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  مقدمه -1
از تمـام   فرويديسم» بازنويسي«اي ، روانكاو فرانسوي، كوششي اصيل بود برژاك لكانكار 

اش بـا زبـان    تر از همه رابطه جهات مربوط به موضوع انسان، جايگاهش در اجتماع، و مهم
اي را از روانكاوي مطرح كرد كه بـر   رويكرد ويژه 1950 هةلكان در د. )225: 1386ايگلتون، (

تـوان لكـان را    مـي ). 9- 228: همان( استوار بود سوسور ةشناسان نظريات فرويد و ديدگاه زبان
او بـا توجـه بـه آراي سـاختارگرايانه و     . اسـت  فرويدي دانست كه با سوسور تلفيـق يافتـه  

گـرا اسـت،    اي انسان را تفسير كرد و روانكاوي را كه اساساً نظريه ، فرويدپساساختارگرايانه
 ةدر نظريـ مفهـومِ محـوري   . )110: 1388كليگز، (اي پساساختارگرايانه تبديل كرد  به فلسفه

ابعاد  ةدهنده و اثرگذار بر همكه شكل - اين است كه ناخودآگاه ،ادراك انسان ةدربارلكان 
گويـد محتويـات ناخودآگـاه     لكـان مـي  . انند زبان ساختارمند اسـت م -  وجود انسان است

كه  فرويدبرخالف  لكان ).112: همان(خصوص ساختارِ زبان متأثر است  شدت از زبان و به به
كـرد، اهميـت زبـان را    رشد روانيِ سوژه بيشتر بر فرايندهاي تنـي تأكيـد مـي    در توضيح

 فقط سزايي دارد كه نه كند و معتقد است زبان در رشد رواني فرد چنان نقش به برجسته مي
 ةگيري ضميرِ ناخودآگاه، بلكه تكوين ضميرِ آگاه و ادراك فرد از خويشتن نيز شـالود  شكل

بـودن الگـويِ اديپـي در     صـادق  ةدربار فرويدگرايي  مطلق ).4- 33 :1388پاينـده،  ( زباني دارد
طرحِ رشد ثابـت دوري كنـد و در عـوض،     ةها، سبب شد لكان از ارائ ها و مكان زمان ةهم

  ).  185: 1387برتنس، ( ها هم مجال بروز دارند ساختاري نسبي را بنيان نهد كه در آن تفاوت
  
  هرشد رواني سوژ ةدربار لكان ةنظري - 2

اي از اصطالحات تخصصي  لكان براي تبيينِ رشد رواني فرد و مراحل مختلف آن مجموعه
سـاحت  « 2،»آينـه  مرحلـة « 1،»سـاحت خيـالي  «شـان   تـرين  است كـه مهـم   را ابداع كرده

اسـت   2»ديگـري كوچـك   ةابـژ «و  1»فقـدان « )1( 5،»نام پـدر « 4،»حيث واقع« 3،»نمادين
  ).29: 1388پاينده، (

                                                 
1.the imaginary order 
2. mirror stage 
3. the symbolic order 
4. the real 
5. name- of- the-father 
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اي را در درون  زندگي انگلـي  ،جنيني كه از زمانِ تشكيلِ نطفه تا تولددر هنگام تولد، 
رحم دارد، از تن مادر جدا مي شود؛ كودك اما از نظر رواني، خود را هنوز آميخته با بـدن  

ادر بـر ايـن بـاور اسـت كـه كـودك در آغـاز از مـ         فرويـد  لكـان هماننـد  . پندارد مادر مي
 3 )ديگـري (ه كودك هيچ تفاوتي ميان خـود و مـادر   كم از نگا يا دست ؛ناپذير است جدايي

،كودك همانند نوعي حباب است لكانو هم به نظر  فرويدواقع، هم به نظر در. وجود ندارد
يافته ندارد و حتـي بـدنش را بـه صـورت يـك      با هويت فرديت 4»خود«كه هيچ دركي از 

مركزي ذهنـي  » عحيث واق«. كنديافته، جداي از مادر، درك نمي كليت منسجم و وحدت
است كه اين وحدت اوليه در آن قرار دارد؛ در اين مرحله به علت عدم غيبـت يـا فقـدان،    

. گـاه حضـور و وفـور اسـت     جلـوه » حيث واقـع « ).115: 1388گليكز، ( زباني هم وجود ندارد
مشتمل بر واقعياتي اسـت كـه مـا بـه آنهـا دسترسـي نـداريم، چـون ايـن          » حيث واقع«

  ). 27- 36: 1388پاينده، (شدني نيستند  زبان، بيان ةطها به واس واقعيت
از تن خـود و تـن    - به سبب رشد نورولوژيكي  - كودك از زمان شش تا هجده ماهگي

ايـن سـاحت مشـتمل بـر     . نـام دارد » ساحت خيـالي «تازه  ةاين مرحل. شودمادر آگاه مي
ر ذهـن كـودك   خصوص از تن مادر اسـت كـه د   تصاوير و ايماژهايي از محيط اطراف و به

 ةبرپايـ » حيـث واقـع  «معتقد است  لكانبه همين سبب است كه . )همان( است شكل بسته
  ).230: 1384بوتبي،(طرح ذهني است  ةبر پاي» حيث خيالي«و ) بدن خود و مادر(بدن 

حالت طبيعي  گيري فرهنگ، ، براي شكللكان ةهم در نظريو  5فرويد هم در روانكاوي
كودك بايد از مادرش جدا شود و هـويتي مسـتقل    ؛شكسته شود اتصال مادر و فرزند بايد

اين فقدان را ناشي  لكان ).115: 1388كليگز، (اين جدايي، نوعي فقدان را در پي دارد . بيابد
، اختگيِ اوليه، جدا شدن از مادر است؛ البتـه نـه مـادري    فرويدبه نظر  .داند از اختگي مي

 ةاختگي به اين معناست كـه مـادر از ابـژ   . مادر داردكه كودك از  اي بلكه بازنمايي ،واقعي
مـادر   ةكنـد ابـژ   اي كه كودك اشغال مـي  شود و چون جايگاه اوليه جدا مي) كودك(خود 

بـا   هشـود و ايـن، تغييـر در رابطـ     اوليه مية است، اختگي سبب عدم تداومِ جايگاه و رابط
                                                                                                                 
1. lack 
2. objet petit a 
3. other 
4. ego 
5. freud 
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بـراي  » ديگري«ين زمان، مفهومِ در ا. )141: 1381كـديور،  (دارد   پي را در) مادر(» ديگري«
بيند؛ اما تصاويرِ را جداي از خود مي) ديگري(است و كودك، تن مادر  كودك شكل گرفته
بايـد در  . تكه است گسسته، نامنسجم و تكه كامالً ازهم) براي كودك( مرتبط با تنِ كودك

بـراي   ...هـا، پاهـا و   هاي مختلـف بـدن او، زانوهـا، دسـت    نظر كودك چنين  بيايد كه تكه
شـش  (ولي در آن زمان . خورند طور دردناكي به اشيا مي اي دارند و دائماً به خودشان اراده

كودك با تصويرِ منسجمِ بدن ديگران و همچنين تصـويرِ خـود در آينـه    ) تا هجده ماهگي
كـودك در مقايسـه بـا    . شـود  مواجـه مـي  ) اسـت » ديگري«درواقع آن تصوير هم تصوير (

 كـودك . كنـد  مـي  احسـاس » تكـه  تكه«تصويرش در آينه، پيكرش را  انسجام و يكپارچگي
كنـد و بـه    بـا آن همانندسـازي مـي    ،شود درونِ آينه مي ةشيفته و مجذوب پيكرِ يكپارچ

 - اثبـات، كامـل و يكپارچـه اسـت    ب كه ظـاهراً  -  خواندمي» منِ آرماني« لكانسوي آنچه 
گيـريِ   آينـه، اسـاس شـكل    درواقع اين خودشيفتگي به تصـوير خـود در  . كندحركت مي

  ).86- 88: 1382ايستوپ، (آغازين است، پيش از آنكه كودك وارد زبان شود » منِ«
واقع ديالكتيك در. است آشنا شده» خود«و » ديگري«تا اين زمان كودك با دو مفهوم 

كـودك بـا ديـدن    . كنـد  گيري ذهنيت فراهم مـي  اي را براي شكل زمينه» ديگري/ خود«
دهـد كـه وجـود او از وجـود مـادر       مـي  در  ر در آينه به اين حقيقت تـن تصوير خود و ماد

و ) ديگري(اين آگاهي سبب شقاقِ وجودي ميان تن مادر . )30- 31: 1388پاينـده،  (جداست 
شدنِ دوباره بـا تـن مـادر     شود ميلِ به بازگشت و آميخته فقدان سبب مي. شود كودك مي

زند؛ چـون ميـل هميشـه    دانگيِ ميل را رقم ميجاو ،بنابراين فقدان. در كودك ايجاد شود
كـودك   ،گونـه  بـدين  ).128: 1382ايسـتوپ،  (شود  محسوب مي» مفقود است«ميل به آنچه 

 ابژگيِ مادر قرار مي»ديگري«براي حفظ تـا فقـدان    كوشـد  دهد و مـي  ، خود را در جايگاه
ـ    واقع كودك ايندر. ركندرا پ - نبود قضيب  - مادر  » ديگـري «ا ميـل  گونه ميـل خـود را ب

كودك در آغاز در اين تصور باطل است كه وجودش فقدانِ وجودي مـادر  . كندهمانند مي
شـود كـه ميـلِ مـادر بـه سـمتي ديگـر متوجـه          ولي اندكي بعد آگاه مي ،كند مي» رپ«را 

پدر و سـهم او   ةكودك با ابژ ،بدين نحو. است و وجود او براي ارضاي آن كافي نيست بوده
) ديگـرِ ديگـري  (فهمد كه مادر نيز نيازمنـد پـدر   گردد و مي ي مادر آگاه ميدر رضايتمند

اسـت  فرويد  اديپي ةاين زمان همان دور. )100: 1383موللي، (است و داراي تماميت نيست 
كـه ميـل بـه    - در اين مرحله، كودك . كندتعبير مي» مواجه با نام پدر«آن را به  لكانكه 
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. شـود رو مـي  و ترس از اختگـي روبـه  ) نام پدر(» ديگري ديگرِ«با  - تصاحب تن مادر دارد
 1»ژوئي سانس«بيند، دست از مادر شسته و كودك كه ياراي مقابله با پدر را در خود نمي

كـه در مقـام يـك     - را » نام پدر«بنابراين، كودك . كند سركوب مي و تحديدرا  )2()كيف(
  . كند دروني مي - كنددال حضور پيدا مي

داللـت  « ،»نـامِ پـدر  «واقـع  در. شـود  مـي » ساحت نمـادين «كودك وارد در اين زمان 
توان گفت كه قسمتي از بـدن،  كردن مطلب مي براي ساده. كند صحنه مي واردرا » قضيب

» سـاحت نمـادين  «يابـد و بـا ايـن ارتقـا وارد      يعني آلت مردي، به مقام يك دال ارتقا مي
در  - اسـت » حيث واقع«كه در  - را » سژوئي سان«اين دال تازه، حال قادر است . شود مي

كنـد و درنتيجـه سـبب     مـي   برگيرد و به اين ترتيب، اختگي نمادين را بر روي آن اعمـال 
بـا  را خـود   ة، رابطـ »ژوئي سانس«پوشي از قسمتي از با چشم) كودك(شود كه سوژه  مي

شـود  خودش جدا مـي  ةاختگي بدين معناست كه مادر از ابژ. تغيير دهد) مادر(» ديگري«
) در سـاحت نمـادين  ( بـه مقـام سـوژگي   ) در ساحت خيالي( و كودك از مقام ابژگيِ مادر

دو  شود و همچنين سوژه دچار شقاق رواني مي ).141: 1381كديور، ( دهد تغيير وضعيت مي
شـود   جايي سبب مـي  اين تغيير و جابه. گردد ساحت خودآگاه و ناخودآگاه در او ايجاد مي

واقع داللت روانـيِ پـدر بـراي    در. طور طبيعي طي كند ني خود را بهكودك مسير رشد روا
ـ    شخصـيتي كـه جايگـاه سـوژه را در چـارچوب       ةكودك عبارت اسـت از حضـور مقتدران

تـر  اكنون كودك بايد بياموزد كه قلمروي بسيار گسـترده . كند اجتماعي موجود تعيين مي
. آميـزي اسـت   آن، نهـي از محـرم   ترين قانون از خانواده وجود دارد كه نخستين و بنيادي

نـه  (شدن كـودك را پـدر    كند كه فرايند اجتماعي فرهنگ ايجاب مي ةساالران ساختارِ پدر
واقـع، اجتمـاعي   در ).3- 32: 1388پاينده، (كند  هاي خود راهبريبا امر و نهي و نظارت) مادر

» گـريِ بـزرگ  دي«و » داللت قضيب«شدن و ورود به ساختار خانواده و امر و نهي، همان 
  ). 63: 1381كديور، (است ) ساحت نمادين(ها  در جايگاه دال

. شود اختالل ايجاد ميدر آن گاه شود و  طبيعي طي نمي طور اما هميشه اين فرايند به
در . اسـت » نـام پـدر  «نقصان در دال  ،يكي از عوامل اختالل در فرايند رشد روانيِ كودك

شخصي قـوي اسـت يـا ضـعيف، مهربـان اسـت يـا        له اين نيست كه پدر أاين نقصان، مس
                                                 
1. jouissance 
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 ،له اينجاست كه آيا پدر در رابطه با عملكـرد نمـاديني كـه بايـد اشـغال كنـد      أخشن؛ مس
شناسي رواني، بايد پـدرِ واقعـي    معناست كه در هر مورد آسيبان اين بد. اعتبار دارد يا نه

وقتي پدري در كه كرد  يپارادوكس بسيار تأكيد مبر اين  لكان. را از پدرِ نمادين جدا كرد
است، ممكن است در سطح نمادين پـدري   آن يا دفاع ازقانون زندگي واقعي كارش ايجاد 

گذار، يك يك قانون ،)پسيكوتيك(پريش  يك روان كرات ديده شده پدرِ به. كفايت باشد بي
تـوان   پريشـي را مـي   شناسـي روان  آسـيب  ،لكـان به نظر . است نظامي يا يك متعصب بوده

» نـام پـدر  «پريشـي   در روان. شـرح داد » نام پدر«كفايتي عملكرد نمادين  چنين با بي اين
بنابراين، در مركز وجـودي سـوژه   . گيرد دال چيز ديگري قرار نمي جاي اين طرد شده و به

وي . اسـت  كلـي دور انداختـه   پريش اين دال را بـه  روان ةسوژ. ماند مي تنها يك حفره باقي
وجـودي خـويش،     ةپريش با پـر كـردنِ حفـر    نتيجه، رواندر. ور نداردبا را اصالً» نام پدر«

و هميشـه در   )143: 1381كـديور،  (كنـد  حفظ مي» ديگري«جايگاه ابژگي خود را در برابر 
  .  است» ديگري«با ميل» خود«پي همانندسازي ميل 

دهـد، نفـوذ و برتـري دو سـاحت     رخ مـي » نام پـدر «اتفاق ديگري كه در هنگام طرد 
با برتري ايـن دو سـاحت بـر    . است» ساحت نمادين«بر » ساحت خيالي«و » ث واقعحي«
و همچنـين  ) سـاحت نمـادين  (، انسـجام و يكپـارچگيِ سـاختار زبـان     »ساحت نمـادين «

تقابـل  . رود از بين مي - اي كسب كرده بود آينه ةكه كودك در مرحل - » خود«يكپارچگيِ 
 ةدهنـد  ، طبيعتـاً نشـان  »احت نمـادين سـ «به » ساحت خيالي«و گردش از  ها اين ساحت

اي از سازوكارهاي احتمالي ميان دو ساحت است كه در آن ممكن اسـت يكـي بـر     گستره
. دهـد  مـي   هـاي مختلفـي رخ   هـا و نابهنجـاري   ديگري برتري يابد؛ در اين رابطه فروپاشي

هـا   پريشي ها و روان رنجوري توان اشكال اختالت رواني را در اين گستره گنجاند و روان مي
  . را در چنين ساختاري تفسير كرد

) هـاي زبـان   دال(» ساحت نمادين«سياليت و انسجامِ  ،رنجوري پريشي و روان در روان
پريشي بـا تنـزلِ    بنابراين روان. شود منجمد و مضمحل مي» ساحت خيالي«هاي  در حفره

آغـار   - گيـرد  مـي  »ساحت خيـالي «وار هاي هذيان كه جايشان را توده -  ها مهارناپذيرِ دال
هـا   ميـان واژه  ةپيش از اين گفته بود، رابطـ  فرويدگونه كه  پريشي، همان در روان. شود مي

جـاي اشـيا    هـا را بـه   پـريش واژه  نتيجـه روان شود؛ در گسسته مي) تصاوير(و اشيا ) ها دال(
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هـا   دال. شود مي» خود«پاشيدگيِ كاملِ ساختارِ گيرد و اين امر سبب بيگانگي و از هم مي
هـاي   اي از دال بـه دل زنجيـره   انـد،  از دست داده» ساحت خيالي«گاه خود را در  كه تكيه

نيرويي كه سبب از بـين رفـتن انسـجامِ    ). 192- 193: 1384بوتبي، (شوند پايان جاري مي بي
بـه پرخاشـگري و    شود، گـرايش بنيـادين انسـان   مي» خود«و ساختارِ » ساحت نمادين«

و » ساحت خيالي«اي در  آينه پيش ين گرايش بازگشت به مرحلةدرواقع ا. ويرانگري است
  . است) انسان(پارگي تن سوژه چند

كردن بدن است كه در طيف  خياالت مربوط به مثله ،در ذهن دارد لكانبخشي از آنچه 
هاي كودكانـه   هاي فجيع گرفته تا بازي از جنايت: تجارب گوناگون انسان نمودي مكرر دارد

) بـدن  تصوير يكپارچـة (ه عليه گشتالت بدن هايي است ك ها و خشونت يكه نمايشگر تخط
نظرگرفتن اين موارد، در انسان گشتالتي متمايل به پرخاشگري  لكان با در. گيردصورت مي

پاره شدن تـن، و   كردن، قطع عضو، دريدن شكم و پاره كردن، مثله تصويري از اخته. بيند مي
تصـاوير  «براي تمامي آنها اصطالح آشكارا ساختاري  نتوا طور خالصه تصويرهايي كه مي به

اين گرايش به پرخاشگري، پيش از آنكه ميل به نابود كردنِ . را انتخاب كرد 1»بدن چندپاره
و » خـود «اين گرايش، ناشي از تـنش ميـان   . ديگري باشد، گرايش به نابودي خويش است

گـرفتن   لكـان بـا فـرض   . ت استناخودآگاهي است كه تابعِ ساختارمنديِ خياليِ هوي ةسوژ
و پرخاشگري، و آشكاركردنِ خـودويرانگريِ اساسـيِ آن، از   » ساحت خيالي«اساسي  ةرابط

سائق  ةاز نظر لكان، نيروي فروپاشند. دهد معناي سائقِ مرگ فرويدي دركي جديد ارائه مي
 ، نـه كليـت و يكپـارچگي ارگانيسـم بيولوژيـك، بـل      است مرگ، برعكس آنچه فرويد گفته

، »خود« اين تخريبِ انسجامِ .)234- 240: همان( دهدرا هدف قرار مي» خود«انسجامِ تخيلي 
                        .                                  شودسبب از خود بيگانگيِ سوژه مي

  
   3نگاه خيرهو  2ديگري كوچك ةابژ - 3
حرف كوچك . را ترجمه نكند ترجيح داد آن لكانعبارتي است كه » ديگري كوچك ةابژ«
»a«ة، حرف آغازين كلم »autre « اي اساسي  است كه نمايشگرِ رابطه» ديگري«به معناي

                                                 
1. image of the fragmented body 
2. objet petit a 
3. the gaze 
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 ينكهاول ا. از دو جهت قابل بررسي است» ديگري كوچك ةابژ«. است» ديگري«مفهوم  با
معلق است؛ بـه هـر دو   » ديگري«و » سوژه«به نحوي غريب ميان » ديگري كوچك ةابژ«

» ديگـري «ديگرترينِ بعد  كنندة زمان هم مشخص يك تعلق ندارد؛ هم ارد و به هيچتعلق د
چيزي از آنِ سـوژه و  » ديگري كوچك ةابژ«واقع در. است  است، هم به خود سوژه پيوسته

شود و  اما همواره در جايي ديگر و خارج از سوژه ظاهر مي ،ترين بخشِ سوژه است نزديك
 در» ديگري كوچـك  ةابژ«پردازد كه م به اين مورد ميجهت دو. گريزد از چنگ سوژه مي

طـور   امـا بـه   ،حضور و مشـاركت دارد ) واقعي، خيالي و نمادين( لكانيسه ساحت بنيادين 
  ).363: همان(ها تعلق ندارد  كدام از ساحت خاص به هيچ

ها، مـدفوع،  سينه: بردنام مي» ديگري كوچك ةابژ«عنوان نمودهاي  مواردي را به لكان
ديگـري   ةابژ«را در رديف » نگاه خيره« لكان ).همان(» نگاه خيره«همچنين  ، و ...يب وقض

بـدين   ،هـا متفـاوت اسـت    البته بايد توجه كرد اين ابژه با ديگر ابژه. دهد قرار مي» كوچك
همـه چـارچوبي    تواند كانون موضعي توجه را اشغال و تصاحب كند؛ بـا ايـن   نمي علت كه

هـا   با ديگر ابـژه » ديگري كوچك ةابژ« رابطة. آورد وجود مي هي را بهنامرئي و بيرون از آگا
هاي خودآگـاه در ايـن چـارچوب     در اين رابطه، ديگر ابژه. شكل و زمينه است ةشبيه رابط

 ةابـژ «بنـابراين  . شـود همانند شكل كه در بستر زمينه آشكار مـي : شوندنامرئي، مرئي مي
. فقـدان اسـت   ةكننـد  كـه خـود نمايـان   ونچـ  ،ميل نيست ة، هدف يا ابژ»ديگري كوچك

  ).386: همان( هاي خودآگاه است آن در ميان ابژه ةكنند نتيجه، خود، عاملِ ميل و هدايتدر
مرئـي نهادينـه    ةدانـد كـه در آن، حـوز    و افقي مـي  1نگاه خيره را ته خودآگاهي لكان

ـ      ،شودنگاه خيره از هيچ چشمي ساطع نمي. شود مي قلمـرو  (ي بلكـه بـر كـل ميـدان مرئ
نگـاه خيـره بازديـد سنجشـي     . ساز وجود آن اسـت  مقدم، و سبب) خودآگاهي و قابل ديد

» خـود «و حتـي جايگـاه   » خود«زمان، جايگاه انسانِ ديگري را كه به فراگير است كه هم
 سـاحت صـرفاً  «است كـه از  » ديگري«اي از  نگاه خيره آن لحظه. كند نگرد، اشغال مي مي

تنهـا   لكاني ةرو، نگاه خير از اين. است» در ديگري ديگري«اه خيره، نگ. گريزد مي» خيالي
ـ . شـود  مي  در ساختار مثلثي اديپي درك افتـد كـه    خيـره زمـاني اتفـاق مـي     نگـاه  ةتجرب

تصويري بـه كـودك نيسـت، بلكـه چنـين تصـور        ةدهند ،ديگر فقط ارائه)مادر( »ديگري«
                                                 
1. under side of consciousness 
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كار شدن اين شك زماني اسـت  آش لحظة. در پي چيزي است» ديگري«ود شود كه خ مي
، ديگر نه معطوف به كودك، كه فراسوي او بـه جايگـاه سـومي    )مادر(» ديگري«كه ميلِ 

» سـاحت خيـالي  «هايي است كه در آن از آغازين شكل» نگاه خيره«به ديگر كالم، . است
اشـغال  » نظـام نمـادين  « شود و جايگاه نگاه خيره را كليـت  گشوده مي» نمادين«به افق 

اي  آينـه  ةدر مرحلـ » خـود «و انسـجام  » ساحت خيالي«واقع آنچه سبب ثبت در. ندك مي
، »نگـاه خيـره  «ايـن حـذف   . و پرهيز از آن است» نگاه خيره«شود، به تعليق درآمدنِ  مي

  ). 388: همان( است» ساحت خيالي«اساسي  ةجوهر
  
  احتجاب شازدهرمان  - 4

ـ  احتجاب شازده قجـر بـه نـام     ةدگي يـك شـازد  هوشنگ گلشيري، روايت آخرين شب زن
اش را در اتـاقي   دار و مسلول است و آخـرين شـب زنـدگي    او تب. است» احتجاب شازده«

» خـود «هويـت و   احتجـاب  شـازده . گذرانـد تاريك و نمور با اوهام و توهمات خويش مـي 
غالـب شـدن   . اسـت » ديگـران «آنچه بر وي مستولي شـده، تصـاويري از   . يكپارچه ندارد

تكـه   اسـت او هـويتي نامنسـجم، گسسـته و تكـه      شازده، سبب شده» ودخ«بر » ديگري«
آفـرين،  (حركت ظاهري روايت به طرف خودشناسـي و كسـب هويـت اسـت     . داشته باشد

واقع اين حركت سيري قهقرايـي بـه سـمت گذشـته     اما در ،)65: 1388 سيدان، و 29: 1388
ايـن   ،هـاي خـانوادگي   عكـس  ها و قاب اجدادي، عتيقه ةشازده با مرورِ كتاب تاريخچ. است

هـاي   همـه كتـاب و عكـس و روايـت     سطحي كـه دور از او و در آن «: كند سفر را آغاز مي
خـاطر خـودش و    خواسـت بدانـد، بـه    امـا مـي  . اش ادامـه خواهـد داد   متناقض به زنـدگي 

، پشت آن ]پدر بزرگ[خواست بفهمد كه پشت آن پوست  فخرالنساء هم كه شده بود مي
ايـن حركـت    ).16: 1384گلشـيري،  (» ...همه كتـاب  يا البالي سطور آن روشن عكس و سايه
به طـرف  ...) حياط، سالن غذا خوري و(ذهني است، حركت از فضاهاي بيروني خانه درون

  ). 23: 1388آفرين، ( حركت از بيرون به درون است ةاتاق نمور و تاريك شازده، نشان
ذهني شازده شكل گرفتـه و سـاختارِ    ونسير قهقرايي و در ةبرپاي احتجاب شازدهرمانِ 

اين رمـان روايتـي   . است ذهني قرار گرفته روايي آن هم كامالً تحت تأثير اين فضاي درون
. )60: 1388سـيدان،   و 16: 1388لـي و قالونـدي،    حسـن (چندصدايي، چندپاره و نامنسجم دارد 

در، مادر، مادر بزرگ، مانند جدكبير، پدر بزرگ، پ(هاي ذهني متفاوت و متعدد  حضور ابژه
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ــراد و  ــاء، م ــان    ...) فخرالنس ــيِ رم ــاختار رواي ــارچگي در س ــجام و يكپ ــدم انس ــبب ع س
  .است شده احتجاب شازده

طـور مـوازي و    ، و گسستگي و عدم انسجامي كـه بـه  )هويت( رمان ةماي با توجه به بن
 قـد شـود، ن شازده و در ساختار روايي داسـتان مشـاهده مـي   » خود«عرض در ساختار  هم

. باشـد احتجـاب   شـازده هاي زيرين رمـان   مناسبي براي واكاوي اليه ةتواند نظري مي لكاني
رمان : رسد اين است كه كه با توجه به اين چارچوب نظري به ذهن مي اي پرسش اساسي

گسسـتگي و عـدم    ةشـود؟ و علـت عمـد   ساحت لكاني روايت مي كدامدر احتجاب  شازده
و در ساختار روايي اين رمـان چيسـت؟ در ايـن مقالـه      شازده» خود«انسجام در ساختارِ 

  .لكان به اين دو پرسش پاسخ داده شود ةكاوانروان ةشود با استفاده از نظريسعي مي
آلـود دارد،   وجود تصاويري كه داللت بر فضاهاي سرد، ساكن، تاريك، ناشناخته و تـب 

  :غالب است احتجاب شازدهدر رمان 
اش فرو رفته بـود و پيشـاني داغـش را روي دو سـتون     لي راحتياحتجاب توي همان صند شازده

: هـاي يـاس   آمد نـه بـوي گـل    ها مي حاال ديگر نه بوي كاج... كرد دستش گذاشته بود و سرفه مي
تا كمر بيد قـد  . هاي هرز شدهباغچه حاال پر از علف... چرا آن خانه را فروخت؟. ش علف هرزاهمه

طـور سـبز    خـواهم آبـش همـين   مي« :گويدمي. رد تازه كنمگذاحتي آب حوض را نمي ...كشيده
  ).72و  71، 70، 7: 1384گلشيري، (گيرد شان را هم كالغ ميروزي يكي. ميرنديكي يكي مي. »باشد

ش مشـو ) حياط، باغچه و حوض( شازده با ديوارهاي بلند، فضاي بيرونيِ ةتوصيف خان
لـود شـازده، همگـي بـه دليـل طـرد و       آ و پريشان، و همچنين اتاق نمور، تاريـك و وهـم  

رنـگ حـوض و مـردن    ويژه آب سبز شدگي، بر فضاي ناخودآگاهي داللت دارد؛ به فراموش
راكـد مانـدن نشـانِ    . افتـد  ها كه به سبب راكد ماندن و جاري نبودن آب اتفاق مـي  ماهي

. كند تنگاتنگي با زمان دارد و زمان با حركت معنا پيدا مي ةحركت، رابط. حركتي است بي
  احتجـاب  شـازده زمـان در رمـان   . زماني و ساحت ناخودآگـاه دارد  حركتي داللت بر بي بي

ايـن زمـان،   . اي است غيرخطي، نامنظم، دوري يا چرخهبلكه زماني  ،خطي و منظم نيست
اي از لحظات متوالي  رشته ،خطي زمانِ غير. وار ميان گذشته و حال در نوسان است پاندول

دايمي در ذهن فرد است كه در آن، وقايع گذشته، پيوسته بـه زمـان   نيست، بلكه جرياني 
كريسـتوا ايـن زمـان را زمـان      ژوليـا  ).117: 1374 ،ريچـز و سـتلوردي  (شـود   حال سرازير مي

اي را زنانـه، و   او اين زمانِ يادواره. دهد خواند و در مقابل زمان خطي قرار مي اي مي يادواره



  گلشيري احتجابشازدهاز » لكاني«خوانشي 

 

١٢١  
  

 

  

 1391پاييز   ، 21  شمارة

رسد كه ذهنيت زنانه، ضرباهنگ خاصـي  نين به نظر ميچ«: داندزمان خطي را مردانه مي
هـا   زمان كـه بـا تـاريخ تمـدن     ةكند كه اساساً از ميان وجوه چندگان را به زمان ارزاني مي

سـو شـاهد     در ايـن زمينـه، از يـك   . گيردمي اند، تكرار و جاودانگي را در بر شناخته شده
ــ چرخــه   ي هســتيم كــه بــا رونــد شــناخترونــدي زيســت ةهــا، آبســتني و تكــرار جاودان
اي بـه ايـن    در رمان هم اشاره .)106: 1386كريستوا، ( »شناختي طبيعت سازگار استزيست

  : گفت زماني زنانه است  توان شود كه مي خطي مي زمانِ غير
صـداي تيـك و   . كبير را برداشت، كوك كرد ريزها رد شد و ساعت جد از روي خرده] فخرالنساء[

گلشـيري،  (... هاي جيبـي را هـم كـوك كـرد    ر بزرگ و پدر را و بعد ساعتساعت پد. تاك بلند شد
1384 :11.(   

دكبير، جـ (بر زمانِ مردانه ) فخرالنساء(زمانِ زنانه  ةاين بخش از رمان، اشاره به سيطر
است، » نام پدر«و » ساحت نمادين«واقع، زمان خطي متعلق به در. دارد) پدربزرگ و پدر

اي متعلـق بـه    در مقابل، زمـانِ يـادواره  . ها نظم و انسجام دارد لزماني است كه همانند دا
زمـاني  . است) تصاويري از تن خود و ديگري(» ساحت خيالي«و ) تن مادر(» حيث واقع«

اي  زمـانِ يـادواره   ةسـيطر . پاره است گسسته، نامنسجم و پاره ،است كه همانند تصاويرِ تن
گسيخته، روايتي كـه تحـت   هاي متعدد ازهم ابژه ، تصاوير و)مردانه(بر زمانِ خطي ) زنانه(

تأثير اين تصاوير متكثر و نامنسـجم اسـت، همچنـين چيرگـيِ سـاحت ناخودآگـاهي بـر        
سـاحت  «بـر  » سـاحت خيـالي  «فضاهاي روايت رمان، همگي داللت بـر تفـوق و برتـري    

ختار تحت تـأثير سـا  ) گسستگي و عدم انسجام(يي ساختار روا  كيفيت اين. دارد» نمادين
گونه كه پيش از اين گفته شد، در فرد  همان. ذهن شازده است) پسيكوتيك( پريشانه روان
كنـد و سـبب شكسـت و    نفـوذ مـي  » سـاحت نمـادين  «در » ساحت خيالي«پريش،  روان

منجـر بـه   » ساحت خيـالي «برتري  .يابد شود و بر آن برتري مي اضمحاللِ اين ساحت مي
، »خـود «هـم شكسـتنِ    بـا در . شـود و هويت فرد مي» خود«گسيختگي و پاشيدگيِ  هم از

و ايـن همـان رخـدادي     ؛اسـت » ديگران«يا » ديگري«فة وق آورد، حضور بي مي آنچه سربر
بيگانـه كـه    شـازده فـردي اسـت از خـود    . دهد مي  روي احتجاب شازدهاست كه در رمان 

در روايـت   شمتعـدد و مشـو  ) ديگـران (هـاي   بنـابراين وجـود ابـژه    ،انسجام هويتي ندارد
هـاي   ابژه. شازده است ةپاشيدبه علت هويت ازهم )دار شازده در ذهن تب( نامنسجم رمان

هـاي زنانـه    و ابـژه ) جدكبير، پـدربزرگ، پـدر و مـراد   (هاي مردانه  توان به ابژه رمان را مي
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 ةبا بررسـي رابطـ   .تقسيم كرد) ن، فخرالنساء و فخريخاتو ها، منيرهمادربزرگ، مادر، عمه(
پريشـي او را   توان مراحل رشد رواني شازده و همچنين روان ها مي ابل شازده و اين ابژهمتق

هاي مردانه و زنانه در مـتن روايـي شناسـايي و     پس نخست الزم است اين ابژه. نشان داد
  .تحليل شوند

  
  جدكبير، پدربزرگ، پدر و مراد  : هاي مردانهابژه - 5

نـژاد،  صابرپور و غالمـي (دهند  قدرت را شكل مي ةلقجدكبير، پدربزرگ و پدر، سه ح ةسه ابژ
كـه   -  النسـاء فخر. رو هستيم با سير افول قدرت روبه احتجاب شازدهدر رمان . )106: 1388

  : دهد مي ارائه قدرت رين روايت را از افول اين سه حلقةبهت - نقاد قدرت است
. تعدد زوجات و رنگيني نطع سابقةبين اين جدكبير و همة آن اجداد واالتبار مسابقة غريبي است، م

اش بـه فكـر مـزاج     چرا اين نياكان همه ...و تري داشته باشند خواهند حرمسراي رنگين هركدام مي
اگر از اينها خبري نباشد، اگر يكي را پيدا نكنند كـه  . مبارك، سردل مبارك، بواسير مبارك هستند

همه ميرشـكار   شوند و با آنچرا سوار مي شما، گوش تا گوش ببرند، ةخان ةسرش را، مثالً لب باغچ
  . )45- 47: 1384گلشيري، (به جان مرال و پازن و دراج و خرگوش و چه و چه ... باشي

جنسـي و  غريـزة  اصـلي،   ةجدكبير و ديگـر اجـداد واالتبـار تنهـا براسـاس دو غريـز      
 ةيزاجداد شازده غر. ران و سركوبگر هستند شهوت: كنندعمل مي )ويرانگري(پرخاشگري 
آهـو، مـرال و   (كنند و شكار آنهـا   با شكار ارضا مي خود را معموالً) ويرانگري( پرخاشگريِ

رمان ميان چشمان جـنس مادينـه   در : عرضي دارند با جنس مادينه هم معموالً...) پازن و
  :اند و مرال شباهت وجود دارد؛ هر دو سياه و زنده...) نساء، فخري ولافخر(

هـاي  حالت سـياه و آن نگـاه   هاي خوشد، با آن پاهاي كوچك و چشملرزيشكمشان مي] آهوها[
بـا همـان روسـري گلـدار و همـان      . جارو دسـتش بـود  . فخري پيشبند بسته بود... مات و ترسان

]. مـات بـودن  [زد امـا پلـك نمـي   . هـاي فخرالنسـاء هـم سـياه بـود     چشم... چشمان سياه و زنده
. عينــك ةنگــاهم كــرد، از پشــت همــان شيشــ ]فخرالنســاء[... هــايش را شســته بودنــد مردمــك

، 10 :همـان (هاي سياهش پيدا بـود   فقط چشم] منيره خاتون[... هايش هنوز زنده و سياه بود چشم
99 ،54 ،50 ،93(.  

هـر دو  : عرضي ميان جـنسِ مادينـه و آهـو اسـت     هم كنندة اين تشبيه مشترك، بيان
حركتـي و   بـي (ه، زنـده و مـات   كار بردن صفات سيا نيز به. قرباني دست قدرتمند هستند

داللـت بـر ناشـناختگي، حضـور در حيـث واقـع        ،براي چشمان مادينـه و آهـو  ) زماني بي
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واقـع شـكار آهـو،    در. احساسي نسبت بـه مادينـه دارد   ، غريبگي و كرختي)ناخودآگاهي(
در ايـن رابطـه، هـم لـذت     . جنسي با جـنسِ زن  ةاي است از رابط استعاره... مرال، پازن و

  . درست همانند شكار ؛تن مادينه) پرخاشگري(م ويرانگري ه ،هست
او تنها كسي اسـت كـه توانسـته ميـان     . اجدادي برنده است ةكبير در اين مسابق جد

بزرگ، پدر و همچنـين شـازده از بازنـدگان    تعادل برقرار كند؛ اما پدر» نگريلذت و ويرا«
و  شـترين بسـامد حضـور را دارد   يهاي مردانه ب پدربزرگ در ميان ابژه. اين مسابقه هستند

 كننـدة  شايد ايـن بسـامد بـاال بيـان    . شود چهره و شخصيت او به حد كفايت پرداخت مي
مـردي   شـود، تصـوير   بزرگ ارائه ميتصويري كه از پدر. اي شازده باشداهميت اين ابژه بر

  ،اجـدادي  ةبزرگ را در مسـابق فخرالنسـاء دليـل شكسـت پـدر    . هولناك و سركوبگر است
  :دانداو بر اصل لذت مي) ويرانگري(تفوق سركوبگريِ همين 

هر روز فقط بايد يكي يا دو تا را سر بريد، دو يا سه تا مرال و تكه . وقتش را تلف كرد] بزرگپدر[
اما نبايد به يكي از اينهـا چسـبيد،   . هاي پيشكشي را سوار شد و يا برعكس زد تا بشود شب اسب
 ...از رنگ خـون خوشـش آمـد   . كرد، آن هم به ديدن خونبزرگ عادت رپد. به يكيش عادت كرد

  .)50: همان(

بزرگ را چنين در گرايش به ويرانگري و سركوبِ لذت هايي كه پدر شايد يكي از علت
همه دشمن  با آن. بزرگ خودش را خسته كردپدر«: ، ترسِ او از اختگي باشدبرد مي  پيش

» توانست از كار بر كنارش كندميهيچكاره هم بود، يك حاكم ساده كه هر لحظه پدرش 
ايـن تـرس از   . بركناري و جدا كردن فرد از منصـبي، داللـت بـر اختگـي دارد    . )51: همان(

توانست شب چون خسته بود و نمي« :اختگي با سركوبِ لذت و احساسِ گناه همراه است
 .پراندنـد  شـدند و لگـد مـي   ها چموش مي اش بشود، اسب پيشكشي] زنان[هاي سوار اسب

  ها، حتماً، يك هفتـه  و اين پشيماني] به دليل اعمال سركوبگرانه[شد تازه پشيمان هم مي
بـه  (بزرگ، اين ترسِ از اختگي، احساسِ گناه و ويرانگري پدر. )52: همان(» كشيد طول مي

) سرهنگ و شـازده (اش را براي بازماندگان خود، پسر و نوه) خود ويرانگري: برعكس ةشيو
احسـاس گنـاه پـدر شـازده از كشـتار مـردم و        بيماري سل اجدادي، .اردگذ به ميراث مي

  . هاي اين ميراث است جمله نشانهنشيني، و ترياكي شدن او از خانه
رونـد زوال قـدرت و شـوكت    . قدرت است ةسوم زنجير ةحلق) سرهنگ احتجاب(پدر 

كـه  او يـك افسـرِ خـاطي و تريـاكي اسـت      . گيرد اندان قجر در پدر شدت و سرعت ميخ
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افـول قـدرت و    ).111- 112: 1388نژاد، صابرپور و غالمي( صالبت و شوكت اجداد خود را ندارد
 ةدر هنگام مواجهـ  - شدن سرهنگ يا به تعبير روانكاونه، اخته - صالبت سرهنگ احتجاب 

  :شود خوبي برجسته مي بزرگ بهاو با پدر
هايش را كنـد   كرد، سردوشياش عقب زد، كالهش را دست به دست  پدر موها را از روي پيشاني

عصا را محكم گرفت، تـوي   ةپدر بزرگ دست. ديگر تمام شد، استعفا دادم: و گذاشت توي جيبش
شـده   خوب، خوب، حاال بايد چند سالي از اين خـراب : پدر ةهوا چرخ داد و با نوك آن زد به سين

  ).28: 1384گلشيري، (ها از آسياب بيفتد  بروي بيرون تا آب

 ةدهنـد  همگـي نشـان   ،ها، خمودگي و افتادگي بدن ا، برداشتن سردوشيپريشاني موه
ضعف و ناتواني اوست؛ در مقابل، در هـوا چرخانـدن عصـا،     ةكنند حالت نزولي پدر و بيان
حالت صعودي پدربزرگ است و قدرت  ةكنند بيان ،و بلندكردن صدا زدن آن به سينه پدر

بزرگ، پشيماني و احساس گناه است و پدر ترك ميان پدراما وجه مش. دهد او را نشان مي
بزرگ پـس از ارتكـاب   پـدر . آيـد  پديـد مـي   كه در هر دو، پس از انجام اعمال جنايتكارانه

. خواهد او را بكشد تـا راحـت شـود    بار از سيد حبيب مي  شود و حتي يك جنايت نادم مي
اب جنايـت  اسـت، پـس از ارتكـ    پدرِ شازده نيز كه طي چند دقيقه مردم زيادي را كشـته 

بر وارونگيِ نيرويِ  احساسِ گناه. دهد كند و از كارش استعفا مي شدت احساسِ گناه مي به
اي از  نشــانه(پــدر پــس از آن بــه تريــاك . كنــد داللــت مــي  ويرانگــري بــه ســمت خــود

  . تا ميراث اجدادي را از اين طريق نابود كند كوشد آورد و مي روي مي) خودويرانگري
 ،در رمـان . نه و متنـاقض اسـت  دوگا كامالً ،ده از پدر در ذهن دارداما تصويري كه شاز

  :شود به اين دوگانگي اشاره مي ،ورود پدر در صحنة
مـراد هـم   . اسب را نگاه داشت و پريد پـايين ... تاخت پدر كه هنوز داشت روي آن اسب كهتر مي

اسـب برگشـت،   ... زد ياش برق مـ  هاي نيمتنه تكمه. اش بود؟ و پدر شالق را كوبيد به ساق چكمه
يالش تمام قـاب عكـس را   . نگاه كرد، سم به زمين كوبيد، شيهه كشيد و روي دو پايش بلند شد

هـا،   تپـه  نوار گرد و خاك هنوز در حاشـية  . زدهاي عكس غيبش  يورتمه رفت و پشت تپه. گرفت
  . )27 :همان( معلق بود توي هوا

چمـوش و سـركش توصـيف     پدر در اين بخش از روايـت چـون قهرمـاني بـا اسـبي     
پريـده   رنگ«: شود وارونه از پدر ارائه مي اما بالفاصله تصويري ديگرگون و كامالً ،است شده
لباسش خيس خيس . بود  اش پخش شده موهايش روي پيشاني. كالهش دستش بود. بود
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» هـايش آويـزان بـود    هـاي پـدر از شـانه    است؟ سردوشي يعني باران آن قدر تند بوده. بود
گـويي  . شد، خبري نيسـت   در اين تصوير، ديگر از قدرتي كه در بخش قبل روايت ).همان(

پريشـاني فيزيكـي پـدر داللـت بـر پريشـاني روانـي و        . است بيش نبوده اي افسانه ،آن پدر
تناقض و . افول قدرت است كنندة ها بيان همچنين افتادن سردوشي. احساس گناه او دارد

زمـاني كـه در    ؛تر جايي ديگر از روايت باز مشهود اسدوگانگيِ شازده نسبت به پدرش د
: همان(» پدرت خوب آدمي بود، شازده«: گويد پدر، مراد به شازده مي مراسم تشييع جنازة

نيز آگـاه اسـت    ؛است داند پدرش در چند دقيقه، تعداد زيادي آدم را كشته شازده مي ).41
مراد  پاسخي كه هنگام شنيدن گفتة پرسش بي. است بوده آزار و منفعلي كه پدرش آدمِ بي

پـس چـرا ايـن     ،شود، اين است كه اگر پدرش آدم خـوبي بـود   به ذهنِ شازده متبادر مي
  جنايت را انجام داد؟ 

تصوير و شخصـيت   شود تصوير متناقضي كه شازده از پدرش در ذهن دارد، سبب مي
دوگـانگي و  . شـود راويـت  ) در ذهـن شـازده  ( پرداخته نشود و او گنگ و مبهم پدر كامالً

شود شازده  سبب مي - پدري كه خود در خدمت قانون است - تناقضِ شازده نسبت به پدر
كـردن   درواقـع سـوژه در درونـي   . نشود» ساحت نمادين«را دروني نكند و وارد » نام پدر«
عمـل  » ديگريِ بـزرگ «، هماهنگ با ميل و قوانين »ساحت نمادين«و ورود به » نام پدر«

نهي از زنـاي بـا محـارم، احتـرام بـه قـوانين       » ديگري بزرگ«مله قوانينِ جاز. است نكرده
زن (خـاتون   است، كـه شـازده بـا آميـزش جنسـي بـا منيـره       ) خاندان(خانواده و اجتماع 

نامشروع با فخري و بر باد دادن ميراث خاندان در پاي ميز قمار، تمامي  ، رابطة)پدربزرگ
سـاحت  «مسـببِ نفـوذ و برتـري    » نـام پـدر  «د شازده با طـر . كند اين قوانين را نقض مي

گسـيختگي و   اين برتري، چيزي جز ازهـم  ةنتيج. است شده» ساحت نمادين«بر »  خيالي
اين امر خود منجر به پيدايش . پريشي نيست و حركت به سمت روان» خود«عدمِ انسجام 

 بـا حفـره و خـأل   » نـامِ پـدر  «زدن  شازده بـا پـس  . است شده» ديگري«هاي  ابژه ةو سيطر
است تـا   كردن اين حفره هميشه سعي كرده» پر«براي نتيجهاست؛ در رو شده وجودي روبه

ابـژه باشـد و تـالش كنـد تـا ميـل       ) خاتون و فخرالنسـاء  مادر، منيره(براي جنس مادينه 
كوشش شازده براي ارضاي ميـل ِجـنس مادينـه بـه     . خويش را با ميل آنان منطبق سازد

  .ظور تصاحب و از دست ندادن آن استمن
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  )   ها، فخرالنساء و فخري بزرگ، مادر، عمهمادر(هاي زنانه يا مادينه  ابژه - 6
نرينـه   بـرعكسِ ابـژة   ،سير تطورِ اين ابژه. است احتجاب شازدهغالبِ رمان  ةمادينه، ابژ ابژة

مواجـه  ) و پـدر بزرگ، جـد كبيـر   پـدر (نرينـه   ةدر آغاز رمان با تسلط ابـژ . است) مردانه(
  . است) فخرالنساء(مادينه  تسلط و قدرت از آنِ ابژةاما در پايان رمان اين  ،شويم مي

چهـره و  . رنگ و بسامدي پايين در روايت دارنـد  بزرگ شازده حضوري كممادر و مادر
. خوبي پرداخت نشده و گنـگ و مـبهم اسـت    شخصيت مادر و مادربزرگ، همانند پدر، به

بنـابراين بسـامد   . گيرد شازده نشأت مي خود بزرگ از ذهنِگي مادر و مادرابهام و ناشناخت
شـايد  . رنگ آنها در ذهـن شـازده اسـت   پايين حضور آنها در متن روايي به تبع حضور كم

قـدرت   ةدر برابـر سـوژ   دو رنـگ و مـبهم داللـت بـر تسـليم و انفعـال ايـن        اين حضور كم
  :دارد) بزرگپدر(

چارقد سياه و تور مادر زير گلويش گـره خـورده   . ها نشسته بود ميان زناش هاي فرو رفتهبا گونه
مـادر از ميـان   . هايي را كه دو طرف و باالي سر مادر بودنـد خـورده بودنـد    موريانه چشم زن. بود
هـا مانـده بـود دراز كـرد تـا شـايد        دستش را كه تا حاال پشت يكـي از زن  همان. ها بلند شد زن

 ...اما شازده همچنـان سـر بـه زيـر نشسـته بـود      . دست مادر را بگيرد احتجاب بلند شود و شازده
و ديد كه مـادر بلنـد شـد و رفـت تـوي      . كنددانست كه حاال مادرش گريه مي احتجاب مي شازده

  ).38، 34: همان(قاب عكسش نشست و اشكش را پاك كرد 

است كـه   از وجود مادر آن بخش ةدهند زناني كه موريانه چشمانشان را خورده، نشان
گيـري   چشم و نگاه نقش مهمي در شـكل ). ها همانند عمه(است  قدرت شده تسليم سوژة

هويـت  «و » خـود «اي دارد و فقـدانِ آن، داللـت بـر نبـود      آينه در مرحلة» خود«مفهوم 
تسليمِ خواسـت و ميـل   است مادر  سبب شده» فرديت«و » خود«نبود . دارد» يافتهفرديت

بنابراين مادر زني منفعل و فاقد نگـاه اسـت كـه شـازده از      .شود) قدرت سوژة(» ديگري«
 - را رنـگ مـادر    البته نگاه نكردن شازده به مادر و حضور كم. زند بازمي كردن به او سر نگاه

واقـع،  در :توان وارونه تفسـير كـرد   مي - اهميت ندادن شازده به مادر است دهندة كه نشان
بنـابراين شـايد   . نـدارد  به شازده نگاه و توجـه اين مادر گريان، غمگين و افسرده است كه 

ابهام و ناشناختگي مادر، فقدان نگاه و توجه او به شازده، پس رانده شدن ايـن   علت عمدة
شـازده  . اسـت » حيث واقع«ابژه به بخش تاريك يا ناخودآگاهي ذهن شازده، و حضور در 

  .كند را در رابطه با فخرالنساء هم تجربه مي» نگاه فقدانِ«اين 
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اين ابژه بيشترين بسامد و حضور را در روايت . شازده است فخرالنساء، زن و دخترعمة
مادينه براي شازده است كـه حـالتي    ترين ابژة فخرالنساء با اهميت. دارد) در ذهن شازده(

  :اثيري دارد
سـوخته   هاي نيمه كرد و بوي نا و بوي شمع ها تمام اتاق را پر مي انتها و مدام ساعت وتاك بي تيك

انگشتش سـرد بـود، مثـل تـنش كـه       ...و بوي فخرالنساء كه آن طرف، توي تاريكي، ايستاده بود
مثـل  . رنـگ  النساء تنها طرحي بـود بـي  اما فخر.. .خون همه سرد و سفيد بود، كشيده بود و بي آن

ه هاي مينياتوري كه دور تا دور تاالر كشيده بودند، ايستاده زير بيـد مجنـون يـا نشسـت     همان زن
   ).57، 16، 14 :همان(كنار جوي آب با موهاي افشان و جام به دست 

وتـاك سـاعت،    تيـك  شمع،   بوي نا، بويِ(شود  فضايي كه در آن فخرالنساء توصيف مي
، ساحتي ناخودآگاهانه است و صفاتي همچون سرد، سـفيد  ...)مينياتوري و ةتاريكي، زمين

مجموعـة ايـن   . ناخودآگاهي و مردگـان دارد  زماني و عالم داللت بر سكون، بي ،خون و بي
  بودن تأكيـد  ديگري كه بر اين اثيري نكتة .دهد النساء را نشان ميبودن فخر صفات، اثيري

چه كردم نگذاشت هر«: جنسيِ طبيعي ميان شازده و فخرالنساء است ةكند، نبود رابط مي
كشـيدم،  يش دراز مـي فقط پهلـو . "خوش ندارم، شازده": گفت مي. اش را ببينم تن برهنه

مـي خـواهم   ... زود بـاش : گفـت  مـي . كـردم  توي تاريكي با دستم تمام تنش را لمس مـي 
  مـدام تكـرار   ) در ذهـن شـازده  ( آنچـه در تصـاويرِ فخرالنسـاء   ). 114- 115: همـان (» بخوابم

شود، كرختيِ حسيِ فخرالنساء نسبت به شازده، و خارج از دسترس و شـناخت بـودن   مي
معتقـد اسـت    لكان .دارد» حيث واقع«ات داللت بر حضور فخرالنساء در اين صف. او است

. آنجاست كه هم در درون ما هم بيرون از ما، و در بيرون از زمان قـرار دارد » حيث واقع«
). 126: 1382ايسـتوپ،  ( گـردد  ميجا باز هر چيزي خودش است و به همان» حيث واقع«در 

اسـت، آگـاهي و شـناخت بـه آن      دهان واقع شـ در خارج از زب» حيث واقع«بنابراين چون 
بـودنِ فخرالنسـاء همگـي نشـان از       كرختي حسي، ناشـناختگي و اثيـري  . ممكن استغير

نتيجه، شيفتگي و تمنايِ رد. و ناخودآگاهي دارد» حيث واقع«حضورِ فخرالنساء در قلمرو 
حيـث  «بـه  ميـلِ او بـه بازگشـت     ةدهند شديد شازده براي آميزش با تن فخرالنساء نشان

شـازده سـعي   . دهـد بنابراين شازده خود را در مقام ابژگي فخرالنساء قرار مي. است» واقع
  . همانند كند) ديگري( كند ميل خود را با ميل فخرالنساء مي
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ميرزا، زماني در خدمت قشونِ پدر پدرش، معتمد. تري پدربزرگ استدخ فخرالنساء نوة
گيرد ديگر  تصميم مي بيند، ربزرگ بر رعيت را مياما وقتي ظلم و ستم پد ،است بزرگ بوده

پدربزرگ، زن و تمام . شود بزرگ ميرا نكند و به همين سبب مغضوب پدرنوكري پدربزرگ 
پـس از آن پـدرِ فخرالنسـاء    . كنـد  گيرد و مدتي وي را حبس مي ميرزا را ميدارايي معتمد

  :شود بزرگ مي - جسور است ه وارادكه زني با - ء زير دست مادربزرگش ميرد و فخرالنسا مي
همه كتاب، يك باغچه و يك حوض و يـك در   گير با آن جان و آن پدر زمينالنساء بوده، خانمفخر

كرده يـا تـوي چـرت     طور ناله مي ميرزا هماندمعتم. كرده كوچك از الي درز آن نگاه مي ةكه عم
  ).90: 1384گلشيري، (بخوان، جانم  :گفته بوده، مي

دهـد   مي  دست  بزرگ، پدر و مادر خود را ازسركوبگري و ظلم پدر نساء به سببِالفخر
همين سبب ). اش زندگي كند شود با مادر مطلقه ميرد و فخرالنسا هم حاضر نمي پدر مي(

زنـدگي   بـر غريـزة  ) مـرگ  غريـزة ( نگريويرا لنساء، همانند شازده، غريزةدر فخرا شود مي
سـو بـه سـمت نـابودي خانـدان       يـك : استسويه ويرانگري در فخرالنساء دو. برتري جويد

هـا ابـزار در دسـت فخرالنسـاء     تن. و ديگرسو بـه سـمت نـابودي خـويش    ) قجر(پدربزرگ 
پـدربزرگ   ةكه همواره تحت تـأثير نيـروي سـركوبگران    - شازده هم . احتجاب است شازده

ن اسـت و چنـي   اي ديگر پدر و مادر خود را از دست داده گونهاست و بهبوده) قدرت سوژة(
ـ  - اي بـر او مسـتولي اسـت    نيرويِ ويرانگر و نابودكننـده  ه سـهولت بـا ميـلِ فخرالنسـاء     ب

بـه   هـر دو  ،گونـه شـازده و فخرالنسـاء    بـدين . شودكند و هماهنگ مي پنداري مي همذات
هـايي   درواقع هر دو ريشـه . دارندميو مرگ خويش و خاندان خويش گام برسمت نابودي 

  )3( .دارند 1مازوخيسم - از ساديسم
او شـازده را  . شود شازده مي ةكنند كننده و اخته گونه است كه فخرالنساء شماتت بدين

  :كند تحقير و از لذت محروم مي
عينـك  . فخرالنساء خم شـده بـود  . هايم را پوشاند تا روي چشم. خود را گذاشت روي سر من كاله

نكند قمرالدوله . آيد، شازده به تو يكي نمي اصالً :گفت. كرد روي چشمش بود، از پايين نگاهم مي
  . )14: همان(هان؟ آخر حتي يك ذره از آن جبر اجدادي در تو نيست ... با باغبان باشي

حقير بـودن و عـدم تناسـب او بـراي      دهندة خود بر سر شازده، نشان بزرگ بودن كاله
 درواقع فخرالنساء با طرح ايـن . كشد جايگاه قدرت است كه فخرالنساء آن را به رخش مي

                                                 
1. sadism-masochim 
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اولين تلنگرهاي حركت به سـمت   - كه مرتبط با اصالت و قدرت اجدادي است - ها پرسش
د از اينجاها ببينيد، اگر بخواهيم خودمان را بشناسيم باي«: زند خودشناسي را بر شازده مي

همراهـي دو   ).45: همـان ( »شروع كنيم، از همين اجداد] خاندان قجر هاي تاريخچة كتاب[
. يافتگي و روشنفكري اوسـت بينش، فرديت كنندة بيان ،فخرالنساء عينك و كتاب با نشانة

هـاي خانـدان    متعدد خودشناسانه و آشكار كـردن جنايـت   هاي فخرالنساء با طرح پرسش
بشـكند و شـازده دچـار      هم شازده در» خود«و » هويت«شود يكپارچگيِ  قجر، سبب مي
يـابي بـه    خاندان را تنها راه دست فخرالنساء آگاهي از تايخ. بيگانگي شود تشتت و از خود

   :داند هويت و فرديت مي
زد، همـان لبخنـد تلـخ كـه وقتـي آدم      لبخند مـي . كرد هنوز ايستاده بود و نگاه مي] فخرالنساء[

ـ  دلش مي ،ديد مي قـدي بايسـتد و    روي آينـة  هخواست صورت خودش را پنهان كند يا اينكه روب
ها چيـزي بـود كـه     ها و حتي چرخش لب آن چشمدر  ...وضع خودش دقيق شود و درست به سر

حضرت واال هـم   كوچك و حقير است، حاال اگر نوة كرد كه چقدر آدم حس مي. ترساند آدم را مي
  ). 95، 94: همان(مردم  كاش مي. هست، باشد

برعكس، ايـن   ،اي نيست آينه مرحلة ةدهند بخش و انسجام نگاه فخرالنساء، نگاه هويت
» هنگاه خير«اين نگاه، . يكپارچگي هويت است فروپاشنده و نابودكنندة كثركننده،نگاه، مت

نگاه فخرالنسـاء، يكپـارچگيِ كـاذبِ هويـت     . فقدان است آشكاركنندة» نگاه خيره«. است
نام «الِ فقدانِ د ةنگاه فخرالنساء، برمالكنند. شكند مي  هم خانداني و اجدادي شازده را در

است و كاركرد نـاقص   - دارد) بزرگ و پدرجدكبير، پدر( تقدر كه داللت بر سوژة - » پدر
نگاه . هويتي در وجود شازده است حفره و خأل دهندة دهد و نيز نشان را نشان مي اين دال

» ديگـري بـزرگ  «و » سـاحت نمـادين  «شكستن ساختارِ منسجم فخرالنساء سبب درهم
، »سـاحت خيـالي  «، بـا نفـوذ و برتـري    »سـاحت نمـادين  «گسيختگيِ اين ازهم. شود مي

ين دليل، شازده از نگـاه  به هم. همراه است» ديگري« ةو سيطر» خود«اضمحاللِ ساختار 
را بـه تعليـق   » نگـاه خيـره  «آن  ،كند، يا بـه تعبيـري ديگـر    فخرالنساء فرارمي فروپاشندة

  :وجودي و هويتي خود را حفظ كندآورد تا همچنان يكپارچكيِ كاذب  درمي
هـاي عينـك پلـك     هايي كه پشت شيشـه  ها و چشم مان خطوط كنار لبصدا، با ه خنديد، بي مي
آمدم، مست، كه نبينم، كه خطـوط   شب مي نصف. توانستم توي خانه بند شوم من كه نمي. زند مي

  . )100: همان(... ها بسته باشد اش آرام شده باشد، كه عينكش را برداشته باشد، كه پلك چهره
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  : نگردچيزي است كه فخرالنساء به آن مي و فهم آنشازده در پي آگاهي  ،با وجود اين
ها نشست و از پشـت آن   جاي آن چشم توان به گذشت؟ چطور مي پشت آن پيشاني صاف چه مي

هـا و بـه    هاي قطور عينك به من، به فخري، به اشياء عتيقه نگاه كرد و بـه خطـوط كتـاب    شيشه
  ).همان(داد؟ تر نشان ميميقروز آن دو خط نازك روي پيشاني را عاي كه روزبه آينه

وي بـا گمـاردن   . كنـد  كند نگاه فخرالنساء را تصـاحب  مي  از سوي ديگر، شازده سعي
همانند كاري كه اجدادش با زندانيان و مخالفـان خـود   (نويس  عنوان يك خفيه فخري، به

 هـاي در معـرض نگـاه او آگـاه شـود     كند از ابـژه  مي  در كنار فخرالنساء، تالش) كردند مي
. است» نگاه خيره«وار اديپي در تشكيل  اين فرايند همان ساختار مثلث. )104- 114: همـان (

، و آگاهي شازده از آن، منجر بـه حركـت شـازده بـراي     »ديگر« نگاه فخرالنساء به جايگاه
اي از  در اين سـير، شـازده بـا زنجيـره    . شود مي» ديگرِ ديگري«آگاهي از آن جايگاه سوم 

شـازده بـا   . در حال چرخش هستند» حفره يا فقدان«شود كه حول يك  رو مي ها روبه دال
. شـود  رو مي ها، طاق سبز و تاريكي روبه هاي باغ، باغچه، حوض و ماهي، كالغ، درخت دال

خانه است كـه هميشـه بـا فخرالنسـاء     ) فضاي بيروني(ها همگي مرتبط با حياط  اين دال
اتـاق شـازده هسـت، در همـين فضـاي       حتي عكسي كه از فخرالنساء در. شود مي  تداعي

معتقـد اسـت در رمـان     )25: 1388( آفـرين  فريـده  .بيروني در كنار حوض و باغچه اسـت 
همراهـي  . تاي اس فضايي اسطوره ةكنند ، اين فضاي بيروني خانه، بازنمايياحتجاب شازده

 همچنـين فضـاهايِ  . است» حيت واقع«ناخودآگاهي و  ةدهند اين فضا با فخرالنساء نشان
اسـت؛ چـون ايـن    » حيـث واقـع  « ةبر وجود قلمرو ناشناخت  اي روشن و تاريك، نشانه  سايه

  : مانند فضاها هم ناشناخته و مبهم باقي مي
دانـد   داند كه چه چيزها ممكن است باشد، اما نمـي  كند، به آنجا، مي وقتي آدم به تاريكي نگاه مي

هـايي كـه ديروقـت     شـب . خبرهاسـت  براي همين است كـه در تـاريكي خيلـي   . گذرد ها مي چه
كـرده  به تاريكي نگاه مي... است، توي تاريكي كنار پنجره نشسته] فخرالنساء[دانستم  آمدم مي مي
تـوي  ... هايش را بسته بوده و يا خـواب بـوده و   و شايد اصال در تمام آن مدت فخرالنساء چشم... و

  .)109: همان(خواب؟ 

هـا در   توخالي و آن فقداني كه ايـن دال  ةآن حفر در پايان اين سير شهودي، شازده با
: همـان (» تو خوبي، شازده: هيچ وقت نگفت«: شودرو مي اطرافش در چرخش هستند، روبه

آگـاه  از آن رو و  در اين زمان، شازده با فقدانِ نگاه فخرالنساء نسبت بـه خـود روبـه   . )114
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آل و يكپارچـه از   و تصويري ايـده  واقع شازده در نگاه فخرالنساء به دنبال خوددر. شود مي
است و هميشه در ايـن   شازده خود را در مقامِ ابژگيِ فخرالنساء قرار داده. است» خودش«

 ةامـا بـا فقـدانِ نگـاه فخرالنسـاء، بـا حفـر        ،و تن او را تصاحب كنـد » نگاه«تالش بوده تا 
ري و اضـمحالل  انگيروشود تـا رونـد خـود    اين آگاهي سبب مي. شود رو مي تهي روبه درون

فقـدانِ نگـاه مـادر بـه      ةكنند فخرالنساء همچنين تداعي» نگاه«فقدانِ  .شازده شدت يابد
  . شازده است
خـاتون   منيـره . خـاتون اسـت   نگـرد، منيـره   اي كه به شازده مي يا مادينه  زنانه ةتنها ابژ

حـس   دهد و شـازده را بـا   جنسي مي) لذت(كند، كيف  اي است كه به شازده نگاه مي ابژه
حـال وي را بـه طـرف مـرگ و      ولـي درعـين   ،كند آشنا مي) به تعبيري با قدرت(احليلي 

بارز زنـا بـا محـارم     ةخاتون نشان آميزش جنسي شازده با منيره. دهد اختگي هم سوق مي
مواجـه  ) سوژه قدرت(آن شازده با ترس شديد از اختگي به دست پدربزرگ  بر است كه بنا

اش  خاتون، تنها مبتني بر تن و بـدن اوسـت و از چهـره    ز منيرهشده ا تصوير ارائه. شود مي
  : شوداي به چشمان سياهش مي تنها اشاره
خـاتون   و منيـره . اش باز زنده شـود  خاتون با تمامي آن گوشت گرم و زنده گذاشت منيره] شازده[

يش را دور هـا  شازده دست... خنديد داشت مي. گرم بود...اش چسباند خسرو را بلند كرد و به سينه
  . )53: همان(... خاتون عرق كرده بود هاي منيره كف دست. خاتون حلقه كرد گردن منيره

خصوص پس از اختگي بـه   به(خاتون در آن قرار دارد  همچنين فضا و مكاني كه منيره
خانه است؛ مكاني تاريك كه با سـتون نـوري روشـن     دري و صندوق ، سه)بزرگ دست پدر

خـاتون، و مكـاني كـه در آن قـرار دارد      حضور پررنـگ تـنِ منيـره   . )58- 59: همان( شودمي
و » حيـث واقـع  «اي اسـت بـر بـودنِ او در     ، نشـانه )فضاهاي داخلـي و خصوصـي خانـه   (

بـدن و   ةدربرگيرنـد » حيث واقـع «: گونه كه لكان معتقد است ناخودآگاهي؛ درست همان
فراينـد آميـزش    ).230: 1384بـوتبي،  (هاي ذهني اسـت   طرح ةدربرگيرند» ساحت خيالي«

خـاتون، و   كـردن منيـره   آگـاهي پـدربزرگ از مـاجرا، اختـه     ،خاتون جنسي شازده با منيره
 فرويـد  تي بسيار بـا فراينـد اديپـيِ نظريـة    اي تاريك، شباه خانه ن او در صندوقكرد حبس
زش با تـن مـادر دارد، بـا پـدر     اديپي هم، كودك كه ميل شديد براي آمي ةدر مرحل: دارد

كند و به  اين ميل را سركوب مي ،شود و  به علت ترس از اختگي مواجه مي) قدرت سوژة(
 دهنـدة  تواند نشـان  خاتون نيز مي رخداد آميزش شازده با منيره. راند ناخودآگاهي پس مي
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بزرگ، بخشـي از ژوئـي   يل ترس شديد از اختگي به دسـت پـدر  اين باشد كه شازده به دل
هـاي   خاتون ريشه در اليه بنابراين منيره. است ردهخود را سركوب ك) كيف جنسي(نس سا

ــار  ــام درب ــژه ةعميــق ناخودآگــاهي دارد و ناشــناختگي و ابه ــد  اب اي كــه در معــرضِ دي
  :حضور دارد» حيث واقع«خاتون است، بدين سبب است كه او در  منيره

فقـط عكـس قليـان افتـاده بـود تـوي آب، آن طـرف        . ماهي نداشت. آب دستك صاف صاف بود
گفت وقتـي آب بـه هـم خـورد،      .»چي را، چي را؟«: گفتم» ديدي، خسرو خان؟«: گفت. تكدس

خـاتون بـود كـه كـش      نگاه كردم، چيزي نبود، فقط صـورت منيـره  . و آب را به هم زد .»نگاه كن
   ).96: 1384گلشيري، (شد تكه مي شكست و تكهداشت و مي ميآمد، موج بر مي

  بينـد، آن هـم بـه   خاتون را مي منيره ةتكه شد تكهدار و  شازده در آب فقط تصوير موج
بينـد،  خاتون، آن تصويري كه او مي يرهديد من ةصورت وارونه؛ و برعكس، در جايگاه و زاوي

خـاتون از   آگاهي منيـره  ةدهند شازده است و اين نشان پاشيدةتكه شده و ازهم تصويرِ تكه
توانـد   ا شازده ايـن تصـوير را نمـي   ام. پاره و نامنسجم شازده استچند» خود«و » هويت«

گونـه   همـان  - شازده. هميشه در پي آن است چندتواند از آن آگاهي بيابد؛ هر ببيند و نمي
كاريِ ريزِ داخلِ  در نگاه فخرالنساء و حتي در مواجه با آينه - كه پيش از اين نيز گفته شد

اي دورتـادور و چلچـراغ   ه بري روي تخت، با آن گچ« :يابد اتاق نيز به آن تصوير دست نمي
از روي تخـت  ... هـا  ها كار گذاشته بودند و كتـاب  بري ها كه توي گچ وسط سقف و آن آينه

بايد توجه  ).113: همان(» ديد خاتون مي منيره. همه آينه ببيند تواند خودش را در آن آدم نمي
گسـيخته اسـت؛   تكه و ازهم كاري ريز داخل ديوار، متكثر، تكه كرد كه تصوير انسان در آينه

اما شازده، نه در . توانست ببيند خاتون آن را مي شبيه تصوير شازده در دستك آب كه منيره
    .تواند تصوير خود را ببيند كاري ريز داخل ديوار، نمي نه در آينهو دستك آب 

، و عدم آگاهي )مادينه(هاي زنانه  ضعف، ناكامي، حقارت و خارج از دسترس بودن ابژه
شـود شـازده    سبب مـي  ،خاتون ني و فيزيكي بر مادر، فخرالنساء و حتي منيرهو تسلط ذه

اين عملِ شازده همانند كـار كـودكي   . هاي خود انتخاب كند فخري را براي جبرانِ ناكامي
) نمادهـا (هـا   دنيايِ اسباب بازي است و به است كه از دنياي واقعي سرخورده و ناكام شده

سـاحت  «بنـابراين فخـري در   . صورت نمادين جبران كند  هده تا ناكاميِ خود را برروي آو
. كند او خدمتكارِ فخرالنساء است و شازده او را جايگزينِ فخرالنساء مي. قرار دارد» نمادين

شود، ولي ساير خصوصيات جسـمي و شخصـيتي    چشمان هر دو سياه و زنده توصيف مي
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 ةان گفـت فخـري جنبـ   تـو  مـي  ،بـه تعبيـري  . فخري با فخرالنساء بسـيار متفـاوت اسـت   
  : فخرالنساء است ةكاريكاتورگون
رود دو  اش يـادش مـي   چلفتي است و همـه   پاو همه دست دانست فخري آن احتجاب كه مي شازده

همـه سـرخاب روي    ايـن : روي پيشاني رهـا كنـد، داد زد  ] همانند فخرالنساء[طره از موهايش را 
... فهمـي؟  نسـاء خـودت را بـزك كنـي، مـي     تو بايد يادبگيري كه مثل فخرال. هاي چاقت نمال لپ

كـرد و   ميدهـانش را بـاز  . م نتوانسـت چه كـرد هر. طور بخندد تواند آن نمي تواند، اصالً فخري نمي
  ).94، 35: همان(... داد هاي درشتش را نشان مي دندان

با وجود عـدم تناسـب جسـمي و شخصـيتي ميـان فخـري و فخرالنسـاء، شـازده بـا          
گونـه شـازده بـر تـن      بـدين  )4(.كند ري را جايگزين فخرالنساء ميفخ 1جايي به مكانيسم جا

شازده با آزار دادنِ . دهد  كوشد فخرالنساء را آزار يابد و از اين طريق مي فخري سيطره مي
. كنـد  فخرالنساء را ارضا مي) مرگ ةغريز(فخرالنساء، در اصل، مازوخيسم و خودويرانگري 

كـه شـازده بـه سـمت فخـري بـرود و از طريـق او         واقع اين ميلِ خود فخرالنساء استدر
جالب توجه در  ةنكت. كندو شازده با چنين عملي با ميل او همانندسازي مي ؛آزارش دهد

اين الگو همانند رفتار جنسي شازده . شازده و فخري، الگوي رفتار جنسي آنان است ةرابط
خـاتون و شـازده    منيـره  بخشيِ رفتارِ جنسـي ميـان   تنها تفاوت، لذت. خاتون است و منيره

اما در ارتباط  ).53- 55: همان(شود  است كه اين صحنه كامل و با ذكر جزئيات  توصيف مي
هـاي ارتبـاط جنسـي     شـود و تمـام صـحنه    بخشي ديده نمي با فخري، اين رضايت و لذت

  : ها هستند مانده عمه باقي) مادينه( ةزنان ةتنها ابژ. شود مي  ناكامل و ناقص توصيف
هـا بـا همـان پيـراهن بلنـد و سـياه و        و عمه. هاست دانست كه حاال نوبت عمه احتجاب مي هشازد
آمدنـد و  ] اسـت  اسـت يـا موريانـه آن را خـورده     ها در عكس درآمده چشم عمه[هاي سفيد  چشم

. ها خيلي چيزها هست روشن عكس عمه سوي سايه دانست كه آن مي. و شازده نخواست. نشستند
گيـري شـايد، كـه بـا آن      تر چيزي بيابـد، چيـز دنـدان    سوي اند در ظلمت آنوت يو اگر بخواهد م

تـراش  هـا را بـا قلـم   اما وقتـي چشـم  . توان فخرالنساء را از سر نو ساخت و يا حتي خودش را مي
همه دور بودند، وقتـي پوسـت تنشـان را آن پيـراهن سـياه و بلنـد        ها آن آورده بود، وقتي عمهدر
و باز همان دو ديوار سياه و پرگو بر گـرد شـازده   . بود كه رها كرده بودو خيلي وقت ... پوشاند مي

 ةخـورده كنـار شـازد    هـاي موريانـه   هاي سياه و بلند و آن چشم ها با آن پيراهنعمه... كشيده شد
  ).36، 31: همان(... بزرگ ايستاده بودند

                                                 
1. displacement  
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پـوش  سـياه  ها عمه. نايافته است ناپذير و تمييز ها، تصويري تقليل شده از عمه تصوير ارائه
 ةخورد هاي موريانه ديگر، چشم ةنكت. توان تمييز و تفاوتي قائل شد هستند و بين آنها نمي

 ةدهنـد  نشـان » نگـاه «و » چشـم «شـد، نبـودنِ    طور كه پيش از اين گفتـه  همان. آنهاست
، »خـود «نايافتگي و نبـودنِ  تمييز. است» ديگري«و حضور قاطع  »خود«نايافتگيِ  تشكيل
ها همچون  زنان و كنيزهايي  واقع عمهدر. هويتي ندارد نايافتگي و بي اي جز فرديت نتيجه
گوشت زنـده و سـفيد را    ريختند و تشكيل تودة روي هم مي د كه در زمان جدكبيرهستن
هويـت و در خـدمت    ناپذير، بيگوشت، تقليل ها همانند اين تودة عمه. )16: همان(دادند  مي

كنند تا پدر و شازده را  آنها تمام تالش خود را مي. هستند) درتسوژه ق(» ديگري بزرگ«
  : با قوانين و آداب و رسوم خاندان منطبق و هماهنگ سازند

، تنها اميد شـازده،  ]احتجاب، پدر شازده سرهنگ[براي ما زشت است كه تو : ها شروع كردند عمه
و بـه  ... هـم ايـن وقـت كـه     نداداش، دست بـردار، آ : كوچك گفت ةو عم. بروي نوكر اينها بشوي

خسروخان، از يك شازده بعيد اسـت كـه بادبـادك پسـر     : بزرگ گفت ةعم... بزرگ اشاره كردپدر
   ).31، 37 :همان(باغبان را بردارد 

دادنِ  همراه بـا از دسـت  : هستند» فقدان«و » ازدست دادن«ها توأمان و همراه با  عمه
آنان مناديان قـوانين و سـنت   . خاتون منيره شدنِ) اخته(بادبادك، داغ  دادن پدر، از دست

 ،اين قدرت در خودآگاهي و روشنايي نيست. و ابزار دست قدرت هستند» ديگري بزرگ«
روشن قرار دارد؛ در آداب و سنتي كه در ناخودآگـاه واقـع    بلكه در تاريكي، ظلمت و سايه

 ةوبِ لذت، سيطرواقع اين قدرت است كه در شازده و فخرالنساء، سبب سركدر. است شده
  .شود سوي مرگ مي خوديرانگري و حركت به
مرگ در سراسـر   ةساي ).33: 1388 ،آفرين( تمراد اس احتجاب شازدهنماد مرگ در رمان 

وروديِ رمان با حضـور مـراد   . جوار، همراه و حامل مرگ است مراد هم. است رمان گسترده
هـا، صـندلي    روشن زير درخت بود توي كوچه، در سايه  سر شب كه شازده پيچيده« :ستا

بود و بعـد زن را    طور پير و مچاله توي آن لم داده بود و مراد را كه همان  چرخدار را ديده
مـراد در زمـان   . )7: 1384 گلشـيري، ( »چادرنمـاز پيـدا بـود    شةكه فقط يك چشمش از گو

ه داشـته كـ  ) اي از مـرگ  نشـانه ( هـاي سـياه   اي با اسب قدرت و شوكت پدربزرگ كالسكه
را به قبرستان ) پدربزرگ، مادربزرگ، پدر و مادر( گاهي با آن اجساد مردگان خاندان قجر

مـرگ بـه صـندلي     بـة اما با افول قدرت خاندان قجر و مدرن شدن شهر، ارا. است برده مي
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: 1380 سـناپور، ( دهـد  هاي مشكي به حسني، زن مراد، تغيير وضعيت مـي  چرخدار، و اسب
77 -76(:   

هـم   آن. ها را كشيد و شازده ديد كه مرادخـان خـم شـد و افتـاد     خان مهار اسبادراه مرسر چهار
كالسكه باز هـم  . هاي كالسكه افتاده بود ها و چرخ درست ميان پاي اسب. زده روي آن آسفالت يخ

تـوانم  بـاكيم نيسـت شـازده، بـاز هـم مـي      : فقط گفت. ناله نكرد اصالً. شد روي زمين كشيده مي
  . )20: 1384گلشيري، (

ناهمـاهنگي و   ةكننـد  سـو، بيـان   از يك: تواند چندين تفسير داشته باشد اين واقعه مي
مدرنيسـم   ةبـا تحـوالت اجتمـاعي و پديـد    ) خصوص شازده به(ماندگي خاندان قجر  عقب
هـاي   سـب چـرخ  هاي شهري شدن و مدرنيسم است كـه ديگـر منا   آسفالت از نشانه. است

زدگيِ آسـفالت زمـين و بخـاري كـه از دهـان       يخسو، سرماي هوا، از ديگر. كالسكه نيست
 ،اي از حضور عالم مردگان و مرگ، يا بـه تعبيـر ديگـر    آيد، همگي نشانه ها بيرون مي اسب

مراد، رابط عالم مردگان و زندگان، يا سـاحت خودآگـاهي و   . است» ساحت ناخودآگاهي«
زنـدگان و خودآگـاهي   ارتباط شازده با عـالم   ،شدن مراد با عليل و فلج. ناخودآگاهي است
سـاحت   ةتـدريج تحـت سـيطر    شود تا ذهنِ شازده به ين سبب ميشود و ا بسيار كمتر مي

پارگي و عدم انسجام ذهنـي و هـويتي   درواقع چند. اهي و عالم مردگان قرار گيردناخودآگ
حيـث  «و » ساخت خيالي«اي از تسلط  است، نشانه پريشي او شده شازده كه منجر به روان

در پايـان رمـان،   . انـد  كه هـر دو سـاحت در قلمـرو ناخودآگـاهي واقـع شـده       است» واقع
 آنجا كه مـراد خبـر مـرگ   . رسد ود ميشازده به اوج خ» خودآگاهي«و » خود«اضمحاللِ 

 ).116- 117: همـان (شناسـد   دهد، شازده حتـي نـام خـود را بـازنمي     شازده را به خود او مي
سـاحت  «در » خـود «و نـابوديِ كامـل دالِ   اضـمحالل   ةدهند بازنشناختنِ نام خود، نشان

  : بر آن است» حيث واقع«و » ساحت خيالي«و تفوق و برتري » نمادين
د در پوسـتي  شـو است، كه پدربزرگ را نمي دانست نتوانسته و شازده مي. انتها بود ها نمور و بي پله

هـاي نمـور    ه به آن دهليزهمه پله ك رفت، از آنتر مي ينيهمه پله پا از آن... جا داد، كه فخرالنساء
 اي كـه بـود و نبـود   هـاي خيـره  زمهرير و به شمد و خون و به آن چشم ةرسيد و به آن سردابمي

  . )118: همان(
اي  با حركت رو به پايين و نزولي شازده و حضور در سرابه احتجاب شازدهروايت رمان 

بنـابراين  . رسـد  ان مـي بـه پايـ   - اي از مرگ و ناخودآگاهي است كه نشانه -  سرد و تاريك
كسبِ هويـت   ،احتجاب شازدهمايه و حركت اصليِ روايت  توان چنين  تعبيركرد كه بن مي
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سوي مرگ و خودويرانگري است كه شازده در پايان به مقصد خود  نيست، بلكه حركت به
شويم كـه   رو مي اي روبه با شازدهاحتجاب  شازدهدر سطح آشكار و ظاهري روايت . رسدمي
اما ايـن   ،ندك ذهني به گذشته را آغاز مي يابي به هويتي يكپارچه، سفري دروندست براي

پـس از آگـاهي و   . شـود  خـتم مـي  ) فقـدان نگـاه  (تهي و به فقدان  اي درون سفر به حفره
 - فقـدان نگـاه مـادر هـم بـود      ةكننـد  كه تداعي - رسيدنِ شازده به فقدان نگاه فخرالنساء 

شـود و بـه مـرگ و اضـمحاللِ كامـل او منتهـي        يد مـي تخريبيِ شازده تشـد  حركت خود
اي مواجـه هسـتيم كـه     درواقع در سطح زيرين روايت با حركت خود نابودگرانـه . شود مي

و  اي توخالي و تاريك دائماً در چـرخش اسـت؛ تـا اينكـه خـأل      و حفره) فقدان( حولِ خأل
در پايـان، تنهـا   . شـود  ميگيرد و روايت در آن تمام  تاريكي، تمام وجود شازده را در برمي

فخرالنسـاء بـه    ةنگـاه خيـر  : اسـت » نگاه خيره« ،ماند و فقدان باقي مي چيزي كه در خأل
  ...    شازده به خودش ةشازده يا نگاه خير

  
  گيري  نتيجه - 7

 ةترين سـوژ  اصلي( احتجاب شازدهدر اين پژوهش، كوشش بر آن بود تا مراحل رشد رواني 
رمان نشان  ةهاي نرينه و مادين او با ابژه و چگونگي رابطة) حتجابا شازدهمتن روايي رمان 

و به تبـع آن نقصـان در دال   ) پدر شازده(احتجاب  سرهنگدوگانگي يا تعارض . داده شود
. وجـودي شـود   ةيـا حفـر   شود شازده دچار خأل سبب مي ،شازده و طرد آن در» نام پدر«

ر برابر جنس مادينـه در جايگـاه ابژگـيِ    يا حفره، شازده همچنان د براي پركردن اين خأل
. ارتقـا دهـد  ) فاعليـت (سـوژگي   تواند خـود را بـه مقـام    گاه نمي ماند و هيچ خود باقي مي

احتجــاب  وار در سرتاســر زنــدگي شــازده الگــوي رفتــاري منفعالنــه و ابــژه ،ســبب بــدين
ارگي شازده را بـه  و هايي است كه ابژه شازده با فخرالنساء يكي از نمونه رابطة. شود مي ديده

سبب پيوسـته ميـل خـود را بـا ميـلِ فخرالنسـاء        شازده به همين. سازد خوبي نمايان مي
هـاي پايـاني زنـدگي شـازده در       الگوي رفتار منفعالنه در سـال . كند مي همانند) ديگري(

شازده در پاي ميز قمار الگوي آشناي قرباني بودن و بازندگي . شود مي  بازي قمار نيز ديده
  .كند د را پيوسته تكرار ميخو

» ساحت نمادين«احتجاب، وارد نشدن در  براي شازده» نام پدر«ديگر طرد دال  ةجنب
سـت ذهـن شـازده فاقـد آن مركـز      ا ، سـبب شـده  »سـاحت نمـادين  «عدم ورود به . است
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توان  باشد كه پيوسته با آن مي )نام پدر، داللت قضيب دالِ(دهنده  و سازمان  كننده كنترل
» حيث واقع«و » ساحت خيالي«به ديگر سخن، . ها را مهار كرد دال ةگسيخت هم از ةزنجير

و » خـود «گسـيختگي و عـدم انسـجام     يابد و ازهم تفوق و برتري مي» ساحت نمادين«بر 
كه   - به همين سبب است كه ساختار روايي نامنسجم رمان. زندذهنيت شازده را رقم مي

عـرض بـا سـاختار     هـم  - رمسـتقيم شـازده اسـت   بخش اصلي آن گفتمـانِ مسـتقيم و غي  
  .ذهن شازده است ةپريشان روان

شود شازده نگاه فخرالنسـاء را   قرارداشتن شازده در موضعِ ابژگيِ فخرالنساء، سبب مي
كند؛ اما فخرالنسـاء نگـاه خـود را از شـازده دريـغ       طلب كند تا فقدانِ نگاه مادر را جبران

بلكه نگـاهي   ،دهنده نيست بخش و انسجام نگاهي هويت نگاه فخرالنساء به شازده. دارد مي
رو، ايـن نگـاه    از ايـن . ريزد مي  هم را در» خود«است فروپاشاننده كه انسجام و يكپارچگي 

اسـت؛ جـانبي كـه بـراي     » ديگري«فخرالنساء به جانب » ةنگاه خير«. است» نگاه خيره«
نگـاه  « كوشد جايگاه مـبهمِ  بدين سبب، شازده مي. احتجاب مبهم و ناشناخته است شازده
مانـد و در   فخرالنساء را بشناسد و نگاه فخرالنساء را تصاحب كنـد، امـا ناكـام مـي    » ةخير

  .شود رو مي پايان با فقدان نگاه روبه
  

  نوشتيپ
ترجمه » نامِ پدر« ةپدرِ واقعيِ اديپي، در نظم نمادين لكان به سلط ةمردساالران ةسلط - 1

رهنگ و خاطره، در قياس با پدرِ زنده، با نيروي بيشـتري اعمـالِ   پدرِ مرده در ف. شود مي
طـور عـام، بـر     ها و زبان، يا بـه  كند، كه اين خود تمثيلي از اعمال قدرت دال سركوب مي

پدر نمادين مادام كه بر قانون داللت «از نظر لكان . شود چيزي است كه بر آن داللت مي
: 1385مكاريك، (» ع اقتدار است و هم دال آنهم منب "نام پدر". كند، پدر مرده است مي

318 .(  
 واژة. سهولت تعريـف كـرد   توان به سانس اصطالحي است بسيار پيچيده كه نمي ژوئي - 2

فرانسـوي   ةايـن واژ . اي مناسـب بـراي آن نيسـت    حتي ترجمه) كيف( »bliss«انگليسي 
ت حـادي اسـت كـه    لـذ . جنسي است ةپرخاشگري و غريز ةبيانگرِ ديالكتيك غريز تقريباً

سـانس  كيـف يـا ژوئـي    ).263: 1385مكاريـك،  (بـرد  پاشاند و از بين مي مي را فرو» من«
  .متضمن نوعي لذت توامان با گسيختگيِ آزاردهنده است
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ساديسم يك بيماري رواني است كه در آن شخص بيمار از آزار  دادن ديگـران لـذت    - 3
ص مازوخيسـتي از آزار و شـكنجه   شـخ . ساديسم است ةمازوخيسم صورت وارون. برد مي

  ).370: 1379 و سادوك، كاپالن(كند  دادن خود كسب لذت مي
در دسـترس نباشـد،    ،كند هاي نهاد را ارضا مي اگر به دليلي شيئي كه يكي از تكانه« - 4

جايي  اين جريان را جابه. كند  ديگر معطوف شخص ممكن است كه تكانه را به يك شيء
كودكي كه از پدر خود يا بزرگسالي كه از رئيس خود متنفر است و  براي مثال،. نامندمي

گردد، ممكن است پرخاشگري  ترس از تنبيه مانع بيان اين خصومت به پدر يا رئيس مي
تـرش را بزنـد و    كودك شايد بـرادر كوچـك  . جا كند خود را بر روي شخص ديگري جابه

  ).66- 67: 1384ولتز، ش(» بزرگسال ممكن است بر سر فرزندان خود فرياد بكشد
  
  منابع

 ،فصـلنامة نقـد ادبـي    ،»انداز يونـگ  احتجاب از چشم بررسي رمان شازده« ،)1388(آفرين، فريده 
  .9- 35 ، صص7 ةسال دوم، شمار

  .مركز: تهران ،شيوا رويگريان ةترجم ،ناخودآگاه ،)1382( ايستوپ، آنتوني
  .مركز: تهران ،عباس مخبر ةمترج ،ادبي ةدرآمدي بر نظري پيش ،)1386(ايگلتون، تري 

  .ماهي: تهران، حمدرضا ابولقاسمية مترجم ،ادبي ةمباني نظري ،)1387(برتنس، يوهانس ويلم 
  . ققنوس: تهران ،سهيل سمي ةترجم ،فرويد در مقام فيلسوف ،)1384( بوتبي، ريچارد

امة زبان و ادب فصلن ،»روانكاوي لكان ةقد شعر زمستان از منظر نظرين« ،)1388(پاينده، حسين 
  .27- 46 ، صص42 ة، شمارپارسي

احتجـاب   هاي روايي در رمان شـازده  بررسي تكنيك« ،)1388( ، زيبالي، كاووس و قالوندي حسن
  .7- 25 ، صص8 و 7 ةشمار ،پژوهي ادب ةفصلنام ،»هوشنگ گلشيري

، ترجمـة حسـين   نظريـة رمـان  ، »رمـان قـرن بيسـتم   «، )1374(ديچز، ديويد و ستلوردي، جان 
 .115- 121نظر، صص : پاينده، تهران

  .ديگر: تهران ،)زندگي و آثار هوشنگ گلشيري(خواني كاتبان  هم ،)1380(سناپور، حسين 
 ،»گرايانـه  احتجاب گلشـيري بـا ديـدگاه سـاخت     تحليل و بررسي شازده« ،)1388(سيدان، مريم 

  .53- 82 ، صص4 ةشمار ،سال اول ،نقد ادبي ةفصلنام
يوسـف كريمـي و    ةترجمـ  ،هاي شخصـيت  نظريه ،)1384(ولتز، سيدني الن شولتز، دوان پي و ش

  .ارسباران: تهران ،ديگران
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 ،»احتجـاب  روابـط قـدرت در رمـان شـازده    « ،)1388(علـي   نژاد، محمـد  غالمي و صابرپور، زينب
 .99- 124 ، صص12 ة، شمارپژوهش زبان و ادبيات فارسي ةفصلنام

پزشـكي   روان - پزشـكي علـوم رفتـاري    ن  روا ةخالصـ  ،)1379(سادوك، بنيامين  و كاپالن، هارولد
  .شهر آب: اهللا پورافكاري، تهران نصرت ةترجم ،باليني

  .اطالعات: تهران ،روانكاوي قرن بيست و يكم: مكتب لكان ،)1381(كديور، ميترا 
ز هـايي ا نمونه: هاسرگشتگي نشانه، ترجمة نيكو سرخوش، »زمان زنانه«، )1386(كريستوا، ژوليا 

  .104- 137مركز، صص : ، گزينش و ويرايش ماني حقيقي، تهراننقد پسامدرن
  .اختران: تهران ،جالل سخنور و ديگران ةترجم ،ادبي ةنظري ةدرسنام ،)1388(كليگز، مري 

 .نيلوفر: تهران ،احتجاب شازده ،)1384(گلشيري، هوشنگ 

مهـران مهـاجر و محمـد     ةترجمـ  ،هاي ادبي معاصـر  نظريهة نام دانش ،)1385(مكاريك، ايرناريما 
  .آگه: تهران. نبوي

  .ني: تهران ،مباني روانكاوي فرويد و لكان ،)1383(موللي، كرامت 
  




