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   مقدمه
هايي  برخي از پرسش. كاوانه است  ادبي معاصر نقد روانهاي پوياي نظرية يكي از جريان

هاي  شكل: كنند چنين است كاو دربارة متون ادبي مطرح مي كه منتقدان ادبي روان
خصيت اصلي تحت تأثير كدام بخشد؟ ش سركوب چگونه اثر ادبي را ساختار مي گوناگون
 در اثر هاي اديپي يا هر نظام پويشي ديگري  قرار دارد؟ آيا پويشناخودآگاهانه هاي انگيزه

ها و يا تصاوير و وقايع داستاني را بر  توان رفتار شخصيت است؟ چگونه مي ادبي دخيل
   .)70-1: 1387تايسن، ( تبيين كرد؟ كاوانه  روانحسب مفاهيم

شناس اهل   و روانشناسهاي زيگموند فرويد، عصب كاوانه وامدار پژوهش نقد روان     
دانست كه متشكل   فرويد ذهن را ساختاري دوپاره مي.كاوي است  روانوين، در عرصة

 و )id(» نهاد« روان را وي قسمت ناشناختة. خودآگاه استاز ضمير خودآگاه و ضمير نا
 هم از نظر فرويد همان) super ego(» فراخود«.  ناميد)ego(» خود«قسمت هشيار آن را 

جتماعي، تصميمات اخالقي هاي اي است كه با در نظر گرفتن فشاررونچي دسانسور
 راند و در ضمير ناخودآگاه يابد واپس مي هرآنچه را ناپذيرفتني مي» خود«. كند اتخاذ مي
 اجتماعيِ و هنجارهاي» دنها« ميان اميال غريزيِ »خود «،دهد؛ به عبارت ديگر جاي مي

ها در دوران كودكي سه  عتقد بود همة انسانفرويد م. كند سازش برقرار مي» فراخود«
 و گذرانند  را از سر مي)phallic(  و قضيبي)anal(، مقعدي )oral(  متداخل دهانيمرحلة

د، در نهايت فرايند دشوار و درازمدت اما براي آنكه رشد جنسي كودك بهنجار پيش رو
ا فرد از گذاشته شود ت سر بايد پشت) Oedipus complex(1» اديپعقدة«ضروري 

» اصل واقعيت«براست گذر كند و زندگيش را » ذتاصل ل«دنياي كودكي كه مبتني بر 
ر ناخودآگاه پيوسته آرزوهاي در اين فرايند ضمي.  بنا نهداست» فراخود«كه عرصة عمل 

مانع اين » خود«هرگاه . كند راندة خود را از طريق رؤيا، لطيفه و امثال آن تخليه مي واپس
 فرويد تاروپود .يابد رنجوري بروز مي در قالب روان» خود«و » نهاد«وني  دركار شود نبرد

 .داند رنجوري حاصل از آن مي ، و روان»نهاد«و » خود«شده ميان ادبيات را تعارضات حل ن
بنابراين وي با .  آن استبيروني ذهنِ ناخودآگاهِ نويسندة اثر ادبي نمود به گمان فرويد
 كاوانه بردن به ناخودآگاه مؤلف فنون روان كرد و براي پي خورد مي رؤيا براثر ادبي همانند

  ). 180-173: 1386برسلر،  و 160-155 :1378ايوتاديه، (نمود   در متن اعمال ميرا



٧١  

 
   

 

 شاملو» هملت«كاوانه بر شعر   نقدي روان   1388پاييز ،  9 شمارة                  

هاي او را در مورد ضمير       كارل گوستاو يونگ، مشهورترين شاگرد فرويد، يافته
هاي خودآگاهانه پذيرفت، اما تحليل فرويد ها و رفتار خودآگاه و تأثير آن را در تصميمنا

 :دانست روان آدمي را مشتمل بر سه بخش مييونگ . آگاه رد كرددرا از محتويات ضمير ناخو
 خودآگاهيونگ نا. »ضمير ناخودآگاه جمعي«و » ضمير ناخودآگاه شخصي«، »ضمير آگاه«

 ها، رؤياها  داستان در تجلي آن راهاي نوع بشر پنداشت، و عرصة جمعي را انباشتگاه يافته
به اعتقاد وي اين خاطرات مشترك به . دانست هاي مشابه انواع بشر مي و اسطوره

در ادبيات، در قالب الگوها   موجودند و اين كهن)archetype(» كهن الگو«صورت انواع 
گذار  يونگ بنيان. نمايند هاي سنخي رخ مي رنگ، تصاوير و شخصيت وهاي مكرر پيالگ
 ،الگويي ترين منتقد پيرو نقد كهن شاخص. )183-180 :1386برسلر، (بود » الگويي نقد كهن«

  را يكي از خود)anatomy of criticism( آنوتومي نقدوي در كتاب . نورتروپ فراي بود
دبيات  اصلي كل اماية را بن» تك اسطوره«يي نشان داد و الگو مدافعان اصول نقد كهن

  .)310: 1385هارلند،  (دانست
 كاوي را  مطرح  رويكرد خاصي از روان1950 ، در دهة»ژاك لكان«كاو فرانسوي،  نروا     

  سوسور بودشناختي ساختارگرايانة هاي زبان ه مبتني بر نظريات فرويد و ديگاهكرد ك
، )real(» واقعي «گانة ين دستاورد لكان تبيينِ مراحل سهتر مهم. )228-9: 1386ايگلتون، (
 )the other(»  ديگري« طرح مفهوم ،)symbolic(» نمادين«، )imaginary (»تخيلي«

توان گفت نقد  مي. )114- 110 :1388كليگز، (بود » هاي شناور تسلسل دال«و بحث بر 
در اين مختصر . هاي اين سه نفر است معاصر بيش از همه متأثر از نظريه كاوانة روان

كاوي، خوانشي   رواندةي عمكوشش نگارندگان بر آن است كه با توجه به رويكردها
  .شاملو ارائه دهند» هملت« از شعر كاوانه روان
د شاملو است؛ ساختار هاي خاك احم ششمين شعر از دفتر مرثيه» هملت «شعر     

صدا، بارزترين ويژگي شعر هملت است كه اين شعر را در پيچيده، چنداليه و چند
 نقد و تحليل اين  دريچة هموارهدهد و ار برجسته و ممتاز شاملو قرار ميرديف اشع

اي كه  گونه نگه داشته است؛ به ادبي معاصر باز  را بر رويكردهاي گوناگون نظريةاشعار
 هاي كاوي، نقد اجتماعي و ديگر جريان نتوان از منظر ساختارگرايي، روا اين اشعار را مي

 ديدگاه  ازدر اين پژوهش شعر هملت را به اين خاطر. نقد ادبي بررسي و تحليل كرد
  : زير دست يابيمكنيم كه به دو هدف عمدة كاوانه تحليل مي نقد روان
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هاي  توان بسياري از ابهام كاوانه، مي ده از مفاهيم نقد روانمعلوم گردد كه با استفا) الف
طرف كرد و با عمق و گستردگي ساختاري و روايي آثار ادبي پيچيده و ديرياب را بر

  . بهتر آشنا شدهاي مختلف اين آثار جنبه
مشخص شود كه بسياري از آثار ادبي زبان فارسي در گذشته و زمان حال، از منظر ) ب

؛ اما توجهي دارند كه مورد نقد و تحليل قرار گيرند كاوانه امكان و قابليت شايان نقد روان
اند و همچنين  ران ما كمتر به اين عرصه پرداختهنظ متأسفانه پژوهشگران و صاحب

 هدايت بوده است، تا بوف كورها بيشتر معطوف آثار خاصي مانند ي محدود آنها پژوهش
كاوانه فقط   ادبي ما شيوع پيدا كرده كه نقد روانيي كه اين باور نادرست در جامعةجا

به اين . رراز و رمز و مكاتب خاصي مانند سوررئاليسم استگرا و پ منحصر به آثار درون
در نظرية » نگاه خيره«و » ديگري«از دو مفهوم بنيادين دليل در اين مقاله با استفاده 

 ررسي شعر هملت يونگ به بدر نظرية» برادركشي«لگوي ا گيري از كهن ژاك لكان و بهره
  .   پردازيم ترين شعرهاي شاملو است مي ترين و فلسفي كه يكي از اجتماعي

 گويي  و حين پاسخنيمك ع مي شعر هملت شرو را با طرح سه پرسش عمده دربارةبحث     
  : نماييم كاوانة نظرية ادبي معاصر را بررسي مي ، مطالب عمده در نقد رواناالتبه اين سؤ

 ؟راوي شعر كيست. 1
را در درون خويش » ديگري «رسد و صداي اي به شهود مي راوي در چه لحظه. 2

 شناسد؟ باز مي
 شود، چيست؟  ر مي بندهاي شعنياديني كه باعث ارتباط عمودي همةمحور ب. 3

  
  راوي كيست؟) الف

نوشتي   سرود و چند سال بعد در پي1348ل را در خرداد ماه سا» هملت«شاملو شعر 
هايي كه از اين شعر شد نادرست  برداشت«: عر تقرير كرد، چنين گفتكه براي اين ش

: 1382، شاملو(» شعر، زبان حال بازيگري است كه در نقش هملت بر صحنه آمده. بود
العاتي به دست نياورديم  اين شعر اطها دربارة ها و يا نوشته هرچند از اين گفته ).1074

يِ به قول شاملو نادرست، ها ل آشكاري است بر اينكه آن برداشت خود شاملو دلياما گفتة
هاي آشكاري در متن شعر  ها و نشانه شعر كيست؟ قرينه» راوي«ين بوده است كه  ادربارة

    : در بندهاي زيراست، مثالً» بازيگر«راوي شعر  دهد د كه نشان ميوجود دار
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  رنگ ظلمت به تماشا نشسته  آن كه از پس پردة نيم«
  از تمامي فاجعه     

  آگاه است        
   مرانامة و غم            

                   پيشاپيش 
  حرف به حرف                     
    )28: 1384شاملو،  (.»شناسد مي  باز                        

  
  رنگ تاريكي  هاي نيم پس پردهدر «

  ها چشم
   درد مرانظارة
  اند ها از سيم و زر پرداخته سكه

  تا از طرح آزاد گريستن 
  در اختالل صدا و تنفس آن كس 

   كه متظاهرانه 
  نگرد  در حقيقت به ترديد مي

    )29: همان (.»لذتي به كف آرند
و خواننده رسد  واقعي نيز به گوش مي» هملت«دايِ شعر صاما در چند جاي ديگر      

ماند كه آيا در اين قسمت شعر هملت  مي كه در برد تا جايي مي را در شك و حيرت فرو
 كه صحنه آمده است؟ چنانهر نقش او بواقعي است كه روايتگر است يا همان بازيگري كه د

  :در بند زير مشهود است
  ته بودپدرم مگر به باغ جتسماني خف«

  كه نقش من ميراث اعتماد فريبكار اوست
  و بستر فريب او 
    )27: همان( .»ام كام گاه عموي

  
 پنداري لتهمبه نوعي با هملت واقعي » بازيگر« افتد اين است كه      آنچه اينجا اتفاق مي 

 ناخوشايند» حقيقتِ«و » نبودن يا نبود«كند و درواقع خود را درگير كشمكش درونيِ  مي
رفتار و مستحيل بازيگر، نقش هملت را بر صحنه آورده است، اما خود گ. بيند ستي ميه

آميزد و با درهم  يِ اين دو در هم مي»صدا«جاست كه  شود و همين در دنياي هملت مي
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در . گيرد هملت شكل مي» ديگري ِ«بازيگر و » خودِ«تنيدن اين صداها نوعي وحدت بين 
در زندگي فرد و سازوكارِ » ديگري«گيري  ان، فرايند شكل است از ديدگاه لكاينجا الزم

  .شخص را  بررسي كنيم» خودِ«تأثيرگذاريِ آن بر 
  

   از منظر لكان)THE OTHER (ديگري
امر خياليِ لكان، : ان است لكطالح عمده در نظريةسه اص» واقعي«و » نمادين«، »خيالي«

ودك بين ك .نامد  مي)mirror stage(» اي مرحلة آينه«اي تجربي دارد كه آن را  شالوده
؛ يعني آن تصوير را تواند تصوير خود را در آينه تشخيص دهد شش تا هجده ماهگي مي

در قلمرو امر خيالي شكل » نم«به اين ترتيب، مفهوم . ببيند» بيروني«اي  در حكم رابطه
وع و كند تصويري مجم آنچه كودك در آينه تجربه مي. )113: 1383مكاريك، (گيرد  مي

تالتي يا سازمان يافته؛ و اين يافته از پيكر خويش است؛ يعني يك الگوي گش وحدت
ر كنترل او نيست و به د شدت در تقابل است با حسِ خودِ او در مورد پيكرش كه قطعاً به

كودك در مقايسه با دوام و  .»گرفتار ناتواني حركتي و وابستگي است«قول لكان 
، ايستوپ(د كن يش را جدا و منفك از هم احساس مي، پيكر خوپارچگيِ تصويرش در آينه يك

اي   دوباره- هرچند كاذب-اي كودك به انسجام و يكپارچگي در مرحلة آينه. )87: 1382
د كودك را از كن تصوير داخل آينه القا مياي كه  ارچگيپ كند و تصورِ يك دست پيدا مي

اي از زندگي خود وحدت و   مرحلهدرنتيجه كودك بايد در. رهاند گسيختگي و تفكيك مي
. باره دست پيدا كندپارچگي دو پارچگي حس كرده باشد تا به اين گسيختگي و يك يك

اي از زندگي خود در هنگام تولد بين تن خود و تن مادر، ميل خود و  كودك در برهه
ك وره، نيازهاي كودشود؛ در اين د خود و نياز مادر تمايزي قائل نميميل مادر و نياز 
 شكافي بين خود و مادر اي را كه كودك هيچ شود؛ لكان دوره اي ارضا مي بدون هيچ وقفه
 از تولد تا)  نيازهادورة(قلمرو امر واقعي . اميده استن» امر واقعي«كند  احساس نمي

 در اين دوره، كودك ميان بدن خود و هر چيز .ماهگي است زماني بين شش تا هجده
 در اين مرحله، كودك با هيچ ).116: 1388كليگز، ( نيست ديگري در دنيا تمايز قائل

ماهگي به بعد كودكي كه تا حال دنيايي  رو نيست اما از شش هفقدان و گسستي روب
 اشيا تقاضا، به وسيلة. شود دي تبديل ميپارچه داشته است به نيازمندِ تقاضامن يك

اين فرايند . است رديگبرآوردني نيست، تقاضا هميشه تقاضاي تشخيص چيزي از چيز 
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ش يجدا است و گاهي مادر از پشود كه مادرش از او  كودك آگاه مي: كند چنين عمل مي
ز هايي در دنياي بيرون وجود دارند كه جزئي ا شود كه چيزي رود، همچنين آگاه مي او مي

آگاهي از جدايي . )116: همان(گيرد  شكل مي» ديگري«او نيستند؛ به اين طريق مفهوم 
» ديگري«داند كه  كند؛ طفل مي ، دلهره و نوعي فقدان ايجاد مي»يديگر«ان وجود و امك

 .)170: همان(چيست » خود «داند از او جداست، اما هنوز نمي» يگريد«وجود دارد و 
افتد، طفل در اين سن هنوز بر تن  اي مورد نظر لكان اتفاق مي جا همان مرحلة آينهاين

 و به  لكان سوژه نيز ذاتاًتسلط پيدا نكرده است، به گفتةاتش حرك خود اشراف نياقته و بر
 كودك: گويد لكان مي. است» خود«از تصرف كامل ناپذيري گسيخته و ناتوان  نحو اجتناب

نگرد، و سپس  بيند، به تصويرش در آينه مي ه خودش را در آينه ميدر مقطعي از اين دور
گي اين ، هم) مادرش يا فردي ديگر بهمثالً(كند  به شخصي واقعي در اطرافش نگاه مي

. )118: همان(پيوسته است  هم كنند كه كليتي منسجم و به حس را براي كودك ايجاد مي
ك كند، او اين كار آموزد كه خود را در هيأتي پايدار در اي مي كودك در طي مرحلة آينه

كه نسبت به او دهد كه نه تنها با خود او همانند نيست، بل را به واسطة تصويري انجام مي
 شناسايي  نوعي سوءِ، به واسطة»خود«كودك از  بنابراين انگارة.  و متفاوت استبيگانه

   ).114: 1383مكاريك، (گيرد  شكل مي
اي كه درك آن را  گونه ه كار برده، بههاي متعدد ب را به شيوه» ديگري«الح لكان اصط     
غير ، همانا »خود« آن در معناي ترين كاربرد نخستين و شايد ساده. ار كرده استدشو

تصويري كه كودك در آينه .  است»من«اي همان  در مرحلة آينه» ديگري«. است» من«
) تصوير خودش در آينه (خويش» ديگريِ«خويش را با » خودِ«است و » ديگري«بيند  مي

دين و شود و مراحل نما رد؛ بعد از اين كودك وارد مرحلة نمادين ميپندا همانند مي
در ). 227-226 :1380 و ايگلتون، 122: 1388كليگز، (كنند  يلي با هم تداخل پيدا ميتخ

 كودك را از مادر است،» ديگري نخستين«ين كه از نظر لكان دوران اوديپي، پدرِ نماد
 ميان ميل و موضوع كند و به اين ترتيب با ورود به قلمرو نمادين، شكافي دائمي جدا مي

 »ابژه«به صورت ميل به يككند اغلب   كه افراد را هدايت ميآيد، ميل آن به وجود مي
نايافتني تن مادر است  دستشود، اما اين ميل درواقع ميل به حضور اصيل و  ظاهر مي

شود و مبتني بر   ميمادين با سخن گفتن كودك آغاز نمرحلة. )114: 1383يك، مكار(
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را فراهم » من«ن است و دالقداكه زبان خود مبتني بر مفهوم غياب و فزبان است؛ چرا
 ايجاد به واسطة» خود«. كند اي را به مدلول قطعي آن تبديل مي آورد كه تصوير آينه مي

 چراكه اين عامل ،كند گو، چنين فقداني را جبران مي خنتوهمِ حضورِ كامل عاملِ س
 و سلدن، 23: 1388كليگز، (گيرد  كند كه زبان از خودش نشأت مي گو تصور مي سخن
1384:  174-175(  .  

» ديگري«ين موضوع است كه اين گر امطرح شد، بيان»  ديگري«به عنوان آنچه      
و حضور ديگري است كه به در فقدان » خود«است؛ » خود «دهنده و معنادهندة شكل

 مانند زماني كه كودك به آينه -بازيگر» خودِ«در شعر شاملو . گذارد عرصة وجود پا مي
» خودِ«شود و  درهم تنيده مي) هملت(» ديگري«با پنداري،  ذات د همدر فراين -نگرد مي

  نقشرا در آينة» خود«شناسد، بازيگر  باز مي) هملت(» ديگري« به مثابه خويش را
شناسد كه با تصوير هملت همانند  را باز مي» خود«كند و ديگربار هنگامي  هملت گم مي

و تمايز و شود  داي بازيگر يكي ميصداي هملت با صشده است؛ در اينجاست كه گويي 
اي است كه نقش هملت  سوژه» بازيگر«در شعر . ن قائل شدتوا تفكيكي بين اين دو نمي

بايد بكوشد كه در بهترين حد » سوژه«است؛ در ايفاي نقش، » ابژه«براي او در حكم يك 
تأثيرگذاري اين زمان است كه ابژه  د، درممكن ابژه را در خود دروني كند و بر صحنه آور

نيز به ) بازيگر(ژه يابد، و سو دهد و به حدي از سوژگي ارتقا مي و فاعليت خود را نشان مي
»  ابژه-سوژه « است كه ديالكتيك دوگانةاي اين لحظه. رسد حدي از تأثيرپذيري مي

و را به در شعر آنچه كه اين د. دهد رخ مي)  هملت-بازيگر( از دو طرف بودن براي هريك
هملتِ واقعي، قرباني اعتماد پدر و :  استرساند قرباني بودن مي» هماني اين« دبهترين ح

اني شدن او را به رحميِ جهان بيرون و قرب نت عمو است و كشف اين واقعيت، بيخيا
قشِ هملت، خود را قرباني  بازيگر نيز در عين ايفاي ن،كشد و از سوي ديگر رخش مي
، بستري است براي لذت و رنج تماشگران و به زعم اواي كه رنج او  يابد، قرباني صحنه مي
خبر از عمق درد و   تماشاگران دورنشين و بي-آيد  كه از گلوي هملت برمي-فريادش
. گر باشندمقابله با مفهوم عام كالديوس مددرسان و ياريسازد تا براي   متنبه نميفاجعه را

ي عيني و خارجي نيست و د شكسپير، خود موجونامة ا از جهتي ديگر هملتِ نمايشام
 نامة ود را از رهگذر كلمات نمايش لكان شخصيتي است نمادين كه موجوديت خطبق نظرية
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شكسپير پيدا كرده است و تنها زماني، موجودي ماهوي و واقعي است كه بازيگري، اين 
 -بازيگر«ه اين راوي گونه است ك بدين. بر صحنه آورد و عينيت بخشدشخصيت كالمي را 

 كه آيا در آيد حال اين سؤال پيش مي. شود اي از اين دو صداي توامان مي آميزه» هملت
   ه دارد؟پنداري بين بازيگر و هملت ادام ذات سرتاسر شعر اين هم

  
خويش باز  را در درون» ديگري «رسد و صداي اي به شهود مي راوي در چه لحظه) ب
  شناسد؟ مي

بند دوم شعر، خواننده ة در قسمت ذكرشدچنانكه در بخش پيشين اين نوشتار ديديم، 
ديگر  اي كه تشخيص اين دو صدا از هم گونه رو بود؛ به هبازيگر و هملت روب» همانيِ اين«با 

. يما شد، اما در بند سوم و چهارم شعر باز با همان راويِ بازيگر مواجه وي ناممكن ميبراي 
 ازيگرب«خواننده صداي توامان شود و  تر شنيده مي انگار كه صداي هملت در راوي ضعيف

 و دريافت خود را مرهون راوي در بند دوم شهود. شنود را به صورت قبل نمي»  هملت-
  :داند كه از سر اتفاق به نظارگان تماشا انداخته است نگاهي مي

  من اين همه را [«
  يافتم،        به ناگهان در

  نگاهي  با نيم              
  از سر اتفاق                     
    )27: 1384شاملو، . (»]             به نظارگانِ تماشا               

 را از چنانكه در اين قسمت از شعر مشهود است راويِ بازيگر شهود و آگاهي خود    
 الزم است. اي كه به بازيگر دوخته شده است نگاه خيره: آورد نگاه تماشاگران به دست مي

  : نگاه خيره بپردازيمبررسي ديدگاه لكان دربارةطرح و در اينجا به 
  

  )THE GAZE( نگاه خيره
كودك در مرحلة . است» خود«بخش و در عين حال منكسركنندة  يره وحدتنگاه خ

كند  با كسي كه كودك را نظاره مي: شود رو مي هاي با نگاه به آينه با انسان ديگري روب آينه
گسيخته  تكه و ازهم ودكي كه پيش از اين خود را تكهك .بيند و كودك نيز او را در آينه مي

پارچگيِ وجودي  بيند كه هماهنگي و يك  اكنون كسي را در نگاه خود مي،نستدا مي
» ديگري«ه براي او  ك-گيرد و تصويرش در آينه م سوژگي قرار ميدارد؛ كودك در مقا
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خودش را در آينه گويد كودك در مقطعي از دورة خيالي،  لكان مي. شود  ابژه مي-است
پس براي بار  س- مادر معموالً-كند فش نگاه ميا به شخصي واقعي در اطرنگرد، سپس مي

نگاه  « كهفهماند ي در عمل به او مي آن شخص كنارمعموالً. كند دوم به آينه نگاه مي
آينه، نگاه : كند بيني حركت مي كودك با اين عمل از نقص به پيش. »كن، اين خودتي

 تمام به» اين خودتي«دِ كناري، نگاه مجدد به تصوير و فردي كه با گفتن كودك به فر
كنند كه   همگي اين حس را به كودك القا ميبخشد، جريان اين تشخيص را قوت مي

كودك با نگاه كردن به آن ). 118: 1388كليگز، (پيوسته است  هم كليتي منسجم و به
اكنون . گيرد است كه خود شكل ميرسد، اينج مي» خود« موجود در آينه به »يگريد«

اهاي ديگري از زندگي نيز ديده ال اين است كه اين تصور واقعي است و يا در جسؤ
   شود؟ مي

 يجاد تصور كاذب كودك ازاي باعث ا لة آينهطور كه در مرح نگاه خيره همان     
گسيختگي وحدت  هم شود، در جاهاي ديگر عامل اصلي تشتت و از اش مي پارچگي يك

وجه با ديدن و نگاه كردن معمولي،  هيچ نگاه خيره به. هاي دروني متفاوت است ابژه به ابژه
 بينم او را نميكنم كه حتي  يشتن را زير بار چشمان كسي حس ميمن خو: همسان نيست

 مهم و ضروري اين است كه براي من چيزي دال بر و متوجه حضورش نيستم، نكتة
هر فردي در زندگي خود ممكن است در . )378: 1384، بوتبي(وجود ديگران ظاهر گردد 

 دچار اين نگاه -»ديگري« به تعبيري در برخورد با -، تصوير يا فرديءبرخورد با شي
وار كردن ديگري از طريق نظر  در نگاه خيره هريك از طرفين اين رابطه با ابژه. خيره شود

ود زير نظر  يا اينكه خدارد و  بودن را براي خود محفوظ نگاه ميخويش، حق سوژه
 يزي آن چدهندة از منظر سارتر نگاه خيره، شكل. )380: همان(شود  ديگري به ابژه بدل مي

نقراض  تهديد به اة وي تجلي نظر ديگري را به مثابنامد، مي» آگاهي ته خود«است كه او 
چشم و مايز ميان لكان معتقد است كه ت. )387: همان(داند  و نابوديِ خودآگاهيِ من مي

است كه  تار ناخودآگاهياي براي معلوم شدن وابستگيِ خودآگاهي به ساخ نگاه خيره، شيوه
  به وسيلة»من كاذب«ذاريم و اين گ مي» ن كاذبم «دهندة به واسطة آن پا به جهان شكل

نگاه ). 387: همان(آيد  مي كنيم به حركت در كه در نگاه خيره تجربه مي» ديگريميل «
اي كه در برابر  چگيرپا  تخيلي و يكاست كه از بعد صرفاً» ديگري«ي از ا خيره آن لحظه

است » ديگري« ديگري در گريزد، نگاه خيرة شود، مي  كسب مي- تخيلية در مرحل-آينه
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ها  ابژه: شود  ميگسستگي پارچه دچار انشقاق و ازهم يك» خودِ«در نگاه خيره، . )389: همان(
. دگيرن ديگر قرار مي ، در تقابل با هم»دخو«شده در  ييا به عبارتي ديگر، ديگران درون
 به شود، بر پاية مي هايش و هم ابژه» خود« هم - تخيليآنچه كه باعث ثبت كليت مرحلة

 نگاه خيره يكي از آغازين ،الم به ديگر ك.تعليق درآمدن نگاه خيره و يا پرهيز از آن است
در واقع : شود  نمادين گشوده ميهايي است كه در آن باب رابطة تخيلي بر افق شكل

 .)388: همان(كند   ميجايگاه نگاه خيره را كليت نظام نمادين اشغال
تماشاگران، » نگاهِ«نگاهي اتفاقي به  به ناگاه با نيم)  هملت-بازيگر (در شعر، راوي     

 ني و شهودي در برابر خويشاي آ هايِ موجود در درونش را در لحظه يا ديگري» ديگري«
شود و در  مي» خيرگي« نگاه تماشاگران دچار بازيگر در تقابل نگاهش با: يابد مي زبا

در اين شهود . كند شكاف احساس مي» ديگريِ هملت«د و اين لحظه است كه بين خو
 دچار -  نبودشده چيزي هاي دروني  كه تاكنون جز ديگري يا ديگري-»خود كاذب«اين 

موقعيت كه در -گنگ تماشاگران  تحت تأثير نگاهِنگاه بازيگر. شود انكسار و انشقاق مي
 در گيرد، گردد و در مقابل او قرار مي مي بازيگر باز» دِخو« به -دشخص ثالث قرار دارن

ز هاي دروني بازيگر را ا شود و ديگري مي» نگاه خيره«ين نگاه تبديل به ست كه ااينجا
  . اندرس خودآگاهي مي اي نيمه ناخودآگاهيِ كامل به سطحِ گونه

  :افتد  ذكر شد نگاه خيره در اين قسمت از بند دوم شعر اتفاق ميبالً     همانطور كه ق
  من اين همه را[«         

                    به ناگهان دريافتم،
  نگاهي  با نيم          

            از سرِ اتفاق
    .)27: 1384شاملو، (» ]                 به نظارگانِ تماشا

  :  يابد گونه پايان مي بالفاصله بعد از قسمت فوق، بند دوم اينو 
  اگر اعتماد«

          چون شيطاني ديگر
  اين هابيل ديگر را

  -خبري الال نگفته بود،  به جتسماني ديگر به بي        
  خدا را 
    )27: همان (.»خدا را
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از حد كامل ناخودآگاه » ها ديگري«در اين قسمتِ پايانيِ بند دوم چنانكه گفتيم      
اي بود كه در درون او مستحيل شده  »ديگري«آيند، هملت كه براي بازيگر،  بيرون مي

شود،  او ظاهر مي» ةنگاه خير« بيروني در مقابل - درونية بود، اكنون به صورت يك ابژ
يي كه در صداي )ها دال(شود براي ديگر صداها  مي» دالي«صداي هملت براي بازيگر و 

  .... هابيل ديگر، جتسماني ديگر، شيطان ديگر: شوند ر متكثر ميبازيگ
 حضوري) هملت(» ديگري«از صدايِ ) بازيگر( در بند سوم و چهارم شعر، صدايِ راوي     

 خانهكنندة تماشا هايي كه تداعي رنگ ظلمت و ديگر قرينه پردة نيمتكرار : يابد آشكارتر مي
توان در  بازيگر در عرصة شعر؛ هرچند كه نميآشكارگي بيشتر  برهستند تأكيدي است 

اين دو بند شعر منكر صداي توامان هملت و بازيگر شد، اما بازيگر در اين دو بند به 
يِ بازيگر در پايان بند گيرتري از هملت دارد، چنانكه راو مراتب حضور و آشكارگي چشم

  :گويد چهارم مي
  كه ديگر ...«

  كالديوس      
  م         نه نام ع

  )     29: همان (.»كه مفهومي است عام           
  
  چيست؟شود  ة بندهاي شعر ميمحور بنياديني كه باعث ارتباط عمودي هم)ج
اعث يابيم كه محور اساسي و بنياديني كه ب مي  خوانش سوم خود از شعرِ هملت، دردر

» كشيبرادر«د، رسان شود و آن را به وحدت و انسجام مي ارتباط عمودي پنج بند شعر مي
ت همل. شود صداي هملت است كه در شعر شنيده مياي  يصداهاي اصليكي از . است

ت كه پدر او را كشته و بر تخ) عمو(كالديوس : داند خود را قرباني اين برادركشي مي
هملت . بستر مادر هملت است چيز اكنون همتر از هر شاهي پدرش تكيه داده است و مهم

كه به نابودي او  چندداند؛ هر مي» برادركشي«گي، مبارزه با اين  زنددررا رسالت خود 
الگوي  قابيلي كه كهن) كالديوس(د و عمو پدرش، هابيل زمان خود بو. 2منجر شود

تر تاريخ را در بس» صورت مثالي«انگار اين . كند اريخ تكرار ميرا در گوش ت» كشيبرادر«
كودك :  اديپ است برآمده و نتيجة عقدة»برادركشي«كاوي،  در نظرية روان. پاياني نيست

گيرد، يعني از وضعيت طبيعي به يك  در گذار از عقدة اديپ ناخودآگاهش شكل مي
تگي و فشار هنجارهاي يابد، ترس از اخ سالي ارتقا مي ة بزرگوضعيت فرهنگي يا متمدنان
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دار او دسازي با پدر و اقتكشي به سمت هماننخودآگاهانة اجتماع كودك را از ميل پدر
 شدة جا الگويي كه صورت جابه كهن: داند الگو مي را يك كهن» برادركشي«يونگ . دهد سوق مي

ناگزير به سوي  ه شدة حذف پدر، پسر را بهراند حسادت و ميل واپس. پدركشي است
. )77: 1366جونز، ( كشاند  مي- مهربان در عشق به مادر است كه چون پدر، رقيبي-برادر

 حذف پدر را به كالديوس ميل ناخودآگاهانةتوان گفت كه  تحليل ميبا توجه به اين 
 برادر خود ،وقعيتگردانده است و به خاطر كسب مقام و م) پدر هملت(جانب برادر خود 

صداي هملت در روايت . درست همان گناهي كه قابيل مرتكب شد: آورد مي را از پاي در
 صدايِ فرعي كنندة و اين نيز تداعيكند  دركشي را براي خواننده تداعي ميشعر، برا

دو سوگرايي كه خصلتِ نوعيِ نگرش فرزند نسبت «براي هملت اين . هابيل در شعر است
داشتني كه  پدر هملت يا همان پدر خوب و دوست(هاي روح  است، در شخصيتبه پدر 

 رتبه صو) و رقيب استپدر منفور كه مستبد (و كالديوس ) پنداري دارد پسر با او همسان
  ناهشيارِ- هايِ نمايشيِ دوسوگرايي هشيار شود؛ اين دو، فرافكني گر مي نمايشي جلوه

و كالديوس براي واقع پدر در. )137: 1385 گِرين،(» استنماد  -خودِ قهرمان در برابرِ پدر
يك دوگانگي اي كه هملت را به  ابژه: است) مفهوم پدر( اي واحد هملت در حكم ابژه

. كشاند  مي) نفرت از كالديوس-به روح پدرعشق  ()emotional ambivalence( 3عاطفي
ريِ گآنجا كه به روايتتا . است» عشق به مادر«ساز اصلي اين دوگانگي عاطفي  زمينه

 كه هرچند -اي است شود مفهوم مادر، روايت ناشده صدايِ هملت در شعر مر بوط مي
راوي هيچ  اما اين -ر شعر استگرداني هملتِ راوي دساز اصلي درد و سر عامل و زمينه

آورد؛ به تعبيري ديگر، مادر در سرتاسر شعر حضوري غايب  سخني از او به ميان نمي
هاي  كنندة شخصيت كه تداعي -چنين صداي فرعي هابيلصداي هملتِ راوي و هم. دارد

 يا در صداي هابيل،...   در صداي هملت، صداي پدر و كالديوس ومرتبط با آنهاست، مثالً
  حول محور عشق به مادينه كه-شود شنيده يا تداعي مي..  .اهر و آدم وصداي قابيل و خو

ترين عوامل ارتباط  اين مفهوم يكي از مهم. گردد است، ميشده از عشق به مادر  منشعب
  .ساختيِ ساختار شعر است كه خواننده نبايد آن را ناديده بگيرد دروني و انسجام ژرف

 اين ريِگاصلي در روايت» صداي«زيگر است و ه راوي اصلي با گفته شد ك     پيشتر
. كند ازيگر تعميم و گستردگي مفهومي پيدا ميكشي براي باو است، برادر» صدايِ«شعر 
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گيرد، اما در  ميكاوانة آن از صداي هملت وام  ي را در معني اصيل و روانراوي، برادركش
 اين مفهوم را بر وي عارض شده است،» نگاه خيره«اي كه متأثر از  جريان شهود و آگاهي

  : به قول وي. بديا مي ر معناييِ فلسفي و اجتماعي آن دردر بستري از با
  كالديوس«

          نه نام عم
    )29: 1384شاملو،  (.»ست عام كه مفهومي              

  
 نمايش را پذيرناگونه كه پايان محتوم و تغيير در جريان اين خودآگاهي، بازيگر همان     

 داند، نقش خود را نيز در عرصة  نمايش ميةخوردة خود در عرصة صحن سرنوشت رقم
اي  نامه كه نمايش و زندگي را در قالب يأساي  گونه انگارد به  و جبري ميزندگي محتوم

خورده است،  رقم  در باور بازيگر آن كه قربانيِ اين بازيِ از پيش. كند فلسفي تفسير مي
 آشكار شدن حقيقتِ هستي و شده از ست و به زعم او اين يأس حاصلفقط خود او ا

 زندگي، به صورتي عميق و دردآور تنها بر او عارض شده است، او تماشاگران اين فلسفة
اند تا  داند، اين تماشاگران آمده سوده از اين كشف دردناك حقيقت ميصحنه را فارغ و آ

  :   درد او لذتي به كف آرنداز نظارة
  رنگ تاريكي  هاي نيم در پس پرده«      

  ها چشم      
   درد مرانظارة      
  اند ها از سيم و زر پرداخته سكه      
  تا از طرح آزاد گريستن       
  در اختالل صدا و تنفس آن كس       
  كه متظاهرانه       
  نگرد  در حقيقت به ترديد مي      
    )29: همان (.»لذتي به كف آرند      

  
كه چ كمكي از ايشان داشته باشد، چراراوي بازيگر بر اين باور است كه نبايد انتظار هي     

راني نگرند و معتقدند كه اين هر دو، بازيگ ان كار او و كالديوس را يكسان ميدر پاي
. قائل شوندتوانند بين اين دو عنصر خير و شر تمييزي  هستند در قالب دو نقش و نمي

واقعيت »  بازيگر-هملت«وار و نه درد قرباني شدن  چيز نمايشي است بازي براي آنان همه
  .طلبي كالديوس دارد و نه برادركشي و قدرت
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به باالترين سطح و دورترين ها، راويان و صداهاي شعر درگذريم       اگر از شخصيت
 شاملو شعر هملت را در). شاملو(صداي مؤلف : رسيم نقطة التقاط همة اين صداها مي

رخوردگي  سبتوان گفت دهة سي و چهل دورة شايد . هجري شمسي سرود1348سال 
  و شكست32كه كودتاي سال  چرا،كردگان بود فكران و تحصيل روشنو يأس بسياري از 

. ستيزي سوق داده بود اي يأس و انسان گونه ت با حكومت شاهنشاهي، آنها را بهمبارزا
 متفاوت و پر فراز و فرود به اعتبار وااليي دورةسر گذاشتن چند   كه  با پشتشاملو نيز
وي شعر .  اين دوره بركنار نبودستيزانة  دست يافته بود از اين يأس انساندر شاعري
 دورة:  در دورة سوم شاعري خود سرود-شناسي شعرش باني انسان به اعتبار م-هملت را

يابي   آهنگِ عمق درنگ و تأمل در هستي،در اين مرحله.  اجتماعي-آواي فلسفي غم
هاي  ر، مرگ و زمان، شعر را به سرچشمهجهان، تقدي. كند تر مي ا محسوسذهن ر

 ذهن به سوي و در عين حال زنجيرة بازگشت هموارة. كنند تري هدايت مي انديشمدانه
افكن  و شأن اجتماعي انسان همچنان طنينه با فقدان عظمت همسائل سياسي و مواج

هترين شعرهاي شاملو است كه شعر هملت يكي از ب. )333: 1378مختاري، (است 
در اين سطح روايي .  اجتماعي شاعر است-آواي فلسفي گاه و نمودار اين غم عرضه

شعر شاملو است، ديگرانديشي كه » ديگرانديش«بازيگر، همان انسان ) روايتگري مؤلف(
وضاع نابهنجار از يك سو گرفتار مسائل بنيادين هستي است و از سويي ديگر دردمندِ ا

براي مؤلف تمام . است آن اد فكري و سياسي بارزترين نمونةاجتماع كه خفقان و استبد
كه نه قيدهايي هستند  دردان و بي زندگي عرصة آن نمايش است و تماشاگران، بي

هنگامي كه . انديشاندارد و نه درد و رنج تنهايي ديگر هستي آنها را به تفكر وا مي
واقع اين انگشت اتهام مؤلف است به جانب كند در  خود را متهم ميگران بازيگر نظاره
آرايي اربابان  فكر زمان خود را قرباني صحنه روشنشاملو نيز خود و قشر . 4اجتماع خود

رنوشت داند و آگاهي يافتن از اين س  مي-همانند كالديوس و پدر هملت -قدرت
شايد بتوان گفت . دهد ملت سوق ميپنداري با بازيگر و ه ذات محتوم، او را به سمت هم

كند و بار معنايي عميق  مي خامي استفاده كه مؤلف از مقولة برادركشي به عنوان مدل
انديشي و  اين محتوم. كند  مورد نظر خود را در آن تزريق مي اجتماعي-و وسيعِ فلسفي

ي وريادآبا تأكيد در اينجا  - هستي در معناي عام خودلةأنگري شاملو به مس جبري
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وانش اين شعر شاملو است و  برداشت و تفسير از خكه نكات مذكور نتيجةكنيم  مي
 نگري شاملو در ديگر اشعارش مورد نظر ما نيست چنانكه در بعضي بحث دربارة هستي

وارانه به انسان و اجتماع موج  انسانيت و نگرش اميدةديگر از اشعارش ايمان به آيند
تقد فرويد مع:  به انسان و هستي او نيسترگرايانة فرويدبارتباط با نگاه ج  بي- زند مي

 آنچه در گذشته اتفاق افتاده زند و ساية بود اين گذشته است كه آيندة انسان را رقم مي
شونده اين چرخة تكرارافتد و گريزي از   بختكي بر سرتاسر زندگي انسان مياست چون

 توضيح) determinism( ح ديترمينيسمخوبي در اصطال وي اين جبرگرايي را به. ود نداردوج
ر همان داده است، او در تشريح اين اصطالح بر اين باور است كه شخصيت كودك د

در گيرد و بعد از اين دورة حساس، تغييري اساسي  پنج سال اول زندگي شكل مي
 و دآگاهانسان در جدال هميشگي بين ناخو.  شخصيتي و رواني كودك متصور نيستماية بن

-47: 1378شولتز، ( نيست برد و او را راه فراري از اميال ناخودآگاهانه اه به سر ميخودآگ
اش بر اساس الگوي  شناسي هرچند فرويد قصد اولية خود را در مورد تدوين روان). 97

 شناسي ويژه جبرگرايي كه روان هگرايي، ب  داد اما تا پايان عمر به فلسفة اثباتفيزيكي تغيير
    .)475: 1387شولتز، (غذيه كرد، وفادار ماند آزمايشي از آن ت

شود،  بازيگر شنيده مي -وازات صداي هملتدر بند پاياني شعر صداي مؤلف به م     
  :داند در بودن يا نبودن اي مي صدايي كه ثمرة دركِ حقيقت هستي را فقط وسوسه

  با اين همه «      
                از آن زمان كه حقيقت

  آرامي بر من آشكاره شد  سرگردان بيوحچون ر       
  و گندِ جهان        
  هاي دروغين      چون دود مشعلي در صحنه        
  ،.منخرين مرا آزرد       
  بحثي نه       

  :ست اينا  يا  كه وسوسه           
     .)30: 1384شاملو،  (»بودن يا  نبودن       

  
  
  

                     



٨٥  

 
   

 

 شاملو» هملت«كاوانه بر شعر   نقدي روان   1388پاييز ،  9 شمارة                  

  گيري       نتيجه
فرويد، . ادبي معاصر استة هاي نقد ادبي در نظري ترين شاخهكاوانه يكي از پويا قد روانن

  ادبيات كرد، وي براي اثبات بسياري از نظرياتش متوجه متون را وارد عرصةكاوي روان
 خود پيدا توانست قابليت ارجاع براي نظرية متون ادبي كاوانة ادبي شد و با خوانش روان

 كاوي ني چون يونگ به شرح و بسط نظرية رواند در ميان شاگردانش كسابعد از فروي. كند
متون ادبي  كاوانة در چند دهة اخير نقد روان. متون ادبي پرداختندها و ديگر  در اسطوره

يم عميق و بنياديني چون مفاه. كاو فرانسوي، است  ژاك لكان، روانبسيار متأثر از نظرية
  خيره و غيره كه لكان وارد عرصةمادين، ديگري، نگاه تخيلي، واقعي و نگانة مراحل سه

  .  متون ادبي پديد آوردنةاكاو  تحولي بزرگ در خوانش روانكاوي كرد روان
 گريِانه به تفكيك و تبيين سطوح روايتكاو گيري از مفاهيم نقد روان در اين مقاله با بهره     

لكان، چرايي آميختگي » گريدي«شاملو پرداختيم؛ با استفاده از مفهوم » هملت«شعر 
 افتراق و لحظة» نگاه خيره« با طرح مفهوم صداي هملت و بازيگر پاسخ داده شد و

براي » نگاه خيره«كه متأثر از اين را هملت و شهودي » ديگريِ«بازيگر و » منِ  «جدايي
، چگونه تحت تأثير »بازيگر«شود نشان داديم و معلوم شد كه راويِ  بازيگر حاصل مي

مواجه » ديگري«و صداهاي » خود«خودآگاه با تقابل صداي  تي نيمهدر حال» گاه خيرهن«
 با - كه در آن مشغول بازي بود - نمايش را ينكه در نهايت توانست فضاي صحنةشد تا ا
  .سازي كند هستي خود در دنياي بيرون همانندواقعيت

ملو شا. كشي است برادرشود باعث ارتباط عمودي بندهاي شعر مياي كه       محور اصلي
هايِ  ار معنايي آن، در اين شعر برداشتكاوانه و تعميم ب الگوي روان با استفاده از اين كهن

 يتگران شعر هملت، به خوانندهاش از زبان روا شناسيك خود را در دورة سوم شاعري هستي
 را قرباني نماياند و به نوعي سرنوشتِ محتوم هملت، بازيگر، خود و ديگرانديشان مي باز

  .داند آرايي قدرتمندان مي هصحن
  

  نوشت پي    
ورزد و از والد  ه نسبت به والد جنس مخالف عشق ميبه نظر فرويد كودك در اين مرحل. 1

هراسد؛ فرويد اين وجه تسميه  داند مي را رقيب عشقي خود ميجنس كه در آن زمان او  هم
زدواج س ندانسته پدرش را كشت و با مادرش ا يوناني گرفت كه در آن اديپوةرا از يك افسان
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  نوشتةهاي تباي افسانهبنگريد به » ديپوس شهريارا« افسانه دربارة). 473: 1387شولتز،( كرد
  . شاهرخ مسكوبترجمة، سوفوكلس

 هومر اي وات  دكترنوشتة» شكسپير«از كتاب » انمارك دزادة هملت، شاه«متن نمايشنامة . 2
   . نگارندگان اين مقاله بوده استيل فصيح، مورد توجه و مطالعةماع استرجمة، و ديگران

حساس داند و ا ر خود است، پدر را چون رقيبي مياي اديپ كودكي كه عاشق ماد در مرحله. 3
 پدر كه خود فاقد آن از يك طرف او را دوست دارد و بر قدرت. اي نسبت به پدر دارد دوگانه

اختيار و تحت  رشود، اما از سويي ديگر به خاطر دپدر خواهد مانند  برد و مي است، رشك مي
  پدر از اخته شدن و نابودي به وسيلةتسلط داشتن مادر از او متنفر است و اين تنفر به ترس

 تجربه -از عشق و نفرت استاي  كه آميزه -اي را در اينجا كودك احساس دوگانه. امدانج مي
  . كند مي
نب بازيگر و مؤلف چندان درست  خود از جازمانةوم كردن تماشاگران و مردم محك. 4

 ما به عتقدند قهرمان تراژيك شناسانندة تراژدي منظران عرصة گونه كه صاحب نمايد؛ آن نمي
موزش رنج  آهاي شخصيت بالقوة ماست؛ تراژدي صحنة ود ماست چراكه يكي از چهرهخ

 تراژدي خواند؛ در مي ازبخشد و سند محكوميت ما را ب ماست زيراكه به انديشة ما جان مي
براي بحث تفصيلي در اين باره . ها و دردهايش شوم با همة رنج منِ بيننده، آن ديگري مي

 كه در بخش پاياني »آنتيگنه و لذت تراژيك«تحت عنوان » آندره بونار «لةبنگريد به مقا
  .  ، به قلم زيباي شاهرخ مسكوب ترجمه شده استهاي تباي افسانهكتاب 
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  . انتشارات ققنوس: ، ترجمة سهيل سمي، تهرانفرويد در مقام فيلسوف ،)1384(بوتبي، ريچارد 
 زاده و فاطمه حسيني، زيار حسين، ترجمة ماهاي نقد ادبي معاصر نظريه ،)1387(تايسن، لُيس 

  .نگاه امروز، حكايت قلم نوين: ران تهسين پاينده،ح: ويراستار
انتشارات : ، ترجمة جالل ستاري، تهرانرمز و مثل در روانكاوي ،)1366(جونز، ارنست و ديگران 

  . توس
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 شاملو» هملت«كاوانه بر شعر   نقدي روان   1388پاييز ،  9 شمارة                  

 ر،، ترجمة عباس مخبراهنماي نظرية ادبي معاصر ،)1384(سلدن، رامان و ويدوسون، پيتر 
  .انتشارات طرح نو: تهران

  . انتشارت خوارزمي: تهران ، ترجمة شاهرخ مسكوب،هاي تباي افسانه ،)1385( سوفوكلس
  . انتشارات نگاه: تهران ، جلد اول،مجموعة آثار ،)1382 (شاملو، احمد
  . ات نگاهانتشار:  تهران،در مهخاك و شكفتن هاي   مرثيه،)1384(ــــــــــــ 

، ترجمة يوسف كريمي و هاي شخصيت نظريه) 1378 ( و شولتز، سيدني النلتز، دوان پيشو
  نانشر ارسبار: ديگران، تهران

  .نشر دوران: هرانتاكبر سيف و ديگران،  ، ترجمة عليشناسي نوين تاريخ روان ،)1387(. ـــــــــــ
  .نشر اختران: ، ترجمة جالل سخنور و ديگران، تهراننامة نظرية ادبي درس ،)1388( كليگز، مري

  .انتشارات نيلوفر: تهران ، ترجمة فرزانه طاهري،مباني نقد ادبي ،)1385( گرين، ويلفرد و ديگران
  . انتشارات توس: ، تهرانشعر معاصرانسان در  ،)1378(مختاري، محمد 

، ترجمة مهران مهاجر و محمد هاي ادبي معاصر نامة نظريه دانش ،)1385( مكاريك، ايرناريما
  .نشر آگه: راننبوي، ته

 علي ، ترجمة نظرية ادبي از افالطون تا بارتدرآمدي تاريخي بر ،)1385(هارلند، ريچارد 
  .نشر چشمه: ر جوركش و ديگران، تهرانمعصومي،  شاپو

  . نشر پيكان: ، ترجمة اسماعيل فصيح، تهرانشكسپير ،)1378(هومر، اي وات و ديگران 
  


