشخصي برسد. در اين شعر، شاملو م آن  بدون
ايـن ميـل    لبتها ؛فرستد كند و به ناخودآگاه مي ، سركوب مي»اختگي«ترس از  دليل به ،است
كند. ميل بـه مـادر را    استفاده مي» جايي هجاب«از فرايند  ،بنابراين ؛دكن گاه او را رها نمي هيچ

را  )معشـوق (ديگـري   كوچـك ابـژة   ،در امـر خيـالي  كند و  متعالي و تلطيف (تصعيد) مي
خواهـد نقـش و    سوژه/ شاعر مي در اين رابطة عاشقانه،كند.  مادر مي ـ معشوق گزين جاي

كه محبتي » اكيپ«قيد و رها باشد. عشقي از نوع  جايگاه معشوق را داشته باشد و آزاد و بي
و » اروس«تركيبـي از  يعنـي  و به سود خـويش اسـت؛    ،، نارسيسيگونه مراقبتسويه،  يك

سـاحت    پـذيرد تـا بـه    را نمي شده گمناپذيري معشوق  رس دستسوژه/ شاعر ». استورگ«
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قانون «پازدن به  نوعي پشت سوژه به عشق به بردن پناهنمادين و سمبوليك لكاني وارد شود. 
گزيند و  و جهان سمبوليك لكاني است. او دنياي پر از تنهايي و انزوا را برمي ،، اجتماع»پدر

  .انگيزد كند و اشتياق و آرزو را در او برمي مي راه همدر اين راه خواننده را با خود 
 .، معشوقدرون يبر سرما عشق، لكان، شاملو، ها: كليدواژه

 

 مه. مقد1
پرداز بـزرگ فرانسـوي اسـت. لكـان      يهنظرو  كاو روان) Lacan 1981-1901( لكانژك مري 
). موضـوعات  201: 1382 راباتـه دهـد (  مي  ارائه )Freud( يدفرواز متون  جديديبازخواني 

 بـر  و دانـش علمـي را در   ،ي، فلسـفه شناس انسانچون   يا گستردهي ها عرصهعالقة او  مورد
مطالعات فرهنگي  و ،)gender( يتجنسر نظرية فيلم، مطالعات تأثير لكان د باوجودگيرد.  يم
همان). لكان در ديـدگاه تـازة   دانست (ي كاو روان و ،ادبي ،پرداز فلسفي يهنظرتوان او را  يم

 سوسـور ي سـاختاري فردينـان   شناسـ  زبـان هـاي   يـدگاه دات فرويد، از نظري بر عالوهخود، 
)Ferdinand de Saussure(، اشـتراوس   ي كلـود لـوي  شناسـ  انسـان ي و شناسـ  قومهاي  يدگاهد

(Claud Le’vi Strauss) )2009 -1908(، رومـن ياكوبسـون   ،روسـي  شـناس  زبان ينيز آرا و 
(Roman Osipovich Jakobson)، ه استات خود را گسترش دادو نظري استفاده كرده.  

ديـدگاه  . ازكنـد  استفاده مي يري ايدة ساحت نمادينگ شكلات سوسور در ياز نظرلكان 
. هـر  شـود ي ديگر مشـخص  ها واژهكند كه تمايزش با  يمسوسور، هر واژه زماني معنا پيدا 

ي ديگـر و  ا نشـانه مـا را بـه    اسـت  تشـكيل شـده  مفهوم) مدلول (واژه) و دال (نشانه كه از 
يابد.  يمادامه چنان  همدهد و اين زنجيره  يمطور آن نشانه ما را به نشانة ديگري ارجاع  ينهم

ي نيسـت كـه بـه    ا واژهزبان متشكل از دال يـا   كند كه مطابق نظر سوسور يملكان استدالل 
 ديدگاهاز. ندنيز امري ثابت نيست و مفهومزيرا از ديد او مدلول  ،يابدمدلول يا مفهومي ارتباط 
  همان). ( دهد يميي است كه به دالي ديگر ارجاع ها واژهيا  ها دالاو، نظام زباني متشكل از 

 ي لكانيكاو روان. در دهد را توضيح ميي سوسور ناخودآگاه شناس زبانلكان با استفاده از 
 كـه  است معتقد فرويد ماننده لكان). 111: 1388 كليگز(است د وجو  كلناخودآگاه اساس 

لكـان،   يـد امـا ازد  ،گيـرد  ميازجانب پدر شكل  آميزي محرم منع درپي كودك در ناخودآگاه
 مجاز و استعاره همانند است حاكم آن بر كه قوانيني و دارد زبان ماننده يناخودآگاه ساختار

 ). 87: 1383 للي(مو است كل از جزء

 جـايي  جابـه و  يجـاز ا يجا به ترتيب بههستند كه ژك لكان  اي دو مقوله استعاره و مجاز«
 اين بر(همان).  »است گرفته  كار به )ناآگاه هستند يرضم ياصل يسممكان يدكه در عرف فرو(
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دهد و معتقـد اسـت كـه سـاختار      يميگاه سرچشمة معنا قرار در جااو ناخودآگاه را  ،اساس
مـا   ازطريـق زبـان   ،او گاهكند. ازديـد  يمهاي اجتماعي را تعيين و تنظيم  يتموقع ناخودآگاه
توانـد   ينمـ ي ا سـوژه هيچ  ،بنابراين .ييمبگوزبان سخن  ازطريقما  كه ايننه  ،گويد سخن مي

منـد همـواره در    گو و ميل سوژة سخن ).Booker 1996: 38( خارج از مدار كالم هويت يابد
 »كـودكي « مشابه ـيرمس براي متفــاوت مرحلة سه از لكاننظرية لكان قرار دارد.  ةهست
 امـر « )،the real( »واقعـي  امـر « از: اسـت   عبـارت  كـه  ديگو يم سخن »سالي بزرگ« به

  ).the imaginary order( »نمادين امر« و )،the imaginary order( »خيالي
، هابـودن شـعر   . الهامي و فورانياز شاعران مطرح در ادبيات معاصر فارسي استو شامل

را از شـعر شـاعران    شـاملو يي است كه شعر ها ويژگي ها بودن آن و نثرگونه ،كوتاهي طولي
شاملو تا هنگام چـاپ   ةشد سروده هايشعر براين، عالوهد. كن معاصر فارسي متمايز ميديگر 
 ،ديگـر  ازسـوي ). 2011 (باران و دگرگوني شده است ،تصحيح ويرايش، خوش  دست تر كم

پـذيري   ست و شعر داراي ابهام استعداد تأويلا ي كليدي شعر شاملوها ويژگيديگر ابهام از 
  و يافتن معاني متعدد را دارد. 

ـ ن نيتر عنوان مناسب شعر او را به تواند يم ها يژگيو اين آن بررسـي   بـراي  ية شـعر مون
بررسـي   بـراي ي گويـا  ا نمونـه  درون سـرمايِ  برشعر زباني قرار دهد.  يها ازديدگاه لغزش

  ازديدگاه قلمروهاي لكاني است.
  

  ي و رويكردشناس روش. 2
و با رويكرد تحليل محتوا  كهلكان است  ازديدگاهي شناس روانرويكرد  بر مبتنياين پژوهش 

كنـد. ايـن پـژوهش در     يمـ مـتن كمـك    تـر  گستردهلكان، به شناخت  ةيري از نظريگ بهرهبا 
. كند مي تحليلرا  درون سرماي بر تصويري شعري زباني و ها نشانهمفاهيم لكان  چهارچوب

ين تر مهماما تالش شده است  ،جزئيات مفاهيم لكان منظور نشده است ةهم ،در اين تحليل
  .شودمفاهيم مطرح 

  
  يقتحق ةيشين. پ3

ـ و انتشار مقا هفتاد ةده به  مربوطتفكر لكان در ايران  ةآشنايي با نظريات و شيو در  هـايي  هل
از الـي راگلنـد   » رانه مرگ نزد لكان« نام باي ا مقاله ،مشانزده ةدر شمار است. ارغنون ةمجل
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 طـور  بـه كـه  اسـت  ي ا مقاله، نخستين منتشر شده است كه درواقع پور شهريار وقفي ةترجم
، ارغنون 22 ة). در شمار51: 1389 (سادات فخر را مطرح كرده است مشخص مفاهيم لكاني

چاپ شـده اسـت    فتاح محمدي ةاز ميشل راباته با ترجم» درآمدي بر ژاك لكان پيش«ة مقال
  .داردتفكر لكان  ةقبولي براي آشنايي با شيو شروع خوب و قابل كه

او به زبـان   هاي لهو مقا ها يران سخننشدن  ترجمه ،اولي به نظريات لكان توجه كمعلت 
 شـود  يمـ باعـث  اسـت كـه   زبان و سبك دشوار لكان در بيان نظرياتش  دوم، است. فارسي

 هشـتاد،  در دهـة ي او دچـار مشـكل شـود.    هـا  دهيـ ا فهـم  قابلخواننده در دريافت ساده و 
بـه تحليـل كوتـاه     شـود  ميادبي محدود  در متونكاربرد نظرية لكان  به  مربوطي ها پژوهش
سـال  اسـت. در  منتشر شده  فلسفه ماه كتابدر كه ) 1381( ي از اسحاقيانآباد دولت كليدر
از ي بيان كـرده اسـت.   كاو روان ازديدگاهنكاتي در تفسير متون ادبي  دهاحمدزاشيدة  ،1386
، 1388در سـال   توان به دو مقاله اشاره كـرد:  مي ن ادبيولكان در مت يهاي كاربرد آرا نمونه

از » شـاملو  هملتانه بر شعر كاو رواننقد «اخوان، و نيز  زمستانمقالة پاينده در بررسي شعر 
  .يزدخواستي و ديگران

توان  كه مي استشده  تر بيش شده چاپي ها پژوهشتعداد  تاكنون نود ةابتداي ده از
بررسـي  «؛ »خوانشي لكـاني از شـازده احتجـاب گلشـيري    « ةمقال زير اشاره كرد: به آثار
نجوميـان؛ بررسـي دو شـعر از سـهراب      از »ِ مصـطفي مسـتور  رو يادهپ يرو عشقكتاب 

 ةنام غم ؛نظامي شيرين و خسرواز شيري؛ بررسي » از لكان تا موالنا«سپهري از سعيدي؛ 
 ؛ بررسـي بيهقـي  تاريخحكايتي از  ؛اثر احمد محمود ها همسايه ؛ بررسيسهراب و رستم

 ؛هـدايت  كـورِ  بـوف شخصـيت گشتاسـب، راوي    ؛ بررسي»اشعار موالنا و اشعار سنايي
  . كور بوفپريشي  روان
دانشـجويان   بـه   مربـوط  تـر  بـيش هايي هم كه در اين زمينه نگارش شده است  نامه يانپا
هـاي نويسـندگان    نامـه  يشنمـا  ها، نامه اين پاياندر  .هاي خارجي است ي هنر و زبانها رشته

است.  شدهي بررس...  و ،شكسپير ،خارجي چون آنتوان چخوف، هارولد پنيتر، يوجين اونيل
ـ  اشـاره كـرد:   ارشد نامة يانپاتوان به اين دو  ميهاي فارسي  نامه يانپا جملهاز  يعرفـان  ةتجرب

  . از ادبيات كودك و نوجوان بررسي چند داستان و ،يگريموالنا و د
است در آغاز بـا مـدل    ضروريرا تبيين كنيم، لكان  ازديدگاهكه مفهوم عشق  آن از  پيش

» امـر واقـع  «و  ،»امـر خيـالي  «، »امـر نمـادين  «چون  همفكري لكان و اصطالحات نظرية او 
  شويم.  آشنا
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  لكان ازديدگاه. رشد رواني سوژه 4
 ،امر خيالي، امر نمادين ةمرحلاعتقاد لكان، انسان/ سوژه مراحل رشد رواني خود را در سه  به

  گذارد. و امر واقعي پشت سر مي
  

  ياليامر خ 1.4
جسم خـود را   ي سوژه است. نوزاد در هنگام تولدمراحل رشد روان نيتر مهماين مرحله از 

علت همين  به .كند يماجزايي جدا از هم حس  صورت بهو  پارچه يكريغمنفصل و  شكلي به
و در ارضاي نيازها و احتياجاتش نيازمند ا ش است.والدين به  وابسته شدت بهانفصال كالبدي 

كالبـدي ناهماهنـگ و موجـودي وابسـته      عنوان بهدرك نوزاد از خود  ،بنابراين .هاست آنه ب
ي كـودك منشـأ اصـلي    هـا  رانـش هماهنگي در  نبود يند نيست و اينآ الً خوشبراي او اص

  .)Barker 2003: 153( استاضطراب و هراس وي 
كه با مادر يكي است و بين خود و مادرش تمـايزي   پندارد يمي ماهگ ششنوزاد حتي تا 

) the mirror stage( ينگـ يآبـا ورود او بـه مرحلـة     زمـان  هـم . اين تصوير كـودك  گذارد ينم
هراس و اضطراب كودك از وابستگي محرك اصـلي   ).Habib 2005: 555-558( زدير فرومي

، دهـد  يمـ لكان هستة اصلي امر خيالي را تشـكيل   براي مرحلة آينگي است. مرحلة آينگي
تصـوير خـود را در آينـه     بـار  اولـين كه كودك براي  رديگ يمچون امر خيالي زماني شكل 

تصـوير كـودك/    توانـد ب ي باشد كه زيهرچ تواند يمجا بايد ذكر كنيم كه آينه  اين . درنديب يم
صورت مادر يا هر چيز ديگري باشـد. ايـن    تواند يمسوژه را در خود بازتاب دهد. اين آينه 

شخصي منفرد  مثابة بهخود را  نوزاد طي آن كهي پيشااُديپي و پيشازباني است ا مرحله مرحله
در اين زمان وجهي از روان و نفس انسان كه فرويد آن را  ).Barker 2003: 108( شناسد يبازم
 خـود  ريتصـو واجهـة كـودك بـا    . م)148: 1383 مـوللي ( ابدي يمشكل  نامد يم )ego( اگو

 پارچـه  يـك تـي  كلي عنـوان  بـه  بار اولينخود را براي  ، زيرااستنويدبخش يك پيروزي نيز 
و ايـن   كنـد  يمـ ي همـان  نيـ ا آل ايـده  اگـويي  مثابـة  بـه . كودك با تصوير خودش شناسد يم

كه بـا   كند يمي گذشته است. كودك تصور ها يناخرسندمنزلة رهايي از تمام  بازشناسي به
ديگري را نيـز كسـب كـرده     عنوان بهرضايت مادر  پارچگي يكبه اين تسلط و  يابي دست

، برد ينميي جا به، اما بايد گفت كه اين شادماني راه شود يماست و غرق در شادي و شور 
ط ايـن تسـل  «سـرابي بـيش نيسـت.     ط كـودك و تسل پارچگي يك لكان، اين ازديدگاه زيرا
ك بـه كنتـرل و تسـلط واقعيتـي     ي اسـت كـه بـه ميـل كـود     دسـت  شيپلكان، نوعي  زعم به

  ).Barker 2003: 153( »بخشد يم خيالي
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ي اگويي كـودك، او  ريگ شكلرابطة مادر و فرزند است. با  نكتة ديگر در مرحلة آينگي
وحدانيتي كه ميان كـودك و   ،درواقع .كند يمعنصري جدا از مادر تعريف  عنوان بهخود را 

عنصـر   عنـوان  بـه كـودك خـود را    كـه  ايـن  از بعدديپي وجود داشت، مادر در مرحلة پيشااُ
مـادر را نيـز    چنـين  هـم . كـودك  شـود  يمـ شناسد، دچار دگرگوني اساسي  بازمي جداشده

ديگـري   مثابـة  بـه يعنـي بـازتعريف مـادر    . «كنـد  يمـ موجودي جدا از خود درك  عنوان به
ي تـوهم خيـالي ديگـري نيـز     ريـ گ شـكل اين فرايند باعـث  ). Lacan 1988: 140( »كوچك

ي تمـام  بـه ديگـري)  مـادر ( ميـل   پندارد يمكودك در اين مرحله شود. به اين شكل كه  مي
ديگـري كوچـك)،    مثابـة  بهمادر (در ساحت خيالي، كودك و  بيترت  نيدبمتوجه اوست. 

 زيـ آم محبـت فرويد، ايـن رابطـه را صـرفاً     تبع به ،. لكاناند اي دوجانبه يا خطي درگير رابطه
فرويـدي حـاوي    تعبيـر  بـه ، يـا  استو معتقد است اين رابطه حاوي خشونت نيز  داند ينم

باري  ) است. لكان اين رابطه را به مبارزة مرگزيآم خشونتو هم  زيآم محبت(هم  نيمهرآگ
 جـدايي  از نيـافت  آگاهي همين. )ibid.: 155( كند يمهمانند مبارزة ارباب و بندة هگل تشبيه 

  كند. مي ايجاد فقدان نوعي و دلهره »ديگري« وجود امكان و
  

  امر نمادين 2.4
 ةگفتـ  پدر به«را پر كند.  )نبود قضيب( خواهد فقدان مادر شود مي تر مي كودك وقتي بزرگ

گـذارد:   هـا را پايـه مـي    (قانون پدر يا نام پدر) نخستين ممنوعيت ‘‘قانون’’ چون هملكان، 
شـود كـودك خواهـان     او متوجه مـي ). 193: 1388 يمي(تسل »ممنوعيت نزديكي با محارم

گـويش   پاسـخ » ديگري«ه است و تقاضا دارد كه آن وحدت اولي د و بازگشت بهپيوند مجد
ايـن وضـعيت بـراي او الزم     امـا پايان دهـد،  » فقدان«ه برگردد و به باشد و به وحدت اولي

كاركرد  )the name of father( »نام پدر«مند و فرهنگي بدل شود.  است تا به موجودي نقش
كنـد و وحـدت مـادر و     آميز كـودك تحميـل مـي    نماديني است كه خود را به دنياي توهم

بلكـه ميـل مـادر     ،فهمد كه مادر به او متمايل نيسـت  شكند. كودك مي مي  كودك را درهم
سـان از اُبـژة    همان پدر (ديگريِ ديگر) است. بـدين » ديگري«است. اين » ديگري«سوي  به

كـودك گمـان   ). 100: 1383 يل(مـول » شـود  مندي مادر آگاه مي سهم او در رضايت«پدر و 
دارندة  شدة خود بايد همانند پدر شدن به مادر و رسيدن به نيمة گم كند كه براي نزديك مي

و چـون فاقـد آن اسـت، دچـار      كندسوي خود جلب  فالوس باشد تا بتواند ميل مادر را به
  شود. مي» فقدان«حس 
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لكان، احساس فقدانِ هميشگي ناشي از عبور از مرحلـة خيـالي در سـوژه     ازديدگاه
فاق بيفتـد، ايـن   شود و اگر هم اين ات ي جبران نميا ماند و اين فقدان با هيچ ابژه باقي مي
زيرا مبناي وجودي انسان خأل و فقـدان اسـت. سـوژه     ،داردتي موق حالتي شدن برآورده

كـه بتوانـد ايـن خـأل را      است» هاي ديگري كوچك ابژه« دنبال بهبراي جبران اين فقدان 
 »اُبـژة ديگـري كوچـك   « نيـافتني اسـت.   اُبژة مطلوبِ سوژه همواره دست اماجبران كند، 

 كنـد  يمـ شـماري داللـت    يبي ها مدلولاستعاره دارد و به همين دليل به  مانندساختاري 
)Evans 1997: 110-111(. مادر و كـودك را در  ةوحدت دوسوي» نام و قانون پدر« ،بنابراين 

شود  پايان نمادين پرتاب مي بي )signifier( هاي  دال ناچار به ساحت شكند و كودك به مي  هم
  دهد. و مادر را شكل مي ،گانة كودك، پدر و ساختار سه
مان قوانين ه) the meta other( يا نام و قانون پدر يا ديگري بزرگ ،نظم نمادين ،درواقع

گذر از مرحلة آينگي و آموختن زبان تالش  از  پسكودك  .اند و هنجارهاي حاكم بر جامعه
. )20: 1392 ژيـژك ( هـاي خـود را انسـجام بخشـد     پراكنـدگي  كـردن آن  كند با درونـي  مي

همـان   ،كلي نظام نمادين و زبـان درواقـع   طور م و قانون پدر و بهسوژه با پذيرش نا  كودك/
طـور كامـل    هرگز با سوژه به» ديگري بزرگ«يابد.  ديگري بزرگ جانشيني براي نام مادر مي

ديگربودگي بنياديني است كه هستة ناخودآگاه ما  ديگري بزرگ ،حال بااين .شود همانند نمي
هاي پيشااُديپي و  با ورود به مرحلة نمادين خوشيسوژه  ).67: 1388 هومر( دهد را شكل مي

دهد. فرايند ورود سوژه به امر نمـادين و   شده نشان مي صورت اُبژة منع به باني خود راپيشاز
كودك را از شيريني وحـدت اوليـه و    تمام خوشي و لذت را در تصرف داردديگري  كه اين

شـود سـوژه    باعث مي كه اي گونه كند؛ به ميكليت و هويت منسجم دوران پيشااُديپي محروم 
  دچار فقدان شود.

 بـه   وابسـته واحد وجود نـدارد و حيـات و مـاهيتش     معناي بهر لكان، اساساً سوژه ازنظ
در  :دهـد  محوري در ابعـاد مختلـف تئـوري لكـان خـود را نشـان مـي        است. ابژه» ديگري«

هم علت و هم » ديگري«در بحث ميل كه و گيري سوژه؛ در ورود او به زبان نمادين؛  شكل
زبان  ).96: 1386 احمدي( معنا ندارد» ديگري«بدون كالم، سوژه   غايت سوژه است. در يك

كنيـد كـه شـيء     ها استفاده مـي  از واژه زماني هميشه با فقدان يا غيبت در ارتباط است. شما
داشت،  نظرتان حضور ندارد. اگر دنياي شما داراي جامعيت تمام بود و هيچ غيبتي نمي مورد

جدايي از آن احساس  دليل به ،سوژه). 116: 1388 كليگز( نبوددر آن صورت نيازي به زبان 
جويد كه او را به آن عالم وحدت و وفور نزديـك    س فقدان، چيزي را ميو ح پارچگي يك
را در بودگي پيشازباني با مادر  چه ياد مادر و يكي هرآن«شود كه  به همين دليل گفته مي .كند
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 »اسـت  “ابـژة ديگـري كوچـك   ”ضمير ناخودآگاه سوژه/ انسـان زنـده كنـد، مصـداقي از     
  شمارند. هاي كوچك بي و به همين دليل ديگري )36: 1388  پاينده(
  

  امر واقع 3.4
تنها بـا   يكي از سه مرحلة تكامل نفساني، وارد نظرية لكان شد و نه ،امر واقع ،1953در سال 

 سـاحت ايـن   ).Evans 1997:159-161( امر خيالي كه با امر نمادين نيز در تضاد قرار گرفـت 
هـاي ديگـري    ابـژه «اي از  ل از مجموعهقرار دارد و متشك» امر نمادين«و » امر خيالي«وراي 
(جداشـدگي از مـادر) اسـت.    » فقدان«ها نمادي از نخستين  است كه هركدام از آن» كوچك

شدني دارد  نيازهاي ارضا فقطو  است كودكي كه هنوز دچار اين جدايي نشده ،گفتة لكان به
گذارد در امر واقع اسـت.   نمي كند چه نيازهايش را برآورده مي ميان خود و آن و تمايزي هم

داد؛ به اين دليل هيچ غيبت  امر واقع، مركزي (ذهني) است كه اين وحدت اوليه در آن قرار«
 زمـاني  ي به اين حيطـه رس دست« ).116: 1388 يگز(كل »يا فقدان يا نبودي در آن قرار ندارد

برعكس امر نمادين كه سراسر فقدان است، ايـن   .شودشكسته   هم است كه حصار زبان در
 اسـت  ايـن  گيرد مي پي را آن ژيژك كه لكاني ايدةمحدوده سراسر وفور و نعمت است. 

 »شـود  نمـي  نمـادين  و آيـد  درنمـي  زبان انقياد تحت كامل طور به گاه هيچ واقع امر كه
    ).53 تا: بي (زائري
 واضـح  و اسـت  گرفته قرار بسيار تغييرات خوش  دست اقعيو امر ،او رتفك و لكان آثار در
 تدريج به لكان اما داشت، رتصو و خيال بلمقا معنايي منحصراً ابتدا مفهوم اين است. نشده  بيان
 نيسـت،  واقعيت واقع از او منظور ).Lacan 1993: 191( گذاشت تمايز واقعيت و واقع امر ميان
 القـا  سـوژه  به »بزرگ ديگري« با ردبرخو در و دارد زباني ساختاري لكان ديداز واقعيت چون
 و دال رابطـة  و زبـان  نظـام  وارد و اسـت  ناپـذير  داللت »واقع امر« كه است معتقد او شود. مي

 ).Lacan 1988: 66( نـدارد  وجـود  آن بـه  يرس دست امكان گاه هيچ ،بنابراين .شود نمي مدلولي
 .كنـد  مـي  لمـس  را مـادر  انـدام  و خود تن ضاياع او است. نيافته دست خود كشف به نوزاد
 اي گونـه  به واقع امر .كند مي حس را كليتي بي شدة تكه تكه يعضاا ها كردن لمس اين با كودك
 امر به ديگر دهيم، سامان را پراكندگي اين بخواهيم اگر و دارد وجود خارج جهان در پراكنده
  ايم. رسيده نمادين

اي در مرزهاي امر نمـادين و امـر خيـالي قـرار      گونه امر واقع به ،طوركه گفته شد همان
امر واقع براي لكان آن بخش از تجربة زندگي است كـه كـامالً درون    ،ديگر عبارت به .دارد
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با واردشدن به امر نمـادين ارتبـاط   ). Homer 2005: 102( گيرد اي زبان قرار نمي نظام نشانه
خارج از امر نمـادين بـه وجـود خـود ادامـه      «امر واقع  اام، شود انسان با امر واقع قطع مي

ها و مشخصات امر واقع  لكان، پربودن از ويژگي ازديدگاه ).146: 1385 پيركلرو( »دهد مي
گـرفتن شخصـيت اجتمــاعي و    كـودك بـا واردشـدن بـه دنيـاي نمـادين و شـكل       . اسـت 

ناخودآگـاه خـود نگـه    در آن را كنـد و   ش، آن فقدان وحدت اوليه را حـس مـي  ا فرهنگي
 خواهد كه بـه آن دوران برگـردد.   دارد و مي راه هم و حسرت آن دوران را بهر ازاين ؛دارد مي

در هـم   كـه  اي گونـه  ؛ بـه ي وجـود نـدارد  مشخصاو، بين اين سه قلمرو مرزبندي  ازديدگاه
  تداخل دارند.

 تيشخصـ ي ريـ گ شكلر فرايند د ها آنو تأثير  گانه سه   ي ها نظمتعريف  از  پسلكان 
ت و رسـيدن بـه لـذ   » فقدان«ي غلبه بر . انسان براكند را مطرح مي» فقدان« مسئلة انسان

) مدام از يك ميل بـه ميلـي   استي افتنين دست(كه مطلقاً  شده گمغايي يا اُبژه و مطلوب 
 جاكـه  ازآن«و  رديگ يمقرار  انيپا يبو  وقفه يبيي جو و جستديگر در گردش است و در 

آدمي در امـر خيـالي و دوران    ةابژيادآور نخستين مطلوب و  شده گمبژه و مطلوب اين اُ
 رفتـه  ازدسـت ي ا ابـژه آميـزي،   قانونِ منعِ محرم ةهمواجبا  زمان هموحدت با مادر است، 

اين حركـت مـدام و پيوسـته از يـك      ).Regland-Sullivan 1995: 89( »شود يمخوانده 
نظم  در) desire( »اشتياق«مطابق  كه گريدي ديگر و از يك ميل به ميلي ا نشانهنشانه به 

 ابدشدن دست ي به نقطة رضايت و برآورده كه آن يب ابدي يمادامه  چنان همنمادين است، 
)Homer 2005: 88-90.(  

  
  لكان ازديدگاه . مفهوم عشق5
 تـر  بـيش ، پرسشي دشوار است، زيرا موضـوع لكـان   ديگو يمعشق چه  درموردلكان  كه اين

ي جـد  طور به اش تحوالت فكري طياو دربارة عشق  اتينظر براين، عالوه .تمنامندي است
. اسـت » فقـدان «و » تمنامندي«است. ساختار محوري تفكرات لكان حول محور  افتهي رييتغ

 ضـيافت  ةو نقـد رسـال   قلبـي  انقـالب از سمينار  ژهيو بهعشق  درموردوار لكان  پيوند شبكه
 انكـور  ناريسـم . ايـن مبحـث در   ابـد ي يمـ ادامـه   اش و در آثار بعدي شود يم آغازافالطون 

)Encore( )5- 1 :2015 برادري( رسد يم) به اوج خود هم باز(.   
اسـت. لمـس شـوريدگي و تمتـع     » امر واقـع «تالقي ما با  محل »عشق«لكان،  ازديدگاه
مـا را دمـي    درك زندگي و هستي رنگارنگ و غيرقابـل شود.  ي ميسر ميا لحظهمحض براي 
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 ).Paul Ricoeur 2007: 55( ميشـو  و ما سرشار از حس زندگي و تمنامندي مي كند يملمس 
سوژه در امر نمادين ناممكن  قرارگيري انسان/ دليل به» امر واقعي«لكان، تجربة  ازديدگاه

ايـن   ؛پـردازد  يمـ يي گو ضهينقاست. ذات عشق پر از نقيضه است. لكان دربارة عشق به 
 )..ibid( استعشق پارادوكسيكال  چراكه ،ذات عشق است به  مربوطيي گو ضهينق

منظر فرويد تا لكـان، هيچكـاك تـا روالن بـارت بـا      عشق از درمورد ها ديدگاه نيتر مهم
 است» دادي شخصي صحنه و روي« سان به. عشق ابندي يمو تالقي  خورند يمگره  ديگر يك
ي هـا  ضـرورت و  هـا  دالو محـل تالقـي    كنـد  يم رازهاي زندگي ما را برمال نيتر قيعمكه 

مـان  آل ايـده درحالت شوريدگي، درحال فرافكني ما فرويد،  قول به رو نيازا. شود ميمختلف 
هـر  ). Paul Ricoeur 2007: 54( ميپرسـت  يمـ مـان را در او  آل ايـده و  يمبر ديگري و معشـوق 

عشـق و عاشـقي مـا     درحالـت  رو نيازا ؛است» خودشيفتگي«عشقي در هر حالتش يك 
 ميخـواه  يمـ چه بوديم يا  و آن ميپرست يم. ما در ديگري خويش را ميريپذ ضربه شدت به

خودمـان   آل ايدهمثل تصوير اول از نارسيست يوناني، فقط تصوير  ،باشيم. ما در ديگري
كـه   ميپرسـت  يمـ ي متنـي را  مـا در ديگـر   ،ديگـر  زبان . بهشويم مي و عاشقش مينيب يمرا 

يـك  «عشق فقـط   )Vertigo( سرگيجههيچكاك در  قول به. يا ميا گذاشتهجا  ناخودآگاه آن
حـال   )..ibid( سـت يناصـلي   كه ايناست. » رونوشت و كپي از رونوشت و كپي ديگري

عاشـقي   درحالـت  كـه  ايـن . كنـد  يتـر مـ   مشخصو  تر يقوو نگاه فرويد را  ديآ يملكان 
ماننـد نارسيسـت در رودخانـه، تصـوير خـويش را       ،»آينـه «رمانتيك يا شوريده، مـا در  

شدن با تصوير خويش خود را بـه   براي يگانه كهكه همان تصوير ديگري است  مينيب يم
ي مـاهگ  هجـده آينه و مابين  ةمرحل. يا چون كودكي كه در شود يمو غرق  اندازد يمآب 

كه اين تصـوير يگانـه و    كند يمو خيال  نگرد يمي به تصوير خويش در آينه سالگ سهتا 
با  ميخواه يم .پدر) استمادر (تصوير  تيدرنهاكه اين تصوير  داند ينمواقعي اوست و 
 كـه نفرتي است. يك حالت خيالي است  عاشقي هميشه عشق/ ناچار بهاو يكي شويم و 

نمـادين و   بديل شـود؛ وارد زبـان شـود؛   ت» عشق«براي عبور از بحران محكوم است به 
  )..ibid( شود تحول قابل

ما با زبان سخن بگوييم، زيرا زبان ناخودآگـاه   كه اين، نه ديگو يمما سخن  ازطريقزبان 
خارج از مدار كالم هويـت داشـته    تواند ينمي ا سوژهي كرده است و هيچ زير هيپاانسان را 

نام  وسيلة به. هنجارهاي خانوادگي كه كند يمسوژة انساني صدق  درموردكه طور همان ،باشد
  .دهد يماولين كالمي است كه به نوزاد هويت  شده جادياپدر 
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 اين مدار براي مثال،. مي آنها حلقه. من يكي از شوم يمدر مدار كالم است كه من ادغام 
، زيـرا  يمها آنتكرار  به  محكوم، من ه استمرتكب شداو كالم پدرم است. اشتباهاتي را كه 

مـن   جاكـه  ازآننـه صـرفاً    اسـت.  گذاشـته  كه پدرم برايم به ارث ام ملزم به فراگيري كالمي
مـن   ةفيوظزنجيرة كالم را متوقف كند و  تواند ينمپسرش هستم، بلكه به اين سبب كه فرد 

بـه   ).Lacan 2002: 89( منتقـل كـنم   يگـري است كه آن را در شكل منحرفش به د ينا يقاًدق
 شـيوة  بـه ي عشق افراد تغيير چنداني نكرده است. مـا  ها تجربه ،تاكنوناز گذشته  همين دليل

  .شويم يمتجربة پيشينيان خود عاشق 
آيـيم و درابتـدا    كه در زبان به دنيا مي ها با آن لكان ما انسان قول بهطوركه گفته شد،  همان

عنـوان   كنيم، زيـرا بـه   عشق را تجربه مي كالم است كه وجود دارد، اما در رابطة انساني ابتدا
هـاي بعـدي ماسـت. ابتـدا      و بستر تمام عاشـقي  آغازشويم كه  رو مي هيك نوزاد با مادر روب

و  ،پـدر  ،عنوان سوژه در لحظة عاشـقي از مـادر   سالي به سپس در بزرگ ،عنوان يك نوزاد به
 قـول  بـه  اكنوناستي كه خواهيم كه ما را دوست بدارند، طلب و درخو ها مي هاي آن جانشين

مـا  گويد پس بگذار دوست داشته باشيم.  گردد و مي سوي ما بازمي معكوس به شكل بهلكان 
 كنيم تا با او دوبـاره كامـل شـويم    گرديم كه كمبودش را حس مي چيزي مي درپيدر عشق 

  .)5 - 1 :2015 برادري(
تـوانيم بـا    مـا نمـي   :شـود  مـي  آغازجا   لكان به عشق نيز از همين )يكاو روان(انتقاد 

وحدت وجود با معشوق و ديگري  يگانگي و درپيديگري يگانه شويم، زيرا عشقي كه 
به شكست است؛ چنين عشـقي يـك حالـت نارسيسـتي و خودشـيفتگانه        محكوم است
نگـرد و عاشـق    . عاشق در معشوق چون نارسيست به تصـوير خـويش در آب مـي   دارد

 »درآمـدي بـر نارسيسـم   «فرويـد در مقالـة    لقـو  بـه شـود.   خويش مـي  آل ايدهتصوير و 
)Zur Einführung des Narzißmus (داريـم كـه    شيفتگي ما چيـزي را دوسـت مـي    درحالت

تواند آيندة ما باشـد. حتـي عشـق بـه يـك ابـژة بيرونـي نيـز عشـقي           گذشتة ما بوده يا مي
د. نگرديم كه مواظبمان باشـ  پدر و مادرمان مي دنبال بهنيز  اكنونزيرا ما  ،خودشيفتگانه است
مان كند يا مردي را دوست داريم كه مواظبمان باشد. اين  ورزيم كه تغذيه ما به زني عشق مي

  (همان). گرانه است عشق نمونة عشقي تكيه
، تـابع  تـر  بـزرگ و در ابعاد  ،، ابتدا سوژه تابع قانون پدر در خانوادهتر كوچكدر مقياس 

از ايـن قـوانين سـرپيچي كنـد. درصـورت نافرمـاني        توانـد  ينماع است. سوژه قانون اجتم
شدن او  ، اين سرآغاز انزواي سوژه و نزديكشود يمي طرد نمادين لكان ةجامعاز  خود خودبه
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پازدن  ي پشتنوع بهسوژه به عشق  بردن پناه. )47: 1392 فرد و يدريحاست (واقع  ةگستربه 
  ة نمادين لكاني است.گسترجتماع و به قانون پدر و قانون ا

و رسيدن به بلوغ و ديالكتيك عشق و عشـقي  » طلب عشق«براي گذر از مرحلة  اكنون،
عنوان ضلع سوم وارد شود و به ما بياموزد  و كمبود به ،»فقدان«حس  ،»نام پدر«تمنامند، بايد 

نـوعي بـه    وان هم بهكمبودهاي خويش و ديگري را قبول كرد تا بت ،كه بايد نام و قانون پدر
رو  در تعليق و تحول است. ازاين زيرا عشق ملتهب ،يگانگي رسيد و هم مرتب تحول يافت

هـاي   چشـيدن عشـق   درعينشويم كه  ما در دوران عاشقي مجبور مي ،فرويد و لكان قول به
نه معشوق ،سوژه نه خويش كه اينواهي است.  كه اين خيالْ متوجه باشيمزمان  هم مختلف، 

ـ    چه ما بـه  را بپذيريم. آن» رانة مرگ«شناسد و  نه عشق را كامل ميو  ا معشـوق  تنهـايي يـا ب
ايتي از عشق است و هميشه روايـات ديگـر و   رودرواقع،  .بر كمبود استوار است آفرينيم مي

و بـه عقـب    هـا و دنياهـاي نـو آفريـد     . بايد روايـت وجود داشته باشند بهتري ممكن است
  زيرا بازگشت به امر خيالي ناممكن است. ،)7 :2015 برادري( بازنگشت

طور خالصه اگر بخواهيم عشق را با سه ساحت لكاني تعريف كنيم، بخـش نمـادين    به
درگيـر   دو ما را با خـو  انگيزد را برميكاوي ما  عشق و معشوق همان بخشي است كه كنج

قـادر  مـا   رو ؛ ازايندكن و لمس حقيقتي ناآگاه وادار مي ،تپش قلب ،ما را به لرزيدن .كند مي
پـدر و مـادري    يـا  زنـي خيـالي   . بخش خيالي عشقْشويم ميها  ها و تشابه تفاوت دركبه 

و  ،بـراي مـا زيبـا، باشـكوه     علتبه همين  ؛خيالي است كه اين معشوق به او شباهت دارد
. ايـن  اسـت  نشـدني  مسحوركننده است. بخش واقع عشق، اما همان بخشي است كه بيـان 

محل شـيدايي و خلسـگي عاشـقانه اسـت و عجيـب       .كند زبان مي و بي ما را متحير بخش
 خـورد  پيونـد مـي  » سـانس زنانـه  زن و ژوئي«نگـاه لكـان بـا    جاست كه ايـن بخـش در   اين

)PaulRicoeur 2007: 13.(  
 ةي است (امري كـه در حـوز  امر واقعطبيعتي وحشي درون  عشق«در مدل نظري لكان، 

. عشق اما براي مـا فقـط درون امـر نمـادين     )102- 101: 1391(نجوميان  »ما نيست) ةتجرب
ـ   گـاه  چيه، يمي فقدانما درون امر نمادين دچار نوع كه جايي ازآنتجربه است.  قابل  ةبـه تجرب

مـا بـه    .ي ناممكن اسـت ا تجربهعشق همواره  ة. تجربميابي ينمكامل و تمام از عشق دست 
ما عشـق  . انجامد ينمبه پيوندي كامل  گاه چيه، اما اين نزديكي ميشو يمقلمرو عشق نزديك 
، ميكن يمبه قلمرو فرهنگ وارد  تيدرنهاو  ،ميآور يدرم، به نظم ميكن يمرا با امر نمادين رام 

است كه عشـق را بـا شكسـت، تـراژدي، مـرگ،       انيپا يبشدن به بهاي فقداني  ولي اين رام
  .(همان) كند يم راه همو غياب  ،اندوه، رنج
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  درون سرماي بر. شعر 6
  همة

  دلم و  دستلرزش 
  از اين بود
  كه عشق

  پناهي گردد
  پروازي نه

  گريزگاهي گردد.
  آي عشق آي عشق

  
  نيست. ات پيدا آبي ةچهر
  مرهمي خنكايِ و

  زخمي ةبر شعل
  نه شور شعله

  بر سرمايِ درون.
  

  آي عشق آي عشق
  نيست. سرخت پيدا ةچهر

  تسكيني ةغبار تير
  حضورِ وهنبر 

  و دنجِ رهائي
  

  حضور،بر گريز ِ
  سياهي

  بر آرامشِ آبي
  برگچه ةو سبز

  بر ارغوان
  آي عشق آي عشق

  ات  رنگ آشناي
  )42: 1377شاملو (      پيدا نيست.
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 و وارياسيون براي يك مطلب . سه طرح7

بـاور و   اسـت. شـاعر در ايـن شـعر     شدني شعري سمبوليك و تأويل درون سرمايِ برشعر 
كـه   دكنـ  يمـ تأكيد  و با تكرار واژة عشقا .كشد يم  تصوير به» عشق« درموردانديشة خود را 

متفاوت و متمايز از مفهـوم و برداشـتي اسـت كـه ديگـران از       شخواه عشق مطلوب و دل
چهرة تكراري عشق و رابطة عاشق و  ،كالسيك غناييدر شعر  سان نيبد .معناي عشق دارند

ي ا رابطـه . عاشق/ شاعر در اشعار عاشقانة ديگـر درگيـر   كشد يمچالش  هرا ب غناييمعشوق 
 ،هـا  يخلق كجو در اين راه تمام ا .و رسيدن به وصال معشوق است سوزوگدازنابرابر و پر از 

آرامـش   سار هيساكند تا در  ميخرد و تحمل  ميعتاب معشوق را به جان  و نازو ،ها يدل سنگ
ي معشـوقِ  هـا  ارزشاز  سنتي، معشوق در هـر دوره  شعردر وصل معشوق دمي آرام گيرد. 

ي واحـد، بلكـه   شناسـ  ييبـا يزدر  تنهـا  نـه  تيـ تبعايـن   .كند يم تيتبعشاعران پيش از خود 
و تندخويي را نيـز   ،رو دالل و كرشمه، غرور و تكبيي، ناز وفا يبات رفتاري چون خصوصي

ي ويژگـي  بـردار  فرماني و سار و نياز و خاك ،. ناز، ويژگي هميشگي معشوقشود يمشامل 
  عاشق بوده است.

 چــو يــار نــاز نمايــد شــما نيــاز كنيــد   ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است
  )221: 1380حافظ (

 كه من اسير نيازم تـو صـاحب نـازي      وصــال مــا و شــما ديــر متّفــق گــردد
  )602 :1371 سعدي(

ي ايستا و تكراري بوده است. ا رابطه غناييشعر  رابطة عاشق و معشوق در ادوار مختلف
بـودن آن نيـز    ي تشـخيص مـرد يـا زن   ي است كه حتكلي ا چهره غناييچهرة معشوق شعر 

كـه   خـوار  خـون و  ،ارجبـ  ،ظالم ،يافتنين دست ،دشوار است. معشوق موجودي است قدسي
تقريباً نوعي بيماري ساديسم دارد و عاشق هم به بيماري مازوخيسم دچار اسـت. معشـوق   

  ).23: 1380 شفيعيبرد ( يمت لذ و عاشق آدمي است كه از آزار دهد يمآزار 
 برد يمتا  ام افتادهمن خود به رغبت در كمند    حاجت به تُركي نيستش تا در كمند آرد دلي

  )158 :1371 سعدي(
 تـو دانـي   كه چناناسـير خويش گرفتي بكش    آب استخيـال تيـغ تو با ما حديث تشـنه و 

  )403 :1380حافظ (
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 م بـركــن  من بنــده ظلـم تو، از بيــخ و بن   اي سـاقي هر نادر اين مي ز چـه خُـم داري  
  )450 :1377 موالنا(

ي عاشـق از  خبر يبخود رياضتي سخت بوده است و نتيجة آن  صوفيه نيز عشق در نزد
معشوق در هر شرايطي بر عاشـق فضـيلت دارد. احمـد     ،هيصوفدنياي بيرون است. در نزد 

اگـر معشـوق بنـدة     كه چنان ؛س استي مقدامر ،عشق از هرگونه كه باشد: «ديگو يمغزالي 
  ).123: 1377 پور ي(دهقان »باز بر عاشق فضيلت دارد ،عاشق هم باشد

و  شـود  يم معشوقناز و دالل  يدارو خر يازمندن و عاشقْ آورد يچار عشق اسارت منا به
  1:آورد يمبرن  دم

ــد   ــعدي ز كمن ــوبس ــرو خ  ترسـ  تـوان  ينمتــا جان داري،    اني
  )144 :1371 سعدي(

ـــيد    زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من ــر ام ــهب ــادهي ا دان  در دام دوســت ام افت
  )81 :1380حافظ (

برخي از شـعرا چـون    گاه گه هو پرواز نبوده است. البت ،بنابراين عشق ماية آزادي، رهايي
  :اند آوردهرا  هيما درونسعدي اين 

ــه  ــن از آن روز ك ــد درم ــو بن  اسـير افتـادم   تـو   دسـت پادشاهم كه بـه     آزادم مات
  )418 :1371 سعدي(

  سعدي گرفته است: را از هيما درونيا حافظ كه اين 
 آزادم ماتـو بنـد   من از آن روز كـه در    حافظ از روي تو حاشا كه بگرداند روي

  )277 :1380، حافظ(
  :شود يمدر اشعار موالنا نيز اين مضمون ديده 

ــه   نهاده بر كـف جـامي بـر مـن آمـد عشـق       ــق را   ا ك ــن عش ــو م ــزار چ ــالمي ه  غ
ـــگر كــه بديـــدم هـــزار آزادي  ــه مــن ن  و غالم است زكيكن وجانم دلچو عشق را    ب

  )419 :1377 موالنا(
ديـد شـاعران كالسـيك بـه      ةنگاهي نو دارد و از دريچشاملو به عشق در اين شعر، 

ي نـو و متفـاوت بـا    شاعر با درك و معنايي جديد از عشق روايت نگرد. سوژه/ عشق نمي
  آفريند. مي پيشينيان را
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شـاعر  » ِدل و دسـت لرزش «ي و مشغول دلل شعر، تمام نگراني و اضطراب و او بند در
 دوبنـد يقآرامـش باشـد و    است كه عشق بـراي او پناهگـاه و گريزگـاه و مايـة     بدان سبب

و  بخـش  ييرهـا رسـيدن بـه عشـقي     كه خواسـته و آرزوي شـاعر    ارمغان آورد؛ درحالي به
 ديـ گو يمـ اسـارت برهانـد.    دوبنـد يقبلندپروازانه در آسمان آبي عشق اسـت كـه او را از   

ل، در پايـان بنـد او   .رهايي نباشد ن عشق مايةكه اي ترسم يم اماكه پرواز باشد،  خواهم يم
نفسِ پرحسرت او حاكي از آن است كه ترس او به حقيقـت   ثيو حدي دروني گو و گفت

عشـقي   ،درواقـع  .خـود را بـه او نشـان نـداده اسـت     » چهـرة آبـي  « پيوسته است و عشقْ
  ه است.شداو ن بينص بخش ييرها

دلهرة شاعر اين اسـت   .است اولي ديگر، تكرار همان مفهوم بند ا گونه بهشعر،  دوم بند
  بر سرماي درون. شور شعلهكه عشق مرهمي بر زخم او باشد و نه 

از «ي شعر نيز ارجاعي است به دو بند پيشين شعر. شاعر در ايـن بنـد،   انيپا بند ،درواقع
چـه   امـا دغدغـه،   همه نيا با ديگو يمو  رديگ يم؛ يعني نتيجه كند ينمعطف استفاده  ‘‘واو’’

ي براي فرار از هستي و حضـور  ا گوشهو  مقدار يببرايم مانده است: تسكين سياه بر هستي 
بـودن   رس دست رقابليغپايانِ بند تأكيدي است بر ناپيدايي و  .)113: 1387 يمي(تسل »بارور
  به اين عشق آشنا در زندگي شاعر. يابي دستشاعر و حسرت او در عدم  موردنظرعشقِ 

وسيلة ايجاد پيوند بين دو واژة  ، بهاولچه در اين بند مهم است، بازگشت شعر به بند  آن
آرامـش  ” بيـ تركدر  “آبـي ”آن در كل شعر است كه درنتيجـة   “آبي و سرخ” يديكل
 ارتبـاط  )بـود  “پـرواز عشـق در آسـمان آبـي    ”از (كه مجاز  اولدر بند  “آبي”با  “آبي
سخن  از فقدانِ آن با تأسف اولبا چهرة آبي كه شاعر در بند  پروازدهندهعشقِ ( ابدي يم
شور ”و  “شعلة زخم”بند آخر را به  “ارغوانِ”است كه  “سرخ”واژة ). ديگر، ديگو يم

. اين ارتباط معنـايي در محـور   دهد يمپيوند  دومدر بند  “چهرة سرخ عشق”و  “شعله
 “آبـي و سـرخ  ”عشق بر  درنتيجهام هنري شده است؛ و دروني شعر باعث ايجاد انسج

اي است  هارو دركل، شعر مرثيه .ماية اصلي شعر است شاعر تأكيد دارد كه درون موردنظر
  ).624 :1392 سالجقه( عشقبر فقدان اين 

. چگونـه شـاعر/ عاشـق    نهد يمو ناز بنياد  ندينش يمبرتر  در اين شعر، شاملو در جايگاه
 دنبال بهاست؟ شاملو در اين سه بند  گرفته  شيپي خالف شاعران پيش از خويش در ا وهيش

جاست كه آيا وجـود چنـين عشـقي كـه آزادي و      . پرسش اينگردد يم بخش ييرهاعشقي 
؟ بايد گفت ايـن آزادي و  كند يماست كه شاعر آن را آرزو  ريپذ امكان ارمغان آورد رهايي به

الزمـة   زيرا ،پارادوكس است تر بيشنيست و  ريپذ امكانبودن  اسارت و دربند درعينرهايي 
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كـه عشـق    در عشق زميني چنين است. شاملو در اين شعر كم دستعاشقي اسارت است يا 
عي است كه اين عشقِ زميني امكان دارد كه باعـث رهـايي او   چطور مد ،در آن زميني است

 ر صحيح باشد كه گوينـدة شـعرْ  ازسوي گويندة شع تواند يمعا صورتي اين اد؟ تنها درشود
  معشوق باشد.

مولوي است كـه   فقطشاعران ادب فارسي  ازميان. اند قبضناگفته نماند كه عاشقان اهل 
داند، چون اهل بسـط اسـت. مولـوي     مي مولوي خودش را معشوق خداوند .اهل ناز است

  اشعار زيادي دارد كه نشانة اهل نازبودن اوست:
ــواره ــاز ميديـ ــدايي و نيـ ــا   از گـ ــان يپ ــديم كوب ــاز آم  جانــب ن

  )1670: 1377(مولوي 
را  بـودن  معشوقپردازد، اما در همان موقعيت نيز  مي» ديگر ةابژ« عنوان بهاو به عشق 

پيشازباني  ةگردد. در دور اوليه و يگانگي با مادر مي آن وحدت دنبال بهگزيند، زيرا  برمي
او جايگاه معشوق را داشـت   ،ر برقرار بودماد اي بين او و دوسويه ةو پيشااديپي كه رابط

  بازيابي آن مطلوب اوليه است. درپي چنان همگذار از آن ساحت  از  پس اكنونو 
شاملو ناخودآگاه بيـان كـرده    .جا بين ناخودآگاه شاملو و تداعي آزاد رابطه وجود دارد اين

و به سود خـويش   طرفه كمعشوق باشد. عشق شاملو عشقي ي تر بيشاست كه دوست دارد 
او معشوق باشـد و ديگـري عاشـق.     :است. در ناخودآگاه شاملو يك ميل مادرانه وجود دارد

است؛  تر شكننده درهم و كودك اند به كودك تر وابستهمعموالً مادران  .مادرانه است نوع عشقْ
 دنبـال  بـه انسـان را آزاد كنـد. او    توانـد  يمگر است؛ تنها عشقي كه  آزاد و ويران يعني كودك

» اگيـپ «از نـوعِ   2ي لـي بند ميتقسمعشوقي است كه مانند مادر است. همان عشقي كه مطابق 
شـدن و يـك نـوع    خود يازخـودب  حسعشق مادرانه ». استورگ«و » اروس«تركيبي از  :است

عشـقي بـدون    مـادر  ماننـد هي به اوست؛ معشوقي كه ورز عشقاجبار براي مراقبت فرزند و 
: عشـقِ  ديـ گو يمـ  ورزيـدن  عشـق  هنردر كامل است. اريك فروم  جهت هر ازو  قيدوشرط
بياورنـد. پـدر    به دستآن را  الزاماتي چند دربرابرمشروط است. فرزندان بايد  يپدرانه عشق

، عشق مادرانه درمقابلعات او را بهتر برآورده كند. و توق ها خواستهپسري را دوست دارد كه 
داشتن كودك  دارد و اين دوست دوست مي سان يكوجود دارد كه مادر همة كودكان خود را 

  ).48: 1386 اشراقي از نقل به فروم،اوست (تنها به اين سبب است كه فرزند 
و امـري نـاممكن اسـت، ايـن تـالش و حركـت و        نيـافتني  دسـت عشق  كه جايي ازآن
يابد. عشـق درنگـاه شـاملو تـوأم بـا       وقفه ادامه مي و بي چنان همعشق  دنبال به جو و جست
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اي ناپايدار است و شـاعر در   است. عشق براي او پديده نيافتني دسترازآلودگي، و  ،ناكامي
همواره سردرگم است. شاملو از همان سنين جواني و از نخسـتين دفترهـاي    تشخيص آن

 كـه  يطـور  بهست؛ ا جو و جستمعشوق مثالي و آرماني خويش در تكاپو و  دنبال بهشعري 
 هنه ازدواج بـا اشـرف اسـالمي    ؛)ايالعشق گ( يجواني احساسي دورة ها يبستگ دل نياولنه 
و سـاقي   ،ي سـياوش، سـيروس، سـامان   ها نام بهآموزگار جواني كه براي او چهار فرزند (
ي كوتـاه  هـا  عشقدوام آورد؛ نه  چهار سالاو با توسي حائري كه  دوم؛ نه ازدواج )آورد يم

اشـعاري در ديـوان    بخـش  الهـام كه  سرانجام يبي كوتاه و ها ييآشناي ها تجربهو  3و گذرا
آرامش  ي عشق ستُرگ و عظيم آيدا كه مايةو نه حت؛ )47: 1383 (فرخزاد شوند يم شعر او

توانـد آغـوش گـرم و مادرانـه را      نمـي  كدام چيه شود يمشاعر  پرآشوبو لنگرگاه زندگيِ 
  براي او زنده كنند.

دانند، نه عشق بـه   ي ميفتگيخودشحالتي از  ةمثاب بهبودن را  عاشق ،هردو ،فرويد و لكان«
زيرا در آرمانِ مـن هرچـه از    )،94: 1390 (ايستوپ »خودفريبي ديگري، بلكه عشق به خود

داشتن اساساً ميل به  لكان، دوست ازديدگاهزند و هرچه بخواهد پسنديده است.  محبوب سر
ي اوليـة زنـدگي خـود،    هـا  سـال كـودك در   .)Lacan 1977: 253(شدن اسـت   داشته دوست

او از راه تجربـه   كم كم. كند يمه درخواست و تقاضا برطرف احتياجات و نيازهايش را از را
گفت  توان يمت. تجربة ديگر او تجربة قدرت است. حتي ديگران اس به  وابستهكه  آموزد يم

. بايسـتي نشـان   ابدي يممعموالً مادر) به مقام قدرت مطلق دست ( يگريد دربرابركه كودك 
 سرعت بهاما اين طلب  ،است شده  ليتبدبدهد كه به صاحب جواب مثبت يا منفي به طلبش 

كه مادر فراسوي همة اين تقاضاها و احتياجـات   ابدي يدرم. كودك دهد يمماهيتش را تغيير 
  عشق است. دنبال بهاست. طلب 

پـاداش متقابـل    عنوان به ،كند يماز مراقبتي كه از او  تر بيش ،واسطة حضورش مادر نيز به
 شـود دوست داشـته   چنين هم. كودك مايل است دوست بدارد، اما دهد يمعشقش را نشان 

)PaulRicoeur 2007: 34 .( وقتـي كـودك از مـادر   شود يمكودك با عشق وارد عالئم زباني . 
عالمت عشـق   عنوان بهاين خواسته و طلب را » تو بايد كنار من بنشيني« كند يمدرخواست 

عشـق تشـريح    درمـورد ي مهـم لكـاني را   ها قاعده. اين حركات كودك يكي از كند يمبيان 
عشـق  : «كند يمبيان  ابژه با ارتباط پنجار ي كه آن را در اوايل كارش در سمينا قاعده؛ كند يم

عشق است. درخواست سوژه نيز  دنبال بهطلب كودك ». اعطاي چيزي است كه آدمي ندارد
او نيز بتوانـد   ناكنوتا  دهد يمعشقي كه او را در جايگاه معشوق قرار  ؛عشق ديگري است

 شـاعر وجـود دارد. در  نفع سوژه/  و به هيسو كي يجا نيز عشق . در اين).ibidبورزد (عشق 
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 »اُبـژة ديگـري كوچـك   «ناخودآگاه او همان ميل مادرانه است كه لكان از آن بـا عنـوان   
)object petit a( )كند كه همين دنياي نمادين است) ياد مي» ديگري بزرگ« درمقابل.  

مـادر ايـن همـان     ـاو معشوق باشد و ديگري عاشق. معشـوق    دهد يمترجيح  ،بنابراين
مادرانه اسـت؛ يعنـي    در است. تصويري كه از معشوق داردما اش ابژهميلي است كه معموالً 

 هـم  ازو يگانگي و پيوند او با مـادر   و پيشااُديپي عبور كرده است» ساحت خيالي«شاملو از 
  است.  ختهيگس 

بـه   يـل ن يعنـي  بودگي، رخ دهد. نَفس يقتاًحق تواند ينم هرگزاستقالل  ينزعم لكان، ا به
مـادر و كـودك    ‘‘خيـالي  سـاحت ’’جـدا از مـادر. در    يژهو به يگران،جدا از د يتيتمام
 يمنـي از ا يمادر، حسـ  يتكودك در هو يتهو شدن مستغرق. نيستند جدا هايي يتهو

 يمخود بدان كه آن يب يزندگ يما در مراحلِ بعد ةكه هم كند يبه كودك افاده م يوجود
/  نفـس ’’ يِدوربـودگ يِ كـودك بـه امحـا    يل. م]يابيم ينم و[ جوييم يآن را م چنان هم

 ماند يم يناخودآگاه او باق يرهمواره در ضم با مادر شده يلوحدت زا ةو اعاد ‘‘ديگري
ـ  يـاي رجعت به دن يلم سوژه. كند يمجدداً بروز م يبغر يها شكل  بهو بعدها   ةكودكان

از شـعور   توانـد  يساحت را نمـ  ينخود ا يكنل ،كند يرا سركوب م ‘‘خيالي ساحت’’
در  ‘‘خيـالي  سـاحت ’’ ،‘‘نمادين ساحت’’ سيطرةرغم ِ براند. به يرونب يشخو يكتار

 خوانـد  يخـود مـ   يسـو  كماكان ما را بـه  يبندهفر يسراب چون هم يزندگ يِمراحل بعد
  .)35: 1388 پاينده(

 ،يپيبه اُد يشااُديپيگذر از پ يعني ،»نمادين ساحت« به »خيالي ساحت«از ترسِ عبور  اما
 مادر ـ عشق او و معشوق ياعشق از دست برود  ينكه ا ترسد يبه او دست داده است. او م

 دليـل  بـه ميل به محـارم اسـت   به مادر را كه  ميل شاملو جا، اين در. كند تصاحب ديگري را
سپس اين ميـل را متعـالي و    .فرستد كند و به ناخودآگاه مي يم» سركوب« »اختگي«از ترس 
 بودن معشوقهمان  هم  آني ها نشانهبرد كه از  ي ديگري ميجا بهكند و  ي) متصعيد( فيتلط

» مرهم«و  ،»تسكين«، »آرامش«كه با دامان مادرانه ارتباط دارد و نيز » گريزگاه«و » پناه«است. 
ادر و قرارگـرفتن در  داشته باشد. طلب حضور م تواند يمكه مادر  اند اتيهمگي از خصوصي

  دغدغة اُديپي شاعر است. » ساحت خيالي«اضطراب وحدت و يگانگيِ بدون 
شاعر/ سوژه براي توصيف عشق از رنگ آبي استفاده كرده اسـت. ايـن رنـگ از گـروه     

سـردي،   دهنـدة  نشـان و  رود يمـ كـار   ي افق بـه ها كرانهي سرد و براي اشياي دور و ها رنگ
ي وخـو  خلـق « آبي سمبل رنگ ).372: 1390 قاييني(است و آرامش كامل  ،سكوت ،سكون

 ،الهام، ايثار، صـلح  .است )1372 لوشر تر، بنگريد به براي آگاهي بيش( »آرام و طبيعت زنانه
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تـپش قلـب    و و آرامش نشانة وفـاداري و صـداقت اسـت و بـراي درمـان تـنش، تـرس،       
 ،درميان اشكال هندسي بـا دايـره   ).1375 يلزو تر، بنگريد به براي آگاهي بيش( رود مي  كار به

 گـاه  يچاست كه هـ  يهو بدون زاو يشكل منحن يره. داشود يمكه شكل آسماني دارد، مقايسه 
 ). فُـرم 24: 1389 پـور  خواجهتر، بنگريد به  براي آگاهي بيش( كند يچشم را منحرف نم يدد

ر از      مـي   برده  كار بهي گذشته ها زماندايره براي بيان ِ شـود و يـادآور آن دوران خـوش و پـ
  است. » امر نمادين«به حاد مادر و كودك، پيش از ورود سوژه ات وآرامشِ گذشته 

ي آتـش اسـت. سـمبل شـهوت،     ها زبانهرنگ ِقلب و  است؛ پرشوري رنگ سرخ رنگ
 و نشــاط، ينــي،ب خــوش ي،گبســت دل، بلنــدپروازي، عاطفــه و تيميصــمخطــر، گرمــي و 

تـر،   بـراي آگـاهي بـيش   قدرت نفـوذ دارد (  يگرياز هر رنگ د  يشاست و ب يقدرت ِانرژ
كـه گرمـاي   است  »آتش درون«ك محر آن، رنگ سرخبر عالوه ).1377 وا جي شي بنگريد به

ه بسـياري را بـه خـود جلـب     توجـ  اين رنگ .شود يمضروري براي ادامة حيات محسوب 
 خواهـد  يمدر اين شعر، وقتي عشق . دهد يمرنگي است كه نوزاد تشخيص  نياولو  كند يم

 شـعر  دومو  اولشـاعر در بنـد    . سـوژه/ شـود  يمـ  تر يپياددهد، بچهرة سرخ خود را نشان 
شـعلة  » سـرخِ «بازيابد و با رنگ آرامش كودكي را  آن» آبيِ«رنگ عشقي است كه با  دنبال به
 چه خواهد يمزيرا  ،سرماي درون را مرهم نهد. شاعر در فاصلة اُديپي و پيشااُديپي است آنْ

از ايـن دو   كـدام  چيههنوز  اماو چه عشقِ اروتيك را براي خود روشن كند،  عشقِ پرآرامش
  .دهند ينمخود را نشان 

 نيتـر  رهيـ ت اين رنـگ  .گيرد يمرا » آرامش آبي«جاي » سياهي«م شعر، ر انتهاي بند سود
؛ شـود  يمـ  متوقـف لقي است كـه در فراسـوي آن زنـدگي    گرِ مرز مط و نمايان هاست رنگ
 ةسـبز « .)1372 لوشر تر، بنگريد به براي آگاهي بيشاست (گر پوچي و نابودي  بيان رو، ازاين

رنگ  ،ها رنگ ةهم هم يندر ا گيرد، اما مي قرار »ارغوان سرخيِ« يجا بهنيز  »برگچه زودگذر
  ).113: 1387 تسليمياست ( هشد يداعشق ناپ يآشنا

ي جو و جستايي اُديپي است كه از هر سه بند شعر، تمنشق، در پايان خطاب قراردادن ع
) بـا  كننـده  تيـ حما(همان مادر مهربـان و   »اُبژة ديگري كوچك« افتني دنبال بهشاعر  سوژه/

 در رؤيـا  ژهيـ و بـه ي روان سـازوكارها  نيتـر  ياديـ بنيكـي از  «حسرتي تمام حكايـت دارد.  
ناخودآگاهانه نگرشـي عـاطفي يـا معنـايي      ها انسان. ما است ‘‘)displacement( جايي جابه’’

تا بدين ترتيـب هـدفي    ميده يمي ديگر انتقال ا ابژهنمادين را از يك اُبژه (مصداق اميال) به 
اُبـژة  « گـزين  جـاي جا عشق  در اين ).44: 1388 ينده(پا »مواحد را در شكلي ديگر دنبال كني

 ،است يحتم ييجدا ينكه ا داند يم / شاعر از همان ابتداشده است. سوژه» ديگريِ كوچك
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، ديگـر  عبـارت  و رنگ آشنايش پيدا نيست؛ بـه  دهد ينمشان خود را به او ن ةعشق چهر زيرا
زنـي ديگـر    ةاي كـه ممكـن اسـت بـا چهـر      جويد، چهـره  مادرانه را مي ةرنگ آشناي چهر

  داشته باشد.  جايي جابه
ر نمـادين اسـت كـه    اوديپي و امـ  ةوجوي رنگ آشناي چهره تمناي وي در دور جست

امر واقعي بـازگردد، امـا امـر     ة، به دورباشدامر خيالي و حتي اگر ممكن  ةخواهد به دور مي
نـوعي از   ةنشـان  نيست. لرزش دست و دلْ پذير امكانهاي دست و دل  واقعي با اين لرزش

 گيـرد، زيـرا   در امر واقعي هيچ آگاهي صورت نمـي  كه ؛ درحاليآگاهي صاحب دست است
سـرانجام،   سوي بـدنِ بـي   ش محض و لرزش دست نوزادي نيست كه ناخودآگاه بهاين لرز

 ،نمـادين قـرار دارد   كه در امـر از اين . او اكنون شته باشدرنگ خيالي عشق دا و بي ،تكه تكه
گوينـده   ،حال آشناي عشق مادرانه (در امر خيالي) رنگ باخته است. بااين ةو چهرترسد  مي

؛ او كنـد  د شـاعرانه آشـكار مـي   نهاد خود را بـرمال و ناخودآگـاهش را در يـك تـداعي آزا    
است، مانند عشقي كه  بودن معشوقبه  تر بيشعاشق باشد. تمايلش  خواهد در اين عشقْ نمي

ـ  شعر بـه  ةي گويندكاو روانمادر به فرزند دارد.  تعبيـر يـك رؤيـا ايـن اسـت كـه وي        ةمثاب
اسـيري اسـت كـه در     زيرا عاشـقِ نيازمنـد   ،خواهد معشوق باشد نه عاشق ميناخودآگاهانه 

شايد شـاملو شـرم   برد، اما معشوق آزاد و در ناز و پرواز است.  مي  سر پناهگاه و گريزگاه به
اش بـدان   خواهم معشوق باشم، ولـي ناخواسـته و در ناخودآگـاه زبـاني     دارد كه بگويد مي

  كرده است.  اقرار
. در مـا شـوق   دهـد  يمـ به خوانندگان خود دو نقـش و حالـت   نمادين در امر اين شعر 

. كنـد  يمرا در ما زنده » دردي مشترك«و  زديانگ يبرممدرن و عشق را  هاي آرزوها و اشتياق
دربـارة   آلـود  حـزن ما را اسير اين مونولوگ درونـي و   زمان همو  كند يمما را به هم نزديك 

بـه آن   گـذارد  ينمكه » ديگري بزرگ و ديكتاتور«و نيز خشم ما را بر  كند يم شده گمعشق 
مـا را در همـان سـاختار     يـت درنهابدين ترتيب  ).2012 برادري( زانديانگ يبرم، ميابي  دست
يي وصال نهـايي بـا تمنـا و ديـدن     گو؛ دارد يمباط با ديگري نگه در ارت ياليو خ يستينارس

عشـق  «را بـه جهـان سـمبوليك و هميشـه متفـاوت      امـا مـا    ،ممكن اسـت » ديگري«نهايي 
و به عرصة چالش و ديالوگ و خالقيت هميشه ناتمام  كند ينمبشري وارد » كميك تراژيك/

 ،سـو  كتـا از يـ   كند ينموارد » به عشق و هيچي يابي دستشكست «لمس عشق، به عرصة 
سـازي نـوين و    سازي و روايت و تفاوت باشد تمناي متفاوت از عشق و ها تيروا ساز نهيزم

بـاقي  » حـالتي بـس انسـاني   « سان به» اين حزن عميق«، ديگر ازسوي پذير كند. را امكانمدام 
   (همان). شودكه شعر جاودانه  شود يمو باعث  ماند يم
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  گيري نتيجه .8
» نيامر نماد«در سپس  .برد يم  سر حاد و يگانگي با مادر بهدر ات» امر خيالي«شاعر در  سوژه/

 رو روبـه » فقـدان «و بـا   ديـ آ يمـ اسـت، گرفتـار   » ياليامر خ«از زبان و انفصال  تيحاكمكه 
. شـاعر/  شود يمشاعر دچار ضايعة حيث واقع  »/شده انيبسوژة «جاست كه  . در اينشود يم

ديگري  ةابژتا بر آن جدايي غلبه كند. سوژه به  كند استفاده مي» جايي جابه«سازوكار سوژه از 
ديگـريِ   ةاُبـژ «يـافتن   درپـي عشـق   ئـت يهاو در . آورد ي مـي رو )جا عشق كوچك (در اين

 نگذارد. پاسخ يبنداي طلب و تقاضاي او را » ساحت خيالي« مانند بهمادر است تا  »/كوچك
 بخـش  ييرهـا شاعر اين است كه معشوق باشد تا عشـق بـراي او    ، دغدغة سوژه/همه نيباا

در عشق مادرانه است كه قدرت مطلق دارد. سوژه/ شـاعر در   فقط، زيرا سوژه/ كودك شود
مادر) به مقام قدرت مطلق ( يگريد دربرابرو  كند يمقدرت را تجربه  ي اولية زندگيها سال

 دنبـال  بـه هرچند اين طلب  ،شود يمو به صاحب جواب مثبت و منفي تبديل  ابدي يمدست 
ي ديگري كوچك كه جو و جستدين با عشق است. سوژه در دورة فقدان و ورود به امر نما

آن قدرت مطلق اوليـه را   خواهد يم، استمادر) ( هياول ةشد گمي براي آن مطلوب گزين جاي
اين است كه در اين رابطة عاشقانه نقش و جايگاه معشوق را داشته  دنبال به ،بنابراين .بازيابد

و آرامـشِ دامـان مـادر     محبـت مهر و  دنبال بهو رها باشد. او در عشق  ديق يبباشد و آزاد و 
و » اروس«از ؛ تركيبي گونه مراقبت و هيسو كي است يمحبتكه » اگيپ« است. عشقي از نوع

. شـود  يمـ در اين عشق است كه رهايي و پرواز براي سوژه/ شاعر فراهم  فقطو » استورگ«
و  اسـت و پيشـااُديپي  پيشـازباني   ةحاد و يگانگي او با مادر در دورهمان رهايي كه يادآور ات

كران عشق (امر  هنوز زبان شكل نگرفته و كودك در ارتباط با مادر آزاد بود، ببرد به دنياي بي
خوشي و آرامـش بـود. لكـان بـر آن اسـت تـا        ادآورخيالي)، به آن دوران دور گذشته كه ي

ايـن   امـا نزديك شـود،  » امر خيالي«به » ديگريِ كوچك« نيال به توس ازطريقشاعر   سوژه/
و پيشـين ديگـر    هيـ اولحـاد  ي كوچـك و گذراسـت و آن ات  خوشـ  دليـك   فقط يابي دست
 ي نيست.افتني دست

ي به لمس شوريدگي و تمتـع محـض   ا لحظهبراي  خواهد يمبه عشق  بردن پناهسوژه با 
 زيـ نتجربة مـرگ امـري محـال اسـت. درنهايـت       چون همي يابد، اما تجربة عشق رس دست

. شـايد تسـكيني   كنـد  يمـ غلبـه  » ارغـوان «بـر  » برگچـه  ةسـبز «و » آرامش آبي«بر » سياهي«
را بـه   اتحـاد و » امـر خيـالي  «آن رنگ آشناي  اماد، شوت و گذرا براي سوژه فراهم مد كوتاه

پازدن به قانون پدر و قانون اجتماع و  ي پشتنوع بهسوژه به عشق  بردن پناه. آورد ينمارمغان 
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ي بـه  رسـ  دسـت اين ناتمامي و نـاممكني   تواند يمسوژه/ شاعر  گسترة نمادين لكاني است.
بودن و  كامل به جهان سمبوليك لكاني وارد شود و ناتمام طور را بپذيرد و به شده گممطلوب 
در  دهـد  يمترجيح  چنان هماز انزوا و تنهايي نجات يابد، اما او شايد بودن را بپذيرد.  ناكامل

و  كنـد  راه هـم خواننده بـا خـود    عنوان بهما را  و ماندب  يباقهمان دنياي رمانتيك و تراژيك 
پنداري را در ما زنده كند و خشم را بر ديگري بزرگ و پدر نمادين برانگيزاند.  ذات همحس 

در  چنـان  هموجود دارد و ما را  شده گمبه ما اين اميد را بدهد كه امكان رسيدن به معشوق 
  دشيفتگي و نارسيستي نگه دارد.در همان حالت خو جهان رمانتيك و خيالي

  
  ها نوشت يپ

 

 .است شدهاز اصطالحات ديني است كه تبديل به اصطالحات ادبي ناز و نياز  »فقر«و  »استغنا. «1

مختلفي به عشـق وجـود دارد كـه تحـت      يها نگرش )،Lee( شق ليع يها سبك ةبراساس نظري .2
بـه دو   يورز فتارها قرار دارد. شش سبك اصـلي عشـق  ر و ،خانوادگي يها تأثير عواطف، تجربه

  :شود يه و ثانويه تقسيم ماوليرزي و عشق يها سبك ةدست
  هاولي يورز عشق يها سبك )الف

1. روسا )eros(: آلـود   شديد عاطفي است كه شبيه به عشق هوس ةاروس يك تجرب
   داشـتن افـراد اسـت    آني و نيرومند بـراي دوسـت   يتروس جذابا ةبارزترين نشان است.

)see also Lee 1998؛(  
كـه در آن قـوانين بـه بـازي      است ورزيدن عشق هاي يوه: يكي از ش)loudos( لودوس .2

زمـان چنـدين    و هـم  كنـد  يشركت م. عاشق لودوسي با مهارت در اين بازي دنشو يگرفته م
  ؛شريك عشقي دارد (همان)

كــه باعــث كــاهش اســترس و فشــار روانــي و   يورز از عشــق اي يوهشــ :)storg( اســتورگ .3
طـول   اين عشق نوعي دوستي درازمدت است كه در .شود يد ميق و تعهآمدن محبت عم وجود به

   ).see also Fricker and Hons 2006( نيست يورز و اصراري بر عشق آيد يزمان اعتماد به وجود م
  يهثانو يورز عشق يها سبك )ب
. ايـن نـوع   اسـت  »لـودوس «و  »استورگ«اين نوع عشق تركيبي از  :)pragma( . پراگما1

. عاشق پراگماتيك نگاهي عملـي بـه   شود يعشقي است كه براي شريك ارزش بسيار قائل م
  ؛همان)( گردد يدنبال عاشق سازگار م عشق دارد و به

از يـك   اي يـزه است. آم» استورگ« و» اروس«تركيبي از  : اين نوع عشقْ)mania( يا. مان2
  )؛see also Hendrick and Hendrick: 1987( استو نوع اضطرابي از عشق  يتحس مالك
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و » اروس«تركيبــي از  عشــقْ ةعاشــقان يهــا آخــرين نــوع از ســبك ):egape( يــپ. اگ3
شدن و يك نوع اجبار براي مراقبت از خود ياست. اين سبك عشق حس ازخودب »استورگ«

انتظار پاداش متقابل وجـود داشـته    گونه يچكه ه هاست؛ بدون اين به آن يورز ديگران و عشق
  .)see also Lee 1973; Lee 1977( گونه است و مراقبت ،عشق فداكارانه، پاك ينباشد. ا
 هـاي  ينداشتند و دور از مـادرانگ  ينشان يمادر هاي ياز مهربان كي چيهاز زناني كه «. 3

 »واسـتند خ يخـود مـ   يهـا  و بـرآوردن خواسـته   يشخو يفداكارانه و سرسپارانه، او را برا
 .)47: 1383 (فرخزاد

 

  نامه كتاب
  .4، ش هنر فرهنگستان ةنام پژوهش ،»معاصر يكاو روان نقد و لكان ژاك«)، 1386احمدي، شيده (

 ، تهران: مينا.صدا يب معشوق)، 1386( منصوره ،ياشراق

 : مركز.تهران، ترجمة شيوا رويگريان، ناخودآگاه ،)1390( يآنتون ستوپ،يا

 .<http://www.matneno.com/?p=2409>  »:شاملو شعر ديتول يها صهيخص«)، 2011( ژنيب باران،

   »:ينامتنيمنظر دلوز و باز شاملو از يشعر نقد«، )2012( وشيدار ،يبرادر
<http://www.iranglobal.info/taxonomy/term/58>. 

  »:از منظر لكان يعاشق يساختار بست بن« ،)2015( وشيدار ،يبرادر

<http://www.iranglobal.info/node/51025>.  
 زبان علمي پژوهشي ةنام فصل ،»لكان يكاو روان ةينظر ازمنظر زمستان شعر نقد«)، 1388( نيحس نده،يپا

 .42، ش يفارس ادب و

 .يننشر تهران:  ،يت موللكرام ترجمة لكان، واژگان)، 1385( ژان كلرو، ريپ

 ، تهران: آمه.(شعر) معاصر اتيادب در ييگزارها)، 1387( يعل ،يميتسل

 .آمه، تهران: يادب نقد)، 1388( يعل ،يميتسل

 .عدالت  اميپ: تهران د قزويني،تصحيح محم ، بهوانيد)، 1380( نيالد خواجه شمس حافظ،

پژوهشي   نامة علمي ـ  فصل ،»كور بوف يشيپر روان يلكان خوانش« ،)1392( فرد ثميم و فاطمه ،يدريح
 .2، ش 18 ة، دورجهان معاصر اتيادبژوهش پ

 ، تهران: سبزان.يزندگ يشناس روان رنگ،)، 1389( گرانيد و الديم پور، خواجه

 پژوهشي ـ امة علمين فصل ،»شاملو هملت شعر بر كاوانه روان ينقد« ،)1388( گرانيد و كاظم ان،يدزفول
  .9، ش يپژوه ادب

 .يزي، تهران: برنامه پايعاشق يها وسوسه)، 1377( دمحم پور، يدهقان

 .22ش  ،ارغنون نشرية ،يدفتاح محم ، ترجمةلكان ژاك بر يدرآمد شيپ)، 1382( شليم ژان راباته،
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 .74 ش ،پنجره نامة هفته ،»يواقع امر بر سوار بزرگ يگريد« ،)تا ي(ب قاسم ،يزائر

 تهران: رخداد نو. ،يبهروز يعل ةترجم ،ميبخوان لكان چگونه ،)1392( ياسالو ژك،يژ

 كومش. ، تهران:اتيغزل كامل وانيد)، 1371( نيالد مصلح ،يسعد

 .ديتهران: مروار ،ها يكاش رزادهيام)، 1392( نيپرو سالجقه،

 ، تهران: نگاه.شعرها كم،ي دفتر آثار، مجموعه)، 1377( احمد شاملو،

 ، تهران: سخن.يفارس شعر ادوار)، 1380درضا (محم ،يكدكن يعيشف

 تهران: كارنگ. گران،يو د يده دشت اليفر ، ترجمةها رنگ ينينش هم)، 1377شي جي وا، هي داشي (

 ،يفارسـ  اتيـ ادب يپژوهشـ علمـي ـ    ةنام ، دوفصل»موالنا تا لكان از«)، 1391( گرانيقهرمان و د ،يريش
 .6ش  ،3  س

 .جام  ، تهران: ايران)شاملو احمد آثار و يزندگ در زن(نشان  مادر حيمس)، 1383پوران ( زاد، فرخ

 .كودكان  اتيادب خيتار يپژوهش ةتهران: مؤسس ،كودكان يها كتاب يرگريتصو)، 1390زهره ( ،ينييقا

 تهران: اختران. گران،يجالل سخنور و د ، ترجمةيادب ةينظر ةنام درس)، 1388( يمر گز،يكل

 .درسا: تهران زاده، ياب دايو ، ترجمةها رنگ يشناس روان)، 1372ماكس ( لوشر،

 ني.نشر ، تهران: لكان ـ ديفرو يكاو روان يمبان)، 1383( كرامت ،يلمول

 و يعلم: تهران ،يكدكن يعيشف درضامحم كوشش ، بهشمس اتيغزل دهيگز)، 1377( نيالد جالل ،يمولو
 .يفرهنگ

 .18 ش، 5 س ،يادب نقد ةنام فصل ،»يمتن عشق« ،)1391( يرعليام ان،ينجوم

 تهران: درسا. ،يفرج نينسر ، ترجمةيدرمان رنگ)، 1375( نيپاول لز،يو

 .ققنوس: تهران گران،يد و يجعفر يعلدمحم ، ترجمةلكان ژان)، 1388( شون هومر،

مـة  نا فصـل  ،»يريگلشـ  احتجـاب  شازده بر يلكان يخوانش« ،)1391( يمولود فؤاد و حامد ،يزدخواستي
  .21 ، شيپژوه ادب پژوهشي ـ علمي
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