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  چكيده
حسـين  » مـاه و پلنـگ  «لكـان در غـزل    مقالة حاضر مفهوم عشق را مطابق با مدل نظـري 

ي فرويدي است كـه  كاو روانبر مفاهيم بنيادين  كند. نظريات لكان مبتني منزوي بررسي مي
ي كـاو  روانات با خوانشي خالقانه از مفهوم ضمير ناخودآگاه بـه تكميـل و تعـديل نظريـ    

ناخودآگاه بدون زبان وجود ندارد و ازطريق زبـان اسـت    ،پردازد. ازنظر لكان كالسيك مي
ناخودآگـاه   گذارد. تأكيد و توجه بر ماهيت زباني ناخودآگـاه  كه ميل پا به عرصة ظهور مي

كنـد. ناخودآگـاه    لكاني را از ناخودآگاه فردي فرويد و ناخودآگاه جمعي يونگ جـدا مـي  
بر سوژه است. در ايـن پـژوهش، ابتـدا    ) trans-individuolفردي (  اثر نظام نمادين ترا لكاني
وابسـته بـه آن در رابطـه بـا      هـاي لكـان را دربـارة رشـد روانـي سـوژه و مفـاهيم        نظريه

 پايـانيِ  بخش در اختصار تبيين خواهيم كرد و سپس به» ساحت نمادين«و » خيالي  ساحت«
حسـين منـزوي   » مـاه و پلنـگ  «اين مفاهيم را در غـزل مشـهور    كاربردپذيريِ نوشتار، اين

يابي بـه ابـژة    خواهيم سنجيد. كليت شعر بازنمايي نمادين شكست سوژة شعري در دست
حـاد و يگـانگي بـا مـادر     تر اد» امـر خيـالي  «سـوژه/ شـاعر در   عشق است. در اين شعر، 

 ،اسـت » امـر خيـالي  «انفصال از كه حاكميت زبان و  ،»امر نمادين«در  ،سپس .برد مي  سر به
 جاست كه دچـار ضـايعة حيـث واقـع     در اين. شود مي رو روبه» فقدان«آيد و با  گرفتار مي

امـا آن اتحـاد    ،گيرد تا بر آن جدايي غلبه كنـد  بهره مي» جايي جابه«از سازوكار  و شود مي
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  هقدمم .1
ي بدانند كشف ساحت ناخودآگاه روان بشـر و  كاو روانگذار  باعث شد فرويد را پايه چه آن
انه بود. او بر اين بـاور بـود كـه بسـياري از     كاو رواندادن آن در هستة مركزي مطالعات  قرار
هـا بـه سـاحت     اسـت و انتقـال آن  ها برخاسته از ساحت ناخودآگاه ذهن  نژندي انسان روان

 ،را طرح كرد و خود» بازگشت به فرويدي«د. لكان ايدة شو خودآگاه سبب بهبود بيماري مي
گـراي فردينـان دو سوسـور، دسـت بـه خوانشـي خالقانـه از         ي سـاخت شناس زبانياري  به

و   بنـدي بـديعي از آن ارائـه    زد و صورت ،ويژه دربارة ضمير ناخودآگاه به ،هاي فرويد آموزه
 نظريـة  در كه چهارچوبي ؛كرد ايجاد ناخودآگاه مفهوم ضمير فهم براي جديدي چهارچوب

  .است اي رشته ميان اي شيوه به كاوي روان گسترش از اي نمونه خود و ندارد  وجود فرويد
د، اعتقـاد دارد كـه   پـذير  كه نظرية فرويد دربارة ضمير ناخودآگاه را مي درحين اين ،لكان

يعني همان رابطة دال و مدلول حاكم در نظام زباني در  ؛ناخودآگاه ساختاري مشابه زبان دارد
هـايي چـون اصـوات و     كـارگيري دال  هكه ب چنان ساختار ناخودآگاه ذهن نيز وجود دارد. هم

ذهن نيز  كند ناخودآگاه ها و معاني را در ذهن مخاطب ايجاد مي اي از مدلول كلمات زنجيره
از اشـخاص يـا تصـاوير خـاطراتي      يا ديدن برخـي  ،هايي چون مزه، رايحه در تماس با دال

جمله به اين معني است كه   كند. اين هايي در ذهن ما بيدار مي صورت مدلول گذشته را به  از
شـكني   يندي است كه شـامل كدگـذاري و كدشـكني يـا رمزگـذاري و رمـز      اناخودآگاه فر«

جـايي در ناخودآگـاه را    اولية ادغام و جابه فرايندوي  چنين، هم .)98: 1398 (هومر» شود مي
  ديد. بندي ياكوبسن از استعاره و مجاز مرسل در تناظر و تطابق مي با تقسيم

 ) وsensدانـد كـه علـم او خوانـدن معنـي (      ي مـي شناسـ  زبـان مثابـة   را به كاو روانلكان 
 همين ). از116: 1388زرقاني  (فرضي و اي است كه درمعرض ديد است گشايي نوشته رمز

و آثـار ادبـي را واجـد     است گران آثار ادبي بوده روي، او نيز مانند فرويد همواره از ستايش 
  ).41: 1380ن داند (پي ان ميكاو روانهايي براي  براي درس

تفاده توان با اس وسيلة آن مي ي آثار ادبي روشي است كه بهكاو روان ،شد  گفته چه آنبر   بنا
  انه نقبي به دنياي ذهني شاعر زد.كاو رواناز مفاهيم 

هايش در سـرودن غـزل    ها و خالقيت دانند كه نوآوري حسين منزوي را از شاعراني مي
اي  هاي تـازه  با نگاه متفاوت و مضمون اي سيال و با عاطفهكه  جا بدان تا ،نظير بوده است كم

پنـداري   ذات و هـم  جديـد نظم و بيانش شكل گرفـت در انتقـال معـاني و مفـاهيمي      كه در
پـذيري  اسـتعداد تأويـلدليل  است. اشعار او به  شاعران موفق بوده ومخاطب با اشعارش جز
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 »ماه و پلنـگ «قابليت بررسي از منظرهاي متعددي را داراست كه شعر و يافتن معاني متعدد 
 حاضر،  نوشتة در ،منظور  . بديناستازديدگاه قلمروهاي لكاني  بررسي براياي گويا  نمونه
 را ايـن مفـاهيم   و كاربردپذيريِ سوژه روانيِ رشد دربارة لكان مبنايانة زبان هاي پردازي نظريه

 .سنجيد حسين منزوي خواهيم» ماه و پلنگ«غزل مشهور  از نقادانه قرائتي در

  
  بيان مسئله. 2

سـاختمان  مربوط به تحليلي است كه او از  لكان ةنظريبخش اصلي  ،دشكه اشاره  گونه همان
، )le symbolique» (نمادين  ساحت« )،imaginaire( »حيث خيالي« :دهد  ي ارائه مينفساني آدم

مـاه و  « استناد به همين سـاحات غـزل    در اين پژوهش برآنيم تا با .)le reel( »حيث واقع«و 
تـوان ايـن سـروده را بـا مبـاني و       مـي   ببينيم كه آيـا  ي را بررسي كنيم وحسين منزو» پلنگ
صـدايي   گرايي و هم اشكالي از هم ها بين آن انطباق دانست و شدة لكاني قابل هاي مطرح ايده

ه هنر هنرمند حاصل صـرف و مطلـق جذبـه و الهـام     كاي دوسويه برقرار كرد؟ چرا و رابطه
، قـدرت و اسـتعداد   اجتمـاعي  هـاي فـردي و   تـأثير انگيـزه   تحت ،لكه ذهن و فكرب ،نيست

  .آفرينندگي دارد
  
  پيشينة پژوهش 1.2

و شايد همين امر باعث  هاي زيادي درمورد نظريات لكان صورت نگرفته پژوهش ،در ايران
توجـه  تـر مورد  د نقد لكاني كماست كه بررسي آثار شعرا و نويسندگان ايراني با رويكر  شده
 و فنـا  عرفـاني  تجربة تبيينبا عنوان  ،ارشد خود يسكارشنا رسالة درگيرد. سارا فرضي   قرار
 مولـوي  شخصيت بررسي  به )،1389( لكان نظرية براساس مولوي مثنوي در مطلق با اتحاد

 يـة نظر ديـدگاه از يا در مقالـه  پاينـده  حسـين . اسـت   پرداختـه  لكـان  شناسي روان ازديدگاه
ـ  ديگـر  پـژوهش . اسـت   كـرده  بررسـي  را ثالث اخوان »زمستان« شعر لكان يكاو روان  ةمقال

مهـدي   فرضي و سـيد   نوشتة سارا ،»لكان براساس نظرية ژاك  ييسنا يانقالب روح يلتحل«
نوشـتة   ،»براساس نظريـة ژاك لكـان   بيهقي تاريختأويل حكايت دو زاهد از «و نيز  ،زرقاني

نقـدي  «خالقي چترودي اسـت. پـژوهش ديگـر در ايـن زمينـه       سارا فرضي و مهدخت پور
خواسـتي   يـزد   و حامـد  ،ظم دزفوليان، فؤاد مولـودي از كا» انه بر شعر هملت شاملوكاو روان

و لكـان بررسـي    ،است كه در اين مقاله شعر هملت شاملو براساس نظريات فرويد، يونـگ 
از نرگس مـرادي و همكـاران    »مادر ـ  معشوق آل، ايده معشوق«مقالة  ،طور است. همين  شده
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پـردازد؛ امـا درمـورد     شاملو مي احمد »درونِ سرماي بر« شعر در عشق لكاني كه به بررسي
  حال پژوهشي صورت نگرفته است. غزليات حسين منزوي براساس نظرية لكان تابه

  
  روش تحقيق 2.2

اسـت كـه بـا بررسـي مبـاني نظـري        توصـيفي ـ   روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلـي 
 و  مـاه «واكاوي اين مفـاهيم در غـزل   لكان و استقرا و استخراج شواهد مرتبط با آن به   ژاك
  پردازيم. مي» پلنگ
  

  بحث و بررسي. 3
  لكان تبيين نظرية 1.3

 ،»خيالي  حيث«، »حيث نمادين«در نظرية لكان، ساختمان روان انسان متشكل از سه ساحت 
ديگر دارند كـه موجـب انتظـام     . اين سه ساحت پيوندي استوار با يكاست »حيث واقع«و 

ساختمان نفساني هر فرد آدمي موكول به نوع پيوندي اسـت كـه   «آدمي است. دستگاه روان 
هـا   شود. امـا عـدم پيوسـتگي هريـك از آن     بر سرگذشت او ميان اين سه عنصر ايجاد مي بنا

  ).69: 1390(موللي » شود پاشيدگي دو قطب ديگر مي موجب ازهم
كـه   اسـت  »خيـالي  رامـ « سـوژه  رواني رشد درمورد لكان نظرية تبيين از مرحله اولين

 آن در كـه  اسـت  اي حيطه خيالي ساحت يا خيالي امر. شود مي محسوب سوژه ازلي دنياي
 دليـل  لكـان . اسـت  مـادر  هاي مراقبت نيازمند بقا براي و ندارد خود نفس از نوزاد ادراكي

 فهـم  از نـوزاد  نـاتواني  ،مـادر  بـه  او نيازمنـدي  بر عالوه ،را خود نفس از ادراك نوزاد عدم
 خـود  دنيـاي  از مندي نظام ادراك هنوز حيطه اين در نوزاد. داند اطراف مي دنياي مند قانون
 جهـان  ايـن  از او ادراك ،دليـل   همـين   به. است  نگرفته فرا قواعد آن را و زبان زيرا ؛نيافته

 و نشـان  خيـالي  تصـورات  اين درحقيقت كه است گسسته ازهم و خيالي تصاوير براساس
 رضـايت  و خرسندي از مملو شعف و احساسي كه مادر است با نوزاد بودن يكي از نمادي

 در چنـدپارة نـوزاد   و تكـه  تكـه  دنيـاي  .)Eagleton 1997: 143( نـد ك مي ايجاد كودك در را
 »مرحلـة آينـه  « نامِ به اي مرحله به و بديا ميتغيير  ماهگي شش به او ورود با »خيالي ساحت«

 خـود  بـدن  از پارچـه  يـك  كـودك بـه ادراكـي تقريبـاً     كـه  است اين مرحله زماني. رسد مي
  .)Lane 2006: 193; Wright 1998: 100( شود مي  نايل
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شود  شود. اين تصوير باعث مي خود در آينه مي» تصوير«كودك مجذوب  ،در اين مرحله
ـ  اعتقاد لكـان موجـودي نـارس اسـت، انـدك      كه به ،كه كودك دك بـه انسـجام و كليـت    ان

له حاكي از آن است كه تشكيل من نفسـاني در نـزد كـودك حاصـل     اين مرح«برسد.   خود
) كـودك بـا   ego( »خـود «، عبـارتي  به؛ )150: 1390(موللي » كشف تصويرش در آينه است

  كند. ديدن تصويرش در آينه تعين پيدا مي
  شـود هـويتي جـداي از ديگـران و مـادر دارد. بـه       كودك متوجه مي ،اي در چنين تجربه

مـاهگي اسـت و    مـاهگي تـا هجـده    كه از حدود شـش  ،اي كودك در مرحلة آينه ،ترتيب  اين
يـافتن   ) در آينه و تعينimageبا ديدن تصويرش ( ،يابد سالگي ادامه مي تكوين آن تاحدود سه

ته در كـودك ايـن   آهس يابد كه اين امر آهسته مي خويش را جداي از ديگران و مادر در» خود«
اراي استقالل و هويتي مستقل است. كـودك بـا ديـدن تصـوير     آورد كه د مي  وجود ظن را به

پارچه و منسجم اسـت و   خصيتي يكشود كه داراي ش كامل خود در آينه دچار اين فريب مي
كنـد   كودك در كالبد خود درك و فهـم مـي   چه آنگونه ضعف ذاتي ندارد. اين تصور با  هيچ

دهـد   ي و انسـجام مـي  پـارچگ  تصويري كـه آينـه از همـاهنگي و يـك     ،مغاير است. بنابراين
شـود كـه علـت خودشـيفتگي      اما كودك فريفتـة ايـن تصـوير مـي     .دروغين است  تصويري

)narcissism(         است. اين تصور خام و فريبنده پايـة اصـلي سـاحت امـر خيـالي اسـت. ايـن
سـاالن نيـز    و بـزرگ  بلكـه بـا مشـاهدة ديگـران     ،تنهـا بـا ديـدن خـود در آينـه      تصورات نه

ايـن  كنـد.   ها تقليد مـي  يابد و از آن ها را داراي قدرت و تسلط مي آيد. كودك آن مي  وجود به
و  است »نهيآ لةمرح«طة نهايي دهد و نق سالگي كودك رخ مي پديداري است كه در حدود سه

ر خـود  تصـوي  از اوكه از درك نادرسـت   ،كودك )alienation( »ازخودبيگانگي« پاياندرواقع 
  .گيرد همين زمان صورت مي درشده بود، ناشي 

 او نادرست و استنباط آينه مرحلة در سوژه واحد نفس به نيل در تفاوت اين ازديد لكان،
 )lose(» فقـدان «را  آن كـه  اسـت  كودك براي روحي ةضرب يك موجب موجود استقالل از
 واقعيـت  و خيـالي  امـر  در كـودك  اسـتنباط  و درك بـين  تضاد» فقدان« ،نامد. درحقيقت مي

 تكلـم  بـه  لـب  كـودك  كـه  پاشد مي هم از زماني كودك توهم .است آينه مرحلة در موجود
 و جهـان  بـه  دادن نظـم  بـراي  سالي بزرگ ابزار مثابة به براي كودك زبان يادگيري. گشايد مي

 شـيردادن  از مـادر  خـودداري  بـا  كـه  اسـت  فرايندي راه با هم معموالً تكلم. است آن درك
منزلة  باعث تشديد ميل او به مادر است. ميل او به مادر به امر اين و شود مي راه هم كودك  به
 ).6: 1388است (پاينده » مصداق اميال«
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 نهـد.  گـام مـي  » رمـز و اشـارت  «كودك به ساحت  رسي به زبان تكلم، زمان با دست هم
ركردن اين خأل همواره در تكاپوي پ ،واقعي ةدر طلب گمشد ،با ورود به اين ساحتكودك 

ر نخواهد شد. يابد كه اين خأل هرگز پ اي درمي كه در نقطه ؛ تااينآيد ازطريق زبان تكلم برمي
 را كـودك  شدن اجتماعي فرايند سنتي فرهنگ پدرساالرانة و ساختار اقتدارگرا با مرحله اين

 و ايـدئولوژيك  نظـام  و ،هـا  ارزش هنجارهـا،  از تبعيـت  به را او فرايندي كه ؛شود مي باعث
گـام بـا    را هـم » سـاحت نمـادين  «سازد. لكان ورود كودك به  نمون مي ره اجتماعي مقررات
 داند كـه در آن كـودك از مـادر يـا ديگـريِ بـزرگ جـدا و ذهـن او بـه          مي» فقدان«تجربة 

 اسـتقاللي  از گريـز  براي مرتباً سوژه ،رو شود. ازاين مي منشعب ناخودآگاه و آگاه ساحت  دو
 نـد ك مي رجوع »خيالي ساحت« به دهد نمي رخ» نمادين ساحت« در يا او نفس در هرگز كه
  خواند. مي فرا خود سمت به را زندگي او بعدي مراحل در شدن يكي رؤياي مرتباً و

د. لكـان  شـو » ديگـري «شود مادر براي كودك تبديل به  انشقاق كودك از مادر باعث مي
 .دانـد  اي كـامالً شخصـي و فـردي مـي     رابطـه » سـاحت خيـالي  «رابطة سوژه را با مـادر در  

مـادر   ،رو ازايـن  .اي كامالً اجتمـاعي دارد  صبغه» ساحت نمادين«كه رابطة سوژه در  درحالي
و جامعـه و قـوانين    كند ميرا پيدا » ديگري كوچك«حكم » ساحت نمادين«براي كودك در 

  ).9: 1390دهند (ابراهيمي  را تشكيل مي» ديگري بزرگ«اجتماعي 
ه بـين كـودك و مـادر مـواجهيم،     اي دوسـوي  بـا رابطـه  » امـر خيـالي  «ما در ساحت  اگر

اولـين شـرط   «و پـدر.   ،سـويه داريـم: كـودك، مـادر     اي سـه  رابطه» امر نمادين«ساحت   در
كـه مـانع ادامـة      جهـت   آن از ؛اسـت » پدر« به ساحت رمز و اشارت نزد كودك رسي دست
كودك از تمتع نسبت معناي تحريم  مدخليت پدر به ،جا گردد. در اين آميختگي با مادر مي هم

  .)101 :1390 (موللي »است  به مادر
شـود نـه رابطـة     از آن بـا نـام پـدر يـاد مـي      چه آنتوجه به اين نكته ضروري است كه 

و ...  ،اي از پدر است. ايـن اسـتعاره شـامل قـانون، زمـان، اجتمـاع       خويشاوندي كه استعاره
در  ،كرد، اكنون ساحت خيالي از يگانگي با مادر احساس ميكه كودك در » شعفي«شود.  مي

الزامـات سـاحت نمـادين باعـث      ،دهد. درواقع مي» فقدان«ساحت نمادين جاي خود را به 
  .)Makaryk 1997: 598( شود مي» ميل مادر«جاي  به» قانون پدر«شدن  گزين جاي

) castrationوعي اختگـي ( حكم ن ،هاي اجتماعي نهادن بر الزام گردن ،پذيرفتن اين فقدان
نمادين را دارد و كودك بدون مواجهه با استعارة پدر ممكن است در قلمرو خيالي در دايرة 

  .)139: 1382 بستة كودكي باقي بماند (ايستوپ
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او در فضـاي رقـابتي بـا پـدر      با دخالت پدر در رابطة دوسوية مـادر و كـودك   ،درواقع
و قادر نخواهد بود مادر را در مالكيت انحصاري خود درآورد و ناگزير به يك  گيرد مي  قرار

كه ضرورت ورود به ساحت امـر نمـادين اسـت،     ،دهد. اين تجربه تن مي» اختگي نمادين«
؛ يابـد  آورد كه هرگز بهبـود نمـي   شكاف و زخمي بين ضمير خودآگاه و ناخودآگاه پديد مي

سازندة  ين شكاف نيست. اين شكاف و فقدان خود برچراكه ازمنظر لكان سوژه چيزي جز ا
گيري هويـت اجتمـاعي در كـودك     ميل و اشتياق است و باعث استقالل شخصيتي و شكل

  كند. ياد مي )a« )object petita a ابژة پتي«شود. لكان از اين شكاف و خأل با نام  مي
همين  ،ديگر عبارت به ؛نه يك چيز كه فضايي خالي است و خود فقدان است aابژة پتي 

هـايي ميـل بـورزد، امـا هرگـز       ركردن آن به ابـژه شود كه انسان براي پ فقدان باعث مي
شـود   ورزيـدن مـي   فقدان باعث ميـل چراكه خود همين  ؛ر كردتوان اين فقدان را پ نمي

  .)15: 1392(ژيژك 

 صـورت   اين  دهد؛ به پيروي از سوسور، دال را در مركز توجه قرار مي به ،گفتيم كه لكان
غايـب   ءشـود و شـي   مـي  ءگزين شـي  . واژه جايءمهم است واژه است و نه شي چه آنكه  

دال صورت صوتي كلمه است در ذهن و مدلول مفهوم ذهنـي آن.   ،شود. درنظر سوسور مي
اهميت دارد دال است و نه مدلول و مرجع. دال مركز در سـاحت   چه آندر انديشة لكان نيز 

كاركرد « ،شود. ازنظر لكان است. لكان بين فالوس و قضيب تفاوت قائل مي» فالوس«نمادين 
در  ،ديگـر  عبـارت  بـه  ؛)79: 1394 (هومر »عنوان دال فقدان و تفاوت جنسي است فالوس به

  ردانه يكي دانست.نظرية لكان فالوس را نبايد با اندام جنسي م
 جرگة به ورود و مادر از واقعي استقالل ساحت نمادين مرحلة ،گفته شد چه آنبراساس 

. دهـد  رخ حقيقتـاً  واندت نمي هرگز استقالل اين لكان، زعم به اما .است سال بزرگ هاي انسان
 هويـت  شـدن  ويژه جدا از مادر. مستغرق به ،به تماميتي جدا از ديگران نيل يعني بودگي نَفْس
 مراحـل  در ما همة كه كند مي افاده كودك به وجودي ايمنيِ از مادر حسي هويت در كودك

 بـه  كـودك  ميل). يابيم نمي و( جوييم مي را آن چنان هم ،بدانيم خود كه آن بي ،بعدي زندگي
 ضـمير  در همـواره  مـادر  بـا  شـده  زايـل  وحـدت  و اعـادة » ديگري/ نَفْس« امحاء دوبودگي

 سوژه ميـل . كند مي پيدا بروز مجدداً غريب هايي شكل به و بعدها ماند مي باقي او ناخودآگاه
 را سـاحت  خـود ايـن   . امـا كنـد  مـي  را سركوب »ساحت خيالي«دنياي كودكانة  به رجعت

سيطرة ساحت نمادين، ساحت خيالي  رغم براند. به بيرون خويش تاريك شعور از تواند نمي
  خواند. سوي خود مي فريبنده كماكان ما را بهچون سرابي  در مراحل بعدي زندگي هم
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آمدن بر حرمان ناشـي از ايـن انشـقاق و     سازوكاري دفاعي است كه به فائق» جايي جابه«
 هاي بخش ترين تاريك سازد. در برطرف را آن تواند كه نمي كند؛ هرچند جداافتادگي كمك مي

 موقتـاً  ولـو  انشـقاق  ايـن  رنج و درد هبلك تا شوند مادر مي ايماژ گزين جاي ديگر هاي اُبژه روان،
كـرد.    نخواهنـد  مـرهم  را انشـقاق  آن از زخـم ناشـي   هـا  جايي به جا اين اما يابد؛ تسكين قدري
 هيچ اما آيد، حاصل معنايي تا شود مي دالي ديگر گزين جاي دالي هم زبان ساحت در كه چنان هم
جـوي سـوژه بـراي يـافتن     و جسـت باشد) و  داشته  اي يگانه و نقص بي مدلول تواند نمي دالي

  .)45: 1388 شود (پاينده نهايتاً با شكست و افسردگي قرين مي» ديگري كوچك  ابژة«
  
  »ماه و پلنگ«خوانشي لكاني از شعر  2.3

  )238 :1390(منزوي 

» ساحت خيـالي «و » ساحت نمادين«نشدني بين  اين شعر بازنمايي نمادين تعارضي حل
شـنويم در كشـاكش بـين ايـن دو سـاحت از       اي كه شـعر را از زبـان او مـي    است و سوژه

هـاي او نـدارد و    آل است كه سنخيتي با ايـده   هاي رواني دچار يأس و افسردگي شده تجربه

 بـود  جهيـدن سـوي مـاه     خيال خام پلنگ من بـه 
 بـود كشـيدن   و ماه را ز بلندايش به روي خـاك 

 پريد و پنجه به خـالي زد  ،دل مغرورم ،پلنگ من
 بـود  رسـيدن  دستوراي  ،بلند منماه  ،كه عشق

 ! خـداحافظ، اگرچـه لحظـة ديـدارت    گل شكفته
 بود چيدن يدن ونام د من به دراي  سوسهشروع و

 ناچـاري  آري، موازيان بـه  ،من و تو آن دو خطيم
 دگر نرسيدن بود كه هر دو باورمان ز آغاز به يك

 نشـد امـا   زنـده دوبـاره   مـرده  گـل اگرچه هـيچ  
 بـود  دميـدن مـدام گـرم    گـل شـيپوري  بهار در 

 كام منه بريخت  شرنگخواستم و عمرم شراب 
 اش نشــنيدن بــود پيشــه بهانــه دغــل كــارِ فريــب

 ابريشـم  كوچك  كرمكه   انگيزي چه سرنوشت غم
 بافت، ولي به فكر پريدن بود تمام عمر قفس مي
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برد. او كـه    پناه مي» ساحت خيالي«به ايماژهاي نوستالژيك كه از رنج خود كم كند  اين  براي
دار و   شـده اسـت خواهـان نفـس تماميـت      ،مفهوم لكـاني ايـن اصـطالح    به ،»فقدان«دچار 
  ايم. تجربه كرده» ساحت خيالي«است كه همة ما زماني در   مهري

  )238 :1390(منزوي 

گويند پلنگ را خوي  است. مي  اي چيني شكل گرفته ايدة اصلي اين شعر برمبناي افسانه
هـاي بـدر كامـل،      چيز را باالتر از خود نتواند ديد. در شـب  كس و هيچ غريبي است كه هيچ

هـا و   بگيرد. از سنگگيرد كه ماه را  آورد و او تصميم مي هيجان مي ديدن ماه بلند پلنگ را به
كند و براي گرفتن  ماند و دست دراز مي اي مي رود و بر نوك صخره هاي بلند باال مي صخره

كـه   افتـد  رسد. فاجعة زنـدگي پلنـگ وقتـي اتفـاق مـي      هدف نمي  اما به ،كند ماه تالش مي
غلتـد   ميهاي تيز  اميد و خسته بر صخره گيرد با پرشي بلند به ماه دست يابد اما نا مي  تصميم

  رود و اين فرجام خونين زندگي اوست. هاي شكسته تا عمق دره پايين مي و با استخوان
و نمـاد خـدا يـا پادشــاه    پلنـگ در اسـاطير اقـوام گونـاگون نشـانة قـدرت و شـهامت        

رفـتن و   خـواب  دانند كه بـه  خواب مي در چين پلنگ را از حيوانات زمستان«آيد.  مي  شمار به
ناكي كه مادر خـود را كشـت    طبيعت است. پوچينگ موجود هول هنگآ ضربشدنش  بيدار
  ).237: 1379 گربران(شواليه و » شود  صورت پلنگ تصوير مي به

الهه و  و شود. مادر عنوان ايزدبانوي مادر شناخته مي ماه نيز مظهر نيروي مؤنث است و به
هاسـت.   سان پلنگ از گربه ،ديگر شوند. ازسوي هاي وابسته به او هميشه به ماه مربوط مي الهه

و باسـت (ايزدبـانوي مـاه) اسـت      )(ايزدبـانوي مـادر   گربه در اساطير مصري نشانة ايزيس
نماد نيـروي افـزايش و كـاهش     ،يشها رنگ متغير چشم سبب به ،گربه .)306 :1379  (كوپر
  است.  ماه

ر اسـت،  جاكه ماه مؤنث و مـاد  يافتن به ماه است و ازآن ميل اصلي پلنگ دست ،بنابراين
اگر ميـل ناخودآگـاه عاشـق     ،و يگانگي با آن را دارد. ازديدگاه لكاني» آغوش مادر«آرزوي 

» اختگـي «براي ايجاد ارتباط و وصال با معشوق است، اين ميل براي مسدودكردن اخـتالل  
ديگريِ «ازطريق توسل به  ،لكان بـر آن است تـا سوژه/ شاعر ناشي از جدايي با مادر است.

خوشـي كوچـك و    يـك دل  فقـط يابي  اين دست اام .نزديك شود» امر خيالي« به ،»كوچك
  .يافتني نيست گذراست و آن اتحاد اوليه و پيشـين ديگر دست

 بـود  جهيدنسوي ماه  خيال خام پلنگ من به
 ودكشيدن بك و ماه را ز بلندايش به روي خا
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چراكـه مظهـر    ؛نمادين لكاني باشد» فالوس«دهندة  تواند نشان واژة پلنگ در اين بيت مي
  را دارد.» بازآفريني اميال«قدرت و غرور و شهامت است و اشتياق به 

داند كـه   سوژه در بيت بعد ماه را عشق خود مي .كشيدن بار جنسي دارد خاك اما واژة به
تمناي شاعر به وصال با ماه/ ابژة عشق/ مادر و بازگشت به  ،يافت است. بنابراين وراي دست

 دهنـدة  دهـد. واژة خـام نشـان    است كه در ابتداي غزل خـود را نشـان مـي   » ساحت خيالي«
است   است كه شاعر اكنون (فعل تمامي ابيات اين غزل ماضي است) به اين نتيجه رسيده  آن

ـ   كه تمناي او محال و ساده موجـب آن   »قـانون پـدر  «ه ايـن امـر   دالنه بوده است. آگـاهي ب
  ناك در بر بگيرد. است كه سراسر غزل را معنايي اندوه  شده

  منزوي در بيتي ديگر با همين تمثيل چنين معنايي را افاده كرده است:
 كجا؟ كي؟ كدام ماه اسير پلنگ شد؟  كمندم بلند بود ولي بـا تـو برنتافـت   

  )68: 1377(منزوي 
  كند:  تمثيل را با سرگذشت خود روشن مي شاعر نسبت اين ،درادامه

  )238 :1390 منزوي(
 ،اسـت دل   كشيدن ماه را داشـته  خاك است كه آن پلنگي كه قصد به  تر شده روشن ،حال

  است. را داشته  ،»ابژة ميل« ،يافتن به عشق دستاست كه قصد   شاعر بوده ،»ليم گاهيجا«
گيرد. شاعر براي بلوغ تـن   عشق نقابي است بر چهرة مرگ كه وراي امر نمادين قرار مي

محكـوم اسـت كـه تـن بـه       ،منظـور   بـدين دهـد.    مـي » ساحت نمادين«هاي  به زنجيرة دال
بـه كـودكي و   يافتن بـر امـر عشـق آرزوي بازگشـت      دهد، اما با شكست در دست  انشقاق

  پارچگي و آغوش مادر را دارد. يك
كه از آن  يابد و باآن گاه بدان دست نمي اي است كه او هيچ  ابژه آل انسانْ پارچگي ايده يك

شود. اين ابـژه كـه نـاگريز از او      گريزد همواره و درصورتي متفاوت به آن فراخوانده مي مي
طـور بنيـادين چنـدپاره و     بـه  زيرا شوقطور قطع ابژة نهايي نيست؛  هرگز به است جدا شده

  شكاف است.  داراي
نظـر او مـادر اولـين     داند و به  مي» اي آينه ةمرحل«لكان زمان ايجاد شوق را روابط خيالي 
ترين اشـتياق را   نشيند و در همين روابط اساسي  كسي است كه در جايگاه ديگريِ بزرگ مي

  ).86: 1392كه به مادر مربوط است (فرضي  داند مي شوقي

 پريد و پنجه به خالي زد ،دل مغرورم ،پلنگ من
 رسيدن بود وراي دست ،ماه بلند من ،كه عشق
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در نظام لكاني. ابـژة  » aپتي «يافتن است. درست مانند ابژة  پنجه نيز مالزم شكار يا دست
معناي دقيق كلمه هيچ  به» ميل« ،عبارتي به ؛در نفس خود است» فقدان«دهندة  نشان aكوچك 

جـويي  و شده؛ پس ميل شامل جست داشتن به چيزي گم اي ندارد. هميشه ميل يعني ميل ابژه
  رفته است. اي ازدست دنبال ابژه به هميشگي

گـر ايـن مسـئله اسـت. طبـق       گانة زنون، روشـن  هاي سه ، دربارة پارادوكسكمثال ژيژ
امـا   .آخيلـيس از هكتـور   چنـين  همتر است و  پا پشت تيز خرگوش از الك ،پارادوكس زنون

 كـه در خـواب، صـياد    گونـه  رسد. بدان پشت است هرگز به آن نمي خرگوشي كه درپي الك
توانـد آشـكارا از    سان نمي همين رسد و صيد نيز به  گريزد نمي  هرگز به صيدي كه از وي مي

  صيادش بگريزد.
سـره از   روز از رسيدن به هكتور ناكام ماند و هكتور هم قادر نبود يـك   آخيليس نيز آن«

). نكتة مفروض در اين مثال آن است كـه موضـوع   15: 1392(ژيژك » دست او رهايي يابد
چراكه آخيليس تيزپاتر  ،پشت) جلو بزند تواند از هكتور (يا الك  نيست كه آخيليس نمي اين

هكتـور ابـژة ميـل اسـت كـه       ،تواند به او دست يابد. در اين مثال  بلكه نمي ،از هكتور است
  يافتن به آن است. آخيليس (ميل) درپي دست

ـ را » پنجه به خالي زد«شاعر  سببدرست به همين  يعنـي ناكـام از    ؛اسـت   كـار بـرده   هب
پشـت و هكتـور وراي    و الك a يافتن؛ چراكه ماه عشق مانند ابژة پتـي  گرفتن و دست پنجه به

  يافتن است. دست
و فضـاي خـالي بـين    رسـند   خط موازي كه هرگز به هم نمي جاست كه تعبير دو از اين

ميـل خـود    دسـت از  شدن از نرسيدن به معشوق/ مـادر  رود. شاعر با آگاه كار مي خط به  دو
  گويد:  كشد و مي مي  باز

  )238 :1390(منزوي 

دهند. شاعر با ديدن  هاي ديدن و چيدن عرصة ميل شاعر را نشان مي واژه ،جا نيز در اين
  افتد و با چيدن قصد ارضاي شوق خود را دارد. معشوق به دام ميل خود مي

نشان از اين تمايل شاعر دارد، اما وسوسه توأم با گناه زميني است.  ،واژة وسوسه، خود«
  .)430: 1390(فيروزيان » به معشوق استاين بيت گواه وجود نگاه اروتيسمي پنهان نسبت 

 گل شكفته! خداحافظ، اگرچـه لحظـة ديـدارت   
 ديدن و چيدن بود نامِ من به اي در شروع وسوسه
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كند.  اش خداحافظي مي شاعر پس از عدم وصال در مفهوم عشق با معشوق و گل شكفته
بـه مرحلـة عمـل نرسـيده و چيـدن      معني آن است كـه وسوسـة شـاعر     اين خداحافظي به

  است.  است و شاعر اميد خود را براي وصال از دست داده  نشده  محقق
» فقـدان «(قلمرو زبـان و فرهنـگ) و سـركوب    » ساحت نمادين«رود به و ،زبان لكاني به
منزلــة مصــداق اميــال) آغــاز انشــقاق ذهــن دو ســاحت آگــاه و  بــودگي از مــادر بــه (جــدا

بـودگي بـا    ناشدني يكي يافتن به نظم اجتماعي، ميل محقق دليل راه به ،است. سوژه  ناخودآگاه
زند  كشد ناگزير واپس مي مي سر بر» ت خياليساح«مادر را كه از تجربيات پيشازباني او در 

ميــال خــود احســاس شــود و از ا رنجورانــه مبــتال مــي هــاي روان پــس بــه هــراس و ازآن
سـاحت امـر   «و عرصة زبان، درِ بازگشت بـه  » ساحت نمادين«كند. با ورود به  مي  كاري گنه

  شود. بودگي با مادر براي هميشه بسته مي و يكي» خيالي
جاي » ساحت نمادين«كرد اكنون در  يگانگي با مادر احساس مي شعفي كه كودك از

ــه   ــود را ب ــدان«خ ــيlose» (فق ــعر را     ) م ــاي ش ــه فض ــت ك ــدان اس ــن فق ــد و اي ده
  است.  كرده بار اندوه

را مانند وضعيت محال » امر خيالي«شاعر با آگاهي از اين وضعيت است كه بازگشت به 
داند هيچ راهي بـراي   كه مي باآن ،است. شاعر  ديگر تعبير كرده رسيدن دو خط موازي با يك

  كشد: رسيدن به ابژة ميل وجود ندارد، دست از عمل خود باز نمي

  )238 :1390(منزوي 

  كند:  دميدن دو مفهوم را به ذهن متبادر مي
  بهار رستاخيز طبيعت است. (نفخ صور):دميدن در شيپور  ـ
بخشي (دميدن روح): شاعر بـا ديـدن بهـار در گـل شـيپوري       معناي حيات دميدن به ـ

 گرفتن دوبارة گل مرده را دارد. نآرزوي جا

هاي مختلف معناهاي گوناگون دارد. يكي از معناهاي دميدن كـه   نمادگرايي باد در سنت
ه است و درنتيجـه متـرادف بـا    حباد مترادف با نف«بخشي است.  دميدن هوا و باد است جان

ومرج اوليـه را نظـم داد. بـاد     . بادها خداوندند؛ نفحة خدا هرجالهي يئمبد ازروح و جوهر 
نيـز   ،29سورة حجـر آيـة    ،قرآندر  .)80 :1379 و گربران (شواليه» اولين انسان را جان داد

 اگرچه هيچ گـل مـرده دوبـاره زنـده نشـد امـا      
 بهار در گـل شـيپوري مـدام گـرم دميـدن بـود      
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 مـن  فيـه  َنفَخت و«كند:   يري استفاده ميبخشيدن به آدم (ع) از چنين تعب خداوند در بيان جان
. دميدن در تناسب با شيپور يادآور صور اسرافيل و رستاخيز مردگان است. در نظـام  »روحي
دست ناخودآگـاه شـاعر    ،جا واجد اهميت است دال است و نه مدلول. در اين چه آن ،لكاني

نوازنده بايد بـا تغييـردادن   كه است سازي بادي  با آوردن كلمة شيپور رو شده است. شيپور
  ها را عوض كند. ها و دهان خود نت حالت لب

 ،ماننـد بيـدارباش   ،هـاي صـوتي   تتر در عرصة نظامي بـراي اجـراي عالمـ    شيپور بيش
ب باشـد. شـاعر بـا    توانـد نمـاد قضـي    مـي  ،شا دليل شكل ظاهري  به ،رود. اين ساز مي  كار به

بخشـيدن بـه گـل     از دست داده اسـت و جـان   توانايي جنسي خود را دادن ابژة ميلْ ازدست
نـواختن   ،دارد. ازديگرسو را )libidoه (ماي دوبارة ميل و زيست» بيدارشدن«شوق » شيپوري«

اي را كـه يـك كـودك     با لب و دهان يادآور مكيدن سينة مادر است. فرويـد مرحلـه  شيپور 
نج مرحلة دهـاني  سالي داراي يك شخصيت كامل و سالم باشد در پ كند تا در بزرگ مي  طي

)oralstage(، ) مقعديanal stage(تناسلي ، )phallic stage( نهفتگي ،)latenc stage،(  و جنسي
)genit stageازميان اين پنج مرحله، سه مرحلة اول را در رشد  ،كند. اما فرويد بندي مي ) طبقه

  داند. ميترين  شخصيت مهم
سـالگي را  است كـه از تولـد تـا دو   جنسي ـ  مرحلة دهاني نخستين مرحلة رشد رواني

در  ،دهان منبع اصلي لذت كودك است. براي كـودك  ،گيرد. درطول اين دوره مي  بر  در
اين مرحله كه وابستگي كاملي به مادر دارد مادر نخستين هدف ميل است. لكـان سـينة   

كـه  بـار   هر ،رو  همين از .داند كه كودك با آن مواجه است مادر را اولين ابژة شوقي مي
شـود.   اللفظي احيـا مـي   شكلي تحت شود شوق به هاي ديگر فريفته مي سوژه توسط ابژه

كند، بلكـه آن را   ابژة مورداشتياقش را پيدا نمي اي كه بايد گفت اين است كه سوژه نكته
  .)61: 1392(فرضي يابد  بازمي

و مـادر   كه زمان ايجاد شوق اسـت » اي مرحلة آينه«مرحلة دهاني مطابق است با ابتداي 
  اولين موضوع اشتياق.

شاعر در اين بيـت آرزوي   ،واژة گرم در بيت نيز يادآور آغوش گرم مادر است. بنابراين
دليل نيست كه در بيت بعد شاعر صراحتاً از واژة  آغوش گرم مادر را در ناخودآگاه دارد. بي

  كند كه داراي بار جنسي است. كام استفاده مي
 اش نشـنيدن بـود   پيشـه بهانـه   كـار دغـل   فريب  ريخت به كام منشراب خواستم عمرم شرنگ 

  )238 :1390(منزوي 
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ديگـر   خاطر رنگـش و ازسـوي   سو به ازيك ؛طور كلي در ارتباط با خون است شراب به«
عنـوان مشـروب زنـدگي و     شراب به ،رو ازاين .عنوان عصارة يك گياه ش بها خاطر ويژگي به

نشـانة زنـدگي اسـت. شـاعر      ،خـود  ،خون .)47: 1385(شواليه  »آيد شمار مي جاودانگي به
بـردن او بـه شـراب     شـود. پنـاه   بودن و جاودانگي است، اما نصيب او زهر مي خواستار زنده

سـاحت  «تالش نماديني است براي رهانيدن نفس از چنـدپارگي و درد و رنـج زنـدگي در    
ند؛ به هر دو معناي دهـان و آرزوي  ك اي است كه ميل شاعر را برمال مي واژه» كام». «نمادين

  كـار رفتـه   ها آواي شر بـه  جنسي. تشابه آوايي شراب و شرنگ كه در جزء اول هر دوي آن
  يادآور واژة شير است. ،است، گويي

كند. اما  شاعر در ناخودآگاه خود كلمات شير و دهان و آرزوي آغوش مادر را مزمزه مي
دوران واقف است طعم اين تداعي جز تلخـي و   حال كه بر ناكامي خود در بازگشت به آن

انـدوهي  » قانون پدر«و  ».فقدان«زهر نيست. تلخي سركوب ميل به آغوش مادر و پذيرفتن 
آگـاهي دردآور  آورد.  ترين بيت شعر را در بند پايـاني مـي   ريزد كه تراژيك بر جان شاعر مي

  گذارد. يهاي بازگشت هيچ تساليي براي شاعر باقي نم بودن راه بسته  بر

  )238 :1390(منزوي 
فالوسـي  سـوزي اسـت. كـرم     نشـانة تحقيـر و دل  » كرم كوچك«در » ك«تكرار هجاي 

ازنظر  يادآور كودكي است كه» كوچك«راه واژة  هم است كه ناتوان و مرده است و به  خيالي
يـاد   بافتن را به  حالاست. بافتن نيز تصوير زن يا مادري در» ساحت خيالي«لكان در مرحلة 

 دنيـا  حالت جنيني را دارد كه به ،بافد، گويي آورد. كرم كوچكي كه بر محيط خود پيله مي مي
  نيامده مرده است. 

انـد. پلنـگ    اي است بر تمام آرزوهاي شاعر كـه از دسـت رفتـه    اين بيت نوحه و تعزيه
  انگيزي استحاله پيدا كرده است. ابتداي غزل به كرم كوچك ترحم

  
  گيري نتيجه. 4

ي ژاك لكان، كاربرد اين مفـاهيم  كاو روانگيري از مفاهيم بنيادين نظرية  با بهره ،اين پژوهش
دهد. كليت شعر بازنمايي نمادين شكسـت   حسين منزوي نشان مي »ماه و پلنگ«را در شعر 

 كوچك ابريشم  كه كرم  انگيزي چه سرنوشت غم
 بافت، ولي به فكر پريدن بود تمام عمر قفس مي
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يابي به ابژة عشق است كه برساختة نظم نمادين است. مفهوم عشـق   در دستسوژة شعري 
عنوان ديگريِ كوچك و ساحت امـر خيـالي.    هاي مادر به در نزد راوي آكنده است از مدلول

ها ناخودآگاهانه ميلي عاطفي يا معنايي نمادين از يك ابژه (مدلول ميل) به ابـژة ديگـر    انسان
اي از  زنجيـره  ،اساس  اين د را در اشكال مختلف دنبال كنند. بردهند تا هدفي واح انتقال مي

درپي دال عشـق بـا فقـدان     »ماه و پلنگ«كشاند. راوي شعر  دنبال خود مي ها سوژه را به دال
موجـب ايـن فقـدان     چـه  آنيـل اسـت.   شود كه خـود برسـازندة م   مي رو روبهمدلول عشق 

ركردن اين خـأل و  ي پهوم عشق درپاست جدايي از آغوش مادر است كه شاعر در مف  شده
  آيد. مي بر شكاف

، امـا بـه ايـن    كنـد  جـو مـي  و او ميل به يگانگي با مادر و بازگشت به امر خيالي را جسـت 
ندارد؛   رسد كه هيچ راهي براي بازگشت به دوران كودكي يا ارضاي ميل عشق وجود مي  نتيجه

نـاك شـعر    گيرد. فضـاي انـدوه   ها) قرار مي چراكه عشق در وراي ساحت نمادين (عرصة دال
ناشي از اين آگاهي است و قبول شكست و حرمان. راوي شعر يا بايد اين شكست را بپذيرد 

  هاي نظم نمادين منطبق سازد يا طريق مرگ و جنون را برگزيند. و خود را با برساخته
 ،»پلنگماه و «گويا كرم كوچك ابريشم (شاعر) انزوا و مرگ را انتخاب كرده است. غزل 

  در كشاكش ميان ساحت نمادين و ساحت خيالي، ميل و فقدان سروده شده است.
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 .گام نو

 ، ترجمة شيوا رويگريان، تهران: مركز.ناخودآگاه ،)1382ايستوپ، آنتوني (

، زبان و ادب پارسي نامة فصل، »الكان يكاو روان يةنظر منظراز زمستانشعر  نقد« ،)1388پاينده، حسين (
 .42زمستان، ش 

 .، كرامت موللي، تهران: نيواژگان لكان ،)1385( پير كلرو، ژان

 جو، تهران: مركز. ، ترجمة پيام يزدانلكان، دريدا، كريستوا ،)1380( پين، مايكل

، »نقد روان كاوي بر شـعر هملـت شـاملو   « ،)1388و حامد يزدخواستي ( ،دزفوليان، كاظم، فؤاد مولودي
 .9، پاييز، ش پژوهي ادب
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 اسالمي و صالح نجفي، تهران: رخداد نو. ، ترجمة مازيارنگريستن كژ ،)1392ژيژك، اسالوي (

  .، تهران: جيحون4 و 2سودابه فضايلي، ج  ترجمة ،فرهنگ نمادها ،)1379( آلن گربران شواليه، ژان و
 ، تهران: نگاه معاصر.لكاني آينة در عرفاني تجربة: ت جانخياال ،)1392فرضي، سارا (

، »تحليل انقالب روحي سنايي براسـاس نظريـة ژاك لكـان   « ،)1388( و سيدمهدي زرقاني فرضي، سارا
 .166 ، ش42، س جستارهاي ادبي

براساس نظرية ژاك  بيهقي تاريختأويل حكايت دو زاهد از « ،)1389و مهدخت پورخالقي ( فرضي، سارا
  .164 ، ش42 ، سجستارهاي ادبي، »لكان

 .، تهران: سخنو تحليل اشعار حسين منزوي ،زندگي، نقد :از ترانه و تندر ،)1390( فيروزيان، مهدي

 .مليحه كرباسيان، تهران: فرشاد ترجمة ،فرهنگ مصور نمادهاي سنتي ،)1379(. سي .كوپر، جي

، ش هــاي خــارجي پــژوهش زبــان، »ژاك لكــان، زبــان و ناخودآگــاه« ،)1386( رضــا محســني، محمــد
  .تابستان  ،38

 .كوشش حسين فتحي، تهران: نگاه ه، بمجموعة اشعار ،)1390( منزوي، حسين

 ، تهران: ني.لكان ـ ي فرويدكاو روانمباني  ،)1390موللي، كرامت (

  ققنوس.  اهيم طاهايي، تهران:و سيدمحمدابرمحمدعلي جعفري  ترجمة، ژاك لكان ،)1394( هومر، شون
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