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 از منظر ،اثر سهراب سپهري ،»تا انتها حضور«نقد شعر 


  الكانكاوي  رشد رواني سوژه در روان
  *عبدالرضا سعيدي
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  مقدمه. 1
  يكاو روانو  ديفرو 1.1
 پـا بـه   د،يـ اثـر فرو  ،يسـتر يه دربارة يمطالعاتبا عنوان  يبا انتشار كتاب 1985 در يكاو روان
 كاوي را به ژوزف بروير روان ةفرويد ابداع واژ). 263: 1388الندين، (وجود گذاشت  ةعرص


)J. Breuer( دهد   نسبت مي) ،وي در كنار بروير بيمـاران هيسـتريك را   ). 288: 1389موللي
خاطرات تحت درمان  روش آنان پااليش نام داشت؛ طبق اين روش، بيمارانِ. كرد  درمان مي


آوردند و   در يك خواب مصنوعي به ياد ميبود،  ها آنكه علت اصلي عوارض  ،تلخ خود را
اي   اين امر مقدمهواقع،  در). همان(شدند   يا پااليش احوال خود مي   وسيله موجب تصفيه بدين


كاوي با كتاب   روان. كاوي نام گرفت  شد براي ورود به دانشي كه باني آن فرويد بود و روان
يـا،  ؤكشـف و شـناخت قـوانين حـاكم بـر ر     . جديدي شد ةفرويد وارد عرص تعبير خواب


و  ،كه حاصل دفـع و سـركوبي اميـال اسـت     ،مربوط به ضمير ناخودآگاه ةدسترسي به نظري
كـاوي    و روان ،رؤيـا اديپ، همه و همه، فرويد را در اعتقادش بـه روان،   ةباالخره درك عقد


  .مشكالت رواني فرد استوارتر ساخت حل  راه مثابة به
 ترتيـب توپيـك اول   بـه  1923 -  1920و  1905 -  1901هاي  پس از آن، فرويد بين سال


)premiere topique( و توپيــك دوم )deuxieme topique( ــرد او در . خــود را مطــرح ك
و  ،آگـاه  ضمير آگـاه، نيمـه  : توپيك اول نفسانيات انسان را به سه موضع متمايز تقسيم كرد


و ايـن و آن   ،و در توپيك دوم سه موضع يادشـده جـاي خـود را بـه مـن، فـرامن       ؛ناآگاه
  ).292 :همان(نفساني دادند 


 .كاوي ضـمير ناخودآگـاه اسـت     شناسي و روان هاي فرويد در عالم روان يكي از انديشه
ابتداي از كه  دبخش و وجهي دار خوددر زواياي پنهان وجودي  انساناين انديشه  اساس  بر


هايي از خود  و دريافت ،ها ادراك رويدادها، حوادث، تولد تا هنگام مرگ آكنده از خاطرات،
  و محـيط  ،خـانواده  ،ديگران پرورش داده شده و از جامعه   ةوسيل بهو جهان بيروني است كه 


بـود   بر آنفرويد  .است  بدل شده ويو به ركني از شخصيت  اجتماعي حاصل آمدهزندگي 
يـك چيـز اسـت و     ،اويعني هويت حقيقـي   ،دو باش دانجام ده دخواه مي انسان هچ آنكه 
ت آن سوق مس  را به اوخواهد و  مي ويو محيط زيست اجتماعي از  ،خانواده ، جامعه چه آن
 انسانمن بيروني  .نامد آدمي را من برتر مي  اين وجه ثانوي فرويد .دهد چيز ديگري است مي


 ايـن دو جريـان اسـت    برايند و انسان شود ساخته مي برتر  و من از تضاد اين دو من دروني
  ).109: 1369، هيوز(
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دانست كه محل بروز پديدارهايي است كه از ورود   فرويد ناخودآگاه را نهادي رواني مي
شـده در ذهـن بـاقي     هـايي سـركوب    خواستهشكل  بهبه جهان خرد و آگاهي امتناع كرده و 


و اعمـال   ،هـا، اميـال    انديشـه  همـة ديدگاه فرويد، نهادي است كه بر  از ناخودآگاه،. اند  مانده
كه با اسـتفاده از ابزارهـاي عـادي و     گيرد  دربر ميهايي را   اين نهاد دانش. انسان حاكم است


ناخودآگـاه، يعنـي    از طريـق به آن نيست؛ بلكه اين دانـش   يابي دستخواه امكان   طور دل به
اين . تواند كشف شود  مي ،»هاي زباني گسست«و  ،»فراموشي« ،»هاي زباني لغزش«، »ياهاؤر«


فـرد فرصـت ظهـور     ةاست كه خارج از قدرت اراداي   شده سركوباميال  گر بيانتشكيالت 
آگـاهي فـرد    ةگسـتر  باوجه  هيچ به و كند  هدايت ميآن را » هاگر نشان«اي از   يابد و شبكه  مي


كـه در   اسـت  اي  پيچيـده  درهمو    حاوي اطالعات رازگونه ،؛ زيرادشو مينشناسايي و كنترل 
كاوانه رمزگشـايي    هاي روان  تحليل از طريق فقطشود و   گر مي  معنا جلوه  بستر آگاهي فرد بي


  ).87: 1386محسني، ( دشو يمو بازشناسي 
  


  الكان. 2
او . كاوي فرويد بنـا نهـاد    هاي روان  ي نظريهبرمبناهاي خود را   آرا و انديشه الكانژاك مري 


آن را بسط  ديگر  ازطرفناخودآگاه و زبان پذيرفت و  در بابمفاهيم فرويد را  طرف  ازيك
 چـه  آناما ، ناخودآگاه سخن گفته بود زبان و ارتباط آن با در مورد الكانپيش از فرويد . داد


» آگاه ساختاري شبيه به زبـان دارد دناخو«: گفت  كه مي الكاناين سخن  شباهتي به گفته بود
كـاوي    موجب شد تـا مسـير او در روان   الكانهمين ديدگاه ). 60: 1388ايستوپ، (نداشت 


فردينـان  او با استمداد از نظريات ساختارگراياني نظيـر  . فرد شود جرياني جديد و منحصربه
ـ وي . متفاوتي معرفي كنـد  نحو  بهتوانست مفهوم ناخودآگاه را دوسوسور   كـه  اسـت  ر آنب


ساختار آن نيز ماننـد زبـان و داراي    واست خودآگاه همان زمان يادگيري زبان   گيري نا  شكل
شـوند و ايـن امـر      لغزند و پنهان مـي   مي ديگر يكهاي متمايزي است كه مدام در زير   نشانه


كردن  راهزبان نقش سد«بنابراين، . شود كه از دسترس ذهن خودآگاه خارج شوند  موجب مي
  ). 81: 1387، وزگروو  ليدر(» عهده دارد هويت را بر


در سـاختار   ،برقـرار اسـت   در نظـام زبـان   كه ،دال و مدلول ةهمان رابط الكاننظر  ربناب
ـ  كـه   چنان همديگر، عبارت  به. برقرار استناخودآگاه نيز   چـون  هـم هـايي   دالكـارگيري   هب


كننـد،   ها يـا معـاني را در ذهـن مخاطـب ايجـاد مـي       اي از مدلول اصوات و كلمات زنجيره
خـاطراتي را   مختلف يا تصاوير ،اشخاص ،اشيا نظير اه دالبرخي ناخودآگاه نيز در تماس با 
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، سـاختارگراياني  انكـ الپـيش از  . كنـد  مـي  پديدارهايي در ذهن  صورت مدلول از گذشته به
فراينـدهاي اجتمـاعي،    همـة نيـز بـراي    )C. Levi-Strauss( اسـتروس  ـ ويكلود ل چون هم


 ؛ماند ناخودآگاه باقي ميشكل  بهازجمله زبان، ساختاري بنيادين قائل بودند كه غالب اوقات 
دهـد   اي و نمـادين را تشـكيل مـي    اي از واحـدهاي نشـانه   درست همانند زبان كه زنجيـره 


جهنمي انباشـته از   چون همفرويد كه ناخودآگاه  از اين ديدگاه الكان). 88: 1386محسني، (
از ديدگاه او ناخودآگاه بـدوي  ). 61: 1388ايستوپ، (شود   شده است دور مي  اميال سركوب


شـود روي    چيزي است كه وقتي زبـان منسـجم مختـل مـي     تر بيشبلكه «و غريزي نيست؛ 
  ).همان(» دهد  مي


راهـي نـو در تحقيقـات     ،نظـام زبـاني   ةعرصـ   اديپ به ةعقد ةكردن فرضي با وارد ،الكان
وي اصطالحات ساحت خيالي، ساحت نمادين، فاز آينه، فقدان، نـام   .كند  كاوي باز مي  روان


كـاوي خـود در     براي بيان مفـاهيم روان و حيث واقع را  ،ديگري كوچك و بزرگ ةپدر، ابژ
  .دشون  مي صورت خالصه تبيين ابداع كرد كه در زير بهشناخت رشد رواني سوژه 


  
  ساحت خيالي 1.2


بـراي يـك دوره از    الكـان اصطالحي اسـت كـه   ) the imaginary sphere(ساحت خيالي 
زبـان  كه  تازمانيشود و   اين دوره از بدو تولد كودك شروع مي. برد  كار مي زندگي كودك به


نـام آن   كـه از  چنـان ايـن دوره،  . كند  ادامه پيدا مي است نيفكندهبين مادر و كودك جدايي 
كودكي كه خود را بـا  هاي  پردازي  خيالهاست و به   پردازي  خياالت يا خيال ةآيد، دور  برمي


زياد مادر به فرزنـد ايـن    نزديكي بسياردر دورة پيشازباني . اشاره دارد پندارد  مادر يكي مي
دادن،  سبب شـير  مادر به. آورد كه وجود مادر با او يكي است  تصور را براي فرزند پيش مي


روز بـراي كـودك    در طـول و ساير كارهايي كه  ،بوسيدن ،گرفتن، تعويض لباس آغوش در
هنـوز   جاكـه  از آن. شـود   دهد در دنياي خيالي كودك جزئـي از او محسـوب مـي     انجام مي


او از . شـود   صورت جدا از هم براي او پديدار مي تصاوير بهاست  كودك زبان را فرانگرفته
يك شـيء  مثابة  بهانگشت پاي خود را . پاره دارد  پيرامون تصوري پارهوجود خود و محيط 


واقـع   در. كنـد   مانند يك شيء رفتار ميآن برد و با   گيرد و انگشت دست را به دهان مي  مي
محصـول سـاحت   . سـت براي كودك امتداد بـدن او اجزاي بدن همة بازي، و   مادر، اسباب


: 1388پاينـده،  (و خرسندي اسـت   ،شادمانياحساس يگانگي، شعف، براي كودك خيالي 
، ساحت خيالي الكاننظر به . كند  اي ديگر بروز مي  گونه ي اين ساحت بهسال بزرگدر ). 30
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ايجاد تركيبي كلي و معقـول از  خيال خيال تماميت،  از قبيلمحل بروز انواع مختلف توهم 
اسـت   ماننـد آن و  ،بين امورمقوالت متضاد، خيال رسيدن به استقالل، خيال يافتن شباهت 


  ).85: 1385پيركلرو، (
اهميت آن از سـاحت نمـادين و    الكانساحت خيالي نظم يا ساماني است كه از ديدگاه 


 ،زيـرا  است كه عصر مدرن مظهر اوج خيالي انسان اسـت؛  آناو بر . است تر كمحيث واقع 
شـغول اسـت و بـر ايـن     به خود م تر بيشدر عصر مدرن اعصار پيشين  با  همقايس درانسان 


  ).36: 1385مايرس، (گمان است كه خود و مصنوعاتش بر جهان تقدم دارند 
  
  فاز آينه 2.2


را مـاهگي   هجـده واقع زماني بين ساحت خيالي و نمادين و از حـدود شـش تـا     فاز آينه در
اندك به وجود خويش آگاهي   كودك در اين مرحله اندك). 199: 1389وارد، (گيرد   مي  دربر
خاصي از واكـنش را در پيرامـون او    ةكند كه رفتار او گون  مشاهده مي ؛كند  ي پيدا ميتر بيش
اعـم از   ،هـايش   بـازي   و سـاير هـم  ) مادرويژه  به(ترها  هاي بزرگ  ايما و اشاره ؛آورد  مي پديد


مرحله اين . كند  اعضاي خانواده و ديگران كه براي او حكم آينه را دارد، به رفتار او تغيير مي
او  ،؛ زيـرا )52: 1390پين، (و خرسندي همراه دارد  ،براي كودك احساس شادماني، رضايت


بيند و با آن تصوري كه   خود را مستقل ميواقعي    صورتي غير بهآينه  ةبار در مرحل براي اولين
در اين مرحله مجذوب تصوير خود كودك  .كند  انگاري مي  يكي است دست آورده از خود به


سـوم فـاز آينـه     ةدر پايان مرحلكودك  .كند تا آن را لمس و كنترل كند  ود و تالش ميش  مي
فاز آينه سه مرحله ). 199: 1389وارد، (اي تفكيك كند   تواند وجود خود را از تصوير آينه  مي
تواند آن را لمـس كنـد و     اما نمي ،بيند  اول كودك تصوير خود را در آينه مي ةدر مرحل :دارد


موجودي  شود كه تصويرْ  دوم كودك متوجه مي ةدر مرحل ؛گردد  دنبال آن مي آينه به در پشت
محسـني،  (تواند وجود خود را از ديگري تشخيص دهـد    سوم مي ةدر مرحل ؛نظير او نيست


ي درامـي اسـت كـه دانـش     ا آينه ةمرحل: كند  فاز آينه را چنين معرفي مي الكان). 96: 1386
گرفتــار در دام  ةو بــراي ســوژ ،اســت نگــري رســيده  بــه آينــدهاش از نابســندگي   درونــي
پاره به شـكلي از   سازد كه از يك تصوير پاره  خياالتي را مهيا مي ةپنداري مكاني رشت  همذات


نهايـت بـه فـرض    و در ،رسـد   مينامم،   تماميت خويش، كه من آن را تماميت ارتوپديك مي
شود كه ساختار دقيقش را كل رشد ذهني سوژه مشخص   ختم ميشونده  بيگانهحفاظ هويتي 
  ).56: 1390پين، (خواهد كرد 
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  ساحت نمادين 3.2
او و مادر  نيمادر ب واژة گفتن با. كند  يم آغاز را گفتن سخن و شود  يم بزرگ كم  كم كودك
. افكنـد   يمـ  ييجـدا  فرزند و او نيب و رديگ  يمادر را م يجا مادر واژة رايز. افتد  يم ييجدا
 يازا  مابـه  كيـ  اكنون شد،  يكودك محسوب م يجزء جدانشدن ياليكه در ساحت خ مادر،
 يبرا ها  از نمادها و نشانه يا مجموعه ةمثاب بهزبان  كه دوره، نيا به علت نيا به. دارد يذهن
 the( نيسـاحت نمـاد   رد،يـ گ  يمـ  را) يداريـ د( يخـارج  يهـا   مصداق يجا مقصود انيب


symbolic sphere (يازهـا ين انيـ ب يبـرا است  ناچار يانسان از آغاز كودك«. شود يم گفته 
 در كنـد  اسـتفاده  كلمات از يزيچ انيب يبرا كه نيا محض به اما ،كند استفاده زبان از خود


 خـرد  را ازيـ ن موضوع زبان بعد«). 82: 1387 ،وزگرو و ليدر( »رديگ  يقرار م يگريد عرصة
). 82: همـان (» كنـد   را وارد جهـان مـي   "دادن كـف از"خاصي از  شكل و كند  يم ريخاكش و


رمز و اشارت يا ساحت نمادين، يعني توانايي كـودك در رجـوع بـه     ةورود انسان به حوز
زيرا واژه  ؛معناي مادي آن براي كودك نيست بهزبان تكلم، چيزي جز مرگ و فقدان شيء 


شـود    جانشـين موجوديـت مـادي آن مـي    گيـرد و    در اين مرحله جاي شيء را مـي ) نماد(
گيـرد    حائل بين كودك و شيء قرار مـي  منزلة از اين به بعد واژه به). 135: 1385پيركلرو، (


 ةيـافتن يـا قطـع دور    بـا پايـان  كـه   زماني. برد  واسطه را ازبين مي  گونه ارتباط بي  و امكان هر
خواهـد    كودك با زبان از وي ميورزد و   خودداري ميكودك دادن به  مادر از شير شيردهي


 ةواژ. كنـد  يدرك مـ  تـر  بيشكودك اين جدايي ناشي از دورة نمادين را  ،تا به او شير دهد
شـود    ديگر موجب احساس جدايي در كـودك مـي     و امتناع مادر ازطرف طرف  ازيكمادر 


پاينده، (است بيند كه از مادر جدا شده   شود؛ زيرا مي  آن كودك دچار اندوه مي ةكه در نتيج
سـاحت يـا امـر نمـادين     . اي جز زيستن در ساحت نمادين ندارد  انسان چاره). 32: 1388


  ).41: 1385مايرس، (كند   پاره مي  كند و به طرق مختلف آن را پاره  روي امر واقعي كار مي
  
  نام پدر 4.2


خـود را بـه   كاركرد نماديني اسـت كـه   «) the name of father(نام پدر  الكاندر تعبيرات 
هومر، ( »شكند  كند و جفت خيالي مادر و كودك را مي  آميز كودك تحميل مي  دنياي توهم


شـدن كـودك    تر كه با بزرگ است نام پدر اصطالحي مبين اوامر و نواهي پدر). 81  :1388
شدن كودك، براي راهنمايي و ارشاد، قوانين مربـوط بـه    با بزرگپدر . آيد  برايش پيش مي


در . آمـوزد   آداب و رسوم رايج را به او مـي  كلي  طور بهو  ،وآمد خوردن، نشستن، رفت غذا
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كند و براي بودن در كنـار    تري مي  اين مرحله كودك نسبت به مادر احساس جدايي عميق
، بـا  حاكم بـود خانواده و خانه  ةكه در حوز يقوانين. كند  احساس ميي تر بيشتمايل مادر 


قوانين اجتماعي درنهايت شكاف . گيرد  خود مي بهشكل ديگري  حضور كودك در اجتماع
پـدر از   ةديگر، كودك با مداخلتعبير  به. كند  مي تر بيشو  تر بيشمادر از جدايي كودك را 


يابـد    درمي. شود  با گفتار تلخ پدر مواجه مي. شود  دنياي خيالي به دنياي نمادين پرتاب مي
نهاده است كـه بـا قـانون پـدر     بنياد واقعي    يك اميد غيركه سخنان و كارهاي مادر در او 


نام پدر تجسم قـانون اجتمـاعي اسـت و     الكاناز نظر ). 124: 1390پين، (ي ندارد سان هم
). 83: 1388هومر، (است » ميل مادر« جاي به» قانون پدر«پدري قراردادن  ةكاركرد استعار


نـام  كـه   مـادامي زيـرا  . خواند  اين عنصر نمادين و ساختاري را اصطالحاً نام پدر مي الكان
 وليـدر  (با پدر حقيقـي برابـر نيسـت     كند الزاماً  جدا مي ديگر يكپدر مادر و كودك را از 


  ). 102: 1387، وزگرو
  
  فقدان 5.2
هـيچ   نـوزاد  در ديـد  .شـود   درنظر گرفته مـي  ي از نوزادئجز ةمثاب به ،الكاندر نظريات  ،مادر


كودك نوعي حباب  ،درحقيقت. وجود ندارد )بين نوزاد و مادر(تمايزي بين خود و ديگري 
نـوزاد  . دو موجـود جداگانـه نـدارد    مثابـة  بـه ) مادر(و ديگري است كه هيچ دركي از خود 


مـان  ز. نـد ارضـا ك  آن را و غيـر  ،با استفاده از يك ابژه نياز به غذا، آرامش، مراقبت دتوان  مي
آغـوش  كه نيازمند امنيت است  كند؛ هنگامي  دريافت مي را مادر يا بطري شير ةسين گيگرسن


هـايي كـه     بين خود و ابژه گونه جدايي هيچپيشازباني  ةدر دورنوزاد  .كند  مادر را دريافت مي
مادر بخشي  ةسين و قادر به درك اين نكته نيست كه شود  كنند قائل نمي نياز او را برطرف مي
  .از يك فرد ديگر است


و هويـت مجزايـي    شـود بايد از مادر جـدا   و فرهنگ تمدن ةورود به عرصنوزاد براي 
آيـد، در    گيري زبان پديد مي  نمادين و با شكل ةدر مرحل نخستكه  ،اين جدايي. شكل دهد


ايـن  . شـود   مي تر بيشو رسوم اجتماعي است  ،نام پدر كه همان قوانين، آداب بامراحل بعد 
خود را موجودي و  شود  مينوزاد از مادر جدا كه  هنگاميمتضمن نوعي فقدان است؛ جدايي 


رفـتن   دسـت  از .دهـد  ازدست مي ،داشت در ابتداكه  ،حس وحدت را كند  مستقل تصور مي
هـاي بعـد     دنبال دارد؛ اندوه و حسرتي كه در دوره اندوه و حسرت را بهوحدت براي نوزاد 


  ).83 -  80: 1388هومر، (يابد و تا پايان عمر نوزاد با وي خواهد بود   ادامه مي
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  ديگري كوچك و بزرگ ةابژ 6.2
 يها  قسمت) object petit a( كوچك  ريغ ايكوچك  يگريد ابژةمنظور از  الكاندر تعبيرات 


) نظير سينه و دست پرمهر مادر(ء خارجي   هرگونه شي چنين هماست و  كودك بدن مختلف
. آيـد   حساب مي اي از بدن مادر براي طفل به  پاره ةمثاب يابد و به  ميل كودك به آن تعلق ميكه 
بودگي با مادر باشد   براي سوژه يادآور روزگار ساحت خيالي و يكي چه آن هر ،تعبير ديگر به


بـزرگ درواقـع      ديگري بزرگ يا غيـر  ةابژ. كوچك است  غيرديگري كوچك يا  ةمصداق ابژ
از ديـد  (رفتن وحـدت مـادر و كـودك     بينچيزهايي است كه در دنياي واقعي باعث از ةهم


تري بين سوژه   كه جدايي عميق ،به اجتماع و قوانين بشري ،تعبير ديگر يا به ؛شود  مي) كودك
 شـود   يگفته م) object petit A( بزرگ  ريغ ايبزرگ  يگريد ابژةآورد، همان   و مادر پديد مي


  ).36: 1388 نده،يپا(
او بر اين باور است . كند  طور كامل جدا مي مرز بين ديگري كوچك و بزرگ را به الكان


اين ديگري همـان ديگـري   . كند  هاي خيالي داللت مي  كه ديگري كوچك همواره بر ديگري
امـا   ،كنـد   هايش را برآورده مي  كند تمام اميال و خواسته  آينه است كه نوزاد گمان مي ةمرحل


شود و با ورود كودك به آن ساحت پديد   ديگري بزرگ به نظام يا ساحت نمادين مربوط مي
، ناخودآگـاه از همـان زمـان بـروز زبـان      الكاندگاه يد ربنابجهت كه   آن از چنين هم. آيد  مي


  ).99: 1388ومر، ه(نامد   مي» كالم ديگري بزرگ«آن را  گيرد شكل مي
  
  حيث واقع 7.2
را نيز به ساحت خيالي و نمـادين  ) the real(حيث واقع  ةدر اصطالحات خود مقول الكان


 صـرفاً  الكانحيث واقع در تعبيرات . افزايد  سه طرز بيان از زبان واقعيت انساني ميمثابة  به
آن چيزي است كه از واقعيـت   ةطور مشخص، نمايند آن شيئي است كه نمادين نشده و به


اي است كـه خـارج از     حوزه«و ) 63: 1387، وزگروو ليدر (است  انسان كنار گذاشته شده
واقـع يـا     حيث). 146: 1385پيركلرو، (» دهد  ساحت رمز و اشارت به وجود خود ادامه مي


ايـن  . تـوان آن را شـناخت    شـود كـه نمـي     هايي از واقعيت اطالق مـي   نظم واقعي به جلوه
تفـاوت سـاحت   ). 40: 1385مايرس، (گيرد   مي چيز را دربر اي دارد كه همه  ساحت گستره


كه بـا   است نمادين و حيث واقع در اين است كه ساحت نمادين از رمزهايي تشكيل شده
 كـه   حـالي  درفرماست؛   غيابي بين آنان حكم ـ يحضور ةو نوعي رابط نددر تضاد ديگر يك


ـ گاه ظهور و حضور اسـت    حيث واقع چنين نيست؛ زيرا حيث واقع پيوسته جلوه  ةو مقول
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حيـث واقـع مقـوالتي را     ،بنابراين). 144: 1385پيركلرو، (آن مطرح نيست  در موردغياب 
از  هـا  آنكه برقـراري ارتبـاط انسـان بـا       جهت بدان ،گيرد كه پيوسته حاضرند، اما  مي دربر
زبـان  بـا  تنهـا حيـث واقـع     ها دسترسي ندارد؛ زيـرا نـه   يابد وي بدان  زبان امكان مي طريق
بـا برداشـتن   فقـط  نيست؛ بلكه خود زبان مانع دريافت آن است و دريافـت آن  شدني  بيان


امكـان دريافـت وجـود     بدون زبان نيز براي انسان جاكه از آن. پذير است  حائل زبان امكان
» حيث واقع ةضايع«آن را  الكانشود كه   دادگي يا فقدان دچار مي  ازدستنوعي  بهندارد، او 


  ).37: 1388پاينده، (نامد   مي
  


  بحث و بررسي. 3
  تا انتها حضور 1.3


  امشب
  در يك خواب عجيب
  رو به سمت كلمات 


  .باز خواهد شد
  .باد چيزي خواهد گفت


  سيب خواهد افتاد،
  روي اوصاف زمين خواهد غلتيد،


  .تا حضور وطن غايب شب خواهد رفت
  .سقف يك وهم فروخواهد ريخت


  چشم
  .ديد هوش محزون نباتي را خواهد


  .پيچكي دور تماشاي خدا خواهد پيچيد
  .راز سر خواهد رفت


  .زهد زمان خواهد پوسيد ةريش
  سر راه ظلمات


  صحبت آب ةلب
  برق خواهد زد،


  .باطن آينه خواهد فهميد
  امشب
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  معني را ةساق
  وزش دوست تكان خواهد داد،


  .بهت پرپرخواهد شد
  


  ته شب يك حشره 
  قسمت خرم تنهايي را


  .ردتجربه خواهد ك
  


  صبح ةداخل واژ
  .صبح خواهد شد


 ر سـاحت خيـالي  دو نفـوذ سـاحت نمـادين     تأثيرنمايش نماديني از » تا انتها حضور«شعر 
رفتن ساحت  دستسبب از شود اندوه خود را به  اي كه شعر از زبان او شنيده مي  سوژه. است


نشسـتگي سـاحت    باعث واپـس » كلمات« ةتبلور ساحت نمادين در واژ. كند  خيالي ابراز مي
نشستگي ساحت خيالي بـا هجـوم سـاحت     اين واپس. شده است» خواب عجيب«خيالي يا 


 گـر  بيـان  ةسـوژ . رفتن يگانگي سوژه با ساحت خيـالي شـده اسـت    دست نمادين موجب از
)subject of the enunciating ( وي . كنـد   جـا آينـده را گـزارش مـي     رفته و از آن» 1آغاز«به


كند؛ ايـن    استفاده از افعالي كه حكايت از نوعي دگرگوني دارند بيان ميتحوالت آينده را با 
نهايت به جدايي سوژه از  تنهايي و در  كند و سرانجام به  دگرگوني تا پايان شعر ادامه پيدا مي


  . شود  منجر مي» صبح«
طـور   طور عام و سوژه به واقع دگرگوني نگرش انسان به شده در شعر در مطرحدگرگوني 


واسـطه و    ارتبـاط بـي   ةشـود، القاكننـد    كه با خواب عجيب تداعي مـي  ،ديدن. است خاص
ذهـن سـوژه حـائلي     ةعرصـ   با ورود كلمات به. يگانگي سوژه با طبيعت بكر يا آغاز است


پـس از ايـن   . افكنـد   جـدايي مـي  ) الكـان مـادر در تعبيـرات   (بين سوژه و آغـاز     نام زبان به
. شـوند   آيد، عناصر طبيعي ديگر نيز دچار تحـول مـي    د ميدگرگوني، كه در ذهن سوژه پدي


» سـيب «. گويـد   مـي ) گفـت (كه بوزد و سوژه را از لذت سرشار كند سخن  جاي اين به» باد«
كرد؛ زيـرا بـا     بخش نيست كه سوژه با آن احساس يگانگي مي ديگر آن سيب ديدني و لذت


و كشـف   ،ممنوعه، افتادن آدم از بهشـت، افتـادن سـيب از درخـت     ةسيب ميو ةشنيدن واژ
سـيب اسـت كـه    » ةواژ«بـر خـود    ها عـالوه   اين؛ شود  در ذهن نمودار مي سوژهجاذبة قانون 


 بـر اسـاس  كـه   ،آمـدن دانـش    با پديـد . سيب جدايي انداخته بودو بين او  تر  روزگاري پيش
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تـري    سوژه و سـاحت خيـالي شـكاف عميـق    با نام پدر منطبق است، بين  الكانكاوي   روان
) نـام پـدر  (آمدن  سبب افتادن سيب و پديد به) ساحت خيالي(» وهم«بنابراين . شود  ايجاد مي


واسطه در ساحت خيـالي    ، كه ابزار ارتباط بي»چشم«. »شود  پرپر مي«در مسير زندگي سوژه 
» هـوش محـزون نبـاتي   «نمادين به نگرد؛ بلكه در تحولي   آيد، اكنون به گياه نمي  شمار مي به
» پيچـك «يـك  بـا  ، امري كه در ساحت خيالي امكان داشت، اكنون »تماشاي خدا«. نگرد  مي


. رود  ، كه روزگـاري پنهـان بـود، اكنـون سـر مـي      »راز«. پيچيده شده است) ساحت نمادين(
زهـد  « .پذير اسـت   امكان) حائل و ساحت نمادين(زبان با  سررفتن راز امري است كه صرفاً


، كه امري خيـالي  »ظلمات«. رود  نيز با پديدآمدن زبان و درنهايت دانش بشر ازبين مي» زمان
 آمد، اكنون ديگر با هجـوم زبـان    حساب مي نمود و تا قبل از هجوم دانش امري واقعي به  مي


ـ اش نم  نيـز كـه ويژگـي اصـلي    » آينـه «. زنـد   آن برق مي» صحبت ةلب«) حائل(  دن اسـت ايان
 »معنـي  ةسـاق «خـوردن    دچار شده و با تكـان ) ساحت نمادين( به فهميدن) ياليساحت خ(
تقدير تنهايي خود » حشره«درنتيجه . شود  پرپر مي) ساحت خيالي( »بهت«) ساحت نمادين(


 »صـبح  ةواژ«توان آن را در   داند صبح ديگر ديدني نيست؛ بلكه فقط مي  پذيرد؛ زيرا مي  را مي
  .ديد) ساحت نمادين ةحائل و نمايند(


هـدف ايـن اسـت كـه     . كنـيم   بر جزئيات بررسي مـي  تر بيش تأكيداكنون اين شعر را با 
شده را با اجزاي  به محتواي شعر نزديك شود و بتواند ارتباط مطالب مطرح تر بيشخواننده 


در ارتبـاط بـا    الكانكاوي   سعي شده است كه مباحث نظري روان چنين هم. شعر برقرار كند
  .تر تبيين شود  صورتي دقيق جزاي شعر بها


  امشب
  در يك خواب عجيب
  رو به سمت كلمات


  .باز خواهد شد


از . رسـد   نظـر مـي   خواب عجيب تركيبي است براي بيان يك تصوير كه مانند خواب به
ديـدن     خـواب شود كه منظور از خواب خوابيدن نيست؛ بلكـه    مشخص مي» عجيب«صفت 
  . سترؤياو زيبا كه معادل  ،انگيز  خوابي ديدني، شگفت. است


. كنـد   تمثيالت خود را به آگاهي منتقل مـي  "ناخودآگاه"اي است كه از الي آن   ، دريچهرؤيا
اي است گشوده به شب تاريك درون، شب آغاز عالم كه در آن انسـان بـا كـل      دريچه رؤيا


  ).206: 1381شايگان، (يكي است 
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  ،ازطرفي
اسطوره زبـاني نمـادين و رمزآلـود     چون هماي است پيچيده و   پديدهيا نيز مانند اسطوره ؤر


. گيرنـد   يا و هم اسطوره برخاسته از ناخودآگاه هسـتند و از آن مايـه مـي   ؤچون هم ر. دارد
يا و اسطوره راز نهان و نهفت خود را بر مـا آشـكار   ؤواقع ناخودآگاهي از راه نمادهاي ردر
  ).14: 1383يونگ، (كند   مي


قـرار   تـأثير   تحتساحت خيالي با ورود كلمات . گر ساحت خيالي است  ايشخواب نم
  .گر ساحت نمادين است  زبان و زبان نمايش ةكلمه يا كلمات، بارزترين مشخص. گيرد  مي


تحـول و   ةدهنـد  شدن كلمات به يك خواب عجيـب نشـان   وارد ،در اين قسمت از شعر
، »خواهد افتاد«، »باز خواهد شد«اين دگرگوني را در سطرهاي بعد در افعال . دگرگوني است


، »خواهد پوسـيد «، »سر خواهد رفت«، »خواهد پيچيد«، »فرو خواهد ريخت«، »خواهد غلتيد«
واقـع   اين تحول در. توان ديد  مي» صبح خواهد شد«و  ،»پرپر خواهد شد«، »تكان خواهد داد«


  .شدن به ساحت نمادين يا زبان است پيشازباني يا ساحت خيالي و وارد ةاز دور حركت
  .باد چيزي خواهد گفت


. گفتن باد تعبيري است براي ساحت نمـادين كـه زبـان ويژگـي اصـلي آن اسـت       سخن
آن  ةواسـط   يابـد و دريافـت بـي     كه با احساس پيوند مي ،عنصري از آغاز مثابة بهواقع، باد  در


پوسـت امكـان دارد، بـه سـاحت خيـالي اختصـاص دارد و بـا         طريـق  ازبا لمس آن  صرفاً
 افتـاده شود؛ يعني ديگر بين سوژه و بـاد فاصـله     ساحت نمادين مي ةگفتن وارد عرص سخن


  .باد ايجاد كرده است ةاست و اين فاصله را واژ
  سيب خواهد افتاد


  روي اوصاف زمين خواهد غلتيد
  .د رفتتا حضور وطن غايب شب خواه


اوصـاف  «تركيـب  . اي ديگر در اين سه سطر نمود يافته است  گونه دگرگوني و تحول به
اي از افتـادن    گونـه  اشاره دارد به ،كه به وصف، يعني امري ديداري و مربوط به چشم» زمين


حدي آن اوصاف را ازبين  زيرا سيب با افتادنش روي آن غلتيده و تا ؛سيب آسيب ديده است
هاي زيادي گفته شده و شايد بتوان گفت سـيب    سيب سخن در مورددر ادبيات . برده است


اين سخنان كه پيرامون سـيب   ةاز جمل. نخست دارد ةها رتب  از اين لحاظ در ميان ساير ميوه
اي افتـادن آدم از    گونـه  افتـادن سـيب بـه   . ممنوعه است ةاشارات مربوط به ميو مطرح است
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اتفـاق   ،يعني همان سـيب  ،ممنوعه ةسبب خوردن ميو ند كه بهك  به ذهن متبادر مي را بهشت
و زبـان   ،و سخن، كالم شكل گرفتعطفي در زمين    ةافتادن آدم از بهشت نقط بيرون با. افتاد


واقـع همـان    توان گفت افتادن سيب در  بنابراين، مي. ندحاكميت خود را بر زمين استوار كرد
سـان سـاحت    آن كالم و زبان به زمين آمـد و بـدين   ةافتادن آدم از بهشت است كه در نتيج


نمادين عرصه را بر ساحت خيالي تنگ كرد؛ امري كه براي انسان نوعي جدايي را بـا آغـاز   
اين نكته يادآور جدايي كودك از مادر و اندوه ناشي از آن است  .رقم زد) جدايي از بهشت(


 ةسـيب رمـز دانـايي و ميـو    . شود  گذاشتن به ساحت نمادين بدان دچار مي گامكه كودك با 
بـه   الكـان نام پدر عنواني است كـه  . همان نام پدر است الكانتعبيرات  ربنابواقع  ممنوعه در
و  ليـدر (دهـد    گرفتن فرزند در بعد اجتمـاعي مـي   هاي پدر در تربيت فرزند و قرار  راهنمايي


سيبي است كه موجب  ممنوعه يادآور افتادن ةبر ميو سيب عالوه ةواژ). 102: 1387، وزگرو
كه تالش ذهني بشر است، با نام پدر در توصيفات  ،كشف نيروي جاذبه شد؛ اين كشف نيز


  . انطباق دارد الكان
  .سقف يك وهم فرو خواهد ريخت


اي مانند شده كـه سـقف آن     وهم به خانه. وهم نيز نشان روشني از ساحت خيالي است
 ةغلب ة، در نتيجديگر  تعبير به. علي و معلولي سطور پيشين است ةاين سطر نتيج. ريزد  فرو مي


شود، رو بـه نـابودي     كه به ساحت خيالي مربوط مي ،ساحت نمادين بر ساحت خيالي وهم
اش با مادر   پنداري  سان هم از طريقدر كودك نيز اين وهم  الكانكاوي   ي روانبرمبنا. رود  مي


پندارد و پس   مادر را جزئي از خويشتن مي نخستاو . آيد  پديد مي) كه توهمي بيش نيست(
فاز آينه  ةكنند وهم تداعي. شود  پنداري به چندپارگي بدل مي    سان هماز آن در مراحل بعد اين 


كم شش ماه  شود كه كودك دست  اين مرحله از رشد زماني آغاز مي الكان نظربه . نيز هست
در اين مرحله از چندپارگي به  كودك .پري كرده باشديا حداكثر هجده ماه از عمر خود را س


در ساحت خيالي او خـود را   كه  صورتي دررسد؛   از اعضاي بدن خود مي پارچه يكادراكي 
  . فاصل زماني ساحت خيالي و نمادين است  حداين مرحله . ديد  چندپاره مي


  چشم
  .هوش محزون نباتي را خواهد ديد


شود و حس بينايي نيـز بـا تصـوير در ارتبـاط اسـت و        چشم به حس بينايي مربوط مي
هـاي    ذهن است و زبان نيز از توانايي ةكنند هوش نيز تداعي. شود  تصوير به خيال مربوط مي
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ترتيـب   توان گفت كه در اين سطر چشم و هوش كه به  مي ،بنابراين. ذهن دانسته شده است
جـاي   چشـم بـه  . قرار دارنـد  ديگر كي در مقابلشوند   به ساحت خيالي و نمادين مربوط مي


دهـد كـه ماهيـت عملكـرد       نگرد و اين نشان مـي   كه به خود گياه بنگرد به هوش گياه مي  آن
سـاحت  (ر چشـم  د) ساحت نمـادين (هوش  تأثير ةچشم تغيير كرده است و اين تغيير نشان


  .است) خيالي
  پيچكي دور تماشاي خدا خواهد پيچيد


و خواب عجيـب تناسـب    ،با چشم، وهم، اوصاف زمينتماشاي خدا تعبيري است كه 
شـوند و در مواجهـه     اين تعبيرات به حس بينايي و به ساحت خيالي مربوط مي ةهم. دارد


و نـه  (در اين سطر از شعر پيچـك دور تماشـاي خـدا    . اند  با ساحت نمادين واپس نشسته
واقع ارتبـاط   كه در ،تماشا. افكند  پيچد و بين سوژه و تماشاي خدا جدايي مي  مي) دور خدا


  . واسطه نيست  شدن پيچك دور تماشاي خدا ديگر بي واسطه با آغاز است، با پيچيده  بي
  .راز سر خواهد رفت


شـدن راز يـا سـررفتن آن     آشـكار . اسـت  شـدن راز  راز تعبيري كنايي از آشكار سررفتن
گفـتن پيرامـون يـك راز     سخنبا فقط . درميان باشد) زبان(كه سخن   ممكن نيست، مگر اين


در اين سطر و سـطر پيشـين شـعر انـدوه و تحسـري القـا       . شود  است كه آن راز آشكار مي
كه تماشـاي خـدا را    دانيم كسي دوست ندارد رازش آشكار شود يا اين  كه مي   چنان. شود  مي


ايـن  . اما گويي اين دو، كه خواست راوي شعر اسـت، ازدسـت رفتـه اسـت    ، ازدست دهد
از  اسـت  علت جدايي راوي كه موجب ايجاد حسرت و اندوه شده است، به ،دادگي  دست  از
در ساحت خيـالي بـين سـوژه و مـادر يگـانگي      . و يادآور فقدان است مطلوب بوده چه آن


اما بـا ورود سـوژه   ، شود  برقرار است و همين يگانگي موجب مسرت و شادي در سوژه مي
تبـع آن شـادي نيـز بـه      شود و به  انگي تبديل ميبه ساحت نمادين يگانگي به جدايي و دوگ


  . دشو اندوه و حسرت بدل مي
  .زهد زمان خواهد پوسيد ةريش


، زهـد بـه درختـي    ديگر تعبير به. جاي درخت نشسته است زهد در يك استعاره به ةواژ
در وني گـ دگرصـورت   ايـن تحـول بـه   . آن پوسيده و ازبين رفته اسـت    ةمانند شده كه ريش


كل همان طبيعت است  ازمجاز جزء  بر اساسدرخت . آن نمود يافته است ةدرخت و ريش
كه مانند طبيعت مطلوب بـوده، اكنـون ازبـين     ،بنابراين زهد. كه زهد به آن مانند شده است
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و جـاي شـادي و    شـده دادگي يادآور فقدان است كه موجب اندوه   دست  اين از. رفته است
 بر اسـاس شعف پيشين را گرفته است؛ شادي و شعفي كه از بودن در كنار زهد، يعني مادر 


  .شد  براي كودك حاصل مي ،الكانديدگاه 
  سر راه ظلمات


  صحبت آب ةلب
  .برق خواهد زد


 ةشمال كر نياز سرزم يقدما، قسمت دةيبه عق«: ظلمات آمده است ةواژ ليذ ،نامه  لغت در
 فرهنـگ ( »است جا   بدان) يآب زندگان( اتيآب ح چشمة و باشد شب جا آن كه دائماً نيزم


  :يادآور اين بيت حافظ نيز هست چنين هماين واژه  ).»ظلمات« ليذ :1375 ،فارسي
 ظلمات است بترس از خطر گمراهـي   قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن


  )340 :1375، حافظ(


توانـد بـه     آب زندگاني يا حيات در ظلمات است و انسان مي اند كه  كرده  قدما تصور مي
پايه و اساسـي  ) الكان ةنام پدر در نظري(آن دست يابد؛ تصوري كه امروز با پيشرفت دانش 


كه ريشه در خيـال دارنـد،    ،درواقع با پيشرفت جهان و گسترش دانش اين تصورات. ندارد
پذيرفتـه شـده    )روزگار ظلمات و ساحت خيالي(كه روزي  ،ها  و واقعيت آنند ا هباخترنگ 


  .بود، نپذيرفتني شد
طور كه   همانقرار گرفته است و » صحبت آب« در مقابلدر اين سه سطر از شعر ظلمات 


شـود    القـا مـي   چه آن. دانيم صحبت همان كالم است و كالم نيز صورت آوايي زبان است  مي
گفتن  سخنبودن خود را با  تعبيري پنهان بهزند و   رق ميكند و ب  مي» صحبت«اين است كه آب 


و نفـوذ   تـأثير نشـان از   الكـان ديـدگاه   بر اساسكند و اين امر   زدن به ظهور تبديل مي و برق
  .است) ساحت خيالي(بر خيال  ر تصور مبتنيدتبع آن دانش،  و به ،)ساحت نمادين(سخن 


  .باطن آينه خواهد فهميد
آينـه ابـزاري اسـت كـه تصـوير را      . اسـت  الكان ةآينفاز  ةكنند  تداعيآينه در اين سطر 


سـاحت  (امري مربـوط بـه ذهـن و زبـان اسـت      » فهميد«). ساحت خيالي(كند   منعكس مي
بـا  ) ساحت خيـالي (آينه  شدن از ساحت خيالي است و واقع خارجفهميدن آينه در). نمادين


شــود و ايــن دگرگــوني همــان   دچــار نــوعي دگرگــوني مــي) ســاحت نمــادين(فهميــدن 
از خـود  « نوعي پنداري خيالي كه صرفاً  سان هماي   پنداري آينه است با فهميدن؛ گونه  سان هم
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آور تشكيل شده   پنداري بيگانگي  سان هماز يك » خود«است كه  بر آن الكان. است» بيگانگي
:   1387، وزگـرو و  ليـدر (كمال بدن و سيستم عصبي اسـت   ةاست كه بناي آن بر فقدان اولي


كنـد، يكـي     مادر و ديگران حاصـل مـي  از كودك خود را با تصويري كه  بنابر فاز آينه). 25
دهد كه تصور كـودك تـوهمي     آينه نشان مي ةاما عجز و ناتواني كودك در مرحل ،انگارد  مي


ن توان گفـت كـه فهميـد     بنابراين با توجه به اين نكات مي). 199: 1389وارد، (بيش نيست 
  . واقعيت خارجي داشته باشدتواند  نميآينه نيز امري خيالي است كه 


  امشب
  معني را ةساق


  وزش دوست تكان خواهد داد،
  .بهت پرپر خواهد شد


سـاحت خيـالي    گـر  بيـان كند،   كه درواقع نوعي حيرت است و ناآگاهي را القا مي ،بهت
علـت  . اسـت  خيـالي رفـتن سـاحت    دسـت شـدن بهـت تعبيـري بـراي بيـان از      پرپر. است


معني اسـت كـه بـا وزيـدن      ةخوردن ساق  بهت تكان چنين همرفتن ساحت خيالي و  دست از
افتد و جاي خود   اما معني به زمين نمي ،خورد  معني تكان مي ةساق. شود  پديدار مي» دوست«


نيـافتني   دسـت شـود كـه معنـي      در اين سطور، اين نكته القا مي. كند  را روي شاخه حفظ مي
خواهيم جدا   مي چه آنزبان ما را از  الكاناز ديدگاه كه پيش از اين نيز گفته شد،  چنان. است
هاي زبان اين است كه   يكي از ويژگي به باور او. شود  كند و بين ما و خواستمان حائل مي  مي


ي وي براي توضيح اين نكته مثـالي از بـاز  . كند  هر نوع پيامي را كه داشته باشيم تحريف مي
صورت است كه يكي از كودكان پيامي در گوش كـودكي   بازي بدين. آورد  نجواي چيني مي


چرخد تا درنهايت آخرين   صورت نجوا مي بهكودكان  ةطور در حلق  كند و پيام همين  نجوا مي
شود تفاوت ميان پيام اصلي و آخرين روايت   اما وقتي پيام شنيده مي ،كند  نفر آن را بازگو مي


  ).101: 1387، وزگروو  ليدر(انگيز است   حيرت
  ته شب يك حشره


  قسمت خرم تنهايي را
  .تجربه خواهد كرد


بنـابراين  . حشره كه با تنهايي و قسمت همراه شده داراي صنعت تشـخيص اسـت   ةواژ
خـرم در   اي تنها ولي صورت حشره به) طور خاص طور عام و راوي شعر به انسان به(سوژه 


  .شعر نمود يافته است
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ز اين تنهايي خرسند اما سوژه ا، كند  تنهايي در كل نوعي جداشدن از جامعه را القا مي ةواژ
 ةخـرم القاكننـد   ةواژ. با قسمت و تقدير خويشتن كنار آمده و اكنـون خـرم اسـت   است؛ زيرا 
صورتي ديگر نيز به اين واژه نگـاه   بهتوان  مي. دهد  اما ميزاني از شادي را نشان مي، شادي است


توان گفت كه سوژه به خرسـندي كامـل     شادي ببينيم، مي ةاگر خرسندي كامل را در واژ. كرد
در ايـن بنـد شـعر     ديگـر  يـك خرم و تنهـايي در كنـار    ةبنابراين قرارگرفتن واژ. نرسيده است


جدابودگي سوژه از مادر است كه موجب شده سوژه نتواند به شادي دست يابد و بـا   ةالقاكنند
. برسـد ) و نه به شـادي كامـل  (به خرمي  خويش از اندوه فرار كند و صرفاًدادن به قسمت  تن


بردن سوژه به تنهايي تالش نماديني است براي رهانيدن خـويش از درد و رنجـي    ازطرفي پناه
) كـه زبـان نـدارد    با توجـه بـه ايـن   (حشره  ةواژ. كه در ساحت نمادين به آن دچار شده است


  .پنداشته است سان همن ا آساحت خيالي است كه سوژه براي گريز از درد خود را ب ةالقاكنند
  صبح ةداخل واژ


  .صبح خواهد شد
صبح درواقع نمودي از همان مادر است كه در سـاحت خيـالي موجـب آرامـش كـودك      


ساحت (صبح  ةنيافتني است؛ زيرا با پديدآمدن واژ دستاما اين آرامش و امنيت براي او ، است
واژه در بند پاياني صورت ديگـري از كلمـات   . بين سوژه و صبح جدايي افتاده است) نمادين


  .اند زبان ةاست كه در بند آغازين شعر آمده بود و اين هر دو القاكنند
  


  ديگر نكتةچند . 4
. كند  پيوسته از يورش و آسيب صنعت و تكنولوژي به طبيعت انتقاد مي هشت كتابسپهري در 


بيا تا نترسم من از شهرهايي كه خاك سياشـان  «كند،   صورت ترس بيان مي گاهي اين انتقاد را به
قـوطي  / جـوي آب را  ةحنجـر «: گويد  و گاه مي ؛)396: 1378سپهري، ( »جرثقيل است/ چراگاه


اما در اين شعر از تحوالت مربوط به دانش بشري ، )416: همان(» كرد  زخمي مي/ كنسرو خالي
 ةاي كه از دانش بشر در اين شعر وجـود دارد واژ   نشانهيگانه . رود  مستقيم سخن نمي صورت به


ايـن تـالش     بـر   بنـا . توان آن را نماد دانش و آگاهي دانست سيب است كه در تحليل نمادين مي
صـورت آشـكار در ايـن     تبعات حضور كالم بهمنزلة  به ،راوي براي انكار صنعت و تكنولوژي


هـاي روان راوي    تـوان آن را در پنهـاني    راني نمادين اسـت كـه مـي     انكار يا واپسشعر، نوعي 
، بـه  است سيب تبلور يافته ةكه در انكاري نمادين در واژ ،ديگري بزرگ ةابژ. جو كردو جست


  .شود ميمانع بزرگي محسوب ) آغاز(او با مادر  ةواسط  بي ةراوي شعر در رابطنظر 
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اش جدا   ن است كه سعي كنيم ميل بيمار را از تقاضاهاي بالوقفهكاوي اي  بخشي از كار روان
دهد، يعنـي ميـل     اهميت مي تر بيشنژند كسي است كه به طلب   روان. كنيم و بيرون بكشيم


  ).84: 1387، وزگروو  ليدر(كند   تقاضا پنهان مي ةكنند خود را در زير حضور تحميل
نقض . است» نقض نام پدر« ةالقاكنند) نام پدر(گفتن از دانش بشري  سخنسربسته  چنين هم


كـار   امحاي وجـود پـدر بـه    در جهتبراي تالش كودك  الكاننام پدر اصطالحي است كه 
گيـرد؛ امـري كـه موجـب       اساس، كودك وجود پدر را در خانواده ناديده مي  اين بر. برد  مي
ديگر تجلي برخي از   رفازط). 142: 1385پيركلرو، (تر شود  شود كودك به مادر نزديك  مي


 بـراي و تحسـر شـاعر    ،صـبح  ،بهت، وهم، ظلمات، زهد زمان: اجزاي طبيعت آغازين نظير
راوي . ديگري كوچك اسـت  ةديگري بزرگ تبلور ابژ ةپديدآمدن ابژ در پيدادن آن  ازدست


دهد تـا بـه     ديگري كوچك در قالب واژگان كوششي نمادين را سامان مي ةبا يادكردن از ابژ
  .ساحت خيالي نزديك شود


ابتدا باعث افتادن سيب و درنهايت منجر به حضور و  كه در ،)كلمات(آمدن زبان  پديد
است كـه  ) قسمت(صنعت و تكنولوژي و دين  ة، القاكننداست ظهور قسمت و تقدير شده


 گفتن از سخنتالش نمادين شاعر در . شود  از آن با عنوان نام پدر ياد مي الكاندر تعبيرات 
انكـاري كـه   . راني است  نوعي انكار يا واپس ةدهند اين موارد در قطب استعاري زبان نشان


بـه حيـث واقـع     يـابي  دسـت حيث واقع در راوي پديد آمـده اسـت؛ زيـرا     ةسبب ضايع به
  ). 32: 1388پاينده، (زبان از ميان برداشته شود نام  بهحائلي كه  اينپذير نيست، مگر   امكان


از ) زبـان (كـردن گفتـار و كـالم     كردن شعر و خارج تصويري يا عينيتالش شاعر براي 
كردن شعر سعي  اي جداشده است كه با عيني و تصويري  ذهني و انتزاعي تالش سوژه ةحوز
ديگـر     و مـادر ازسـوي   طرف  ازيككه منجر به ايجاد فاصله بين سوژه  ،كند بعد زبان را  مي
اما در بند پاياني شعر اين نكته القا  ،را ازبين ببرد ها  صورت فاصله ، بردارد و بديناست شده
بـه   يـابي  دسـت چنـان وجـود دارد و تـالش سـوژه بـراي       زبان همنام  بهشود كه حائلي   مي


  . نتيجه مانده است بي) الكانمادر در تعبيرات (پيوستگي با آغاز 
  


  گيري  نتيجه. 5
ا و بنـدهاي شـعر درواقـع    اصلي قـرار گرفتـه و سـاير سـطره     ةاين شعر بر يك ايد ةشالود
شـده ايـن اسـت كـه      مطـرح  ةايـد . گسترش و نتايج آن است و پيرامون آن ايده گفتن سخن


ترين نشانه از زبان در اين   كلمات مشخص. كلمات به يك خواب عجيب وارد خواهند شد
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كـودك از مـادر در سـاحت     ةعامـل جداكننـد   مثابة بهكه گفته شد، زبان   چنان ،شعر است و
خواب كه امري ديدني و مربوط به حس بينـايي اسـت و   . است الكان ةنظري ةنمادين شالود


  .منطبق است كامالً الكانساحت خيالي  بركند   را تداعي مي رؤياو  ،تصوير، تخيل نهايتاً
كند كه چگونه با پديدآمدن كلمات و زبان تصاوير ديـدني وارد ذهـن     راوي گزارش مي


آن را در رونـد   الكـان  چـه  آنشدند و اين امر باعث شد كه بين او و جهان پيرامون، آغاز يا 
 ،وهـم  و رفـتن بهـت   دست اين جدايي از ةنتيج. نامد، جدايي پديد آيد  رشد كودك مادر مي


او . افتادن سوژه اسـت  و درنهايت تنهايي و جدا ،اززهد زمان، سررفتن ر ةشدن ريش پوسيده
صبح بين او و صبح حائل  ةكه نمودي از مادر است، دسترسي ندارد؛ زيرا واژ ،ديگر به صبح


اين تالش راوي براي رسيدن به صبح تالش نماديني براي پيوسـتگي بـه مـادر    . شده است
  .يابد  است كه البته امكان نمي


و بـا   ،كنـد   حشره، كه در تنهايي ته شب را با خرمي تجربـه مـي   ةبردن واژ كار شاعر با به
بنـابراين او  . زنـد   انساني پيوند مي ةانسان و جامع هبخشي اين شعر را ب  جان ةاستفاده از آراي


 است تنها خود بلكه هركسي كه زبان را آموخته و مورد هجوم كلمات قرار گرفته گويد نه  مي
وارد ) واقعـي   و غير(مانند فرزندي است كه ساحت خيالي را ترك گفته و به جهاني نمادين 


در كـه   ،)شود  سبب زبان حاصل مي ممنوعه و رمز دانايي كه به ةميو(سيب  ةواژ. شده است
كنـد كـه ايـن      ييد مـي أرود، ت  مي» تا حضور وطن غايب شب«افتد و   اين شعر از درخت مي


  .ر كامل با آن دست به گريبان استطو ني جهاني است كه بشر بهفقدا دادگي ازدست
كاوي اين است كـه شـاعر يـا      مل ديگر در اين شعر از حيث روانأتوجه و تدرخور  ةنكت


كند و   سوژه معرفي مي مثابة به طور عام و هم انسان را بهخاص طور  راوي شعر هم خود را به
هـا را ماننـد     انسانهمة او خود و . پردازد  كاوي مي  روانكاو به   ديگر درمقام يك روان  ازطرف
بـه نـوعي   ) مـادر (جدابودگي از دامـان آغـاز يـا طبيعـت بكـر       بر اساسيابد كه   ميبيماري 


ظاهر مبهم و نامربوط در شعر  رنجوري در كلمات و تعابير به  ؛ اين روانندرنجوري دچار  روان
اتفاقاتي كـه در ايـن    ةاما درواقع هم ،دهند  افعال اين شعر زمان آينده را نشان مي .شود  القا مي


توان چنين تحليـل    مي. رود مربوط به زمان گذشته تا روزگار شاعر است  شعر از آن سخن مي
درد جدابودگي  ايكرد كه شاعر در تخيل خويش به ساحت خيالي پناه برده است تا بتواند بر


گيـري   كـار  رنجوري سـوژه در ايـن شـعر بـا بـه      توان گفت روان  نيز مي .بدخويش درماني بيا
رنجور خواست خـود    نشان داده شده است؛ زيرا روان) جاي گذشته بهآينده (زمان  يجاي  جابه


كاري كه ما در اين شعر   كند؛ همان پنهان  كند و هرگز آن را آشكار نمي  را زير كلمات پنهان مي
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بينيم و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه        جايي زمان مي  به  خاص آن و جا هاي  سبب پيچيدگي به
هـايي بـه     انتسـاب ويژگـي   چنـين  هم. اغلب دريافت اين شعر را با مشكل مواجه كرده است


مثـال  بـراي  . انديشـي اسـت      نـوعي پريشـان   ةدهنـد   ها ارتباط ندارند نشـان   عناصري كه با آن
بـه  » نفهميـد « چنـين  هـم و ) جـايي   جابه(» دوست«به » وزيدن«و » باد«به » گفت«دادن  نسبت


  .از پريشاني و اضطراب سوژه دارد انديشي است كه نشان  از مصاديق همين پريشان» آينه«
» تـا انتهـا حضـور   «هـاي روز در شـعر     لحاظ باورهاي علمي و دانش بهديگري كه  ةنكت


هاي روز در سطح   از دانش توان آن را استخراج كرد، اين است كه سهراب  و مي ،وجود دارد
 ةراوي شعر يا همـان سـوژ  . ها در شعر او نمود يافته است  جهاني آگاهي داشته و اين دانش


شناسـي سوسـوري     و زبـان  الكـان كـاوي    هـاي روان   لفهؤواقع كسي است كه با مدر گر بيان  
. كـرده اسـت  صورتي رمزي و نمادين بيـان   را در شعر خود به ها آنخوبي آشنايي دارد و  به
زبان در  باشاعر است بر تحولي كه  تأكيدتواند دليلي بر اين ادعا باشد   چه در اين شعر مي آن


كار برده و هم در آغاز  اهانه بهگكه شاعر آ اند هايي  كلمات و واژه نشانه. شود  انسان ايجاد مي
و طبيعـت  ) كـودك (كرده كه حائل زبان هميشه بين انسـان   تأكيدو هم در پايان شعر بر آن 


تواند رسالت انتقال معنـي را بـرآورده     كه زبان نمي را اين نكته الكان. مانع است) مادر(بكر 
بـراي بيـان    ،)82: 1387، وزو گروليدر (» كند  دادن را وارد جهان مي كف نوعي از«بلكه  ،كند


اصـلي ايـن    ةمايـ   درونكه  اينبا توجه به . است كردهناخودآگاه استفاده  در موردديدگاهش 
همان زباني كـه بـين فرزنـد و مـادر      ،و نقش جداكنندگي زبان است تأثيرشعر درواقع بيان 


شناسـي    كـاوي و زبـان    توان چنين نتيجه گرفت كه شاعر از دانش روان  افكند، مي  جدايي مي
تغيير دهد و راهي  هشت كتابتواند نگرش ما را به   اي كه مي  روز آگاهي داشته است؛ نكته


  . باز كنداي   رشته مياننو در تحقيقات 
يد نگاهي ديگر به اين اثر از منظر پساساختارگرايي است؛ زيرا زبان، ؤاين نقد م چنين هم


كند؛ تا آن حد كـه    ارتباط با پيرامون ايفا ميدر اي   از ديدگاه پساساختارگرايان، نقش برجسته
  ). 50: 1385مايرس، ( »شناختي است  واقعيت يك متن زبان« گويند يم


  
  نوشت پي


كار رفته، اين است كه شاعر در شـعر   به الكانكه در تعبيرات  ،مادر برايآغاز  ةانتخاب واژ علت. 1
در توانـد    مـي » تا انتها حضـور «شعر درواقع خواند و   كند كه آغاز او را فرامي  بيان مي» نداي آغاز«


جـا   شدن به آغـاز رفتـه و از آن   فراخواندهبا اين توضيح كه شاعر با  ؛باشد» نداي آغاز«شعر  ةادام
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  1391پاييز و زمستان سال دوم، شمارة دوم،  ادبيات پارسي معاصر،


) واژه  وسـعت بـي  ( پيشـازباني  ةكه با توصيفاتي از طبيعت بكر دور ،آغاز. كند  آينده را گزارش مي
رده دانسـته   هـم  ديگر يكطبيعت بكر دارد و در اين مقاله با  هب فراوانيشباهت شود،   توصيف مي
  .اند  كار رفته به ديگر يكجاي  شده و به
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