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  سرمتن 
 

خصوص اگر این مفهوم در نسبت با  دنبال دارد، بههاي متفاوتی بهکاوي همواره برداشتراندن از روان  سخن
  ها له و علیه چه دستگاهی هستند؟گیرد. البته باید دید که این برداشتآثار هنري و ادبی قرار 

  کند که پیوسته درحال تغییر است و اساساکاوي از نوعی پردازش و تکرار صحبت میشکل کلی، دانش روانبه
  شد. بخي میان آنالیز و آنالیزان بهبود میاعتبارش را از همین تغییر گرفته، خودش را در رابطه

شود و دیگر تنها منوط به مؤلف نیست؛  اي از نوع متنی میشکل از رابطه در هنر و ادبیات دچار دگردیسیاین  
کاوي در شود. در حقیقت، رواننام مخاطب مربوط می بلکه به متن و کارکردهاي آن و همچنین موجودي به

دیگر  مان بر یکزمطور هه هر دو بهدارد کهنر و ادبیات از نوعی تالقی نگاه سوژه و اثر در صفحه پرده برمی
بهانه اثر  همان  یا  متن  که  نیست  روانی  بیماري  نوعی  بحث  و  مساله  دیگر  کشف  اثرگذارند.  براي  باشد  اي 

زند.  می  رقم  را  سوژه  بازشناسی  که  هستیم  مواجه ناخودآگاه هنرمند، بلکه تنها با ساختارهاي ذهنی متفاوت
افتد، دیگري بزرگی که میل نخستین  پیوسته در گرو حضور یک دیگري اتفاق میي انسانی  ازشناسی سوژهب

کاوي نقش تولیدگر را ایفا کند. همین جداافتادگی و فقدان است که در روانسوژه را از طریق زبان غصب می
کند. ادبیات    تواند وجود پیدازبانی که پیوسته درحال تغییر است، می  هاياي از دالکند و تنها در زنجیرهمی
ایدهي دال بزرگ داللتمثابهبه به کمک تولید اسامی داللت و تشخصاي است که میگر  به  تواند  بخشیدن 

غیابفقدان و  سازها  مهیا  تفاوتیدن  و  تفاوت  براي  امکانی  گاهنامهد.  ها،  از  شماره  این  ادبیدر  فرهنگی  -ي 
کاوي در ادبیات را با شما به اشتراك  تري از مفهوم روان لشموایم تا نگاه جزئی و جهانمانتال تالش کردهآنتی

تر هم داشته باشیم که  هاي تازهکاوي امروز و گفتمان نگاهی به روانآن بوده تا نیم  چنین سعی بربگذاریم؛ هم
سازي تئوریک و ملموس  در نقدها نیز هدف پیادهعاست.  من» اثر دیدیه آنزیو شاهدي بر این اد-ي «پوستمقاله

  ت. ها بوده اس این ایده
 
 ...همراه باشید ا ما ب

  

  مانتال آنتی شوراي سردبیري
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  ي «پدر نخستین» اسطوره 
  و حقیقت «نام پدر»

  محمدامین عسکري نویسنده: 
  

توان  طوري که می) از اهمیتی اساسی برخودار است؛ بهcastrationکاوي، مفهوم «اختگی» (در گفتار روان 
رجوع به مباحث مختلف  کاوي را بر اساس این مفهوم اساسی بازخوانی نمود. از سوي دیگر، و با  کلیت روان

قرار گرفته است. در    گردد که این مفهوم مورد سوء تعبیر و بدفهمی بسیارمطرح در این حوزه، مشخص می
از هر مفهوم دیگري، رخ می این مسأله، مفهوم «نام پدر» بیش  از چرایی  نماید. در جستار پیش رو  پرسش 

اي مناسب را براي درك و تبیین مفهوم زمینه  کوشش خواهیم کرد تا در ضمن رفع چنین سوء تعبیرهایی،
  «نام پدر» پدید آوریم. 

دست  دنبال به  پسر به"دهد:  ي اختگی را چنین توضیح میکاوي مسألهروایتی مشهور و متداول در گفتار روان
نذیر  شود و با تهدید و تآوردن آغوش مادر است؛ اما پدر در برابر این گرایش طبیعی و ذاتی وارد صحنه می

آورد. در مقابل زن  (داشتن مادر) پدید میممنوعیّت  ي اختگی را در پسر با داللت  نسبت به قطع نرینگی، عقده
نوعی اختگی را پذیرفته و  اي همچون داشتن (یا نداشتن) نرینگی مواجه نیست، بهجا که از ابتدا با مسألهاز آن

ممنوعیّت فرمان  و  مادر  داشتن  براي  تمنایش  برابر  «همانندانگاري»    در  به  وي،  وجود  از  تمتع 
)identificationاین روایت مشهور با وجود داشتن   "آورد.عنوان مطلوب میل پدر، روي می) با خودِ مادر، به

کند.  هاي بسیار میما را دچار سوء تفاهم  ها توجه داشت، در ادامهتوان به آناشاراتی که در شماي کلی می
کننده است، توضیح آن درمورد کارکرد «پدري»  ر شماي اخیر ناکامل و در نتیجه گمراهاي که د ترین نکتهمهم

، با The Reverse of Psychoanalysis(1روانکاوي،  سویه دیگر(با عنوان  هفدهماست. لکان در سمینار 
  کند: ستایش ویژه و خاصی از کارکرد اخیر یاد می

کنند غریب  طور در ارتباط با پدر عمل میداند که امور چه«صحبت از این مسأله وقتی کسی می
گذارد،  اي نیست که فروید پاردوکسی را پیش روي ما میرسد. بدون شک، این تنها نقطهنظر میبه

...] پس  [داشتنِ] تمامی زنان، [  کیفِمندي از  ي ارجاع عملکرد [پدر] به شکلی از بهرهیعنی، ایده
امر، ولو نه بهعجیب نیست که آن صورت تعمدي، [در توضیح کارکرد پدر]  چه فروید در واقع 

ترین جزء ادیان بدان اشاره دارد.  عنوان مهمبدان توجه دارد، دقیقآً همان چیزي باشد که او به

 
  . همچنین در واپسین صفحات سمینار اضطراب 1
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ین جهان  ي خدایی که همه دوستش دارند... پدر همانا عشق است، اولین چیزي که در ایعنی ایده
  ) Lacan, 2007, §114داریم پدر است.» ( دوستش می

گرانه  اي روانکاوي از «گفتار ارباب»، توضیح عملکرد شکنجهاما آیا چنین تبیینی به تمامی در تقابل با نقد ریشه
که تبیین درخشان  گیرد؟ همچنانهاي ساختگی بشر قرار نمی)، یا انتقاد از ایدئالSuper-egoمن» (-«فرا
  بار براي همیشه مسأله را در این و دیگر رساالت مشهورش، احتماالً یک  موسی و یکتاپرستیید در کتاب  فرو

زمینه مشخص ساخته است. پرواضح است که براي رفع این تعارض بایستی مفهوم «نام پدر» را مورد بررسی  
و    ،نمادین  ،خیالیي  تنیدهرهمقطع یقین چنین تحلیلی بایستی در هر سه ساحت دمجدد قرار داد، و البته به

  ها اشاره دارد. پیوسته به آن "شناسیهستی-شبه"صورت پذیرد که لکان در مقام شکلی از واقعی 

ارز  گردد که در سطور پیشین روایت شد. در این معنا نام پدر هماز منظر خیالی، مسأله به همان شرحی باز می
سازد. پدر اولیه، موجودیّتی است  ي قتل را به ذهن متبادر میه) توتمی، همواره اید Ur-Fatherپدر» (-با «سر
جا که  خود توسط وي از آنکیف  ي تهدید اختگی (و همچنین تشخیص پسران در ربایش  دلیل اقامهکه به

سر اختیار  در  زنان  تمامی  می-تملک  کشته  پسران  دست  به  است)،  در  پدر  را  عمل  این  که  پسران  شود. 
ي  شوند؛ حسی که در مرتبهدچار می  عذاب وجداناند، درنهایت به  پدر انجام داده-با سر  همانندانگاري خیالی

توان  دهد. از این نظر میبعد براي قابل تحمل شدنش، در چرخشی ویژه جاي خود را به حس تابعیت از پدر می
- قل آرزوي مرگِ سرآورد، همانا میل به قتل، یا الارا پدید می »خدا- پدر«گفت که آنچه حس سرسپردگی از 

کند،  ي «قانون»، که غیاب وي را داللت میتر، در هیئت استعارهبا حضوري قوي  پدر مردهپدر است. از این پس  
را  آن توضیح می  - زند  خوانیم رقم میمی  تمدنچه  ادامه  در  لکان  که  مفهوم «آنطور  بهمادردهد،  عنوان »، 

نیز عمالً تمنا  استثنایی  مطلوب  ا دال  داللت کردن همین  برا  ست، دیگري  مردهي   ,Lacan, 2007(   پدر 
گیري گفتار ارباب) را نیز  ). این روند در مرتبه بعد، تعین مفهوم پدر در ساحت نمادین (همزمان شکل115§

  دهد. توضیح می

اسطوره از  فرویدي  شرح  واقعی،  ساحت  در  پدر  مفهوم  از  لکان  تببین  را  -سر  ياما  متعاقبش  مسائل  و  پدر 
زیرا قانون اختگی، _اخته نیست  - کند. مطابق شرح لکان، پدر واقعی، ماهیتاً  ناش تحولی اساسی میدستخو

  شود: اي که در روایت فرویدي همواره نادیده گرفته میمسأله _قانون کلی و عام حضور در ساحت زبان است 

که پدر  وجود دارد که در مقام دفاع بایستی پنهان داشته شود؟ این  ]شرح فروید [«چه چیز در  
 ) Lacan, 2007, §115[...] بنا به ذاتش اخته است.» ( 

زمان چنین جایگاه متناقضی تواند همگونه میهشود که پدر نیز اخته است. اما پدر چترتیب مشخص میبدین
پدري غیراخته وجود نداشته باشد که بتواند  -نمادین و خیالی، سرعبارت دیگر اگر در سطح را اشغال نماید؟ به

اختگی صحبت نمود؟ خصوصاً اگر این مفهوم را   يتوان از مسألهگونه میهممنوعیت را جاري سازد، اصوالً چ
  امکان سوژگی و حضور در ساحت زبان دانست.  يالزمه
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) است. مطابق این تعبیر سوژه  privationرومیت» (اختگی، تعبیر «مح يلکان از مسأله يیکی از تعابیر ویژه
توان گردد. به این اعتبار میمی  محرومگذاشتن در نظام زبان (یا به سخن درآمدن) از چیزي    ي قدمواسطههب

گردد؛ اما علت محرومیت سوژه متوجه  گفت که اختگی براي سوژه همواره در سطحی غیرطبیعی، ظاهر می
شکاف  - گردد، و با تولید نوعی برشالزم آشکار می  ساختاراًاي  یست، بلکه در مرتبهشخص یا موجودیتی خاص ن

  گیرد: ) شکل میحفرهزعم لکان  (یا به

  جا )، متعلَق محرومیّت، صرفاً چیزي است که وجود ندارد. از آنréel  le trouي واقعی ( «حفره
بایست،  اي واقعی، میفره) در ماهیت خود مسطح است، براي ایجاد حle réelکه ساحت واقعی ( 

  ) Lacan, 1994, P. 250اي نمادین را تعریف کرد.» (ابژه

گزاره فوق، یعنی مفهوم   يبحث در مورد مفهوم پدر، الزم است که شرحی از مفهوم مورد اشاره  يپیش از ادامه 
هاي  نمادینی است که وراي تداعی  يمیل، همان ابژه  ي ) به دست دهیم. ابژهobjet aمیل» (  ي«علت ابژه

. این حفره، حفرهکند، جز صرف وجود غیاب، یا همان خاصی داللت نمی ي، بر هیچ ابژهخیالی- شناسانهزیست
  _)Lack» (فقدانیا دالی براي خودِ «_آید، خود چیزي نیست جز مکانی بدون دال  که از نام آن برمیهمچنان 

) نیز توأمان سوژه، در این فضاي منفی با big Other«دیگري بزرگ» (که  امري خاص؛ همچنانو نه فقدان  
ي خمشی در ساحت امر واقعی (تخت و  مثابه، بهa  يابژه  نوعی گسست و شکاف مواجه است. به این اعتبار

لحاظ یکنواخت)، همان نقطه به  واقعی  با ساحت  را  و خیالی)  (نمادین  است که دو ساحت دیگر  آژیدنی  ي 
  شکل سوژه تقویم یابد. دهد، تا بدیننه پیوند مینگارامکان 

  
توان گفت که «نام پدر»، دیگر  می  -برابر دانستن پدر و عشق-اکنون اگر به تبیین لکان از مفهوم پدر بازگردیم  

»  aي )، که به کارکرد «ابژهکیف مندي از قانون ممنوعیت (بهره يکنندهنه بر پدر بیولوژیک و نه بر پدر جاري
عنوان متعلق (غایی) میل است. با اتخاذ چنین رویکردي  ، بهa يگردد. عشق به پدر، همانا عشق به ابژهمی باز

  مفهوم پدر: 
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عبارت دیگر پدر  کند که دسترسی بدان ممکن نیست، بهاست: او چیزي را تولید می  مولد نوعی عملگر    الف)
  1آورد؛ ربوده شده)، بلکه چیزي را براي حذف شدن پدید می  کیفکند (همچون چیزي را سلب یا ممنوع نمی

  گردد. و البته تنها پس از این حذف است که جهان پدیدار می

پذیرش (یا پدر) باشد، تا بتوان با    ي، بلکه تنها بایستی (استعارهي نیستاواجد هیچ کیفیت ذاتیالزاماً  ب)  
ازپیش یا  فردي خاص  به  شد؛ درنتیجه  وارد  نمادین  نظام  به  مربوط نمینفی) وي،  بلکه خود موجود    گردد، 

  بخشد.  ها چارچوب (یا قابی) را براي تجربه و ادراك جهان میاست، که به آن انپسر اختراع

آشکار    در فرآیند تکوین میل   را  a  ي، باري دیگر نقش ابژهتهی  و در عین حال  مولد این جایگاه یا چارچوب  
  شدن نیازمند تن   گو براي سوژهسازد که موجود سخن، مشخص میa  ي ابژه  يبه مثابه  پدر سازد. تعریف  می

(در جبران    میلشکل و با تعریف گرفتن «فقدان»،  است. بدین  نام دادن به انقیاد کارکرد پدري در مقام یک  
ي خاص سوژه با دیگري بزرگ است و به او در نظام نمادین، نام  ي رابطهدهندهآید که توضیحمیفقدان) پدید 
توان مسأله پدرکشی توتمی  گذاري پدر. به همین اعتبار میعادل کارکرد ناممکند؛  اي را اعطا میو جایگاه ویژه

  تولیدمند از کیف)، همواره مالزم با نوعی با پدر واقعی (یا پدر بهرهرا نیز مورد بازخوانی مجدد قرار داد. مواجه  
یا فعالیتی خالقه (در معناي الهیاتی آن) است؛ درست عکس آن چیزي که در روایت اختگی پسران توسط پدر  

ي قتل پدر،  رود. درواقع ایدهشود که در آن همواره چیزي کم، بریده، یا از دست مینخستین شرح داده می
بعد بتوان یادآوري کرد    يحضور و پذیرفتن اثرگذاري نام اوست، تا در مرتبه  جا آوردنبه  يبیش از هرچیز ایده

ي  فراروي از او را نمایان ساخت که همانا لحظه  شکل اشتیاقی برايمرده است، و بدین  پیشاپیشکه او نیز  
 . حقیقی «سوژه شدن» است 

) با پدر  در تقابل یابیم: پدر فرویدي (ه دو تقریر از مفهوم پدر دست میبا در نظر داشتن توضیحات سطور باال، ب 
برد  سازد و سوژگی افراد را از بین میپدر) که همواره میل را نابود می-لکانی. پدر فرویدي (پدر نخستین، سر

به همین  و    - ورزي استزیرا بنا به اقتضاء جایگاهش، صرفاً دالی براي یادآوري محالیت کیف و امکان میل-
می (ابرقهرمان)،  اسطوره  یک  مقام  در  یکسانترتیب،  منطق  «استثناء  تواند  تعریف  با  را  گروه  تشکیل  ساز 

و غیاب خویش، در مقام   مرگبرسازنده» برقرار سازد. در مقابل پدر لکانی، مشخصاً پدر میل است، زیرا در  
بخشد.  قابی براي مشاهده و مواجه با جهان می  آورد و به سوژه)، میل را پدید میaنوعی گسست یا فقدان (ابژه  

آورد، زیرا هر سوژه صرفاً با  را پدید می  تکیناز افراد    اجتماعی از این نظر پدر لکانی، برعکس پدر فرویدي،  
در نهایت، چنین    2کند که هرآینه، میل جمع نیز هست. خویش را دنبال می  خود مواجه است، و تنها میل  يابژه

  پدري: 

 
 يساختار صورتبهتوسط نام پدر  یستی)، بلکه بایا قضیب  همچون مادر  نیمع يزی(چ ستیموجود ن شیاز پ نیمع یشکلهرگز به   ل،یم  نیابژه نماد. 1

 . گردد  دیتول
 یابد. شکل جامعه مدرن (در معناي هگلی آن) در پاسخ به معماي مرگ خدا توضیح می. بدین 2
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اش چنان معادل بود که تقریباً تعینی جز پدر نداشت؛ [...  آورد، پدري که با هستی«پدر مفقود را به یادمان می
شمار؛ اگرچه نامتناهی، اما یک یا واحد یا بی  حیات مردمانی  يکه] با طبیعت و زندگی پیوسته بود و چشمه

  ) 21، ص.  1394پور، احد نبود، پسر نخستین بود، تنها یک پسر، نه برادر و نه حتی فرزند.» (وقفی

  

  
  فهرست منابع:

  ، تهران، نشر دیبایه. پدران خفته و اشباح عروسکخانه). 1394پور، شهریار. (. وقفی1

1. Lacan, Jaques. (2007)  Seminar XVII: The Other Side of Psychoanalysis, New York: W. W. 
Norton & Company. 

2. Lacan, Jaques. (1994) Seminar XI: the four fundamental concepts of psychoanalysis, New 
York: W. W. Norton & Company. 
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تپنده)  1999-1923(  1و یآنز  هید ید روا  يقلب  فار2فرانسه  يکاو نانجمن  اکول    گاهدانش  لیالتحصغ،  معتبر  
  ی کیبود. او در واقع    یشناسروان   يدکترا  مدرك  فلسفه با  طیواجد شرا  اریو استاد بس  س یپار  3ورینرمال سوپر

و    لیاص  ار یساو ب  يانهکاوشد. تفکر روان  لیتبد   آن  سیرئبیبه نا(پس از مدتی)  بود و    انجمن   گذاراننایاز بن
، هاآن يو محتوا یبه ظروف رواننسبت   یشناختمعرفت کردیبا رو یقاتیتحقبه شدت حامی  آنزیو ؛بود  یاساس 

  ریدرگ  قاًیعم  ي. وبود ین یبال  يهانهیاز زم  ی عی وس   فی در ط  ي د یفرو  يهاکیو تکن  میمفاه  يریکارگهتوسعه و ب
بالآموزش روان و در سال    ینیشناسان  سابقه،  1966بود    الت یتحص  ينامهدانش،  که داشت  ی دانشگاه  يبا 

زم  ی لیتکم ارا    یفرافکن  يهاکیتکن  نهیدر  سوربن  سال  و    کرد  جادیدر  دریافت    1992در  به    زهیجاموفق 
تبد   ن ید. همچنش  4یگورنیس  به    کوبنمایش جی روان  روش   ل یدر  نقش   يکاوروانحقیقی  روش    کی مورنو 
برا  سزایی به فرانسه  مطالعات  مرکز  و  و تحق  يداشت  روان  قاتیآموزش  را CEFRAP(  5یشناس فعال در   (

انتشاراتدو مجموعه    راستاریو  اوکرد.    سیتأس  رنه کائس) و    همراهبه(  6«ناخودآگاه و فرهنگ»بود:    دونو  در 
 اشاره کرد:   ری توان به موارد زیم يو مهم آثار . از  7هاي «فراروانی»پدیده

  ) 1979، 1956(پاف:  8نمایش تحلیلی در کودکان و نوجوانان. روان1

  ) 1988، 1975،  1959(پاف:  9. خودکاوي2

  

 
1. Didier Anzieu  
2. French Psychoanalytical Association  
3. Ecole Normale Supérieure  
4. Sigourney Award 
5. Centre of French Studies for Training and Active Research in Psychology 
6. Inconscient et culture  
7. Psychismes  
8. Le psychodrame analytique chez l'enfant et l'adolescent 
9. L'auto-analyse 
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  )  1990و  1982همراه جی.واي. مارتین؛ پاف، (پاف: به 1هاي کوچک . پویایی گروه3

  همراه سی. چابرت) به 1992.، و 1983(پاف:  2هاي فرافکنی. روش4

  ) 1974(دونو،   3نبوغ خالق اويک. روان5

  ) 1984لج، (روت 4. گروه و ناخودآگاه6

  ) 1988(گالیمار،  5اثر نشیآفري بارهدر يروانکاو يها: مقالهي اثر . پیکره7

 ) 1989(ییل،    6من-. پوست8

  )  1994 ، مطالعات بکت نشریه( 7بکت و روانکاو.  9

نوشته است. (پاف،    8کاوي امروز»ي «روانمجموعه  يبرا  ویآنز  هید یاز درا    يچابرت شرح حال مختصر  نیکاتر
1996 ( 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
1. La dynamique des groupes restreints 
2. Les methode projectives 
3. Psychanalyse du genie createur 
4. Le groupe et l'inconscient 
5. Le corps de l'oeuvre. Essais psychanalytiques sur le travail createur 
6. Le moi-peau 
7. Beckett et le psychanalyste 
8. Psychanalystes d'aujourd'hui  
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  1من -کارکردهاي پوست 
  دیدیه آنزیو 

  برگردان: مهدي قاسمی شاندیز 
  

شکلی خاص از رویکردي فرویدي برخوردار  به  مورد نخستیناست.    یبر دو اصل کل  یمبتن  د ی آیم  ر یچه در زآن
وار خود بر کارکردهاي جسمانی توسعه پیدا کرده و آن را به سطح ذهنی  ي انگلاتکابا    ی کرد روانعمل: هر  است

متکی    یجنس  هايرانه  در بحث  وارگیانگل مفهوم  حفظ و ابقاي  از   )1970اگرچه ژان الپالنش (ند.  کمنتقل می 
دستگاه   کهراري از آن هستم؛ چتگستردهي  استفاده، من طرفدار  کند حمایت می حفظ خویش درونی اعمالبر  
فرار    امکان  سو  کیها از  شکاف  نیا.  ابد ییتوسعه مپی  درصورت پیزیستی خود به  اساسشدن از  با جدا  یروان

  وارگی تمام انگلاساس  ، بررسی  گرید  ياز سوسازند. این درحالی است که  را فراهم می  ی کیولوژیب  نیاز قوان
  یابد.  ضرورت میبدن   کارکردهايدر   یروان يکردهاعمل

تکامل  یدر ط  یعصب  ستمی س   يتوسعه؛  گرددیجکسون برم  نگزیولیبه هکه نیز براي فروید آشنا بود،    اصل دوم
بدن، قشر پوست  اندام    ترینشود، جوانیافت نمی  گریدها  اندام  ستمی س   درکه    کرده است  دای پ  یخاص  یژگیو

هاي آن  سیستم عصبی و تمام زیرمجموعهکنترل شدیدي به  لیتمافاصله را با سطح داراست،  نیترکیکه نزد
دستگاه  به اشغال جایگاهی در    لیکه تما  صادق است زین  اریهوش   )egoمنِ (  يبارهدر   نیا  تحت لواي خود دارد.

  را کنترل کند.روانی  عملکرد دستگاه  تواند  میکه  ییجادر نسبت با دنیاي خارج  ،  دارد  موجود در سطح  یروان
و یا همان  مشابه ین ی) از ساختار جنیعصب ستم یکه پوست (سطح بدن) و مغز (سطح س  میدانیم  ،نآبر عالوه

  یدستگاهست، چراکه  برخوردار ا  یاساس  ی تیکاو مثل من پوست از اهمروانیک   يشوند. برایم  ی اکتودرم ناش 
بازنمایی براي  را  و  روانی  ادهدارائه می  آني  دهندهتشکیل  یاصل  يکردهاکار  «من»  نظريشاهدهم  نی.  ، ي 

در    تنهاداران  پستان  ریانسان و سا  ن ی. تفاوت بردیگیتکامل قرار م  ی عموم  ي هیخود، در چارچوب نظر ينوبهبه
دهد.  یو پوشش خز خود را از دست م یسخت زیدر انسان پوست ن ،ستینها آنمغز   ترشیب  یدگیچیاندازه و پ

  ک یعنوان  که به  جمجمه   ي سرجمله روي کاسهقسمت ازمانند، مگر در چند  یم  ی باق  ی بدن به سخت  يموها
که  جایی  ؛کند یصورت و تنه را احاطه م در  بدن    هاياطراف روزنهکند و  یمغز عمل م  يبرا  یمحافظتدوم    يهیال

  شود. ها میهوت آن اندامباعث افزایش حساسیت و حتی محرك ش 

 
  است.   Routledge» انتشارات Reading French Psychoanalysisبرگرفته از کتاب «این مقاله  .1
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به مادر در انسان دشوارتر    اتصال  يکودك برا  هايمحرك،  کند میاشاره    ) 1930(  هرمان  مره یطور که اهمان 
مبنی بر  مدت  یو طوالن  د ی زودرس، شد   يهاوحشت  ابجوان    يشود این گونهمی باعث  این امر    شود.ارضا می

ایمنیدستاز ابژهو    دادن  برایخوانده م   »هیاول  یدرماندگ «  کهچه  آن  ،شودرو  روبه  گاهتکیه  يفقدان   يشود. 
 ينوزاد  يدوره  رایز  ،کرده است  دایپ  يترشیب  تیدر نوزادان انسان اهم  یبستگمسئله، محرك دل  نیجبران ا

در مادر و سپس  ها  کردن نشانهبا دنبالخود را    هايابژه  محرك  نیها است. اونهگ  ریاز سا  ترشیب  اریها بسآن
شدن،  گرفتهآغوشدر  ی بدن حرارتلبخند، لطافت لمس، .  ند کیم  دایپ ،شودیاو م  نیگزیکه جا  در گروه خانواده

غذا، توجه و   نبود، در دسترسشدندادهتکان، شودحمل میکودك   ثباتی که با آنشده،  دهیشن يانواع صداها
و نحوه برخورد با آن    ی خارج  تیواقع  تیماه  يدربارهرا    ی سرنخبه کودك  عناصر    نیا  يهمه  ،گرانیحضور د

تنها    گرید  جانیدر ا .اوست خود   متاثر ازکند  یم  جفت (مادر) دریافتکه    ، احساساتی نیهمچندهد؛  را ارائه می
  ا ی یجنس امیال  که مطرح نیست خواب)  ا ی، تنفس  هی تغذ مثل (  یشحفظ خو  ی اتیح  يازهاین ن یتأم ي مسئله

)  ی و فرازبان  ی کالماشیارتباط (پصحبت از نوعی  د، بلکه  ن شویم  جادیاآن    واره بر رويانگلصورت  گرانه بهپرخاش
  . ند امنطبق هم  راً بغالب  مفهومدو    نیاشود.  یم  واره حمایتگاهی انگلشکل تکیهبه  یاست که در آن تبادل زبان

دهد.  یم ییایو بو يداری ، شنيداری، دیارتباطات لمس  يبرا یکودك فرصت  به مادر ریش خوردن  ،عنوان مثالبه
و عاطفی    ی فاقد آن تبادالت حس  کی ستماتیطور س ، اگر بهیاتیح  يازهاین  يصرفاً ماد  يکه ارضا  میدانیاما م

با رشد    زمانهممشاهده شده است که    نیشود. همچن  سمیاوت  او ی  » شدنيبستر« تواند منجر به  یباشد، م
  یش حفظ خو  يهاتیاز فعال  نظر اش، صرفبه ایجاد ارتباط توسط او و مراقبان   توجه اي از  نسبت فزایندهکودك،  
    .خاطر ارتباط صرف وجود داردو تنها به

پوست به   يو بدون واسطه  میمستق  يرابطه  ،شتریب در فانتزي   یحت، تیخود، ارتباطات در واقع یدر شکل اصل
 ي هایژگیو و  ی دفاع  يهاسمینشان داد که نه تنها مکان  د ی فروب)،  1923(  1من و نهادکتاب    در  پوست است.

طر  بستگی دلصورت  به  یتیشخص از  فعال  قیو  م  یبدن  يهاتیتحول  بلکه  یحاصل    ز ین  یروان  عواملشوند، 
چه  آنشوند،  حاصل می  ی کیولوژیبي نهاد هستند، از غرائز  روانی که برسازنده  هايمحرك  چنین هستند.این

  ي اساس تجربهدر ابتدا بر«من»  و      ؛د ینام)  superego» و بعدها آن را فرامن (دارد  شناختیپژواك  يشهیر«
و   ترقدیمیموجود، شیپازشناسی نوع دیگري از ساخت یستبامی . من معتقدم که ردیگیشکل م  ه مسالحس 

مقوله  را    نخستین   ی حت  دیشا این  کنبه  وجود    م یاضافه  احساس  با  خودي    . است )  self(  خودکه  که 
اساس  برمتمایزشده    «من»  کیشده توسط  احاطه  ضمیرياست،  منطبق  صدا و بو  در میان  شدن  بنديبسته

  شود. یم فرافکنی یو درون یرونیب يهامحرك يبر رو  خودي که، همسالحس  يتجربه

 
1. the ego and the id 
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وجود  هب  ی) زمان2آلِ منهمراه فرامن و ایده، به1آل نهاد، من و پیوست آن منِ ایده(  د یفرو  يهیثانو  شناسی ساخت 
از «من» پوششکه    دیآیم جایگزین   ي بساوشی،تجربه  اولیه  يتابو  يجهیدرنت  ژهیوبهي را  بصر  در حمایت 

  درحال توسعه   ) يِریعمدتا تصوي (زهایچ  شینما  یوقت افتد که  کند. این اتفاق زمانی میمی  ايپوشش المسه
ناخودآگاه نمایش  در  زبان ممکن میهمراه می  کلمات  با  اکتساب  با  (که  و زمانیشوند  قادر  شود)؛  سوژه  که 

 گرید  سمت  ازها  رانهبر    یمبتنهیجانات  و    یخارج   هايك حرم  نیطرف و ب  کی  ازشود بین من و فرامن  می
  تمایز قائل شود.  

و    دربرگیرنده  پوشش  کیعنوان  به. پوست  1کرد  کار ، سه  )1974من ( -ي پوستخود درباره  یدر مقاله اصل
مبادالت را به آن اختصاص    صافی  . یک3از روان؛ و    کنندهتمحافظ  مانع  ک. ی2؛  »خود «اطراف    بخش درانسجام

گویم.  سخن می  کند می ممکنرا  بازنماییکه  يکرداز کار هانشانه نیاولي ثبت و نگارش براین، چن. همماهداد
کار    .5غربالي  صفحهو    4نمایش، صفحه3سهیکاند از:  ي که با این سه کارکرد مطابق است عبارتکربند یسه پ
  و آن   رمیرا در نظر بگ  یچهارمکارکرد  باعث شد تا من    6»سپر پرسئوس ي « باره) در 1971ه (ش پا  سیفرانس

    . نام دارد 7»تیواقع ينهییآ«

 

 من» -«پوست  کارکرد هشت  

تالش  مورد،    در هر  من ایجاد کنم.پوست و    يکردهاکار  نمیا  ي راترمند و قاعده  يموازمدار  خواهم  ی اکنون م
آن    یشناسبیبا آس   ی نوع اضطراب  چه  و روان مطابقت دارند،  هاندامچگونه ام  نشان ده   اتیبا جزئتا    کنممی
شود.  یم  يکربند یپ  ،ایممواجهبا آن    ی نیکه در عمل بال  من-پوستاختالالت    چگونه  کرد مرتبط است و کار
  یی ادعا  چ ی من ه  فهرست کند و  ینم  ي رویپ  یقیدق  يبنداصل طبقه  چ یاز ه  ریشده در زآورده  کارکردهاي  بیترت
  ماند. یم یباز باقآن کامالً  انیپا ، بودن نداردجامع يبرا

  8حفظعملکرد  من نیز  -پوست،  را بر عهده دارد  عضالت  اسکلت و ي محافظت از  ه پوست وظیفهک  گونههمان.   1
شناختی  کند، این کارکرد از نظر زیستآ) از آن یاد می1962(  کاتینیوطور که  آن  .سازد یروان را برآورده م

شیوه«درآغوش معناي  به  که  دارد  نام  کارگرفتن»  است.  نوزاد  بدن  از  مادر  حمایت  رواني  طر  یکرد    ق یاز 
و    درونی شدهکه  ش  دستان  ژهیوبه،  از مادر است  یبخش من  -یرد. پوستگیشکل مکردن آغوش مادر  درونی

بدن خود را در  طور  همان  در زمان بیدارباش کودكحداقل    ؛کند یم  ابقا  يحالت عملکرد  اکنون روان را در

 
1. ideal ego 
2. ego ideal 
3. sac 
4. screen 
5. sieve 
6. shield of Perseus 
7. mirror of reality   
8. maintaining 
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دهد  یاجازه م  به شکل فیزیکی خود    حفظ و سکونکودك در    یی دارد. توانایستحکم نگه مم و    پیوستهحالت  
  بدن   در برابر  یخارجي محیط  وسیلهبه  تی. حمارفتن برسدراهدر نهایت    و  ایستاده  سپس  نشسته،  تیتا به وضع
حفظ کند؛ برآمدگی محکمی    ینخاع  ستونبر روي    شکلی درونیبهآموزد که چگونه خودش را  یم  اومادر به  

  » من«  يکنندهینیبشیپ  يهااز هسته  ی کی  د.بایست  عمودصورت  دهد تا بهیاجازه م  اوکه به  (ستون فقرات)  
  به و  دارد  )  نیوالد مربوط به    یطور کلبه  او یمادرانه (ي  ریشهکه    رونی استد   فالوس  ک یاز    خیالی احساس  

  یتعمود. این محور نوعی از مفهوم  دهد یم  اولیهمحور    کیاست،    يریگحال شکلکه در(نوزاد)    یذهن  يفضا
سازد.  م میي شخصی از زندگی روانی را براي سوژه فراهتجربه  نهیزم  کند کهمی  ایجاد  گرانشنیروي  با    مقابلهو  

تک ا  هیبا  کند   یدفاعهاي  مکانیزم  ترینقدیمیتواند  یم«من»  محور،    نیبر  اجرا  مانند    ییهاسمیمکان،  را 
؛  د کن   تیواقعاً احساس امن  تواند یمنوزاد تنها با تکیه بر این کارکرد  . اما  انهفرافکن  همانندسازيو    سازيدوپاره

هاي  دست  کف  ا پوست، عضالت وبتماس  و پایدار    مناطق نزدیک  يدارا  اشدنکه مطمئن شود بالبته درصورتی
اول  طیدر مححاضر    افراد  ریسایا  مادرش ( چه  ، آناشیرواننوزاد توسط محیط    ،نیهمچنباشد.  )  هیمراقبت 

صورت متقابل محاصره  کند، بهیاد می  مادر   روانتوسط    دوسویه»   از آن با عنوان «شمول)  1974(  ی عل  یسام
  شده است.  

هاي  جنبهو    ی شناس ، سپس در روانکیزیابتدا در ف  در کودکی از دست داده است پاسکال که مادرش را    زیبل
نسبت    عتیبه طب  هاکه مدتریزي کرده است  را منحصراً پی  یدرون  ء خالاز  وحشت  ي  نظریه،  یمذهب  دفاعی
فرانسیس بیکن  دارد.    ازینبدان  مرکز ثقل خود    افتنیمنظور  که روان به  گاهي تکیهژهابفقدان  نوعی    ؛ شد یداده م

را    ی سطح  پیوستار   ک ی  شانکشد که پوست و لباسیم  ریبه تصورا  شونده  عیما  هايبدن  هاي خوددر نقاشی
هستند    هاییپوستها  آن  گویا  است؛ بدن  ي دارندهنگه یفاقد ستون فقرات پشتدر عین حال  اما    ،کند یم  جادیا

  . ی شباهت دارد الکل فرد  کی  فیزیکی  يبه انگارهکه    اتاز جامد  تري سیالاز مواد مملو

اآن در  است    جانیچه  خیالیدرونیمهم  همانندسازي  سازي  بلکه  نیست،  مغذي  ي  ابژه  کی  يهیاول  پستان 
  دن یچسب  ایاتصال    يزهیانگ  نیداشته شود. اتواند به آن بچسبد و توسط آن نگه  یمگاه است که نوزاد  تکیه

با  مساله   نیاخورد. می وند یمادر پبدن  بدون واسطه با. بدن کودك شود ارضا می یجنس   لیم يجااست که به
  رضا ا  یدهان  صورتبه  اشقانه،ع  یتجلنوع از  آن  گرفتن،  آغوشدرخوردن و  ریکه با ش   مرتبط است  یجنس  میل

  ن ی، اسازند یبرآورده م  یخود را در سطح دستگاه تناسل  یجنس  تمایالتکه  یمعموالً هنگام  نشود. بزرگساالیم
  ییفضا  شیاز آرا  يگرید  يهیفرض  گاهي تکیهبا ابژه هیاول  همانندسازي ،  درمقابل. کنند تجربه میرا  از پیوند  نوع  
  یی ایفرنیشاگرد کال،  )1981(  نیگروتشتا  مز ی: جافتیمکمل  ي  نمونه  وع توان آن را در دو نیکه م  ردیگیمبررا در
اولین ،  بیون را  آنبار  براي  پشتاینها  داد:  شرح  در    گونه  فرد    مقابلکودك  «ابژهآن(   گاهتکیهشکم  ي  چه 

    . گریشخص د پشت  برابر کودك در  شکم ای) Grotstein, 1981, p. 77ffنام دارد:   ي»انهیزم
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  گونه و این  دکنیم  گیرد متمایلکه در اطراف او شکل می  گاهي تکیهابژهدر نوع اول، کودك پشت خود را به  
.  ندیتواند لمس کند و ببیست که نمواز بدن ا یتنها بخش پشت رایکند، زیم مصونیتپشت احساس سمت از 

،  شودخوردگی میانحنا و یا پیچدچار  بینند و در آن یک سطح  می  داشتنکه کودکان معموالً هنگام تب  یکابوس 
پاره  کاویدن  و  تقال  با  پر میو  یا  و  استعارينمایه ،شوند پاره  به  از    اي  اطمیناننماباز حمله  رابطهیی    ي بخش 

را نشان  اگاهي تکیهابژهپوست با  مشترك   ا  شخص رویاپرداز.  دهد یمش  را به    وبیسطح مع  نیممکن است 
انبوه  تفس  یصورت  مارها  ا  ریاز  اما درك  به  نیکند،  فقط  نمادمسئله  فالوسعنوان  از  بود.    واهد اشتباه خ  ي 

مارهایی دسته میکه    ي  ناگهانیاز    یمتفاوت  يمعنالولند  درهم  دارد.   ک ی  سبزشدن   يایرو  نیگروتشتا  مار 
  اد: به او گزارش دهنگام معاینه کند که مادرش یرا نقل م يادختربچه

  ینیجمله کف زمجا، ازمارها در همه  بیند کهو می  د وش می  داری شب ب  يهامهیدختر ظاهراً در ناین  
شکم  خودش را از پشت به  و    ددومی. به اتاق خواب مادرش  اند، ظاهر شدهد نز یآن قدم م  يکه رو
اچسباندمی  مادر جانقطه    نی.  م  است  ییتنها  او  پی که  آرامش  مادر،    دایتوانست  اگرچه  نه  و  کند. 

ش  ا فرزند خودش را بکه او  تصدیق نمودند    يبه زودبا این واقعه  او    هايتعاملبود،    من  ماربی  کودك،
، محافظت  »پشتوانه«سر من دراز بکشد تا از    يخواست باالیکه م  یدختر کوچک  است.  همانند ساخته

 )Grotstein, 1981, p. 79(  برخوردار شود.بود،  شده محروم   خود نیوالد از که  ی»تیترب«و 

که نقش  گیرد  قرار می  يدر پشت فرد از جلومقابل قرار دارد و    وضعیتکه کودك در  است    یتیدوم وضع  حالت
و    مندترینارزشکه    شود یم  جادیا  کودك  ياحساس برا  نیا  در این وضعیت، .کند یم   يگاه را بازهیتکي  ابژه

بدن  نیترشکننده تمام محرك  ،ي محافظپشت یک صفحه  شکم  یعن ی  اش قسمت  برابر  اصلی در  ها  سپري 
شود.  یدو) آغاز مهر  ی حت  ای(  نیوالد از    یک یتجربه با    نیمعموالً امتعلق به یک بدن دیگر، کامال ایمن است.  

وئل  (سام  ابد یادامه  ي تریمدت طوالن ، ها قرار داردکه کودك در رختخواب آن يبرادر  ایممکن است با خواهر 
،  طور مشابهبهغلبه کند).    یخوابیبر وحشت ب  نستتوایمش  بدن برادر بزرگتر   کناردر    دنی بکت فقط با خواب

ین  را تا سناش درونی  تیامناحساس  ،  بودبزرگ شده   جو ستیزهخشن و  ین یمن که توسط والد   مارانیاز ب  یکی
و    داشتند مشترك    ی رختخواب  هاکرده بود. آنپیدا  ترش  بدن خواهر کوچک  کنار در    دنی از بلوغ با خوابپیش  

 يگریبخش دنانیبدن اطمتا )،  نقل مستقیم(  ساخت»می ی صندل  ک«یشد  یم زده تر وحشتکه بیش هرکدام
طور  انتقال او بهدرمانی متمرکز بر فرآیند  روان ،تحلیل و بررسیکامل    يدوره  کی   ي. براو حفظ کند   افتیرا در
نوبت  به  روند تداعی آزادکه من در  خواست  میاو  بسازم.    یاو صندل   يبرا  قیطر  بدینتا  خواست  من    زا  یضمن
شکل فیزیکی  بهکرد که  شنهادیپچنین همخود اعتراف کنم.  يهاو به افکار، احساسات و ترسپیش بروم با او 

  يخوددار  ماانزانو  يروبراي نشستن  دادن به او  د چرا من از اجازهیفهمیکه نمیحالشود، در  کیبه من نزد
اغواگر  در.  کنممی و  کیستریه  يابتدا مجبور شدم  که  ا  يرا  از    یترفند دفاع  کیعنوان  ها بهخواسته  نیبا 

  دادن دستوحشت از  يدرباره  میبتوان  کهآناز  ؛ پیش  کنم  ل یو تحل  ه یتجز  ، مطرح کرده است  ي پردازتیجنس
  . گاه صحبت کنیم ي تکیهابژه
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شان را بازگو که رویاهاي   کاويتحت روان  مارانیز ب«ا کند:  یرا گزارش م  يگریقابل توجه د  ينمونه  نیگروتشتا
  ن یاش معقب    ی ندلکه بر صحال رانندگی هستند درحالیدر  شانهايخواب  که در   امدهی شنکرات  کنند، بهمی

 يدشوار جه ینتو درگاه شتیبان و تکیهپ در  انبه مفهوم نقص اهایروعانی این  تقریباً همیشه تداعی م. اند نشسته
استقالل خویشتنشکل  در ی  ی ). حت79، ص  1981(  منجر شد»   گیري  استفاده  قابل  ریجناس غ  کاز  بیان 
این مفهوم    يبرامتداول    ییبه الگو  نیاحساس کرد. بنابرا  ریدر ز  ي پشتی راابژهتوان  یم  نیهمچن«کند:  یم

 ). 80(همان، ص  1شود» یم  لیتبد   یدنفهم يکلمهذیل 

  ش داده بدن را پوش تمام نواحی    پوستشود که  شامل کارکردهایی می  من-پوست  2دربرگیرندگی   يخصیصه.  2
  توسط لمس کودك  يوسیلهبه کارکرد نیاطور عمده دهد. بهمیرا در آن قرار   یخارج یحس  يهاو تمام اندام

روزانه    يهااقبتشده با مردر کودك تازه متولد   سهی کیک  عنوان  پوست به  خیالی   تصویرشود.  یانجام ممادر  
  بازنمایی   کیعنوان  به  من-پوستشود.  یم  برانگیخته  د،شو یتوسط مادر انجام مهاي او و  متناسب با نیازکه    یبدن
مادر در برابر احساسات و عواطف کودك    يهاواکنش  نیبدن مادر و کودك و همچن  نیاز اثر متقابل بی  روان
پوشش بساوایی را   پوشش صوتی  لحظهدر آن    رایاست، ز  صوتیو هم    یها هم حرکتواکنش   نی. ادیآیم  د یپد 

  صشخاز    شخصی  کرداريپژواكو    گوئیي پژواكوسیلهبه  که در آناست  . این یک فرآیند مدور  کندیم  لیتکم
ها  نرا درونی کرده و خودش آاحساسات  نیاکم کمدهد تا یم به کودك اجازه  چنین . همکندیم دی تقل  گرید

کند را   از    بدون  ،تجربه  ((  . هاتوسط آن  نابودي  حساثري  کائس  ببینید   آ)1979رنه  را    42.  ، ص این مجلد 
  ظرف   اصطالحاًکند.  یم   زیهم متمااز  متفاوت  حالتبا استفاده از دو    کارکرد را  ن ی) دو جنبه از ا1  ادداشتی

پا  ]contenant[  محتوي ب   دار یکه  است،  یو  برا  رفعالیغ  ايمحفظهحرکت  م  نوزاد   يرا  تا    ندکیفراهم 
عواطفاحساسات/   تأث  شمایل/  تحت  را  آن  دادهقرار    ریخود  خنث  هاو  حفظ  یرا    ظرف اصطالحاً  د.  ماین  و 

همانندسازي فرافکنانه و  ،  بیون  »مادرانه  اندیشی«خیالفعال،    ي] مربوط به جنبهconteneur[  مانند مخزن 
دهد  می  رییتغدهد،  بسط می  قابل نمایش  یآن را به شکلعواطف    /شمایل  که احساسات/  کرد آلفا استکاراعمال  

    .کنداعاده می كو به کود

را    یدستگاه روان  مشتاق است تا تمام  زینمن  -پوستشده است،    دهیچیبدن پ  سراسر  درطور که پوست  همان
است.  و ضروري  الزم  امر    ياما در ابتداشود که اضافی خواهد بود،  بعدها معلوم می  یطلب جاه  نی. اردیدر بر بگ

  ها گزاره  نیاز ا  کیشود، هریعنوان  هسته تصور م به  يزیغرنهاد  عنوان پوسته و  بهمن  -پوستدر آن زمان،  
بهینم  من-پوست.  است  يگرید  نیازمند وجود  ا  کیعنوان  تواند  مگر  کند،   هايرانه  حاوي  کهنیظرف عمل 

عنوان  به  د توان یمتنها    یک رانه باشد.    زیتماایجاد    يو بعداً برا   جسمانی  خاستگاهدر    يسازیمحل  يبرا  يزیغر
که در    یذهن   يفضا  ورود بهاز    یو نقاط خاص   محدوده  مقابل، اگر در  شود درك  محرکه،  يروین  ک ی،  زهیانگ  کی

 نی. افرافکنی شود از بدن  ی خود در مناطق يانحصار ک یآن با تحر خاستگاهو  گیرد قد علم کردهآن جاي می
 

  اند.شده » ساختهunderکه از پیشوند «   understandو   underneathبازي زبانی با کلمات   .١
2. containing   
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  دربرگیرندگیکرد  کار. اگر  سازدرا می  پیوسته  یک سرشت یکپارچه وپوسته و هسته اساس    بودن عملکردمکمل
ب  من-پوست کار  شکل  فتد یاز  دو  ااز  ،  نوعی  شود.  یم  جادیاضطراب  اول  ، غیرمتراکم  يزیغر  کیتحرحالت 

که    ناپذیر آرامو    ییشناسا  رقابلی، غغیرقابل جانمایی،  راکندهپ از    یروان  نگاريجاي   انگریباست    ک یمتشکل 
  ی وحشت روان  او یاز درد    نیگزیجا یکنند پوستیم تالشمشکل    نیبدون پوسته است. افراد مبتال به ا  يهسته

  رنج قرار دهند.  پوششی از  و خود را در  هدرک جادیا

ي  خصیصه  نیا شده است.  هایی پر که با حفره و پیوستگی  وجود دارد اما بدون تداوم   پوشش ،  گریدر حالت د
(نگاه   مانند مورد النور   گذرا هستند. و    حفظ شده یسخت بهدر آن افکار و خاطرات    . است  من -پوست  گريغربال

درحال  دارد که  قرار    یدرون باطنی  داشتن  متحمل ترس شدیدي نسبت به  ). سوژه  72-71به باال، صص    د یکن
  نی. اکندمی  نشت  از آن  یشخص قیهرگونه تصد   يبرا   از یمورد ن  خشونتکه  نیخصوصاً ااست، ش  یخوي  تخلیه
  يمورد  يمطالعه  . د ن باش تکیه داشته  منافذ پوست    يبر رو  وارهانگلممکن است به صورت    ی روان  يهاحفره
بی210–199به صفحات    د ی ن (مراجعه کنیگتسم خیس عرق  دهد که در طول جلسات  یرا نشان م  يمار) 

  ي جلوتا جایی که نتوانست   درکیم جادیخود ا گرلیتحل يبراي گرحالت متفعنی از پرخاش  نیو بنابرا شد می
به  هرگز    من-پوست  يگرغربالي  خصیصهناخودآگاه او از    شینما  جهینتدر    ببرد؛را پیش  و کار    ردیخود را بگ

     د.رسین ریتفس

بنا    سنریما  هاي بساواییآزاد و دانه  یعصب  هايپایانه  که جاییحساس آن (  يهی از ال  درمیاپ  یسطح  يهی. ال3
  از اشکال   ی ، برخفیزیکی  در برابر حمالت  ندام اطورکلی محافظ این  به  ، نیهمچن؛  کند ی) محافظت ماندشده

 1950aی» (علم  یشناسروان ي برا ايپروژه«، در 1895سال  لیدر اوا  است. از حد شیب يهاو محرك تابش
فرو)[1895] که    صیتشخ  دی،  کارکرديداد  در  با    يمواز  «من»  محافظ    در او  دارد.  ها  محرك  مقابلسپر 

  تصریح مورد را    نی، گرچه ادرمیمانند اپ«من»    که  سازدی) روشن مآ1925( »  دداشتی بر صفحه جادویی «یا
نقش سپر    مادرکند که  نیز اشاره می  1895  ي»پروژه«. در  دهداز خود بروز می  هیالساختار دو  کی  ،کند ینم

حال رشد  در«منِ» که یکنم) تا زمانیدهد (اضافه میکار را ادامه م نیاو کند یم يکودك باز يبرارا محافظ 
-پوست،  یکل  طوربه  .بیابدعملکرد    نیگرفتن اعهدهرب  يبرا  کارآمد   گاهیتکیهخود را به عنوان    پوستکودك  

 مراقبتي  محیط اولیهو    نوزاد  نیب  ياعنوان رابطهرابطه به  نیا.  ساختار بالقوه است  کداراي یتولد    بدواز    من
  گردد. هاي زنده برمیرسد که منشا دیرین این ساختار به پیدایش اولین اندامنظر می. بهشودیدرك م از او

  ن یستات سیفرانسدهد.  هاي استعاري گوناگونی را نشان میروي و یا نقصان در عملکرد سپر محافظ نمایهزیاده
. در اوتیسم  هستند   هیو ثانو  هیاولاوتیسم  متعلق به    بیکند که به ترتیم  شریحاز بدن را ت   ریدو تصو)  1972(

،  بودنگاهمن از جمله تکیه-کدام از کارکردهاي پوستشکل وجود دارد که در آن هیچیک «من» آمیبی  اولیه
پوست  در اوتیسم ثانویه نیز یک «من» سخت  شکل نگرفته است.  هیالساختار دو  ادربرگیرندگی، سپر محافظ و ی
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که    من-پوست  يعملکردها  ازشده را گرفته و  م جاي ظرف گموجود دارد که در آن یک الك سخت و محک 
  . کندیم يریشوند جلوگ  جادیا د یبعداً با

    :شودیبه دو صورت ظاهر م یروان  مزاحمتاز  دیوحشت پارانوئ

ر  افکگذاري ادرحال جاي  ی: کس2گذاررثا  دستگاه  ) ب(   ایافکار من است  دزدیدن  حال  در  ی: کس 1گزندزنی )  آ(
 .  ی استوجود دارد، اما ناکافظرف دربرگیرنده  سپر محافظ و   کارکرددو مورد    هر  . در استمن    سر در  (مختلف)  

  افتد که زمانی اتفاق میمحافظ    ینقش سپر کمک ي  ایفاکننده  يابژهدادن  وحشت از دستشدیدترین حالت  
مادربزرگ از نظر کیفی   نیاگر ا بزرگ کند.) داده است تا نوزاد  ي مادر کودك را به مادر خود (مادربزرگ مادر

گاه کیهایجاد ت  يو ضرورت تجربهامکان    بسیار عالی و کامل از کودك مراقبت کند، به این معناست که اوو کمی  
  آلود مه   ای  يسد دود  کی  جادیابا    مواد مخدر  به  ادیاعتگاه ممکن است  آناست.    را پیدا نکرده  شخصی خودش

ممکن است تالش کند تا سپر    سوژه حل خودنمایی کند.  عنوان یک راههب  یخارج   يهاو محرك«من»    میان
همان چیزي است که    نی. ا(روپوست) تکمیل کند  درمیو نه اپ(غشا میانی پوست)  بر درم    ه یتکبا  محافظ را  

  . نامدمی »تیزره شخصویلهلم رایش « و ی» عضالنپوست دوم استر بیک آن را « 

ها  ورود آناز  که مانع    یاجسام خارج   نمیا  زیتما، با  کند یسلول محافظت م  تیاز فرد  های اندامسلول   يغشا
  ف یها مجاز است. پوست انسان طارتباط با آن  ای  رش یمکمل آن هستند و پذ   ایکه مشابه    يشود و موادیم

ممکن است    هانیکند. ایم  جادی، رنگ، بافت و بو ایظاهر سطح  ق یرا از طر  يفرد  يهااز تفاوت  ی قابل توجه
 امکان   نیها به ما ا. آناندازه قرار بگیرندازدچار تحریک روانی بیش  یاجتماع  اقعدر و  ایو    یفتگیاز نظر خودش 

و   اده د صی، تشخمیوابسته هستها و به آن م یشان داررا که دوست  ی، کسان گریافراد د انیدر م دهند که یرا م
به  مانخود فردرا  کن  یبا پوست شخص  يعنوان  کارکرد پوستبه.  م یمطرح  منوال    سازي شخصیمن  -همین 

معرفی  )  اچ  1919(  د یتوسط فرو  «اسرارآمیز» که. وحشت  عهده دارددر آن را به  یگانگیاحساس    جادیو ا  «خود»
به  شد  مربوط  ملموس،  م  خطري  باعث  که  مرزهاي  شود  یاست  آن  «خود»  فرددر  بیت  در    نیاز  برود. 
خطرناك قلمداد  شدن براي درك ،ستین  زیچندان متما درونی  تیکه از واقعبیرونی    تیواقع  تمام ،  یزوفرنیاسک

تواند  یمرود، «خود»  از بین می  تیتمام احساس واقع  افراطی که در آن  اندیشیمصلحتنوعی    اشود و تنها بیم
  را حفظ کند. اش یگانگی

در    ی حس  يهاانداماست که    ییهاها و حفرهسهیکي  دربردارنده  تشکیل شده است که  سطح   ک از ی. پوست  5
است    یسطح روان  ک من ی-اند، البته غیر از اندام بساوایی که در خود اپیدرم قرار دارند. پوستجاي گرفتهآن  

پوشش    ي اولیه  نهیزم  مقابلدر  هایی فرمعنوان  ها بهشود آنیباعث مو  داده    وندیهم پهرا ب  یکه احساسات مختلف 
 : بساوایی آرایش بگیرند

 
1. persecution 
2.  the influencing machine 
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  يفلسفه  مرکز اشتراك حواس در(  »می عقل سل«  ير یگاست که منجر به شکل  من-پوست  حسی بیناعملکرد    نیا
 کارکرد دچار نقص  نیا  اگر  است.بوده  حس المسه    شه ی آن هم  یمرجع اصل   يشود که نقطهی) مییقرون وسطا

را ترس متالشیباشد،   بهبدن  عبارت  )؛ بهMeltzer   ،1975(گیرد  تر فروپاشی فرا میطور دقیقشدن و یا 
اندامگرید از  ترس  حس   يها،  از    آشفته  شکل بهکه    یمختلف  مستقل  نقش  یم  عمل   گریکد یو  بعداً  کنند. 
در    ياکنندهنییتع تابو  که  می  همسالحس  را  بساوایی ایجاد  پوشش  سوي  از  که  وقتی  گفت،  خواهم  کند 

به و  درحال پیش  حسیدرون  يفضاسوي  دربرگیرنده  است  برا  نهیزمروي  م  يسازمادن  يرا    در .  کند یآماده 
به  يسازکپارچهی  شناختی تن-عصب  تیواقع انسفالون    ی مختلف حس  يهااندام  از  آمده دستاطالعات  توسط 

اکتودرم است (که    تر،طور گستردهبه  ای  يمرکز  یعصب  ستمیاز س   یتابع   حسیتیبینا،  نیابنابر  گیرد؛صورت می
نقش    نیا  یروان   تی). در مقابل، در واقعیابند توسعه میطور همزمان  از آن به  يمرکز  یعصب  ستم ی پوست و س 

که اتصاالت   اولیهسطح   کی  شود؛بازنمایی می زمینهدر پشتپوست   یالیخ  تصویرناشناخته است و در عوض، 
  . ند اآن مستقر شده يبر رو یحس 

طور کلی،  ي جنسی) در اندام مادر است. بهي یک تابش روانی لیبیدینال (وابسته به غریزه. پوست کودك ابژه6
شهوت    يتجربه  يرا برا  نهیکه زم  همراه استتماس پوستی مستقیم  ها با لذت  مراقبت   ریو سا  هیتغذ   بخش

لذت    .دهدقرار می  یلذت جنس  متن همیشگیپیشعنوان  را به  یپوست  يهالذت  و  کند یهموار م  خودانگیخته
  ه ی) که السهی ک ای برآمدگی و محل  در ( گیرد موضع میخاص   يهاروزنه ا ی پذیرمناطق نعوظ ی در برخ جنسی 
-وستشود. پمی اثر  باعث افزایش تحریک    یمخاط  يبا غشا  میتماس مستق  ا، و یتر استنازك  درمیاپ  یسطح

داراي رشد    يکه اگر فرد  ی، سطحسازدمیبرآورده    یجنس  کیاز تحر  تیحما  يبراسطح را    کیعملکرد    من
  صیرا تشخ  یت دو جنس  ن یتفاوت بتوان  گونه میاین  . ردیگیآن قرار م  يروزا  نواحی شهوتباشد،  متعادل    ی جنس
  که درصورتی ،عمل کند  صورت خودبسندهتواند بهمیکرد کار نیا اجراي. شدگی را طلب کرد مکمل نیو ا هداد

لیبیدو-پوست روانی  تابش  تمام  من  به  خود  وسط  یرا  کردهح  باع  جذب  کامل  و  پوشش  یک  ایجاد  ث 
  که  یجنس يهینظر نیبدون شک اول  ریشه دارد. یکودک يفانتزدر  يکربند یپ نی. اي جنسی شودبرانگیزاننده

است.  ه و بوس آغوشی ي همنتیجه درواقع يباردارپوست است و با کامالً در لذت تماس  یجنس   يرابطهدر آن 
شود (به   لیاضطراب تبد پوشش    ک یبه  هیجانات جنسی   پوشش  نیاممکن است  ،  ارضاي کاملدر صورت عدم  

 ). 250–243 صص  ،د یمراجعه کن زنوبی يمطالعه مورد

ب  تابشروان   اگر ل  ترشیپوست  بهاز  وابستهفتیخودش   یبیدو  با  پوشش هیجانی    باشد،  گی  است  ظهور  ممکن 
  و  ، جاودانه، ریناپذ شود صاحبش را شکستیکه تصور م  . پوششی شود   نیگزیجا  پوششی از نوع خودشیفتگی

،  بلوغ  سنین فرد به    رسیدن محض  نباشد، به  منیکامالً ا  ی جنس  هیجانات   گاهتکیه  اگردهد.  جلوه می  قهرمانانه
طور کامل که رضایت دستگاه جنسی طرفین را در پی دارد،  ایجاد روابط جنسی به يبرا یفکا تیاحساس امن
    وجود ندارد.
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زا باشند موضع درد را بسازند،  که محلی براي تجربیات شهوتجاي اینهاي جنسی بهها و حفرهاگر برآمدگی
سطح اضطراب  تواند  ین مساله میمن را به شکلی تماما داراي حفره افزایش دهند. ا-بازنمود پوستممکن است  

  چندان کند.  دو به لذت  دردتبدیل منظور را به یانحرافات جنس گزندزن را افزایش داده و تمایل فرد به پرورش

 هايتنشانرژي  ، حفظ یروانعنوان عملکردي  ی بهجنس   لیم ي دوبارهدر تضمین تغذیه من-. کارکرد پوست7
توز  ی درون به  عی و  فرعی  ساختریز  انینابرابر در مصورت  آن  در  تماس»    موانع «به    د ی (رجوع کنی  روانهاي 

دائماً    سطحیعنوان  بهبا پوست    )دیفرو  1895  يپروژه هاي  تکانهتحت تحریک  توسط هیجانات خارجی  که 
 .  مطابقت دارد ،گیردقرار می حرکتی-حسی

ا  ناتوانی اکار  نیدر  انفجار دستگاه روان  متفاوتع اضطراب  دو نو  جادیکرد ممکن است باعث  از  ی  شود: ترس 
  روانا یاضطراب ن  ای  ، )1980رك. هرو بوچسن،   ی،  صرع  يدر حمله عنوان مثالحد (بهازشیب  هیجانفشار    تحت
 ود. ش   برآوردهتنش به صفر  به کاهشِ لیافتد اگر میم یاتفاق چه است که  از این ترسمعناي که به

از آن8 که  .  اندامپوست  جا  لمس    يهاشامل  قبیل حس  ،شودیمحسیِ    ت یحساس   و  ، درد، سرما،همسال  از 
با اطالعات   »م یعقل سل«  که بعدا توسط کندیفراهم مدر نسبت با جهان خارج را   یمیاطالعات مستق یپوست

گیرد،  من صورت می-اي توسط پوستاثرات حسی المسه  نگاشتشود.  کنترل می  رهیو غ  يداری ، ديداریشن
عنوان  با  فرانسیس پاشه    اکند و ییاد می  تصویريتابع    ک) از آن با نام ی1975(  یاوالن-سیادیکاستور  رایچه پآن
اکند ازتاب میرا ب  تیاز واقع  اينهیآ  که تصویري  شناسد یم   »وسیسپر پرس « جا که نقش  از آن  کارکرد  نی. 
  .  )1962،  کاتینیشود (ویم تیتقو انهمادر طی، توسط محکند براي نوزاد بازي میرا  ابژه»  شیما«ن

پوستا کارکرد  اساس -ین  یک  بر  است: دوگانه    من  اجتماع  ی شناختستی زاساس    مبتنی  نظر  ی و  از   .
  ک ی   به  متعلق   که   ي، فردیپوست نقش بسته است. از نظر اجتماع  يروبر   تیواقع  يالگو  نی، اولیشناختستیز

  هاي اضافیهیال  ، مدل مو وشیپوست، تتو، آرا  يرو   ینقاش  ،کردن، زخمیدنخاص است با بر  یگروه اجتماع
ي  و وظیفه  کند یعمل م  1یک چندنگاره است که مانند    ايولیها  وستینپمن  -پوست.  شودشناخته می  لباس
بر روي    نوشتار پیشاکالمی «نخستین» یک    شده از رونویسی  يهاسینوشیپها و  گید ی ، خراش محذوفاتحفظ  

 پوست را بر عهده دارد.   

شدن در سرتاسر بدن و سطح  داراز لکهترس  وجود دارد که  کرد  کار  نیا  ابدر نسبت  اضطراب    اي ازهیاول  شکل
نقش توسط  پاك«من»  شرمهاي  و  گلنشدنی  قبیل  از  «فرامن»  از  ناشی  یا  ،  اگزما  بثورات، انداختن،  آور  و 

داستان «گروه  در  کافکا    دوزخی  نیماش شود. و یا مثل  ) را شامل می1954تعبیر بتلهایم ( هاي نمادین» به«زخم
مجازات   ي ماده شده در پوست مرد محکوم،دهیتراش   یِلمان آ قلماهیس   حروف) که با  1914-1919(محکومین» 

  یترس متقابل ، خواب  درعنوان مثال به. رد یکه بم ی، تا زمان کند می حک کرده است  ی تخط  آنکه از قانونی را 

 
1. palimpsest 
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دادن توانایی حفظ  گذارند و یا از دستدر زیر بار سنگین آثاري که از خود برجاي می هااین نقششدن از پاك
  ها وجود دارد.  آن

  

 من -پوست  ه یعل  یحمالت

.  هستند  لیبیدو  يرانهو دوم،    بستگیي دلدر خدمت رانهاول،    ي، در وهلهکه در باال گفته شد   هاییکارکرد  همه
هدف  بوده و    ي مرگرانهدر خدمت  وجود دارد که    من -در ارتباط با پوست  یمنف  یتیفعالتوان گفت که  نمی  ایآ

مقاومت   يمطالعههدف  با  شناسی  یمنیامبحث  در  آمده  دستبه؟ تحوالت  «خود» باشد و    خودتخریبی پوستآن  
پ برابر  ایناعضا    وند یدر  میدر  سرنخ  یک  ما  به  باشد.زن   يهامنداابه  که    جاآن  تا دهد  جا  مرتبط    عناصر  ده 
به  (  ستند یهم ن  ه یشب  کامالً  ن یزم  ي رو  ی دو انسان  چ ی ه  کهکنند  می  د ییتا  ندهریکننده و گاهدا  نیب  يناسازگار

شناختی»  زیست  تیشخص«   یمولکول  ينشانگرها  تی اهمدر درك    نیها همچنآن   ،)ساناستثناي دوقلوهاي هم
با    وند یپ اد ی، به احتمال زتر باشند هم شبیهبه رنده یکننده و گ در اهداهرچه این نشانگرها  اند.کمک کردهبه ما 

  دیسف  جسم مختلف   يهااز گروه یوجود انبوه  ازها شباهت  نیاست (ژان همبرگر) و ا همراه موفقیت بیشتري
مهب نشانگرها  د ینآیوجود  ظاهراً  خود   يکه  تنها  هستند    تیشخص  تمام  بلکهشان  نه  دارا  داوست). را    (ژان 

مفاهدرحال توسل    متوجه شوند  نکه آبدون    اند دریافته  شناسانزیست نه  یمیبه  هستند،  من)  -(مانند خود، 
  جادیا  ي دستگاه روانی اوشناسی ثانویهساخت  لیتکم   يبرا  د ی فرو  نانیاز جانش  ی که برخ  مفاهیمی  مشابه با

  هیچ دلیل و منطقیبدون ناگهان ممکن است  یمنی اسیستم  مکانیسم دفاعیها، يماریاز ب ياریدر بس. کردند
اندام پیوندي است.  بهکند  شروع   از بدن فرد، گویا یک  اندامی  به  است،    یمنیا-خود  تیفعال  کی  نیا  حمله 

و یا ایمنی را علیه    کیمونولوژیاواکنش    کیزنده که    نداما  کی  تی) فعالشناختی ریشه(از نظر    گریعبارت دبه
باسلول ارتش  کار  کند.  یم   تیهداخودش   تماس  از  جلوگیري  به  یخارج   يهابافت  ی  که  تعبیر  است 

دارند.  »خود  ریغ«شناسان  ستیز حمله کند،    »خود «که بتواند به  شود  عاجز می  قدرآن  اوقات  یاما گاه  نام 
- خود  يهايماریاست که باعث ب  يزیهمان چ  نیا ؛د نه ب  رج ارا   آن کامال سالم وجود  تیوضع  ک یاگر در    ی حت

  هستند.  يجد   اریاغلب بس و شودیم یمنیا

و واکنش درمانی منفی برخاسته از تمایل رانه    یمنیا-خودواکنش    نیا  ن یب  اس یقدر    گرلیتحل  کیعنوان  به
افتاده  ژهیوبه  وی  کل  شکل به  يوند یحمالت پ  ریهمراه سابه،  علیه خود این    نیهمچنام.  مفهوم روانی گیر  به 

  شناختی زیست  يهاشهیر )کاتینی(و من-نه  و  من  ا و ی)  اسپیتز( بیعج  و  آشنا  نمیا  زیکه تماام  مساله برخورده
  ی سلول يغشا نیب ايمداخله تیواقع کیاست که پوست، پوشش بدن،  نیامن  فرض، و  دارد در سطح سلول

ها  بودن و یا نبودن یوني خارجیاطالعات دربارهسازي و انتقال  ، مرتبآوريوظایف جمعکه    دهد یم   لیتشک
 ) Ego’s Pcpt.-Cs(  .ادراکی «من»-ی براي سیستم هوشیاريروان  رابطنوان عچنین بهرا برعهده دارد، و هم
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و خطر معکوس    تیامن  يهاعالمت  ياند که چگونه در ساختار آلرژشرح داده  یتن-روان  هاييماریب  متخصصان
ی  بد تلق را  است  خودي  چه   د، آننباش   ضامن امنیتکننده و  محافظت که  جاي آنا بهاین ساختاره  .شوند یم

  ، کننده باشند مختل  نکهآ  يجاناشناخته به  يزهایکه چیحالشود، دریجتناب مها  ز فعالیت آنا  درنتیجه  و  کرده
معتادان به   ن یو همچن يآلرژدر افراد مبتال به متناقض  هايامر منجر به واکنش نی؛ ارسند نظر میبه فریبنده

م آنیمواد مخدر  از  که  براشود  است  م آن  يچه ممکن  اجتناب  باشد  یزي چآن  يفتهیش   و  کنند یها خوب 
 اگزما  آسم وشکلی متناوب میان  اغلب    يآلرژ  که ساختارنیا  تیرساند. واقعمی  بیها آس به آنشوند که  می
  ات یبا جزئتر است  جا حائز اهمیتکه در اینرا  من  -پوست   ي کربند یپکه  دهد  یمرا  امکان  گیرد، این  خود میبه

ي یک حوزه  تا محدوده  است  سهیک-عنوانبه-من-پوست  یناتوان  اصلی کاهش، مسئله  حقیقتدر  .  م دهی  توضیح 
سوي  ی بهرواندستگاه  يبعد دو  شیماحرکت از نمعناي روانی درونی را از نظر ظرفیت و غیره معین کند که به

به    ورود دو حالت ممکن    با  وضعیت   دواین    ).آ  1985دیدیه هوزل،  به    د ی(نگاه کناست    يبعد سه  تصویر   کی
 ، مطابقت دارد.  از داخل و خارجحوزه،   نیسطح ا

هوا  از راخود   هايبدنمبتال به آسم  مارانیب .درونپوشش جسمانی «من» از  احساس  ياست برا یتالش  آسم 
م جایی  کنند یپر  پا  جسمی  هايمحدوده  ندشو می  قادرکه  تا  از  را  ک  یینخود  حدود  از  و    رده احساس 

را در معرض    شانخوداي،  متورم کیسه  یک «خود»  منظور حفظ احساسبه  مطمئن شوند.  خود  يافتهیگسترش
  يتوان در مطالعهیرا م  نیا  دهند.میقرار  دن  شخفهو درنهایت    طیبا مح  یتبادل تنفس   تمیرکردن  خطر مسدود

دردناك پوست،    يهاجراحت  همراهبه  اگزما  ).د مراجعه کنی  131–126پاندورا مشاهده کرد (به صفحات    يمورد
  ی است تالشجنسی    جانات یهي  پراکندهو    حرارتی   پوشش حال    ن یعو در  یزرآمیتحقظاهر  ،  زمختیاحساس  

  از بیرون.  »خودجسمانی «احساس سطح  يبرا

  ی روان  کارکردرسد.  یبه اوج خود م  کیتناقض آلرژشرایط م،  یزوفرنیاسکمبتالیان به    ژهیوها، بهشیپردر روان
  ی عی به عملکرد طب  اعتمادچنین،  هم است.  کیولوژیزیضد ف  یپاسخ   يتحت سلطه)  1983آن به تعبیر پل وینر (

  ه زند ه  چآنشود؛  یم   صورت یاست مصنوع  ی عی طبچه  آن  ، است  نداشتهوجود هرگز از اول    ا رفته و ی  ن یاز ب  نداما
  . دشویخطرناك م  آید،شمار میخوب و مفید به  یزندگ  يبرا  در زندگی وچه  و آند؛  رس یمنظر  به  ماشینی  ،است

تناقض   و شده  جسمانیدرك عملکرد   فیباعث تحرمحور  این تناقض عملکرد روانی از طریق واکنشی چرخش
سازد که  من این مفهوم را متبادر می-ي پوستي زیرالیهدهندهتشکیل  تناقضم  ي کربند یکند. پیم   تیرا تقو

  آید.  دست نمیبودن هرگز بهجانو بیدارواقعیت، جانوبیداري، رویاوتمایزهاي اساسی در موارد بین خواب

نشان    ماریبیک  را در    کردکار  نیا  یاز چگونگ  ايبسته  ينمونهب)    1982یوریدیس (آنزیو،    يمورد  يمطالعه
  ی اساس  فیاز وظا  یکی  دهد.یمرا بروز    یاز نظر روان  بودنخطردر اما احساس  نیست،    شیپررواندهد که  می

  هاي زنده منداا  زیآمتیو موفق  ی عی ها به عملکرد طببازگرداندن اعتماد آن  ی مارانیب نیچن مواجهه باکاو در  روان
  ؛ د)ساز  آن را برآورده يازهایکه ندریافت کند  اندازیک پاسخ طنین پیرامون خود طیکه از مح یشرط (به است
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 يکار انتقال  در دام فرآیند متناقض گرلیتحل گرفتارساختن يبرا مار یب ودآگاه ناخ يهاتوجه به تالشبا اگرچه
  ) ب  1975آنزیو، به   د ی.  (نگاه کنشودو درنهایت، باعث شکست خودشان می است يفرسا و تکرارطاقت

  يدهیبه پد   وارانگلصورت  ممکن است به  کهی  رواني  دربرگیرندهظرف    بهحمالت ناخودآگاه  ي من  به عقیده
ي درونی و رانه  نشانگرهايکه با  شوند  عب میمنش  »خود«از    ییهاقسمت  از  شود،  لیمتما  هااندام  ایمنی-خود

ي سطحی آن  ها به پیرامون «خود» تبعید شده و در الیهجا، آناند. درایننهاد درآمیخته شده  گرخودتخریب
بهبندي/ محصور میمن) کیسه-(پوست تداوم پوستشوند؛ سپس  از بین می-تدریج  را  و  من  انسجام  و  برند 

منحرف با  را  آن  عملکرد  میکنترل  تضعیف  آن  اهداف  درنتیجه،  سازي  را    «من»که    ی الیخ  پوستکنند. 
را  فرآیند    نیتوان ایم .  شود یم  لیتبد   کننده، سوزاننده و نابودگر کننده، خفهلباس مسموم  ک یپوشاند به  یم

  .  د ینام  من-پوست  یسم کارکرد

 گر ید کارکردهاي

دهد که  نشان میپوست  شناختی  کارکردهاي زیست  را در نسبت با   «من»   یکرد روانکارهشت    فهرست  نیا
  ترِ شیبگسترش هرچه  توسعه و    يبرااین فهرست    ؛کند یفراهم محقایق    شیآزما  يرا برامنفذدار    ياشبکه

 باز است. خود بدون محدودیت و 

سا  در با  به آن  یپوست  يکردهاکار  ریرابطه  اشاره نکرد که هنوز  به    هايخوانشتواند  یمی  کی  م،اهها  مربوط 
 دهد:  شنهادیخود را پ  يبعد  يکردهاکار

 کرد. اما همانطور    سهیکرد حافظه مقاکارتوان با  یها) را میعنوان مثال، چرب (به  يسازرهیذخ  کردکار
و به «سطح» که    دکنیم  دستگاه روانی ظهور   ار یناهشي  منطقهامر در    ن ی، اشتاصرار دا  دیکه فرو

 ادراکی است ارتباطی ندارد.  -متعلق به سیستم هوشیاري

 
 ي «من» که حوزه  یدفاع  يهاسمی مکان  د ی تولبا  توان  یناخن) را م  ایعنوان مثال، مو  (به  دیتول  کارکرد  

 . کرد  سهیمقااست  ناخودآگاه  یحت  ای هشیار ونیز  نیمهخود 

 
 با کارکرد قبلی مقایسه شود، چراکه عمل  تواند  یها) ممون وفر  ایعنوان مثال، عرق  انتشار (به  کارکرد

با  توجه داشت که    د ی اما با  «من» بوده است.  یدفاع  سمی مکانهاي  ترین شیوهکهناز    یکی  یفرافکن
  بندي عنوان غربالگر، مفصلمن به-ام، کارکرد پوستبراي آن نامیدهکه    ايویژه  شناسیساخت  يهکریپ

 ). 210–199ن، ص یگتسم، و 72–71، ص النور يبه مطالعات مورد د ی (رجوع کن . ودش 

  يساختار  يهایژگیو  با) را  ی نداشته باشندواقعکارکرد  (اگر  من  -پوست  تمایالتاز    ی توان برخیم  نیهمچن
ندارند،ویژه کارکردي  از پوست که دیگر  ابه.  کرد   سهیمقا  اي  مثال،    ن یتربزرگکه پوست    تیواقع  نیعنوان 
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  ی دستگاه روان  تمام   دهی شپوش   يبراترین اندام بدن است با ادعاي «من»  شته و سنگینرا دامناطق سطحی  
  ی و خارج   ی داخل  يهیدو الهر  به  لیطور مشابه، تمابهمطابق است.    در کارکرد خودوزن    ترینبودن سنگیناراد  و

انواع  من  -پوست پوششو  عضالنی(حس  ی روان  يهاگوناگون  ری،  که  کیتمی،  می)  جاي  بین  آن  ،  گیرند در 
داده شده در    حی(توض ي اپیدرم، درم و هیپودرم، مقایسه شوند.دهندههاي تشکیلسازي الیهبا شبکه توانند یم

 يهابا وجود تفاوتبه یک اندازه  آن ممکن است    يکردهاکارو تعدد    «من»   ی دگیچیپ  باال)   18- 17صفحات  
عنوان مثال، تراکم انواع به. شود  هیتشب گرینقطه از پوست و نقطه د  کی نیو عملکرد ب ساختاربه  يادیعمده ز

  . ره یو غی حس هاي جسمک ای د ومختلف غد 

 

 ی انحراف  سمی از مازوخ اينمونه

 م.ا آقاي: يمورد  مطالعه

  نیاز انتشار اول و پیش 1977-1972در تاریخ بین  دو موزان    شلیم م.  که توسط ا آقاي  یینسبتاً استثنا مورد
  موضوع و صرفاً    داشت ن  يکاوروان  اي باچنان مواجهه،  گزارش شد   ) 1974من در سال  -پوستمربوط به  ام (مقاله
من  -حال، پیرو بحثی که در ارتباط با هشت کارکرد پوستبود. با اینهمکار    آن   با  ی خصوص  يگووگفت  یک

که    ییکردهاکار  يهمه  باًیچگونه تقربازنگري کرده و نشان داد    توان آن راداشتم، باتوجه به تحقیقات قبلی می
  بیآس   سمیمازوخ  شدید موارد    ) درشودتایید می  می مستقریطور غبها  همیزان اعتبار آنام (که  ذکر کرده تاکنون  

 . شود یمتوسل م  یبه اقدامات انحرافآن کارکردها   یابیباز يچگونه سوژه برا کهنیا و است، دهید

شکلی  داري پوست بهحفظ و نگه  کرداست اما نه برحسب تصادف، کار  ییویکار رادبرقیک    کهآقاي ام.    يبرا
  جادیا  ايثانویهپوست  دنبال آن  به  ایمن شده است،  آنسراسر    دراي  فلزي و یا شیشه  با درج قطعاتتصنعی  

اش وجود  یها و آلت تناسلضهیب  وندر  هایی که درسوزن  ژه یوبه  نه از جنس عضله بلکه فلز است؛ شود که  یم
  ش بر چنین هم و قرار گرفته بود  یشهازیر بیضهو آلت در نوك  يفوالد يدو حلقه توسطها داشت. این سوزن

او تجاوز    ست یساد  ک توسط ی  کهزمانیتا بتواند  تهیه شده بود    کمرش از پوست  مانندي  تسمه (دگرآزار) به 
  ي خداي  مضمون افسانه  ،اسیمارس   ی ونانی  اسطوره   از تجلی    ک . یشود هاي قصابی آویزان  از چنگک  شود، می

    ).53(ص  اش خواندیم دربارهشده که قبالً  زیآوحلق

پوست  کارکرد   شکست  تنها  -دربرگیرندگی  نه  و    ی میقد   ي هایسوختگ  شماریب   يهازخم  محلدر  من 
سطوح مشخص  از    یبرخساختن  مسطحبا  چنین  ، بلکه همقابل مشاهده نبود  اوبدن    تمامموجود در    يهایدگیبر

ناف  هاي خاص ( ، مسدودسازي حفره)ي اره فلزشده با  بریدهراست   يکوچک پا  انگشت ،  شده(پستان راست پاره
در  .  مشهود است   )آلت (مقعد، دهانه  سازي غیرطبیعی برخی از مجاري خاص  و بزرگاز سرب مذاب)،    شدهپر

کارکرد دربرگیرندگی (پوست از جنس  با   من)  -این حالت،  مداوم پوششی  فنون    ابزاراز طریق  رنج  خلق  و 
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نبوغ و وحشگسترده و فراوان   پوست    فانتزي  دیمنحرف با  ستی مازوخ  کشود؛ ی ي بازیابی میگریشکنجه، 
 . کند  يسازمن خود را باز-نگه دارد تا بتواند پوستزنده  پیوسته  شده را پاره

که راه بازگشتی وجود   جا، تا آنشودیاستفاده م ءسو يادیزمیزان  به  سپر محافظکرد از کار، یحالت  نیچن در
(او   گشت برمین نقطه  ایاز  شکلی ایمنو به پیوسته. مآقاي ا  اندازد.خطر میهاي زنده را بهندامانداشته و جان 

  یافتن در، او بود همراهکه  شاما همسر جوان .)کشیدمیکارش به جنون و نه شد   يجد   يماریب  کی می تسل نه
مازوخ  نیا نت  بود،  سهیم  یستیانحرافات  فرط    ییهاشکنجه  يجهیدر  از  بود،  شده  متحمل    درماندگی که 

  آقاي ام. دست بسیار باالیی در قمار با مرگ رو کرده بود.  درگذشت. 

فردیتیگانه  کارکرد و  «   بخشیدنسازي  طر  »خودبه  از  م  ییهارنج  قیتنها  جسمیحاصل  هم  که    انی شود 
  ند، مانیمواد دفعخوردن  پوست و ریدر ز تنی ریغ  اجسام اصولی الحاق) باشد. ری(تحق ی(شکنجه) و هم اخالق

  زیتما؛ در نتیجه،  کرد تا چه اندازه شکننده استکار  نیدهد که ایم  نشان  ، جنسی خویش  کی مدفوع شر  ایادرار  
قابل  کرد  کار  نیبدون شک بهتر  1. «بیناحسیت» رودیسوال م  ریزپیوسته    هابدندیگر    وبدن فرد  کرد  کار  نیب

  سازگارخوب    ار یبس  یو هم از نظر اجتماع  ياحرفه  شکلبهم. هم  ا  آقايدهد چرا  یم  حی توض  کهاست    توجه
  .  شده بود 

ند،  ه بودحفظ و فعال شد   ز ین یجنس  لیم  ي مدوامتغذیهو    ی جنس کیتحرنسبت با در   من-پوست  کارکردهاي
،  گشتبرمی  ي خودانهنحرفم از تمریناتم. ا آقاي یکه در باال ذکر شد. وقت ي د یشد هاي رنج متیبه قتنها اما 
به    دخول  ق یطر  از. او  دند ی بخشمینشاط  و  ابه  ها  فعالیت  آن  ، هخست  ظاهرا  ی حتو نه    غمگین و افسرده بودنه  

زننده تحریک    يهاصحنه  يتماشاي  وسیلهبه  تنها  سپسو    خودارضایی   قیدر ابتدا از طررسید بلکه  ارگاسم نمی
اش  تمام پوستکه  زمان  هم  گیرد،میقرار    ستیساد  ک تجاوز ی  را که تحت  همسرشدیدن    عنوان مثالبهشد،  می

ي  که در باالترین نقطه  ی وقت  شود.  کی با درد تحر  ستتوان یم  م بدنح  وتمام سط«  :شد یم  کیتحربا شکنجه  
از آن، احساس درد داشتم…[  رسیدم  میانزال  به  ،  بودمدرد     صص   ،1977،   موزان(فقط همین.»  ،  ] پس 
133 –134 .( 

 يهااز تتوصورت،    آقاي ام. به استثنا. تمام بدن  گرفتصورت می  یفعال شیبشکل  به  هانشانهت  نگاش   کارکرد
.  » د ی خوش آمد   جانیا  اعالء به   هاي«آلتنوشته شده بود:    اش باسن  ي، رومثال  يپوشانده شده بود. برا  يشماریب

استفاده  م اززن  یکمثل «،  »امزنده کثافت کیمن «  »،سم ی زنده باد مازوخاش نوشته بود: «شکم و هاران يرو
ها گواهی بود بر شکل خاصی از همانندسازي  نشانه  ن ی). تمام ا127(همان، ص    رهی» و غآد، حتما خوشت میکن
  از مخارج ارگاسم    لذتي تجربه  يبرا  گرانید  بهفراخوانی و  که با ارضاي تمام سطح پوست  زنان  بدن    ی آناتومبا  

 . بهره بود بیکه خود  از آن  همراه است ) مقعد و  دهانمثل مختلف (

 
1. intersensoriality  
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  رسد. من به اوج خود می-گر پوستتخریب-که کارکرد خودزمانی    یعن ی  ،امخوانده  یچه آن را سم آنو در انتها  
در  است،    مرگ ناپایدار  وی  زندگي  رانه  ن یشکاف ب  اگرچه شود.  یمخرب م  يندهاآیپوست منبع و هدف فر

به  نزدیک بود  با مرگ   يکه باز يااست. در نقطه شدهو تعریف کامالً مشخص ايمسئلهها پریشنسبت با روان
نشده  «رام  شکلی لیبیدو بهکرد،  میرا متوقف    کردنشکنجهجنسی سادیست وي    کی شر  شود،   ی بدلخودکش
افی  ک  یشناختاستعداد روان  دست کم  کرد.میارگاسم خود را تجربه    .ام  شد و آقايحاصل می  وار»و دیوانه

  ن یدر آخر  شهیهم  ستیسادو معتقد بود که: «یک    داشتعنوان شریک جنسی  به  يافراد  نیانتخاب چن  يبرا
ا  ود  شلی م  نظر).  137(همان، ص  »  د کش یماز کار دست  لحظه   آمدن  حرفهب  او  يآرزو«:  ین بود کهموزان 

 گررانیوو  قادر مطلق    يجوو منحرف، جست  براي یک مازوخیستکنم:  یاضافه م و من    لق است»،قدرت مط
پوست  در این فرد ،  خیر است.  لذت ي ي تجربهخود الزمهکه  یابی به فانتزي شهوت مطلق است دستتنها راه 

ي  لحظهدر  ها را  آنفرد  رود و  ینم   نیاز ب  ریناپذ برگشت شکلبه  من-ي پوستکردهاکار  شود،نمیپاره  تکهکامالً  
  انگیز»ي شعف«انگاره  ک دهد یها را از دست  اي که نزدیک است آنکند. درست همان نقطهبازیابی می  مرگ

اندازه    يفتهیخودش   کارکرددر    که  کند یم  جادیا ي  در مرحلهکه الکان  طور  همان  .است  روشنآن به همان 
 . شود یاحساس م جسم و هم در روان در هم   کهرا، چدتری شد  ار یاما بس دارداي از آن پرده برمیآینه

این  دوارمیام کار  تا  اجاي  که  باشم  و    واژگونی،  مثل شکاف  شده شناخته  یدفاع  هايمکانیسم  نینشان داده 
معیوب،    کیو ارگان  یروان  يکردهاگی در کارفتیخودش ازحد  »، یعنی تابش روانی بیشخود« در برابر    رانه  چرخش

  پیوسته و  باشد دست آورده  هخود را ب  یکرد اساسکارهشت آن   من فرد-که پوست زمانی موثر خواهد بود  تنها
ي لذت شدیدتر بازیابی  منظور تجربهاین کارکردها به  يدادن دوبارهدستاز  نمایششده و  پارهتکهپوست    يفانتز

با   است، اساساً  ي ضرور  ی استقالل روان  يتوسعه  براي  خود که از آن    ی داشتن پوست  فانتزي  . کند زنده  ها را  آن
که    استمعند بدان  خوپوستی از آن    که داشتن  دلیل وجود یک فانتزي پیشینهمراه است؛ بهگناه    احساس

تا   گرفتهآن را پس  ، و درواقع بهتر است به آن شخص اجازه دهد تا  گرفته است  يگریرا از شخص دآن  فرد
  . مند شودخود نیز سرانجام از لذت بهره  ها لذت دهد وبه آنوسیله هم  بدین

 هاي مرطوب پوشش

 1بندي بسته

  ي بند بستهپزشکی  روان  آییناساس  برروش    نیا  است.  يجد بسیار    يهاشیدر درمان روانپر  روشی  بندي»بسته«
ی  درمان يخاکسپارمناسک    با  یتشابهاتچنین  هماما  ي قرن نوزدهم است،  در فرانسهمرطوب    يهاه ورقافراد میان  

پزشک آمریکایی، مایکل وودبري، یک روان  1960در حدود سال    .ی داردراهبان تبت  یخی  يهاو حمام  قایآفردر  
اش  بیمار در لباس  ي شدهبندي مهرومومبه بسته  از درمان را  يگرید  يجنبهمعرفی کرد و  در فرانسه  روش را    نیا

 
1. pack  
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  شده ضافهاتکنیک    نی. اهاتوسط آن  نشد احاطهو    یکادر پزشک  یک ینزددر    ماریب  يروش نگهدار؛  اضافه کرد
 : دش   اي است که در ابتداي این مطالعه مطرحشاهدي رسیده از غیب براي فرضیه

و  ی است  بر سطح بدن مبتن  شناختی که ستیزی  ک، ی دوگانه است  وارگیانگل  کی  يدارامن  -پوست
و چیزهایی  شخص  شان جمع آن که حواساز مردم  ی  گروهي  یکپارچه  تیحماي  برپایه یاجتماع  کی

 کند.  لحظه تجربه می است که در آن

تواند براساس ترجیح خودش برهنه  بیمار می  .ندانپوش یمرطوب و سرد م هايرا در پارچه ماریب  يپرستار کادر
  پا، گرچه ودستاز جمله را بدن   تمام بندند، و بعدطور جداگانه میپاها را بهودستابتدا و یا با لباس زیر باشد. 

  تقریبا  و  دهد تا دوباره یاجازه م  اوبه    که  شود یم  ده یچیبالفاصله در پتو پ  ماریسپس بگذارند.  را آزاد میسر  
احساس  که  چه را  آنو آزادند    مانند یم  یباقدرازکش    وپنج دقیقه به حالتبه مدت چهلها  ، گرم شود. آنعیسر

و    مورد عواطف، در هر  اند نیز آن را امتحان کردهکه خود    کارکنان  يبه گفته، بر زبان بیاورند یا نه.  کنند یم
  ی سختاست که کلمات به  آورشگفتو    د ی شد   کند چنانتجربه می  شدنبنديطول بسته  درفرد  را که    یاحساسات

از  شان با نگاه ،کنند یخود لمس مهاي دستشده را با بنديبسته  ماریپرستاران ب .دنکن انیرا ب هاآن  توانند یم
این هستند که ببینند  مشتاق  نگران و  ها  آن؛  دهند یپاسخ م   گویند، میکه    يزید و به هر چسن رپیسوال م ها  آن

  حسادت کند که  یم  جادیرا ا  يقدرتمند گروهی  چنان احساس    بندي»بسته. روش « گذرد یمدرون بیمار    درچه  
  پوشش جسمانیکه  نیا،  کند یم  دییتأرا  م  ي دیگرمساله نظریه  ن یا.  د سازیم  ختهیکارکنان برانگ  ردیگ  را بین 

سازمان عامل  گروهکنندهدهییک  میان  در  روانی  ناخودآگاه  از    1981،  وی(آنزهاست  ي  پس    دوره   کی ب). 
احساس قدرت    شده بنديبسته، فرد  بودن-سرما-يمحاصره-دراز احساس کامالً    ی ناش   نسبتاً مختصرِ  اضطراب

  . کندیم را تجربه و کمال جسمانی و روانی  مطلق 

  آن توسط برخی وجود  فرضیه  ه  ک  یه استلوانامحدود    یروان   »خود«  تمگرد به سعقب  کی  نیا  مني  به عقیده
،  این مساله با تفکیک «من» جسمانی و روانی متناظر استشود که  یگفته متایید شده است.  کاوان  از روان

  ،ویبه آنز  د ی(نگاه کن  هنرمندان خالق تجربه شده است  او یعرفا    ایگروه    ک ی  ياعضا  توسطچه که  مشابه آن
هر  موقت  خوشیاحساس    نیا  .) آ1980 اما  بستهاست،  عمل  که  میبار  تکرار  ب  شودبندي  پیدا    يشتری دوام 

ها به طول  ممکن است سال،  سه جلسه در هفتهاحتساب ، با  آن  ينهاکاو(درمان کامل، مانند مدل روانکند  می
 انجامد). بی

  ل یبه دلکه  (  ی حرارت  پوشش  ک ، یدهد یرا م  ايگانهدوجسمانی    پوشش احساس    ماری به ب  بنديبستهروش  
را کنترل  بدن    ی داخل  ي) که دماشود گرم میسپس    و  ابتدا سردبا محیط سرد،  از تماس    یشدن عروق ناش گشاد

شکل  وضعیت به  نیا  اند).شدهکه سرتاسر پوست محکم بسته  ی مرطوبي  هاپارچه(پوشش بساوایی    ک یو  کند  می
هاي  شناسی، این یکی از ساختکند یم  يبازسازصورت جدا و همزمان همراه دیگران  موقت «من»ِ بیمار را به
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 يغشاها«ارتباط به    نی، در ابنديمتخصص روش بسته  کی)،  1981کلود کاچار ( من است.  -مربوط به پوست
 ). 1981، زیلوئ  يد انیدا  به  د ینگاه کن  نیهمچن( کند میاشاره  ی»زندگ

شان به  یکه تنها دسترساستفاده شود ناشنوا و الل ، شیپرکودکان روان این روش برايممکن است  نیهمچن
ها  آنبه    بندي یک «پوشش اضطراري» رابسته. روش  است یک ارتباط موفق با دیگري از طریق حس المسه  

از  . رد یگیها را مآني  هاي بیمارگونهپوشش يجا ی مدت  يو برا بخشیده ساختار  ها  به آنکه   دهد پیشنهاد می
را  کننده و صداهاي بلند  از کارکرد دفاعی خویش نسبت به حرکات تحریک  یتوانند بخشی ها م، آننیا  قیطر

.  کنند یمقاومت م  شدنبنديبستهها در برابر  ابتدا آنه و احساس یکپارچگی و سکون را تجربه کنند.  دررها ک
  شود. یها مدر آن  فرديمنحصربهو خشونت  دیوحشت شد ایجاد کودکان باعث  نیا کردنساکت يبرا  تالش

  

 دیدگاه سه  

تا  شده است    يزیربرنامه  ياگونهنوزاد به  بدن  دهد. اول،یسوق م  دیدگاهسه  سمت  مرا به    بنديبسته  يتجربه
کردن  تجربه  ی برايراه د ید، بانمناسب در دسترس نباش   یحس  هايدادهرا تجربه کند. اگر  پوششی دربرگیرنده  

ی نیگزیجاي ي بیمارگونههاپوشش  يدهندهمساله نشان  نیا.  کند  دای دارد پ  ار یکه در اخت  يگرید زیآن با هر چ
ي انرژي غریزي  شدهکنترل  هیتخل  يبرااند که نه  هایی تشکیل شدهمحرکه و نیروناهماهنگ    ياز صداهااست که  

 اند.  ها تعبیه شدهاندام پذیرسازگار ياز بقا نانیاطم بلکه

«من»    نیاز تفاوت در سطح ساختار ب  دشویافت می  انیمربو    نیمراقب  انیکه م  یمتناقضهاي  دوم، ایستادگی
  تفاوتکه در آن در وضعیتی بغرنج  گرفتاريها از ترس آنچنین همو  آید وجود میبه ها و کودكآن جسمانی

 شود. ی حاصل میذهن  هايیرود و سردرگمیم نیاز ب

انرژماساژ،  بندي(بسته  ی»اورژانس   «پوشش بر    یسوم، درمان مبتن )  مواجهه  يهاگروه  او ی  یست یز  درمانیي، 
با    ياطور دورهبه  تواند ي میعاد  مردمدر  است که    ده یپد   کاز ی  یافراط  ينسخهاین    .دارد  یاثر موقت  کی  تنها

تجرب از  تصدیق    یجسم   اتیاستفاده  جهت  در  پوست  بنیادین  احساس و  یک  ؛  شود  ییشناسامن  -داشتن 
   دهد.شان مین  فقدان دیدر موارد شد ی را جبران نیگزیجایک  پیدایش  ضرورت ،نیهمچن
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الگویی کارل یونگ، شناسی کهن روان   
  1ادبیات و معناي غایی 

  2دیوید جی. لی 

  نظریان برگردان: حسین 

  
ها با ویژه ارتباط آن به    الگویی کارل گوستاو یونگشناسی کهنهاي روان نظریه  اعتباربه بررسی  3در این مقاله

،  شدهخواهم پرداخت. این جستار با مروري بر زندگی یونگ آغاز   -موضوعات غایی در ادبیات و مطالعات دینی
  :  پاسخ داده خواهد شدسپس به سواالت زیر 

 الگویی، به خصوص فرض علمی آن در  الگویی یونگ در پشت نقد ادبی کهنشناسی کهنروان
 الگوها در این فرایند چه بود؟ش کهنو نق 4سازي روند فردیت

 
   الگوها چه بود و این  ادبیات داستانی به عنوان منبع کهن  رویکرد یونگ در تلقی از نظریه و

 ؟توسعه پیدا کردگونه  الگویی در نقد ادبیِ پس از خود چهنقد ادبی کهن
  

 ادبیات و کهن الگوها  سازيیتفرد  با رویکردي دین، به ویژه مسیحیت،  ي یونگ دربارهنظریه ،

  چیست؟ 

 شناسی، عرفان،  فراروان"در    ترازهایشهمالگوهاي دینی خود را با  ني کهگونه یونگ نظریهچه
 ارتباط داد؟ ٥" ي شرقی کیمیاگري و اندیشه

  
 اند؟  الگوها در ادبیات، و دین کدامي کهنهاي یونگ دربارهبرخی از نظریه 

 
1 Carl Jung’s Archetypal Psychology,Literature, and Ultimate Meaning 
2 David J. Leigh,Seattle University, Seattle, WA 98122, U. S. A. 
3 ©URAM Volume 34, nos. 1-2, 2011, Published 2015; 
https://www.utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/uram.34.1-2.95 
4 individuation 
5 Parapsychology, Gnosticism, Alchemy, and Eastern Thought 
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 )١٨٧۵-١٩۶١(زندگی و کارهاي کارل گوستاو یونگ 

به دنیا آمد، فرزند وزیر اصالحات پروتستان، یوهان  ١" کسویل سوئیس"در   ۱۸۷۵ي ژوئیه  ۲۶کارل یونگ در  
جایی  - بزرگ شد   5، روستایی در نزدیکی بازل 4هونینگن-. کارل در کالین3و همسرش، امیلی پریسورك   2یونگ 

ي  پدرش در میانه  -کرددر مدرسه تحصیل می  ۱۹۰۰تا   ۱۸۹۵  که قبل از تحصیل پزشکی در دانشگاه بازل از 
 7گرایی آشفته که تردید مذهبی و جزم  ٦" کالونیست"درگذشت، یک واعظ    ۱۸۹۶تحصیالت کارل در سال  

ي او از خدا وقتی که هنوز یک پسربچه بود و آلتی ذکور را در  زدهترس شبح .کارل جوان را به دین سوق داد
پوش،  خرقهسیاه  8خورد وحشتناك با یک کشیش یسوعی سنین نوجوانی در یک بر   خواب دید، و به دنبال آن در

گی خود با مفاهیم  و پس از آن در یک خواب نمادین از مدفوع خدا در یک کلیساي جامع، تشدید شد. او در زند 
که حداقل براي  "کرد، اما با این وجود اعتراف کرد  ها را رد میکرد و آنمختلفی از خدا دست و پنجه نرم می

 9، با اما راوشنباخ 1903کارل در سال    .)۶۲  ،(خاطرات  "ها بودترین تجربهترین و فورياز مطمئنمن خدا یکی  
  حال کارل بود.  ها و انتشارات کمکازدواج کرد، که پنج فرزند از او داشت و در فعالیت

 .الطبیعه پرداختشناسی ماوراء  یونگ در دوران تحصیالت تکمیلی خود به مطالعه و نوشتن در خصوص روان
را    11و یک سال تحصیل در پاریس، زیگموند فروید  10پزشکی در زوریخ او پس از چندین سال کارورزي روان

کاوي به المللی روانکاوي و به عنوان اولین رئیس انجمن بیني روانمالقات کرد و به عنوان سردبیر یک مجله
    .ي فروید در وین پیوستحلقه

هاي  را منتشر کرد که در آن با نظریه  12"شناسی ناخودآگاهروان"یونگ اولین قسمت از کتاب  ،    1911در سال  
یونگ پس از  .  ها شدي همکاري و دوستی آنفراجنسی فروید مخالف بود؛ گسستی که منجر به قطع رابطه

عنوان   با  سترگ  اثري  اول،  جهانی  جنگ  در  روان"خدمت  در 1921(  13"شناختیانواع  که  نوشت،  آن    ) 
وي    .سازي را آشکار کردالگوها و روند فردیت، کهن١٤" ناهشیار شخصی و جمعی" ي  هاي خود دربارهتئوري

ي زوریخ را آغاز کرد، که در سال  ي برجی خود در دریاچه، ساخت خانه  1923پس از مرگ مادرش در سال  
ي  خود به سفر پرداخت؛ از دهکدهالگوهاي ي کهنشمولی نظریهاو براي آزمایش جهان .به پایان رسید  1955
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و مناطقی از   1926در سال  2، قبایل الگونی در شرق آفریقا 1925در سال   1سرخپوستان پوئبلو در نیومکزیکو
ها افزایش یافت؛ و اوج  شناسی طی سالي او به تأثیرات مذهبی بر روانعالقه .بازدید کرد  1937هند در سال 

، به ترتیب در  6و پاسخ بعدي او به ایوب   5"شناسی و دینروان"با عنوان    4در ییل  3هاي تري آن در سخنرانی
معالقه  .بود  ۱۹۵۲و     1937هاي  سال مورد  در  مقاالتی  و  مطالعات  شامل  غایی  مسائل  به  او  سیحیت،  ي 

،  1948ي یونگیان در زوریخ در سال  موسسه پس از تأسیس   یهودیت، عرفان، ادیان شرقی و کیمیاگري بود.
که آغاز  ،  هاي تحقیقاتی خود ادامه دادگردآوري زمینه   ،به نوشتن  1961یونگ  تا زمان مرگ خود در سال  

  بود.  1953انتشارشان در سال 

  سازي یونگ ي روانشناسی فردیتنظریه

شناختی و معناي  توان تأکید بر اهمیت هر فرد و هدف غایتشناسی را میکمک بزرگ کارل یونگ به روان
ادغام دو عنصر    "فرد"هدف کلی یونگ از    .زندگی درونی و بیرونی در سطح هشیار و ناهشیار به حساب آورد

این عناصر جنبه ناخودآگاه روان است؛  دارند. آگاهی شخصی شامل خویشتن  آگاه و  هاي شخصی و جمعی 
از آن اما برخی دیگر در  است؛ با خاطرات و احساسات مربوط به گذشته، که برخی  ها در دسترس هستند، 

ي  ي مادر، عقده(به عنوان مثال عقده  شوند، جایی که به عنوان عقده وجود دارند ناخودآگاه شخصی سرکوب می
الگوها تر روان استقرار دارد؛ جایی که از کهنهاي عمیق...). ناخودآگاه جمعی در الیهو  ي قهرمانعقده  حقارت،

ي بشر در طول تاریخ  ها یا تصاویري تشکیل شده که از تجربهها، اشخاص، مکان نمادین از داستان "اشکال"یا 
است شده  کهن  .انباشته  افسانهاین  رویاها،  در  اغلب  دیده  الگوها  تخیل  منابع  سایر  و  تصورات  ادبیات،  ها، 

ي تاریک یا شیطانی)،  الگوي اصلی عبارتند از پرسونا (نقاب اجتماعی شخص)، سایه (جنبهچند کهن شوند.می
آنیموس (جنبه مهم آنیما/  از همه  و  دانا  پیرمرد  مادر، کودك،  ناهمگن شخص)،  فرد،    خودِ .7خود   تري  یک 

ي آن شخصِ به خصوص (متشکل از خرد بالغ، سخاوت، و آگاهی کامل)  بازنمایشی از پیکر کاملن رشدیافته
ي کائنات در سمبولیسم هندویی  دهندهاست. خود، اغلب با اشکال هندسی؛ مانند مانداال (شکل هندسی نمایش

هاي متحد مانند پدر/ پسر،  بودا یا مسیح یا جفتهاي چهارطرفه، یا اشخاص بزرگ مانند  و بودیستی) یا شکل
نمادین می الگوها یا نمادهاي معنادار شامل حیوانات،  دیگر کهن   .شودپادشاه / ملکه یا یک فرد آندروژنیک 

آخرین و    .درخت کیهانی) استو    ، معبد 8(اژدها، مار، شیر، خرس و ...)، و اشیا (جام مقدس، سنگِ فیلسوف 
الگو، تصور از خدا است؛ که موجودي االهی نیست؛ بلکه تصور از خدا در اعماق خود/ من  هنبرانگیزترین کبحث

تواند از آن به عنوان موجود االهی پاسخ دهد. در درون این ساختار پیچیده از فرد، هدف  می  9است و خویشتن 
یا تبدیل شدن به یک خودآگاه کامالً هشیار و    "سازيفردیت"دي به نام  ایناصلی ادغام این عناصر توسط فر

 
1 Pueblo Indians in New Mexico 
2 the Elgonyi tribes in east Africa 
3 Terry Lectures 
4 Yale 
5 Psychology and Religion 
6 his laterAnswer to Job 
7 The Self 
8 philosopher’s stone 
9 ego 



33 

 

هاي کاذب  بنديرّ بستهاز طریق خالص شدن از ش   1"بخشیخودتحقق"برخی این فرآیند را    .ناپذیر استتفکیک
از نظر یونگ، این فرآیند    .دانند الگوها میي کامل به وحدت قدرت کهنها) و توسعه(مانند شخصیت یا عقده

سالی. در جوانی، فرد با استفاده از تحصیالت، کار،  افتد؛ جوانی و میانی اتفاق میگ معمولن در دو مرحله از زند 
گراي ي درونتواند جنبهسالی، فرد میدهد. در میانشخصیت را بسط میگراي  ي برونازدواج و غیره، جنبه

تحلیل رویا، اعمال معنوي، درمان  وشخصیت را با استفاده از واحدهاي متضاد درونِ روان از طریق تأمل، تجزیه
اوت  هایی مثل  ظاهر و باطن، شور و شهود، تفکر و احساس، درك و قضقرار است تقابل  .و غیره توسعه دهد 

:  شودها براي تمایز و ادغام ساختارهاي خودِ کاملِ فرد فراخوانده میمتحد شوند. عالوه بر این، یکی از دوگانه
جانبه در قسمت بعدي  حرکت همه  .خودآگاه و ناخودآگاه، عقالنی و غیرمنطقی، زنانه و مردانه، ماده و روح

ي خود را در یک سطح باالتر از فرد و ادغام کامل  که تمام ساختارها  ،شودی، عملکرد متعالی نامیده میگزند 
  .دهد قرار می

  ها در ادبیات الگوي یونگ در خصوص کهننظریه
آغاز به کار کرد، اما به تدریج تئوري   2ي فروید در وین شناس تجربی در حلقهاگرچه یونگ به عنوان یک روان

ت از    .وسعه دادفردیت را به عنوان یک جایگزین عملی براي روش سرآمد خود  این که براي بعضی  با وجود 
الگوها در متون ادبی  مند به بررسی نقش کهنتر عالقهتر، و بیشها از بیماران واقعی بهره جست، اما بیشنمونه

این صورتاز آن  .ها شد و سایر متن از نظر وي در یک حافظهجا که  ازلی که  ي جمعی استقرار دارند،  هاي 
شروع    1909الوصول بودند، یونگ پس از سال  در متون ادبیات، کیمیاگري و اساطیر سهلتر براي مطالعه بیش

متنبه مطالعه سرانجام در دههي چنین  و  متن  1930و    1920هاي  هایی نمود  مورد چنین  هایی تحت  در 
نند شعر  ، و متون خاص ادبی ما"شناسی با ادبیاتروان"،  "شناسی تحلیلی با شعري روان رابطه"عناویی مثل  

گو کرد و نوشت. اگرچه تفسیرهاي ادبی او اغلب ناآزموده و  و، و... گفت3ویلیام بلیک و اولیس جیمز جویس 
برانگیز، اغلب بیشترین بهره را براي یک  تولیدات ادبی با شایستگی بسیار شک"ناکافی بودند، او اقرار کرد که  

دارند.روان شده،    "شناس  پیچیده88-87:  15(گردآوري  تفسیرهاي  به  منجر  یونگ  ادبی  نقد  از  ).  تري 
)، در تی. اس. الیوت  1934(  4الگویی در دانته، شکسپیر، میلتون، و کالریج توسط مود بودکین هاي کهناستعاره

الگویی به  ) گردید. نقد ادبی کهن1970(  6) و در ویلیام بلیک توسط جون سینگر1949(  5توسط الیزابت درو 
ي خالق در  کند. مانند خوانندهحرکت می  ٧" شناختیمتنی، بینامتنی، و روان"، زمان در چندین جهتمطور ه 

کهن ادبی  نقد  ادبی جدید،  کهننقد  اغلب  طرح، شخصیتالگویی  در  را  متن  الگوها  موقعیت  و  استعاره،  ها، 
بینامتنی، کهنیابی میمکان  منتقد  مانند  متون خاص  کند. سپس  را در  ادبیات  الگوها  الگوهاي مشابه در  با 

هایی مانند پیرمرد خردمند یا فرم  ، شخصیت8اي مانند سفر ماجراجویانههاي گستردهجهان (اغلب در طرح
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دهد. این مطالعه در  هایی مانند جنگل یا بیابان) به هم پیوند میموقعیت  هایی مثل تاریکی یامادر، استعاره
ي  هاي موجود در متن بررسی کند، مثل مطالعهالگو را با شخصیتر کهنشناختی هتواند ارتباط روانضمن می

کشند،  ها دراز میجایی که سایه  ،هاي تولکین (توسط پیا اسکوگمنپرودو در ارباب حلقه"سازي در  روند فردیت
ویژگی1" )2009 یا  روان ،  مورد جستهاي  را  یا خواننده  نویسنده  همانشناختی  دهد؛  قرار  که  وجو  در  طور 
ي اسکات، برونته، جورج الیوت و وایلد توسط ترنس داوسون (قهرمان اصلی اثر در رمان بریتانیایی قرن  مطالعه

بیش2) 2004نوزدهم،   آرکی.  ادبی  نقد  رواج  نورثترین  کار  طریق  از  فرايرتایپی  وي   3وب  یافت؛  گسترش 
اواخر دههآموختهدانش دانشگاه آکسفورد (در  از  ادبیات  بود؛ جایی که مورد تدریس سی. اس  1930ي  ي   (

قرار گرفت؛ کسی که به عنوان بهترین سخنران دانشگاه مطرح بود. ساختمان کالسیک نقد ادبی فراي   4لوئیس 
ساختاري فراگیر ژانرهاي ادبی ناشی از چهار    ي) که منجر به گسترش نقد عملی گردید، شامل نقشه1957(

فصل بود: کمدي از بهار، عاشقانه از تابستان، تراژدي از پاییز، و کنایه / هجو از زمستان. براي هر کدام از این 
آید، الگویی که قبالً توسط  تر به وجود میاي بزرگها، یک طرح در یک الگوي جستجوي کلی یا افسانهفصل

) به سبکی تقلیلی رواج یافته بود. فراي اگرچه تأثیرپذیري از  1949( 5"قهرمان هزار چهره" جوزف کمپبل در 
کاوي یونگی جدا کرد. جیمز  الگوها را از روان ي خود در خصوص کهننمود، بعدتر اما نظریهیونگ را تصدیق می

رد تا برخاسته از یک منبع  الگوهاي ادبیات و افسانه را در حدود فرآیند تخیل قلمداد کسپس کهن  6هیلمن 
از ژن نام  رشتهي میان در یک مجله  1970چنین در سال  هیلمن هم ها.فیزبولوژیکی  به   "7اسپرینگ "اي به 

ي  ي یونگی (که از مجلهالگویی و اندیشهشناسی کهناي از رواننامهالگویی پرداخت. سالترویج نقد ادبی کهن
کهنمجله  ، اسپرینگ میي  تمایز  فرهنگ  و  کهنالگو  ادبی  نقد  همینیافت).  محققان الگویی  توسط  طور 

) که به تأثیرات  8ولیا کریستوا، و کارول شرایر روپراخت ژ(آنیس پرات، استال الوتر،     1980ي  فمینیست دهه
  الگوها در ادبیات تأکید داشتند، ارتقاء یافت. فرهنگی و فردي بر کهن

اي طور که در مقالهمند شد؛ همانالگوهاي یونگ عالقهئیس که استاد فراي در هاروارد بود، به کهنسی. اس. لو
منتشر شد، به این موضوع پرداخت؛ وي در این   "9شناسی و نقد ادبی تحلیل روان"با عنوان    1942که در سال  

الگویی کارل  زیابی نقد ادبی کهنهاي ادبی فروید، به ارمقاله پس از بحث در خصوص نقاط قوت و ضعف اندیشه
قلمداد   "تري از اسطوره و استعارهتر و انسانیتفسیر بسیار مدنی"پردازد و آن را نسبت به آراء فروید یونگ می

. لوئیس حتا اذعان دارد که خود او نیز از تفاسیر مشابهی استفاده کرده است؛  10) 296کند (لوئیس در هوپر،  می
هاي خود در خصوص الگوهاي تصویري از قرون  پس از شنیدن سخنرانی  ،فراي بعدترطور که نورثروب  همان

منتشر گردید. لوئیس با یونگ موافق   11وسطا تا رنسانس، چنین موضعی را اظهار داشت که در تصاویر متروك 
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اخودآگاه  الگوها در ادبیات به عنوان نمادهاي در حال ظهور از یک نبود که استفاده از چنین تفسیري از کهن
نماید، اما برخی  می "مسحور"و برخی از منتقدان را  "تمام بشریت را متحد می کند "جمعی، روشی است که 

تر از همه لوئیس  . بیشدیگر (از جمله لوئیس) براي تأیید اعتبار آن، هنوز نیاز به اثبات علمی بیشتري داشتند
ي ژرفاي ادبیات و تجارب بشري بر تسلط  لگویی با ارائهادریافت که نقد ادبی کهن  1در توافق با اوون بارفیلد

ما لوئیس تردید  کند. اشناسی ادبیات و رفتار انسان غلبه میهاي رواني بسیاري از نظریهگرایانهتعصبات مادي
آیا پاسخ بوده است و  از نظر علمی منطقی  از چنین تفسیري  آیا دالیل یونگ براي استفاده  هاي  داشت که 

   الگوها به درستی توسط یونگ توضیح داده شده است. کهن احساسی به 

هاي  ها، داستانهاي متعدد از افسانهعمر خود را صرف بررسی روایت  - منتقد غیرآکادمیک-  2کریستوفر بوکر 
هاي و فیلم  .)و..  هاي مهم و تأثیرگذار تاریخ ادبیات (کمدي االهی دانته، ویلیام شکسپیرکتاب مقدس، کتاب

میالدي   1800ي تا سال هاتر روایتالگویی یونگ نمود و دریافت که بیششناسی کهنمحبوب از دیدگاه روان
پوشی تا ثروت، سفر  بندي کرد؛ غلبه بر هیوال، ژندهتوان به لحاظ موضوعی در هفت طرح اصلی طبقهرا می

هاي تولد دوباره. درون این هفت الگوي  ماجراجویانه، سفر دریایی و بازگشت از آن، کمدي، تراژدي، و داستان 
ود: قهرمان (مرد یا زن) حرکت را از یک موقعیت ناقص یا  ش الگویی ظاهر میمختلف اما یک طرح کلی کهن

می آغاز  سلسلهناامیدي  سپس طی  از چالشکند؛  سایهاي  زیر  که  قدرتها  میي  قرار  تاریک  بر  هاي  گیرد، 
انجام آن داشت؛ جمعچنین آنآید. همها فائق میمناقشه براي  الگوهاي روان چه بوکر تالش  شناختی  بندي 

  شود:  ر این هفت دسته یافت مییونگی بود که د

ی شخصی خود در سیر تحول به بلوغ (اعم  گ قهرمان (مرد یا زن) یک انسان ناقص است که در زند  . ١
متعالی    "یک"از تمامیت و درك نفس) قرار دارد. از نظر مذهبی، این هدف با اتحاد روح قهرمان با  

 .شودمحقق می
حسی عاطفی، و درك  درت، نظم نسبی، همتمامیت شامل ترکیب متناسب چهار ویژگی است: ق . ٢

هاي شهودي نسبت به دیگران در هر دو سطح ناخودآگاه و خودآگاه. این تمامیت از طریق سمبل
 نمادین شده است.  "روشنایی"

یابد که ناشی از داشتن تنها بخشی  بعدگرایی غلبه میند درك نفس بر خودپرستی و تکایاین فر . ٣
هاي بعدگرایی از طریق سمبلاخودآگاه و خودآگاه است. این تکاز چهار ویژگی در هردو سطح ن

 نمادین شده است.  "تاریکی"

)  3از نظر بوکر فقط در چند داستان کالسیک، شخصیت اصلی (قهرمان داستان) به اتحاد عناصر (ادغام کامل 
چنین  ... او هم. ها وي زمستان، فلوت جادویی، ارباب حلقهي سیندرال، قصهرسد؛ براي نمونه ادیسه، قصهمی

هاي  بلکه در تسلط شخصیت،  و نه در ادغام خود یا روح  ،را تحت سلطه  20و    19هاي قرن  ها و فیلمتر رمانبیش
هایی به دلیل  داند که در رسیدن به وحدت عناصر موفق نیستند؛ با این حال، چنین داستانخودخواهی می

 
1 Owen Barfield 
2 Christopher Booker 
3 full integration 



36 

 

از نظر بوکر،  بسیاري   کنند.الگو را به شکل منفی آشکار میهاي کهنها و شخصیتعدم موفقیت در ادغام، طرح
هنگامی که وحدت شخصی اتفاق    .ي اجتماعیارند و هم جنبهي شخصی دهاي سیر تحول، هم جنبهاز داستان

افتد؛ مثل ادیسه، توازن و آرامش اجتماعی را نیز در پی دارد؛ توازن در بین قدرت اجتماعی، نظم نسبی،  می
  شود. حسی مشترك اجتماعی در سطح خانواده، شهر، و کشور نیز برقرار میدرك شهودي میان مردم، و هم

شناختی  ي رواناي آن در رابطه با نظریهي دین و بررسی الگوهاي اسطورهمر خود به مطالعهیونگ در اواخر ع
الگوهاي ناخودآگاه جمعی پرداخت. چنین الگوهایی نه تنها در رویاها و خاطرات  سازي تحت تأثیر کهنفردیت

گی شخصی  یونگ در زند   .ود بودي دینی نیز براي او مشهاندازهاي تجربهها، ادبیات و چشمفرد، بلکه در افسانه
اماخود تحت سطله شد،  بزرگ  پدر خود  کالوینیستی  و شخصیت  موعظه  و    ي  متعصب  کلیساي خداباوران 

به دین به عنوان یک    منفعل آن را به عنوان ترس و تصور منفی از یک نرینه تفسیر کرد. با این حال، عالقه
هاي جنسی  هاي مذهبی را به خاستگاهنظر یونگ، فروید تجربهسازد. از  شناس او را از فروید متمایز میروان

الگویی از خدا، دهد. از نظر یونگ، تجربیات معتبر دینیِ تجلی یافته در  تصاویر کهندوران کودکی تقلیل می
توانند خویشتن  روند که میو... الگوهاي معناداري در روان به شمار می  وجوي امر مقدسمسیح، بهشت، جست

طور خاص، یونگ تصویر خدا را در درون ناخودآگاه با    تري از خود/ من برسانند. بهسازي عمیقیته فردرا ب
این غایی  موجود  یک  متافیزیکی  نمیواقعیت  میهمان  تشخیص  انسانی  تصویري  را  آن  بلکه  که  داند،  دهد 

ي  ي بعدي زندگی، او دربارههادر سال  .شناس و نیز متخصص االهیات استمستلزم تفسیر و ارزیابی توسط روان
هاي  (متخصص االهیات دومینیکنی از انگلستان) و سایرینی که در خصوص نظریه 1این مسائل با ویکتور وایت

هاي متافیزیکی با او اما در خصوص موقعیت متافیزیکی برخی از موقعیت-کردند  شناسی یونگ کار میروان
هاي  به عنوان تعهد به آموزه  "ایمان"ونگ به دین مبتنی بر مفهوم  رویکرد ی وگو کرد.گفت  - نظر داشتند اختالف

تواند  شناسی خود، میهاست؛ در مقابل، وي معتقد بود که از طریق مطالعات رواندینی بدون تجربه یا درك آن
  " رویاها و تأمالتخاطرات، " خود ي نامهاي که بتواند در کتاب زندگیبه گونه  ".دانمکنم. میباور نمی"بگوید: 

چنین پیرو امانوئل  هم  ). افزون بر این ادعا، یونگ98(   "آید در امور مذهبی، فقط تجربه به حساب می"ادعا کند،  
هاي جهان با استفاده از  پذیري واقعیت دانش واقعی باورنداشت، بلکه معتقد بود پدیدهبود و بر تجربه  2کانت

هاي که از فرم-الگوها در ناخودآگاه افراد  قابل دریافت هستند. کهن  ساختارهاي پیشین ذهن یا روان هر شخص
الگوهاي گیرند. از میان کهني این ساختارهاي پیشین قرار میدر زمره  -اند مضمون تشکیل شدهانرژيِ بدون

ه؛  القدس به عالوه یک سمت سایدینی، ادراك یونگ از خدا، تصویري چهارسویه بود؛ تثلیث پدر، پسر، و روح
شود، این تصویر ذهنی با موجودیتی واقعی، متعالی، مهربان  طور که تصور از خدا در روان یافت میهمان  -از شر

تر در کتاب  ي شر) بیشو البته غایی قابل شناسایی نیست. این تصویر چهارسویه از خدا (با در نظرگرفتن سایه
هایی وگو با انسانر خدا در این توصیف در گفت) توسط یونگ توصیف گردیده است؛ تصوی1952پاسخ به ایوب (

طور که در تجسد،  دهد؛ هماني خود را نشان میي سایهرسد و جنبهمثل ایوب به تدریج به خودآگاهی می
ي اضداد است: خیر و  ي مسیح. عالوه بر این، کامل بودن تصویر خدا شامل اتحاد همهمرگ، و حیات دوباره
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به شکلی متناقض تصویري مثبت از یک انسان به   "1تصویر مسیح "اده و روح و غیره. ، منگیی و مرداگشر، زنان
کند که اصل وجود شیطان را در  آل است؛ هرچند، فقدان شر در مسیح، یونگ را ملزم میي یک فرد ایدهمثابه

ي اول یک جهوي که تصویري از روح کلی شر است، اثبات کند. فرآیند نجات یا رستگاري از نظر یونگ، در در 
الگوها با خود/ من به کمک  سازي روان از طریق ادغام توسط خویشتن کهنفرآیند درونی است؛ یعنی فردیت

گیرد. نماد چنین ادغامی مانداال است؛ شکلی چهاروجهی که  گرها صورت میدرماني روانگر یا جامعهدرمان
یر یونگ از دین بسیار موثر واقع گردید. براي  شود. در سطح عمل معنوي، تفسدر بسیاري از ادیان یافت می

هاي شیطانی بر روي افراد یا اشیاي دیگر، از صفات یا انگیزه  ساختن سایهشناختی او از نمایاننمونه تصور روان
هاي مفرط دارد. تأکید  یگتري از گناه انسان در قضاوت یا نفرت از دیگران و نیاز به حذف وابستدرك شفاف
هایی  در افراد یا جنبش  "2آگاهی متکثر"ن و نقش آن در رشد معنوي به اصالح گرایش به یک  یونگ بر روا

بُعد مادي (سکوالر کمک می از احساسات دینی آن3کند که  این، روان)  شناسی  ها جدا شده است. عالوه بر 
ي تمامیت  وحدت آگاهانهی معنوي، روانی، و ارگانیک نیز از طریق ارتقاي معنویت که  گ یونگی دین در ادغام زند 

کند  در پی دارد، به افراد کمک می  -با خودتصرفی در تفکر، احساس، دعا، و کار با دیگران-شخصیت فرد را  
منازعه تبیین، و هاي معنوي او را با روشی غیرقابلچندین نفر از شاگردان یونگ بینش ).97-100،  4(دوران

سازي یونگی  شناسی فردیتي در خصوص مرگ، نشان داد که روانادر مطالعه  5بسط دادند. ماري فون فرانتس 
نشان داد که رشد روان که    6ها کمک کرد تا براي تحول پس از مرگ آماده شوند؛ واالس کلیفت گونه به آنچه

گردد؛ یی میالگوافراد منجر به سفر زیارتی کهن  دگیگونه در زن القدس مطابقت دارد، چهبا االهیات مسیحی روح
سازد، بسط  الگوها را متحد میي کهندرك از مسیح را به عنوان الگویی که از طریق عشق همه  7جان استنفورد 

الگوهاي مبارز، که کهن-الگوي مسیح  طی مطالعات خود از انجیل به شرح تفصیلی کهن  8داد؛ رابرت ال مور 
اظهار کرد تصور دینی    9پرداخت. آن اوالنوف   -گیردرمیعاشق، جادوگر، پادشاه قلمرو پادشاهی خداوند را درب

خداي   "خود"به عنوان تصویر خدا یکسان است. بنابراین، تصورات از    "خود"با درك یونگ از    10سنتی انسان
جویند) را به بخش هشیار روان پنهان در ناخودآگاه (اشاره به غیبت آشکار خدا در برابر کسانی که او را می

رسد، که این نیز بخشی  خدا از طریق روان به ما می  ین موضوع از منظر االهیاتی به این معناست کهرساند. امی
 ). ۶۵-۶۵  ،"االهیات بعد از یونگ"یابد (اوالنوف، از جسمانیت است که در آن تجسم مقدس (خدا)، تجلی می
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و بشریت است.ي رابطه نمادین بین خدا ها، که نشان دهنده یک اصطالح االهیاتی، منحصر به انسان      
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ي شناسی، عرفان، کیمیاگري، و اندیشهفراروانها در  ترازهاي آنالگوهاي دینی یونگ و همکهن
  شرقی

فراروان در  یونگ  مطالعات  پایاناولین  از  برگرفته  با عنوان  نامهشناسی،  دکترا  و  روان"اش در مقطع  شناسی 
اش؛ هلن  ي احوال یکی از بستگان نوجوان)، بر پایه1902(  1"هاي به اصطالح اسرارآمیزشناسی پدیدهآسیب

هاي  در این راستا یونگ در سال در تصرف چندین روح است. کردکه ادعا می  )1911–1881ود( ب 2پریسورك 
برگزار میجلسه  1900تا    1899 واسطهکرد که در آنهایی  عنوان  به  هلن  پدربزرگ    3ها  روح  احضار  براي 

ها  نیز در این جلسه -که نسبت به احضار روح بدبین بود-شد (پدربزرگ پدري کارل گرفته کاراش بهدرگذشته
هاي ناهشیار در چندین صدا و شخصیت  ها، برآمده از حالتو سایر خلسه  هاي این خلسهحضور داشت). پیام

هاي مرتبط  ان، ارتباط با ماجراهاي خیالی، درسگتر خانواده از طرف درگذشت خاطر بیشبود که براي اطمینان 
ي مرگ خدا بود. یونگ، خود اذعان داشت  اي نیچه دربارههچنین هشدارهایی درخصوص آموزهبا تناسخ، و هم

انسان" این جلسه   "برخی حقایق علمی در خصوص روان  از  به عنوان ها (جلسهرا  با هلن  هاي برگزار شده 
مصاحبه  و  روح)  احضار  براي  آن واسطه  متعاقب  یک  هاي  به  دستیابی  انتظار  و  است  آموخته  ي  نتیجه"ها 

روانارزش براي  زمینهشنمند  این  در  تجربی  وهر   "اسی  از  (برگرفته  داشت  خاص،  74-75،  4را  طور  به   .(
هاي ها، و ایدهاش به ناخودآگاه شخصی و جمعی در صداها، شخصیتي بعديساز عالقهي یونگ، زمینهنامهپایان 

  ي ناهشیار به عنوان واسطه بود. مختلف برآمده از مطالعه

ي معروف  ) در یک مقاله5شناسی، بعدتر توسط منشی او (آنییال یافهخصوص فراروان ي یونگ در  مطالعات اولیه
خود نسبت به نگرانی مادرش از ارواح و   مندي)، که در آن به عالقه1960(   "6دنیاي روان کارل گوستاو یونگ "

و تجربهپردازد، همینرویاها، می قرائت  اصالت روان طور در  او در خصوص  او همدنبال شد   7هاي  به  .  چنین 
اش پرداخت؛ براي مثال در شمولیت  نامهاستناد نظرات دانشجویان و همکاران یونگ در خصوص اهمیت پایان

از یک مانداال که در مکاشفه ونگ سپس در یک سخنرانی در سال  ها پدیدار شد. یهاي واسطهاولین نمونه 
درباره  1919 مکه  کرد،  ایراد  لندن  در  روانی  هاي  پدیده  ایني  را  وارد  عقده"چنین  بیرونی  هاي  اشکال 

یک پاورقی به این    1947کند یونگ در سال  چنین اشاره می. که هم191خواند (به نقل از یافه،    "8ناخودآگاه 
هایی را مورد تردید قرار داده  شناختی چنین پدیدهي صرفاً روانسخنرانی اضافه کرد و اذعان داشت که ریشه

کند، که در  را توصیف می  1920زده در انگلستان در سال ي جنرخورد یونگ با یک خانهچنین باست). او هم
ي بعدي یونگ بعضی اوقات در  طی دو دهه  .تفسیر مجدد خود از آن به عنوان فرافکنی ناخودآگاه تعبیر کرد

واسطهآزمایش با  مورد آني روانی شرکت میهاي  نتوانست در  اما هرگز  نتیجهکرد،  به یک  گیري علمی  ها 
گویی چینی، رویاهاي هاي پیشبینی، روشهاي مشابه، مانند طالعاي دیرینه به پدیدهچنین عالقهبرسد. او هم
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حسیتله خارج  درك  کارتپاتیک،  غیره ،  و  تاروت  داد  1هاي  سال  .نشان  شیفتهدر  یونگ  بعد،  ي  هاي 
ي خود  "3شناسی رویاهاي رواننظریه" ها با  تباط آنپاتی ذهنی و ار، و نیز تله2ها، تجارب دژاووپرندهبشقاب

ي الگوهاي قدیمی مسیحیان در تثلیث، رستگاري  ي مذهبی یونگ، او را به سمت مطالعهشد. اگرچه پیشینه
هاي دیگر  ترازها را نیز در الگوهاي تخیلی و آموزهتوسط مسیح، مقدسات و غیره سوق داد، اما او بعداً سایر هم

به تشابه  به بازیابی یک رمز عرفانی کمک می  1952براي مثال وقتی که در سال    .ه کردادیان مطالع کرد، 
طور که ژیل  هاي خود در خصوص ناخودآگاه جمعی اشاره داشت. هماني مسیح با برخی از یافتهبشارت درباره

  :ستبه طور خالصه تحلیل یونگ از شرح عرفانی در مورد بشارت مسیح را آورده ا 4کوئیسپل 

اي که از سوي پدر آمده بود تا با تنویر ناخودآگاه انـسان از  مسیح شخصیتی متافیزیکی بود، نورآفریننده
شوند،  طریق خودشناسـی، فـرد را بـه اصـل خود هدایت نماید. نمادهایی که با پذیرش انجیل ایجاد می

گر این دهند؛ نشانالگـویـی پاسخ میـن سازند، که با تصاویر کهواکنش روان به نام ناخودآگاه را نمایان می
کند. یونگ  گونه مسیح را تفسیر میاست که پیام تا چه حد در اعماق روان رخنه کرده و ناخودآگاه چه

  هاي نمادین از قرون وسطا با عرفان آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است. گویــد این واکنش مـی
  
وجوي خدا  حقیـقـت بشـارت مسیـح و عرفان، دقیق بود. عرفانی که در جستبه طور کلی، تفسـیـر یونگ از  

زمان  وجو پسـر انسـان بود که خداي ناشـناخـته را فـاش کـرد و بـه طـور همو خود است. نـماد این جست
پیامبران  الگوها درهاي عرفان مسیحی را با کهنمولف در ادامه شباهت 5ي انسان را نشان داد. الگو و ایدهکهن 

مانند حزقیال  کاباال  6عبري،  ادیان نشان می  7در  سایر  و  یهودي)  مانداال(عرفان  شاید  نماد  مهم  8دهد.  ترین 
این مسئله را خاطرنشان    1951در سال    9طور که در آیون الگویی مورد مطالعه توسط یونگ بود. همانکهن 
شود، و کلیت آن بیش از هر چیز  خاص ظاهر میخویشتن به خودي خود به شکل نمادهاي   . . ." سازد.  می

طور که او به تدریج  ). همان268 ,9:2شده  (آثار گردوري  "شمار آن قابل تشخیص استدر مانداال و انواع بی
نماد   مانداال  فردیت"فهمید،  به  یافتن،  تمرکز  به  مسیري  مرکز...  است...  شخصیت  تمامیت    "سازيخود، 

از ون فرانتس   188-195 ,96ها  (خاطره نقل  از  140،  10به  از مانداال را در تصاویر مدور  انواع مختلفی  او   .(
، در مسیح؛ در میان چهار کشیش در نقاشی  ١١" الطون و پلوتینوساي از افتصاویر دایره" بودیسم اولیه، در  

سخنرانی در  یونگ  یافت.  متعدد  کیمیاگري  نمادهاي  در  و  میمسیحی،  تري  لحاظ   "گوید،  هاي  به  مانداال 
تاریخی به عنوان نمادي براي روشن شدن ماهیت خداوند از نظر فلسفی، یا نشان دادن همان چیز به شکل  

در    12گونه که در شرق؛ به عنوان مانتراکرد؛ همان عنوان یک نماد براي پرستش) عمل می  مشاهده (بهقابل
 

1 Chinesedivination methods, telepathic dreams, extra-sensory perception, tarot cards, etc., 
2 déjà vu experiences 
3 psychological theories of dreams 
4 Gilles Quispe 
5 Quispel in Barnaby and D’Acierno 33–34 
6 Ezekiel 
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10 von Franz 
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ي سماوي و مربع بودن زمین، با ترکیب چهار اصل یا  دایره  2) "کمال"(  1تمرینات یوگا (در بودیسم). تمامیت
ویژگی بیانعناصر  روانی،  مانداالهاي  وضعیت  بنابراین  است.  اتحاد  و  بودن  کامل  متحد    گر  نماد  یک  داراي 

شود؛ بنابراین،  . در دنیاي مدرن، تفسیر تاریخی یونگ از مانداال دیگر به عنوان یک نماد االهی تلقی نمی3است
در   4"تصویر خدا"یا    "خداي درون"گذاري شود (که او آن را  اکنون باید به عنوان نماد درونی خویشتن نشانه

از آنروان نیز می است؛ بیشجا که ماننامد).  اتحاد اضداد  شناختی  ترین تناسب را با تفسیر روانداال شامل 
یونگ (به لحاظ ظاهري؛ در رویاها و تخیل فعال بیماران وي) دارد. او مانداالي ظهوریافته از ناخوداگاه جمعی  

است که باید  داند، اما اکنون به عنوان نماد حضور اضداد الگوهاي باستانی میرا به عنوان شکلی مدرن از کهن
) و سایه، پدر و مادر، ماده و روح، خوب و  6، خود (نفس 5آنیما و آنیموس  -در روان انسان مورد ادغام قرار گیرد

هاي تري با یک بحث علمی براي اهمیت او شرح و تاریخ مانداال از نگاه خود (یونگ) را در سخنرانی.  و...   بد 
... و این یک  " الگوي مانداال.  کند که کهناي عمل میان به گونهرساند: روشناسی به پایان میها در روانآن

بهتري داشت...   احساس  مانداال  از تصور  بیمار من پس  که  است  آن  [واقعیت  دنبال  احساس هارمونی    ]به 
یونگ هم104:11(کوارد،    "7متعالی  البته  مانداال هیچ  ).  از  با تفسیر خود  که  نتیجه گرفت  حقیقت "چنین 
طور که یک منتقد گفته است، مانداال  ا این حال، همانکند. بي آن تصدیق نمیمتافیزیکی را درباره 8"ماورایی

از طریق   به آن  دستیابی  روند  بلکه  تمامیت روانی،  تنها حالت  مانداال"نه  اجراي  یا  را نشان    "نقاشی، رقص 
  ). 50(کوارد،   9"طواف" چه یونگ ماهیت این روند بهبودي نامیده است، یا آن، دهد می

ي او در  ي یونگ در مورد کیمیاگري و نمادگرایی، ارتباط آن را با دیگرمطالعهدر ادامه ضمن اشاره به مطالعه
کهن نمود. مورد  خواهیم  بررسی  شرقی  مذهبی  عالقه الگوهاي  در  تغییر  یونگ  بر  کیمیاگري،  به  خود  ي 

بلکه او به   .مرموز 10"سنگ فیلسوف"به عنوان مثال با استفاده از گرایانه سایر فلزات به طال تمرکز نکرد،  ماده
زمینه در  وي  مطالعات  بیاورد.  ارمغان  به  انسان  در  را  تحول  که  بود  کیمیاگري  معنوي  بعد  یافتن  ي  دنبال 

ریشه به  را  وي  در  کیمیاگري  خود  هلنیستیدوره"هاي  که    ١١" ي  آشوري"برگرداند؛  و   ١٢" هامصریان 
این مطالعات، یونگ را به دنیاي نمادین کاباالي    .هاي تبدیل فلزات و روان را آغاز کردندوجوي روشجست

او چندین    15هاي گوتهو نوشته  14ي رزي کروشن، اسناد محرمانه13یهود، عرفان یعقوب بوهم برد، جایی که 
اه جمعی موازي است. یونگ، به عنوان شناختی ناخودآگالگوهاي روان نمونه از نمادها را کشف کرد که با کهن

پردازد، مورد  را که در آن به ستایش سنگ کیمیاگري می  - متفکر قرن چهاردهم-  16بوئنز  مثال، قطعه اي از
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3 CW11, 59 
4 “theGod within”or the“God-figure” 
5 the anima and animus 
6 ego 
7 feeling of sublime harmony 
8 transcendental truth 
9 circumambulation 
10 philosopher’s stone 
11 Hellenistic period 
12 Egyptians and Chaldeans 
13 mysticism of Jacob Bohme 
14 secret documents of the Rosicrucians 
15 writing of Goethe 
16 Bonus 



41 

 

  1بدون این سنگ، کیمیاگري وجود ندارد... هرمس .ي خداوند استاین سنگ مخفی هدیه"دهد: ذکر قرار می
؛  13(کوارد    "ن آسمان و زمین متحد شوند: که پیغامی فلسفی استمی گوید: الزم است که در پایان جها

این462پاراگراف   مطالعات  از  یونگ  پانوپلیس ).  زوسیموس  مانند  متفکرانی  کیمیاگري،   2چنینی  پیرامون 
یافت؛ مانند    هاي تخیلی بیمارانش کشف کرده بود الگوهایی که در خواب و فعالیتاز فراگیري کهنرا  شواهدي  

با آن جایی که رنج  -ي کیمیاگري، یا معبد درونی  در فلسفه  3"ازدواج عرفانی"ها  آنیما و آنیموس و موازي 
  بھ -الگوهاي مسیحی یونگ را  چنین کهن). این نماد هم230– 227فرانتس،    (فون  -گرددمنجر به تحول می

ي اصلی او  ي این نمادهاي کیمیاگري نظریههمه .کندیادآوري می -هاي مسیحیعنوان مرکزیت روان و آیین
را    "مندانه و پست با خودآگاه و ناخودآگاهاعمال شرافت   تحول شخصیت از طریق ترکیب و ادغام"در مورد  
     ).122 ،4؛ به نقل از پالمر 220کوارد:(کند  تأیید می

ي عرفان، مانداال، و کیمیاگري را تأیید  ي شرقی این مطالعات دربارهگونه در مواجهه با اندیشهبعداً چهیونگ  
سال   در  (نوشته شده  تبتی  کتابی  رهایی بزرگ در  از  او در تفسیر خود  شده در سال  1939کرد؟  منتشر  ؛ 

ي غربی و شرقی یافته بود، عنوان هاي اصلی را که بین اندیشه)، قبل از تحلیل متن بودایی کتاب، تفاوت1954
گرا، و متمرکز بر جهان از طریق علم، آگاهی، عینیت، با اولویت  گرایانه، برونکرد: از نظر او تفکر غربی مادي

گرا، متمرکز بر خویشتن از طریق فلسفه و  بدن و نفس: و تفکر شرقی معنوي (تمامیت و مرکزیت ذهن)، درون
ر، ذهنی، با اولویت روان نسبت به نفس بود. بنا بر اظهار یونگ، براي اندیشمند  روان شناسی؛ هشیار و ناهشیا

گی  گیر است؛ ذهنیت بودا مبتنی بر یکهدر نتیجه روان بسیار مهم است؛ این جوهر وجودي بودا همه"شرقی، 
  "می شوند ي اشکال جداگانه دوباره در آن حل  . تمامیت وجود از آن نشأت می گیرد و همه5است؛ دامارکیا

در    "6راه میانه "). یونگ در بررسی متن کتاب تبتی، درك از ناخودآگاه جمعی و ممارست  482:11(کوارد،  
ي تمایزها و  انتها را فراتر از همه ی بیگهاي متعدد واهی و تالش براي اتحاد با یگانکنترل و سرکوب خواسته

از طریق    7"رهایی از نفس"ي اول  ستگاري در درجهکند که ر چنین موافقت مییابد. او همسو میتضادها، هم
اي است که طی آن فرد با انحالل خودآگاهی در نیروانا یوگا در مراقبه و مسیر چهارگانه 8"هوشیاري منفصل"

وارست میگبه  فردیتی  با  معادل  را  بودایی  احوال  در  فرافیزیکی  مفهوم  یونگ  وجود،  این  با  در  رسد.  سازي 
پذیري ي زمینی بودیسم: بر رنج کشیدن و عدم وجود، زوالحقایق متعصبانه"داند.  خود، میشناسی فردي  روان

چه به نفس وفادار باشد، ناپایدار است.  و غیرخود داللت دارد... این که تمام هستی سرشار از رنج است و هر آن
یوگی (کسی که از تعلیمات    يشدهکند که بودا در حقیقت چیزي جز روان فعالگیري میسرانجام یونگ نتیجه"

کننده  خودمراقبه  رسد) ناپذیرمیو به آرامش درونی خدشه،  کند مکتب یوگ سرشار است و وجود خود را فتح می
ها را تغییر  هاي بودایی، آندهد، یونگ به جاي درك آموزهي آخر نشان میطور که این جمله. همان9"نیست

شان را داند و اظهاراتکه او متفکران شرقی را بیش از حد، فلسفی میي اول به این دلیل  داده است؛ در وهله
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2 Zosimos of Panoplis 
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6 Middle Path 
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اي از بودا دارد  گرایانهچنین به این دلیل که تصور نمادین نسبیآورد، اما همشناختی به حساب نمیصرفاً روان
بودا مفاهیم خودآگاهی  یونگ  کلی،  به طور  بنابراین،  از شخصیت مسیح).  انتقاد  به  شبیه  را  (تا حدودي  یی 

ها را به دلیل نداشتن تصوري از ناخودآگاه جمعی، و بنابراین تالش براي دستیابی از  کرد، اما آنتحسین می
ها براي دستیابی به دانش  چنین از تالش آناو هم  .دادخودآگاهی به ناخودآگاهی نیروانا، مورد انتقاد قرار می

می انتقاد  مراقبه  طریق  از  حقیقت  آتمن سرانجام  .کردکامل  مانند  شرقی  مفاهیم  دیگر  و  هندو  یونگ   ،1  
کرد، و بر این باور بود که مفهوم بهتري از خود انسان و خود االهی  االرواح یا انسان کامل) را تحسین می(روح

هاي یک از تالشدانست، اما او با هیچتشخیص میالگو در روان غیرقابلها را به عنوان کهناست که وي آن
  ). 75–52، 2ید وجود متعالی آتمن یا سایر تصورات از خدا موافق نبود (نگاه کنید به کوارد شرقی در تأی

  
  الگویی یونگ ارزیابی نقد ادبی کهن

هاي یونگ در  الگویی در طول قرن بیستم پس از انتشار نوشتهتر اشاره شد، نقد ادبی کهنطور که پیشهمان
این امر براي کمک به منتقدان در شناخت یک الگوي جامع از تصویر و   به آرامی رشد کرد.    1920ي  دهه

بسیار تأثیرگذار    - پ فراي و پیروانشویژه در کار نورثرو  به -روایت بینامتنی در تاریخ اساطیر و ادبیات جهان  
الگویی به استثناي برخی از  ، نقد کهن1980و  1970هاي بود. با ظهور ساختارشکنی و انتقادات متنی در دهه

طور که اشاره  هاي خاص به حاشیه رانده شد. اخیراً، همانها، نویسندگان یا سنتمطالعات ویژه پیرامون روایت
ي  ) به عنوان منتقد غیردانشگاهی سعی در ارائه2004(  3" هفت طرح اساسی "اب  شد، کریستوفر بوکر در کت

روایتنقشه از  استي جدیدي  داشته  یونگ  ادبی  ادبی    .هاي  نقد  انتقادي  فنون  از  برخی  بررسی  به  اکنون 
ی خود  پردازیم. ابتدا، تفاسیر ادبالگویی که از زمان یونگ توسط منتقدان مدارس دیگر ابداع گردیده، میکهن 

سلیقه عملکرد  احساسات،  دلیل  به  زیبایییونگ  اصول  فقدان  و  گرفتاي  قرار  شدید  انتقاد  مورد    .شناختی 
مثال، خوانش وي از اولیس جویس متناقض و فاقد تحلیل دقیق متنی بود، و اظهارات وي در مورد  عنوانبه

طور که اخیراً طبق اظهار  ي ادبی بود. همانهرهتقریباً فاقد ارزیابی و ب  5و داستان رایدر هاگارد  4رمان هیاواتا 
یک از معدود متون مورد استناد  هیچ کمکی به درك ما از هیچ"یکی از منتقدان، مقاالت یونگ در مورد ادبیات  

(براي مثال  ). دوم، همان272،  6(داوسون   "کند وي نمی تقلیل یک موضوع پیچیده  به  یونگ  تمایل  طور که 
پشمالو)  عبارت  شکل7تعمیم  به  منجر  نوشتار،  تقلیلگیري  اتهام  گردید،  مشابه  همههاي  برابر  در  ي  گرایی 

دستگاه انتقادي یونگی به  "  .شد، مطرح شد شناسی یونگی به عنوان منبع آن استفاده مینقدهایی که از روان
گ یا روح یا هرچیزدیگري  سازي یا نیرني ناخودآگاه جمعی، یا سایه یا فردیت پایان دربارهیک تمرین در تکرار بی

).  286(داوسون،    "بینی شده استپیشاي تقلیلی، و قابل  تبدیل شده است... نقد ادبی یونگی به طور آزاردهنده
صرفاً به عنوان منبع تأیید یا   -اش به ادبیات ناشی می شودي اصلیگرایی، البته از عالقهمیل یونگ به تقلیل

روان تئوري  و  روش  از  همان  -وي  شناسی مثال  از  سوم،  بعد  ادبی  نقد  که  جدید    1970طور  نقد  از  فراتر 
 

1 Atman 
2 Coward 
3 The Seven Basic Plots 
4 Hiawatha 
5 Rider Haggard 
6 Dawson 
7 woolly generalizations 



43 

 

کهن1فرمالیستی نقد  و  قدیمی،  تاریخی  انتقاد  ساختارشکن،  کرد،  پیدا  توسعه  نقد    2هاالگویی  که  دریافتند 
ن  چناداران دستگاه نقد یونگی آناي از زبان و روش تفسیر نمادها است. طرفالگویی فاقد تئوري پیچیدهکهن 

هاي  ي معناي نمادهاي کهن در ادبیات و رویاها بحث کنند که در پاسخ به استداللمشتاق بودند که درباره
ها؛ زبانی که مقدم بر حقیقت است  ي زبانبودن همهبر نمادین  مخالف ساختارگرایان و پساساختارگرایان مبنی

اسطوره حقیقت  این(حتا  و  ندااي)،  وجود  زبان  از  خارج  چیزي  (گولدکه  بودند  ناموفق  ).  15-29،  3رد، 
این مخالفت  یونگیهاي  انواع آنچنینی،  و  ارائهها  به  را  فراي  نورثروپ  مثل  فرا ها  و روش تفسیري  ي نظریه 

پردازند. چهارم،  شناختی یا غیره) به دریافت معنا میها از متون ادبی (روانخواند تا نشان دهد چگونه آنمی
این موضوع کردند که جستادبیات کهنان  گخوانند  به فهم  این موضوع جوي آنوالگویی خود آغاز  ها براي 

از حد ایستا و تکراري است؛ و تقریباً با سختارشکنی  ها و تصاویر یکسان، و بیش یکپارچه، مبتنی بر شخصیت
روان نتایج  همان  به  ادبیات  در  تفسیرها  اغلب  در  و  دارد  میشباهت  منتقدان    رسد.شناختی  که  زمانی  حتا 

اند، این توسعه  اي در طول تاریخ تغییر کردههاي افسانهالگویی نشان دادند که برخی الگوها و شخصیتکهن 
با ظهور انتقادات متنی (یا مطالعات فرهنگی) و تمرکز آن بر   .تأیید بود  ینی یا غیرقابلپیشبیش از حد قابل  

صدایی، معیار جدید تنوع را برآورده نکرد.  گویی به دلیل یکنواختی و تکالنژاد، جنسیت و طبقه، انتقاد کهن
هاي اي، و ماجراجویانه و رمانهاي افسانهچنین موارد زیادي از پدرساالري را در داستانمنتقدان فمینیست هم

  ،: ستند (بوگدانالگویی ذاتاً ضد زن ههاي کهن قرن نوزدهم یافتند که حتا برخی به این نتیجه رسیدند که روایت 
اچ.4دابسون)  ام.  مانند  منتقدان  از  برخی  اگرچه  پنجم،  کرده  5فیلیپسون .  از  تالش  کلی  طرح  یک  تا  اند 

شناختی یا  نظر عموم بر این است که نقد یونگی اساساً روان) ارائه دهند، اتفاق  1994شناسی یونگی ( زیبایی
  6طور که ویمستات و بروکس همان  .اردهاي خاص ادبی استبهره از استاند شناختی است و از این رو بیانسان

در مورد  . . . به عنوان سوال"در نقد ادبی گفتند:  7"الگواسطوره و کهن"به طرز عالی در پایان تحلیل خود از 
رسد پاسخ یونگ یک نه موکد  اي براي تفسیر ادبی دارد، به نظر میي جدید کلید ویژه"اسطوره"که آیا نقد  این

در حقیقت، همان 720("ست  ا اذعان داشت، خوانش).  یونگ  که  ادبی میطور  نامعتبر  هاي  ادبیات  از  توانند 
شناسی بیش از حد انتقادي شناختی یا انسانچنین ادبیات معتبر ساخته شوند. عالوه بر این، هدف روانهم

خواهد  می"کرده است، یونگ    طور که یک منتقد ادعاهمان  .هاي یونگ استیونگی، رسیدن به تأیید نظریه
مشاهده کرد؛ هدف نهایی یونگ اصرار    8ها به سمت مدل هارمونی خودش باشند، جی. اس. کرك ي افسانههمه

سرانجام، به عنوان یک    .)146  10؛ به نقل از کوپه 280– 278(کرك    9"روایت  "پویایی"در نمادگرایی است تا  
ادبیات، نقد کهن ي  طور که در بخش بعدي بررسی خواهیم کرد، بر یک فرضیهالگویی یونگی، همانتئوري 

ي ناخودآگاه جمعی.  نظریه  – پذیرند  ها آن را نمینشده استوار است که بسیاري از یونگیشناختی اثباتروان
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رسید  ي محکمی را نداشته باشد که به نظر میممکن است زمینه  شناسی، نقد یونگی بنابراین، حتا به لحاظ روان
شناختی تجزیه و تحلیل و ادغام او ممکن است در عمل  هاي روانهرچند، روش  .قبالً روي آن ایستاده است

دادن به  آورند که تئوري خود یونگ قادر به پاسخوجود میهایی فلسفی و االهیاتی را بهمفید باشند، اما سوال
الگویی هاي او در مورد فلسفه و دین در رابطه با نقد ادبی کهنها نیست. در ادامه به نقاط قوت و ضعف ایدهآن

  خواهیم پرداخت.  
  

  هاي دینی یونگ ارزیابی نظریه
هاي هاي یونگ در مورد دین به طور خالصه اشاره کردیم،  بسیاري از معنویتطور که در خصوص ایدههمان
روشنکهن  کامالً  وي  محافظهالگویی  نسبتاً  پروتستان  منتقد  یک  حتا  است.  که  گرانه  کرد  اعتراف  کار 

کهن " بیشرویکردهاي  شاید  همالگویی  گرایشترین  با  را  آیینخوانی  و  جسمانی  در  هاي  دینی  هاي 
سنتی شامل تجزیه  ، تا حدي به این دلیل که تفسیر کتاب مقدس به طور    "شناسی مسیحی داشته باشد زیبایی

چنین از تجزیه و تحلیل  ). چنین تفسیري هم1ها و شعرهاي آن است (والهوئتو تحلیل تصویر و ساختار روایت
طور که برنارد  شده است. همانمبنی بر نیاز به یادگیري قوانین نوشتاري نمادین برگرفته  2فرویدي و یونگی 

کنند؛ و نه تصویر و احساس.  نمادها از قانون منطق پیروي می"ي کاتولیک گفته است:  لونرگان؛ متکلم برجسته
شود. انبوهی از معانی  ي منطقی خاص استفاده میکه از یک شکل به خصوص براي ارجاع به یک ردهچنان

شوند؛ هرچند این معانی قابل اثبات نیستند، اما معناي می  3"سو بودن به لحاظ ماهويیک"متعدد جایگزین  
شود. این مسئله از  شکسته میگرایی دارند، درهمسط انبوهی از تصاویر که به لحاظ معنایی هماصلی نماد تو

هاي دیگر نفی  نماید... داللتکند، اما انطباق اضداد را تصدیق میپذیري بر معانی دیگر جلوگیري نمیداللت
ا در مسیر یا سطح واحد حرکت  ه"داللت/ معنا"شوند. میشوند، بلکه توسط داللت اصلی مورد غلبه واقع نمی
چنینی از متون دینی به  ). تفسیر نمادین این66(روش    "شوند کنند، بلکه در وحدتی خیالی متراکم مینمی

یونگ اجازه داد بسیاري از مفاهیم سنتی را از ادیان مختلف بپذیرد، و یا دوباره تفسیر کند، از جمله خداي 
، جایگاه انسان به عنوان تصویر خدا و همانند او، اهمیت مقدسات و گانه (تثلیت) مسیحی به عنوان منجیسه

فردیت نهایی در  بُعد  به عنوان  معنوي  تغییر  از سوي  سازي روان روند  پذیرش دین  مقابل عدم  شناختی. در 
  گی انسان و تمامیت دانست: یونگ دین را براي زند فروید؛ که آن را چیزي جز اختالل روانی نیازمند درمان نمی

تلقی میروان از آموزهشناختی ضروري  متفکران دینی چندین تفسیر وي  ناکافی  کرد. پس چرا  را  ي دینی 
  اند؟  دانسته

طور که  همان  .شوند کانتی حاصل می  4شناسی اولین مشکل تفسیرهاي دینی یونگی این است که از شناخت
تجر را صرفاً  بشري  تجربیات  تمام  کانت،  مانند  یونگ  شدیم،  پدیدهبهمتذکر  میي  به  ها  وابسته  نه  دانست، 

ها ها گفته که آنمعنویات و خدایان یا واقعیت عینی. از این رو او به طور مکرر در خصوص تعابیر خود از آموزه
ها فقط اظهاراتی در مورد برداشت انسان از روان خود کند، بلکه از نظر او این آموزهرا متافیزیکی تقریر نمی

 
1 Walhout 
2 Freudian and Jungian 
3 univocity 
4 epistemology 



45 

 

اند، یونگ فاقد هرگونه تئوري در خصوص رأي انسان در  ر که دوران و دیگران متذکر شدهطوهستند. همان
شناسی باعث  این شناختت  مورد تفاوت نمود با واقعیت بود، مگر از طریق ساختارهاي پیشین ذهن یا تخیل.

که نه به  نی اینبدانند؛ یع  1"گراییروان"شده است که بسیاري از اندیشمندان اظهارات معنوي وي را صرفاً  
طور  ). همان2واقعیت عینی، بلکه فقط به تجربیات ذهنی در روان انسان ارجاع دارد (نگاه کنید به جی. هالل 

،  "گرا هستم و از این لحاظ به موضع پدیدارشناسی پایبند هستممن یک تجربه"گفت،  که خود یونگ غالباً می
هاي بعدي  اگرچه وي در برخی از نوشته  ). 169-168از پالمر    (به نقل  "فقط دنیاي روان قابل تأیید است"زیرا  

اعتراف می با تقدس یا  ي دینی در کهنکند که تجربهخود    3"مقدس"الگویی مانند تصویر خدا نیز برخورد 
طور که یک شارح از  ). همان140-139داند (پالمر  است، اما او این امر را براي اثبات وجود خدا معتبر نمی

نتی میجهیونگ  کهنگیري  مثابهکند،  به  متافیزیکی  الگوها  موجودات  یا  واقعی،  رویدادهاي  یا  اشیا  ي 
شده در ناخودآگاه نیستند... به طور کلی نمادها، و این نمادهاي روان همیشه به روان ارجاع دارند  ساختهعیان

دورلی 4،  4(زابریسکی  پاتریک  جان  مثل  دلسوزي  منتقدان  حتا  بنابراین،  را  ،  5).  دین  به  یونگ  رویکرد 
ي تعالی االهی یا یک خدا به عنوان داند؛ روشی براي تجزیه و تحلیل که اجازهافراطی می  6"سازينهادینه"
ي مفاهیم/ تصورات  دهد تا نشان دهد که همه). عالوه براین، دورلی ادامه می38دهد (را نمی  7"دیگري مطلق"

توانند تغییر داده  رسند، میالگویی ناکافی بوده و هرگز قطعی نیستند؛ بنابراین وقتی به هشیاري میدینی کهن
توانند چیز جدیدي به  دینی می  الگوهايي کهنشوند. با وجود نسبیت تمام نمادهاي مذهبی براي یونگ، همه

بدیل بودن  تواند براي تأیید بیچنین معتقد است که هیچ نماد مذهبی نمیخودآگاه بیاموزند. با این حال او هم
هیچ رویداد یا تعلیم دینی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا حتا تصویر مسیح نیز منحصر به فرد نیست، بلکه باید  

). با وجود این، حتا این اظهارات یونگ  44-39ي بشري نمادپردازي شود (ر تجربهبه عنوان یک امکان کلی د
  هاي متافیزیکی مربوط به واقعیت تفسیر شود. نباید به عنوان گزاره

شناسی یونگ باعث شده است که بسیاري از متکلمان برجسته و دلسوز  ها و ابهامات در شناختاین محدودیت
ي خدا، تثلیث،  هاي او دربارهاز آموزه -سازياز طریق ادغام و فردیت-مانی وي شناختی درنسبت به روند روان

الگویی براي یونگ فقط  با توجه به تصویر ابدي خدا در روان، چنین کهن مسیح، روح و رستگاري مستثنا شوند.
ي  "غریزه"را    حداکثر آن چیزي که یونگ آن  .تأثیر تمایالت ذاتی روان براي استقرار تصاویر جمعی از خداست

اي از وجود خدا، یا شناخت او از ذات خدا است (پالمر،  نامید، نه اثبات، و نه حتا نشانه  8"براي خدا"انسان  
طور که دیدیم، برخالف تأیید نیاز به ادغام احساسات و نمادهاي فردي در  ). رابرت دوران، همان137– 128

مورد تثلیث کامالً مخالف است. در پاسخ به چهارتایی یونگ  روان، با عقاید یونگ در مورد خدا و به ویژه در  
القدس، و شر، دوران معتقد است که یونگ در تالش است تا نفس/  ي خدا تحت عنوان پدر، پسر، روحدرباره

سازي کامل شود. این  تواند از طریق فرایند فردیتروان را با شناسایی خداي خوب و بد، کنترل کند، که می
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تقلیل از حیطهآدرك  را  او  از خدا،  راز خارج میمیز  و  قرار میي رمز  انسان  کنترل  را تحت  او  و  دهد.  کند 
ي انسانی ایوب آموخت، مخالفت کرد؛ در  طورخاص، دوران با این استنتاج یونگ که خدا از سواالت و تجربهبه

شدن، بر  تا با مصلوب   ودحقیقت، خداوند شیطانی را در خود یافت؛ از این رو مجبور شد در مسیح انسان ش 
شر ذات شیطان غلبه کند. این نظریه، نیکی خدا و آزادي در تجسم االهی و رستگاري از طریق عشق را انکار  

  کرد.  
طور  همان  .بنابراین، تفاوت اصلی بین االهیات یونگی و مسیحی، تفاوت در مرکزیت خود از مرکزیت خداست

در سفر درونی... انتخاب نهایی تبدیل به خود یا خدا  "کند،  یري میگي بعدي خود نتیجهکه دوران در مقاله
شناسی یونگ باید چنان در این مرحله، روان  . . . .انتخاب مفهومی یونگ در نهایت براي خود است شود.می

). به منظور منطبق  356،  1"قصدمندي"(  "بست سوق دهد بنیادي دگرگون شود که بتواند آن را فراتر از این بن
البته تحت کنترل خدا قرار می انسان را در مرکز هستی و  انسان، یونگ  دهد؛  ساختن تصویر خدا با تصویر 

دارد. از نظر دوران، متعاقب انجیل  ي مانداال این موضوع را به طور نمادین ابراز میطور که در فرم بستههمان
شود که هم  جب آن به خدایی مفتوح میدر روان، ساکن است؛ که به مو  ی یوحنا، خدا آزادانه و با بخشندگ

ي کامل بر هستی، و نیز متعال است. خداوند، که قابل شناخت است اما قابل درك نیست، همه  داراي سیطره
انسانی شود و رنج را   راز غیرقابل درك عشق االهی در مسیح  تا با رمز و  خیر است، و تصمیم گرفته است 

). سایر  107،  "2معنویت "بر قدرت شر در جهان غلبه کند (  -تاخیزبا مصلوب شدن و رس - بپذیرد، و در عوض  
یونگ    4مارتین بوبر   .اند براي انتقاد از تعابیر مذهبی یونگ استفاده کرده  3"فرديمیان "اندیشمندان از مفهوم  

کند و بنابراین در  رفتار می  "تو"و نه    "آن"را به طرز بسیار عالی به چالش کشید، زیرا که با خدا به عنوان  
سازي را  فردي از مسیر فردیترابرت سیرز ادراك میان  .رسد سنت یهود هرگز به رمز و راز خداي متعال نمی

شناختی یونگ و خودمحوري تفکر دینی آزاد کرد.  نبه طور کامل توسعه داد، فهمی که وجود را از حدود فراروا
میاننظریه مثابهي  به  ایمان  مفهوم  از  یونگ  ادراك  از  آموزه  "5چرا  و  چونتسلیم بی"ي  فردي سیرز  اي  که 

به   و  شده  آغاز  است  و محبترابطه"غیربشري  متعهد  مکاشفهاي  آن، در  به  اساسی  اعتماد  و  آمیز،  ي نفس 
تواند به فرد کمک  ). هرچند روند یونگی می13گردد (تصحیح می  "؛ در ارتباط با خداسرسپردگی به دیگري
فردي، بدون یک وجود االهی  ما براي تحقق اهداف میان "هاي ناخودآگاه آزاد کند، بینیکند تا خود را از پیش

براي سیرز، خداي یونگی  تر، ). از همه مهم13(  "ماند به عنوان دیگري، با انگیزه و منافع شخصی باقی خواهیم
نمی" مجسم  را  خودساخته  و  کامل  عشق  از  متعالی  جامعهمقصودي  و  مسیح  با  اتحاد  به  را  ما  که  ي  کند 

). این عشق خودساخته از طریق ایمان و موهبت روح در رستاخیز مسیح در  14(   "داشتنی دعوت کند دوست
فردي ي میانسازد. نظریهگی فراهم میردي را در زند فاي میان دسترس است، موهبتی که اساساً دیدگاه و انگیزه

میاین اجازه  شما  به  که  است  بهچنینی  را  یونگی  تفکر  از  باالتري  دیدگاه  تا  که  دهد  دیدگاهی  کاربگیرید، 
گیرد.  سازي از طریق هدایت فرد به دگرگونی، اجتماع، مصالحه، و احساس تکلیف را در برمیساختن فردیتغنی

 
1 Intentionality 
2 Spirituality 
3 interpersonal 
4 Martin Buber 
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در تحلیل رویکرد یونگ،    2یونگی توسط جوآن وولکسی کان و والتر کان  1"معنویت در خود"بسط    آخرین نقد و
ها از یونگ با یادآوري  ارائه گردیده است. تحلیل آن  ٤" بودندرونی"نسبت به    3توماس مرتون و برنارد لونرگان

شناختی  ي سالمت رواندین را به عنوان منبعی ضروري در معناي انسان و الزمه"شود که او  این موضوع آغاز می
هاي مردانه و زنانه در ناخودآگاه را با این پیشنهاد  ها سپس توصیف یونگ از ادغام جنبه). آن868(   "می دانست

کنند:  نماید، تصحیح میزنان، جنس و جنسیت را آشفته می "ذاتی"هاي ظهارات یونگ در خصوص نقشکه ا
هاي هاي بیرونی ذات زن در ارتباط است، بازبینیبا جنبهآنیموس    برخالف یونگ، که درك کرده است که"

کنند.  دهی میزن) سازمانمربوط به جنس (   هاي جداشده از هویتاز جنبه  فمینیستی آن را به عنوان یک عقده
هایی که محیط  ثیر آموزشأگیري خصوصیات و رفتار فرد تحت ت شکلشدن ( هاي وابسته به اجتماعیجنبه

می فراهم  مردمحور کند اجتماعی  فرهنگ  یک  در  فرآیند  870(  "5)  تأیید  نویسندگان ضمن  این  بنابراین،   .(
  دانند.  الگوهاي کلی زنانه و مردانه را نسبی میسازي یونگ، تصور او از کهنفردیت

، تصور یونگ از  6"خود واقعی و نادرست (یا وهمی)"عالوه بر این، کانز با استفاده از تمایز توماس مرتون بین  
  .تر استه تلقی یونگ از مفهوم نقاب یا چهره عمومی در جامعه بسیار نزدیککند، دومی بخود را روشن می

از طریق همانند همین ازدستطور، مرتون  اول در  دادن خود کاذب وحکم دوم در کشف خود  ساختن حکم 
 گانبه خوانند   "یافتن خود"و    "دادن خودازدست"ي معنویت مسیحی در حکم  واقعی به فهم بحران دیرینه

اگر [خدا] را پیدا کنم،  "در این گفتار معروف او    "معنوي   گیحقیقت نهایی زند "کند. براي مرتون  می  کمک
). در این  873شود ( خالصه می  "امام را پیدا کنم [خدا] را یافتهخودم را پیدا خواهم کرد و اگر خود واقعی

است که در    "آگاهی ناب"مل نوعی  )، که شا874(  "خود واقعی را، باید با خدا خلق کرد"فرآیند یافتن خدا،  
ي  رسد. همهاست می  "من"آگاهی از خدا که فراتر از درون  "شود و طی آن فرد به  تفکر و عبادت یافت می

). در نهایت، کانز این فرآیند وابسته به  874را دربربگیرد (  "دوستانه به دیگرانعشق نوع"این فرآیندها باید  
لونرگان که ماهیت ذهنیت آگاهانه را توأمان به طور    7"تعالی خویشتن"رآیند  ي مرتون را با فعبادت و مکاشفه

بنابراین، خودشناسی صرفاً یک آگاهی ذهنی نیست،   داند.کند، مرتبط میروشن می 8"شناختی  وساختاري"
الی  ها مفهوم تعکه آنآید. چنانبه حساب می  "ي خویشتن با خودشآگاهی به عنوان مجاورت سازنده"بلکه  

در معرض    9یک عملیات شخصی که طی آن اشیا "ي  خویشتن لونرگان را از طریق قصدمندي خودشان به مثابه
پذیر) به  زمان شخص عامل (کنش، به صورت همگیرند و در همان کنش، از طریق آگاهینفس خود قرار می
ت شخصی است که توسط یک  خویشتن یک واقعی"کنند. عالوه بر این، بندي میجمع  "شودخود او عرضه می

محرك بنیادي براي فرارفتن از خود براي معنا و ارزش ایجاد می شود، و به ویژه، براي رسیدن به دیگران با 
) فرد با تمایل فطري نسبت  872عشق. در فرارفتن از خود (به عنوان یک گرایش نهادینه براي تعالی خویشتن،  

 
1 spirituality of the Self 
2 Wolksi Conn and Walter Conn 
3 Jung, Thomas Merton, and Bernard Lonergan 
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7 self-transcendence 
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افتد که دگرگونی  ي لونرگان، وقتی اتفاق میکند. خواستی که به گفتهمی  زندگی  ١" واقعیت االهی و انسانی"به  
اي که از طریق یک مطلق؛  کند. سوژهي وابسته به هستی را به موضوعی در عشق تبدیل  مذهبی یک سوژه

نامد، تحت تصرف و  در خفا می 3"از درك نفس صحیح آکندگی"آن را  2یعنی دیگري (عشق دنیوي)، که کانز 
  گیرد. شود و مورد درك قرار میق واقع میتعل
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  کاوي و ادبیات: گذشته و اکنون روان 

  نورمن ان. هالند 

  میالد نصري   برگردان:
 

  

  دوبار   کمدست  بارها،  مساله  نیا.  شود یم  سال  صد   کینزد  اکنون  اتیادب  و  يکاوروان  نیب  يرابطه  ينهیشیپ
  یسیماتر  در  کردنشلحاظ  با  را  یبررس  نیا  خواهمیم ).  1990  و  1978  ،1976(  است  شده  مطرح  ،خودم  توسط

  در ).  1978  ،1976  هالند،(  م یریبگ  نظر   در   فاز  سه   يدارا  را  يکاوروان  م یتوانیم.  کنم  مختصر  سه دردرسهسه
  ناخودآگاه،  يندهایفرا  آزاد،  یتداع  کشف  منظورم.  داد  انجام  را  خود  یاصل   و  بزرگ  اتیکشف  د یفرو  نخست  فاز

  آن   در  که  کنم   فیتعر  يفاز  عنوانبه  را  نخست   فاز  نیا  خواهمیم .  است  یکودک  يتهیسکسوال  و  پیاد  يعقده
 . دادند یم ح یتوض ناخودآگاه و خودآگاه نیب  يرابطه با را امور

  و   او  و  کرد  یش یبازاند   بود،  ساخته  اشیاصل  اتیکشف  اساس  بر  که  را  یمدل   د یفرو.  آمد  دوم  فاز  کی  سپس
  که   را  چهآن  و   چندگانه  عملکرد   اصل  گو،یسوپرا-گویا-نهاد  يساختار  مدل  ، 30  و  1920  ي دهه  در   همکارانش

  کنمیم  فیتعر  يفاز  عنوانبه  را  دوم فاز  نیا  من.  دادند   توسعه  م،یریگیم  نظر  در  الگو  يکاوروان   عنوانبه  اکنون
  ح یتوض  یرونیب  يایدن  و  گویسوپرا  گو،یا-نا  بودن)id(د یا  گو،یا-نا  و   گویا  انیم  يرابطه  توسط  زهایچ  آن  در  که

  . شدندیم داده

 تا  1923  از   دوم  فاز.  ابد ییم  ادامه  1923  تا  و   خورد  رقم   ،1897  یعنی  ،يکاوروان  آغاز   زمان  از   نخست  فاز
  من  نظربه  سوم  فاز.  میدار  را   گویا  يکاوروان   جاها  ی لیخ  هنوز  وجود،  نیا  با  و  است  داشته  ادامه  حاضر  يدوره

  گسترش  را  يکاوروان  يحوزه  فازها  نیا  تمام  ضمن،  در  .می هست  آن  در  همچنان  و  شودیم   آغاز  1950  يدهه  در
  دور  تریمیقد  يفازها. رند یگیم بر در ندازند،یب جا کهآن از ترشیب. ندازند یب قلم از ادیز کهنیا بدون دهند،یم

  زیآمتیموفق  فاز   هر.  ند یآیم   شماربه  حات یتوض  و   ادعاها  از   افته،یبسط  ینظام  در   بلکه   شوند، ینم   انداخته 
 . کند یم  ه یتوج اش یقبل به  نسبت  را  يشتریب يهادهیپد  ستیمدع

  کنم، یم  ي گذارخی تار  ، 1950  ي دهه  ی عنی  اُبژه،   روابط  به   ی سی انگل  شیگرا  زمان  از   من  را   سوم   فاز  نیا  اگرچه
.  بودند  1930  يدهه در ابژه» روابط« متفکران شکیب  دو آن. گرفت یپ را آن وانیسال  و یهورن  با  د یبا درواقع
  حال  ن یا با. شودیم برجسته  1960 يدهه در که ست ي کاوروان از  لکان ژاك  ينسخه سوم،  فاز  گرید يجنبه
  ستی ز  در  یبزرگ  نقش  که  است  تیهو  و  تقابل  به  راجع  کسونیار  يهادهیا  سوم،  فاز  يکاوروان   از  گرید  يانسخه
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  اوتو   از  ابژه-خود  يهاهینظر  و  کُهوت  از  يکاوروان خود  گر،ید  یصورت   هنوز  یول.  دارد   1960  يدهه  يفکر
  . 80  و 1970 يدهه در يکاوروان یست ینیفم يبازنگر  نیهمچن و است کِرنبرگ

  حات یتوض هاآن.  دارند  اشتراك در را زیچ کی شانتمام زعم منبه وجود نیا با اند،متفاوت  اریبس یهمگ هانیا
  ي کاوروان  هانیا.  کنند یم  نیگزیجا  يگرید  و  خود  با  را  گویناا-گویا  ای  ناخودآگاه-خودآگاه  اساس  يدرباره  نیشیپ

 . هستند خود

  ی ادب نقد  سر  بر  داشت چه دوران همان در . اکنون به  تا  1897  سال از يکاوروان از  بود  مختصر خی تار کی نیا
  ي مثابهبه  ی سادگبه  را  آن  من  که   ،یادب   نقد  بلکه   _کشد یم  را   اش راه  گونه همان  آن  که  _ات یادب  نه   آمد؟ یم

 ). 1986 لند اه(   رمیگیم نظر  در را  فاز سه  من دوباره .  کنمیم  فیتعر اتیادب يدرباره گفتن ای نوشتن

 يامقاله  با  نقد   از   سبک   نیا.  داشت  وجود  ناممیم  ی ادب  نقد  در   ی خیتار  سبک  را   آن   که   يزیچ  آن   نخست، 
  سه  در   یتیشخص  نام[   فالستاف  ایآ  د ی پرس   که  شودیم  آغاز  نوزدهم  قرن  لیاوا  در  مورگان  سیمور  از  معروف

  که ي طور  م،یریگیم ی پ  را فالستاف  از  خ یتار ک ی می دار  جانیا در .  نه   ای بود  بزدل  ک ی] ریشکسپ از  همناشینما
  ما.  م یخوانیم  را  مولف  ذهن  ای  هاتیشخص  دادها،ی رو  متن،  زبان  قیطر  از  ما.  بود   یواقع  شخص  کی  او  انگار

  در   ییزهایچ  به  را  ما  نیا.  است  شفاف  زبان  حالت،  نیا  در.  اندخی تار  ییگو  که  میخوانیم  چنان  را  هاداستان
  ن یهم  به  و  هایژگیو  ها،زهیانگ  ها،کنش:  اند یواقع  یی هاابژه  یادب  ينقدها  بحث  در  که  کند یم  ییراهنما  جهان

 . بیترت

  ي نقدها.  شد یم   دهینام  ییساختارگرا  اش،ییاروپا  متفاوت  ینوعبه  ينسخه  در  ای  نو  نقد  که   بود  گونههمان  دوم  فاز
  خود   در  کمال  کی  عنوانبه  را  اتیادب  زبان  ،1970  يدهه  تا  افتهیادامه  و  1930  يدهه  در  شدهشروع  ،یادب

 يهادانشگاه  در  نیا  و  نوشتندیم  1930  يدهه  در  دادند،  گسترش  را  دهیا  نیا  که  ی کسان  نیاول.  دند یبرگز
  ي نقد   نیا.  شد  یادب  نقد   مسلط  طرز  ،70  يدهه  اواخر  تا  1950  يدهه  از  یبیتقر  طوربه  ،یسیانگل  و  ییکایآمر
  از   کانتوس  وت،یال  هرز  نیسرزم  س،یجو  سیاول  مانند   یستی مدرن  بغرنج  و  بزرگ  متون  خواندن  يبرا  که  بود

 . بود  شده  یطراح ... و مان پروست، ای پاوند 

  شده   محبوب   چنان اصطالح  نیا.  نامندیم   مدرنپست  را  آن   اغلب   پندارمیم  که   م یهست  ی سوم فاز  در  ما  اکنون
  اشخاص   است،  محبوب  یاصطالح   نیا  اگرچه .  کنند یم   مخفف)  PoMo(  پومو  به   را  آن   مانیدانشجو  که  است

  حسن   و)  1984(  سونیج  پسندمیم  من  که  یفیتعر   دو.  کنند یم  فیتعر  متفاوت  را  سمیمدرنپست  مختلف
  اتفاق  سمی مدرن هیعل واکنش در که يزیچ  شمی اند یم من . میبگو را  خودم فی تعر دیبگذار اما هستند،) 1987(
  و   ناب  درخودِ  يابژه  آنچه  از   را  اش توجه  هنرمند   که  است  نیا   _ست »پومو«  از  ی بخش  حداقل  آن  و  _افتد یم

  مونرو ن یمرل ی نقاش   مثل مخاطب،  و ابژه  ن یب يرابطه  به  کندیم  منتقل است، کاسویپ ینقاش مانند کالن، حتا
  . وارهول ياند  از
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  خود   ذهن   چشم  در.  ساختند  ماندگار   يزیچ  اغلب  و)  نفسهیف(  درخود  ئِیش   کی   ستی مدرن  بزرگ   هنرمندان
  ن،یا  برخالف.  دیاوریب  را  دای لیچ  ای  تزیش پیل  بزرگ  يهامجسمه  ا ی  تیرا  مِیگوگنها  يموزه  کاسو،یپ  يکایگِرن
.  کند یم  جادیا  را  يهنر  گرید  يهاصورت  خودآگاهانه  و  است  زنندهگول  و  گونهیشوخ  مدرنپست  هنر

  با   که  د ی کن  تصور  را  وركیوین  در  اتیجزئ  از  شدهيکار کنده  و  برآمده  یسقف  با.  ی ت  و.  یت.  ياِ  يهاساختمان
  معروف  يچا  يقور به .  است شده   نیعج خراشآسمان ک ی يهاسازه و  روهه» دِر  فَن  س یم« ی المللنیب سبک 

  ضدزنگ،  لیاست از ،ياکرهمین ، یهندس  يکتر کی.  کند یم شروع  بوهاوس  تیقابل با او. دیشی اند یب ویگرِ شلیم
  دن ی جوش   هنگام  کهآن  يبرا  یکیپالست  ياپرنده  تیدرنها  و  ی نیتزئ  يهاپرچ  ياضافهبه  را  هارنگ  سپس  اما

  ا ی  بورخس  کوتاه  يهاداستان.  بود   یعال  مدرنپست  جوك  ک ی  کز»یپ  نییتو. «دهدیم  قرار  کند،  چهچه  يکتر
 ای  گانیر  يجمهوراستیر  هنر  از  نوع  نیا  يهانمونه  نیاتریگو  احتمالن.  دیاوریب  درنظر  را  بارت  جان  يهارمان
  که  ست يزیچ بلکه  است، افتاده اتفاق درواقع که ستین  يزیچ دارد  ت یاهم هک يزیچ  هاآن در  که  باشد   بوش
  نسبت   مالحظهقابل  يطرزبه  دارند   مدرنپست  هنرمندان  نیا  تمام.  شندی اند یم  افتاده  اتفاق  چه آن  به  راجع  مردم

  يکارها  ساختن  يبرا  را  مانتوقعات  و  دانش  هاآن.  کنندیم  يباز  شما  و  من  دانش  با  ،يهنر  يکارها  گرید  به
  هنرمندان   نند،یآفریم  يماندگار  نفسهیف  ایاش   ستیمدرن  هنرمندان  که  ییجا.  برندیم   کار  به  خود  يهنر

  گوردون   ياند   همکارم  که   گونههمان.  نندیگزیبرم  خود  موضوع   نند،یآفریم  که  يکار  به  را  ما  واکنش  مدرنپست
  منظورم   کنم،یم  يباز  فقط  من:  د ی گویم  ستیمدرنپست  کی.  است   ومهیگ  نیب  يزیچ  هر  پومو  در  د،یگویم

  و  متن   نیب  يرابطه  گرید  یادب   نقد   نیهمچن.  يبساز  معنا  آن  از  که   دارد  یبستگ  تو  به  نیا  ست،ی ن  نیا  درواقع
  مبدل   رابطه همان  درعوض.  بپندارد را  نهیبه یپاسخ  تواند ینم  گرید  ی ادب  نقد. ردیگینم   مفروض   را  اش خواننده

  همان فاز نیا یادب  نقد  جهان  در.  ابژه با ما يرابطه  بلکه  ابژه، خود  نه.  د ی گویم آن از نقد که يزیچ  به  شودیم
  درخود   کمال  ک ی  گرید  یادب   متن  یعن ی  که  نامند،یم )  1987  لریم(  » يتئور  يروزیپ«   را  آن  که  ستيزیچ
  ی اسیس   يهاتیموقع  ای  ده یچیپ  يهايتئور  نوشتن  يبرا  نقد  ازین  به  که  است   شده   ساخته   درعوض  ست،ین

  که  است   نیا  فرهنگ  و   اتیادب  يهیاول  هدف   که  ندیگویم  رُك   صورت به  نقدها  ی برخ  امروزه.  کند   خدمت
 . نشوند  تلف  و کنند  منتشر که آورد فراهم استادان يبرا ییهاتیموقع

  سیماتر  در  سوم  ییتاسه  به  می رس یم.  میدار  ی ادب   نقد   از  فاز  سه  و  يکاوروان  از  فاز  سه  ما  اکنون
 اگر  ز یچ  ن یترمهم  کنم گمان می  درواقع.  ست یمتک  نکته  ن یترمهم  به   انتهایی  یی تاسه  ن یا.  مانسهدردرسهسه

  ن یا  در   زیچ  کی  تنها  که  است  قرار  اگر.  است  نیهم   گفت،  خواهم  مقاله  نیا  در  که  باشد   يزیچ  نیترواضح
 . دارد سروکار اشخاص  با بلکه  ها،متن با نه يکاوروان.  باشد   نیهم که  دهمیم  حیترج د ی اوریب خاطر به مقاله

  او  به   را  يکاوروان  که   م،یابیب  را  یشخص  م یناچار  رونیااز  م، یکنیم  اعمال  ات یادب  به   را  يکاوروان  که  یهنگام
  تیشخص معموال   شخص، ک ی  و  خواننده   ،یواقع  يسندهینو: هستند  ممکن  که  هستند  شخص سه .  میکن  اعمال

 ). 1964  لند،اه(  د یبگو سخن   متن در  که منظور نیا به  ش،ینما ای داستان در یادب
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  منظورم  ندارد،  وجود   تیشخص  آن   در   که   م یباش  مواجه  گرید  ی صورت  ای  مقاله   ای  شعر کی  با   اگر  گر،ید  ی حالت در
  سنده، ی نو:  دارند  وجود   شخص  سه.  شود  یقات  یواقع  ي سندهینو  با  ستی ن  قرار  مقاله  ای  شعر  يگوسخن  پرسوناست،

 . متن  در  شخصِ و خواننده 

  15  ينامه  همان  در  و  شوند یم  ظاهر  کاوانهروان  نقد  يابتدا  در  درست  شخص  سه  نیا  جالب  يطرزبه  حاال
  عاشق   هم   خودم   مورد  در  من،. «کرد  اعمال   اتیادب  به  و  اعالم  را  پ یاد  يعقده  د یفرو  آن  در  که   1897  اکتبر
  دیفرو.»  کنم یم  یتلق  یکودک  يابتدا  در  یعموم  يمورد   را  آن  حاال  و  امافتهی  را  پدر  به   حسادت   و  بودن   مادر

  به  مخاطبان  واکنش  به   راجع  او.  کند   اعمال  اتیادب  در  شخص  سه  از  هرکدام  به  را  نیا  که   رفت  شیپ  چنان
  از   ی هرکس  …می ببر  ی پ  اریشهر  پیاد  یی رایگ  قدرت  به   م یتوانیم   ما  است،  گونه نیا  اگر: «گفت  اریشهر  پیاد

.  نوشت  کرد  تعلل  او  چرا  که  نیا  و  هملت  تیشخص  باب  در  او.»  بود   نوپا  پیاد  کی  یزمان  ،يفانتز  در  مخاطبان
  ز ین سنده ینو  به  را  اشنشیب  او و.» بود شده  مرتکب  پدر  هی عل مادر،  به اقیاشت سر   از را  عمل همان خودش او«

  د، یفهمیم  را  اشقهرمان   ناخودآگاه  او  ناخودآگاه  آن  در   که  اش، ییبازنما  به  را  شاعر  یواقع  یاتفاق. «کرد  اعمال
  ). 272 ،1985(  کرد»یم  يسازهیشب

  و  گو یناا-گویا ناخودآگاه،-خودآگاه: میدار ي کاوروان از فاز سه ما. میدار بودم گفته که را ياسهسه آن حاال پس
  ي کاوروان  که   میدار  شخص  سه   و.  مدرنپست  و  نو  نقد   ،یخیتار:  می دار  یادب   نقد   از  فاز   سه  ما.  يگرید  و  خود

 .مخاطب  و متن در تیشخص سنده، ی نو: کند  عنوان تواند یم يانتقاد

  را   مقاله   یباق  توانمیم  من .  دارد   وجود   يانتقاد  يکاو روان  يبرا  مختلف  امکان  27  دینیبیم  که  گونههمان
  هملت  از جونز  ارنست لیتحل مثال يبرا.  کنم مختلف باتیترک و گشتیجا تمام از مثال يارائه صرفتان براي
  کیکالس   يکاوروان  هاجوك  باب در  د یفرو  کتاب.  شده  اعمال  یادب  یتیشخص  به  که  است  نخست  فاز  ي کاوروان
  دوم  فاز  يکاوروان »یادب   پاسخ  کینامید«  خودم  کتاب.  شده   اعمال   اششنونده و  جوك   ي سندهینو به که  است
 يکاوروان کُهوت، نتزیها یفتگیخودش  يهايتئور بوشن  بروکز  از دیجد   یکتاب. پردازدیم خواننده  به  که است

  نیچن  د یبا  چرا  اما  م،یده  ادامه  منوال  نیهم  به  میتوان یم.  است  کرده  اعمال  یادب  يهاتیشخص  به  را  سوم  فاز
  از   »ی شناس روان  و  اتیادب«  و  کاوانه»روان  ی شناس روان  يراهنما«  کتاب  دیتوانیم   یسادگبه  که  یوقت  میکن
 . د ی کن هیته را لند اه

  نسون یکید  یلیام  که  ی الیخ  یدشت  به  بپردازم،  د یجد  يهانهیزم  به  یم یقد   يهانهیزم  عوض   دهمیم  ح یترج
  يرابطه  در  مشکالت   از  خواهم یم.  است  ناهموار  ین یزم  نیا  نسون،یکید  دشت   رغمیعل  و  است   کرده  ف یتوص

  ي کاوروان.  دهند یم  رخ  کردم  مطرح  شیپ  یکم  که  يادیبن  يانکته  خاطربه  هاآن.  میبگو  اتیادب  و  يکاوروان  نیب
 بتوان  که  ست ین  یراه  اًد یاک.  است  کلمات  اتیادب  اما  دارد،  سروکار  مردم   يهاذهن  با  اخص  طور به  و   مردم  با

کار بسته شود.  تواند به یک شخص بهکاوي تنها میصورت مستقیم به ادبیات اعمال کرد. روانکاوي را بهروان
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  پل   ینوع  دهد یم  قرار  موضوع  یادب  نقد   که  یکلمات  و  د یگویم  او  از  يکاوروان  که  یشخص  نیب  د یبا  نیبنابرا
 . م یبزن

  م، ی ابییم  آن  در  را  خود  که  یادب  نقد   ای يکاوروان  از  يفاز  طبق  را  آن  ما  خوب،  م؟یدهیم  انجام  را  نیا  چگونه
  و)  1178.  3  ،1955(   نسونیکید  یلیام  از  مختصر  ی تیشخص  نظر  از  ي شعر  به  میکن  نگاه  حاال.  م یبریم  شیپ
 طور؟ چه نخست  فاز. ندیبیم را آن چگونه يکاوروان  از مختلف يفازها مینیبب

 ست یکاف زنبور ک ی و ي«شبدر

 ساخت  ی دشت تا

 شبدر  کی  و يزنبور

 ال یخ و

 است  بس  ییتنها به که

  اند» کم زنبورها اگر

  نخست   فاز   در  کسچی ه  درواقع  شود؟  ک ینزد  شعر  نیا  به   تواند یم  ی نخست  فاز  يکاوانهروان  نقد  کی   چگونه  حاال
  ت یشخص ک ی لیتحل  به  بود  محدود کامل صورتبه اًبیتقر نخست  يروزها در کاوانهروان  نقد   رایز توانست،ینم
  و تیشخص که هانامهشینما و هاداستان اغلب ،یادب يآثار هنر، از ییروا  آثار  اساس بر سندهی نو کی  یبررس  ای

 . دارد سروکار یپیاد يهاتم با  شتریب نخست يروزها  در کاوانهروان نقد . دارند خود در ییدادهایرو

  نقد  اتفاق  برحسب.  اندشده  تصور  نانهیبواقع  آن  در   دادهایرو  ای  هاتیشخص  که  گونهآن  متن  تمام  خواندن
 . دارد تیعموم ییگراواقع فرض، نیا برخالف اما کند،یم  استفاده یینمادگرا از  نخست فاز يکاوانهروان

  ی تداع  به   دادنگوش  دیفرو  آن   در .  ست ین  ممکن  ر یغ  نخست  فاز   روش   در   شعر  ن یا  با  مواجهه   وجود  نیا  با
 يروانکاوانه  ينقدها  توانم یم .  کرد یم  موکد   را  اتیتداع  در   نهفته  ناخودآگاه  يماده  يبرا  مارانیب  يآزادها

 . خوانند یم آزاد يهایتداع يمثابهبه را نسونیکید یلیام شعر  که کنم تصور  را نخست فاز از ياجسورانه

  ست یفالوس   ينماد  زنبور  که   کرد  خواهد  اشاره   نیا  به   نقد.  م یهست  طرف   یجنس   یینمادگرا  با  باشد،  گونهن یا  اگر
  رو  شیپ  را  یمقاربت  کنش  کی  نینماد  طوربه  ما.  است   دشت  کی  حاصل  و  کند یم  دخول  رایپذ   شبدر  به  که
  ی جنس  يفانتز  مانیفرض   ینخست   فاز  نقد .  نشاندیم  را  ال»یخ  تنها«   و  زند یم  کنار  را  زنبور  شعر  سپس  اما  م،یدار
  در   محصورش،   و   یهراستیجمع  وجود   به   بنا   او  که  نیا  تصور .  داد  خواهد   ربط   نسونیکید  یل یام  خود  به   را

  ن، یا  بعد   درواقع.  ستی ن  دشوار  پروراند یم  را  یجنس  يهاي فانتز  لیقبنیا  و  ند ینشیم  زشیتم  و  د یسف  يخانه
  شعر   کاوانه روان  نقد .  شود یم  سندهی نو  اند، اتیادب  عنصر  که  ی واژگان  و  ستيکاوروان  موضوع  که  ی شخص  ن یب  پل
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  در  دیفرو به دیکن رجوع مثال يبرا(   است سندهینو يهايفانتر از يايبند عبارت انگار که خواند یم گونهآن را
 ).  1907 ای 1928 يهاسال

 زمان   آن  يکاوروان  در   که  چه آن از  میتوانستیم  1960  يدهه  در .  بود   خواهد  تردهیچیپ  شعر  از  دوم  فاز  خوانش
  ی پیشاادیپ  مراحل   به  ما  ز ین  و ).  یادب   نقد   يبرا  تازه  حال هربه(   ها پاسخ  تنوع  به  توجه :  م یکن  استفاده  بود   تازه
  ). دیکن رجوع 1980 رز ای 1957  لِسِر 1952 سیکر به  نقد   نوع نیا از مثال يبرا. (  میشد   کینزد

  آغاز   د،یتول  ای  يزیچ  ساختن  يبرا  شبدر  به  زنبور  دخول   یجنس  يفانتز  با  تواند یم  شعر  نیا  از  یدوم  خوانش
  کند   خاطرنشان  و  است  ن ینخست  يصحنه  نیا  که  شود   نیا  متوجه  نیهمچن  تواند یم  ی دوم  فاز  نقد  اما.  شود
  ند، یافریب  را  یدشت   الیخ  کهنیا  يدهیا  در  و  است  شبدر  از  هیتغذ   حال در  زنبور.  است  انیم  در  یدهان  یامکان  که

 . دارد  وجود  هامرز یدهان فقدان

 يبرا  یراه  چی ه  ینخست   فاز  نقد   که  يزیچ  داد،  خواهد  تیاهم  يگرید  ز یچ  به  یدوم  فاز  يکاوانهروان  نقد 
  کندیم  اس یق  يفانتز  يمحتوا  ياداره  يبرا یدفاع  با   را شعر فرم  ی دوم  فاز   نقد .  شعر  فرم :  نداشت آن  از   صحبت

  می دار  را  »ي شبدر«  ابتدا  در .  ابد یدر  را  هایکرانگیب   با   شعر  ي باز  طور نیهم  تواندیم  ينقد   ن یچن).  1968  لنداه(
  » يزنبور« و  یمتناه  شبدر»  کی «  شود،یم  برعکس  بعد.  ستیمتناه  که  زنبور»   ک ی«  سپس   ، ستینامتناه  که

 کم  هازنبور  اگر«  در  ینامتناه  و  یمتناه  از  یبیترک  به  اما  شود،یم  حل  ال»یخ«   در  زیچهمه  آن  بعد .  ینامتناه
  دن ید  نیا.  است  برقرار  شعر  مورد  در  »یتوانینم  حاال  ،ینیبیم  حاال«  تیفیک  ینوع  نیبنابرا.  گرددیم  باز  باشند»

 .  است مناسب  اریبس ن ینخست يفانتز يصحنه يبرا  البته دنی ند  و

 سازوکار  با  که  کند یم  فیتوص  يسازآبستن  و  یجنس  یکینزد  از  يفانتز  کی  عنوانبه  را  شعر  ،یدوم  فاز  نقد
  بدل   الیخ  قدرت  به  راجع  یعبارت  به  را  یجنس  يفانتز   یدفاع  سازوکار.  رودیم  شیپ  انکار  ای  سرکوب  یدفاع

.  حضورشان  کل  بدون  درواقع  ای  شبدر،  به  زنبور  یکیز یف  دخول  بدون  حتا  بسازد،  یدشت  تواند یم  گونه نیا.  کند یم
 اما  است،  ال یخ به  راجع . می رس یم شعر  از نمامتناقض  ی خوانش به  ما نیبنابرا.»  است بس  ییتنهابه که  ال،یخ«

 اما  ند،یافریب  تواند یم  الیخ.  میکنیم   الیخ  که  ستیمشخص  يزهایچ  ی شدگپاك  و  سرکوب  حال  نیع  در
  سرکوب  نیا ی کس چه  ست؟یک م ییگویم آن  از که ی شخص ؟ یکس چه  الیخ.  براند  خود  از  تواند یم نیهمچن

 . م یشویم وارد یدوم فاز خوانش از   نوع  نیا جالب بخش  به  ما حاال دهد؟یم انجام را

  مورد   کلمات  و  ستي کاوروان  موضوع  که  یشخص  نی ب  که  ستیپل   نوع  بد یفریم  مرا  دوم  فاز  يدرباره  که  يزیچ
  ک ی  شعر.  کندیم  یتلق  ذهن  کی  يمثابه  به  را  متن  خود  کاوانهروان  نقد   واقع،  در.  سازد یم  ،یادب  نقد   در  بحث
.  حدود  دادنازدست  يفانتز  د یشا  ای  ن،ینخست  يصحنه  يفانتز  دیشا  ،یدهان  ای  یتناسل  جانیا  دارد،  يفانتز

  یجنس   کنش  که  احتمال   نیا.  يریجلوگ  ای  سرکوب  ینوع   دارد،   یدفاع  سازوکار  کی  ذهن -شعر  نیا  سپس
  قدرت   را  آن   دیبگذار.  دارد  تم  ک ی  شعر   و.  است  شده   نیگزیجا  ال»یخ«  یذهن  و  ی رجنسیغ  کنش   با  یکیزیف



57 

 

  به   راجع  یعبارت به  را  یافشان گرده  به  راجع  یجنس  يفانتز  شعر  درواقع.  میبنام  الیخ  و  يپرورالیخ  يگسترده
 . است  کرده بدل  الیخ

 ما .  میکنیم  شیواال  ما.  است  کرده  اجرا  م،یدهیم  انجام  شهیهم  شما  و  من  که  را  يزیچ  شعر  قیطر  نیا  به
  لیتبد   ر یخودپذ   و  عرضه  قابل  ی اجتماع  نظر  از  يها تیفعال  به   را  تابو  ای  ی جنس  احتمالن  ناخودآگاه،  يهادهیا
.  است  ذهن  کی  نیا  که  د یگویم  اًصرف  یدوم  فاز  نقد   ما؟  ذهن  ای  است؟  نسونیکید  یلیام  ذهن  نیا  ایآ.  میکنیم

  يزیرطرح  ا ی  یافکنبرون  متن   درون  را  یذهن   يند یفرا  نسون یکید  یل یام.  کندیم  تنانه   را  یذهن   يند یفرا  شعر 
  یافکندرون  خودمان یذهن   يندهایفرا  درون  را آن  و   م یریگیم  متن  از  را شعر  ندیفرا  آن  من   و  شما سپس  کرد،

 ما  که   است  گویا  ند یفرا  تر،قیدق  ای  ست،یذهن   ند یفرا  کی   شعر.  است  کننده مسحور  يادهیا  نیا.  میکنیم
  فاز به   نسبت   يشتریب يهاامکان م، یادهی بخش تیعموم گونه نیا را  اتیادب ما که  جاآن از . م یکنیم یافکندرون

.  می ستین  دهد،یم  يرو  جهان  در  نانهیبواقع  که  چهآن  به  محدود  ما.  میدار  اتیادب  و  يکاوروان  باب  در  نخست
 ما.  میباش   داشته   سروکار  نه،  چه  و  باشد  رخدادها  و   هاتیشخص  يدارا  چه   ، یادب  متن   هرگونه  با  میتوانیم  ما
  سازوکار که  است  نیا  م یبده انجام  د ی با  که  چهآن  تمام.  میشو مواجه  مقاله  کی   با  حتا  و  مقفّا  يشعر با  میتوانیم

  شگرف  یشرفتی پ دوم فاز يشناسانهروان  نقد . میکن  ییشناسا  د،یآیبرم آن هیعل دفاع که را يايفانتز و یدفاع
  ف یتحر بدون را آن تواند یم نقد  که ستیذهن شعر که بود بیغر فرض  آن يدارا اما بود، نخست فاز به نسبت

 . ند یبب

  ي کاوروان  يهامدرسه  از  ار یبس یتنوع  امروزه  چون است،  دشوار  اشگفتن  افتد؟یم  یاتفاق  چه سوم فاز  در  حال
  درمانگر روان  کی  که   قدرآن  نه  اما  دارد،  وجود  کاوانهروان  نقد   از  بزرگ  يآمار  روزها  نیا  نیهمچن.  دارد   وجود

 و  یانتزاع  ک،ی تئور  یل یخ  روزها  نیا  یادب  ينقدها  از  ياریبس.  بدهد  صیتشخ  را  هاآن  بتواند   آموزش  حال  در
 نقد  انیجر يبرا خصلت کی تنها اگر. هستند  است، اتیادب خواندن ای نوشتن ریدرگ درواقع که یشخص از دور
 ). 1991  لند ا ه( است »یشخص«  از زیپره همان آن  باشد، يتئور و یادب

  به   نیهمچن  و  کرد  نخواهد   محدود  نخست  فاز  خودآگاه-ناخودآگاه  تفکر  در  را  خود  سوم  فاز  ي کاوروان  کل،  در
 . است  دوم فاز يکاوانهروان  نقد   روش  در  ای یستی مدرن روش در کفادخو  ياابژه شعر کهنیا

  اتیادب  اندازچشم  ما  که  همچنان.  دهد یم  قرار  خطاب  شعر  با  رابطه  در  را  شخص  مدرنپست  يکاوانهروان  نقد 
  ي ادیز  متفاوت  يزهایچ.  میده  دستبه  عام  یتوافق  که  است   دشوار  ار یبس  م،یپژوهیم  را  معاصر  یشناس روان  و

 کاوانهروان  يهاحلقه  در  داغ  ی مبحث  ابژه  روابط  یسی انگل  يهینظر  هرچند  مثال  يبرا.  اندتوقف  در  ای  انیجر  در
  ن یدِرو  و  ،1981  دوبر  ،1980  کان  و  شوارتز   به   د یکن  نگاه  مثالً  اما(  ستا  نخوانده  فرا  چندان  را  یادب  نقد   است،

  چ ی ه  کنند،یم  مطالعه   یادب   نقد   که  یکلمات  و  يکاوروان  که   یشخص  يبرا ییتنهابه ابژه  روابط يهینظر).  1981
 نیا  و  میدار  را  یانسان  روابط  به  دنیرس   تا  متن  يمطالعه  نامناسب  رابط  فقط  ما.  دهدینم  شنهادیپ  یرابط

 يهادهیا ،یادب يهاتیشخص  باب در. است زده پس را آن کنون تا دهه چهار  کینزد یادب  نقد  که ستياوهیش 
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  به  متن  خوانش  از.  شوندیم  ییگراواقع  يسوبه  فشار  نیا  متحمل  تیهو  و  يسازمتقابل  يدرباره  کسونیار
 يبهتر  يجهینت  شود،یم  اعمال   سندگانی نو  ر ب  که  یهنگام  کسون یار. (م یرس یم   رابطه  و  ت یشخص  ییگراواقع 

 دای پ  نسبت  ات یادب  از  انیهورن  مطالعات  به  ییگراواقع  از  مشابه   ی مشکل  )1977،  لوبو  به   د ی کن  نگاه  _دهدیم
  ات ینظر  از  برگرفته  که  میکنیم  افتیدر  را  یینقدها  ما  ).1986  س یپار  به  د یکن  رجوع  نمونه   يبرا(   کند یم

  بِرمان  به  شود  رجوع(   دارند   شیگرا  تیشخص  لیتحل   به  نیز  هاآن  اما  هستند،  برگکِرن   و  کُهوت  يکاوروان
1990 .(    

  ن یا  يبرا  ییاستثنا.  شوندیم  برده  کار   به   ات ینظر  اثبات   يبرا  ی ادب  متن  کاوانه،روان  نقد  نخست   يروزها  مانند 
  ی نیبشیپ  قابل  يطرزبه یادب   نقد  ق یهرطربه. است محبوب  شدت به  ی ادب  يهاحلقه  در   که   است  ی لکان نقد   الگو
.  دارد  ، نند یبیم  شانيهامطب  در  گراندرمانروان  چه آن  با  اندك  ی نسبت  که   است  برده  شیپ  را  ياي کاوروان

  ها، ییدوپهلوگو  يدارا  و  است  1910  ي کاوروان  یتناسل   و  یفالوس   يهانماد  به  یمتک  شدتبه   يکاوروان   نیا
 . است اریبس يهایخوانهنجارنابه و هاجناس

نوع    نیا.  است   شدهییزداانسان  و  شدهیلفظ  کامالً  يکاوروان  کی   نیا.  شودیم  گرید  يزهایچ  شامل  کمبسیار  
 یشخص  تیتمام  اًبیتقر  گرفتندهیناد  يبهانه  به  اما  ابد،ییم  وفق  یادب  يهامتن  لیتحل  با خوب  یلیخ  ي کاوروان

 ). د یکن رجوع   1990 سوسمان و نیفِلدشتا به مثال يبرا(  ستي کاوروان  يسوژه که

  ی کی.  دهندیم  يجا  خود  در  را  معاصر  و  سه  فاز  يکاو روان  که  هستند   یادب  نقد   يمدرسه  دو  حاضر  حال  در
 . يمحورخواننده يگرید  و است سمینیفم

  طُرُق   و  زبان  و  ات یفرض  اغلب   که  ي نقد   و   اتیادب  به   را  یواقع  زن  يهاواکنش  ی ستینیفم  يکاوانه روان  نقد 
  ي برا  و  1986  کارتیشوا  و  ن یفل  به   دیکن  نگاه  مثال  يبرا. ( کندیم  عنوان  است،   مسلط  آن   در   مردانه   خوانش

 ).  1989 تیرا ،ينظر بحث

  چگونه   کهنیا  به   ابدییم   گسترش  زین  سوال  ابد،ییم   گسترشی  تیجنس  نقد  به   یست ینیفم  نقد   که  طورهمان
  به   مثال  يبرا  د یکن  رجوع (   شود؟یم  نوشتن  و  خواندن  وارد  مرد،  ای  زن  ساخت،جامعه  يتهیسکسوال  ت،یجنس

 ).  1989 شوالتِر

  نقد  و  یست ینیفم  نقد.  کند یم  عنوان  را  ی واقع  مردم  یواقع  يهاواکنش  محور خواننده  نقد  کسان،ی  ی روش   به
  را   ات یادب  که   يایواقع  اشخاص  به  تمرکز  با  اتیادب   کلمات  و  يکاوروان  شخص  نیب  هردو  ي محورخواننده

  شعر  کهنیا گفتن  يجابه. زنند یم پل  سند، ی نویم را  هاآن که  يایواقع اشخاص  و  دهندیم  پاسخ و  خوانندیم
  ش یواال  کی   شعر  ي لهیوس به  خواننده  که  ندیگویم  سوم  فاز  يکاوانه روان ينقدها دهد،یم   انجام  را شیواال  کی
 . کند یم اجرا را
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  انم یدانشجو  ن یب  را  دشت   به   راجع   شعر  ن یا  من.  کردمیم   سیتدر  بهار  نیا  که   يناریسم  از  بزنم   یی هامثال  دیبگذار
  از  بدین معنا که. سند یبنو شیبرا  میخوانیم گرا»یتداع   پاسخ« را آن  که چهآن خواستم هاآن از و هکرد پخش

  آن   به  شانيهایزندگ  در   که   را  ییدادهای رو  و   اشخاص  داشتند،   شعر   به  نسبت   که   یاحساسات   خواستم  هاآن
 . باشند  گفته رسدیم  ذهن به شعر با رابطه  در  که را  هرچه تا سند،یبنو  شد،یم مربوط احساسات

.  ندارم   دوست   را   شعر  نیا  من«  گفت  ح یصر  کامالً  او.  نوشت   _بث   نام   با _انیدانشجو  آن  از  ی کی  که   ستيزیچ  نیا
  وارد   سرزده  که  یلی خودتحل  ينقطه  لغزد،یم  یخال  يانقطه  يسوبه  ذهنم  کنم،یم  ریس   الیدرخ  من  یوقت

  مسائل   ح ی توض  يبرا  ی اصطالح[  زنبورها  و   پرندگان«  به  را  آن  تا  داد   ادامه  اکراه  با  او.»  يشویم  خود   ی هست
  را   ی معن  نیا  زنبوران و  پرندگان  شدنبزرگ  مثال  يبرا. « بدهد ربط  بالفونته  يهر  شعر  در ]» کودکان  به  ی جنس

  د ی پد   هابچه  صبحش  و  دیبکن  را  نیا  هردو ...  يبگذار  خوابتخت  رك ید  يرو  را  اتيهاژامهیپ  که  دادندیم
  رك ید  يرو  جانیب  طورهمان   ژامهیپ  اگر  جهند،یم  يگرید  به  ژامهیپ  کی  از  یذرات  که  کردمیم  الیخ  من!  ند یایب

  به او که  شد   منجر رك ید آن  و زنبورها   و پرندگان به  فکرکردن.» بمانند زانیآو بزرگم مادر ي رکهیچهارد تخت
  . داشت  تن به  را  شریز  لباس شد، یم داده  حمام که ینیح  در یفروتن در که شدی ند یب  پدربزرگش الغر يجثه

  جنس   یزندگ«  کرد  فکر  و  نوشت  او.»  نشدند   لخت  هم  مقابل  شانمزدوج  یزندگ  سراسر  در  مادربزرگم  و  او«
  » ییکایآمر  کیگوت«  ینقاش   در  که  ی زوج  کهنیا  مانند   اًبیتقر...    دارم  هاآن  از  يریتصاو  من  بود؟   ونه چگ  هاآن

  و خود یجنس   آموزش  عدمي مسئله به  که رسید این تا داد ادامه او.» بروند  تخت  به وضع رییتغ بدون  هستند،
  متعدد   يهادام در  مانهرکدام  شد منجر  که   داشت وجود)  دانش (  ز یچ  ک ی  از   ی درون  یفقدان «  گفت   و  خواهرش

  کند،  ف یتوص را رافتادنیگ از خود  حس تا رفت شیپ او.» انداخت رمانیگ و شد  بسته  سرمان  يباال که می بلغز
  و  بود   کرده  هرس  او  که  یسرخس   يرو  مرده  يهاشاخه  از  يریتصو  ها،بچه  منظره،  به  هالهیم  نیب  از  کردننگاه

  ي برادر  به دادنربط  به  کرد شروع  و.» انتخاب  یعنی  يباردار...  دهند یم  مردن یمعن هابچه من يبرا. «يباردار
).»  اًحتم... (زنم یم  سر   او  به  شد  سالم   هفتاد  یوقت. «بود  کرده   انتخاب» «  بث   قولبه  بود،   آورده   ایدنبه  مادرش   که
  .» یزندگ  فقدان... هاپرسش یعنی  تولد  و مردن ی عنی مرگ«

  کندیم  حل  را  يزیچ  او  که  د ینیبیم  کنمیم  فکر  دش،ی خوانیم  ای  د،یدهیم  گوش  بث  به  شما  که  یهنگام
 يفانتز  ي هاصحنه  ن، ینخست  يفانتز  يصحنه  کی .  کرد  تیهدا  آن   به   را   ما  ی دوم  فاز   خوانش  چه آن  هیشب

  شعر   یعن ی  نیا  دوم  فاز  اصطالح  در.  کند یم  لیتأو  خودش   عبارات  در  اغلب   را  شعر  او  اما  متعدد،   نینخست
  ار یبس  ي زیچ  بث .  کندیم  دار تن  است،   شده   دفاع   سرکوب  ای  انکار   يلهی وس به  آن  هی عل  که   را  ی جنس  يايفانتز

  را   آن سپس  اما  ن، ینخست يصحنه ینوع   رود،یم  یجنس  يهاالیخ  ي سوبه  شعر از  او.  دهدیم  انجام   نیا  مشابه
  اش دانش  کمبود   از   او.  کندیم   وارد  » ییکایآمر  کیگوت«  هم   از   جدا  يگورهایف  به   را  آن  او.  کندیم   خاموش  و  پاك

  ي درباره  فکرکردن   به   رسدیم  هم   سرآخر .  کند یم  هی گال  اند شده  محبوس  دانش  کمبود  توسط   که   احساساتش  و
  بث  گرید عبارت به. کرد  حاصل آن  که ي»ایزندگ فقدان« و شده گم و  يسرّ برادر  و بچه  تولد مادرش، يباردار
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  خودش   که   چهآن  اساس   بر  را  شعر   يتجربه  او.  خودش  عبارات   با  اما  کند،یم  يپندارباز  خودش   يبرا  را  شعر
  او  که  اند يابزار  یسادگبه  هاآن  کنند،ینم  کنترل  را  او  خوانش  شعر  کلمات .  سازد یم  کند،یم   شعر  وارد

  ی متک  که   ست یادب   وستدداد  از  درست   يکاوانهروان  فهم  ک ی  من   نظربه  نیا.  سازد یم  را  ش اپاسخ  شانيلهی وس به
  فاز  دو  در  اتیادب  کهنیا  از  است  متفاوت  رفتههميرو   مفهوم  کی   نیا.  است  شعر  به  خواننده  متقابل  انتقال  به
 .  کند یم کار کاوانهروان نقد  در نیشیپ

.  م یکنیم  نییتع متن  در  را  يفانتز  دوم فاز  در.  میبریم   یپ  نسونیکید  یلیام  يفانتز  به   کلمات   از   نخست فاز  در
  شامل .  ست یشخص  هم  اریبس  و  است  بث  به  متعلق  واقعدر  يفانتز  که  مینیبیم  سوم  فاز  اکتشاف  در  حاال

  و  مرگ   و   دادنازدست  با   ی جنس  دانش   او  يبرا.  است  بودنمحبوس  از   احساساتش  و   شدهگم  برادر   و  پدربزرگ 
  شعر   و  ببرد  لذت  الیخ  از  نسونیکید  خالق  ياستفاده  از  تواند ینم،  رو  نیهم  از  ؛است  خورده  وند یپ  شدنبیغ
  که  کند یم آغاز نیا گفتن با.  است ن» یج« او. میده گوش انمیدانشجو از گرید  یکی به  د ی بگذار .زندیم پس را
  در   مانیمحل   دشت   به  و   گرددیم   مناسب  یفیتعر  دنبال   او.»  هست  يزیچچه  دشت  در   ستمین  مطمئن  من«

  جا آن  به  شب  خواهمیم «  سد ی نویم  سپس  و  شد یاند یم  سابقش  پسردوست  با  بودنجاآندر  و  دایفلور  لیگِنسو
 .» باشم  تنها  و کنم فکر باشم، تنها تا بروم،

  که   آورم یم   خاطربه« .  گذراند یم  سانس یل  يدانشجو  ک ی  عنوانبه  که  آورد   خاطر به  را  یعلم   جلسات   او
  و   درون  در  يزیچ  چه   که   بودم  نیا  آموختن  حال  در  چون  کردم،یم  نگاه  که   یوقت  نمیبب  شتری ب  توانستم یم
  و   هینظر  فقط  علم  د»یآوریم  فشار  یکاف  ياندازه  به ی  وقت«  مشخص  يانقطه  در  سپس  اما.»  گذردیم  رونیب

  چرا؟  پرسد یم مدام و دارم»  زهایچ  دادنفشار به  یلی تما من« سدی نویم ن یج. شود یم شانس

  که   سکس  به   راجع   کنفرانس  اد ی  به  مرا  نیا.  آورم یم   خاطربه  را  ی افشانگرده  مبحث   يمطالعه«  دهدیم  ادامه
 يهاکتاب   با  را  او  که  پزشک  کی   آورد،یم   خاطربه  را  اشخانواده  پدر  او.»  اندازدیم  کردم  شرکت  یسالگنه  در
  سدی نویم  او.  کرد   تقلب  آن در   که   کرد   اعتراف  او.  گرفت  امتحان  بود  گرفته  اد ی  که  چه آن  از   و  کرد   آشنا  ی تومآنا
  مادر « سرزده که آوردیم ادیبه را  ترشبزرگ برادر و .» اندازند یم نینخست يصحنه ادیبه مرا زهایچ نیا تمام«
.»  هستم  خوب   اریبس  سرکوب   در   من... «  نداشت   خاطربه  را  ياصحنه  ن یچن  خودش   او.  ندیبیم  را  کس»یا  يآقا  و
  آزرد یم  را  اومساله    نیا  و   بود کرده  ود اند گچ  را  خواباتاق  سقف و  وارهاید مادرش  که  داشت   خاطر به  وجودنیابا
  داشته   ار یبس  درد  د یبا  که  کردمیم  فکر  و  کردمیم  تصور  آن  از  پر  ی صورت  با  دارشدنیب  موقع  را  خود  من  رایز«

 .» باشد

  آخر  سر  و  ست»ی ن  هم  کینزد برد،  خواهد   آن  به  مرا شعر  نیا  کردمیم  فکر  که  چهآن به  یحت   نیا«  سد ینویم  او
  م؟ ی ندازیب  دردسر  به  هازنبور  با  را  خود  اول  يوهله  در  د یبا  چرا  است»   بس  ییتنها  به  الیخ«   اگر«  نوشته بود 

 چرا؟»  چرا،  چرا، چرا، چرا، چرا، چرا،
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 چرا  چرا،  چرا،  به  نسونیکید  یلیام  يهاالیخ  از  او.  بث   د ی د  با  متفاوت  اریبس  اما  نینخست  يصحنه  دوباره
 کل در را. د. ا و  شعر نیا من« سد ینوی م اما سرکوب، خودش قول به ای کند،یم انکار نیچنهم نیج.  رسد یم

 سوال کی با را پاسخش او. آورد یم يرو اشیعلم يهاپرسش و پژوهش به بعد  اما است» فشرده. دارم  دوست
  ست ینیفم  ک ی  نیج  که  اضافه کنم  د یبا  م؟یدار  ازین  یفالوس  زنبور  آن  به  اصالً  ما  چرا.  بردیم  انیپا  به  یینها

 . است  روتند  و معتقد 

.  آشناست  میهست  يکاوروان   ریدرگ  که  ما  تمام  يبرا  که  می ش با  خی  کوه  يدهی پد   با  درحال مواجهه  کنمیم  فکر
  ر یز  در .  است   خ ی  کوه   نوك   تنها نیا  اما  م،ییگویم  سخن  نسون یکید  شعر   مانند  درست  روزمره، افکار  به   راجع   ما

  ا ی  يفکر  يصور  مسائل  نیا  به  نسبت  را  ماننظرات  پاسخ  که  هستند  احساسات  و  اتیتداع  از  بزرگ   ياتوده
 . دهند یم شکل ،يهنر

  خلق  يجمهور  از  یادب  محقق  کی.  دارد  پسادکترا  که   دارم  خود  ناریسم  در  یشخص  من.  زنمی م  گرید  مثال  دو
  به  ن یچنهم اما اند، ژهیخودو ار یبس ی طرف از  که  ،دارد ات یتداع  از نامعمول   یب یترت او. دارد نام  » نیم« که  نیچ

  است،  دهی ند   دشت  هالمیف  در  مگر  هرگز  او  کهنیا  گفتن   با  نیم.  اند وابسته  او  متفاوت  کامالً  يباورها  و  فرهنگ
 را اشعار نیا ازی کی او. آوردیم ادیبه یمغول هموار يهافالت به راجع ین یچ ییشعرها  آن بعد  اما کند،یم آغاز

 او شعرها نیا گوسفندان» و گاو ند یایب  آشکار به /چمن فتد یب خاك  به تا /وزدیم باد. «کند یم ترجمه گونهنیا
 .  اندازد یم بزرگ وارید داخل  کشاورز  مردم به  شانحمالت و میعظ يامپراتور و هامغول ادی به را

  مانند بته  اهیگ  ینوع   شبدر «  که  ندیگزیبرم  او  است؟  یشکل   چه  شبدر  ک ی  که   شد یاند یم  نیا  به   نیم  سپس
  رفت یم  حومه  به داشت  سال ده  که  یهنگام  آوردیم  خاطربه  و  هاست»خوك  يبرا  خوب  اریبس  ییغذا  که  است

  ستن» ی ز  شبدر  انیم  خوك  چون«  اصطالح  به  سپس.  کند  کمک  شانمحصول  برداشت  در  دهقانان  به  تا
  عبارت   که  د یگویم  او  شود؟»  برده  کار  به  يااستعاره  نیچن  در  تنبل  و  فیکث  یوان یح  د یبا  چرا. « شدیاند یم
  دهان»   در  یالکیکاد  با  اآمدنیدنبه«  به  را  آن  سپس  اما  دهد،یم  حیترج  را  دهان»  در  نقره  یقاشق  با  آمدنایدنبه«
 کایآمر  در  آن ضرورت   از و کند فی تعر  را اشدارشدننیماش  و ی رانندگ  آموزش کهنیا تا  دهد یم ادامه و رییتغ

  ی شخص  که  کردمیم   حس  ...  کنم  یرانندگ  توانستم ینم   آمدم،  کایآمر  به  بارنیاول  يبرا  که  یهنگام. «د یبگو
  طرز به  اکنون  اما  ...   هستم  مخالف  نیماش   فرهنگ  یکل  يدهیا  با  من  ينظر  لحاظ  از.  هستم   لچریو  در  معلول

 .»  کراك ای نیکوکائ به  معتاد کی  که گونههمان دارم، یوابستگ آن به یتوجهقابل

  اس یق  تنبل  خوك  با  را  دگری تول  زنبور  و  شدم»  دور  یلی خ  شعر  از«  سد ی نویمو    کشد یم  عقب  را  خود  سپس  او
  زنبور  که ی درحال کند، یم ی راض را  خود  خوك که را یز است،  خوك  از برتر  شک یب]  شبدر  در [  زنبور. «کند یم

.  دارد   ازین  زنبور  از  شتری ب  به  یحت  او  ساختن،  یدشت  يبرا.»  است  گرانید  تیرضا  يبرا  يزیچ  ساخت  مشغول
.  ندیبب  چمن  برگ  کی  در  را  جهان  توانستیم  که  تمنیو  رینظ  يايپرورالیخ  نه  اما  ،يپرورالیخ  ال،یخ  به
  را  ساده  يایزندگ«   او.»  ستیراض  دشت  ک ی  کردنالیخ  با«  نسونیکید.  بود   ی واقع  دشت   کی  اهل  تمنیو



62 

 

 با  که  یشخص  بود،  ممتاز  طبقات  از  يعضو  نسونیکید  یلیام  کهنیا  به  رسد یم  باالخره  نیم  و.»  بردیم  شیپ
.  دیآفریم   زیبرانگنیتحس  ياشعار  که  بود   دگر یتول  يزنبور   نیا  رغمیعل   اما  بود،  آمده  ایدنبه  دهان  در   نقره   یقاشق

 .»  دارمیبازم  را خود  بنامم  شبدر انیم  یخوک  را او کهنیا از من« ردیگیم  جهینت او معنا» نیا با«

  در   افراد  تیعضو  با  نیم  یذهن   اشتغال  در   اندینمایم   را  یفرهنگ  تفاوت  ک ی  نیا.  است   العاده فوق  یپاسخ  نیا
  نظر   اغلب  ما  ناریسم  در  او.  است   ستی کمون  نیچ  هم  و  وسیکنفوس   هم  توجه  مورد  که  شان،تیمسئول  و  گروه

 او  پاسخ  حال،  نیع  در.  د ی آیم  رنجورانهروان   و  خودخواهانه  نظرش  به  قدرچه  ییکایآمر  ییفردگرا  که  دادیم
 .  است  نیم يژهیو کامالً که دهد یم نشان را يزیچ

  ارتش   ،یمغول  يهاجلگه  و  ییکایآمر  دشت:  کنند یم  تصادف  باهم  که  ییمتضادها  به  مسائل   می تقس  به  او  يعالقه
  ر،یفق  و  ثروتمند   شبدر،  در  زنبور  مقابل  در  شبدر  انیم  خوك   بزرگ،  وارید  درون  جوصلح  کشاورزان  و  یمغول

  بودن نیماش در  از   اشیواقع  لذت  مقابل  در  که  اشينظر   انتقادات  ، ینیرماش یغ  فرهنگ   مقابل  ماشینی در   فرهنگ
  ی شخص  و  یفرهنگ  عناصر  نیب  يرابطه  به  راجع  ينظر  مبحث  يبرا. ( آخر  تا  و  نسونیکید  و  تمنیو  رد،یگیم  قرار
 ي اقتصاد  یابیکام  يبرا  خودش  يآرزو  از  ما  به  نیم  که   شنوم یم   نیچنهم  )1989  لند اه  به   د ی کن  رجوع  پاسخ،  در
  ایآ.  دارد آرزو نیا در او که یتناقض  و باشد  داشته را ما يماد فرهنگ يانقره يهاقاشق و هانیماش  تا د یگویم
 او  نسونیکید  شعر  گر،ید  عبارت به  است؟  دگریتول  ي زنبور  او  ای  است؟   طمّاع  و  تنبل  شبدر،  انیم  خوك  کی  او
  ناریسم  در   هاییکایآمر  که  خوانش   هرچه   از  نیا.  دهد یم  سوق  خودش   یست یالیماتر  تصورات  از   دنی پرس   به   را

  مشترك   او  فرهنگ   در  که   ست يایستیمارکس  شیگرا  و   نیم  ت یشخص  همان   اما  است،  دور   اریبس  اند، داشته  من
  هاییکایآمر  يبرا  است،  مسلط  يروین  فرهنگ  او  مورد  در.  ند یبیم  یطبقات  طیشرا  و  اقتصاد  در  را  يزیهرچ  و  است
 . تیفرد

  کندیم  برخورد يطور  شعر با  ز ین  او.  م یکن  اسیق  است  اکوادور  از  که  دا،ی فر  گر،ید  یی دانشجو با  را نیا  میتوانیم
  به راجع  را  ياقصه  و.»  باشد   شده  تنگ  د یبا  خانه  يبرا   دلم«  د یگویم  او.  است   بارز  آن  در  او  نبودنییکایآمر  که

  اتاق  که ياستاره  افتنی يدرباره يشعر برادرزاده . آورد یم ادیبه  اشهشتادساله مادربزرگ مادر و برادرش   پسر
  ی چراغ نیهمچن دیبا اطیاحت محض که بود گفته را نیا اما بود، کرده حفظ  کند، روشن را  اشمادربزرگ مادر

 نیا  اما  م»،یهست  انیراو  و  اپردازانیرو  از  ياخانواده  ما«  ردیگیم  جهینت  دایفر  .بخرند  بزرگ خانم  يبرا  خوب
 . است گرید  یرگ از کودك

  ار یبس  او«  د ی گویم  اشدرباره  که  کند یم  اسیق  نسونیکید  یلیام  با  را  اشنیالت  ی حس  و  ییایرو  فرهنگ  دایفر
 اکان ین  مانند  نسونیکید.» ساخت را  یدشت تنهادست که تنهاست يزنبور مانند  او. ستيقو اریبس و ییکایآمر

  او .»خورمیم غبطه د ی دار سر پشت در شما که یاستقالل يهیاعالم به من. «دارند باور ایرو  قدرت به که اوست
  کهنیا  بدون  رند،یبپذ   بزرگ  اریبس  نوع  از  یحت  را  یی اهایرو  توانستند یم  که  د یاداشته  یمردان  شما«   سد ینویم

 .باشند نیا مانند  ترشیب هاياکوادور د ی جد   نسل که کند یم آرزو و.» شود مضمحل ای سوکم شاناراده بگذارند 
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  در   زین  او  که  یهنگام  ،1960  يدهه  آوردن  ادیبه  با  آورد،یم  کار   آخر  را  متفاوت  کامل  طوربه  یادداشتی  او
  طبق  چه  و خودش يرانهیگسخت يارهایمع طبق چه   را يآزاد ی زندگ البته و کردیم ی زندگ کایآمر وركیوین

  .» کردندیم  يباز  که  بودند   یمعمول  ییهاآدم«  فقط  دوستانش  و  د یافزایم  او.  گذراند یم  ییکایآمر  يارهایمع
 ياافسانه  مانند   60  ي دهه. «آوردیم  خاطر به  را  يکند   رابرت  و  نگیلوترک  نیمارت  يترورها»  آن  وحشت«  سپس

 .» امر تینها در هامشقت و آمدند  ابتدا در  ی رنگارنگ  و يشاد جادو،.  بود  برعکس

  رو روبه  ال،یخ باب در نسونیکید  شعر به  نسبت  و  یفرهنگ  زین  اما  ،یشخص  ار یبس یاتیتداع  مجموعه  با  ما  دوباره
  ،یکن یم الیخ  که را  چهآن یتوان یم ایآ  ؟ياوریب الیخ در   یتوانیم را ز یچ چه  پرسدیم دای فر درواقع. میهست
  است؟   گونهيفانتز  فقط  یکنیم  الیخ  که  چهآن  ای آ  ای  ؟ یکن  بدل  یواقع  يزیچ  به  کایآمر  یاس یس   خی تار  مانند 

 ؟ يشویم  رهنمون يتراژد کی يسوبه ،یکن دنبال  را  تیهاالیخ و يبگذر زیهرچ از اگر ایآ و

  هدف  _گفتمیم خواندم،یم را مقاله نیا داشتم خودم اگر حال هر به_  د ی آوریم زبان  به که مبشنو توانمی م اما
  دهد؟یم  ربط  شعر  نیا  به  را  شبدر»  انیم  یخوک«  عبارت  نیم  که  دارد  یتیاهم  ایآ  ت؟چیس  زهایچ  نیا  تمام
 کند؟ یم  یتفاوت چه

  که   یوقتاست    مدرنپست  يکاوروان  و  محورخواننده  نقد   قسمت  نیتربخشتوان   و  نیترجالب  نیا  من،  يبرا
  ندیگویم  شعر   يدرباره  دایفر  ای  نیم  ای  ن یج  ای  بث  که   چهآن  از   مشویم  قادر   من.  میکنیم   اعمال  اتیادب  به  را  آن

 . بخوانم  خودم  يبرا د ی جد  يهاروش  در را  آن و استفاده کرده

  در   که  را  ییهاتم  من  دیکن  فرض.  کنم یم  استفاده  خودم   يبرا  و  دارم یبرم   را  دایفر  پاسخ  من   د ی کن  فکر  حال
 او.  کندیم  اسیق  را  يپردازالیخ  از  مختلف  نوع  سه  او  که  شنومیم.  گذرانمیم  ،نمیبیم  شعر  نیح  اتشیتداع

  سپس   و   کند یم   سهیمقا  شود، ینم   منجر   عمل  در   ي زیچ  چ یه  به   که  را  اشییکایآمر-نیالت  وبرقزرق  پر   تصور
  حاال .  دادن دستاز  و  وحشت  همراهبه  1960  يدهه  ي جسورانه  لیتخ  تینها  در  و  ما  گذارانیبن  پدران  از  يتصور

  آزاد  را  ی خیتار  يگسترده  يروهاین  نیا  تمام  لیتخ  و  بخوانم  لیتخ  طبق  اًبیتقر  را  نسونیکید  شعر  توانمیم
  ال یخ  کرد،   دای پ  کاهش  ز یدآمی تهد   اصالً   نه  و  آرام   و نیمت  ار یبس  ي زیچ  به   نسون یکید شعر  در   لیتخ  اما  بگذارد، 

  . دشت و

  ي کایآمر  و  ن یالت  الت یتخ  از  دای فر  اسیق  به   من .  است  باز  خوانندگان  توسط  خوانش   امکان  از  ی نوع  هر  رايب  شعر 
 . دهند یم د ی جد  اراتیاخت من  به هاخواننده  نیا از هرکدام اما کردم، اشاره هیاول

  نیا  سرکوب   و   یجنس   يگرپرسش  ی عنی .  بخوانم  بث   يهاگوش  و   چشمان  از   را  شعر   توانمیم  مثال  يبرا
  است،   کیکالستروفوب  و  سرکوبگر  که  بشنوم  را  نسونیکید  ال»یخ  تنها«  حلراه  توانمیم  سپس  و  ،يگرپرسش
 . ن یآغاز سطر يگراتوسعه تیفیک ينهیقر ينقطه درست 
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  اس یق  يبرا  نسونیکید  شعر  از  و   بخوانم  ته یسکسوال  به  راجع   نیج  ی علم  سواالت  ي چهیدر  از   را  شعر  توانم یم
 و  بارها  و  آن،  نابودگر  و  خشن  يجنبه  از  یحت  و  ببرم  بهره  گراداده  و  یعلم  ال،یخ  ای  لیتخ  مختلف  انواع  نیب

 . چرا چرا، چرا،  بپرسم بارها

  با  کنم  اسیق  را  نسونیکید  يهاالیخ  بودني رمادی غ  و  بخوانم  نیم  بیعج  اتیتداع  قیطر  از  را  شعر  توانمیم
  » ینیماش   فرهنگ« يماد  شدتبه يهاالیخ  درواقع  و   ریفق  یسومجهان کشور   از   مرد  نیا  يمادتمام  يهاالیخ

  که یحکمت  دارد، وجود الیخ تنها با ساختن»« در  نسونیکید ییتوانا در یشرق حکمت  ینوع. مدرن يکایآمر
 . میانداشته  هرگز د یشا  ما و باخته  را آن نیم فرهنگ

  ي جور ياحرفه منتقدان که میباش  داشته توقع میتوان یم. میستین ياحرفه منتقدان خوانندگان ما د،یکن توجه
  ي معنا  آن  ای  نیا  به  را  آن  کنند یم   یسع  اغلب  ياحرفه  منتقدان  درواقع،. ( دیگشایم  ما  يبرا  را  شعر  که  سندیبنو

  با  و  خود  يهاخوانش  در  توانند یم  یمعمول  خوانندگان  که  میدار  یراه  ما  اکنون  نحو،  هر  به.)  ببندند   مشخص
  را   د یجد   يعملکرد  ما  خالصه،  طوربه  .باشند   داشته  شعر  از  تریغن  ياتجربه  تا  ببرند   کاربه   گرانید  يهاخوانش

 . گذاردیبازم می گذاریم اشتراكبه که مانیانسان يهاکنشبرهم به  را متن که میاافتهی کاوانهروان نقد  يبرا

  دیگویم  هاآن از يکاوروان که  یاشخاص  ن یب م،یاافتهی ی ادب نقد  و يکاوروان  نیب  را  د ی جد  ی پل ما سخن،کوتاه
  پل، . است بوده همواره که یمیقد  زین اما د ی جد  ستیپل نیا. دهد یم قرار صحبت موضوع یادب نقد  که یزبان و

  که  هاآن  و  سند ی نویم  که   اند یکسان   پل .  کنند یم   شرکت  یادب  یواقع  يدادوستدها  در  که   اند یواقع  مردم
  . م یهست من  و شما رابط  و پل کالم،  يخالصه. شانخواندن  و نوشتن کنش نیهم و خوانند،یم
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 سازي لکان:پریش روان 

  دلوز، گاتاري و ضد ادیپ 
  لوك کالدول 

  برگردان: صفورا هاشمی چالشتري 
   

فکران فرانسه منفجر ي ژیل دلوز و فیلیکس گاتاري مانند بمبی در بین روشننوشته  1ادیپ _، ضد1972در سال  
کاوي اورتدکس و مارکسیسم، این کتاب  گسترده بر سر عناصر بنیادین روان ي جدلیشد و با ایجاد یک حمله

ي  هاي خالقانهيي کتاب، فروید بود، اما تئوربه سرعت تبدیل به یک کتاب پر تیراژ شد. درحالی که هدف اولیه
ي دلوز و گاتاري با لکان را به دلیل ایجاز  ژاك الکان نیز جان سالم به در نبردند. به هر حال، بسیاري رابطه

ها با لکان  اند. این مساله بسیاري از روابط مهم را که آنها به شکل آنتاگونیسم و تضاد تفسیر کردهانتقادي آن
این بر  اصرارشان  و  کردند  می  تئوريآن  که حفظ  واقعاً  نتیجهها  با  را  لکان  گسترش  گیريهاي  بایسته  هاي 

هاي اصلی لکان، چگونگی  ادیپ در رابطه با تئوري_ي تحلیلی از ضدکند. این مقاله به واسطهدادند، مبهم میمی
شهر  آرمان  يلکان توسط دلوز و گاتاري را بررسی خواهد کرد تا از پروژه  يسازي عادالنه و ناعادالنهدگرگون 

  ها حمایت کند. آن

کنیم، بلکه بیشتر با حوادث  کنند، شروع نمیي هفتاد تاریخی به روشی که دلوز و گاتاري تصدیق میاز دهه
ي نقد ادبی  کنیم. مجلهشوند آغاز میي این تحقیق میمعاصر براي روشن کردن و توضیح شروطی که انگیزه

چاپ کرد. مرکزیت مناظره حول دو گفتمان   2ي بین دلوز و لکانرابطه  ياي دربارهمناظره  2004در پاییز سال  
نام «اندام به  از دلوز  نئولکانی اسالوي ژیژك  و پاسخی توسط نویسنده با    3» هاي بدون بدن بررسی وارونگی 

بود حول یک دال عمدتاً غایب که باید حتی  اي کوتاه بهمذاکره «اندام  » گفت  «فالوس مانند صورت آیرونی 
] است، ي درون براکت، [گاتاريوجود آورد. آن واژههاي دلوزي و الکانی را بهبدون بدن» که روابط بین پروژه

هاي  «اندامدر  فردي که دلوز را از مسیر خوب لکانی جدا کرد و به او کمک کرد تا این را تشخصیص دهد.  
دارد که دلوز مبتال به  گرفته و بیان میشده را در نظر آمیزي وضعیت گفتهصورت مجادله» ژیژك بهبدون بدن

کرد  و اینکه دلوز تنها براي کمک به او رو می  -ي ژیژك» به گفتهزده«گاتاري  -همکاري با گاتاري شده است
هاي دلوز را  بود. ژیژك مجموعه نوشته  4»«راه فرار آسانزیرا به یک تنگناي فلسفی رسیده بود و به دنبال یک  

 
1. Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Oedipus (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983).   
2.Daniel W. Smith, "The Inverse Side of the Structure: Žižek on Deleuze on Lacan," Criticism 4 6, no. 4 (2004): 
635-650; Eleanor Kaufman, "Betraying Well," Criticism 46, no. 4 (2004): 651-659; Slavoj Žižek, "Notes on a 
Debate 'From Within the People'," Criticism 46, no. 4 (2004): 661-666.   
3.Slavoj Žižek, Organs without bodies: Deleuze and consequences (New York: Routledge, 2004).   
4.Ibid., 20-21.   



68 

 

بیند.  فاوت، یکی درگیر با کار انفرادي خود دلوز و دیگري در همکاري با گاتاري میشناسی متدر دو هستی
«فوران اصل (لکانی)  عنوان ي علل اولیه یا ترجیحاً بهرویداد را به شکل نتیجه _وضعیت مناسب لکانی   _اولی 

رویداد را به عنوان یک فرایند    _شده  وضعیت از نظر فلسفی آلوده  _گیرد. دومی  در نظر می  1» ي علیت در حوزه
بیند که  . ژیژك می 2کندداند که ساختارهاي نامتداومی را از امر واقعی خلق میپیوسته و مجازي از تولید می

مبارزه    3» «منطق حس نوان  دلوز قبل از مالقات با گاتاري بین این دو وضعیت در کتاب آخرش، کتابی با ع
دهد، چرخشی  ادیپ چرخشی قاطع از وضعیت پیشین به نفع وضعیت دوم را نشان می_کند. اما انتشار ضدمی

تا حد زیادي رسوب را  بهکه ژیژك آن  سیاستواسطهکرده  گاتاري میي  رادیکال  از دید  هاي  بنابراین  داند. 
شاید   «دهد و به فراخور رد کردن آن با عنوان  را نمایش میادیپ چرخشی انتقادي به دور از لکان  _ژیژك، ضد 

  . 4» است بدترین کتاب دلوز

پرسد آیا حرکت دلوز به سمت  دهد و میدر بررسی آثار ژیژك، اسمیت این دیدگاه را مورد چالش قرار می
از مرگش انجام داده    ي دلوز که کمی قبلادیپ واقعاً رد الکان است یا خیر. با استناد به مصاحبه_گاتاري و ضد 

دید. در این مصاحبه، دلوز  ي کارش میادیپ را در ادامه_کند که لکان واقعاً عصیان ضد است، اسمیت بحث می
ادیپ توسط لکان فراخوانده شده است. در مالقات آن دو، لکان _کند که چند ماه پیش از انتشار ضدبازگو می

خواند و سپس به دلوز  ارزش میها را بیي آنیح کرده است؛ همهي شاگردانش ( به غیر از یک نفر) را تقبهمه
نویس لکان، الیزابت رودینسکو داستانی  نامه. زندگی5» «چیزي که ما نیاز داریم فردي شبیه به تو است.گوید  می

کرده  یش میزمان لکان، هم دلوز را ستاکند که همکند، اما مساله را پیچیده و ادعا میشبیه به این را بازگو می
درباره هم  و  میاست  گله  ماگیوچی  آنتونیتا  ماریا  به  او  که ضد[لکانکند:  ي  شد  متقاعد  اساس  _]  بر  ادیپ 

. از این  6» بود «ماشین میلي  هاي او حاوي ایدهسمینارهایش است، سمینارهایی که پیش از این طبق گفته
دید: در چندین  حش و طرح دلوز و گاتاري میاي بین طرشویم که خود لکان یک رابطهها متوجه میداستان

انتشار ضد  از  لکانی  _مصاحبه پس  به طرح  وفادار  را  تکرار کردند که خود  را  نظرشان  گاتاري  و  ادیپ، دلوز 
ها را از انتقال  هرحال، این مساله آن. به7» «بسیار زیاد به لکان مدیون هستند ها هر دو  که آندانند و اینمی

دیدند باز نداشت.  پزشکی واقعاً ماتریالیستی میي روان معینی که به عنوان موانعی بر توسعه دار مفاهیم مسئله
  نویسد: چه دلوز میچنان

کردم که اگر فرد مفاهیم درست را به جاي استفاده از مفاهیمی که برآمده از سمت خالق لکان نبودند و  « می
او بودند  ایجاد شده در اطراف  اورتودکسی  بهتر خواهد شد. خود لکان  دریابد، آن  از یک فضاي  گاه کل کار 

پریشی برسانیم. و شکی  فکر کردیم که به او کمکی روان». ما  توانم کمکی کنم نمی «من بیشتر از اینگوید  می

 
1.Smith, 638.   
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3.Gilles Deleuze, The logic of sense, European perspectives (New York: Columbia University Press, 1990).   
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6.Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, European perspectives (New York: Columbia University Press, 1997), 
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گاه که مفاهیم را به سمت ساختار، امر نمادین یا  ، هرهستیم ها به لکان مدیوننیست که ما همه بیشتر از این
برده بیدال  کامالً  که  رفتهایم  اینراه  و  میایم  مدیریت  همیشه  لکان  خود  عنوانکه  که  از کرد  ها 
  . » 1هایشان خارج شوندمحدودیت

  -کند اي جدا میسازي لکان را تا اندازهسد که  دگرگونو به نظر می  _طبع استدرحالی که دلوز کمی شوخ
که  دهد. با ایناند نشان میکاوي حفظ کردهاي را که در کل دلوز و گاتاري با رواني پیچیدهاین مصاحبه رابطه

تر یک برداشت داخلی بود تا عدم پذیرش و این  کاوي بود، اما بیشهاي رواني جدلی به تئوريادیپ حمله_ضد
نامیدند بود. بنابراین، دلوز و گاتاري  پریشی» می«تحلیل رواناي که  کاوي ها براي حرکت وراي روانهدف آن

شهري ها را با حمایت از الگوي آرمان کنند و آنبسیاري از مفاهیم تحلیلی مانند ناخودآگاه و سرکوب را حفظ می
  .  2دهندان انتقال میش و انقالبی

خاطر عدم پذیرش گاتاري به نام  ادیپ، بایست ژیژك را به_آفرین ضد براي نائل شدن به درك پتانسیل تحول
ي معرفی گاتاري در معادله  واسطهحفظ لکانیسم دلوز کنار گذاشت و درعوض با مظاهر متعدد تولیدشده به

دیده و تجربی بود، فردي که چندین سال در  کاو آموزشانها، گاتاري یک روي اینکنار آمد. گذشته از همه
حال، موضع گاتاري و دلوز به پیمایش در یک خط بین وفاداري و خیانت به  کنار لکان مطالعه کرده بود. بااین

  شده ظهور کردند.  ي طرح دگرگونواسطهلکان پایان داد و دلوز و گاتاري و لکان، هر سه به

  

 پریشی است. درمان تنها کمی روان هاي میل:ایجاد ماشین -

  

رسد گرفتار عملکردي  ادیپ مستتر و کوتاه و در بسیاري مواضع به نظر می_کتابی عجیب! روش استدالل ضد
است. به بهاسکیزوئید  اصلی که طرفداري هم میسادگی میهرحال،  مواضع  این  و چندین عنصر  شود  شوند 

ها را  اي که این کتاب آن شود، جدا کرد. مفاهیم مرکزيها پافشاري میآنموضوعی را که به کلی و تماماً بر  
کاوي، نقش امر فرهنگی/ امر نمادین  دهد، ساختار میل ناخودآگاه در روانمورد خطاب قرار داده و انتقال می

 ي ادیپ هستند.  دهی به سوبژکتویته و عقدهدر شکل

ي  هسته – جاي نبودن وري بهشکل بهرها در بازتعریف میل بهدلوز و گاتاري بیشتر به صورت مستقیم، لکان ر
شده  ي نبودن و میل هدایتواسطهدهند. براي لکان، سوبژکتیویته بهمورد خطاب قرار می  -عنصر انتقادي ژیژك  

تدریج در  جایی که سوژه به. از آن3کندسمت بازکسب تمامیتی که رسیدن به آن غیرممکن است، سرایت میبه
اي از  شود، به صورت فزایندهي ادیپ (امر نمادین) و در فرهنگ ظاهر میاي (امر خیالی)، عقدهي آینهمرحله

شود گفت این سوبژه دربرابر  شود. نمیجدا شده و متالشی می -ي نبودن اولیه  نگرفتهي شکلورطه  -امر واقع  

 
1.Ibid., 13-14.   
2.Ian Buchanan, Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus: a reader's guide, Continuum reader's guides (London: 
Continuum, 2008), 65.   
3 .Kaja Silverman, The subject of semiotics (New York: Oxford University Press, 1983), 151-153.   
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عمیق لکانخویشتنی  براي  بلکه  است.  گرفته  قرار  معتبرتر  و  سوبژکتویتهتر  یک  مفهوم  کل  و ،  درونی  ي 
سازي نمادهاي ناقص و امیال  سازي است. هر چیزي که خویشتن است یا در درونیشده کامالً مشتبهشخصی

طور  آید. همانوجود میبه 1ویژه مادر ي سخن و عمل اطرافیان کودك بهواسطهشود بهپراکنده ساختارمند می
میل آلین  ژاکوب  لکان،  را  نویسد،  ر می  که شاگرد  ناخودآگاه  بهبهنه  «لکان،  بلکه  عنوان چیزي  عنوان ظرف، 

ي  واسطهامیال ناخودآگاه به .2» گیردي نبودن مرتبط است در نظر میکه با سوژه –از خودش خارج  –موجود 
(مادر)  سمت شناخت مطلق از تکمیل غیرممکن در برابر دیگري این نبودن در دیگري/خود به وجود آمده و به

شود و مازاد میل  رسمیت شناخته میاز طریق میل به  اي از این نیازبنديهرحال، هر مفصلشوند. بههدایت می
  ايشدههایی که دائماً از هر معناي تعیینهاي دالي زنجیرهواسطهکند و بهپایانی فرار میکه از نماد به شکل بی

و آن را به    4» «میل، میل دیگري است گونه بود که  بندي لکان اینول. فرم3روند، به تعویق افتاده است طفره می
اي که واقعاً دلیل میل آید، ابژهدست نمیاي که هرگز بهکند، به شکل ابژه» نمادپردازي میکوچک  آلت«شکل

نمادین . آلت کوچک به عنوان نیرویی وراي امر 5که به سمت برآوردن میل تمایل داشته باشدجاي ایناست به
  .  6کند ي امر واقعی است که در برابر تکامل مقاومت میماندهو امر خیالی، باقی

کنند، اما عناصر معینی را از ي کاتارسیس لکان حمایت میکه دلوز و گاتاري از مرکززدایی سوبژهبا وجود این
شده، لکان و در کل  هاي گمابژه. با تعریف میل در شرایط 7اي دریافتندانداز نیچهفرمول میل واکنشی از چشم

. به هر صورت، دلوز و گاتاري  8کشاندآلیست (دیالکتیکی نهلیستی) میسمت مفهومی ایدهکاوي، میل را به روان
ابژه را بهبه جاي گیر کردن در این فرمول بدبینانه، ایده عنوان ابزاري که از طریق آن تبدیل این  ي لکان از 

.  9دانندشده میجاي خشم سرکوبگیرند و میل را ابزار آزادي و رهایی بهنظر میآید در  دست میوضعیت به
  ادیپ ادعا می کنند که: -ها در یادداشتی در ضد آن

عنوان ماشین  ي میل داراي دو قطب است: یکی مربوط به آلت کوچک به«تئوري قابل تحسین لکان درباره
رود؛ و  ي از نیاز و امر خیالی مید و بنابراین وراي هر ایدهکنمیل که میل را در شرایط امر واقعی تعریف می

 
1. Ibid., 157-166.   
2. Jacques-Alain Miller, "An Introduction to Seminars I and II," in Reading seminars I and II: Lacan's return to 
Freud : seminar I, Freud's papers on technique, seminar II, The ego in Freud's theory and in the technique of 
psychoanalysis, SUNY series in psychoanalysis and culture, eds. Richard Feldstein, Bruce Fink, and Maire 
Jaanus (Albany: State University of New York Press, 1996), 11.   
3. Dylan Evans, An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis (London: Routledge, 1996), 37-39.   
4. Jacques Lacan, The seminar book XI: four fundamental concepts of psycho-analysis, The International 
psycho-analytical library, no. 106 (London: Hogarth Press, 1977), 235. Seminar taught in 1964.   
5. Evans, 128.   
6. Bruce Fink, The Lacanian subject: between language and jouissance (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1995), 90-91.   
7 .Ronald Bogue, Deleuze and Guattari (London: Routledge, 1989.), 89.   
8. Deleuze and Guattari, Anti-Oedipus, 25.   
9.For the preliminary development of this position, see Félix Guattari and Stéphane Nadaud, The anti-Oedipus 
papers, Semiotext(e) foreign agents series (New York: Semiotext(e), 2006), 128-132, 152-157. A good 
discussion of this position is also available in Félix Guattari, Sylvère Lotringer, and Francois Dosse, 
Chaosophy: texts and interviews 1972-1977 (Los Angeles: Semiotext(e), 2009), 75-84.    
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.  1کندعنوان یک دال که مفهومی معین از نبودن را بازتولید می» به«دیگري بزرگ شود به  دیگري مربوط می
«  

فصل در  گاتاري  و  آغازین ضد دلوز  هستی-هاي  اصل  یک  به  را  آن  و  کرده  رادیکال  را  اولی  شناسانه  ادیپ، 
  سازند.  نند و در انجام این کار، دومی را واژگون میرسامی

شناسی امر خیالی، امر نمادین و امر واقعی او، دلوز و گاتاري  ي لکان و فروپاشی هستیبا از بین بردن زبان سوژه
اینبحث می امر واقعی است و  آلت  . آن2که هر چیزي یک ماشین است کنند که هر چیزي  با آزادسازي  ها 

ت از  ایدهکوچک  نبودن،  از  میبعیتش  تبدیل  انرژي  خاستگاه  منبع  یک  به  را  لکان  بهي  که  ي  واسطهکنند 
  – شود. دلوز و گاتاري این انرژي را به شکل یک فریاد داده مییابد و انتقال یافته انتقال میهایی سازمانروش

»  «سیستم تعلیق و وقفهعنوان هگیرند و ماشین را بدر نظر می - ي خالص یا جریان مادي یک جریان پیوسته
  کنند: ادیپ ادعا می-ها در سطرهاي ابتدایی ضد . آن3کننددر این جریان تعریف می

هاي دیگر را  ها، ماشینیک ماشین واقعی، نه یک ماشین مجازي: ماشین  –« هر جایی ماشین وجود دارد   
می ماشینتحریک  همهکنند،  با  جفتها  لزوم  واسطهي  به   پیوندها  و  ماشینشدگی  تحریک  ي  دیگر  هاي 

آورد که دیگري  وجود میشود: یکی جریانی را بهشوند. یک ماشین اندامی به ماشین منبع انرژي وصل میمی
  . » 4کندقطع میآن را 

شود  هرحال، این مساله باعث نمیآورد. بهوجود میمیل از طریق اتصال یک ماشین به ماشین دیگر، واقعیت را به
که  دلیل اینهاي اجتماعی گیر افتاده باشند. در عوض، بهي هویتلوحانهها در رئالیسم سادهکه باور کنیم آن

نهایت، هاي دیگر هستند... تا بیها هم شامل ماشینشوند که آنیهاي دیگر مها شامل ماشیني ماشینهمه
شده  «تولید ها تنها  ساحتی سازد. هویتهرگز هیچ تمامیتی وجود ندارد که واقعاً یک ابژه را به روشی کامل تک

پیوست، یا قطعات یدکی چسبیده به ماشینبه ي  طبق گفته  » وشکل پسماند در راستاي ماشین، به شکل 
ي  واسطهشده بهنه در مرکز بلکه در پیرامون، بدون هویت ثابت، براي همیشه مرکززدا و تعریفها  سوژه  لکان،

  .  5کنندها از آن عبور می» هستند که آنهاکیفیت 

ي کتاب  دهد که در ادامهسازي تئوري امیال لکان یکی از نقدهاي بنیادینی را شکل میاین تبدیل و رادیکال
هاي احتمالی میل باشد، بنابراین امر خیالی  شود. از نظر تاریخی، اگر واقعیت ناشی از فرمیادیپ دنبال م-ضد 

. این مساله  6صورتی نسبتاً ثانویه مظاهر آن هستندو امر بنیادین ابعادي نیستند که میل را مبهم سازند بلکه به
دهد که دومی  اقتصاد سیاسی را میبه دلوز و گاتاري امکان فروریختن تفاوت بین اقتصاد لیبیدي (جنسی) و  

پیچیده ماشین  یک  اولیصرفاً  از  ناشی  شکلتر  به  و  به یري جریانگست  میل  مربوط    هايروش  هاي  خاص 

 
1 .Deleuze and Guattari, Anti-Oedipus, 27.   
2. Ibid., 1-2.   
3 .Ibid., 36.   
4. Ibid., 1.   
5 .Ibid., 20.   
6. Ibid., 26.   
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انرژي  1شود می باشد،  کارکرد داشته  تا  است  میل  تولید  براي ظرفیت  امري دستوري  . درحالی که سازمان، 
اي که بسیار  عالوه کدگذاريشود و بهگردد و عقیم و سترون میبرمی»  «بدن بدون اندامنامحدود به سمت  

برد ... از نوع دیگري از سازمان نبودن ... ماشین  «بدن رنج میکند:  سرسخت است از تکثیر میل جلوگیري می
  . این حرکت بین 2» د کند که تجزیه شده و به طور پیوسته در حال شکسته شدن باشامیال تنها زمانی کار می

نامند، آن چیزي است که به  سنجی میطور که دلوز و گاتاري آن را دوبارهریختگی و سازمان یا همان همبه
می-تولید  مربوط  روان 3شود میل  گاتاري،  و  دلوز  به.  را  مداوم  پریشی  تبدیل  فرایند  این  براي  مدلی  عنوان 

دهند و فرمی از تحلیل روانی براي تغییرات  میکننده در برابر پایداري و ثبات روان قرار  کننده/منفکمتصل
ي  وسیلهپریش بهکنند. درحالی که هدف تحلیل فرویدي، درمان بیماران روانکاوي ارائه میبنیادین در روان

  ي ثابت است.  نام حفظ سوبژکتیویتهشان بهها براي اعتناء کردن و کنترل امیال ناخودآگاهکمک به آن

هاي اجتماعی است. با این هدف، دلوز و  آزاد کردن فرایند تولید میل از محدودیت  پریشی هدف تحلیل روان
ي اجتماعی و مقاومت در برابر گرفتار شدن  عنوان نیروي کدگذاري سرسختانهپریشی را بهگاتاري فرایند روان

می تجلیل  منفرد  هویت  هر  آندر  روانکنند.  بهها  را  جامعهکاوي  بسط  افراد،  به  کمک  سرکوبجاي  گر  ي 
شده  ي کامل انتزاعیاي که نبودن میل را مرسوم کرده و در نتیجه آن را در تبعیت از یک ابژهدانند، جامعهمی

  کند: مهار می

شده است.. میل، نبودن هر چیزي دهیشده و سازمانشده، طراحیي تولید اجتماعی خلقواسطه«نبودن در و به
ي ثابت را  شود یا میلی که یک سوژهاي است که در میل گم میکه سوبژهاش نیست. بلنیست: این نبودن ابژه

هایی وجود دارند  که سرکوب وجود داشته باشد... آني ثابتی وجود ندارد مگر ایندهد. هیچ سوژهاز دست می
ل است و مایی  ن جهان اواي که ناتوان از به زبان آوردن و ادا کردپریشیپریشی را ابقاء کنند، روانکه این روان

پریشی در آن  ي آن چیزي که روانشده اعاده کنیم. همهاش را تا رسمااً ادا کردن این جهان تقدیسکه توانایی
  . » 4کنندها دوباره و دوباره به من تعدي میشود گفتن این است که: آنخالصه می

گسیختگی در  ي اجبار روانوسیلهبخشد بهمیکاوي این عملکرد را تحقق هایی که روانترین روشیکی از قوي
کنند تا آن را در معرض  ي ادیپ تاریخی میکاوي را به منظور فرار از تلهي ادیپ است. دلوز و گاتاري روانعقده

»،  وحشی  سرزمینی  «ماشینچه را  گر است. دلوز وگاتاري آناي قرار دهند که نابهنگام و سرکوبایدئولوژي
و  ریتبرب  مستبد «ماشین   سرمایه»  متمدن «ماشین  میداري  می»  بررسی  تاریخی  نگاه  با  نگاه  نامند  کنند، 

هاي خاص  هاي مختلف سازمان اجتماعی (ماشین اجتماعی) میل را به روشکه چگونه حالتتاریخی به این
درت را کنند که ماشین سرزمینی، میل را سرسختانه کدگذاري کرده و قها ادعا می. آن5کنندکدگذاري می

کند. از طرف دیگر، ماشین مستبد (امر مطلق) رژیمی از کدگذاري  صورت مساوي در بین مردم توزیع میبه
 

1. Ibid., 345: “Libidinal economy is no less objective than political economy, and the political no less subjective 
than the libidinal, even though the two correspond to two modes of different investments of the same reality as 
social reality.” See also Eugene W. Holland, Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus: introduction to 
schizoanalysis (London: Routledge, 1999), 24.   
2. Deleuze and Guattari, Anti-Oedipus, 8, emphasis added   
3 .Adrian Parr, The Deleuze dictionary (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005), 65-69.   
4. Deleuze and Guattari, Anti-Oedipus, 28, 26, 23.   
5. Ibid., 184-262   
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بیش از حد است در جایی که جامعه به صورت سلسله مراتبی در  تبعیت با یک دال ماورایی ساخته شده  
اده تحت عنوان امر مطلق تکرار ویژه در خانوي پدرساالري در هر سطحی از سازمان اجتماعی بهاست. سلطه

شده از رمزگشایی است  هاي دیگر بر اساس سازمانی ساختهداري در تقابل با ماشینشده است. ماشین سرمایه
. در حالی که دلوز و  1یابند که دائماً در حال تبدیل هستندو در اینجا متریال از تولید و مصرفی جریان می

را   سرمایه  رمزگشایی  قدرت  روانگاتاري  فرایند  از  خالقیت  آزدسازي  در  توانا  نیرویی  شکل  گسیختگی به 
بندي جامعه و ادغام قدرت است  دانند، این قدرت همچنین با نیروي ضبط و ثبتی که هدفش حفظ طبقهمی

رهاییهمراه می قدرت  بنابراین  بهشود.  رمزگشایی  اسلوب سرکوب عمل میبخش  افراد در  صورت  به  و  کند 
  .  2دهدبدیل کردن به ارزش مازاد بسیار موثر را میقدرت امکان ت

راه از  سرمایهیکی  متاسفانه  که  میهایی  اجتناب  آن  از  مشتقهداري  قدرت  کردن  حل  که  کند،  است  اي 
بهسلسله اجتماعی  میواسطهمراتب  حفظ  را  آن  خانواده  در  پدرساالري  تقویت  قدرت  ي  که  درحالی  کند. 

امان نیست،  سرمایهبازدارندگی   از چنگال آن در  داري بسیار قوي است تا آن حد که حتی سازمان خانواده 
ي آن میل فرار از خانواده  واسطهکند که بهي ادیپ به عنوان یک بردار مهم عمل میکاوي و کنترل عقدهروان

صورت نیروي بازدارندگی  هجاي شرح وضعیت معینی از سرکوب امور واقعاً بي ادیپ به. عقده3شود سرکوب می
نبودن در محدودیتکند و تنها میل را آزاد میعمل می را به شکل  هاي شدید خانوادگی  کند تا دوباره آن 

سازي  پریشی و درونیسمت انکار روانگر را بهسمت ماشین مستبد، تحلیلکاوي با پس زدن بهبنویسد. روان
اي که شرایط هاي واگذار شدهجاي مقصر دانستن قدرتکاوي بهندهد. روادال توتالیتر پدر و قانونش هل می

سازي  ي اجتماعیوسیلهگر را بهکنند، این شرایط سرکوبکنند، شرایطی که میل را سرکوب میرا حفظ می
ر کاوي د. باور غلط ایدئولوژیک از روان4کندبرند ارزیابی میافرادي که به توانایی رهاشدن از زنجیرها پناه می

این ادیپ  مسا  واماندگی خود در تشخیص  این  –نه پدر    – له است که  فقط  عامل اختگی و  که درمان واقعاً 
عنوان یک وضعیت قابل تحلیل ... تاثیر اختگی  «اختگی بهنویسند:  چه دلوز و گاتاري میبیماري است؛ چنان

 . 5کاوي است»عنوان یک عمل روانبه

  

کند، دلوز و گاتاري بر تحلیل فرویدي به عنوان یک فرم از ایدئولوژي داللت می  امستقیمدرحالی که این انتقاد  
این مسیر حرکت می ادیپ  معتقد بودند که الکان به درستی در  کرد و در حقیقت مسیري را براي تخریب 

غایب آلت    دهی این ساختار حول دال فرش کرد. الکان با ایجاد امر نمادین در ساختار ادیپ و سازمانسنگ
که  این  ذکر نشان داد  و  اسطوره  نه یک تصویر، یک  است  امر خیالی  به  «ادیپ،  تولید شده  این تصاویر  که 

 
1. Eugene W. Holland, “Schizoanalysis: the postmodern contextualization of psychoanalysis”, Deleuze and 
Guattari critical assessments of leading philosophers. Volume 2, Guattari, ed. Gary Genosko (London: 
Routledge, 2001), 761-762.   
2. Ibid., 762-763.   
3 .Ibid., 765.   
4. Deleuze and Guattari, Anti-Oedipus, 51-55.   
5 .Ibid., 66-67.   
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ادیپواسطه ساختاري  هستند  ي  شده  سرمایهسازي  که  (نظام  میداري)  تولید  باز  را  اختگی  .  1» کنند عنصر 
«دال بزرگ مستبد به شکل  پ بر اساس یک هاي ادیي کارتبنابراین اثر الکان روشن کرد که چگونه کل خانه

. این مساله  2کند» هدایت میاشي انتقاد از خود«نقطهکاوي را به  » و روانگرایی (آرکائیسم) عمل کرده انباست
«به شکل  دهد که  » نمایش و ساختاري را می«سمت معکوسگذاري و آشکار کردن  ادیپ امکان مقیاس-به ضد 

  .  3» کند که آن را حل می تاس  اياصل مثبت ناخودآگاهی

  
مان  پریشی را در اتاق امیالشده درك نکردیم بلکه روانرفته و جهان نویی ساختهادیپ را با جایگاهی ازدست

سمت تبدیل مداوم  شده بهاي تجهیزشکل کارخانهعنوان یک تئاتر بلکه بهدر نظر گرفتیم و ناخودآگاه را نه به
کند، او را در  طور که ژیژك ادعا میدلوز و گاتاري به جاي رد بینش الکان، آن  و انقالب اجتماعی دریافتیم. 

کنند  پذیري رادیکال میداري و آزادسازي میل از واکنشتالش براي تبدیل دستگاه ایدئولوژیک نظام سرمایه
بیشتر بستگی  شناسی دارد بلکه ها موفق است یا خیر نه تنها بستگی به اصول مجرد هستیکه آیا طرح آناین

«ما کارکردگراي مطلق گوید  طور که گاتاري میتوانند از آن استفاده کنند. همانهایی دارد که افراد میبه روش
کنیم،  ادیپ درك می-چه در ضد . آن4» مند هستیم چگونگی عملکرد امور استچه ما به آن عالقههستیم: آن

تواند  انقالبی که اگر از خودمان به سمت بیرون حرکت کنیم مینمونه و الهامی براي چگونگی انقالب است،  
ي جهانی است  واسطهي میلی است که درحال گذر در و بهکنندهعمل کند و پذیرفتن پتانسیل خالق و واژگون
  پریشی را امتحان کنیم!    که ما از آن جدا هستیم: بیایید تحریک روان

 
1. Ibid., 310. In his Écrits, Lacan writes, “the Oedipal show cannot run indefinitely in forms of society that are 
losing the sense of tragedy to an ever greater extent”, Jacques Lacan, Écrits: the first complete edition in English 
(New York: W.W. Norton & Co., 2006), 668. See also Guattari’s commentary on this and other similar passages 
in The anti-Oedipus papers, 123-127.   
2. Deleuze and Guattari, Anti-Oedipus, 310   
3.Ibid., 311.   
4. Guattari in Deleuze, Negotiations, 21.   
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  صاحب این خانه کیست؟
  خانه» از علیرضا کاهد حب نگاهی به شعر «صا 

  نویسنده: لیال باالزاده 

  
  خانه» «صاحب

  

  خواهی از همه نشده میوارد

  اعتراف بگیري: 

  «چرا خونه تاریکه؟»

  

  زنی کلیدها را می

  افتد تابی به لکنت میمه

  آید و ولی باالخره به حرف می

  شود چیز روشن میهمه

  

  اندازي میلباسی  تقصیرها  را گردن چوب

  گیري و کنترل را دستت می

  خیالِ تلویزیون بی

  که همیشه برایت فیلم بازي کرده 
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  بیا پرونده را جور دیگري ببینیم:

  

  شوي وارد که می

  دهد روشنی میتابی به خانه چشممه

  لباسی چوب

  خدمتی مؤدب مثلِ پیش

  گیرد هایت را میلباس

  کنترل خانه دستِ توست 

  تلویزیون بخوابد اما بگذار 

  براي آمدنت 

  ام...شعري گفته

  

  رضا کاهد شاعر: علی

  

دانم هستم و که هستم؟  همواره دو سوال فلسفی اساسی پیش روي انسان اندیشمند بوده است. از کجا می
روان لکان،  برجستهژاك  اینکاو  اول  سوال  به  بیستم  قرن  میي  پاسخ  که  گونه  هستم  جایی  آن  من  دهد: 

من»،  «ي در حال تفکرِ  افتد و نسخهم! به این تعبیر که اندیشیدن در بستر زبان و فرهنگ اتفاق میاندیش نمی
  ست.  ي زبان و قرادادهاي اجتماعیآن «منِ» ذاتی (سوژه) نیست، بلکه «منِ» تصویر شده بر آینه

یابی است. نوزاد  هویت  کند که اولین قدم در مسیراي را مطرح میي آینهدر پاسخ به سوال دوم، لکان مرحله
شناسد. از این پس، هر  بیند و خودش را همان تصویرِ خیالیِ در آینه میانسان، انعکاس وجودش را در آینه می

اي براي او باشد. او براي کشف خودش، نیازمندِ دیگري است تا تصویرش را منعکس  تواند آینهچیز دیگري می
اندود  ي شناخت، جهانِ اطراف انسان، فضایی سراسر نقرهرتیب در این مرحلهکرده و او را به او بشناساند. به این ت

ي بعدي،  شود. در مرحلهي دیگري بازتاب میداند که از آینهاي است و او خود را با تصویري یکی میو آینه
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ازد. شناخت  س ها، تصویري نمادین از هویت میاي از داللتنظم نمادین و زبان است که از طریق تعریف زنجیره
می زبان صورت  طریق  از  و  است  نمادین  مرحله،  این  را در  آن  زبان  که  است  آن چیزي  چیزي،  هر  گیرد. 

ي زبان وجود ندارد. به این ترتیب، هویت نیز  شناساند و هیچ معناي مستقلی خارج از ساختار به هم تنیدهمی
هاي لکان،  ماند. این بخش از اندیشهشناخته مییابد و همواره ابعادي از آن نادر فضاي محدود زبان تقلیل می

شناس سوئیسی است که به بررسی ارتباط بین  شناس و نشانههاي فردینان دو سوسور زبانبرگرفته از اندیشه
  پرداخت.  ها میها و قوانین حاکم بر آننشانه

خته و خود را بشناسد  در این شعر، شاهد تالش ذهن مغشوشی هستیم که در تالش است به واکاوي خود پردا
گیرد. براي درك این تصاویر و کشف و به این منظور از انعکاس خود در ساحت خیال و ساحت زبان کمک می

  پردازیم.    هاي شعر مینگر، به تحلیل اپیزودي ساختارگرایی جزئیهاي معنایی از زاویهارتباط

  خواهی از همه نشده میوارد

  اعتراف بگیري: 

  یکه؟»«چرا خونه تار 

دهد.  خانه تاریک است. کسی در خانه نیست که چراغی روشن کند یا هست و تاریکی را به روشنایی ترجیح می
اي علیه  رسد که توطئهاش تاریک است. به نظر میخواهد وارد خانه شود. خانهخانه، بیرون است و میصاحب

ي اهالی خانه هستند که باید در خدمت  »، همهاند؟ «همهاو در کار باشد. چرا اهالی خانه، چراغی روشن نکرده
جا راوي، اند؟ و چرا مظنون به توطئه هستند؟ در اینبودند. چه کسانی اهل این خانهي او میروشنایی خانه

خانه با اهالی خانه است. در سطر «چرا خونه تاریکه؟» شاهد تغییر ناگهانی  ناظر و شاهد طرز فکر و رفتار صاحب
به  معیار  می  زبان  که  هستیم  شخص  سوم  به  شخص  دوم  از  روایت  تغییر  و  تکنیک  محاوره  از  گفت  توان 

  گذاري استفاده شده است. فاصله

  زنی کلیدها را می

  افتد تابی به لکنت میمه

  آید و ولی باالخره به حرف می

  شود چیز روشن میهمه

کند. چراغ مهتابی در ابتدا به  خانه شروع به بازجویی میي خانه مورد سوءظن هستند. صاحباسباب و اثاثیه
بخشی به اشیا بهره  ي جانشود. شاعر از آرایهکند و حقایق برمال میافتد اما در نهایت اعتراف میلکنت می
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زند  از طریق روشن شدن و نور دادن حرف میبرده و چراغ مهتابی را تشبیه به فرد در حال بازجویی کرده که 
شود، گویی به  هاي متغیر روشن و خاموش میجا که چراغ مهتابی بعد از زدن کلید، چندباري با شدتو از آن

چیز روشن  آید و همهتواند درست و شمرده حرف بزند (نور بدهد) اما باالخره به حرف میلکنت افتاده و نمی
این جا «به  می قرار میشود. در  منظم  انتشار روشنایی  معنایی  گیرد هم در  حرف آمدن» هم در چارچوب 

اعتراف چیز، کارکرد دو معنایی  طور روشن شدن همهگیري و بازجویی است. همینخدمت معناي مرتبط با 
  کند: روشن شدن فضاي خانه و روشن شدن حقیقت. مرتبط را حفظ می

  اندازي لباسی میتقصیرها  را گردن چوب

  گیري کنترل را دستت می  و

  خیالِ تلویزیون بی

  که همیشه برایت فیلم بازي کرده 

  بیا پرونده را جور دیگري ببینیم:

ها روي  ها و انداختن آني درآوردن لباسشود که در ارتباط با صحنهلباسی انداخته میتقصیرها به گردن چوب
شده هستند  هاي کندهجا تقصیرها جانشین لباسنلباسی است. چرا تاریک بودن خانه تقصیر اوست؟ در ای چوب

خانه، بعد از  که به لحاظ معنایی، منطقی نیست و این سطر صرفاً براي بازي زبانی آورده شده است. صاحب
  کند که به اشرافی کلی بر خانهلباسی، تصور میگیري از چراغ مهتابی و انداختن تقصیرها گردن چوباعتراف 

ي تلویزیون در  ا در دست گرفته است. از طرف دیگر، کنترل در ارتباط معنایی با کلمهرسیده و کنترل آن ر
  ءِ کنترلِ تلویزیون هم دارد.  سطر بعدي، داللت بر شی

کند و در هر دو چارچوب، معناي متناسبی به  در تصویر اول، شاعر دو چارچوب معنایی موازي را دنبال می
  بخشد: عناصر می

 لباسی، در دست  اغ مهتابی، روشن شدن حقیقت و انداختن تقصیرها گردن چوباعتراف گرفتن از چر
 توجهی به تلویزیونگرفتن کنترل خانه و بی

 ها روي  ها و آویختن آنروشن و خاموش شدن چراغ مهتابی، روشن شدن فضاي خانه، درآوردن لباس
  کردن آن لباسی،  گرفتن کنترل تلویزیون در دست اما انصراف از روشن چوب

خیال  دهد: بیا بیکند نقشی تاثیرگذار داشته باشد. او پیشنهاد میدر ادامه راوي از انفعال خارج شده و تالش می
او حرفی بزند. در واقع راوي خود، پاره اجازه ندهیم  از «منِ» صاحبتلویزیون بشویم و حتی  خانه است.  اي 
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کاري است. راوي لم بازي کردن، کنایه از حقه زدن و فریب ست و فیتلویزیون، نماد منبع تولید تصاویر خارجی
  ي تاریک بودن خانه را جور دیگري بررسی کنند.  دهد پروندهخانه پیشنهاد میبه صاحب

  شوي وارد که می

  روشنی می دهد تابی به خانه چشممه

  لباسی چوب

  خدمتی مودب مثلِ پیش

  گیرد هایت را میلباس

شود که کامالً متضاد تصویر اول است. لکنت زبان مهتابی در تصویر  ي نمایان میدر این اپیزود، تصویر دیگر
شود. عبارت چشم روشنی، ارتباط ترامتنی با  دادن به اهالی خانه میرووشنیقبلی، بدل به خوشحالی و چشم

فرستاد  اش یوسف دارد و جانشین از پیراهنی است که یوسف براي پدرش  داستان یعقوب پیامبر و پسر گمشده
روشنی می دهد  خانه به اهالی خانه چشمجا چراغ مهتابی، به یمن ورود صاحبتا نور چشمانش برگردد. در این

المثل اشاره شده و هم در معناي  روشنی کارکرد دومعنایی دارد، هم در معناي ضربجا عبارت چشمکه در این
خدمتی مودب که  فتاده بود، به شکل پیشروشن شدن واقعی خانه.  چوب لباسی که تقصیرها به دوش او ا

  شود.  گیرد، ظاهر میها را میلباس

ي یکسان هستند. یکی کامالً  هاي نگاتیو و ظاهرشده از یک صحنهرسد که دو تصویر ذکرشده، نمونهبه نظر می
. کدام  عکس دیگري است و صرفاً مکانیسمی الزم است که نگاتیو را ظاهر کرده و تصویر دیگر را نشان دهد

  تر است؟  تصویر به امر واقع شبیه

در تصویر اول، ذهن از تاریک بودن خانه شکایت دارد، گویی انتظار دارد کسی قبل از او همواره خانه را روشن  
به معنا که ذهن  این  به  دارد،  این روشندنبال گمشدهنگه  و  است  باشد؟ ذهن در  گر چه کسی میاي  تواند 

روشن نیافتن  تصمیمگر،  اضطراب  و  شده  سوءظن  همهمیدچار  مورد  گیرد  را  خانه)  (اهالی  خود  اجزاي  ي 
شود؟ این اضطراب و هاي ذهنی است. اما نتیجه چه میبازجویی قرار دهد که همان نمود گفتگوها و درگیري 

  شود که از پرسش اصلی دور و دورتر شویم و در واقع تصویر که قرار بود به شناخت منجردرگیري، سبب می
شد. به این ترتیب، تصاویر قابل اعتماد نیستند و ممکن است مانعی در مسیر پی بردن به    شود، بدل به کژتابی

خانه   ها نه صاحبِخانه، تصاویري نقیض هم ارائه می دهند، در واقع آنواقعیت شوند. دو پاره از «من»ِ صاحب
  ت.  که خود تصاویري از او هستند. «منِ» ذاتی، همواره غایب اس 
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  کنترل خانه دستِ توست 

  اما بگذار تلویزیون بخوابد 

  براي آمدنت 

  ام...شعري گفته

  

  
  

هایی است که ممکن است دروغ  ي آینهبرد که در محاصرهي تصاویر، به این حقیقت پی میذهن با مشاهده
تصاویر اعتماد نکند، به نماد  گیرد به  گیرد، تصمیم میجاست که واقعاً کنترل خود را به دست میبگویند. این

  دروغ و فریب (تلویزیون) کاري نداشته باشد و در نهایت به شعر پناه ببرد. 

گر مبتنی بر هاي ذهن کنکاشفضاي خانه استعاره از ذهن و تصاویر نگاتیو و آشکارشده، استعاره از شناخت
ي دارد و از این رو به موجودیت خود  اشود که ذهن خانهاي هستند. از همان سطر اول، معلوم میجهان آینه
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این خانه مردد است، به اما در مورد توصیف  ندارد  ي  تواند صفات متناقضی را به صحنهطوري که میشکی 
کند با تحلیل  کاوي لکان، سوژه غایب است و ذهن تالش میهاي روانیکسانی نسبت دهد. در چارچوب نظریه

ي بزرگی  ي دستهاي، ذهن در محاصرهآن را بیابد. در این جهان آینهاي، هاي وجودش روي جهان آینهبازتاب
ها،  گیرد که مرتباً از هر سمت قابل مشاهده هستند. برخی آینههاي غیرقابل اجماع تصاویر قرار میاز مجموعه

هم    اند که تصاویر را دچار انحراف کرده و به هر چه محوتر شدن سوژه منجر شوند و برخیاساسا تولید شده
بازي است  هاست و در این شعر هم نماد حقهدهند. تلویزیون، از جمله این آینهپاره تصاویري ناقص نشان می

  دهد.  کننده و ناقص نمایش میهاي گمراهکه فیلم

تواند هزاران زبان بیافریند،  اگر زبان را عنصر ارتباطی بین امر واقع و ساحت نمادین تعریف کنیم، آن که می
اس  اساسیشاعر  امکانت.  آفرینش  آفرینش  ترین عنصر شعر،  به  با سرودن شعر، دست  و شاعر  است  نو  هاي 

گیرد، شعر در صحنه  زند. در حالی که زبان از صحنه عکس میهاي پیشین میهاي نو و بازآفرینی آفریدهجهان
ماند و با گذر از مرزها،  یبرد و این قدرت هنر است که در بند تفسیرهاي تخیلی و نمادین امر واقع نمدست می

می بازآفرینی صحنه  گمشدهبه  دنبال  به  همواره  و  میپردازد  ذهن  نقطهي  آفرینندگی،  گردد.  این  مقابل  ي 
مصرف فرهنگ  و  تلویزیون  جلوي  دنبال نشستن  به  و  کرده  اکتفا  شده  تولید  تصاویر  به  که  است  گرایی 

نمی انفعال  تصویرسازي  دچار  تلویزیون،  مخاطب  نمیرود.  صحنه  در  دستی  تنها  نه  و  مورد  شده  بلکه  برد 
کند. در واقع «شعر»، در سطرهاي انتهایی این شعر گیرد و امکان کنکاش و کشف پیدا نمیکاري قرار میدست

گرِ خانه را یافت؟  توان روشنافتد و آن سوق دادن ذهن به سمت ابراز پرسش اساسی است: چطور میاتفاق می
«آمدنت»، همان گمشده و غایب است. در این سطر، تمناي ذهن براي درك صاحب  مرجع ضمیر «ت» در  

  جوید. شود؛ جایی که شعر، با به بازي گرفتن خیال و نماد و زبان، صاحب خانه را میخانه مطرح می
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  شودمخاطب تبدیل به تصویر می 
  پور بهزاد زرین » از بارانینگاهی به شعر «

 فرمانبر پویان نویسنده: 

  » ی«باران 

  

   يد یرس  که   نجایا   به

   کنند یم  پشت  تو   به   ها نهیآ

  ت یها گام  شی آرا خوردیم  همبه

   ي گردیبرم

  است   نمانده  نیزم   ادی به تیها قدم  از  ي زیچ

   يبر یم دست اتیپشتکوله  به

  ي آورینم چنگ  به   خاکستر   یمشت  جز

  

   ي اگذاشته  پا  ییجا

  نام  يجابه  که

  گذارند یم  کودکان   یشان ی پ  بر  داغ

  منم   تنها

 اند گذاشته  دلم   به   را   ام یکودک  داغ   که

 

  پورشاعر: بهزاد زرین



83 

 

  جوهر   که  دوران  آن چه.  است   بوده  فالسفه  مجلس  نقل ربازید  از  دارند   گریکد ی  با  ابژه  و  سوژه  که  ینسبت   و  رابطه
  که   یانسان  و  ماند   عتیطب  و  افتاد  دعا  از  هادست  که  دوران  نیا  چه  پنهان،  يهادست  به  باور  و  بود  ذات  و  بود
  آن  بر  که  بود   يامحموله  ابژه  و  رفتیم  کار به  موصوف  ای  موضوع  يمعنابه  سوژه  یاول  در .  تنها  يتنها  يتنها

  ابژه   و  بود  عالم  مرکز  شناسا فاعل  کسوت  در   سوژه  یدوم در  و  اسب،  يپا  و  اسب  نیب نسبت  مانند   شد،یم  حمل
  .  عت یطب باالخص  داشت،  قرار انسان رامونیپ که زیچهرآن

  معروف  يتویکوگ  طرح  با  که  جاآن  دانند؛یم  دکارت  راثیم  هست،  زین  ما  بحث  یاصل   د یتمه  که  را،  یدوم  نیا
  در   او  يرفتهازدست  يآرزو  يگوپاسخ  د یبا  حاال  که  یعتیطب  جان  به  انداخت  و  کند   آسمان  از  را  انسان  خود،

  نخواهد  که  دی د  میخواه  و  ندارد   و   نداشت  ی تمام  که  ییآرزو.  کرد یم  فقدان  يبال  سپر   را   خود   و   بودیم  هاآسمان
 هامدرنپست  ریسا  و  دای در  بعدها  و  دگریها  رینظ  يافالسفه  که  بود  عت یطب  و   انسان  ن یب  گسست   نیهم  از .  داشت

  برآمدند  يگریدآن يصدا احضار  درصدد آن  از ییزداتیمرکز با و  گرفتند  سوژه   طرد ای کردندفرمه  به  میتصم
  و   یتجرب   يسوژه  مانند  سوژه  از  گرید  يهابرداشت  اگر  همه،نیا  با.  گنجدینم  مجال  نیا  در  آن  حی توض  که

  را  آن  که  ،يکاوروان  یعن ی  حاضر،  بحث   نظر  مورد  ي سوژه  به  م یرس یم  باالخره   م،یریبگ  فاکتور   را  یکیمکان
  .  می هست ییاستعال سنت  و کانت ونیمد  ینوع به

کاوي و مفهوم نگاه در اثر هنري را با  ي روانتوجه به تمهید مذکور در این متن قصد دارم ارتباط بین سوژهبا 
طور تثلیث «مؤلف، متن، مخاطب»  که چهپور مورد بررسی قرار دهم؛ اینتوجه به شعر «بارانی» اثر بهزاد زرین
  شود. نشین مخاطب میه همشود و مؤلف در اثر محو شدتبدیل به «سوژه، نگاه، دیگري» می

  بود،   متصور  یخاص   ینیشی پ  شروط  ی آگاه  يبرا  که  کانت  از  متاثر   ،يفرانسو  ستمیب  قرن  کاوروان  لکان،  ژاك
  ی دکارت  يتویکوگ  شدهحساب  یچرخش  با  هوشمندانه   و  کرد  ف یتعر  فقدان  سازوکار  را  يورزلیم  ینیشیپ  شروط

  يسوژه  گونهن یا  و  داد  رییتغ  بالعکس»  و  شمی اند ینم  هستم  که  ییجا  من«  به  هستم»  پس  ،شمیاند یم  من«  از  را
  ی سوراخ با که   است  آن  ي معنابه نیا  و  شدیاند یم  ست ی ن  که   آنجا  ی لکان  يسوژه درواقع.  کرد   يزیریپ   را  فقدان
  است   مختلف   ابعاد  در   انسان   ل یم  محرك  موتور   اما  ست یسلب  که  ی سوراخ . ندارد   شدن   پر   سرِ   که   م یهست  طرف

  .  م یپردازیم  آن به ادامه در که

  لکان  پاسخ ؟!هستم  که میبگو توانمیم چگونه پس  شمی اند ینم  هستم که ییجا من اگر شود؟یم چه وجود اما
  .  ل یم يمثابهبه يگرید و زبان يمثابهبه يگرید ست؛يگرید

    گذارند»یم کودکان یشان یپ  بر داغ  /نام يجابه که /ياگذاشته پا یی«جا

  که   یجدال  اما  و  ماست  »یگانگیب«  به  مربوط  که  ستي زیچ  همان  داغ  از  آن  زییتم  و  نام  نیا  از  ما  فهم  و  درك
  به   مربوط   نام،  کجا  تا   و  باشد  فرماحکم  داغ  کجا  تا  آنکه  سر   بر   می تصم  و  دارند  گریکد ی  با  داغ   و  نام  نیا
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  بندهیفر يظاهر با تروآ  اسب چون  ژكیژ  قولبه و دارد  سازگانهیخودب خصلت زبان  یعبارتبه  .»ستيجداساز«
  .  آورد یدرم شیخو  ریتسخ  به را  آن درون از بعد  و شودیم شهر وارد

  ياتوده  به  لیتبد   آمدن  ایدنبه  با  حاال  و  بود   کرده  خوش  جا)  la chora(  مادرانه  يکورا  در  ترشیپ  که  کودك
  يگرید  يمثابهبه  را  خود  بارنینخست  يبرا  زبان»- نهیآ«   در   ش یخو  افتنی  با  است،  شده   ازمندین  و  وابسته

  ! هستم  ی کس  هم  من  پس   نکهیا  لذت !  داشتن  وجود احساس   و  دن یآغاز لذت!  سترگ ستیلذت نیا  و.  فهمد یم
  رون یب  زند یریم  اسب   از  مهاجم   سربازان و  دهد یم  لی م  يمعما  به  را  خود  يجا  لذت   نیا  که  کشدینم یطول  اما
  .  کنندیم غارت  را شهر و

  را  خود  ندارد،   را  يگرید  از   خود  صیتشخ  ییتوانا  هنوز)  یماهگ  شش   از  ش یپ(  ابتدا   در   که  کودك   درواقع
  برطرف   را  شیخو  يازهاین که  است  آن درصدد  کردنهیگر  با  و  کند یم  احساس  مادر  امتداد  در  يزیچ  يمثابهبه

  آن   کمک   به   تا   ست يتريقو  ابزار  ازمندین  کودك  و  ست ی ن  يخبر  گرید  مادرانه   يکورا  ی راحت  آن  از   اما  ؛سازد
  هم   و  داشت  خود  نزد  را  مادر  هم  توانینم.  محال  ستيامر  نیا  که  کند،  يبازساز  را  مادرانه  يکورا  بتواند 

  . خرما  هم و خواست  خر هم  شودینم.  بود  مستقل يموجود

  را محال  نیا تحقق ي وعده بایفر يجادوگر  چون و  شود یم دای پ زبان- نهیآ ي سروکله که  وانفساست  ن یهم در
  برساخته   اساس   از  ست يزیچ  ش» یخو  انسجام  درك«  همان  ای  بودن»یکس«  نیاکه  درحالی  دهد.می  کودك  به
  باالخره   دانست   مینخواه  و   میدانینم  هنوزاهنوز  که  ستیواقع  چنان  بلکه   ،ستی ن  ی واقع  تنها  نه   که   ییکذا  و

  .  ست یچ یواقع

  گذارند» یم کودکان ی شانی پ بر داغ  /نام يجابه «که

  به   منوط  اصطالح   نیا  معناست؟  چه  به   گذاشتن   یشان ی پ  بر  داغ  ست؟ یچ  داغ.  میکن  نگاه  ترقیدق  ی کم  د ییایب
  است   کرده  عیضا  را  يگرید  حق  که  مجرم  درواقع.  کنند   زولهیا  و   نماانگشت  را  مجرم  بخواهند   که  ستيرفتار
  اهداف   و   آمال  محصول  که   ی کودک  کودك؟  از  ترشهره  ی مجرم  چه   و .  بپردازد   خوردنداغ  با  را   اش یبده  دیبا  حاال
  را  کودك  يبدهکار  نیا  .اهداف  و  آمال  نیهم  به  بدهکار .  است  بدهکار  است  زنده  تا  و  است  شیخو  نیوالد 

  : کرد  میتقس  مین  دو به توانیم

    مادر به جانبههمه بازگشت و يگرید فقدان با  خود فقدان انطباق) 1

    يگرید لیم گاهیجا غصب  و پدر نام  يتهیاتور) 2

  يزیچ حاال  یول  بوده  راستاهم  و  وند یپهم  مادر  با  يروز   کهنیا  به.  است   بدهکار  مادر»  با  اتحاد« به  سوژه  یاول  در
  ی انتظارات  کودك   از   زین  مادر  و  بوده   دوطرفه  فقدان  نای.  است   نمانده   يجابه  حالت  آن  از   یمبهم  ي ماندهیباق  جز

  و  ر یناپذ تحقق  يامر  نیا  که   است،  فقدان  دو  نیا   ن یب  انطباق  درصدد   ياموشکافانه  طرز به  کودك   و.  دارد
  ي معما  انیپایب  يچرخه  در   غرق   شیازپشیب  را  سوژه  تا  انداخته  راه  به  زبان-نهیآ  که  ست يايباز  ست؛یالیخ
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  که   ستيزیچ  همان  امر  نیا  با   او  کی الکتید  یچگونگ  و  خواستن   گاهِیجا  از  سوژه   یجدافتادگ  نیا.  کند   لیم
  .  میکرد اد ی آن از »ي جداساز« عنوان تحت ترشیپ

  ک ی  درواقع.  میهست  طرف)  پدرانه  گاهیجا(  پدر  نام  مییبگو  است  بهتر  ای  پدر  دخالت  با  زین  دوم  مین  مورد  در
  درروند  و  ورزلیم  ياسوژه  کودك  چونهم  مادر  از  که  آن  گرِید  سمت  و  است  کودك  يسوبهرو  فقدان  سمت

  .  است  پدر نام  به معطوف سازد،یم

  بردار دست  و   کرده  جادیا  را  فاصله  نیا  که  اوست !  است  پدر   مقصر  و  ست ین  مادر  ي انحصار  يابژه  گرید  کودك
  فالوس  بلکه  پدر،  نه است  مادر  از نه   صحبت  گرید حاال و  کرده غصب  را  يگرید لیم گاهیجا  چراکه ست؛ ی ن هم

  ي بچه  هی«  رنجِ  به  را  خود  يجا  رفتهرفته  بودن»  یکس   هی«  لذتِ  آن.  شودیم  کار  وارد  نینماد  یاختگ  همان  ای
  معجون  و  شوندیم   مزدوج  گریکد ی  با لذت  اصل  و  تی واقع  اصل  ی نوعبه  و  دهد یم  کنه» ینم کارارو  نیا  که  خوب
  .   بنددیم شکل ياتازه

  ش ارسالت  و  ست ین  زبان-نهیآ  محصول  جز  يالهیح  که   یازدواج.  است   ازدواج  نیهم  تیروا  ی شانی پ  بر  خوردنداغ
  و   رفتن  نیا  .دارد یم  نگاه  پابرجا  را  لیم  يچرخه  که   ستيایتوخال  يهاوعده  د ی تول  و  محال  امر  به   زدندامن
  ی اختگ  و  .ست یاختگ  همان  معنا،  دیتول  و  بازنمودگر  يهادال  نشیآفر  البته   و  مدلول،  ابیغ  نیا  دن،ی نرس 
  سوژه   که   مادر  با  اتحاد   از   مبهم  يماندهیباق  همان.  است  ل» یم  علت «   ای»  a  ابژه «  همان  اشیژگیو  نیترمهم

 يمبنا  بر   وجودش   و  است  فرّار  اًاساس   ابژه  نیا  کهچرا  ،د ی آینم  چنگ  به   هرگز   و  است  آن  ی پ  در   همواره
  اختگان  لیخ  از   را  خودش   شعر  يراو  چرا  ی راستبه  اما.  سازدیم   خواستن- سوژه  کی   سوژه  از   و  ست یمحوشوندگ

  ست؟ ی چ يگذارفرق نیا ل یدل کند؟یم جدا

  اند» گذاشته دلم  به  امیکودک داغ که /منم «تنها

 امیا همان محصول زین  a ابژه و شود یم  يزیریپ یکودک دوران در نینماد  یاختگ میداد  حیتوض که طورهمان
  به   کارطلب  و  جانببهحق  ياچهره  و  داند یم  يبدهکار  يویسنار  از  زیمتما  را  خودش  يراو  کهنیا  یول.  است
  : باشد داشته تواند یم معنا دو  رد،یگیم خود

  .  امبوده يگرید بند  در  ابتدا از  و ستی ن کار در  یل یم علت و نداشتم  یکودک يتجربه) 1

  )  symptom مپتومیس  از لذت ( تفاوت جادیا و دادن  زییتم صرف)  2

  ز ین  کار طلب  کرد،ینم   تجربه   را  ی اختگ  و  بود یم  شیپرروان  ي سوژه  اگر  يراو  چراکه  ست؛ یمنتف  کل به  یاول
  قابل   یحت  و  ندارد  وجود  یشبرا  اصالً  که  يزیچ  با  د ی با  چرا  باشد   داشته  خود  نزد   را  فالوس   که  یکس.  بودینم

  پدرانه   دال  به  يبدهکار  شناختنتیرسمبه  جز  يزیچ  زین  يراو  يکارطلب  درواقع  زد؟یبرخ  مقابلهبه  ستین  تصور
  .  است گرفته صورت یفرافکن و ییجاجابه  ینوع تنها  و ستین
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.  م یبریم  یپ  يراو  ي سوژه  بودنِکی ستریه  به   است،  ن یشی پ  پاراگراف  يکنندهلیتکم  که  ز،ین  دوم  يمعنا  مورد   در
  اق یاشت  آن  که   کند   وانمود   و  ردیبگ  استهزا  به  را  بزرگ  يگرید  کرده  یسع   دانش  د ی تول  ینوع   با  يراو  درواقع

  !  برعکس  نه!  یخواهیم مرا که یهست تو نیا و شده  ربوده من از هیاول

  بزرگ   يگرید  يرفتهازدست  ي ابژه  دهد   نشان  نکهیا  يبرا  ستياحربه  يراو  يمارپنداریخودب  نیا  بهتر  عبارت به
  ک یستری ه  يسوژه  که  ییجاآن  از  و.  برد یم   سربه  يراو  يسوژه  لیم  به  دنی رس   يتمنا  در  که  اوست  و  است

  داغ  پس: « م یبپرس   او  از   اگر  احتماالً  بماند،   ی باق  نشده برآورده  بزرگ  يگرید  الیام  که   است  ن یا  یپ   در  همواره
  دا یپ  يگرید  ياستهزا   و   فرار  ي برا  يگرید  يگزاره  باز  و  شود  منکر  يفور»    اند؟گذاشته  دلت  به  را  اتیکودک
  مپتوم یس   از  سوژه  که  شودیم  باعث  و  دارد  تیارجح  که  است  ند یفرآ  نیا  خود  ست،ین  مهم  محتوا  چراکه  کند؛
  ی واقع  امر  ن یب  تعامل  و  سازش  فرم (  را   ش یخو  یروان  انسجام   و   ببرد   لذت )  يستریه=درون  در   يابهیغر( شیخو

درواقع در نگاه   .دارد   نگاه  بزرگ  يگرید  با  اتصال  در   همواره  را  خود  و  کند   حفظ)  یالیخ  امر  و  نینماد  امر  و
کاوي باید به زبان  شد که طی جلسات روانلکان، برخالف فروید که سیمپتوم نوعی کژکارکردي محسوب می

طور  شود سوژه را بهست که باعث میبندي خاصی از ناخودآگاه آدمیشد، نوعی صورتآورده و بعد ناپدید می
ت جبري نیست و سینتومی  تقریبی تحت نظام نمادین تشخیص داد و درك کرد. البته این ماجرا چنین سخ

)Sinthomeي سیمپتوم است که توضیح آن از  ) نیز در کار است که مربوط به بُعد امر واقعی و ناشناخته
  توان درك کرد.  ي این مقال خارج است. حال با این توضیحات قسمت اول شعر را بهتر میحوصله

  

  گردي»  هایت/ برمیخورد آرایش گامهم میکنند/ بهها به تو پشت می«به اینجا که رسیدي/ آینه

زبان شبیخون  -ي اسب چوبی تروآ نیست. آینهست. دیگر خبري از لذت برآمده از هدیهروایت، روایت اختگی
زده و کل شهر را به تسخیر خویش درآورده است. این فریبا، این جادوگر، کار خود را کرده و دیگر خبري از  

هاي لذت جاي خود  نیست و ساحت نمادین بر سوژه چیره شده است. گامي «انسجام خویشتن»  آن لذت اولیه
جاي نمانده.  زبان است، به-ي آینهنشاندهاند و از مادر جز ذراتی مبهم که دستپایان میل دادهرا به معماي بی

  کنی. خاکستري که ات جز مشتی خاکستر پیدا نمیپشتیبري بر کولهگردي و دست میکه وقتی برمیچنان
از لذت نارسیستیک روان آینه نیست و آنپریشانه روبهمخزن تروماهاي ماست. دیگر خبري  چه هست  روي 

ها سیمپتوم را  کنند و مجموع آني تروماهاي سوژه را فراهم میانباشت تصاویر است. تصاویري که مواد اولیه
  اش نخواهیم داشت. نپذیرفتن ذیرشاي جز پ ست که چارهدهد. و سیمپتوم تحت این معنا شاید مازاديشکل می
اي ناپذیر است؛ چراکه زبان هست و ناخودآگاه هست و  چرخهنداشتن که این امري تحققست با وجوداو مساوي

ایم، اسب داخل  دهد. دروازه را باز کردهي خویش ادامه می رحمانهکه ما چه بخواهیم چه نخواهیم به حرکت بی
  است و کار از کار گذشته!  
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بري/ جز مشتی خاکستر به چنگ  ات دست میپشتیهایت به یاد زمین نمانده است/ به کوله«چیزي از قدم
  آوري»  نمی

طور باشد چه دخلی به ما دارد؟  طور یا بیسارکه راوي فالنخودي خود چه اهمیتی دارد؟ اینها همه بهاما این 
ي نوشتار آورده و رفته  فانتاسم خویش را بر صحنهي اصلی اینجاست که راوي  جواب مشخص است؛ هیچ. نکته

ایم و این متن! در این دقیقه حتی خود مؤلف نیز مخاطب است. ما همه مخاطبیم و با دیگري و حاال ما مانده
فهمیم.  بودنِ قسمت اول شعر میست که از تخاطبیایم. و این کلیديمان ذیل این متن تنها گذاشته شدهبزرگ

  ایم!  فهماند که این ماییم که اختهبه ما می راوي با تخاطب

ي راوي گذاشته و خواهان شعریدن  است و از همین روي اوست که داغ کودکی را به دل سوژه  مخاطب اخته
ست؛ راوي، علت میل منِ مخاطب است. درواقع این مخاطب است که دارد نقش دیگري بزرگ را براي  راوي

ي نوشتار دعوت شده است تا با دیگري  خواستن به صحنه- هم در مقام سوژهکند و حاال خودش راوي ایفا می
  طرفه بنشیند؛ مخاطب، متن و دیگري. گویی سهوخود در قالب فانتزي به گفت

اش را به نحو احسن انجام داده و حاال وقت آن است که محو شود و خود  کار دیگر تمام است. شاعر وظیفه
سوژه کنار مخاطب.  مخبیاید  به سوژهي  تبدیل  اکنون دیگر چاره-اطب  و  نگاهخواستن شده  و  اي جز  کردن 

شود. تصویري که  جاست که مخاطب تبدیل به تصویر میشدن از سمت اثر هنري ندارد. اینحال نگاهدرعین
  قرار است از طریق متن خود را تعین بخشد.  

اثر درحال نگریستن به مخاطب است. مخاطب  ي ذرات مادرانه، همواره از دل ماندهچون باقیچیزي مبهم، هم
کند، ولی این فقدان پر  سازي میشکل مولکولی همانند نگرد و با سطرها و حتی کلمات آن بههرچه در اثر می

ي خود را a کند ابژهشود. هم اثر داراي فقدان است چون به زبان درآمده و هم مخاطب که دارد سعی مینمی
الي سطرها و  همیشه برون ایستاده [یا شاید کمین کرده] و از البه  aکه ابژه  از این  از متن بازپس گیرد. غافل

ست که یک شاعر مدرن با ناشاعر دارد. او ي مخاطب است. و این فرقیکلمات و حروف در حال پاییدن سوژه
ي  ت، به صحنهدهد و در پی اعالم یا معرفی آن اس ي خویش را برخالف ناشاعر که فوري آن را لو میaابژه  

ها به  مدرننشیند؛ خواه به شکل دربسته که معموالً در آثار پستگو میوکند و با آن به گفتنوشتار دعوت می
  خورد و خواه درباز مانند همین شعر.  چشم می

اي شاعرانه براي شعر قائل شد همین ردوبدل کردن  در پایان، شاید اگر بتوان تعریفی براي شعریت یا جنبه
شود  کننده میي صرف یا همان کالم شاعر تبدیل به نگاهشوندهجا که شعر از نگاهاه جاي انتقال پیام باشد. آننگ

افتد. نگاهی برآمده از سوراخ همین کلمات.  جاي پیام، نگاه در متن به کار میکند. بهو مستقل از شاعر عمل می
  شدن ندارد. نگاهی که سرِ سیراب

   



88 

 

  کالغ تر از سیاه 
  از مهرداد فالح  »این برفنگاهی به شعر«

  نویسنده: محمد مروج 

 

  » برف  «این 

  

  خواهد می  کالغ  برف این

  بهتر   بنویسی  که  تر سیاه  هرچه

  بردار   هم   سنگ   مشتی
  قدر آن  وگرنه 

  کور   آدم   هرچه  چشم  که

  ! کن   نگاه  قارقار   به

  اند کرده  شلوغ  چقدر  ببین

  بیاید   که   هم کالغ  هزار 
  برف   این  شودنمی آب

  ! هابچه برف این

  کند می  تعطیل   را   ها مدرسه

  

  «مهرداد فالح» 
  

  که   ی کس  جهینت در  دهد، یم  تن   عادت   به  و  شود یم خسته تکرار  از   یآدم .  یینوجو ،یینوزا ، یتازگ  ی عنی   یزندگ
  را   گرانید  با  تفاوتش  هنرمند   طیشرا  نیا  در.  ستا  ناتوان  جلو  به  رو  حرکت  و  خلق   از  شده،  معتاد  روال   نیا  به
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 جامعه  يفکر  يفضا  برعرض   و  کند یم  نو  را  شهیاند   محتوا،  و  فرم  در  سمیآوانگارد  با  که  ییجا.  گذاردیم  شیمانبه
  ن یترمهم  که   دگم  و  راکد   يباورها!  سنت:  شود یم  ظاهر  مانع  نیتربزرگ  و  نیاول  راه   نای  در  اما.  د یافزایم

که  نوگراست،  يسندهینو  و  شاعر  يپا  يجلو  اندازدست   هاتیظرف  و  امکانات  تمام  از   سوءاستفاده  با  جایی 
  ها آن به  نقد  متن در  که  دارند  یگوناگون  يهاشکل موانع  نیا. ردیبگ را  هنرمند عمل  يآزاد  و تمرکز  خواهد یم

  .  کنم یم اشاره

  مثل سنت،  د ی د از که يهنر. است  نشدنمی تسل و نو کارِ و ییگراعمل به  دعوت برف»، نیا« شعر د یمق فیموت
  نگر،جزئی يساختارگرا  کی  د ید يهیزاو  از حال!  جامعه  حال  به  مضر یگاه و دهیفایب و  است اهیس   کالغ، رنگ 
  : کنم یم می تقس زودیاپ چند   به را  شعر

  

  » 1 زودیاپ«

  خواهدیم  کالغ برف نیا

  بهتر  ی سیبنو  که تراهیس   هرچه

  بردار  هم سنگ  یمشت

  قدر آن وگرنه

  کور  آدم هرچه چشم که

  

  : باشد ی لیتأوچند  تواند یم اول سطر  در برف

  است  ممکن  او.  دهدیم  قرار  مخاطب  را  گرید  یشخص   دارد  شاعر  دوم،  سطر  در  »ی سیبنو«   به  توجه  با)  1
 يفضا  د یبگو  خواهد یم  شعر  نیا  يراو.  ستیادب  يفضا   از  یل یتمث  جانیا  در  برف  پس.  باشد   گرید  ياسندهینو
  شهیهم.  کنند   عرضه  را  خود   يهاينوآور  دارند   حق  مختلف   يصداها  بلکه  ست، ین  ییصداتک  و  یقطبتک  اتیادب

  هزارساله   خیتار  که  بلبل  و  گل  از  پر  بوستان  نیا  گاهی  و  دهد ینم  جواب  نکيادليادل  و  ریزسربه  و  خوب  استادِ
  نگاه   نیا  م؟یپسند ینم  ما  چون  ست؟ین  بایز  قارقار  د ی گویم  که.  دارد  کالغ  قارقار  به  ازین  بالد،یم  آن  به  و  دارد

  غلط  را  راه  از   یجائ   دهدیم  نشان  ما   امروز  احوال.  شودیم  يفکر  انجماد   باعث   ياسوژه  هر   به   ي شرّ  و   ریخ
  م ینیبب  و  م یبخوان  را)  کالغ(  يگریدآن  م ینخواست  و  می اکرده  يرویپ  قدرت  ياراده  مغلوبِ  يصداها  از  و  میامودهیپ
  . کند یخط خط  و اهیس  را  زیچهمه که  دارد  شرور  یکالغ به  از ین فاخر، اتیادب نیا پس. م یبشنو و

  و   باشند   فعال  خواهد یم  شروهایپ  از  يراو  پس.  است  هیشب  کاغذ   د ی سف  يصفحه  به  ویابژکت  لحاظ  از  برف)  2
  کند، یم  اشاره   هم   موضوع   نیهم  به   زودیاپ  نیا  دوم  سطر.  نکنند  یخال   سنت   راژیو  يبرا  را  عرصه  و  نند یافریب
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  دیبا ينوآور  چون ست،ین آوانگارد  و   شروی پ  یهرکس البته!  بهتر  تر اهیس  هرچه  س،یبنو یتوان یم  تا   س،یبنو یعنی
  . هوش  و دانش به  مسلح آوانگارد شخص  خود گرید  طرف از  و باشد  يفکر و یفلسف  دستگاه يدارا

  دیبا تو . باشد   یدرون   قدرت و فکر و  دانش  نیهم به  اشاره تواندیم  بردار» هم  سنگ   یمشت « سطر  در  «سنگ»
  و   کور  تا  زنند یم  نوکت  قدرآن  یانیپا  سطر  دو  مثل  وگرنه  یبجنگ  یسنت  کالغان  با  تا  یباش   سنگ  به  مسلح

  .  ي شو خاموش

  ن یب  م،یکن  میتقس  یعقل  و  نینماد  ،یل یشما  يدسته  3  به  را  هانشانه  رس،یپ  سمیولوژي  دستگاهبر اساس    اگر
  زمستان  يسرما ادی به را ما هاآن. است برقرار یمنطق ای یعقل نوع از يارابطه کور و اهیس  کالغ، برف، يهاواژه

  . ستیرانیا يجامعه  بر  حاکم يزمانه  روح گرانیب خود  که  اندازند یم انجماد و

  ينانوشته  يهاواژه  خواندن  ی عنی   یدخوان ی سپ.  شده  استفاده   ی دخوانیسپ  کی تکن  از   زودیاپ  نیا  ی انیپا  سطر  دو  در
  . کنند  کور را  آدم چشم  تا زنند یم نوك  قدرآن وگرنه  ي:شعر سطور نیب

  
  » 2 زودیاپ«

  ! کن نگاه  قارقار به

  اندکرده شلوغش   چقدر نیبب
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  سنت .  شود یم  اشاره  تازه  يفکر  يهاانیجر  يکنندهاخته  عامل  يمثابهبه  قدرت  زبان  تالش  به  بخش  نیا  در
  که  پروپاگانداست  ها،روش  نیمؤثرتر  از  یکی.  کند   خفه  را  انینوگرا  مختلف،  يهاپوشش  در  خواهد یم  شهیهم
  :  ست یبررس  قابل  جنبه دو از يکارشلوغ  نیا. دارد  ارتباط توجه جلب   و صدا  و سر و يکارشلوغ با

  ها حمله  به  دادن  پاسخ  صرف  او  وقت  تمام  که  کنند یم   د یتول  هنرمند   شخص  يدرباره  اهویه  و  جنجال  قدرآن)  1
  .  ماند ینم شیبرا  تیفعال يبرا ی مجال و شودیم

 مطرح  يخود  يبلندگوها  قیطر  از  را  او  يدهیا  درآورند،  کنترل  تحت  را  سندهینو  ای  شاعر  توانند ینم   یوقت)  2
  گفتمان   و  منحرف  را  هاآن  کار  کردن،دفرمه   با  درواقع.  سازندی م  یته  معنا  از  را  مفهوم  آن  جهینت  در.  کنند یم

  پس.  است هفتاد يدهه شعر   يمشخصه ، یزبان يهايباز  انواع مثلن. زنندیم جا انینوگرا افکار يجاهب را  خود
  ی زبان  شعر  از  مخاطب  شدند   باعث  و  کردند   فیتحر  را   تیزبان  که  شدند   د ی تول  یشاعران  ک،یتکن  نیا  بیتخر  يبرا

  .  نفهمد را  آن در نهفته يفلسفه و شود يفرار

 يارسانه  يهاجنجال  و   شاعران  ي عاد  یزندگ  روال  در  ی تراش مانع  گذشته،   نسل  شاعران  يسو  از   متعدد  يهاحمله
  دوم يجنبه  يهامثال  دند،ی لولیم  پسلهوپشت  در  ای   نبودند  يهفتاد  اصلن  که  یشاعران  کردنمطرح   و  اول  عامل

  .  هستند

  کالغ   بخش،  نیا  در .  است  قدرت   کالغان  يکارشلوغ  از   یبخش...  و  يسازهیماانیم  نامفهوم،  اشعار   ،یسی نودهیچیپ
  ی نقش   دوم  قسمت  در  اما  است   خالق   و   فعال  يگرید آن  از   ياهینما  کالغ   جا آن  در .  دارد اول  زودیاپ  خالف   ی نقش
  . دارد یمنف

  » 3 زودیاپ«

  اندکرده شلوغ   چقدر نیبب

  دیایب که  هم کالغ هزار

  برف  نیا شودینم  آب

  ! هابچه برف نیا

  کندیم لیتعط را هامدرسه

 نیا.  شودیم  مخاطب  با  الوگید  وارد  منیمستق  يراو  و  شده  استفاده  يگذارفاصله  کی تکن  از  سوم   سطر  در
  یی خدا  مقام  در   که   ی شاعران  از  است   مملو   ما   ياندرز  و  پند  اتیادب.  کل  يدانا  ي کتاتورید  ضد  ست یعمل  ک،یتکن
  . شکندیم را تقدس  نیا يگذارفاصله اما نند،ی بیم خود  يخواننده  از باالتر  را خود  و دهند یم اندرز و پند 

  برف   اگر.  داشت  شعر  بخش   نیا  از   یجالب  ریتفس  توانیم  اول،  زودیاپ  در  برف»«  مختلف  يهالیتأو  به  توجه  با
  برداشت  نیچن  ،در نظر بگیریم  اتیادب  نماد  درکل  و  است  شاعر  ییهنرنما  محل  که  کاغذ   د یسف  يصفحه  را
ی  انیپا  سطر  دو  به  توجه   با  و   ییفضا  ن یدرچن.  باز  نوگرا  کالغان   يبرا  جا  و  است   ع یوس   یادب   يفضا  که  شود یم
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  ي زیچ  بفهمند  مخاطبان  و  شود  ریگهمه)  new modern  یاکنون  مدرن  یعنی (  نومدرن  اتیادب  اگر  ،اپیزود آخر
  طرف   از .  شود یم   تخته  هایل یخ  دکان نبوده،  کردن يادليادل جز يزیچ  اند،دهی د  ات یادب  عنوانبه  بحال   تا  که
  مدارس   یلی تعط  باعث   برف   بارش   ینیسنگ  آن،  در  که  کند یم  اشاره  ویابژکت  يریتصو  به  زودیاپ  نیا  گر،ید
 ی فرهنگ  يفضا  چون کند،  آب  را  برف تواند ینم  که  است   برف  يرو  هاکالغ  رفتنراه  گر،ید  ینیع  ریتصو.  شود یم

  .  است  سرمازده و منجمد 

  بند  و  د ی ق  آموزدانش  فکر  بر  که  ستي مراکز  از  یکی  فوکو  شلی م  قدرت  گفتمان  در  مدرسه  گرید  يسو  از
  به   ه یپا  علوم  و  اتیهیبد   تا  است  ازین  که  ی زمان.  کند یم  آشنا  قدرت  ینامرئ  يتارها  با  را  او  اندام  و  گذاردیم

  گرید  رند، یبگ  ادی  را  يفکرپرداز  درست   یمبان  اگر  نی بنابرا  ست، ین  سال  12  مطمئنن  شود،   داده   آموزش   شاگردان
  . شوندیم لیتعط  مدارس

  

  خواست یم شکنجه   و بیتعذ   مراسم ییبرپا  ای و مردم تن  بر  گذاشتنداغ قیطر  از پادشاه  گذشته  يهازمان  در
 و رنان  ارنست و روسو و ولتر جنس از یروشنفکران  تالش و یآگاه گسترش با اما کند، لیتحم را خود یهژمون

  شد زیر  قدرت   پس.  د یانجام  یمردم  مقاومت  به   یحت  ییجاها در  و  داد  معکوس   يجهینت  اعمالی  نیچن  گران،ید
 گوناگون  مراکز  و  خانه   مدرسه،  مارستان،یب  پادگان،  به   ل یتبد   اعدام  دانی م.  کرد   حل  گرید  ی مناسبات  در  را  خود  و

  قدرت   بلکه  نبود،   روهروب  دشمن  ک ی  با  فقط  فکرروشن  گرید  حال.  برساند  حداقل  به  را  اصطکاك   تا  شد  یدولت
 منیمستق  سرکوب  نیماش   ستی ن  ازین  یطیشرا  نی درچن.  درآمد   فکرانروشن  خود   لباس   به   ی حت  شده  ریتکث
  خواهمیم  جا نیا  در.  د ی شویم  خارج  خود   ریمس  از  و  دیکنیم  ر یگ  تارها  در  خود هخودب  شما  بلکه   شود،   عمل   وارد
  به   دارد   اشاره  و  است   گوته   شعر   يهاشب  در   او  ی سخنران  از   ی بخش  که   اورمیب  يساعد   نیغالمحس  از   یقولنقل
  از خواهمیم: «اورندیدرب را چشمت است ممکن یحت   و کنند یم شلوغش کالغ مثل که یهنرمندان شبه نیهم
  و   یفرهنگ  انات یجر  تمام  در  ی سرطان  شکل به  و  يجد  صورت   به   ما   روزگار  در  که   میبگو  یمهم  ار یبس  يدهیپد 

  هر  در شماره   از خارج  گردانندگان و ی شیفرما و یقالب  و یساختگ فرهنگ  و کاذب  هنر: دوانده شه یر ما يهنر
 که  است  نیا  شانهدف  نیتربزرگ  مضحک،  يهايباز دلقک  و  شماریب   يهایرقصخوش  با  که  يهنر  يرشته
  هاآن  من.  دارند  نگه  استتار  ي پرده  پشت  کنند،یم  که  ی خاک  و  گرد   با  را  ملت  یواقع  هنرمندان  و  نیراست  هنر

  .» ناممیم شاعرشبه  و سندهینوشبه و هنرمندشبه را

  پس .  هست  همه  يبرا  جا  یبخواه  تا.  بهتر  تراهیس   هرچه .  اه یس .  سیبنو  و  بردار  را  قلمت  ست؟ی چ  چاره  راه  پس
 . شود لیتعط سرکوب  ن یماش  تا سیبنو قدر آن.  نکن  حسادت
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  نام» گم  هاي«دندان 
  

  و  تو  نامگم هايدندان

  گرفتهجرم قبرهاي سنگ   ردیف

  مرگ  از انبوهی

  کندمی زندگی گورستان در

  جوان يمرده اي زنم می حرف تو با

  جنگ  يمرده اي

    شدهکوبمیخ يمرده اي

  هاخیابان  و هاکوچه پیشانی بر

  و تو هايگوش در  که دانممی

  تو  دهان  و تو چشمان

  اندرفته فرو نرم  خواب  به هاییپنبه

  نبودي  تو

  شد  صلح

  عراق و

  ! گرفت نام ما برادر کشور

  

    آبتین بکتاش 
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  «کابوس»
  

  است  تخت نه یآ الیخ

  تاب چرك يامالفه با

  من و

  ی ناکام يال امدهیخواب که

  شوم یم چروك

  پوست  در  شودیم ق یتزر که  یخطوط

  ست ی ن تفاهمسوء

  ست یآبک   لبخند   يدهیچک

  ی باش   که یقیتزر

  يرویم فرو

  رونیب  کشدتیم  که یطناب و

  راه  ن یب شودیم پاره

  ر یت نیا شود ینم  خالص

  دردها نیا

  استخوان در ختهیر که

  را  نه یآ کند یم حامله و

  ام دهیچک

  آب  مثل نه

  ی زن مثل

  دهدیم قورت عصا که
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  اما  دامنش

  دار نیچ  ستیصورت 

    یکابوس 

  ندارد  انیپا که

  

  ساریا ابرا 
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  را  چیزي  خواستممی

  نشد  کنم پاك صورتت  از

  

  را  گلویی

  آبی  رگی  امتداد در که

  چطور؟   رسد می نیزارها به

  

  عزیز  درهم  خطوط

  عزیز  خونی درهم  خطوط

  شما ناچاري

  مگر؟  بود  کشنده

  است  همیشگی که زبان  نارسایی

  فکر  نارسایی

  قلب

  

  ات سینه دو میان کنم قسمت  را آب   نارسایی

    آن  از اند برداشته که

  بردارم  را  هاانگشت چکیدن صورتت  از

  آن   بر اندکشانده که

  

  مگر است  مانده چه

  سایندمی دست که
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    که است  مانده چه

  شود نمی پاك چیزي

  

  راهی   باریکه  در  است نشسته خشکی

  اي نشانه به

  پوست  تنهایی به

  مگر است ساده که

  

  احمدزاده صنم 
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  بنگار   یقبط به  اتنهیس   تخت بر

  فک  استخوان از نازك  يتراشه کی با

  نه     راست  يشانه  تا چپ  يشانه

  :  بدر  ماه ياحاطه چون بگردان  قلم دوّار،

  .  است  بدکار عصر زبانِ

  

  
  ي د یکش گردن يانحنا بر  که خیم

    کند یم رگ  تو خون  در يسومر يِاین

  خط  تِیبدا  در حلول 

  را  گمشده یمَراث نینخست

  کرد خواهد   فاش هیباد نیگِل الواح در

  

  
  مطنطن کلمات  گورِ بر  اءیاش  یِخوان هیشب

  گرداندیمباز  را درخت نیتک يآوا

  غار  بر کهن نقوش  با کشاله  در خار

  سوزاندیم  عصر به  عصر را زبان  بازِ زخمِ 

  م یآتش م ییگویم که آتش
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  آب  مییگویم که  آب 

  ست یسنگ بر  شکسته  خط دو تنها جنون، و

  حنجره  استخوان چون

  ا یدر  کف در

  

 ار یبخت هیهان
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  بُرمیم تو زبان از سال  پنج

  انگشتم به  کنمیم اضافه

  نم یبینم  را  خط ياشاره

  را ایرو  نیا آجر  به  آجر  امنوشته

    امکرده خاك

    است وقت من معمارِ

    رسم ینم  و رسد ینم

  ساکن  ی کی بار هر

  گذردیم

   ما؟ میاگشته

  دهیدم دهانِ  پنج با

    عمود ياپنجه در

  مرگم يِمواز

  دوخته یراه و بسته   یدهان

  خط بر  امگداخته

    و دختر پنج  ي مواز

    عروس لباسِ کی

  تن  بر رسمینم

  پل نکاحِ  در  شکسته  ِچشم و

  . زدیریم فرو

    خط دو یوقت
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    یپرتگاه يلبه

    کنند یم نگاه

 

  شب   ِلکنت با

  رابیس   و زمیآمیم

  خورمیم غیدر

  

  پل حرفِ پنج

    راهیب

  وقت گاهِپنج

    راست

  افتادن  يِمواز

  . صداست

  

    خورم یم برگ

    د یشا  خودم يپوسته به

    دنید  و دنیشن  از بعد 

  چشم  در خاکسترم

    خوردیم خواب

  

    م یایب تو با  بگذار

    ستندهیآ خانه نیا

    مشارکت در
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    پنجره پنج

    است باز  يگرید به

    یک یتار در

    تو  از خودم اهیس 

  .   است  تراهیس 

  

  بهادر  زلما
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  وُ  داشتم  سر در  که هاخواب  چه

  تن   بر که خارها  چه

  گونه الماس وُ اهیس 

  تان نیسرزم  در  بودم  طال

  ها نخل يِسرا بر  ارزشمند 

  مردم  نازكِ پندار که گونهآن

  بزند گِره میایرو  به  را نجاتش  توانستیم

  انواعم  و ابناء يهیتجز به

  ج یخل يهابُرج  نیترمرتفع تا ن،یزم  اعماقِ نیترپست از

  نبودن  برگشته بخت خوشا

  است یس  پُرعُمقِ يهاداالن  در                   

  نداشتن   د یام خوشا

  استعمار  يهاچشم  حراستِ  به                  

  بودن  گَرنجات توانستن، خوشا

  زدن   وند یپ سعادت  به را  جنوب

  ي رستگار  معدودِ يهالحظه به

  انددهیخواب  ثروت  از یبالش   بر که  یمردمان يهالب بر

  دن یدو کودکان، يِبو خوشا

  دن یچ کارگران یِعصرگاه يلبخندها بر را گرما پابرهنه

  منم  گردد، یم ناخوش وُ ندیبیم کهآن. . .  اما

  فقرتان عاملِ وُ است تانيپا رِیز کهآن

  تنم  يهاتماس در خوردهرُطَب  ناخوش،
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  زنم ینم  دم وُ  نمیبیم را شما  اندكِ يهاخواهش  وُ سوزمیم وُ زمیگریم

  نبودن خوشا

  نساختن   را هالب لعنتِ  اسبابِ                  

  

  

  حسنلو  یمحمدعل
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  درخت  نیا شودیم کم  تو  ِزم یه از که حاال

  حجم  در  شکند یم و

    اند نیقی  ِصورت هااحتمال پس

    انهدام از سرخوش  یصورت 

  تکرار  از برخاستن  گرید  ِطور ای

  ) سنگ بر  دهی خواب يموها  ِيمواز گرددیبرم  يابوسه  به فرقش(

  

    دهان ماه چند  و سال  کی

    کلمه  ِنشخوار و

  بنشانَد نیسنگ  يشعر  ترازو بر که

  

  سنگ  در  ام منعطف یتن : تن  از تراشم یم  سنگ یوقت

    چشم  از امشده  یخال:  امبسته  مرگ  ِمُهر به دهان یوقت

  : برگ  وشش یس   در است من  ِیرانیو ن،یا و

  هاستون و هاکناره از  دنیبار

  نور  از سوخته  يهاگوشت بارانِ

  ابر از دنیبر  دل بارانِ

  افتدیم ارتفاع از که
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    فک لرزش و هادندان شیسا از

    پوشاند یم را دیخورش   و شودیم يجار يشهر 

   اتفاق وقت به يشهر

  

  زد یریم سمانی ر از که 

  

    گلو بر فلز رشیپذ  در باش میترم پس

  خاك  يناهموار  به  نهیس   رشیپذ 

  

    ایآ _

  سوختن؟   از می شو شروع  شودیم همواره 

  ي شویم صدا  هیسا يهاگوشه از 

    است مرگ اشوهیم که  درخت آن از 

  

  ینیحس دهیزب
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  بسته» زبون «
  

    دارد کلمه  به ازین  نوشتن

    آب يرو  سکوت مثل ياکلمه

    ند ینشیم انسان پوست بر که

    او چشم از گاه و

  ...  چکهچکه

  ایدر مثل ياکلمه

  همه  کند یم سیخ که

    گذرد یم و

  نفهمد  یکس تا

  ها زدن پا و دست  نیا تمام

     بود شدن غرق يبرا

  ياکلمه

  باشد توانستیم که  ییزهایچ تمام مثل

  باشم  توانستم یم

  ستم ی ن یول

    بود  نخواهم هرگز که  دانمیم خوب و

  هستم  چون

    زنم یم حرف دارم و

  ی زبان  با

    دراز     رید    دور که
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    من دوست ببخش مرا

    ستمین  آزاد  آب مثل که

    نکارم  يالهیم تیبرا تا و

  هام اشک

  داد  نخواهد  وهیم

  

  فرمانبر انی پو
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  »زنگ«
  

  ی زنینم  که زنگ 

  دلم  زندیم زنگ 

  افتدینم گوشم يتو یگوش از که صدات  و

  افتدیم اوج از یزندگ

  من    شعرها اوجِ از و

  شود یم روز به  یمگوش  پشت روز هر مرگ

  ی مالیم ک یپنک پوستت يرو هنوز تو و

    من مرگ از تا

    ی خال ياخانه در

  ی کن  یخال  شانه

  خود  از ياشده  یخال

  مرا  ياکرده پُر و

  ياپرنده زدن پرپر از

  پارو  زند یم هرچه پرهاش با که

  آب  از  ردیگینم  پس را گلت دسته

  برد یم خود  با را آرزوهام  که آب و

  ستاده یا لبَت يباال  که یخال مثل

  امستادهیا

  کنم یم نگاه فقط و

  زنم یم وپادست آب يتو  که خودم به
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  ی زنینم  که زنگ پس

  زندیم  پسم

  ياانداخته هاتگونه يرو  که یگل

  

  

  ي محمد دیمج
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    خان  یلطفعل

  خان  یلطفعل  يآ

  اسبت  نِ یز بر که

  ی اپیپ يهاشب 

    یالیسر  در

  ی زن یم ریشمش یاپیپ 

  ؟ يدار دوست را تیهاچشم میگر بگو

  است؟  بهتر بگذارم تییتنها ضلعِ  کدام را زنخدانت  خالِ

   ياکرده فکر نیا به  حالتابه بگو

    ال یخ در مشتعل آتشِ کنار که حال  همان در

  ی زنیم گاز را افتادهدهاناز چی ساندو

  ی کن فرو تیهمباز ينهیس   در دسته تا را  دشنه

  ی بده کات 

    خود  نعمتیول  با کهآن يسزا است نیا-

  

    یچ یبپ یک یتار لفافِ يال را  دشنه

  هامزغل روزنِ از

    یزن د ی سف تن بر یی بسا  دست

  يادهید  لمیف يتو  شبید که

  پوستش  ریز زِیر يهایماه بر

  شود   ظاهر دستت  ریز

  است  ک یتار  بیعج جانیا -
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  کاغذها خشِخش

  هایماه زیخوجست

  تیهادست وقتِ به

  کورمال کورمال

  سوزد یم یمشعل نامهلمیف حصار  بر جاآن -

  

  را   صحنه  کند یم روشن نور

  را  زن

  شود یم بیغ کشانهیغ

    را لتی سب چسب  که حال  همان در تو و

  و اسب  يهافلس بر  یکشیم دست

    گردنت يرو  هاشنفس بخار

    ن یدورب يرو 

    شود یم  آب قطره قطره

  هامشعل نور  ریز یوقت

  تنها یکوتوال لِیشما  به

  .... يرویم کرمان به

  

  کات

  

  

  شب  - تهران  در  یآپارتمان -  یداخل
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  ها مشعل نور  ریز زن

    باز را دامنش  نِیخون لفاف

  حال  همان در و

  کورمال کورمال

    د یسایم قلعه حصار  به  دست

  هامزغل روزن  به  دست

    را ونیزیتلو و

  کندیم خاموش

  

  يمراد افسانه
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  مالحظات  يهندسه از ادمیفر ضخامت

  بود   زده درون  مشت مشت

  شده اغراق  يِزدی هوا، اصرارِ به  يِزدی از مُدرنم  بَعدِ  يهاطاق یِطاغ و

  خت یریم نماندن یِپ

  

  ،يآزاد یفیبالتکل

  نبود  پنهان يدرد چیه استخوانِ از

  بود   قاطع دندان دوویس يال ،یدگ یپوس  استقرارِ یوقت

  

 

  

  لباس  يهايد یسف از

  ر، یمس نیا یراه راهیب از

  ست ی ن ساخته یتهران

  دار کشدست  شهیهم يهادست يِکاریب محافظه کشِشیپ مالحظه،یب  وركِیوین

  را  دار باز  نیا بازدار

  زمان از  ختهیر یِ طاغ تمام در که

  ده، یچیپ

  ستاده ی ا دن،یکش یِهست يانتها در

  بود  نرفته

  » که« یوقت گفتم یم که به  بازدار
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  ها عدم تمام ربطِ هم

  آتور کتهید يهافعل از ی جزئ

  بود  زندان  شهیهم يسطرها

  

  یمطلب رضای عل
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  ! شوم  خراب  تو سر

  ياکرده پنهان را ات ییبایز که بس

   را پنهانت يجاها  که بس

  .  کنمینم دایپ

  

  ! است گرفته آتش  کوه  در که  ییخدا به

  ! کن بس

  تو  حضور  در جانیا

  است؟  دهی کش آتش  به  ی کس چه  را  بسآتش

  ابانیخ  در را  اتیخال يجاها

  فروشگاه  در

  تو   یخال  يجا در

    کرد؟ خواهد   پر یکس  چه

  

  "است پنهان تو از يگرید  شکل  من در"(

  )  یی گویم هم تو را نیا

  

  مرگ؟  ای ترمراحت درد به  اصالً

  حضور؟  ای آرامش به

  ؟ ییبایز  تو ایآ برگردم  که  طرف هر از

    است انقالب  ییبایز  به جنون ای

  بدهم؟   کشتن به  را  خودم که
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  ؟ اصالً کند یم کارچه  امنهیس   در  یخال يجا نیا

    ام؟کرده پر تفنگ،  در  را گلوله کدام ی خال يجا من

  

  ! کن  بس تو  کنمینم  بس من

  ي اکرده یخال  را ات ییبایز که بس

   را  اتیخال يجاها  که بس

  . کنمینم دایپ

  

  مرگ؟  کرده گم را اتجنازه مگر

  مرگ  هرچه بر مرگ

  با یز یِخال  هرچه  بر

  ي گردیبرم دانشگاه از که یوقت

  ست ی ن تو  کار برگشتن و

    ستین ما کار

  

  دیگویم يگرید  طور  کوه در را هانیا(

  بکشد زبانه  آتش که يطور

  )  بکشد زنانه 

  

  عشق؟  ای است  گلوله یِخال يجا نیا

  شود ینم پر  امنهیس   در  اتیخال يجا

  کندیم ُشرّه  خورمیم آب  که یوقت

  کندیم شرّه  خوانم یم شعر  ای زنمیم  حرف که یوقت
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  نندیبیم را  تو سوراخ نیا از مردم و

  ي دار فرق من يتو  با که را تو

  يدار فرق او يتو  با که را تو

  ياشده  شعرم  سوراخ  که را تو

  کنندیم نشت هاکلمه و

  بپرسم   یشخص  سوال(

  !) خبر؟ چه  ن ینسر از

  

    نفرت؟ ای است  گلوله یِخال يجا نیا

  

  ! کن  بس تو  کنمینم  بس من

  شد خواهد پر دهانت  در مرگ نیا ییبایز که

  گردد یبرم   رقص از کافه از یفروشکتاب از دانشگاه از که يدختر و

  است  دهیچیپ کتاب يال را کَفَنت

  ست يادهی چیپ سوراخ  که شعر،  در و

  است  کرده باز  چشم و

  !  نیبب

  

 ي نظر ابوالفضل
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  گذرد یم  لیف مزارع از هندوستان ادی
  موز  به  رسد یم و

    کنم یم پوست هرچه که

  خورد ینم زیل

    ت یجمع  به  شودیم اضافه

  است  قارهشبه که

  انداختن  سوزن يجا

  است  گنگ دیآیدرنم شیصدا که آن

  آب  يتو  برند یم را هازنده هامرده

  سوزانندیم را هامرده هازنده

  شمارندیم مقدس را هاسنجاب  هايهند  از  یبعض

  است  هند  درخشان جنگل  از د ی بازد زمان نیبهتر  سال  یباران فصل

  گرفته وایش   معبد  از را نامش جنگل نیا

  د، ی هست دوستعتیطب افراد يزمره در  هم شما اگر

  برد  د یخواه  لذت  ایدن يهاجنگل  نیتربیعج از ی کی در گذاروگشت از

  دیآیم نییپا لیف از جنگل يهوا به جانیا مخاطب

  . رسد یم اتمام به جانیهم هند  به سفر

 
  

  برگردد  خانه به  دارد  یسع  مخاطب
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  . د ی برگردان خانه   به را مخاطب

  

  ان ی نظر نیحس
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 داستان
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  خواستم آینه را سخن بگویم می
  بهمن بابالویان نویسنده: 

  

  

  

هاي سال خیلی گرم دو هزار و پنجاه میالدي اتفاق احواالتی که شرح خواهم داد در یکی از ماه  ي اینهمه
همان اندازه  ي مهبل قرن بیست و یک میالدي، به  افتد، یعنی سالی که آویزان است از وسط دو تا شقهمی

ست جدا که حال شرح دادنش نیست  گویم، ماجراییکه سال را به میالدي میکریه، به همان اندازه بدبو. این
چه را که هست. حتی عاقالنه است اگر دنبال هیچ  خواهم به من اعتماد کنید و بپذیرید هر آنو از شما می

ي کمی دور از شما، من هنوز گشتم و نبود. در این آیندهبودن نگردید که من  آیندهمعناي خاصی، پشت این در
کنم و  ي چهل و یکم برجی زواردررفته زندگی میاش در طبقههم در شمال شهر تهران، آن جاهاي خرابه

هایش بلندتر شده. این را هم بگویم که  تهران فرق چندانی در احواالتش نیست و تنها ترافیکش شدیدتر و برج
رسم و  جاي شصت سال، تهش سی و اندي ساله به نظر میها به مذاقم خوش آمده که بهسال قدر تمام اینآن

خواهم مجبور شوم به  ي پیرمردي، توي ذهنش بخواند. نمیافتادهنفسکسی مجبور نیست قصه را با لحن از
ید و باید از  گوطور نوشتن که نه لطفی دارد و نه کار دلچسبی است. «کم کن خزعبالت فضا و زمان» میآن

  اي شروع کرد به قلم زدن. یک نقطه

  

  ي اول: برخورد پرده

هایم را  اي به عرض دو متر ماهیچهها از خواب بیدار شدم و با خمیازهها و طوطیانگیز آواز سهرهبا صداي دل
و لیوان راست از تخت گرم و نازم کشاندم توي آشپزخانه  کش دادم تا آماده شوم براي روزي نو. خودم را یک

هاي که باز است رو به کوهستان  اي دم پنجرهي پستهام را برداشتم تا بروم سمت هال و لم بدهم روي کاناپهقهوه
شود. اما صد دریغ و صد  حال میوزد که جگر آدم خوشچنان نسیمی از توي پنجره میباصفاي البرز و آن

چند ثانیه هم که شده، منطقم را بگذارم الي    خواست برايافسوس از ناخوشی که هستم من. یعنی دلم می
خرهاي پشمالوي  ننشین نرهي دلي آلوده به منظرهگیوتین و چنان وضعیتی را تصور کنم، اما نه با این پنجره

هاي  شده و این دریچهقدري هم پول ندارم که کولري بچپانم توي این خراببرج جلویی و نه با این بوق و زِرنا. آن
ا بکوبم روي صورت هر چه خیابان است و شهر. صبح تا شب بوق و بوق و بوق. اي بوق و دیفتري.  وامانده ر

چسریه انبار  شده  که  توپدودهمان  ماشینخانههاي  گوشي  و  زبالهها  دسیمان  صد  چند  صداي  دان  بل 
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مان  مین دي بدنشود که حداقل ویتامان نمیشان به کنار، توي این وامانده یک ساعت آفتاب نصیبعرعري
هاي  لمکی نشویم. «کم بکش مویهپاهاي کمکوته نکشد و آخر عمري از درد استخوان، زامبی وبال گردن دست

مزه. عجیب نیست که همیشه صداهاي توي مغز  مان با آن لحن لوس و کمپرد بیرون از دهانپیرپاتالی» می
گیر داد و صداهاي توي دهان  نابخردند  و  و غرغرو  باشند توي گوشههیجانی  آبدار  به  اند چک  شان؟ خب، 

هم که آماده بود و هیمم، بوي خوشش توي دماغ و چاق، ما هم   گفت و قهوهحرفش گوش دادم. پر بیراه نمی
عادت. سر در هپروت و خیال اندر باغ و صفا راه افتادم توي راهرو و لیوان قهوه به دست، درِ هال را باز کردم.  

ي  هام ظاهر شدند و قهوهام مثل جن جلوي چشمده بود که آن دو نکبت نشسته روي کاناپهپایم هنوز داخل نش
پیژامه آزاد روي  بعد هم سقوط  و   توي هوا  پر کشید  پارچهداغ  در  بهکلفت چسبیدهي  آن هم درست  تنم، 

ن را لگد کند؟ یعنی  ماسانتی کنار خشتکم. پناه بر جیزز. واقعاً قرار بود این بال چندبار یقهي بیستمحدوده
ست درد چیز. در این حد برایتان  دانستند چه بحرانیشاید شما ندانید دردش را ولی آن دو فریک خوب می

کشیدم که حداقلش براي چند دقیقه دیگر صداي هیچ بوقی به گوش هیچ احدي یا هایی میبگویم: یک نعره
و آن دو تا هم که گاو، داشتند در وصف اوضاع    شد پز عسلی میدستی چیز داشت آبرسید. دستیصمدي نمی

توانم اوضاع را در هر شکل و شمایلی ببینم  کردند. براي من که میگاو نگاه میکشیدند و گاوبراي هم ماغ می
ریخت، من بودم که ریخته  ریختی بود. یک طرفِ این بیشدت بیو مثالً پالن طورش را، باید بگویم که اوضاع به

زدم و در پی فوت و آب گلدان و شلوار کندن و طرف دیگر هم آن دوتاي  ین و چیزسوزان نعره میبودم روي زم
پی شوند و ول شوند توي جایشان. آخر سر به یک نحوي  خبر که کم مانده بود پیبیي ازدنیامبهوت سرگشته

ل غافل. آن همه پول  از سوزش خالص شده بودم و برقرار، که تازه جاي دیگرم شروع کرد به سوختن که اي د 
ي ناز  القوا را بیارد و بنشاند روي کاناپهیک  کش» که این دو ابلهام براي یک «ماشینِ زمانِ آدمزبان را دادهبی

شان. بماند که کارها داشتم با این دوتا  ي بدبختزدهایم با آن شکل و شمایل ویروسی و میکروبی و جنگپسته
  کردم؟ آهانکجا شروع می گردالی هاج و واج. ازجفت چشم

ي زیر ك،  کش را البته با کسرهدادم صفتِ آدمدستگاهی که من سابقاً ترجیح می -Teleportماشین زمانِ 
کار ببرند. «و این ترجیح به تخم کسی هم نبود» . یازده سال پیش یعنی یک سال مانده  پورتش بهجاي تلهبه

اش گنده، تولید انبوه این ماشین را شروع کرد و ک شرکت کلهي چهارم قرن بیست و یک، یبه خروج از دهه
ها تر خودش را بیاورد زمان حال تا با آنهاي کهنهخواهد، نسخهگذاشته شد براي خرید عموم تا هرکس که می

بازي و  کند  گرم  را  سرش  و  برود  پایینور  و  باال  کار  به  کاري  که  مزایاي   بازي  باشد.  نداشته  چیزي  هیچ 
سپرم به تخیل خودتان تا هرجایی که بتوانید تئوري توطئه را پیش  شان داشت که میتري هم برايتیزیرپوس 

البته برخالف اسمی که رویش گذاشته بودند نه کسی توي زمان حرکت می از جاي  ببرید.  کرد و نه کسی 
ن و زندگی بیافتد. درواقع  ي پیر پاتالش و از زشد که پا بشود و بیاید آینده پیش نسخهرا میاش زابهگذشته

این تخیلی، کساسم  تمام  علمی  نوستالژیک  تجاري بازيکلکهاي  البته  هاي  و  بازارگرمی  براي  و  بودند  اش 
را  سرپوش گذاشتن روي آن روي ماجرا. حداقل می این شکل بود که کالهش  به  دانستیم ساز و کارش را. 
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کرد و بعد هم آنالیز  هاي عصبی مغزت لود میالعات نورونات و ذهنت را از طریق ثبت اطگذاشتی روي کلهمی
کرد که سوارش کند روي  بندي میکشید بیرون و تا یک سن خاصی دستهو خاطرات را از ناخودآگاهت می

بازي  هو همان آدم چند سال پیش. اسباباي که با حساب و کتاب مهندسی شده بود عینشدهیک ربات پرینت
هاي تنها و ردداده که بنشینند و با خودشان گپ بزنند و دیگر احتیاجی هم نباشد که  جالبی بود براي آدم

کله هر  دامن  به  همدمدست  براي  بشوند  ویروسی  بود.  خراب  عاطفی  مثل خودارضایی  یک جورهایی  شدن. 
ه بخوانند  بار خودم توي همین داستان آورده بودم و بعدها که داده بودم دست چند عنتر کاش را هم اولینایده

ورن که نبودم کسی حرفم را  چی خوش آمده بود. اما خب، ژولدرز کرده بود بیرون و به مذاق اهالی کنترل
باور کند، حتی این دو ابله هم که از خاکسترهاي مغز خودم برخاسته بودند نشستند و زیرزیرکی به من پوزخند  

اینزدند. صداي توي دهانم که به ما می بگوید گذشتهها ه رید کم بود  ات خیلی گه  م مضاف. یکی نیست 
ي رایانکی  قراضهرنگی بود که پاشدي یک جفتش را آوردي ور دلت و مغزت را سپردي دست یک آهنخوش

هاي قالتاق جایش بودم که نگذارم محتویات مغزم بیافتد دست آن الشیاش کند. البته فکر اینکاريکه دست
اغ بازار سیاه توي اینترنت سیاه که بدون بارکدش را گیر بیاورم. آوردم اما  دزد. براي همین هم رفتم سرایده
  ي روزش شب.  کدهها که ندیدم توي آن تاریکها که نکشیدم و چهچه

دار  ي اول بودن و لود شدن کمی بیشتر از زیادي طولتا لنگ صبح نشستم پاي ماشین و تنظیماتش اما نسخه
از آن طرف هم خمیازه این  اي کهو  به خیال  برایم بهانه شد و  نهایتاً  بود،  را جر داده    که جنس خرابفکم 

خیال ماجرا شده بودم و بعدش هم تخت که خوابیده. لنگ ظهر که از خواب بیدار شدم حتی  بی  اند بهمانداخته
رط خستگی  شان، از فحاال چند ساعت نگذشته از حلول مبارك  ام.هایی کردهیادم نبود که شب قبلش چه غلط

شکمم ریختهآن قهوه توي  شدهقدر  تلوتلو میام که  و روي صندلی  بارکش  شب  ام کشتی  ببین یک  خورم. 
نشوي  ناله تماممان، یک فقره استخوانِ چسهایی افتادند توي دامنآف کردیم و چه تحفهمان را سوییچعقل

ي مغزم را جویدند از بس که زار و زور و  هاتخمم. حجرهبهچیي همهي پرپرشدهسالهساله و آن چهلبیست
کش، ام پیششان تمام ماجرا را از بیخ و بن تعریف کردهکه یک بار برايسوال و نق توي مغزم چپاندند. این

ام.  سالهسال تمام هیچ و پوچ براي چهلام داشتم و بیستسالهجواب براي بیستسال سوال بیي چهلاندازهبه
شان من یی که خرج خلوارخلوار دستمال نشدند وقتی که فهمیدند قرار است آخر و عاقبتهاها و فینچه اشک

رود و فقط براي ها قضایا اینطور جلو نمیي مشتريام من. اما مطمئنم که براي همههایی بودهشوم. چه نکبت
هاي جدیدتر یک  شد. شاید هم توي نسخهشان سر دو روز ورشکست میمن قوز باال قوز شده، و اال محصول

برایشان تعبیه کردهتنظیمات ولومی، خفه ایدهکنی چیزي  و فقط منم که با آن  بازي، رکب  ها و قورخاخاند 
  ام.  خورده
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  العمل ي دوم: عکسپرده

بینی و  هاي انباشته روي خودم و فالخلوروزها نشستن و خاطره گفتن براي هم، چنگک انداختن روي خاك
براي آننوستراداموس و جلغولکبازي  و شاخها، خندیدن  براي هم  درآوردن  از هیبت  بازي  هایی که درآمد 

شد برد این شد انجام داد و خیلی جاها بود که میندار. براي بعدش خیلی کارها بود که میفرداهاي هیچی 
هاي بازيودبینی افراطی تا چندشتلکچوالی از معایب خود درگیري مزمن و خ-ي عنشیوهقصه را. از بحث به

آمد که بالهایی سرشان بیاورم غریب و  کننده، خیلی هم بدم نمیتر کسلتر بود و کمکه هیجانی  پازولینیایی
ها یک جایی از  ي این ماجرادانستم هر قدر هم که کشش بدهم، ته همهحسابم را باهاشان صاف کنم. اما می

  اهد گشت توي صورتم که سوال: واقعاً ما را براي چه آوردي پیش خودت؟  دستم در خواهد و با اخمی برخو

هاي قدیمی آن موجودات فریزشده، از توي مانیتور بجهند بیرون و  ماند که موقع تماشاي عکسمثل این نمی
و تا  کنی و االن؟ البد انتظار هم دارند که کسی نگوید شما دتان را بچسبند که هی یارو براي چه فالن مییقه

همه  ایم که از خودمان سوال بپرسیم؟ اصالً اینها جرأتش را پیدا کردهموجود مگر من نیستید و از کی ما آدم
کش، جرأت آن را نداریم که چند  کنند؟ سوال که پیشعالمت سوال کوفتی توي این سطرها چه غلطی می
دارد و آخر سر باید دزدید  سنگ برمیارهدانیم مغزمان پدقیقه بیشتر جلوي آینه به خودمان زل بزنیم که می

ایم و هی زرت و زرت سوال؟  جا نشستهتا من اینطور این سهرحمی». حاال چهها را «که چه دزدهاي بیچشم
ي بزرگی بودم که سمندر شدم و به دل آتش زدم و دوتا کپی از خایهالبته که خیالش را ندارم بگویم من آن با

تان کنم: درست است که ما شان جلوي رویم تا برایم میخ شوند. بگذارید اینطور روشنمن را آوردم که بکارم
که  ایم بدون اینراست آمدهجاي کارمان را یکایم و تا اینایم و ریدهایم و خوردهتوي یک جسم بزرگ شده

ي  سالهکه با این بیست  هاي خودم دیدم و فهمیدمخودمان را جایی گم کرده باشیم و دوباره پیدا، اما من با چشم
ام در کار  تر از آن است مشترکاتی که بتواند ما را من کند و واقعاً ماندهي محترم خیلی کمسالهعزیز و آن چهل

شان استفاده  شان بزنم یا چه ضمیري برايطور صدايخیال شوم قرار است چهکه اگر بخواهم عددها را بیاین
کنم خرج کرده و  ي این زبان که تمام تالشش را توي چندتا هستم و میست توکنم. انگار یک غفلت عجیبی

گویم نه. همان آدم نیستم. نه که کمی  ها و توهاي گذشته و آینده را صرف کند. میاز دستش در رفته تا من
م  نشین تر، یک چیزهایی از اساس لق است یا کم. وقتی میتفاوت باشد توي صدایمان و پیرتر شده باشم و عاقل

قدر متفاوت از آب  مان آني مشتركهایی از قصهکنارشان پاي صحبت و خاطره گفتن و یاد ایام خوش، روایت
هایش  سالگی مال اوست و غصهآید که مطمئنم کند، او من نیست و من آن. قبول کردم که خاطرات بیستمیدر

تپد هنوز. براي کند و گرم است و میدارش میزند که غصههایش برق میچنین چشمهم که به وقت گفتن این
لغزاند دل و حیرتم  شود و میگداري روشن میگهمن تنها یک تصویر است و یک عالمت سوال باالي کله که  

تان کنم، آوردم که شاید به یاد بیاورم. پاکت سیگار را از توي جیبم  گویم: آوردم که تماشايگدازد. میرا می
نشینم پاي تماشاي پکاندن و بین جفت انگشت فشردن  شان و مییکی برايیکیکنم  آورم و روشن میدر می

اند چیزهایی  بینم که توي این مسیر طوالنی چه زیاد بودهکنم و میها. تماشا مینشیند کنار لبو چینی که می
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که کل تایرم را  قدر سنگی قدر کلوخ بوده است و آناند توي راهی که آناند و جا ماندهکه از وجودم جدا شده
سوزانده و رسیده است به استخوان. یعنی که ته مسیر است و هیچ چیز برایم نمانده، این است دلیل این همه  

  مان.تفاوت

  کفتار پیر دیوانه     -

زند.  هایش بیرون میکرده از سوراخسوخته و موتور داغ  اي که دود روغنیدکیِ پنچرکرده  تایري بیآن هم دیوانه
زند. حاال این  دهد یک چیزهایی توي وجودش و آدمی هم به وقت احتضار کم به سرش نمیکه آالرم مییعنی  

خوري اضافه است اما این را به یقین  ي پریشان، گهدیدهکه منظورم از به سر زدن جنون باشد و من هم جن
کمی که بیشتر دقت کنی خیلی  کرد.  خرد نادانم دنده را عوض میهایی که بیدانم که کم نبوده آن زمانمی

کند با به یاد آوردن این که چه چیزي را زندگی  خرد در حال مردن که احساس میهم ساده است: یک مرد بی
شد که این هیچ بودنم را دفن کنم توي خاك و انتظار داشته باشم که از قبرم  تر خواهد مرد. نمیدلخوش  کرده

  درد نروید؟  

  

    ي سوم: تالشیپرده

ام  خواهم دیگر معدهشوم. سرفه امانم را بریده اما نمیتر میتر و ضعیفگذرد و من ضعیفطور میها همینههفت
هایم  زنم به کبودي که چشمي توالت زل میگرفتهي لجنرا با قرص و کپسول و فلز و اسید پر کنم. توي آینه

زنم و اگر دست نیندازم به دیوارها و ها لنگ میزامبیآورم. مثل  خلط و خون باال میزنم و  را ربوده و عق می
تکیه ندهم به عصا و میله و چوب معلوم نیست کجا پخش زمین بشوم. ترس برم داشته بود که مبادا ترك  

هایم قفل بماند روي آن  دادن که چشمام و یک جایی بیفتم به جانهایم و خشک بشود ریهبردارد استخوان
نشینم  رسانم به هال و میهاي آخر را هم با فحش و لعن و نفرین تمام کنم. خودم را میتصویرهاي کریه و نفس 

اند آن دوتا درست در  روي کاناپه جایی که نشستهام درست روبهروي صندلی پیرم که با چند متر فاصله کاشته
  کنک.  دیدرسم که بشوند یک قاب زیبا و دلِ مرده خوش

  سیگار؟-

آورد جلوتر و دو  هایش را میساله دستبرد. بیستهایم میکنم و نفسشان میه سمتتالشی براي خم شدن ب
برمی سیگار  لبنخ  الي  سیگار  لبدارد.  الي  و  خودش  چهلهاي  میهاي  را  و  ساله  آهی  و  پکی  و  گیراند 

دیم آخر  رسیراست میشد اگر یکگیرد: «اما اقبال خوشی میهایش را از جایی که جا مانده بود پی میحرف
  کش خودمان شویم» شدیم نعشکار و مجبور نمی

پا کردیم.  و سرفه و سرفه  ومان دستهایی را بعد تو برايکش که آبرودارشان بود اگر بدانی که چه کشنعش  -
اندازد  پر اخمو چین به پیشانی میي لبخندد. چهل سالهساله میو سرفه. من توي ذهنم حرف بزنم بهتر، بیست
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هایت مهمل بود. هرچه که آرزویش را داشتی به درد  ي خیالگوید: «همهدهد توي هوا و میندي پر میو پوزخ
ترش کنی هیچ وقت دردي را دوا خورد. این مردن هم با هر رنگ و لعابی که بخواهی قشنگالي جرز هم نمی

هاي ودند؟ ول کن این قصههایی که زیر خروارخروار خاك مانده بنکرد. حاال مثال خیلی خوشبخت بودند آن
چیزي را هم کم نخواهد کرد، نه دردي را و نه  قشنگ شکوه مردن و خزعبالت را. کر است و الل است و هیچ

  به فکر آن است که اعال کند بدبختی را»

هاي گوگولی مغز من را  ماند که مطمئنم ماهیچهپنجاه کیلویی میچه خیاالت سنگینی، مثل یک اسکات صدو
تر از  طور بعد او زنده ماندم. انگار حسی را که او نسبت به کوچکطور؟ من چهزاند. اما براي او چهخواهد چ

دانم؟ فکر نکنم، حاال که تایمر بمب  خودش دارد من هم نسبت به او دارم. آیا او را مقصر وضعیت االنم می
جا که از نفرتش  ام اینم او را آوردهتواند چیزي برایم مهم باشد و خیال نکن درونم به شمارش افتاده چطور می

اش و آن  تر کرده باشد با آن کچلی که چنگ انداخته به کلهنفرت بورزم. حاال شاید کمی قابم را بد منظره
این قاب اجباري است. بیست او هم توي  اما نه بودن  براي آلتش.  ساله توي جایش  شکمی که محافظ شده 

چرخاند سمت پنجره.  زد، میره مانده بود به صورت آن یکی و برق میهایش را که خیخورد و چشمتکانی می
لرزد و  گرفته؟ صدایش میرنگ چركهراسد از تصویر دهشتناك پشت پنجره، از این خاکستري بیچطور نمی

زند همه  مان بوده که لعاب میگویی. شاید هم آن ترس بزرگ توي دلگوید: «بیراه هم نمیاما هنوز رسا، می
  . ایمرا تا قایم کنیم که چه ابلهان بزرگی بودهچیز 

  اي، سرفه، سرفه، سرفه خایهو چه بزدالن بی -

طور  خودتر. مگر اینست بیي ترسناکش، با چشم هاي باز نگاه کردن هم کاري اما هرچه که هست زیر سایه- 
تر  نیم؟ حاال براي یکی خوشگلکنیم به یک سري وعده و وعید تا زنده بماها دلمان را خوش مینیست که ما آدم

هایم دوخته بود،  تر. قبول که ضعیف بودم. جلوي آن عذاب بزرگی که چشم توي چشمو براي یکی هم هیکلی
وعده تمام میهیچ  بدانم  که  آن  از  بهتر  نبود  در چشم هاي آن  اي  را خیره  عمرم  تمام  که  شود روزي. من 

توانستم خودم را  بلعید، کجا میبلعید و میبا را توي خودش میهاي زیاي سپري کرده بودم که دروغچالهسیاه
خواستم فرار کنم از هر چیزي که همه چیز  پاره. من فقط میخوش ، کدام فکر و کدام کاغذ بند کنم و دل

مان شان، بدانمشان یا به دهان بیاورم. یادت هست آن قصهخواستم داشته باشمقدر زشت و فاسد بود که نمیآن
  اش، با دندان زبانش را شکافت و بعد قورتش داد؟» که در آن مردي ساعتی قبل از بازجوییرا 

توانست کاغذ و خودکاري جلویش  اي که مرد بازجو میگوید: «همان قصهاندازد و میساله بادي به گلو میچهل
از شر طبعش نمی اگر   تواند خالصبگذارد و به حماقتش پوزخند بزند؟ آدمی هرکاري هم کند  شود، حتی 

قدر هم که فرار کنی مجبورت  ات هضمش نخواهد کرد. هرچهجرأت جویدن زبانت را هم داشته باشی، معده
هایت.  هاي لعنتی را و دیگر نه آرزوي مرگ نجاتت خواهد داد و نه بستن چشمکند که باال بیاوري آن سوالمی

  مان کرد» هایت فقط سرطانیوي انگشتي رتر و آن جوهرهاي خشکیدهنوشتن هم کاري بیهوده قصه
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کنم به  دهم و اشاره میي نفی تکان میاندازد و بعد نگاهی به من. سرم را به نشانههایش مینگاهی به دست
مغز چاخان، حاال این ي پخ و نچسبی، شلخواهد بگوید فکرهاي سرطانی، اصال چه استعارهام، یعنی که میکله
اي بلند  دهم و جملههایم را قورت میید حرف او، براي چزاندنش هم که شده سرفههاي ترکیده هم شد تأیریه
زبان بعد از خالی کردن جوهر خودکار روي کاغذهاي جلویش، سرش را باال آورد و یک  گویم: اما آن مرد بیمی

از آن هرباري که بازجوي مشنگ شکنجهاي سر داد که پشمقهقهه  بعد  بازجو فر خورد و  کرد،  میاش  هاي 
  گرفت. تر تحویل میتر و مضحکچندین سطر جمالت شیتیل

ي ما براي دیوار  شود و خطابهتر میساله بزرگهاي بیستو امانم بریده شد اما هنوز هم نگرانی توي چشم 
ام، نه هواي پاسخ دادن داشتم و  «اما من اگر تالشی براي نوشتن کردهگوید:  تر میبوده البد، با صدایی لرزان

ها بیهوده  خاطر چند اعتراف سرطانی. شاید هم کل این نوشتنها بهکردن واژهرحمی براي حرامنه آنقدر بی
باور کن من هم می دنیا آندانم  بود.  کار  به سبب کدام بالهتی،  معلوم نیست  و  بودم  قدر  که جنس خراب 

دستکاري شده بود که آدمی مثل من هم فرصت زیستن داشته باشد. انسانی نحیف که رها شده در دل طوفانی  
  . زدن اي براي ماندن و نه چنگالی براي چنگمهیب، نه ریشه

خواست دور  دلم تاریکی می -تر  تر و گرفتهبا صدایی سنگین  زند و دوباره ساله لبخندي کوچک میحاال بیست 
هایی  خواست براي خودم و براي همین هم تصمیم گرفته بودم که بنویسم که آینهاز چشم همه، دلم خلوتی می

کردند و  آمدند و در آینه نگاه میچنان مسموم که من. میاي آنچنان جالیافته با جیوههایی آنبیافرینم، آینه
  ام» خواستهاي از جیوه در تاریکی خودماندم پنهان پشت الیهي خودشان در آینه، و من میخیره در جلوه

است تا این جمله را بشنود و بترکاند   ساله و انگار که منتظر بودههاي چهلنشیند کنار لبي خفیفی میخنده
ها بود که انعکاس پرتوهاي نور را از  انسان  اش صاف: «اما این از نقصشود و سینهنفرتش را. صدایش رساتر می

رود. باید  اي هم یک روز توي شکم مادري از بین میکردند. هر نقص ابلهانهشان تفسیر میآینه به بازتاب جلوه
ها کمر ببندند. اما فکر نکنم انتظار  شان، به تراشیدن آن جیوههایی با ناخنانتظار آن روزي را داشتی که آدم

خواستم  هایش را خرد کردم و میها را تراشیدم و شیشهکار را انجام دهم. جیوهاشته باشی که من اینرا د این
ها پنهان شده بود. مهم نبود مسموم شدن، مهم نبود که  ببینم هر لعن و هر نفرینی را که پشت آن صورتک

  دنیا برایم چه خوابی دیده» 

قدر طوالنی که  هایش آنشود و گاهی حرفگاهی صورتش ملتهب میزند و  ریز حرف میگرفتن یکبدون نفس
که خیال    کنند که پکی زده باشد. گاهی طوري همدیگر را نگاه میسیگارهاي توي دستش خاکستر، بدون آن

ایستادهکنی به چند دقیقه نکشیده همدیگر را خواهند درید. دو درنده که دو طرف قاب روبهمی اند و  رویم 
ي  سازند با لبخند و غم و ترس و کینه و نفرت منظرهچرخانند و میمویشان را میپاشند و قلممیها را  رنگ
لحظهدل چشمهاچسب  را.  آخرم  میي  سیاهی  رفتههایم  و  نعرهرود  و  بوق  توي صداي  هاي رفته صدایشان 

  هاي آخرش  دینگد دینگبمب ساعتی توي وجودم دار  شود.تر میشان توي دود و غبار گم و گمخیابان و چهره
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مزه است که بشود  قدري بیام هیچ چیز نه آنزند تا آن لحظه که منفجر شود. از اینجایی که من ایستادهرا می
شد اگر گورخري بودم  قاعده که جاي بازي باشد. چه میقدري بیبرگرداند و ندید و دل نبست و نه آن  روي

  م باشد علف خوردنش و زاییدنش و ماندنش؟ توي صحرا که جدي باشد خورده شدنش، مه

پر کن قرار است  هاي دهنهاي مضطرب و آن حرفي آن نگاهکنند. همهگردند و توي صورتم نگاه میبرمی
همین و  بپوسد  خودم  مغز  همین  کمتوي  تنم  دفن.  میجا  مرده  بوي  دارد  چشمکم  کمگیرد.  و  هایم  سوتر 

توانم روي کاغذ فشار دهم. شاید همین  تر طوري که دیگر قلم را هم نمیتوانهایم کمشود و دستتر میضعیف
  نوشته هایم نیز همراه من دفن شوند و براي همیشه تمام. هاي ناقص باقی مانده از تکه

خرد در حال احتضار براي چه نشستی  نفر باألخره خواهد پرسید که اصالً توي بیجایی یکدانم که یکاما می
سلول خاو  شصتهاي  مورد  در  بگویی  روایتی  تا  سوزاندي  را  مغزت  نشستهسالگیکستري  که  با    ات  است 

  زند و زار؟ اش و زر میسالگیسالگی و چهلبیست

نفر بتواند بنشیند و براي خودش مهمل بگذارید من چیزي از شما بپرسم: کجاي جهان را سراغ دارید که یک
هاي  کُشد و رنج دهد و جواب پس بدهد به آینه و زل بزند به چشمببافد و با خودش حرف بزند و فحش بدهد و بُ

هاي متوالی و کسی زنجیرش نکند؟ چرا ننویسم و هرچیزي را که دارم نشکنم و نریزم  خودش براي ساعت
 . ي خودم بمیرم شیوهي خودم باشم و بهشیوهشود بهروي این کاغذ، وقتی تنها جایی است که می
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  نویسنده 
  علی جالیی  نویسنده:

  

  

  
 دیوار  به چشمم یک خیابان. توي رفتنمی سرما آن تو زديمی را سگ .بود گرفته را چشمم تا شاش

 گرم را دلم صورتی نور  .اتاق  یک این اال بود خاموش شانچراغ  محل کل همسایه. يپنجره به چشمم یک بود
 .کردمی چسچس هم مادر و پدربی اسپري نوشتن.  به کردم شروع بود. خوابچراغ نور یحتمل کرد؛می
 صدا پشتم از نوشتم که  را »دوستت« کاپشنم کشباف روي  تا کشید  و انگشتم روي کرد شره دیوار، جايبه

 کشیدیممی صف که آخرها زنگ عین شد. برابرسه انگار شاشم یهو نبود. کسی پنجره. طرف برگشتم آمد.
ي  همیشه کرد. خالی شاش شد می فقط  هم تایشسه دستشویی؛ تاپنج و بود دبیرستان یک  .مستراح جلوي

بود.خدا چاه گرفته   و کردم شل سوراخ یک را کمربند  بود. گرفته شاشم موقع همان عین هم حاال شان 
 . »دارم «نوشتم 

 .بدهد  قورتم خواستمی انگار دیوار سیمانی تن
 بخورم؟  گهی چه ببیندم کسی. کردم غلطی عجب-

 من يخاله يخانه فقط محل کل توي ام.خاله يخانه رويروبه درست سیمانی، طوسیِ بود؛ برق پست دیوار
ارث  دعواي سر بود مانده که هم خاله يبودند. خانه ساخته چهارطبقه و بودند  ترکانده همه بود. مانده ویالیی

 چشمم را تنگ کردم و پاییدم. خبري کرد.می نگاهم کسی انگار کردم. نگاه را باال يپنجره برگشتم میراثی. و
 نشسته خرپشته توي بروم. خندیدممی پدرم قبر به گفت،نمی لیال بودم. شده پشیمان خوردنم از گه نبود.

 بوي بود. کرده لخت  را  رانش و  باال بود  داده را دامنش  پایش. روي  بود  گذاشته را  سرم گفت. بودیم که
 از مویش ترسیدممی بچگی از صورتش. طرف یک بود ریخته را  مویش  دماغم. توي پیچید می شزنانگی

 بود برگردانده را گنجشکیکله ظرف و عالالدین به بود کوبیده را خودش سالگیسه توي کنار برود. صورتش
هم   بچه سوزاندن. نفت به بودند  افتاده گازوئیلیبی و جنگ بلبشوي توي داشت. شوفاژ شانخانه. خودش روي

 و سرخ داشت؛ پلیسه پستانش یک و گردن و صورت نصف بود. داده فنا به را خودش بوده،  ندیدهبخاري که
پاهایش ولی   که صدایم من. از تربزرگ سال هشت بود، سالش پنج و برف! بیست بود؛ قند  عین چروك. 

 توي بردمی را من شانخانه رفتیممی  وقتی شد؛ عوض لیال زدن، جوش به کرد شروع و صورتم شد  خروسی
خواهر   دوتا بودیم. سنهم بود. پریسا دنبال چشمم من خودش. به چسباندممی و  کردمی بغلم شان. محکماتاق

 کرد.می قایم را خودش و خندید می فقط پریسا بود. مانفرق  ماه دو دوتا؛ ما زاییدن سر بودند  گذاشته مسابقه
 حس را  امکله شدن داغ اشسینه به داد فشارم هم روز آن .کردمی دیوانه را آدم هایش سینه که بود لیال ولی
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 یا نویسیمی  «یا  :گفت اخم با وقت.هیچ کردنمی اخم .عقب کشید  را سرش که بمکم را لبش خواستم کردم.
 » !تو نه من نه دیگه

 تنم گرماي  کرد.می شروع خودش همیشه بود. اول يدفعه کشید. پس که ببوسمش خواستم دوباره
  گذاشت سرماي پله را بفهمم. گفتم: «چشم!» نمی
 هم این گذاشتم.می را  ویرگول داشتم که حاال گلویم شد عین کلوخ عین همین هم. به خورد مانهايزبان

ویرگولگفت: «خط بود. لیال سفارش بهزاد کن! همه  بذار! میتو عین  استاد عشق  دونی  میرگوال رو هم  که 
 ادبیاته.» 

 .بودمش ندیده بود سال خیلی خواند.می لیسانس فوق دانشجو؛ بود و لیال سنهم بود. شانعموي  پسر بهزاد
 هامعلم عین هم من مدرسه. توي دادمی هم درس اینکه مثل ادبیات است. دانشجوي که داشتم را خبرش
 ویرگول، این به بودند  کلید  هامعلم که بس از کند. کوتاه توقف یک جمله باید  که جایی نوشتم؛ را ویرگول

 کلمه یک شودمی  اعدام یارو  بگذاري وراین کلمه یک را  ویرگول اگر  گفتند می هم شانهمه بودم. گرفته  یاد
 .شودنمی اعدام بگذاري ورآن
 اعدامش نیست الزم بخشش«  نویسهمی بده کسیو نشدن یا شدن اعدام حکم بخواد یارو مشنگا آخه-

 .دیگه باشه معلوم که نویسهمی چیزي یه ؟»کنید 
 نوشتم نه؟ یا خواستمی ویرگول اصالً خط آخر هم بعدش نبود درست جایش کنم فکر ولی نوشتم. را ویرگول

 .وسط بیاید  هم پدر اسم باید  بود داده گیر لیال نظرم.به بود بس دارم دوستت همین !درك به دیگر،
 بود. نازنین خیلی جلیل آقا شد.نمی روم »قرمساقت باباي« بنویسم بود گفته لیال »پدرت از« نوشتم
 هاياستخوان دادممی دست باهاش که هردفعه وراین به قبل سال چهارسه از بود. فوالد مثل هم هایشدست
 شد نمی رقمه هیچ  !نه بود. کشلوله قفلی. انبر  الي اند گذاشته را دستم انگار که چالند می جوري را دستم

 حرف بابا نبود. خوب هم  بابا اصالً باشد. نداشته قرمساق الاقل نوشتم. من  فهمید می  گیریم نوشت. را  قرمساق
 کار بردمی بو جلیل آقا بابا نوشتممی ها!هندي فیلم عین ،»پدر« گفتمی خودش باباي  به او .نبود بهزاد دهن
 سري آن بود؛ کرده لیال و من به هم هاییشک یک کنم فکر برد.می من به ظنش شاید  اصالً نیست. بهزاد

سوخت. درآمد:  می  شب تا انگشتش تاپنج جاي که  پشتم زد جوري سالمتی چاق هواي به و کرد صدایم
 شده».  زیاد خیلی ناموسبی آدم باشه. پاكودلتو چشم مثل باید  «جوون

 کرد پرتش متر دو سه و گرفت را بهزاد باباي یقه دیدم را بهزاد که آخري بود. بار کالمشتکیه »ناموسبی«
معلوم نبود.   چیزي چشمش از بود که کرده اخم جوري گوشش. زیر خواباند  کشیده یک هم بعدش طرف.آن

«بی زد:  وقتی ما  نکن فکر  !خور مرده ناموسداد   چشم به بود زده زل گفتمی را »ناموسبی« خریم» 
 .داداششزن

 از دارم دوستت« شد می جورياین  یعنی  ترسم،نمی« نوشتممی باید  ،بعدش »پدرت  از« نوشتم
 پشت رفتممی جاهمان باید  بود. بریده را امانم شاش خواست.می »هم « یک نظرم به نه ،»ترسمنمی پدرت
 .کردممی خالص را خودم و درخت

 !دیگه برو بنویس کنه؟ خفتت بیاد یکی بشاشی بري حاال بابا کن ول -
 !دربیاور هامعلم عین بود گفته لیال نوشتم.می را »هم« باید   !نشد  بود. »هم« یک هم کمتر »هم« یک
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 .شدم مشغول و جلوتر کشیدم را کاپشنم کاله نبود. خبري  ! نه پاییدم. را باال يپنجره دوباره
  آخه؟  بزنه چوب رو تو زاغ بیاد بیداره صبح چهار ساعت کی بابا-

گفتم «چه جوریه؟»   لیال به باریک فندق. تاسه قد  بود شده سرما از دستگاهم و  دم کل ام.مثانه توي پیچید  درد
  خندید: «کوچیکه.» 

  لب ورچیدم که: «مگه تو مال چند نفرو دیدي؟» 
 تنهایی. زور از بیرون زدمی هایمچشم از داشت جانم نزد. حرف باهام ماه و بلند شد رفت. سه گوشم توي زد
جوري که  کنار. گفت: «همین بود زده هم را موهایش کنم. ماچ داد را پاهایش کف بخشید. که پایش افتادم به

 گفته که را کاري همان عین آمد باید نمی بدم صورتش هايسوختگی از بود باراولین  .کنی نگام کن!»ماچ می
 .کردن موسموس به بیفتم دوباره خواستمنمی کردم.می بود،

 چه  نفهمیدیم ما آخرش سوا. » ترسم« سوا » نمی« بود یادم را این نوشتم،می جدا باید  را »ترسمنمی«
 دیوار روي ولی نوشتممی  توپر  را ي میمکلّه خودم بود.  ها»میم«به   حواسم هم.  سرِ و جدا کند می  فرقی

بهزاد  خودمان. ادبیات معلم خط عین  تیز؛ شانباالي گردي  چپ سمت و شد  گرد  شانتوي که درآوردم طوري
یک   داداشش يخانه در رفتمی  و  موتور روي پرید می  جلیل آقا  فردا شاید  نوشت.می جوريحتماً همین هم

پدرت   از دارم دوستت« بنویسد  کاغذ  روي کردمی مجبورش و  بهزاد  گوش توي خواباند می  افسري چک جفت
یک   جلیل آقا بعد  بودم. نوشته من که نوشتمی خطی  همان با عیناً  هم بهزاد ها.فیلم عین »ترسمنمی هم

بهش   شد می که کسی تنها هم رفتنمی اصالً  .دلش به گذاشتمی را پریسا داغ  و زدمی  بهش مفصل کتک
هم   خانه در از جلیل آقا تنها. و یکه هم آن پریسا؛ خواستگاري بود رفته بود کرده خریت بود. بهزاد کرد شک

درزش   الي مو هم خداییش چید. را نقشه این لیال که بوده شده ُشل امخاله پاي حتما تو. بود نداده راهش
را  حالم هم فکرش بهزاد. استخوانی هايدست آن الي بیفتند  که پریسا پُر هايسینه از بود حیف  .رفتنمی

 .کردمی بد 
 صغري  کلی همیشه مانمعلم بود. بازيبچه خیلی نقطه !نه  ولی گذاشتم.می نقطه باید  هم آخرش
 تعجب عالمت گذاشت. تعجب عالمت نقطه جايبه جمله این آخر باید  گفتمی هم آخرش چید،می کبري
 شاش هايقطره اش.تنه به شاشیدم و چنار پشت نیاوردم .دویدم دوام دیگر  .خالص و گذاشتم بود. بهتر خیلی

  .هوا به پرید می و شد می طالیی تیربرق، المپ نور زیر
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  مملی
  زاده حسین رحمتی نویسنده: 

  

  

  

و    آوردرا در  اشملی رکابیم  آید و رفت و پشت میزش نشست.مید از پشت پنجره دید که مملی دارد میح
معوجی  با خط کج و    کوبی روي بازوي راستش بود. مد خالآوارد دفتر شد. اولین چیزي که به چشم حمید  

کرد. بعد  هایش را خشک میمملی رکابی را مشت کرد توي دستش و با آن زیر بغل.  «عشقم شیال»  نوشته بود:
یک دست را باال و دیگري را پایین گرفت و    بازش کرد و با هر دو دست دو طرفش را گرفت و برد پشتش.

که از مملی بلند می شد خوب    راشروع کرد به پاك کردن پشتش. حاال دیگر میکس بوي عرق تن و تریاکی  
کشد و پدرش  بار به پدرش گفته بود که این مملی توي انبار تریاك میچند  خواست عق بزند.شنید. میمی

و با خودش نبره بیرون.  ر  تو فقط حواست باشه چیزي  د.آجا نمیماهی یه بار که بیشتر این  گفته بود «ولش کن.
شناسی این چیزا سرش  فته. اون رحیمی رو که میا از نون خوردن میندازتش بیرون  کارش بگم میاگه به صاب

  » .نمیشه 

مد. خودش را با کاغذها و فاکتورهاي روي میز مشغول کرد و زیرچشمی حرکات مملی  آاز بوي تریاك بدش می
،  باشد   ش را انگار که با تیغ تراشیدهاش کمی موي فرفري داشت و باقی باالتنهغکرد. فقط روي جنارا تماشا می

«آقاحمید یه    هاي کنار در و گفت:انداخت روي یکی از صندلی  ،را که حاال خیس ازعرق بود  رکابی  مو بود.بی
گاهش را از او دزدید و  ، نتفاوت به خود بگیردي بیحمید سعی کرد قیافه  زنی واسه ما غذا بیارن؟»زنگ می

  زحمت.» «هرچیش بهتره بگو بی جالباسی برداشت و گفت:«چی بگم برات بیاره؟» مملی پیرهنش را از  گفت:
«خودت غذا گرفتی از این رستورانه دیگه؟ تخمی نباشه    مکث کرد و بعد انگار که یادش افتاده باشد پرسید:

  » ! غذاش

» مرد آن طرف خط پرسید چی  .خوبه ،  گیرمهرروز می  ،رهآ«   داشت گفت:حمید در حالی که تلفن را برمی
خوري دیگه؟» مملی  «جوجه می  د گفت دوتا جوجه با برنج. بعد رو کرد به مملی و گفت:خورند و حمیمی

مد. از مرد آن طرف خط  آخورد اما قیمت را یادش نمیکه هرروز جوجه میگفت:«چند هس؟» حمید با این
پاتی بفهمد  تومن. مملی انگار که بخواهد با تله  نهتومن. به مملی گفت    نهتون چنده؟ و مرد گفت  هپرسید جوج 

بیاره    اي مکث کرد و بعد گفت:قدر پول توي جیبش دارد لحظههچ تا نوشابه هم به  .حمید  آقا« بگو  » دو 
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روي سطح    تکاند و پشتش به او بود.تلفن را که گذاشت مملی داشت پیراهنش را می   سفارشش اضافه کرد.
  تر. «پشتت چی شده مملی؟»  اما خیلی دراز  ،ي حجامت بودهایی شبیه زخم تازهگیپوستش برآمد 

این جمله چ افتاده  هنفهمید  انگار که یادش  از دهانش بیرون آمد. مملی برگشت و گفت:«پشتم؟» بعد  طور 
ي تلخی کرد. نشست روي  خوري جومهوري اسالمیه» خندهي عرقحمید. جریمهآقا«هیچی    باشد ادامه داد:

بودیم با داشم  بست گفت:میهاي پیراهنش را  صندلی و در حالی که داشت دکمه ینا لب رودخونه  ا  «رفته 
  گف بریم لب رودخونه بشینیم بخوریم.»  ،خوري. رفیق داشم یه چهارلیتري عرق کیشمیش گرفته بودعرق

  «کدوم رودخونه؟» 

  ا ما رفتیم نشستیم به خوردن تا تهش درومد.» آقشه ازین کارا کرد. «داهاتمون. این سمتا که نمی

  « سه نفري؟»  را پنهان کند:  نتوانست تعجبش

  چهار نفري» ،  « نه بابا

  جا؟» مملی به دیوارهاي دفتر نگاه کرد و بعد گفت:«اشکال نداره که سیگار بکشم این

خواست ادامه داستان مملی را  اما می  ،چندبار پدرش به او گفته بود اجازه ندهد کسی توي دفتر سیگار بکشد 
  بشنود. 

  » . «راحت باش

  ها دنبال فندك گشت و بعد سیگار را روشن کرد. رد. توي جیبآوز را از جیب پیراهنش درپاکت مگناي قرم
،  لو داده بود  ما رو حرومی  کدوم تخم  دونیم«نمی  داد گفت:حالی که دود را بیرون می  کام عمیقی گرفت و در

  فهمیدیم.» اصن چیزي نمی ،هو دیدیم یه ماشین گشت اومده باال سرمون. مام که مستی

که اجازه داده او توي دفتر سیگار  ینا  داد و حمید پشیمان شده بود ازارش بوي علف و برگ سوخته میسیگ
اش گذاشت و دستش را طوري توي هوا نگه داشت که انگار  بکشد. مملی سیگار را بین انگشت شصت و اشاره

  سمت او پرت کند. خواهد سیگار را بهمی

  هشت درصد مست بود.»  و «تست الکل ازمون گرفتن. داشم نود

  «قاضیه بهش گفت کبریت بزنم بترکی؟»  دفعه زد زیر خنده و بعد گفت: یک

جوري  ناموس یهکه متوجه باشد ادامه داد. «همون روز حد زدن. بیآنرد و او بیکزده نگاهش میحمید بهت
  ش خوابیدم» زد انگار شب قبلش با ننهمی

  «درد داشت؟»  حمید زیر لب گفت:
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که متوجه باشد به دهانش نزدیک کرد. کام گرفت آنرا بی  آنگار که سیگار انگشت ششم دستش باشد  مملی ان
زخمی و بدون    ، هایش را انگار که جویده باشد کبود بود و گوشه  هایشناخن زیر و دوباره دستش را پایین آورد.

  پوست بود. 

ه و ناله می کردم. ده  آه که رفت باالتر دیگه  ومد. از پنجاانمیکردم. صدام در«اوالش نداشت. یعنی تحمل می
  ومد.» اخواست بکشه باال دادم درمیقتی میو چسبید به تنم.تاي آخر شالق می

  » !دوباره همان خنده تلخش را تحویل حمید داد و گفت:«جوون بودیم دیگه 

بیاورند و مملی هم برود بنشیند  صدایش که حسابی نعشه بود. حمید چندشش شد. دعا می کرد غذا را زودتر 
  توي اتاق علیداد و او دیگر نبیندش. 

  » تنی.آب«تازه االن خوب شده. قبلن بدتر بود. روم نمی شد برم توي رودخونه 

به صاحب    دیگرتکرار را زد. «آقا این غذاي ما چی شد؟» و دو سه تا تشر  ي  حمید تلفن را برداشت و دکمه
رستوران زد و تلفن را قطع کرد. مملی سیگارش را زیر پا خاموش کرد و گفت:«ببخشید مزاحم شوما شدیما.  

  ره؟» ، آ وردم یا با علیداد شریک می شدیم. امروز نیومده انگارآمن همیشه غذا می

  » .ت. رفته شهرستان پیش مادرش ه نیسش ي میا«دو هفته

دندان  آمد  و  به  هایشخندید  گذاشت.که  نمایش  به  را  بود  شده  سیاه  عجیبی  ننه  طرز  اون  «مگه  داره  م 
  مادرقحبه؟»

کسی با کارگرش این طور صحبت کند. اما چیزي نگفت و بحث را عوض کرد.«داداشت  آمد  حمید خوشش نمی
  اونم زدن؟»  ؟ چی شد 

  » .اند و گفت :«نه مملی رویش را برگرد

  » .طور اونو نزدن تورو زدن هچ  ؟«یعنی چی

  » .«قاضیو خرید 

  «مگه میشه؟ چرا واسه تو پول نداد به قاضیه؟» 

کشیدشان روي صورت.    آرام  ،مملی کف دست هایش را گذاشت روي پیشانی و بعد انگار که بخواهد تیمم بکند 
«آقا حمید شما باباتو    گفت:  ، شتش نگاه می کردور که به نوك انگطا را با انگشت گرفت و همانهقی چشم

  » ! دونی ما چی کشیدیم کهداري. پسر حاجی هستی نفست از جاي گرم بلند میشه. نمی
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شده را  ي سیگار لهکونه،  » و سعی کرد لبخند نزند. مملی رفت سمت پنجرهتریاكحمید توي دلش گفت «

کردم. یه مغازه  «بچه که بودم پیش داشم کار می  کرد گفت:ور که به بیرون نگاه میطانداخت بیرون و همان
گفت کفشامو  شد داشم میسر سیاه زمستون. وقت غذا که می  داشت توي سداسمال.اون موقع هنو تهران بودیم. 

حمید.    آقابه ابالفضل اگه دروغ بگم    فت برو دو سیخ کباب بگیر بیار. گبعد می،  وردمآمیردر بیارم. جورابمم د
  » !ها هوا مث االن چسکی نبود که ومدا. اون موقع اشه که بره. برف میره. یعنی نمیت یادم نمیهیچ وق

  فت دربیاري؟» گ«خوب چرا می حمید میان حرفش دوید:

انگار که خنده باشد، ثابت نگاهش کرد و گفت:«واسه  ع  تلخ دیگر  يمملی برگشت و  از صورتش شده  ضوي 
  »  .که غذاش یخ نشه م. واسه اینخاطر اینکه سردم بشه توي راه بدوا

حمید نگاهش را سراند روي کاغذها. فاکتورها را برداشت و گذاشت توي کشو. از کشو درآورد و توي کشوي 
.» و  آوردنرو  غذا حتما صداي زنگ در بلند شد. مملی گفت:«   پایینی گذاشت. دست ها را روي شلوار کشید. 

بیرون رفت. پول غذا را حمید حساب کرد. مملی گفت موقع  رفت سمت در.حمید هم پشت سرش از دفتر  
  یادش نینداخت. . رفتن یادم بنداز حساب کنم اقا حمید 
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  اي به نام زندگی ملغمه
 فرناز قربانی نویسنده: 

  

  

  

پودر مالیده و موهاي زرد و  اند. خط چشم کشیده و کرماتاق نشستهپوش، کیپ تا کیپ هم، دور هاي سیاهزن
رنگ و رو است. سحر هم همین کار را  هایشان بیاي و شرابی؛ اما به احترام صاحب عزا که من باشم، لبقهوه
از خانه چندان هم تند نیست، تمام  خواهد به من ثابت کند آرایشکند؛ وقتی میمی اش براي بیرون رفتن 

  ها را... سحر کجاست!  کند جز لبتش را نقاشی میصور

ي  گذاشت روي جنازهزد و نمیقدر که صبح ضجه میاز سر خاك که برگشتیم دیگر ندیدمش. واقعا همان
قدر از دیِد  کند، چهسالگی پدرش را خاك میخواست! دختري که در هجدهپدرش خاك بریزند، پدرش را می 

چپ نگاهم  «برو جلوي سحر را بگیر! خودش را کشت.» چپ:ود! به سوسن گفتمش برانگیز میاطرافیان ترحم
  کرد و گفت باالخره پدرش بود. 

شود و دهانش را بیخ گوشم  ي مشکی و صورتِ مهتابی جلوي من خم میها با شالِ گل برجستهیکی از زن
نشیند و به پشتی  هاي اتاق میرود انتقدر شکسته شدي! خدا صبرت بده.» و میگوید:« بمیرم، چهبرد و میمی

  دهد. تکیه می

  ام؟ قدر شکسته شدهچه 

اتاق چیزي میهاي پف کرده و صورت گلسحر با چشم از چهارچوب در  فهمم. خودم را  گوید. نمیانداخته 
ي خاله که پشت به در حیاط نشسته،  صورت سحر را ببینم.  کنم که از روي سرِ نوهجا مینشسته کمی جابه 

ترین مرد دنیاست و من فکر کردم  ي پیش گفت حاال که بزرگ شده به نظرش پدرش خودخواهفتهخودش ه
  زدم. که دیگر وقتش است؛ وقتش بود حرف می 

رنگ و روست! حتی برایش مهم نیست پسر آقاي مردانی از اتاق آن دست  قدر بیچرا صورتش مثل مرده آن 
دد! من اما همین االن به یک آینه احتیاج دارم که ببینم  گرکشد و با نگاه دنبالش میحیاط مدام سرك می

  ام؟ قدر شکسته شدهچه

شود و آهسته  زند زیر دلم. دوال میآید. بوي عرق و گالب میآورد و به سمتم میهایش را در می سحر دمپایی
  خواهد.» گوید: « خاله سوسن شکر می کنار گوشم می
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از   قوطی را باز کردم و جلوي  قوطی شکر را کجا گذاشتم؟ دیروز قبل  بیرون برود درِ  از خانه  آنکه پدرشان 
  ت داشتی!» ي خریدن یه کیلو شکر براي خانه هایش گرفتم و گفتم: «ببین! خالیه؛ کاش عرضهچشم

تان.» و با شلواري که فاقش بین  تفاوت را به قوطی خالی انداخت و گفت: « قند بریزید توي چايهمان نگاه بی
  ش آویزان بود، از آشپزخانه بیرون رفت. هپاهاي خشکید

  زنم. ي روسري باد می و خودم را با دسته گویم: « قند بریزید توي شهدِ حلوا.»به سحر می

رود و به سمت  اي می دهم. چشم غرههاي اطرافم را نشان میدراند و من با نگاه، زنهاش را می سحر چشم
  گردد.  حیاط برمی

فکر می بهتر حرفاول حرفکردم  چطور  سینا که همیشه  است؟  بگویم؟ چون زن  به سحر  را  را  هایم  هایم 
بازي و حمام رفتن و دعوا  فهمد. از همان بچگی مطیع و فرمانبردار بود. الزم نبود براي جمع کردن اسبابمی

هاي ا ریشهاي دیگر، یک ساعت داستان بگویم و آسمان و ریسمان ببافم. حتی االن هم که بنکردن با بچه
آیند و یا بیرون  تُنُک و موهاي خوابانده به فرق سر، جلوِ در ایستاده و سرش را براي کسانی که از در تو می

  دهد، من یادش ندادم که براي مرگ پدرش اینطور متین عزاداري کند.  روند تکان میمی

قدر شکسته  افی است صورتم آنانصي جیبی به من بدهد. بیکاش کسی را صدا بزنم و بگویم الاقل یک آینه
خواهم زندگی کنم. قرار بود بگذارم ماه دیگر که سحر  شده باشد که اطرافیان برایم دل بسوزانند. من تازه می

ام؛ که هجده سال  ي خستههاي سی تیر و من بگویم که دیگر خستههجده ساله شد، با هم برویم یکی از کافه
کردم شما باید پدر داشته باشید.  ا با پدرتان زندگی کردم چون فکر میبه خاطر تو و بیست سال به خاطر سین

الاقل از وقتی تو دو ساله بودي به روزي فکر کردم که زبانم را بفهمید و به شما بفهمانم که زندگی با مردي  
ساله  تساله و سینا هفکردم وقتی تو پنجقدر دردآور است. فکر میکه بندبند وجودت را به اسارت بکشد، چه

بازي با یکدیگر  فهمیدید و لج بازي را میها را گفت اما باز هم زود بود و شما فقط معنی اسبابتوان اینشود، می
هایتان را ببوسد کافی بود. هر وقت خواستم دهان باز کنم با  شب موقع خواب گونهبهتان پدري که شبو براي

زنم،  فکر کردم. یک شب  ها را میآن روزي که این حرف  ها بهخودم فکر کردم که هنوز زود است. تمام شب
گفت حق داري و یک شب شماتتم  گرفت و میشد و در آغوشم میبینِ خیاالتم سحر روي میز کافه خم می

مان را به هم بریزم. هزار موقعیت و هزار برخورد براي خودم تجسم  ي چهارنفرهکرد که حق ندارم خانوادهمی
چیدم و هر صبح مغلوب و خسته از جدالِ خود در برابر  هایم میله و کلمه براي شروع حرفکردم. هزار جم می

اول صبح هورت میخود، تمامِ حرف تلخِ  ي  هایم دربارهکشیدم به اعماق روحم.  حاال به بچهها را باي چايِ 
  پدري که در یک لحظه سکته کرده و مُرده چه بگویم! 

آید که یعنی مادرِ دوستش است. سوسن گفت الزم  به زنی که رو به من می   کندسینا از پشت شیشه اشاره می
تک مردم بلند شود. گفت فقط بنشینم و سعی کنم الاقل براي حفظ آبرو  نیست صاحب عزا جلوي پاي تک
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م  ام. براي اینکه قرار بود یک ماه دیگر بهترین لباسم را بپوشچند قطره اشک بریزم. ریختم. براي روزهاي جوانی
ها به صورتم بمالد و بروم دنبال دادخواست طالقم. مادرِ دوستِ سینا که  و حتی بگویم سحر کمی از آن رنگ

هایم شخصِ  شود وقتی در دادگاهِ بچهشود که چطور می هایم سرازیر می آید اشکسالمتی جلو میبراي سر
ماند که دیروز  م پدرشان همان پدري میهایحضور ندارد از خودم دفاع کنم؟ حاال دیگر توي ذهنِ بچه خوانده 

هاي تنش را بگیرم و نقابش را  توانم پدرشان را از خاك بیرون بکشم و خاكصبح از در بیرون رفت. چطور می
کند به زندگیِ نو.  ام که هیچ حسی ترغیبم نمیام و از درون چنان خالیکنار بزنم؟ حاال که دیگر شکسته شده

زدم که دیگر جرئت  اش را  بند میهاي شکستهگیِ کهنه که خودم هر روز صبح تکهقدر چسبیدم به آن زند آن
  و توانِ از نو شروع کردن را ندارم.  

ي   ها را دربارهي سالهاي فروخوردهها و شکواییهتوانم تمام این حرفکند؛ مگر می ها را عزیز میمُردن، آدم
  مردي بگویم که دیگر نیست! 

شان  گذارد. حتما خودش با قاشق تزییني اتاق. سحر دو ظرف بزرگ حلوا را وسط اتاق میپیچد توبوي حلوا می
هاي  گردند؛ در عوض سحر غنچهکرده. مردم هم حتما دنبال خالل پسته و بادام و پودر نارگیل روي حلوا می

مالی اینطور   کردم دختري که در بحرانمحمديِ حیاط را روي حلواها گذاشته. چرا فکر می  ي گلخشک شده
هاست به جاي زندگی مشترك زندگیِ  حساب شده رفتار کند هنوز برایش زود است درك اینکه مادرش سال

  مستقل دارد!  

  کشم به پوست صورتم، زیر چانه شل و افتاده شده.  دستم را می

  زنند. پوش خودشان را با بادبزن و آگهی ترحیم و پر روسري، باد میهاي سیاهزن

  اند بخورم.  خواهد زودتر از این حلوایی که به جاي شکر در شهدش قند ریختهم می من تنها دل
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  شدن 

  ساحل نوري نویسنده: 

  

  

  

زنن باید ماهی باشی که بفهمی پشت این جمله چقد حَرفِه...  زندگی مثِ یه خوابه که توش هزار بار دارت می
کنه. انقد تو  شم نخونده یه جمله رو هی بلغور میصفحهپشت فرمون نشسته و از کتابی که مطمئنم هنوز ده  

 . رقصنیه ساعت اینو گفته که دار و بار و زندگی و خواب، تو جاده دارن بَرام والس می
کنه، دارم از گرما کنه، همیشه این دسته گیر میدم پایین، دسته گیر میگرمَمِه، خیلی گرمَمِه، پنجره رو می

کنه تا توي شلوارم، خیسِ خیس شدم، خیس، انگار ته دریام، نفسم  م عرق ُشره میشم، از باالي کمرخفه می
زنم  آرم، دست و پا میرن. نفس کم میم رژه میهایی که تو زندگیم خوردم جلو چِشَي ماهیآد، همهباال نمی

افتم تو  کاره میم یهشزنم که ماهی میزنم، انقد دست و پا میتونم خودم رو آزاد کنم، بازم دست و پا مینمی
 .فروشسینیِ پسرِ ماهی

اش  ن، گلِ که تو سر و سینه َش خاكِ خالیرو تا ناف باز کرده، انقد خودش رو نَشسته که بدن و لباس  شیقه
 . کِبره بسته 

بمونم، بازم  خواد تازه  ریزه تا زنده بمونم! نه، چه احمقیم، حاال که ماهی شدم میبار روم آب میچهار ثانیه یه
 .ریزهآرم، دوباره میشه، دوباره کم میزنم یه سطل آب روم خالی میآرم، دست و پا مینفس کم می

شن، کف دمپایی با پاش قاطی شده، کنار جاده منتظر  هاش از داغی آسفالت شل شدن، دارن ذوب میدمپایی
شم   ِبا گِلُ و آبِ تو سینی قاطی و از دماغ  عرق  ش، ِتابه رو صورتوایساده تا یکی بیاد َشرم کم شه. آفتاب ظل می

ریزه تو آب،  شه قلفتی میش با مخلوط عن دماغ، آویزون میآد، گمونم خون دماغ شده، خونِداره خون می
 .ره تو حلقم، نخورم دوباره باید دست و پا بزنمش میهمه

تونم نفس ریزه، نمیه باید االن بریزه، نمیآد، منو یادش رفتگیره تا خون بند بیاد ولی نمیسرش رو باال می
اومده، نمیزنم، نمیریزه، داد میزنم، نمیریزه، دست و پا مینمی  بکشم، ریزه، چِشام بسته  ریزه، نفسم بند 

 ...ریزهنمی  بازم  شه،می
 
 : گه و می کنه سمت پسرِ ماهی فروشآد، دستش رو دراز میشه، بوي گند میزنه رو ترمز، چِشام باز میمی 
 .کِشنشون هنوز دارن نفس مین، همه، خیلی تازههاش خیلی خوبنجا ماهیینا  -

ریم پیشش، بدجور خون دماغ شده، ولی  شه، میکوبه تو صورتم، از زمین دود بلند میشیم، گرما میپیاده می
 ...کشهس، اما دیگه نفس نمیش تازهماهی
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 شعر ترجمه



143 

 

 
 

 
 
 

شناسی،  ي رشته آلمانیآموختهمیالدي است. او دانش  1945آوریل    30   ياوال هان شاعر و نویسنده آلمانی زاده
سال  جامعه است که در  کُلن  شهر  دانشگاه  در  تاریخ  و  ازهمین    1978شناسی  دکتري  اخذ درجه  به  موفق 

اولین مجموعه بر سر»  اوایل دهه هفتاد میالدي    يدانشگاه شده است. «قلبی  اوال هان است که در  شعري 
چنین کتاب «مردي در خانه» اولین رمان وي است که مانتشار گردیده و مورد استقبال عظیمی قرار گرفت. ه

  در   که   رودشمار میاوال هان یکی از شاعران برجسته امروز آلمان بهت.  به بازار عرضه شده اس   1991در سال  
  هامبورگ   مقیم  حاضر  حال  در  او.  خوردمی  چشم  به  رمان  و  شعر  مجموعه  بیست  از  بیش  اشادبی  يکارنامه
  .است آلمان
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1.  
  

  »شده تماشا «
 

 نگاهم کردي 
 ناگهان حداقل دو چشم دارم  

 یک دهان  
 و زیباترین بینی  
 در میان صورت  

 
 لمسم کردي  

 کند  رشد می
 اي پوست فرشته

 جا که شکایت داشتی  در آن
 

 مرا بوسیدي  
 کنند  پرواز می
 از دهانم  

 شده کفتران کباب
 هاي بریانکبک

 و خروسکان اخته 
 آه  

 کردي تو کیف 
 
 

 فراموشم کردي 
 ام جا ایستادهحاال من این

 پرسم و می
 کار کنم تنهایی چه
  نخور هاي بدردآشغالوبا این آت
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Angeschaut 
 

Du hast mich angeschaut jetzt 
hab ich plötzlich zwei Augen mindestens  
einen Mund die schönste Nase mitten im Gesicht. 
 
Du hast mich angefasst jetzt 
wächst mir Engelsfell wo  
du mich beschwertest.  
 
Du hast mich geküsst jetzt 
fliegen mir die gebratenen Tauben Rebhühner und Kapaunen 
nur so ausm Maul ach 
und du tatest dich gütlich.  
 
Du hast mich vergessen jetzt 
steh ich da  
frag ich was  
fang ich allein  
mit all dem Plunder an? 
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2.  
  
  » آهنگ کودکانه«

 روي تخت
 خواندم با برادرم  آواز می

 هاي داغ تابستانشبدر  
 پدرم یک رهرو بود 

 ولی خسته بود و کوفته 
 از گرما و قیل وقال 

 در کارخانه 
 !ساکت کشید؛ نعره می

 
 خواندیم ما آرام همچنان می

 کرد هایش را تیز میگوشپدر ولی 
 !ساکتکشید بلندتر؛ نعره می

 
 کردیم ما وزوز می

 آمد؛ او پاورچین به در خانه می
 !ساکت

 
 شدصدا خفه می

 زدیم با پدال ضربه می
 چاردستی 

 بر روي این پیانوي چهارگوش 
 

 
Kinderlied 
 

An heißen Sommerabenden sang 

Ich abends mit meinem Bruder 

Im Bett: Mein Vater war  

Ein Wandersmann er war 
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Aber nur erschöpft von Hitze und Krach 

In der Maschinenfabrik 

Brüllte Ruhe 

Ganz leise sangen wir weiter 

Aber der Vater spitzte die Ohren 

Brüllte noch lauter 

Ruhe. Wir summten 

Der Vater schlich an die Tür 

Ruhe. Die Stimme kippte 

Wir hämmerten mit Pedal 

Vierhändig auf das stumme Karoklavier. 

 
 
  



148 

 

3 .   
 

 » ساعت اجزاي«
  

 کند صندوق پست سرریز می
 همچنان چند روز دیگر 

 .خوردتلفن زنگ می
 آیدقبض دوباره می

 زندگی  يو اولین جریمه بیمه
 

 شود آذوقه  فاسد می
 در یخچال  

 دهدسطل آشغال بوي گند می
 ثمر هواي بی
 کشدوخاك دراز میچون گرد

 بر ماشین تحریر 
 نقاشی  يپایهبر سه

 هاي واژگون و لباس
 

 دهدساعت به کار ادامه می
 تاك یک تپش قلب هر تیک

  چه مسخره 
 
 
Uhrwerk 
 
Ein paar Tage noch quillt 

Der Briefkasten über 

Klingt das Telefon. 

Auch die Rechnung kommt  

Noch einmal und die  

Erste Mahnung für die  
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Lebensversicherung. 

Im Kühlschrank verderben 

Die Vorräte. Der Mülleimer stinkt. 

Nutzlose Luft legt sich 

Als Staub auf Schreibmaschine 

Und Staffelei Kippen Kleider die 

Quarzuhr läuft weiter jedes 

Rücken ein Herzschlag 

Ein Hohn. 

  

  برگردان: مصطفا صمدي
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در پاریس چشم    1923ترین شاعران و نویسندگان قرن بیستم فرانسه است، در  روبر ساباتیه که یکی از برجسته
ي کوچک  خانهبه جهان گشود. خیلی زود پدر و مادرش را از دست داد و تحت سرپرستی عموي خود در چاپ

ادبیات شده بود از همان ابتدا در مجالت مختلف  . او که شیفتهچینی شد او مشغول به کار حروف ي شعر و 
هایی از تاریخ  رو که گوشههایش از آنند. رمانهاي سوئدي» او را به شهرت رساآزمایی کرد. کتاب «کبریتطبع

.  است  شده  تلقی  ارزشمند بسیار  اش فرانسه» شعر «تاریخ   کتاب. دارند   زیادي اهمیت   کنند،فرانسه را بیان می
ها و آینه» و «پرنده  هاي دیگر او «نقاباز کتاب .به داوري جوایز گنکور و ماالرمه برگزیده شد   1971  سال  در

  .درگذشت 2012ي پرکار ادبیات فرانسه در سال این چهره .توان برشمردفردا» را می
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 »دیگر هراسی ندارم«
  
  
 

 گشایم دیگر هراسی ندارم، بند غصه را می
 حاضرم، وبا شماست بردنِ من، حی

  روم جا که میام، آنها را باز کردهچمدان
 .بیهوده است بارِ سفر

 
 هاي روز، جز مرگ نیست دغدغهبیبراي سفر 

 و هم اوست مسافرِ من و ویرژیلِ من، 
 در سرزمین دوزخ، دانته خواهم شد

 .و چیزي نخواهم نگاشت
 

 زمان زیادي سپري شد تا دریابم هستی وجود ندارد 
 اندام که در خیال مرا دیدهکه هرگز نبوده
  .ام مگر در سطرهایی چند ام و نبودهکه غایب بوده

 
  
  
 

Je n'ai plus peur, je largues les  
amarres de la détresse, à vous  
de m'enlever, je suis fin prêt,  
j'ai défais mes bagages car où 
je vais ils ne sont pas utiles. 
 
Pour voyager sans les soucis  
du jour, il n'est que mort et  
c'est ma voyageuse et mon  
Virgile, au pays des Enfers, je  
serais Dante et je  n'écrirai  
pas. 
 
J'ai mis du temps à  
comprendre que l'être n'existe  
pas, que je ne fus jamais  
qu'on crut me voir et que  
j'étais absent et n'étais pas  
sinon dans quelques lignes. 
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Robert sabatier 

 
 :پانوشت

 .شوددر سفر دانته به دنیاي پس از مرگ ( در دوزخ و برزخ) راهنماي او ویرژیل است، گویا در این شعر به او اشاره می
 
 

  برگردان: فرزانه شهفر
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در  1986) متولد شد. در سال Kırklareli( ر قرقلرایلید 1963)  در سال Birhan Keskin(بیرحان کسکین 
عنوان ویراستار در انتشارات ها بهالتحصیل شد. سالشناسی از دانشگاه ادبیات استانبول فارغرشته جامعه

 1998-1995هاي نوشت. همراه یکی از دوستانش بین سال 1984مختلف کار کرد. اولین شعرش را در سال 
 ) و کنهBa) را منتشر کردند. از او تا کنون ده کتاب شعر منتشر شده دو اثر مهمش؛ با ((Göçمجله مهاجر 

ي ده آیند. خیلی از منتقدان بیرحان کسکین را در زمرهحساب میفقیر از کارهاي مهم شعر معاصر ترك به
اخیراً در جراید  کنند. شعر زیر بعد از چهار سال سکوت آخرین شعر اوست کهزن برتر شعر ترکیه محسوب می

 ترکیه به چاپ رسید.
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 » خورجین«
 

 به خوابم بیا
 .تر از عناد در دل آدمی نیستخدایی بزرگ

 میان هواي ابري غروب و یک پیشخدمت 
 هاي انار و کرم ابریشم بازیگوش میان شکوفه
 دار پیش یک کودك هاي فاصلهمیان دندان

 میان جیب شلوارم و سر یک گربه 
 !افتاداتفاق نمیمیان پذیرش یک اتفاق و گفتن کاش 

 چه بسیار 
 در انتظار پیغام خوشی از تو 

 به سر کردم  
 اي نشاط باغ و بوستان از تو 

 خواهمت بیا، به خودت بیامی
 ي چپم بین فشار تند خون و دنده

 با فرو افتادن لب زیرین یک کودك 
 کندجهان سقوط می

 افتداي که در دهانم میمیان صبر و دندان شکسته
 » تیز «زیتونهاي میان گوش
 هاي خشک که این تابستان گرد آوردم میان ریشه

 در انتظار پیغام خوشی از تو 
 به سر کردم 

 غرد با چنان عشقی که در نگاه یک زن می
 هاي نامفهوم بر لبم میان مشت کوفته بر دماغم و جمله

 نین جویباران تنیده در صدایتطگویی 
 قلب من، سحرگاهان
 با همان ترنم جاري 

 آغوشم بیدار شودر 
 که من بسیار 

 در انتظار پیغام خوشی از تو 
 به سر کردم 

 قلبم، سرزمین زیبایم 
 خورجین من 
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 خواهمت، بیا، به خودت بیامی
 
  
 

'DENK BEYGİRİ' 
 
Rüyama gel. 
İnsanda inattan büyük bir tanrı yok. 
Akşam bulutuyla garson arasında 
Nar çiçekleriyle koşan tırtıl arasında 
Bir çocuğun aralık ön dişleri arasında 
Pantolonumun cebiyle kedinin kafası arasında 
Böyle şeyler de olurdu arada- olmasındı keşke arasında çok bekledim, 
Bir güzel haberini, senden. 
Bostanların neşesiydin sen, gel, 
Gel, kendine gel istedim. 
Huysuz tansiyonla sol kaburgamın arasında 
Bir çocuğun alt dudağının aşağıya sarkmasıyla aşağı sarkıyor dünya 
Dişimin kırılıp ağzıma düşmesiyle sabır arasında 
Zeytin’in dikilen kulaklan arasında 
Bu yaz edindiğim kuru kökler arasında 
Bir güzel haberini 
Hep bekledim. 
Bir kadının bakışlannda gümbürdeyen bir aşkla, 
Burnuma yediğim bir yumrukla devrik bir cümle arasında 
Sesine dolmuş sanki bütün nehirler, öyle akan bir sesle 
Kalbim, koynumda uyan bir sabah arasında 
Bir güzel haberini, senin 
çok bekledim. 
Kalbim, güzel ülkem, 
denk beygirim. 
Gel, kendine gel istedim. 
 
 

: آیدا مجیدآبادي و تورگوت سايبرگردان  
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و در نیویورك    1936وهفتم ژوئن سال  تبارِ آمریکایی بود. او در بیستلوسیل کلیفتون، نویسنده و شاعر آفریقایی
آفریقاییِ برنده جایزه راث لیلی، یکی از معتبرترین جوایز  ي آمریکاییبه دنیا آمد. وي نه تنها اولین نویسنده

شعري آمریکا، بود، بلکه از اولین نویسندگان زن بود که آثارش در دو مرحله توانستند نامزد دریافت جایزه  
اولین کتاب شعر لوسی منتشر    1969ل کلیفتون «اوقات خوش» بود که آن را در سال  پولیتزر شوند. عنوانِ 

عنوان یکی از ده کتابِ برترِ سال نام برد. لوسیل به علت تنگدستی خانوادگی  تایمز از آن بهکرده و نیویورك
  1985تا   1974حال از سال  تنها دو سال موفق به گذرانیدن دوره کالج در دانشگاه دولتی نیویورك شد، با این

ها؛ اشعار منتخب» جایزه  نیز توانست براي کتاب «برکت قایق   2000الشّعراي ایالت مریلند بوده و در سال  ملک
او شاعر و نویسنده به دست آورَد.  انتقاد به  اي دغدغهملی کتاب آمریکا را  را در خدمتِ  ادبیات  مند بود که 

اي قابل ستایش از خود در این  و چهره  زدگی و نژادپرستی به کار گرفتهمعضالت اجتماعی از قبیلِ جنسیت
 .گذردوادي به جاي گذاشت. امروز یک دهه از درگذشت لوسیل کلیفتون فقید می

  

   



157 

 

 »دوشیزه رزي«
 

 کنم تو را نگاه که می
 تو را که مچاله هستی در خود 

 مثلِ مچالگیِ زباله 
 اي در خود، در که نشسته

  ...هاي فاسد زمینیي پوستِ سیباحاطه
 

 کنم را نگاه که میتو 
 هاي مردتاي درون کفشتو را که رفته

 خورده از پنجه هاي برشکفش 
  اي در خود، درکه نشسته

 انتظارِ یک تصمیم 
  ...ي آتیبراي خرید خوار و بار در طی هفته

 
 کنم تو را نگاه که می

 زنی غرقِ در خیسیِ عرق هستی چردهتو را که سیه
 واحی جورجیا بودي، تو تو را که فریباترین دخترِ ن

 کردندکه صدایت می
  ...گلِ سرخِ جورجیا

 
 ایستم من می

 ات به پاي ویرانی
  ن.خیزم مبه پا می

  
  

Miss Rosie  
 
When I watch you  
wrapped up like garbage  
sitting, surrounded by the smell  
of too old potato peels  
or  
when I watch you  
in your old man's shoes  
with the little toe cut out  



158 

 

 
 
sitting, waiting for your mind  
like next week's grocery  
I say  
when I watch you  
you wet brown bag of a woman  
who used to be the best looking gal in Georgia  
used to be called the Georgia Rose  
I stand up  
through your destruction  
I stand up.  
 
Lucille Clifton  
 

 ر : فائزه پورپیغمببرگردان
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در کردستان عراق متولد شده است. از او تاکنون 1964، سال  عر کُردترین زنان شانزند بگیخانی، یکی از شاخص 
زبان به  آثارش  از  و برخی  منتشر  فارسی  هاي  چندین مجموعه شعر  و  سوئدي  و  فرانسوي  انگلیسی،  عربی، 

برگردانده شده است. به تازگی نیز یکی از برترین جوایز شعر فرانسه را از آن خود کرده است. بگیخانی سردبیر  
  ي معتبر «لوموند» فرانسه نیز هست.  بخش کردي روزنامه
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  نزار»اي دل«جزیره

  

  من عاشقم 

  آساعاشق غروبی بنفشه 

  ي پُر حسرت و تمنا  دیدهکه دو 

  اند،     شان را در من خیساندههايگونه

  وش، بانگ برآوردند: گاه دو لب پاییزيو آن

  «فرزندم، راهت لبالب از روشنایی باد.» 

  گاه بود که من نیز کوچیدم. آن

  زیم من در فراسوي مرزهاي آشنایی می 

  ي آب است  اتاقم، همسایه

  و رفیق سنگ. 

  همیشه  ي اتاقماز پنجره

  سپارم ي موج و ساحل می گوش به ترانه

  گوش به صداي خیس تنهایی. 

  ي اتاقماز پنجره

  منظر است زیبایی چه خوش

  مستی، هوس و مرگ هر سه پیدایند. 

  ي اتاقماز پنجره

  آشفته پیداست اي دلجزیره

  جا، مادرم چهار زانو نشسته است در آن

  هایش سرشار از نذر و نیایشدست
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  دیدگانش از انتظار لبریز لبریز. 

  گون است قامت مردم آن جزیره شبح

  ماندشان به چشمان دریا میو چشمان

  کننداي را نظاره میگاه که کشتیهر آن

  کنندهاشان باز میي رویاشان را قوارهدهان

  کشندفریاد می

  دارنداي سفید را در هوا به رقص وا میو پارچه

  گشایند. ا» میشان را براي «همآغوش 

  مردم آن جزیره در آرزوي پروازند 

  جا لنگر بگیرد. اي را ندیدم در بندر آنهیچ کشتی

  مردم آن جزیره تنهاي تنهایند. 

  اند. مُردگیگاه ابدي دلمردم آن جزیره در میعاد

  اي موج همسایه

  من در میان مردم آن جزیره 

  چشمانی پر از حسرت 

  بینم و لبانی به خشکی پاییز می

  من در میان مردم آن جزیره، قامت ناهموار و نارس ناامیدي را

  بینم . به قد ِ قامت تو، بلندباال می 

  مردم آن جزیره تنهایند، تنها

  اند. افسردگیگاه همیشگی دلمردم آن جزیره در میعاد

  گون است شان شبحرخسار

  چکد. چکه  فرو می شان چکههايلحظه

  بینم هاي مادرم را می دست من در میان مردم آن جزیره 
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  ي زنان عشیرتم را. و سرگذشت غمگنانه

  اي سپیدمادرم با پارچه

  در انتظار دیدن «هما» است 

  هایش. شدن کودکیو به انتظار گم 

  نگرممن در هر پگاهی، آن جزیره را می 

  آید. که از در درد و رنج به جوش می

  بینم من قلب آن جزیره را می

  سرحد حسود که در میان چهار  

  ماندهر پگاه، از جنبش باز می

  مردم آن جزیره از دست زندگی 

  کشند. خطی از مِه را به سوي عدم می

  اي موج همسایه

  من عاشقم، 

  نزار اي دل عاشق جزیره

  که از درد به جوش و خروش آمده 

  اي موج همدم، مرا بر بال نرم خود بگذار 

  بلندم کن، مرا در خود بپیچان و با خود ببر 

  ا تا هر دو برویم بی

  اي سپید را و ترانه

  ي اسیر بخوانیم بر فراز آسمان آن جزیره

  اي اي سفید براي جزیرهترانه

  ها گذاشته، ها و ریختن اش را به پاي میعادگاه ابدي شکستنکه زندگی

 ام. هاي زنان عشیرهها و شکستنریختنگاه همیشگی فرومیعاد
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  ران نیگه  کی یه دوورگه 
 

 عاشقم من
 ییموشهنه وه کییهعاشقی ئواره  من
 تسرهپ حه  چاویی دوو که

 و  ڕ کردمته تیا کانیانتهروومه 
 م"که ڕۆشنایی ڕۆه  پ ب له  گاتر " چرپاندیان: پاییزیی دوو  لوی

  کرد.  کۆچم من ئینجا
 

 ژیمده  ئاشناییدا سنوری ودیوله  من
 و  ئاو دراوسی مکه ژووره 

 رده به تاشه دۆستی
 وهمهکه ژووره  یرهنجه په له 

  میشهھه  من
  گرمنار ده ی که وهپۆل و نانه سترانی شه  گوێ له 
  گرمنھایی ده ڕی تهنگی ته ده گوێ له 

 وهمهکه ژووره  یرهنجه په  له
 دیاره جوانی

 دیاره  رگمه  س،وهھه  ستی،مه
 وهمهکه ژووره  یرهنجه په  له

 دیاره  راننیگه  کییهدوورگه 
 دا وله 

 دانیشتووه  چوارمشقی دایکم
  دوعا  پ له  کانیدسته 

   ئینتیزار نیگای پ له 
 

 بایان تارماییه یه دوورگه  وئه  کیخه
 ریاده شنیچه  فراوان چاویان

  بیننک ده شتییه که  که  رھه 
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 و وهنه کهده  زوویانئاره  دقه  به میانده
 نکه ده  ھاوار

 و  کننتهڕاده  سمای سپیده
 وهنه که ده  ھوما بۆ  شباوه
 نکهفین ده ڕی ھه چاوه موویانھه  رھه  یهدوورگه  وئه  کیخه
 بگرێ  رندهبه  یهدوورگھه  وله  کشتییهکه   ھیچ مدیوهنه  من
 نھانته یه دوورگه  وکی ئه خه
  یی حوزندان میشهھه  ژووانی له یه دوورگه  وئه  کیخه
 
 پۆلی ھاوس شه یئه 
 یهدوورگه  وئه   کیخه  ناوله  من

  تسرهچاوی پ حه 
 بینمده  پاییزیی لوی

 بای نائۆمدی  یهو دوورگه کی ئه ناو خه  من له 
 بینم رز ده د بای تۆ به قهبه 
 نھانته  یهو دوورگه ئه  کیخه
 حوزندان  ییمیشهھه  ژووانی له یهدوورگه و ئه  کیخه

 رووخساریان  تارماییه
  کانیانساته پ ژانه 

 بینم ده دایکم کانیسته ده  یهدوورگه  وئه  کیخه  ناو له  من
 مکه ھۆزه  ی ژنانیشتهرگوزه سه

 وهسپیه  کیسماده  به دایکم
 کاده  ھوما دیداری  ڕیچاوه

 کانی زارۆکه  ونبووی  میشهھه  دیداری
 کیه سپده مووھه  من
 ژان  له  داده پقو  بینمده یه دوورگه  وئه 

 بینم ده  یهدوورگه  ودی ئه 
 چنووکاوی  سنوری چوار  ناو  له
 وێکه ده  ترپه  ک لهیانیه به مووھه 
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 یه دوورگه  وئه  کیخه
 ژیان  تاو له رۆژانه

 مدا ته  به ھی
 
 
 کشن و نیانت دهرهبه 
 ھاوسم پۆلیشه یئه 
 عاشقم من

 ران کی نیگه یهدوورگه  عاشقی
 ژان  له داده  پقو که
 رمتنه  بای رسه ره بمخه  مھاوده  پۆلیشه  یئه  ساده
 رامپچه  ،بده  لوولم مگره،ھه 
 پکا    بچین با رهوه

 سپی  سترانکی
 بچین  خسیرهیه دوورگه  وئه  ئاسمانی له

 سپی  سترانکی
 کیه دوورگه  بۆ
 با ده رسه  به  رۆچووندا  ییمیشه ھه  ژووانیله  ژیانی که

  م.که ھۆزه  رۆچونی ییمیشهھه  ژووانی
  
 گیخانی ند به زه نه 
 

  ، زستانی  ١٩٩٢پاریس،  
  

 برگردان: بابک صحرانورد 
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در شهر لندن چشم به جهان گشود و تا زمان جنگ    1930یهودي در سال  -اي مهاجرجان سیلکین در خانواده
  30ي بیش از جا زندگی کرد. وي در کالج ویکلیف و دالویچ تحصیل کرد. سیلکین نویسندهجهانی دوم در آن

)،  1961ها ()، بازآرایی سنگ1958)، دو آزادي (1954آمیز» (شعر و ترجمه از جمله «قلمرو صلح  مجموعه
ي خود دارد. اشعار سیلکین معموالً بر هویت یهودي، سردرگمی و شکاف  در کارنامه  ) را1965طبیعت و انسان ( 

  بین انسان و طبیعت متمرکز است.  
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  «مرگ پسري» 

  ساله در بیمارستان روانی) (یک
  

 ست ین گریهمراه من است که د يزیچ

 ی کی هیشب  یل یخ  يزینفر: چ کی  هیشب يزیچ

 در آن نبود  يافتخار چیه و

 آن  هی شبچه هر ای

 

 جا بود در آن يزیچ

 ساله کی یم یقد  يخانه کیمثل  

 مثل سنگ  خاموش

 کش ینزد يهاعمارت گرچه

 ي از عهد  مطلع

 با سکوت بسته بودند که

 ها هپرند  مثل

 دندی خند یآواز سر داده و م 

 اما او  

 دیخند ینه م  خواندیم نه

 نان مثل

  1ش سکوت را آلوده نکردتکلما با

 سکوت را فراموش نکرده بود  او

 برعکس   بلکه
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 عزادار ياخانه مثل

 داخل چشم دوخت  به

 ندیسکوت را به تماشا بنش تا

 هامثل پرنده گرید يهاخانه گرچه

 خواندندیسرش آواز م دور

   ياو سکوت زنده 

 خورد ینه ساکن بود و نه جم م که

 

 خشت پخته را هم  شناسم،یها را م سنگ من

 خانه نه آجر و نه سنگ بود  نیا يبنا اما

 خون واز گوشت ياخانه  بلکه

 از جنس گوشت  یی هاسنگ با

 خون  يجابه  ییهاخشت و

 

 سکوت    نفسخانه از جنس سنگ و خون آغشته به  کی

  ی مجنون يهاپرنده با

 خوانندیم شیهادودکش يکه رو 

 سکوت بود  نیا اما

 ن یبود             ا يگرید زیچ نیا

 بود، گرچه او  دنیو شن گفتن

 بود گرفتار سکوت  ياخانه

 در سکوت او بود  یروحان  يزیچ

 ی درخشان در خاموش  يزیچ
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 فرق داشت  کامالًیکی  نیفرق داشت، ا یکی نیا

 نزد  ی هرگز حرف گرچه

 مربوط به مرگ   يزیچ

 کم  بعد کم و

 به داخل چشم ندوخت  گرید یچشم 

 برخاست و خاموش ماند  سکوت

 ستاد یانداخت و ا رونیبه ب ینگاه

 که هنوز  ییهاپرنده با

 کشندیم غیج  سرش دور

 دیبگو يزیانگار که بخواهد چ و

  مثل زخم  ياسالهکی  یسرخ با

   چرخید طرف  ک یبه 

 یک طرف چرخیدبه گویا از این بابت متاسف است،  

 شاچشمان ياز کاسه و

 دیغلت رونیبزرگ مثل سنگ به ب  اشکِ قطره دو

 مرد.  و

  

  

Death of a Son 
(who died in a mental hospital aged one) 
 
Something has ceased to come along with me. 
Something like a person: something very like one. 
And there was no nobility in it 
Or anything like that. 
 
Something was there like a one year 
Old house, dumb as stone. While the near buildings 
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Sang like birds and laughed 
Understanding the pact 
 
They were to have with silence. But he 
Neither sang nor laughed. He did not bless silence 
Like bread, with words. 
He did not forsake silence. 
 
But rather, like a house in mourning 
Kept the eye turned in to watch the silence while 
The other houses like birds 
Sang around him. 

 
And the breathing silence neither 
Moved nor was still. 

 
I have seen stones: I have seen brick 
But this house was made up of neither bricks nor stone 
But a house of flesh and blood 
With flesh of stone 

 
And bricks for blood. A house 
Of stones and blood in breathing silence with the other 
Birds singing crazy on its chimneys. 
But this was silence, 

 
This was something else, this was 
Hearing and speaking though he was a house drawn 
Into silence, this was 
Something religious in his silence, 

 
Something shining in his quiet, 
This was different this was altogether something else: 
Though he never spoke, this 
Was something to do with death. 

 
And then slowly the eye stopped looking 
Inward. The silence rose and became still. 
The look turned to the outer place and stopped, 
With the birds still shrilling around him. 
And as if he could speak 
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He turned over on his side with his one year 
Red as a wound 
He turned over as if he could be sorry for this 
And out of his eyes two great tears rolled, like stones, and he died. 
 

Jon Silkin  

 

  : نوشتپی

است ها ارزانی داشتههایی که بر آنشان را براي نعمتخورند و خداي . اشاره دارد به نان مخصوصی که یهودیان در شنبه و ایام مقدس می 1
  کنند.  شکر می

 

  برگردان: مهدي قاسمی شاندیز
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 داستان ترجمه
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 عشق اول 

  ایساك بابلنویسنده: 

 نیلوفر آقاابراهیمی : برگردان

 
  

دم. نام خانوادگی م گالینا اپوالنُونا ـش ق زنی به اـس الم بود که عاـش ري نظامی  ده ـس وهرش افـس وا بود. ـش اش رابتـس
بازگـشته بود. او با خودش تعداد زیادي ـصندوق    1905اعزام ـشده و در اکتبر    1هابود که به جنگ روـسیه با ژاپنی

شـدند. هاي قیمتی، سـیصـد و چهل کیلویی میها پر از اجناس چینی بودند: حفاظ، اسـلحهآورده بود. صـندوق
ی ارتش منچوري بود  پاه مهندـس ربازي، مدیر ـس ،  کوزما به ما گفته بود زمانی که این افسـر نظامی در خدمت ـس

ان پول این ا هـم ه هم همین را میپول خوبی درآورد و ـب ه بقـی ا، ـک ه فقط کوزـم د. ـن ا را خرـی د. براي مردم  ـه گفتـن
دیوار  به ها دیواري آني رابتـسوا ـشاد بودند. خانهي رابتـسوا حرف نزنند، چون خانوادهـسخت بود پـشت ـسر خانواده
لک ما را غـصب کرده بودند، اما پدر ـسر این موـضوع دعوایی با  یـشان بخـشی از مِخانهامالك ما بود و با ایوان آیینه

وا که ارزیاب ادارهآن ده بود که رابتـس هره ـش هرمان ـش فی اـست و روابط  ها نداـشت. در ـش ي مالیات بود، مرد منـص
،  ها برگشت ها حفظ کرده و زمانی که این افسر نظامی، پسر آن پیرمرد، از جنگ با ژاپنیاش را با یهوديدوستانه

ه ه آنهـم دیم ـک ا دـی ا ـچهي ـم ا هرروز و هرلحـظه  ـه ا اپوالنوـن الیـن د. ـگ دگی کردـن ار هم خوش و خرم زـن طور در کـن
نیم بود که او را ندیده وـسالاي چـشم از او بردارد، چون یکتوانـست لحظهگرفت. نمیهاي همـسرش را میدـست

اش، زندگی  هاي پُر از ـشاديلرزید. در چـشممیگرداند و  میدیدم، رویش را بربود، اما من در نگاهش وحـشت می
بروم  خواـست در خوابی عجیب عمیق، فرودیدم، دلم میهاي روي زمین را میي آدمانگیز همهآور و ـشگفتـشرم

ــت راـحت و ـبا خـیالی  ـتا این زـندگی را ـکه از خواب ـهایم فراتر رفـته بود، فراموش کنم. ـگالیـنا اپوالنوـنا ـعادت داشـ
ــوده، ـبا کف ي توري پیراهن  اش، از این اـتاق ـبه آن اـتاق برود. از زیر ـپارـچهـهاي قرمز و لـباس راحتی چینیشآسـ

افتاده بودند،  افتاده، شـل و پایینهاي سـفید متورمش را که از شـکلشـد خط گودي باالي سـینهاش میدکولته
  زي شده بود. هاي خشک گلدودید. روي پیراهن بلندش با ابریشم صورتی اژدها، پرنده و درخت

ــندوقطرف میطرف و آنهاي نمناکش، اینابهت روي لبي روز با لبخندي پُرهمه هاي هنوز  پلکید و به صـ
ها  خورد. اگر با این ضــربه هاي طنابی ژیمناســتیک که روي زمین ریخته پاشــیده بودند، میباز نشــده و نردبان
اکرد، لـباس راحتیخودش را کبود می اال میاش را از روي زانوـه ــوهرش مییش ـب ه شـ گـفت: «کوچولوي  زد و ـب

واره لوار ـس ر پاهاي بلندش را در ـش هاي  کرد، مهمیزها، پاچه نظام تنگش تا میملوـست را ببوس . . .». و آقاي افـس
 

  .ها پیروز آن بودند) که ژاپنی1903-4جنگ روسیه و ژاپن ( .1
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زنان، با حرکتِ پاهایش روي زانو  گذاشــت، لبخند هاي چرم بُزش را روي زمین کثیف میتنگ شــلوار، و پوتین
  بوسید. چروك و متورمش کرده بود، میوچینرا که آسیب دیده بود، جایی را که بند جوراب پرخزید و جایی  می

ــهمن از پنجره ــان رنج میدیدم و از دیدنها را میي اتاقم آن بوس ــیدم. خیالش ــدنی  بافیکش هاي مهارنش
وع ارزش آن را ندارد که دربارهام میـشکنجه رهاي  اش حرف بزنم، چون  دادند، اما این موـض ادت پـس عـشق و حـس

ات  ده اـس رها این احـس ت، فقط با این تفاوت که در پـس ادت مردهاي بالغ اـس ق و حـس بیه عـش اله از هر نظر ـش ـس
مت پنجره نرفتم و از گالینا دوري کردم، تا اینمخفیانه ورترند. دو هفته ـس دیدتر و پرـش ادفی  تر، ـش که اتفاقی تـص

ــ  ــباب دیدار ما را فراهم کرد. این اتفاق تص ــلاس ــال  ادفی نس ــی یهودیان در س در نیکاالیف و دیگر   1905کش
هرهاي مناطق یهودي ین بود. انبوهی از آدمـش ده مغازههاي اجیرکشنـش ویل  ـش ي پدرم را غارت کردند و عمو ـش

انگیز که داشــتم از ایوان نیکودیمیچ  ها زمانی اتفاق افتاد که من آنجا نبودم، آن صــبح غمي اینرا کشــتند. همه
ام، با تمام وجود رویاي کبوترها را در ســر داشــتم، و بعد،  ســالهخریدم. پنج ســال از عمر دهچی کبوتر میشــکار

ي  لورده کرد. و بعد کوزما من را به خانه وام لهشــان، ماکارینکاي چالق کبوترها را روي شــقیقهزمانی که خریدم
ي  ها را اذیت نکرده بودند. خانواده ده شده بود، آني رابتسوا با گچ صلیبی کشیرابتسوا برد. جلوي در حیاط خانه

راي  یشـان مخفی کرده بودند. کوزما من را به ایوان آیینهرابتسـوا پدر و مادرم را در خانه رـس خانه برد. آنجا در ـس
  سبز خانه، مادر و گالینا نشسته بودند. 

رتمان پُر از پَر ـشده، پرهاي خونی . ي ـصوگالینا گفت: «باید بـشوریمش، باید خاخام کوچولو را بـشوریم، همه
 .«. .  

دنش حرـکت   ا بود، ـب الیـن دن ـگ ــرم روي ـب ه راهرویی ـکه عطر تـندي در آن پیچـیده بود، برد. سـ بغلم کرد و ـب
ــت. روي اجاق  کرد و نفس میمی ــیر آب ـگذاشـ ــوا من را زیر شـ ـــیدیم و رابتسـ ــپزـخاـنه رسـ ـــید. ـبه آشـ کشـ

ی ت غاز بزرگی با آتشـی مکاري کاـش ده، گوـش پزخانه که برق میالیم میـش ایل آـش زدند، روي دیوارها  پخت، وـس
ه پزخانه، در گوـش ایل آـش ویر تزار نیکاالي را که با گلآویزان بودند، و در کنار وـس ده  اي تـص هاي کاغذي تزیین ـش

  هایم خشک شده بود، با آب شست. بود، نصب کرده بودند. گالینا بقایاي کبوترها را که روي گونه
ر  گفت: «دماغ اهـس وي» و لبداماد میباالي کوچولوي من، تو ـش دههاي غنچههایم را با لبـش ید و  ـش اش بوـس

  دور و بر را نگاه کرد.
ي روز در خیابان قدم زده و  ناگهان آهـسته گفت: «خاخام کوچولو ببین پدرت االن خیلی ناراحت اـست، همه

  کنی بیاید خانه ...؟»هیچ کاري نکرده، چرا صدایش نمی
قرمزم که در امتداد  ن از پنجره آن خیابان متروك را دیدم، آن خیابان با آـسمانی فراخ بر فرازش و پدر موو م

واره یر ـس فتهرو قدم میمـس ت تا موهاي قرمز آـش اند. جلو پیراهن نخیزد. کالهی نداـش اش کج  اش را با آن بپوـش
بـست. والـسف، کارگر نحیفی که  ي که باید با آن میاها بـسته بود، اما نه آن دکمهـشده بود. آن را با یکی از دکمه

  آمد.ي سربازي را بر تن داشت، با سماجت پشت سر پدرم میشدهدارهاي پاره و پوره و الییلباس
که  گفت: «بابل، براي این کرد و میحرارت، پدرم را مهربانانه با هر دو دـستش نوازش میبا ـصدایی گرفته و پر
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دانه چک و چانه بزنـند، به آزادي نـیاز نداریم . . . به زندگی یک کارگر براي کارش، براي این  ها بتوانـند آزایهودي
  شنوي، بهش بده . . .» فرسا، روشنایی بده . . . بهش روشنایی بده، رفیق، میکار سنگین و طاقت

دایی می در ـگ ــف چیزي را از ـپ اب  کرد و او را نوازش میوالسـ ــش وحی ـن ــورتش، درخشـ و  داد؛ در صـ
تگی و خوابخودبیخوداز کـس دگی جاي خود را به دلـش یرخورهاآلودگی  ـش   1داد. «زندگی ما باید مثل زندگی ـش

گفت: «زندگی ما باید مثل زندگی شیرخورها باشد،  خورد و میکنان روي پاهاي سستش تلو تلو میغرباشد»، غر
ــتند که از  . این یهودي2هاي قدیمیفقط بدون خداي مؤمن ــوند و نه هیچ مند میوجود خدا بهرهها هس کس  ش

  دیگر».
ــف، با ناامیدي بی ــروع کرد به فریاد زدن و از خداي مؤمنان قدیمی گفتن، خدایی که  و والس حد و مرزي ش

کرد خداي ناشناسش  خورد و تالش میکشید، سکندري میکند . . . والسف فریاد میها رحم میفقط به یهودي
وار بر اـسب گـشت می  را گیر اندازد، اما در لواري که پایین  آن لحظه قزاقی که ـس ر با ـش زد، با او برخورد کرد. افـس

اپیش گروهی نظامی حرکت میدرزش نوارهایی داـشت و کمربند نقره دار بلندي هم  کرد، و کاله لبهاي رژه، پیـش
کرد که  آنچنان حرکت میرفت.  که به اطراف خود نگاه کند، با اسـبش میبر سـر داشـت. افسـر آرام و بدون این

  تواند رو به جلو نگاه کند.انگار در مسیل بود، جایی که آدم فقط می
کنان گفت: «سـروان»، گفت: «سـروان» و سـرش را با دو  زمانی که قزاق با پدر شـانه به شـانه شـد، پدر نجوا

  دست گرفته بود که در گِل به زانو افتاد.
توانم براي ـشما انجام بدهم؟»، و دـستش  کرد، جواب داد: «چه کاري میمیافـسر که همچنان رو به جلو نگاه  

  دارش باال برد.رنگی بود، به سمت کاله لبهرا که در دستکش جیر لیمویی
تند مغازهجلوتر، در گوـشه هاي میخ،  کردند، و جعبهي ما را تار و مار میي خیابان ریبنایا، اراذل و اوباش داـش

  ریختند.ي من با اونیفورم مدرسه را بیرون میتازهها و عکس دستگاه
ــود، گـفت: «آنـجا، دارـند چیزـهایی را ـکه براي من خیلی مهمآنـپدر بی اـند، درب و  ـکه روي زانوـهایش بلـند شـ
  کنند، سروان، چرا . . .»داغان می

دـست کـشید،    ي اـسباش را روي کالهش گذاـشت و به دهنهافـسر زیر لب گفت: «بله آقا!». دـستکش لیمویی
ینه ب، روي زانوهایش ـس بش حرکت نکرد. پدر جلو اـس تخیز میاما اـس زده و  رفت و پاهاي کوتاه، مهربان، وحـش

  کشید.طاقت و پشمالوي اسب را جلو میي پهن، پرپوزه
ها به دنبال او حرکت کردند.  ي اسـب را کشـید و دور شـد، قزاقسـروان تکرار کرد: «بله، آقا!»؛ ناگهان دهانه

ردي روي زینآن یل خیالیها با خونـس وار بر اـسب، از میان مـس ته بودند، ـس ـس ان نـش ان رفتند و در  هاي بلندـش ـش
  پیچ خیابان سوبورنایا از نظر محو شدند.

  گالینا دوباره من را به طرف پنجره هل داد.
 

هاي آن اسـتفاده  داري فقط از شـیر و فراورده) که در ماه روزهthe Molokanyeاي مذهبی در روسـیه (اشـاره دارد به سـبک زندگی فرقه  .1
  کنند.می

  هاي روسی که اواسط قرن هفدهم اصالحات مراسم نماز را نپذیرفتند.ارتدکس .2
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  گفت: «پدرت را صدا کن بیاید خانه. از اول صبح چیزي نخورده است».
  ره بیرون بردم.و من سرم را از پنج

  گفتم: «بابا».
  پدر وقتی صدایم را شنید، برگشت.

اي که به من داشـت، از نگرانی به توصـیف زیر لب گفت: «پسـر کوچولوي من»، و با عالقهقابلبا محبتی غیر
  خود لرزید.

بود. کنار    شکل سبز دراز کشیدهي رابتسوا رفتیم، جایی که مادر در سرسراي گنبديو ما با هم به ایوان خانه
  خوابش چند دمبل و لوازم ژیمناستیک بود.رخت

چیز  ها همهها و شــانس بد ما . . . به آنها و بچههاي کثیف . . . زندگی آدممادر ســالم کرد و گفت: «کوپک
داي او نبود، فریاد میدادي . . . کوپک دایی بم و گرفته که ـص زد، بعد روي رختخواب لرزید و  هاي کثیف»، با ـص

  کت شد.سا
هایم پایین آمده  وقت، من، در ـسکوت، به ـسکـسکه افتادم. کنار دیوار ایـستاده بودم، کالهم تا باالي چـشمو آن

  ها را بگیرم.توانستم جلو سکسکهبود و نمی
ــگیگالیـنا که هـمان لبخند تحقیر ــرآمیز همیشـ ــت، گفت: «خجالت بکش! دماغ سـ باالي  اش را بر لب داشـ

ســمت پنجره رفت و شــروع  هاي قرمزش بهاش به من ضــربه زد. با کفشس خانگی زنانهکوچولوي من» و با لبا
هاي عجیب پنجره. بازوهایش را که با پوشــشــی از حریر پوشــیده  هاي چینی روي لبهکرد به آویزان کردن پرده

  ردم.ککرد و من با شیفتگی نگاهش میي موهایش روي باسنش حرکت میشد دید، درخت زندهشده بودند می
بی بودم، طوري نگاهش می ه توي کتاب بود و عـص رم همیـش حنهمن که ـس ی دور  کردم که انگار ـص ي نمایـش

ور می ت. و همزمان تـص ده اـس ن و چراغانی ـش ت که با تعداد زیادي چراغ، روـش ر تاجر  کردم که میروناـس ام، پـس
کردم،  تـصور می  1از خود یهودیان  ي دفاعکرد. خودم را عـضوي از اتحادیهـسنگی که در بخش ما تجارت میزغال

ارزش  ام تفنگی بیزدم. روي شــانهپوره که با بند گره خورده بودند، قدم میهایی پارهآنجا، مثل میرون، با کفش
کردم که حصـار چوبی قدیمی من را به زانو  ها شـلیک میکشتالفی به آدمبه بندي سـبز آویزان بود؛ داشـتم به

ســنگ غبارآلود انبار  هاي انبوه زغالاي بود که در آن تودهعه زمین خالی گســتردهدرآورد. پشــت حصــار من قط
هاي ســفید، به من نزدیک و  هاي ریشــو، با دندانکشنخور بدجوري شــلیک کرد، آدمدردشــده بودند. تفنگ به

رنگ آبی آـسمان،  کردم، آن باال، در الوقوع را تجربه میـشدند؛ و من که حس غرورانگیز مرگی قریبتر مینزدیک
ي  دیدم. این خانه   2ها آجر ـساخته ـشده بود، مَزغَلیاي بـسیار بزرگ که از میلیوندیدم. در دیوار خانهگالینا را می

طلبید؛ در بلندترین  طور بدي هموار ـشده بود، به مبارزه میارغوانی خط باریکی را که زمین خاکـستري روي آن 
رحم، مثل دختري ثروتمند در زمین اسکیت. همان  ب از سرزندگیِ زمستانی بیمزغل آن گالینا ایستاده بود، لبال

برهنه،  نیافتنی بر لب داـشت؛ همـسر افـسرش، نیمهي دـستآمیز همیـشگی را در چارچوب آن پنجرهلبخند تحقیر
 

1. Jewish Self-Defence League 
  . مکنندکه از آن تیراندازي می دژرخنه یا شکافی باریک در دیوار سنگر یا  .2
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  بوسید...پشت سرش ایستاده بود و گردنش را می
که نکنم، همهطور که تالش میهمان کـس وا را عمیق  هاي اینکردم ـس ور کردم تا رابتـس ورتر، و  تر، پررا تـص ـش

تر دوسـت بدارم، و شـاید به این دلیل که حد و مرز اندوه براي کسـی که فقط ده سـال دارد، گسـترده  امیدانهنا
نیســت. رویاهاي احمقانه به من کمک کردند کبوترها و مرگ شــویل را فراموش کنم، حتی شــاید اگر در آن  

  کردم. با آن پدر یهودي به ایوان نیامده بود، این کشتارها را هم فراموش میلحظه کوزما همراه 
ن بود، یک طرف چراغ کج بود، این چراغ  زمانی که آن یدند، غروب بود. روي ایوان چراغ کوچکی روـش ها رـس

  مزاجِ گرمابه و گلستان بدشانسی.کوفتی، این رفیقِ دمدمی
د، گفت: «بهکوزما به محض این اندم . . . حاال آنجا خیلی  پدربزرگ لباس که وارد ـش می خوبی پوـش هاي رـس

  ام، بگذارید براي پیرمرد ذکر بخواند ...»خوابد. و ببینید از کنیسه یک نفر را آوردهتیپ میخوش
  حوصله، پدر یهودي، اشاره کرد.و کوزما به آن خادم بی

ــب مزاحم  ـخادم برود پی ـکارش، هـمه  نگهـبان ـبا محـبت گـفت: «بـگذارـید کمی گرـیه و زاري کـند ... اگر ي شـ
  شود ...»خدا می

ـــتهکوزما با بینی زیـبا ــکسـ ـــتانهي شـ ـــتاده و کم اش که از هـمه طرف پیچ خورده بود، در آسـ کم  ي در ایسـ
ور و هیجانی بیمی ت با ـش ت، اما پدر حرف  مرز توضـیح بدهد که چطور آروارهوحد خواـس هاي مُرده را بسـته اـس

  .پیرمرد را قطع کرد
  دهم ...»پدرم گفت: «جناب پدر اگر لطف کنی یکی دو نماز براي متوفی بخوانی، به تو پول می

ترسم پولی ندهی»، صورت زودرنج ریشویش را روي رومیزي  پدر یهودي با صدایی خسته جواب داد: «اما می
کنی، و آنجا با پول من    ترســم پولم را برداري و با آن به آرژانتین، به بوینس آیرس، فرارگذاشــت و گفت: «می

هاي  طور که داشـــت مدام لب فروشـــی»، و همینکار عمدهوبیندازي ... کســـبفروشـــی راهکار عمدهوکســـب
را از روي میز به طرف خودش کشــید. در روزنامه گزارشــی از    پســر میهني  جوید، روزنامهتحقیرآمیزش را می

  ي آزادي آمده بود. اکتبر تزار درباره 17ي بیانیه
بیه هجی کردن میپدر یهودي کلمه یهها را با دقتی ـش هروندان روـس طور که  ي آزاد ...» و همانخواند: «... ـش

ي آزاد، رسـتاخیز روشـن  د: «شـهروندان روسـیهجوید، ادامه داداشـت ریشـش را که در دهانش چپانده بود، می
  عیسی مسیح به شما نزدیک باد ...»

آلوده و ـبا لحنی  خورد. ـخادم روزـناـمه را ـبا ـحالتی خوابوَري پیش روي ـخادم پیر بود و تـکان میروزـناـمه ـیک
هاي  کرد. تکیه میهاي عجیب و غریب تلفظ  هاي روســی را که بلد نبود، با تکیهخواند و بعضــی واژهآهنگین می

اش به بندرگاهی  پوـستی آفریقایی بود که تازه از ـسرزمین مادريپدر یهودي ـشبیه طرز ـسخن گفتن مبهم ـسیاه
  در روسیه رسیده است. تلفظش حتی مادرم را به خنده انداخت.

رم  کنم ... داشـکل به سـمت بیرون خم شـد و با صـداي بلند گفت: «دارم گناه میمادر از سـرسـراي گنبدي
  اي هستند؟»طور خانوادهتان چهکنید و خانوادهطور زندگی میتر بگویید ببینم چهخندم، پدر ... دقیقمی
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ي چیز دیگري از من  هایش درآورد، گفت: «دربارهکه ریشش را از میان دندانپدر یهودي زیر لب و بدون این
  بپرسید» و به خواندن روزنامه ادامه داد.

در یهودي،   د از ـپ ارهبـع ت: «درـب درم گـف اق. در ـپ ــط اـت ت بیرون، وسـ د»، و رـف ـــی ي چیز دیگري از او بپرسـ
ها  ها دیده شد و چشمزدند، ناگهان انحرافی به سمت حدقهي اشک به ما لبخند میهایش که از میان پردهچشم

  توانست آن را ببیند، ثابت ماندند. کس دیگري نمیاي که هیچبر نقطه
ـشد، گفت: «واي! ـشویل!  ي گریـستن میدایی یکنواخت، ـساختگی و ـصدایی که آماده«واي! ـشویل»، پدر با صـ 

  مرد نازنین ...»
رـسید،  با خلـسه در هم فرو ـشکـست. داـشت خودش را  تر به نظر میها، جديـصورت پدر که با گرفتگی عـضله

ــت همانبراي زار زدن آماده می ــپاري  طور که بیوهکرد، درس ــم خاکس زنند یا مثل  زار میهاي یهودي در مراس
ــتناکی زار بزند و مادر  خواهد بهاند. دیدیم که میهایی که گرفتار بدبختیها در مراکش، پیرزنپیرزن طرز وحشـ

  پیشاپیش به ما هشدار داد.
ي شــوهرش  کنان گفت: «مانوس»، ســرش را روي ســینهشــد، البهتر میمادر که داشــت هر لحظه آشــفته

هایش  کشد. چرا صداي ضعیف سکسکهیمان دارد رنج میکردن، «ببین چطور بچه  گذاشت و شروع کرد به گریه
  شنوي، براي چی مانوس؟»را نمی

  اش پر از اشک بودند.هاي خالی از زندگیو پدر ساکت شد. چشم
  توانم بگویم، راکهیل، چقدر براي شویل ناراحتم ...»با ترس گفت: «راکهیل، نمی
  وانی آب برگشت.پدر به آشپزخانه رفت و با لی

کند، درست  ... این آب را بخور که به تو کمک می  هنرمند توجه پدر یهودي به من جلب شد و گفت: «بخور،  
  کند ...»ها کمک میمثل عودسوز که به مرده

ینه که کردم. یک گوریدگی از ـس کـس ادقانه بگویم، آب هیچ کمکی به من نکرد. خیلی تندتر ـس ام بیرون  و، ـص
ــایند بود. ورم نفس میویم ورمی باال آمده بود که لمسزد. روي گلمی ــید، پر از هوا  کردنش براي من خوش کش
د، حلقم را میمی یدند. مثل آبی که  ام میهاي زخمیریخت. درون ورم نفسام بیرون میپیمود و از یقهـش جوـش
ام  ي زندگی قبلی همهدرازي که در شـب من دیگر آن پسـر گوشهاي نیمهجوشـیدند. و نزدیکیجوشـد، میمی

پیچد، تبدیل شده بودم. مادر که  بودم، نبودم. با غلتیدن در استفراغ سبز خودم به توپی که از درد به خودش می
  تر، رفت کنار رابتسواي جدي.اندامبلندتر و خوشخودش را در شالش پیچیده بود، قد 

ــدایی بلـند و آهنگین گـفت: «گالیـناي عزیز ... چـقدر ت تان را به ي خانوادهو و نادیاژدا ایوانونا و هـمهمادر با صـ
  ام گالیناي عزیز ...»زحمت انداختیم، خیلی شرمنده

ا گوـنه ــالش را براي  ـمادر ـب ا عجـله ـبه طرف من آـمد و شـ ا را ـبه طرف در ـهل داد، بـعد ـب ــوزان ـگالیـن ـهایی سـ
  هایم، در دهانم فرو کرد.فرونشاندن آه و ناله

  عزیزم ... شجاع باش، بابل بینواي من، بخاطر مامان شجاع باش ...» آرام گفت: «شجاع باش پسر



179 

 

ا حتی اگر می ل نمیاـم ل کنم، تحـم ــتم تحـم ت نمیتوانسـ اـل ــالً خـج دم. روي  کردم، چون دیگر اصـ ـــی کشـ
افتادم روي زمین، اما چـشم از گالینا برنداـشتم. بدن این زن  خواب از این دنده به آن دنده ـشدم، داـشتم میرخت

خواـستم براي همیـشه ـسرنوـشتش  پیچید؛ با عـصبانیت بر ـسرش فریاد کـشیدم، میلرزید و به خود میمیاز ترس  
رش فریاد   ق، بر ـس ترین اعمال نیروي عـش ایت، با بیـش ت بگیرم؛ اگرچه از پا افتاده بودم، اما با حس رـض را در دـس

 کشیدم. 
الم بود. صـبح  این د. آن زمان ده ـس روع ـش ک بردند. نسـلچنین بود که بیماري من ـش ی  من را نزد پزـش کـش

  ادامه داشت، اما ما را اذیت نکردند. پزشک که مرد چاقی بود، فهمید که من بیماري عصبی دارم.
ــود و در مـیان یهوديـها دـیده میگـفت: «این بیـماري فقط در بین یهودي ـها ـبه آن مبتال  ـها هم فقط زنشـ

  شوند».می
  

  
  

بیماري عجیبی دارم، بسـیار تعجب کرد. به ما گفت در نزدیکترین زمان  پزشـک از این که فهمید من چنین  
  ممکن به اُدسا و نزد پزشکان حاذق برویم، و آنجا منتظر هواي گرم و شنا در دریا باشیم.

ــا رفتم تا در خانه ــخُک و  -ي پدربزرگ لیويو همین کار را کردیم. چند روز بعد همراه با مادرم به اُدس ایتس
اي باگ  هاي قهوهمان را شـروع کردیم، و ظهر بود که آبنم. صـبح با کشـتی بخار سـفر دریاییعمو سـیمون بما

ایتـسخُک دیوانه  -ي لیويجاي خود را به تالطم ـسبز خروـشان دریا دادند. پیش روي من درهاي زندگی در خانه
ال از کودکی د و براي همیشـه با نیکاالیف، جایی که ده ـس ، وداع کردم. و حاال، آن  ام را گذرانده بودمگشـوده ـش

دهند، و علت افتادن نابهنگام و  ام میهایی را که شــکنجهي بیماريآورم و ریشــههاي غمگین را به یاد میســال
 کنم. ها پیدا میام در سراشیبی را، در آنهولناك زندگی
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  روزهاي خوشی 

  ساموئل بکت

  ترجمه : صفورا هاشمی چالشتري 
   

  

  مانتال بخوانید: ي ادبی آنتیي قبلی گاهنامهنامه را در شماره نمایش ي اول این پرده 

  مانتال ي آنتیي دوم گاهنامهشماره

  
  ي دوم       پرده

  

  صحنه مانند قبل است.
اش بسته است. سرش را نه هايوینی تا گردن در تپه فرو رفته است. کاله بر روي سرش و چشم

نه خم کند و نه بلند کند. در تمام  می بازي، صورت، بدون حرکت و بهتواند بچرخاند و   طول 
  شود.گونه است که گفته میها همانسمت مقابل است. حرکت چشم

  خورد. تیر در سمت راست وینی روي تپه به چشم میکیف و چتر آفتابی مانند قبل هستند. هفت
زند. وینی فورن چشم صورت گوش خراش و با صداي بلند زنگ میسکوت طوالنی. ساعت به

  شود. سکوت طوالنی.شود. او به سمت جلو خیره میکند. زنگ متوقف میاش را باز میهاي
  

بندد. ساعت با صداي اش را میهايمکث طوالنی. وینی چشموینی: سالم بر تو، اي نور مقدس. (
شود. وینی کند. زنگ متوقف میاش را باز میهايچشم  فورازند. او  خراش زنگ میبلند و گوش

) یکی هنوز  زند. مکث طوالنی.زند. لبخند نمیاي میشود. لبخند طوالنیمت جلو خیره میبه س
انگیزه.  گم خیلی شگفت) این اون چیزیه که من می مکث.پاد. (می  ومن) هنوز  مکث.کنه. (داره منو نگاه می

چشممکث.( (تو)  من.  فراموشمکث.چشم  سطر  اون   () بود؟  چی  چشمنشدنی  سمت مکث.  به   ها 
شه از زمان حرف زد؟  می  ز) هنو ها به سمت جلو.مکث. چشم) ویلی. (مکث. بلندتر.) ویلی. (راست.

https://antimantal.com/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%da%af%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88%db%8c/
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شه  ) میمکث.. ( مه) صدات رو هم نشنید مکث.م. (ه) ویلی، باید بگم که خیلی وقته تو رو ندید مکث.(
() من که میمکث.بگم؟ ( (لبخند.گم.  مونده که  چیزهاي خیلی کمی    )بدون لبخند.) مث همیشه! 

(می زد.  حرف  موردشون  در  میمکث.شه  آدم  همه)  از  (تونه  بزنه.  حرف  بشه.  مکث.چی  که  هرچی   (
کردم که باید یاد بگیرم تنهایی حرف بزنم.  فکر می قبالهاگم ) میمکث.کردم ... (ها فکر می) قبالمکث.(
بدون ) نه، نه. (با لبخندي بیشتر.(  ) اما نه.لبخند.) منظورم اینه که با خودم، تو این بر بیابون. (مکث.(

بقیه، شکی نیست که تو مردي، یا رفتی و  مثلبته، بدون شک تو مردي، ا )مکث.جایی. () تو اونلبخند.
هم  فه  ) کیها به سمت چپ.مکث. چشمبقیه، ولی اهمیتی نداره، تو اونجایی. (  مثو ترك کردي،  من

ببینمش. ( همون جاس، مث همیشه، می ویلی،  ها به سمت راست. بلندتر.ممکث. چش تونم    کیفه) 
اون  کیفهاونجاس، مث همیشه، همون   (.و به من داديکه تو  تا برم خرید.  ها به سمت چشم  مکث... 

کردم.  دعا می  قبالها گم  ) میمکث.کردم. (ها دعا میال) قبمکث.) کدوم روز؟ (مکث.) اون روز. (جلو.
این کارمکث.( اعتراف کنم که  بله، باید  ) نه، نه.  با لبخندي بیشتر.) نه حاال. ( لبخند.کنم. (رو می  ) 
) من که همیشه  مکث.د. (آ... حاال... عجب مشکالتی برا ذهن آدم پیش میقبال )  بدون لبخند. مکث.(

م، و یکی دیگه هم  ام، همینا) من اینمکث.ولی همونی هم نیستم که هستم. (  _همین بودم که هستم
) چیزهاي خیلی کمی مونده که میشه  مکث.م. (اها اون ، بعضی وقتامها اینوقت) بعضی  مکث.هستم. (

) و هیچ حقیقتی هم توي  مکث.) هر چی که بشه. ( مکث.تونم بگم. (در موردشون حرف زد، همه رو می
(هیچ نیست.  () دستمکث.جاشون  (مکث.هام.  بدن من.  (مکث.)  بدن؟  مکث.) کدوم دست؟  ) کدوم 

به سمت راست،   هاچشم) ویلی من! (شدید.  ناگهان با تاکید) کدوم ویلی؟ (ث.مک ) ویلی. (مکث.(
دونم،  خب، نمی) آه، خیلیها به سمت جلو.مکث. چشم) ویلی! ( بلندتر.  مکث.) ویلی! ( زند.صدا می

..  .ها... حاال ) آه، بله... قبلنمکث.خوام. (و میدونم مطمئن نیستم، ولی خدا رو شکر، من هم همیننمی
) اما این مشکل  مکث.براي ذهن آدم. (  رعجب دردس   ش همین...ههاي راش... چارلی... دیدارها... همرختد

 ) نیست.  (لبخند.من  حاال.  نه  بیشتر.)  لبخندي  ( با  نه.  نه،  وینی   بدون)  طوالنی.  مکث  لبخند. 
 اش هايزند. وینی چشمخراش زنگ میاش را می بندد. ساعت با صداي بلند و گوشهايچشم

باز می باید چشمکند. سکوت.را  آرامش بسته می)  تو  که  باشن  آرامش... میهایی  بینن...  شن... توي 
() ولی نه چشممکث.( نه حاال. (لبخند.هاي من.  نه. ( لبخندي بیشتر.  با)  نه،  بدون لبخند. مکث ) 

هیچ    مکث.)ویلی؟ ()  مکث.کنی هواي زمین تموم شده؟ () ویلی، تو فکر میمکث.)  ویلی. (طوالنی.
  ) اصال مکث.) خوبه که تو خودتی، تو هیچ وقت هیچ نظري درباره هیچی نداري. (مکث.نظري نداري؟ (

)  مکث.کنم. () گاهی تعجب میمکث.ي زمین. () کرهمکث.) به هیچ وجه. (مکث.قابل درك نیست. (
) بعضی چیزها  مکث.زي. () از هر چی  مکث.مونه. ( ) همیشه یه چیزي باقی میمکث.شاید نه کاملن. (

) نه کامال.  مکث.ره. () که البته از بین نمیمکث.) حتی اگه ذهن هم از بین رفته باشه. (مکث.مونن. ( می
براي من. (مکث.( نه حاال. (لبخند.) نه  نه، نه. ( با لبخندي بیشتر.)  )  بدون لبخند. مکث طوالنی.) 

) فقط یه فرصت، اگه فقط یه فرصت مکث.دان. () سرماي جاومکث.امکان داره یه سرماي ابدي باشه. (
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مکث ) و حاال؟ (مکث.) آه، بله، خدا رو شکر، خدا رو شکر. (مکث.تونستم داشته باشم. (خوب دیگه می
(  ) بینیمکث.ام. () صورتطوالنی. ببینمش... ( ) میشود.کج می  وینیام.  )  در حال کج شدن.تونم 

لب و لوچه را زندگی... ابروهایی که تو خیلی دوست داشتی.... (  هاي بینی... نفسام... سوراخنوك بینی
زبان را بیرون ) اگه بیارمش بیرون... ( کند.را جمع می دوباره لب و لوچههام... ( ) لبجمع می کند.

دوباره زبان را بیرون   و بیرون بیارم... ( ام رو... که تو خیلی دوست داشتی.... اگه من اونزبون ) آورد.می
ام... ابروهام... شاید هم فکر و  احتماال پیشونی  )  کند.می  ها را باز چشمام رو... (  نوك زبون  ) آورد.می
(لهخیا چپ.چشم...  سمت  به  گونهها   (  ) نه...  راست.چشمهام...  سمت  به  (ها  نه...  باد لپ)  را  ها 
) نه... دیگه  کند.ها را باد میچپ، دوباره لپ  متها به سچشم. (..) حتی اگه من پوف کنمکند.می

) نیستن.  همینه. (ه) همبه سمت مقابل.  هاچشممث گل رز  (مکث.ش  البته کیف...  و  ها به چشم) 
)  بندد.می  ها راها به سمت مقابل. چشمچشمست. (ه) شاید کمی محوه... اما خود کیفسمت چپ.

ایی که تو اون روز به من دادي...  ) چتر آفتابیسمت راست.ها به  چشمالبته زمین و آسمون هم هستن. (
) کدوم  مکث.کدوم روز؟ (  ) ها به سمت مقابل. مکث.چشم... (نیزار روز... دریاچه...  ) اونمکث.وز... ( راون 

) با مکث طوالنی. چشمنیزار؟  بسته. ساعت  بلند زنگ می  ها  . زند. چشمصداي  باز. سکوت  ها 
تونم ببینمش.  ، من میآدمی) ویلی، تو برونی رو یادت  مکث.) برونی هم هست. (راست.ها به سمت  چشم

ها به مکث. چشمجاست. () ویلی، برونی اونمکث طوالنی.جاست، کنار من. () ویلی، برونی اونمکث.(
ونن،  بم  ها وا) وقتی واژهمکث.ها؟ (کار باید بکنم بدون این  ) من چیمکث.همینه. (  ش همه) سمت جلو.

سکوت ام رو ببندم و هیچی نگم و به جلو خیره بشم! () دهنمکث.ار کنم؟ (ک ها من باید چی بدون این
) آه، بله، خدا رو شکر، خدا رو شکر.  مکث.تونم. () نمیدهد.انجام می حالی که این کار را  طوالنی در

میبا صداي آهسته.  مکث طوالنی.( رو  صداهایی  گاهی   ( ) با صداي   حالت گوش   بهشنوم.  دادن. 
کنن...  ها به من کمک میان، اون) این خودش یه نعمته، این صداها نعمتمکث.) اما نه همیشه. (عادي.

) بله، وقتی صداها هستن، اون روزها، روزهاي  بدون لبخند.) مث همیشه! ( لبخند.تو تمام طول روز. (
روزهایی که صداها رو میمکث.ان. (خوشی  () فمکث.شنوم.  قبال  (می  کر)  فکر  ) میمکث.کردم...  گم 

) منطقی  بدون لبخند.) نه، نه. ( با لبخندي بیشتر.) اما نه. (لبخند.ها توي سرم هستن. (کردم اینمی
اش رو.  ) نه همهمکث.) نه هنوز. (مکث.ام رو از دست ندادم. () من عقلمکث.) عقالنی بود. (مکث.بود. (

هاي سنگ،  ) مث صداي ریختن پارهمکث.) صداها هستن. (مکث.مونده. (کم از عقلم هنوز  ه  ) یمکث.(
) توي کیف،  مکث. با صداي عادي.) ویلی، این چیزها هستن. (مکث. با صداي آهسته.ها... (سنگ ریزه

گم، اشیا  ) آه، بله، اشیا زندگی خودشون رو دارن، این اون چیزیه که من همیشه میمکث.بیرون کیف. (
ه  ئ) انگار چاقومکث.) صداي زنگ. (مکث.ي منو ببین، به من نیازي نداره. () آینهمکث.زندگی دارند. (

)  مکث... (. ) بارهامکث.گرفت. (    اششه نشنیده) نمیمکث.) مث یه زخمه. (مکث.ره تو بدن. (که فرو می 
و بیدار شو،   اش بگیر، وینی، زنگ رو نشنیده بگیر، توجه نکن، فقط بخوابم بارها گفتم که ، نشنیدهگیم

خواد، یا  ها رو باز کن و ببند، هرجوري که دلت میخواد، چشمبخواب و بیدار شو، هرجور که دلت می
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فکر می که  (هرطوري  بهتره.  فقط همین.  ) چشممکث.کنی  ببند،  و  باز کن  وینی،  ببند،  کن.  باز  رو  ها 
)  مکث.) حاال چی؟ (دون لبخند. مکث.ب) نه، نه. (با لبخندي بیشتر.) نه حاال. ( لبخند.) اما نه. ( مکث.(

البته که وقتی همهمکث طوالنیویلی، حاال چی؟ ( بین بره، قصه.)  از  )  مکث.من وجود داره. (  يچی 
از درون رحم شروع میشه، همون  بدون لبخند.) یه زندگی طوالنی. ( لبخند.ي یه زندگی. (قصه ) که 

که بمیره از رحم مادرش خاطراتی داره، خاطراتی  ینشه، میلدرد قبل از اجایی که همیشه زندگی آغاز می
  ) مکث.ها یه عروسک بزرگ مومی گرفته. ( ) اون االن چهار تا پنج سالشه و تازگیمکث.خواهد داشت. (

) کامل.  لباس  دست  یه  چینمکث.با  پیراهن  کامل،  ست  یه  زیرپوش،  جوراب،  کفش،  دستکش.  )  دار، 
بند مرواریدي.  ) گردنمکث.حصیري سفید کوچولو با کش زیر چونه. () یه کاله  مکث.) تور سفید. (مکث.(
)  مکث.ره گردش با خودش ببره. (هاي چاپی که وقتی میدار کوچیک، با نوشته) یه کتاب عکسمکث.(

) خورشید هنوز باال نیامده  کند.سرایی میمکث. داستانشن. (هاي چینی آبی که باز و بسته میبا چشم
عقبی  عقب  پا وودستاش بود، چهارخواب تن) لباسمکث.ها پایین رفت... (ار شد، از پلهبود که مالی بید 

پله (تنهایی  بکند...  را  کار  این  نباید  هرگز  که  بودند  گفته  او  به  اما  رفت،  پایین  را  چوبی  )  مکث.هاي 
بهپاورچین لبآپاورچین  به درآوردن  کرد  و شروع  بازي شد  اتاق  وارد  پایین رفت،  اش.  اس عروسکرامی 

کرد،  ) مدام هم با او دعوا میمکث.اش. () خزید زیر میز و شروع کرد به درآوردن لباس عروسکمکث.(
)  زند.طوالنی، صدا می مکث) وینی، آروم. ( مکث طوالنی.(  ...) ناگهان یک موش مکث.(  ..در حالی که.

اهی طرز برخورد تو رو کمی  )  من گسرزنش و مالیم.  مکث. با حالت) ویلی! (مکث. بلندتر.ویلی! ( 
)  مکث.همه مدت عین سنگ خشکت زده باشه. (رسه که ایننظر میدونم، ویلی، بعید بهعجیب و غریب می

ناگهان ) ولی... (بدون لبخند.) نه حاال. (بیشتر.  با لبخنديجا. ( ) نه اینلبخند.) نه. (مکث.؟ (هعجیب
برات پیش  شود.مضطرب می امیدوارم مشکلی   () باشه.  به سمت راست، باچشمنیومده  صداي   ها 

) خدا رو شکر،  زند.خودش حرف می  ها به سمت مقابل، بامکث. چشمچی خوبه؟ () عزیزم، همهبلند.
)  دهد.مکث. ادامه می) ویلی، گیر کردي؟ (راست، با صداي بلند.  ها به سمتچشمبا سر نرفته تو! (

ي این مدت سخت نیاز  ) شاید اون همهسمت مقابل، با اندوه.ها به  چشمویلی، تو که گیر نکردي؟ ها؟ (
ها مطمئنا توي سرم  ) اما اون مکث.شنوم. () البته فریادها رو میمکث.به کمک داشته و من نفهمیدم! (

هاي  ) جیغمکث.) نه، نه، سر من همیشه پره از فریاد. (مکث. با قاطعیت.) ممکنه که... (مکث.هستن. (
) این اون چیزیه که  مکث.) مث باد. (مکث.رن. () بعد میمکث.ها میان. () اون.مکثدرهم و ضعیف. (

) آه، بله، خدا رو شکر، خدا رو شکر.  مکث.شن. () بعد هم تموم میمکث.انگیزه. (گم خیلی شگفتمن می
ود  ) خیلی زمکث.) ولی هنوز زوده که آواز بخونم. (لبخند. بدون لبخند.) حاال دیگه روز رفته. (مکث.(

) از طرف دیگه شاید هم بشه گذاشتش  مکث.باره، همیشه هم به این حرف رسیدم. ( آواز خوندن مصیبت
) تمام روز هم رفته.  مکث.و من هنوز آواز نخوندم. (  آدمی) زنگ خواب به صدا در  مکث.براي دیروقت. (

مدلی هم خونده نشده.  ) رفته، رفته که رفته، و هیچ آوازي از هیچ نوعی یا هیچ  لبخند.  لبخند. بدون(
) یه موقع به دالیل  مکث.طوري آواز بخونم... (تونم این) نه، نمیمکث.جا هست. () یه مشکلی اینمکث.(
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اما وقتش مناسب نیست، منم جلوشو می (نامعلوم، حس آواز خوندنم میاد،  ) یه موقع هم  مکث.گیرم. 
هیچمی یا  حاال  یا  وقتشه،  نمیگم، حاال  اما  (مکث.( تونم.  وقت،  نیست.  نت.  مکث.) حسش  یه  حتی   (

)  مکث.) غم بعد از آواز. (مکث.) ویلی، یه چیز دیگه هم هست، حاال که حرفش شد بذار بگم. ( مکث.(
) البته غم بعد  مکث.) نه؟ (مکث.اش کردي؟ () تا حاال تجربهمکث.ویلی، تا حاال باهاش مواجه شدي؟ (

عقیده باشی.  جا با ارسطو هم) ویلی، فکر کنم باید اینمکث.چیه! (دونه  ي جنسی رو که آدم میاز رابطه
) اما بعد از آواز...  مکث.رو شدن باهاش آماده باشه. (دونه و باید براي روبه) بله، چیزي که آدم میمکث.(
)  مکث.انگیزه. (گم خیلی شگفت) این همون چیزیه که من میمکث.کشه. () چیزي هم طول نمیمکث.(

(مستعمل   سطرهاي بیمکث.میشه.  اون  کجان   ( ) سنگینی  مکث.بدیل؟  باید  چرا  کن،  فراموشم  برو   (
برو و سایه برو فراموشم کن، چرا باید غصه خورد... با نشاط لبخند بزن...  ي یکی دیگه رو تحمل کرد... 

مکث. با یک انگیز لبخند بزن... بانشاط آواز بخون... (فراموشم کن... هرگز به صداي من گوش نده... دل
)  مکث.) بخشی. (مکث.اش رو. () آه، نه همهمکث.کنه... (هاي کالسیک رو هم فراموش می) آدم آهنگآه.

هایی باقی  انگیزه، یه بخشگم خیلی شگفت) این همون چیزیه که من میمکث.هایی یادمه. (یه بخش
) آه بله، خدا رو شکر،  مکث.. (هاي کالسیک، تا به آدم کمک کنه که روز رو بگذرونه مونه، از آهنگمی

(مکث.) و حاال؟ (مکث.خدا رو شکر. (  آقاي شوور، یا ) یادم میمکث طوالنی.) ویلی، حاال چی؟  آد... 
) را میکووکر.  بلند زنگ می  بندد. ساعت وینی چشم هایش  باز زند. چشمبا صداي  را  هایش 

اون یکی دستتو) دستکند. سکوت.می ازشون گذشته.  مکث.(  هاشون کیف هست.دست، تو  ) سنی 
(مکث.( نیستن.  هم  پیر  نیستن،  دیگه جوون  اونمکث.)  ایستاده)  میجا  من حرف  مورد  در  و  زنن.  ن 
هایی  گه، نگاه، بد شونه) مرده میمکث.ها. (اي هم نبودهي خودش، بد سینهگه، تو دوره) مرده میمکث.(

گه، اصال جوونی توي پاهاش هست؟  ) میث.مککنه؟ ( گه  پاهاش رو حس می) میمکث.هم نیستن. (
)  مکث.کشم، تو ازش بپرس. (گه، من خجالت می) میمکث.شه؟ (گه، اون زیر چیزي هم تن) میمکث.(

که اون زیر  ) اینمکث.که اصال جوونی توي پاهاش هست؟ () اینمکث.گه، چی ازش بپرسم؟ (زنه می
(  گه، خودت) زنه میمکث.شه یا نه؟ (چیزي هم تن بپرس.  خاطر  ) بهمکث. با خشمی ناگهانی.ازش 

با لبخندي ) اما نه. (لبخند.) برو به جهنم! (مکث. ادامه می دهد.عیسی مسیح، بذار برم، ولم کن! (
هاشون.  ) دست تو دست هم، با کیفمکث.شن. (ها دور میبینم که اون) میبدون لبخند.) نه، نه. (بیشتر.

جا رد شدن.  زادهایی بودن که از این) آخرین آدمیمکث.شن. (بعد محو می)  مکث.شن. () تار میمکث.(
) ویلی،  مکث. ادامه می دهد.) کمک. (مکث. با صداي آهسته.) و حاال؟ (مکث.) تا امروز. (مکث.(

)  مکث.) ناگهان یک موش... (گونه.روایت مکث طوالنی. با حالت) نه؟ (دهد.مکث. ادامه میکمک. ( 
زده شده بود شروع  اش باال رفت و میلدرد در حالی که عروسکش وحشتز پاي کوچکناگهان یک موش ا
  وینی دوباره جیغ (  _) و جیغ زد و جیغ زدکشد.نافذ و ناگهانی می  وینی جیغی(_به جیغ زدن کرد  

شان آمدند،  هاي خوابدوان با لباسکه همه دوانجیغ زد و جیغ زد و جیغ زد و جیغ زد تا این _) زند.می
مامان، بیب آنهابا،  و...  (بی  است...  افتاده  اتفاقی  ببینند که چه  تا  پیر،  شده؟  مکث.ي  ) خداي من، چی 
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بود. (مکث.( اما خیلی دیر شده  )  مکث طوالنی. با صداي کامال رسا.) خیلی دیر شده بود. (مکث.) 
)  مکث.مونده. (خب، وینی، دیگه چیزي تا موقع زنگ خواب ن) آه، خیلیمکث. با صداي عادي.ویلی. (

) چرا دوباره اینا مکث.و باز هم نکنی. ( _هات رو ببنديهات رو ببندي، باید چشمتونی چشموقت میاون 
کردم که هیچ تفاوتی بین یه  گم قبالها فکر می) میمکث.کردم... () قبالها فکر میمکث.گی؟ (رو می

گفتم، وینی،  ها میگم قبال) میمکث.گفتم... (می  ها) قبالمکث.ي بعدي وجود نداره. (کسر از ثانیه با ثانیه
و ) چرا اینمکث.ي بعدي وجود نداره. (تو تغییرناپذیري، و هرگز هیچ تفاوتی بین یه کسر از ثانیه با ثانیه

گم.  شون رو میشه مطرح کرد، همه) چیزهاي خیلی کمی مونده که میمکث.کنی؟ (دوباره مطرح می
) گردنم  خشونتی ناگهانی.  مکث. باکنه! (و اذیت می) گردنم داره منکث.م) هرچی که بشه. (مکث.(

من میداره  اذیت  (و  (مکث.کنه!  شد.  بهتر  آه،  خفیف.)  عصبانیت  ( با  داره.  دلیلی  هرچیزي  مکث ) 
) اما باید بازم حرف بزنم.  مکث.تونم حرف بزنم. () دیگه نمیمکث.تونم کاري بکنم. () دیگه نمیطوالنی.

تونم.  ) نه، یه چیزي باید تو این دنیا حرکت کنه، من که دیگه نمیمکث.) مشکل همین جاس. (مکث.(
تونه تاریکی ابدي  ) این میمکث.) اون سطرهاي ابدي کجان؟ (مکث.) یه دم. (مکث.) یه نسیم. (مکث.(

) بیمکث.باشه.  سیاه  شب   () فرصت خوبمکث.پایان.  یه  دیگه  بار  یه  اگه  فرصت،  یه  فقط  داشتم.    ) 
(مکث.( شکرت.  هزاربار  خدایا  بله،  اوه،  طوالنی.)  (مکث  حاال؟  و  (مکث.)  چی؟  حاال  ویلی،    مکث ) 

) آخرین مهمون مکث.هاي بلورین. () جاممکث.) با اون شامپاین صورتی. (مکث.) اون روز. (طوالنی.
) کدوم  مکث طوالنی.(  ها.) نگاهمکث.هم چسبیده بودیم. () آخرین گیالس بود و ما بهمکث.رفته بود. (

)  مکث.) بخون. (مکث.شنوم. ( ) من فریادها رو میمکث طوالنی.) کدوم نگاه؟ (مکث طوالنی.روز؟ (
  ت رو بخون. ي همیشگیوینی، اون ترانه

  

دهند. سر ها به سمت راست تغییر جهت میسکوت طوالنی. ناگهان صداي بلند زنگ. چشم(
گوشه و  راست  سمت  در  ظاهر ویلی  تپه  چهاردستمی  ي  میشود.  راه  که وپا  حالی  در  رود، 

با ایی، کت رسمی فراك، شلوار راهي استوانههاي رسمی پوشیده است. کاله مردانهلباس راه، 
ي نبرد هاي دورهپشت به شکل سبیلهاي سفید در دست. با سبیل خیلی بلند و پردستکش

بریتانیا. ویلی می کند. او از ها را مرتب میشود، سبیلیایستد، به سمت مقابل خیره مسفید 
می بیرون  کامال  تپه  به سمت چپ میکنار  نگاه چرخد، مکث میآید،  به وینی  و  باال  به  کند، 

گرداند، به ایستد، سر را به سمت جلو برمیرود، میوپا به جلو میکند. ویلی روي چهاردستمی
کند، کند، کاله را مرتب میرا صاف می کند، کرواتها را نوازش میشود، سبیلمقابل خیره می
کند. ویلی حاال خیلی دارد، و به باال به وینی نگاه میایستد، کاله را برمیرود، میکمی به جلو می

اش هنگام نگاه کردن به از مرکز صحنه دور نیست و در میدان دید است. در نگاه داشتن کاله
  ) کند.باال ناتوان است و سر را به سمت زمین خم می
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) یاد اون روزي افتادم که اومده بودي  مکث.) چه عالی، سرافرازمون کردید! (آمیز.با لحنی تعارفوینی: ( 
ویلی به سمت ) وینی، من عاشقتم، مال من باش. (مکث.کردي. (و با ناله و زاري ازم خواستگاري می

) یه نگاهی به  رود.می  خنده ریسهوینی از  ) وینی، زندگی بدون تو مسخره است. ( کند.نگاه می  باال
ویلی سر را به زیر ) لبخندت کو؟ (مکث.هات کو؟ () گلخندد.هرهر میت شده؟! ( خودت بنداز! چه

که از  ) ویلی، یه فکري به حالش بکن، قبل از اینمکث.) اون چیه روي گردنت، سیاه زخم؟ ( اندازد.می
)  مکث.کردي؟ () تو تمام این مدت چیکار میکث.م) تمام این مدت کجا بودي؟ (مکث.پا درت بیاره! (
) گیر کرده بودي توي  مکث.قدر جیغ زدم؟ (خاطر تو چه) نشنیدي که بهمکث.کردي؟ (لباس عوض می

) (کند.مکث. ویلی به سمت باال نگاه میسوراخت؟  ) ویلی، مث  مکث.) آره؟ ویلی، به من نگاه کن. 
)  مکث.) اثري ازم باقی مونده؟ (مکث.چیزي ازم مونده؟ (  ) دیگهمکث.ها از دیدن من لذت ببر. (قدیم

) داري  مکث.) ولی تو خوب موندي. (اندازد.می  ویلی سر را به زیر دونی، نتونستم مراقبش باشم. ( می
) فقط  مکث.) نه؟ (مکث.کنی که بیاي این طرف زندگی کنی... شاید فقط براي چند وقت؟ (االن فکر می

وقت با  دونم، تو هیچ) آه، میمکث.) الل شدي؟ ( مکث.) ویلی، کر شدي؟ (.مکثاومده بودي که بري؟ ( 
ي  زنی، وینی من عاشقتم، مال من باش، و بعد از اون روز هیچی غیر از اراجیف اخبار روزنامهآدم حرف نمی
،  گمو میخب، چه اهمیتی داره، من همیشه این) اوه، خیلیها به سمت مقابل. مکث.چشمرینولدز نبود. (

) از روز نمونده. (مکث.به هر حال روز خوشیه ، یه روز خوش دیگه.  ) من  مکث.) وینی، دیگه چیزي 
ها به سمت ویلی چشم) نه؟ (مکث.) ویلی، تو تا حاال فریادها رو شنیدي؟ (مکث.شنوم. (فریادها رو می

ویلی به سمت یلی. () یه بار دیگه، ومکث.) ویلی، دوباره به من نگاه کن. (مکث.) ویلی. (گردد.برمی
(با خوشحالی.  کند.باال نگاه می آه!  ویلی، چهاست.  مکث. شوکه شده)  شده؟ هیچ)  رو  ت  تو  وقت 

ویلی ) عزیزم، کالهت رو بذار، آفتابه ، تعارف نکن، از نظر من عیبی نداره! (مکث.طوري ندیده بودم! ( این
سمت باالي تپه و به سمت وینی.   هکند به خزیدن ب می  آورد و شروعرا در می  هاکاله و دستکش

دست به تپه چسبیده  ایستد، با یکویلی میالعاده! () واي خداي من، چه فوقوینی، با حالت شاد.
) بجنب عزیزم، یه کمی تالش کن، من تشویقت  کند.دیگرش را به سمت وینی دراز می  است و دست

(می ( مکث.کنم.  دیگه؟  چیز  یا   ، منی  دنبال  تو  ویلی،  میمکث.)  من)  دوباره؟  خواي  باشی...  داشته  و 
(مکث.( دنبال چی هستی؟  تو  ویلی،  بود که میمکث.)  یه زمانی   () بگیرم.  )  مکث.تونستم دستت رو 

ویلی ) ویلی، تو همیشه نیاز مبرمی به کمک داشتی. (مکث.قبلش هم یه دفعه دستت رو گرفته بودم. (
  مکث. ویلی روي ) بررروووم! (کشد.ي زمین دراز میبا صورت به رو غلتد وبه سمت پایین تپه می

) ویلی، یه بار دیگه، یاال، من  کند.اش را به سمت وینی بلند میشود، صورتوپا بلند میچهاردست
می (تشویقت  اینمکث.کنم.   () نکن!  نگاه  من  به  با خشم.طوري  اینمکث.  نکن!  )  نگاه  من  به  طوري 

  ) ویلی، دیوونه شدي؟  دهد.مکث. ادامه میو از دست دادي؟ () ویلی عقلت رآهسته. مکث. با صداي(

  )سکوت.(
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  ) وین.  با صداي خیلی آهسته.ویلی: (

   

  ) شود.بیشتر می  شود وهاي وینی به سمت مقابل. حالت شاد ظاهر میسکوت. چشم(

حاال   ) تامکث.) به هر حال. (مکث.) آه، عجب روز خوشیه، چه روز خوشی در پیشه! (مکث.وینی: وین! ( 
  که بوده.  

ي خواند، صداي جعبهآرامی میکند، بعد بهسکوت. وینی با تردید زمزمه و شروع به خواندن می(
  ) آید.موسیقی می

  گرچه  

  خواهم  چه را که نمیآن

  تو بشنوي

  گویم نمی

  اما این رقص پرشور  

  گوید می

  عزیزم

  دوستم بدار   

  سر انگشتان تو  

  چه را باید بدانم  آن

  گویندبه من می

  گویم  برایت می

  آري، آري

  داري! تو هم مرا دوست می
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بندد. ساعت با صداي هایش را میرود. وینی چشمسکوت. حالت شاد در صورت وینی از بین می(
سمت زند، به  کند. وینی لبخند میهایش را باز میزند. وینی چشمبلند و گوش خراش زنگ می

زند و ویلی هنوز گرداند و لبخند میشود. وینی چشمهایش را به سمت ویلی میمقابل خیره می
کنند. دیگر نگاه میها به همزند. آنکند. لبخند نمیپا به سمت باال به او نگاه میوروي چهاردست
  ) سکوت طوالنی.

  

 شود.پرده کشیده می

  

   



189 

 

  

  

  

 

 مانتال آنتیلینک صفحات  

  
 وب سایت: 

www.antimantal.com 

 اینستاگرام: 

www.instagram.com/antimantal1 

 کانال تلگرام: 

t.me/antimantal1 

 توئیتر: 

twitter.com/antimantal1 

 یوتیوب: 

www.youtube.com/antimantal 

https://antimantal.com/
https://antimantal.com/
https://www.instagram.com/antimantal1/
https://t.me/antimantal1
https://twitter.com/Antimantal1
https://www.youtube.com/channel/UC61tBioDxqtvAhUH5zesz1A


190 

 

  

 

 


