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 1388، بهار 164پژوهشي، شمارة  - علمي ،)دانشكدة ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي ة مجّل

  

 )، نويسنده مسؤول ات فارسي دانشگاه فردوسي مشهديكارشناسي ارشد زبان و ادب دانشجوي ( سارا فرضي

  ) دانشگاه فردوسي مشهد ات فارسييار گروه آموزشي زبان و ادبيدانش(  دخت پورخالقي چترودي دكتر مه

  

  ژك لكان ةبر اساس نظري تاريخ بيهقي  دو زاهد از تيحكا ليتأو

  ده يچك

ـاهي بـر آنچـه لكـان از      » دو زاهـد  « تهاي اصلي داستانيلي شخصيدر اين مقاله به بررسي تحل ـا نگ  ب
م يساحت تقسرا به سه  يژك لكان وجود آدم . خواهيم پرداخت ، ساختمان نفساني آدمي ارائه مي دهد

بندگي و فسون با عملكرد پرده پوشي يتهاي ظاهري و فرياي جذّابيكه همان دن » الييث خيح « : مي كند
انقسـام   ساحت آرزومندي آدمـي اسـت كـه   »  ساحت رمز و اشارت « ؛ است ، ر ناآگاهينسبت به ضم

ر ناآگاه يي در ضماي آن است كه ذات آدميكه گو»  ث واقعيح « و وجودي آدمي در آن مطرح مي شود
ـاورا يو در ماوراي وجود اوست كه لكان به ا ـ غ « عنـوان  ،ءن م    بـراي تحليـل روانـي   .  مـي دهـد   »ري

اصلي داستان را سه  ةنيزم . د خواهد بوديمف ، كهاي زباني موجود در نثر و نحو جمالتيشخصيتها تكن
 .رنديگ مورد بررسي قرار ميلكان  ةيك بر اساس ساحتي از نظريت اصلي شكل مي دهد كه هر يشخص

در  ) ابن عمري (كي از دو زاهد ياشارت است ؛  حضور آدمي در ساحت رمز و ةنديد نمايهارون الرّش
با توجه به نشانه هاي موجود در متن احتماالً فـردي اسـت كـه     ) ابن سماك ( گرييالي و ديث خيح
  . ث واقع را تجربه كرده است يح

 ، ابن عمري ، ل متنيتحل ، ژك لكان ، ث واقعيح ، اشارت ساحت رمز و ، الييث خيح : واژه هاديكل

  .  ، تاريخ بيهقي، هارون ابن سماك

   درآمد -  1

بـه كـارگيري    . بالقوه داراي مضامين و نكاتي هستند كه با يك بار خواندن آشكار نخواهند شد ،متون ادبي

كاوي بيش  ستاوردهاي جديد متني و در اين ميان روانابزارهاي ديگر علوم امكاني است براي راه يافتن به د

ـته از درونيـات خـالق     ل از، ادبيات متشّك زيرا ؛ گشاست از همه راه متون منظوم و منثوري است كه برخاس

كاوي نيز راهي است براي كشف اليه هاي پنهـان و درونـي هـر فـرد از طريـق       روان از طرفي، .آثار است
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 )Jacques lacan ( ژك لكان كاوي و كابوسهاي فرد مورد روان ياهاؤي موجود در رها ي آزاد و استعارهتداع

 ، كـاوان بيـاموزد   از ادبيات به خاطر درسهايي كـه مـي توانـد بـه روان     كه زبردستي است ةكه خود نويسند

   . او از اين جهت و نيز از جهات ديگري پيرو راه فرويد است). 41:1380 ، نيپ ( ستايش مي كند

ـپير و      « راه كشف ناخودآگاه مي داند و معتقد است كه ياها را شاهؤر ، يدفرو اسـاتيد مـن متـون شكس

كاو از جهاتي شبيه به كار رمان  از نظر فرويد كار روان . ) 2:1380،  صنعتي ( هستند » سان يونانيتراژدي نو

را در نيل بـه  ا دارد كه آن ابزار شناخت خاص خود ر و كهايعلمي تكن هر . ) 5:1350 ، روبر ( نويس است

ا ، به كار مي گيرد ، خود مقصود و مطلوب مختصمحقّـق را قـادر    ،در علـوم ديگـر   موجـود امكانهاي  ام

ـين     . مورد تحقيق خود بنگرد ةسازد تا با بينش تازه تري به زمين مي ـيح و تبي به عنوان مثال لكان بـراي توض

 .گري از زبان شناسي استفاده مي كنديا در بخش ديضي و بخشي از نظرياتش از علم هندسه موضعي و ريا

ـته اي    ، اين افق جديد كه از ديگر علوم وام گرفته مي شود ـين رش مي تواند در ادراك اهميت موضوعات ب

مورد توجـه   ، ر متونير و تعبيعني علم تفسي ، ليتأو":  لكان در مجلس يازدهم خود مي گويد . مفيد باشد

و  sense كاو را به مثابه زبان شناسي مـي دانـد كـه علـم او خوانـدن معنـي       او روان . 1 "كاوان است روان

كـرد بـه   يم تا با روين رو در اين مقاله برآنيا از . 2 رمزگشايي نوشته اي است كه در معرض ديد همه است

  .  ميخوانشي تازه از متني ادبي داشته باش ،كاوي روان ةه اي از حوزينظر

2 - لكان ةتبيين نظري  

زمـان بـا    او هم .استكه بنياد نظرياتش بر اساس بازگشت به مباني فرويد  فرانسوي است يكاو لكان روان

ئاليستهاي زمان خود آشنا شد و ميراث عظيم مكتب او هنوز آبشخور پاره اي رسير مطالعات پزشكي با سور

 : از از سه بخش است كه عبارتند او ساختمان نفساني آدمي متشكل ةيدر نظر.  كاوي است از مكاتب روان

   .) the Real( و حيث واقع )the Symbolic ( ساحت رمز و اشارت) ، Imaginary( الييث خيح

نگـرش او   . مطرح مي شود » حيث خيالي «است كه در  » آينه اي ةمرحل « نظريات لكان بر مبناي ةپاي

ك ياست كه در ارتباط نزد)  Henri wallon( لنهانري و ةين تفاوت اساسي با نظريآينه حاوي ا ةبه مرحل

 لي ،مـوّل  ( ده گرفته شده بوديناد باًين ساحت مهم در تفحصات ولن تقريا . 3 با زبان تكلّم طرح شده است

مرحلـة   « گر بهره مي برد كه عبارتنـد از يدي دلياز چند اصطالح ك خود ةن نظريييلكان در تب.  ) 19:1383
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مـن   «، ) ego/moi ( » مـن نفسـاني  « ،)specular image ( » نـه اي يآ ريتصو «، ) the mirror stage (» نهيآ

ن اصطالحات را در سير تكويني كودك از ابتداي تولّد تا ياو همة ا .)  eal َid Moi( »ا من مطلوب يمتفاخر 

ـنين    » آينه ةمرحل « به اين ترتيب كه كودك در ، زمان دستيابي به زبان تكلّم توضيح مي دهد كه حـدود س

بـه عنـوان    را)  Image ( آن تصوير ، تصوير خود در آينه ةزمان با مشاهد هم ، شش تا هجده ماهگي است

ت اوسـت  اين تشخيص آغاز مرحله مهمي در رشد و تكوين شخصي .باز مي شناسد)  ego(شيخو»  من«

بـه بيـاني   . ش مطابقت دهـد طي آن كودك بر آن مي شود تا تصوير خود را با تصوير فرد مورد نظر خوي و

ـتين بـار      ،به عبارتي ديگر در اين مرحله. ديگر من نفساني تركيبي از اين انطباق هاست كـودك بـراي نخس

تي غير از خويشتن خويش كه همان تصوير خود اوسـت بـاز مـي شناسـد، ايـن      خود را به عنوان موجودي

و سـالي تقـارن اساسـي     ر چنين سنّاتي است كه با حقيقت وجودي او دتصوير براي او حاوي خصوصي

طفل در كالبـد خـويش   با آنچه بدين معني كه تصوير واجد هماهنگي و انسجامي است كه به مراتب  ،دارد

اين تفاوت موجب مي گردد كه كودك فريفته تصوير خـود شـده ايـن     ؛درك و فهم مي كند مغايرت دارد

اين فكر خام موجب دسترسي  .ز دست داده استر باطل را در خود بپروراند كه ضعف ذاتي خود را اتصو

بدين نحو . امري غالب است ،به وجهه اي از وجود نفسانيش مي شود كه در آن جهل و غفلت از واقعيات

تشكل يافتـه موجبـات الزم بـراي قلمـروي      ،تي متفاخر و خود بسندهمن نفساني كودك به عنوان موجودي

كاذب اسـاس  ت و فريبندگي كان حيث خيالي مي خواند كه جذابياين قلمرو را ل .وسيع تر فراهم مي آورد

از اين پس فرد آدمي واجد ابزار الزم در غفلـت و دوري از سـوائق و انگيـزه هـاي      .آن را تشكيل مي دهد

 ش بپردازد لذا حجاب و پرده پوشـي خـاص  ناآگاه خود شده مي تواند به نفي و انكار حقايق نفساني خوي

من متفاخر كه عملكرد اصلي آن  ؛ شكل مي گيرد)  Moi (من نفساني ، اين مرحله طي. حيث خيالي است

   .بر ضمير ناآگاه آدمي است )  Méconnaissance( ايجاد حجابي از غفلت

ست كه پس ازديدن تصـوير  ا)  Jubilation ( » شعفي « موجد) Narcissism( » تفاخر و خودشيفتگي « 

شـكلي   «به اين دليل است كه او براي اولين بـار كالبـد خـود را بـه      آن در آينه به كودك دست مي دهد و

درآينه مي بيند و رؤيت اين شكل هماهنگ به او احساسي سرشار از پيروزي )  Gestalt ( » منسجم و كلّي

زيـرا واقعيـت    ، فريبي بيش نيست ،) Maitrise ( » حس تسلّط « در حالي كه اين . همراه با تسلّط مي دهد

  .  از آن است كه كودك در اين سنين در عين وابستگي كامل به پدر و مادر خود است حاكي
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بزرگساالن ممكن  ةبلكه با مشاهد » آينه «نه تنها در )  Captation ( » فريبندگي و فسون « اين احساس

ننـد آنهـا   چرا كه كودك آنها را واجد چنين تسلّطي مي داند و به طور خيالي خود را هما ؛ است ايجاد شود

يعني من نفسـاني كـودك براسـاس     ؛ آيد مي با آنان بر)  Identification( » هويت « در پي انطباق ، دانسته

 ، در جريان اين انطباق هويـت  . شكل مي گيرد ، داردخود  )Semblable( » همنوع « تصويري كه كودك از

ايـن   . ن آنها را تكـرار كنـد  ؤواطوار و شنوعان خود را مورد تقليد قرار مي دهد و سعي مي كند  كودك هم

 از «پايـان  .  است » آينه ةمرحل « كمال ةپديداري است كه در حدود سه سالگي كودك رخ مي دهد و نقط

 درنسبت به تصوير خـود ناشـي مـي شـود      اوكه از درك نادرست كودك  ، )Alienation( »بيگانگي خود

  .  گيرد مان صورت ميهمين ز

 ، شد كارگزاري اصلي من نفساني چيزي جز آنچه لكان حيث خيالي مي خواند نيستآنچه گفته  بنابر

ن انقسـام بـه   يت ايماه.  انسان است وجود)  Corps Morc( ،زيرا كه ذات آن در پرده پوشي از انقسام ذاتي

خ آن اين بـرز  از و مقصود ) 25 :همان ( ك استيار نزديبس، خوانده اند  » وجود برزخي « آنچه قدماي ما

ـين  ، تاريكي و روشني ، خوبي و بدي ( ادضاست كه وجود آدمي همواره ميان دو امر مت خيـر و   ، مهر و ك

مـانع  »  بيگـانگي  خـود  از « و » غفلـت  « من نفساني با ايجـاد  » حيث خيالي «در  . درگير است ) ... و شرّ

   . مي شود»  انقسام «آگاهي از اين 

مـانع  »  حيـث خيـالي   «ايـن كـاركرد   .  پرده پوشي است ةيان مرحل، پا » رمز و اشارت «آغاز ساحت 

 . همـواره از آن غـافليم   ، آگاهي ما نسبت به اين برزخ مي شود و تا زمان ورود به ساحت رمـز و اشـارت  

است كه وجود آدمي در اين ساحت همواره دچار جدال و كشمكش »  انقسام ذاتي «درست به دليل همين 

غفلت كنـار   ةپرد ، زمان با دسترسي كودك به زبان تكلّم است اين ساحت كه هم به محض ورود به.  است

 از » تصـويري فريـب آميـز    « او كه تا كنون مجذوب . مي رود و او خود را در دنياي واقعيات باز مي يابد

اد كه نم -  ورود پدر زمان با ، هم غرق بود»  احساس تسلّط « حاصل از » شعفي « در ، » خويشتن خويش«

 او در)  Other( » غير « آرزومندي و اين جاست كه تمنّا با ممنوعياتي رو به رو مي شود و از - قانون است 

يعنـي همـان    ،درك واقعيت ها در اين ساحت او را در برابر اساسي ترين پرسش زنـدگي  . ايجاد مي گردد

يـك جـاي كـار مـي      « ه اصطالحاين پرسش زماني به وجود مي آيد كه ب  .دهد مي قرار desir آرزومندي

  . مي كند)  Demande( » درخواست « گمشده اي بروز مي كند كه فرد را وادار به . »لنگد
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قـرار    )the Real( ضمير ناآگـاه و ايـن درخواسـت در بعـد واقـع      به اين گمشده چيزي است مربوط

 كـديور،  ( ممكن مـي سـازد  آن را نـا  ةكه صحبت كردن دربار داردبه همين دليل چنان جمودي  . گيرد مي

. به بعد واقـع رانـده مـي شـود     ،the Symboli( c( لذا به دليل جاي نگرفتن در ساحت زبان . ) 123:1381

 ةجستجو براي بخش حـذف شـد   . او را در مسير جستجو قرار مي دهد ، واقعي ةافتن گمشديدرخواست 

ـتن خـويش   « سوي شناختچيزي مربوط به بعد واقع در مسيري كه فرد در آن به  ، وجود گـام  »  خويش

است و مدام رنگ تازه اي به خـود   اسي زندگيبرمي دارد و همواره به دنبال يافتن پاسخي براي پرسش اس

وتمّنـاي  )  La chose( جاي خالي اين گمشده كه همان مطلوب واقعـي  . مي گيرد و هرگز تمام نمي شود

و نيـز ورود   » ساحت رمز « زمان با ورود به اما هم ، ودبا نقش مادر پر مي ش » حيث خيالي« در ، غير است

كودك درمي يابد كه مادر مطلوب واقعي او نيست و از اين پس همواره در جستجوي مطلوب واقعي  ،پدر

 ارتبـاط بـا غيرهـاي كوچـك     در » حيث خيـالي  « كودك تا زمان حضور در. خود در حركت خواهد بود 

)Objet a  (ا با ورود به اين  ، اصلي به سر مي برد ةواقعي و گمشد » غير « فلت ازو مطلوبات جزئي در غام

اگرچه  . واقعي همواره در تكاپوي پر كردن اين خأل از طريق زبان تكلّم برمي آيد ةساحت در طلب گمشد

 « وارد نشـده و در  » رمـز و اشـارت  «  فرد به سـاحت  ، اين امكان وجود دارد كه علي رغم رشد جسماني

رمـز و   . اسـت  » ساحت رمـز واشـارت   « ةوردآآرزومندي انسان فر و مطلوب تمنّا ، بماند » ياليحيث خ

از طريـق زبـان تكّلـم بـدان      ، اشارت بر اين استوار است كه نفس آدمي قادر گردد غيبت شـئ را پذيرفتـه  

ابـل ناميـدن   چرا كه ق ، عنصري است نامسما) the lost object(اما مطلوب گمشده ؛ 4 حضوري ديگر دهد

در دسترس  لذا . شود نمي گنجد و از آن بيرون رانده مي » رمز و اشارت «  ةنيست و از اين حيث در حيط

 ولي ، هيچ گاه گم نشده » مطلوب گمشده « لكان معتقد است كه . ما نيست و نمي توان از آن سخن گفت

اما اين توهم را  ، قابل تشخيص نيست چيزي كه بر زبان جاري نمي شود و ؛ » مي بايستي آن را بازيافت «

فاعـل   « .كه مي توان به كشـف آن نائـل آمـد     حقيقت تام ؛ پديد مي آورد كه حاوي تمامي حقيقت است

و نشاني اسطوره وار مي يابد كـه   پابه علّت وجود برزخي خود در مطلوب گمشده ردSubject (( » نفساني

مطلوب .  يعني توهمي كه مبناي حقيقت وي واقع مي شود ؛ دهد سير آفاقي و انفسي او را تشكيل مي ةپاي

وصـال   ةهجرانـي كـه بـه او وعـد     ؛ برزخي را در حالتي از هجران دايم نگاه مي دارد 5نفس ،از دست رفته

ـتجوي   . دهد و او را بدين دلخوش مي كند كه شاهد تمنّا را روزي در آغوش خواهد گرفت مي لكان جس
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در شكل .  مدور تشبيه كرده است ةدر ارتباط با ديگر مطلوبات آرزومندي به پيچ دايمي مطلوب گمشده را

در شكل ب مي غافل از نوع اصلي حركتي است كه  است و متوجه مطلوبات متعدد » فاعل نفساني « الف

  .لي است اصلي و او ةنفس برزخي در پي بازيافتن مطلوب گمشد ،در اين نوع حركت . بينيم

  الف                                                        ب  

                        
، پيوسته مبتني بر ياد حسرت آميزي است  به عبارت ديگر آرزومندي آدمي نسبت به مطلوبات مختلف

در حول فضايي خالي صورت مي  ) به دنبال مطلوب گمشده ( حركت دوراني . لياز مطلوبات اصلي و او

در هر دور خود موفّق به دسترسي بـه   » فاعل نفساني «.  رد و تكرار مداوم آن مدلول همين فقدان استگي

اسـت كـه بـه طـور      » حيث واقع « اين معناي . نشده و حركت خود را از سر مي گيرد ، مطلوب گمشده

چـرا كـه غيـر     . )266- 7:1383موللي،( نمي گنجد » رمز واشارت «ساحت  ةاليتغير عمل كرده و در حيط

 يـا ) the Real ( جهـان رئـال   . اين معماي غير قابل تفسير اساس انسـان اسـت   قابل تفسير و معماست و

ب حضور اين هيچي است كه ما مرّت » هيچي « ة، بلكه به معناي عرص كابوس وار به معناي واقعيت نيست

  . 6نهفته در كابوس حس مي كنيم دردآور خوشي به شكل كابوس و را

بي كه آدمي در آن با يعبارت است از ساحت خود فر»  الييث خيح « : ب مي توان گفتين ترتيبد     

ـتجو در    ةعبارت است از ساحت آگاهي و نقطـ »  و اشارت رمز «گانه است ويز بيقت هر چيحق آغـاز جس

ز مواجهـه  تواني آدمـي ا ل نايقت كه به دلين حقيعبارت است از مواجهه با ا»  ث واقعيح « قت وير حقيمس

  . ر جستجوي دايم قرار مي دهديآدمي را در مس واست  ر قابل دسترس باقي ماندهيهمواره غ ، با آن
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  لكان  ةيدو زاهد بر اساس نظر ت هارون ويل حكايتأو - 3

  تيرنگ حكا يپ. 1- 3

ابـن   ( تن از زاهدان بزرگ » دو « پس از انجام مناسك حج تصميم مي گيرد با ، هارون الرّشيد در مكّه

از خـود  ةديدار كند و به گفت )483: 1383هقي،يب ( » نزديك هيچ سلطاني نروند « كه ) اكعمري و ابن سم 

 ةذكـر جملـ   بـا  ، وزيرش فضـل  او پس از رايزني با . بشناسد ابد و آن دو رايدرون و بيرون آن دو آگاهي 

بـه  »  هر يكي هزار دينـار زر  در ، و كيسه زرد « متنكّر و ناشناخته با»  مرائيان را به حطام دنيا بتوان دانست«

ـتان   ةدر جريان اين ديدار اتّفاقاتي رخ مي دهد كه زمين . عمري و ابن سماك مي روداين سراي  اصلي داس

  . را شكل مي دهد

و به كار هارون پس از مالقات با هر يك از دو زاهد از آنان درخواست مي كند كه به او پندي دهند تا ا

بـه قصـد محـك زدن     زر كيسه هاي ،پس از شنيدن پندها با اشارت هارون . فزايدبيداري اش بيبندد و به 

 ، زرها را مي پذيرد ،» صاحب العيال اليفلح ابداً « ابن عمري با ذكر . آنها نهاده مي شود روي پيش ، زاهدان

ـتنباط هـارون از عملكـرد    ت بـ يحكا . كنداز قبول آنها امتناع مي  ، اما ابن سماك با تشبيه زرها به آتش ا اس

به اين ترتيب كه ابن عمري در نظر هارون مردي است قوي سخن كه سوي دنيا  . زاهدان به پايان مي رسد

   .)486: 1383هقي،يب( » مرد اين است «:ن مي شوديشي چنيستا ةستيابن سماك شا اما ، گراييد

   تيل حكايتأو .2- 3

عنـي مـا   ي . آن است ةكاوان ، بلكه وجه روان خي ماجرايوجه تارل مورد نظر ماست نه ين تأويآنچه درا
.  ت هاي چندگانه را دارددريافت م كه قابلييمي كن يت را به مثابه مجموعه اي از نشانه هاي زباني تلّقيحكا

ظهـور كـرده و    » درون او « و درخواستي كه در تمنّا  ؛ ت را تمنّاي هارون شكل مي دهديجهت كلّي حكا
ـين   . در جهت و مسير اين تمنّا و درخواست است حركتي كه لزوماً . ر به حركت مي كندوادااو را  طي چن

درخواستي ايجاد مي شـود   . كاوي به عنوان امري مهم و نشانه اي معنا دار قلمداد مي شود طريقي در روان
كسـي كـه    « در جايگـاه  كـاو او را  لذا با مراجعه بـه روان  . كه چيستي و چگونگي آن براي فرد مبهم است

كاو به خوبي آگاه است كه دانش واقعي نزد خود  كه روان يحالدر  . قرار مي دهد»  بداند ،د فرض مي شو
جـاي  » بعـد واقـع  «زيرا چيزي كه او از آن سر درنمي آورد مربوط به ضمير ناآگاه اوسـت و در  ، فرد است
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