
Print ISSN: 2676-6531 

Online ISSN: 2676-654x 

Journal of Research in Narrative Literature 
ps://rp.razi.ac.ir/htt 

 
 

Res. article 

Journal of Research in Narrative Literature, Razi University 

Vol. 9, Issue 2, Summer 2020, 39-53.  

Lacanian Reading of “The Mental Development of The Subject” in 

the Story Collection of Mandanipour’s “The Ultramarine Blue” 

Mohammad Amin Estahbanati Ehsani
*1

 

M.A. Student of Persian Language and Literature, The Scientific Center of Estehban 

Kheirolah Mahmoodi
2
 

Associate Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Human 

Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran 

Received: 09/27/2018  Accepted: 06/29/2020 

Abstract 
Whereas Lacan's theory of psychoanalysis, as a form of interpretation as well as a theory of 

language, identity, and subject, has had a profound effect on the literary studies; This study 

intends to analyze the short water stories of The Ultramarine Blue”as one of the open and 

interpretable texts in this criticism. The results show that in the darkest parts of the hero’s 

psyche in Mandanipour's stories, other small objects replace the image of the mother in order to 

alleviate the pain and suffering of this split, even if it is only temporarily; but these 

displacements will not heal the wound caused by that split; thus, the subject's search for finding, 

is ultimately accompanied by failure and depression, and hence all of the stories finish with 

sadness and despair. This despair is the product of the protagonist's awareness that the values 

that govern the symbolic system (in a progressive and modern society) are absurd and they are 

associated with the lack; therefore, it causes them to lose their dignity. They deeply want to 

return to the first stage, and they want the same union again, and to implement them, they turn 

to other small objects that fail in all of the cases; thus in these stories Lacan's idea that the 

subject can never attain that former union has been realized.  

Keywords: Lacan, Subject, Imaginary Action, Symbolic Action, Real Action, The Ultramarine 

Blue and Mandanipour. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .53-39صص ، 1399 تابستان، 2دورة نهم، شمارة 

 پور  مندنی آبی ماورای بحارداستان در مجموعه کانی رشد روانی سوژهخوانش ال

 1*احسانیاصطهباناتی محمّدامین 

 مدرّس مرکز آموزش عالی استهبان ،فارسی ادبیّاتزبان و کارشناسی ارشد 

 2خیراهلل محمودی

 ، شیراز، ایراندانشگاه شیرازادبیّات و علوم انسانی،  ةدانشکد ،فارسی ادبیّاتان و دانشیار گروه زب

 9/4/1399 پذیرش:  5/7/1397 دریافت:

 چکیده
مطالعات ادبی تأثیر  ۀای در باب زبان، هویت و سوژه در زمین  های تفسیر و هم نظریه از گونه کاوی الکان به عنوان یکیروان ۀاز آنجایی که نظری

های باز و قابل تأویل از منظر  پور را به عنوان یکی از متن  های کوتاه آبی ماورای بحار مندنی  است؛ این جستار بر آن است تا داستان بسزایی داشته

کوچاك دیگار    هاای  ، اُبژهپورمندنی های داستانهای  قهرمانهای روان  بخشترین  تاریكدهد در  میج نشان نتای این نقد تحلیل و بررسی کند.

ها، زخم ناشی از آن انشقاق را مرهم  جایی ا این جابهشوند تا بلکه درد و رنج این انشقاق ولو موقتاً قدری تسکین یابد؛ امّ جایگزین ایماژ مادر می

ها با حازن و یاأس    رو تمامی داستان شود و از این با شکست و افسردگی قرین می نهایتدر بنابراین جستجوی سوژه برای یافتن،  ؛نخواهند کرد

 ۀهای حاکم بر نظاام نماادین ردر یاك جامعا     ها به این نکته است که ارزش یابند. این یأس و نومیدی، محصول آگاهی قهرمان داستان پایان می

نخستین  ۀایشان عمیقأ خواستار بازگشت به مرحل .کند ها را دچار ضایعۀ حیث واقع می بنابراین آن ؛ستو باا فقادان همراه ا پوچ ی و مدرن(مترقّ

ورناد کاه در تماامی ماوارد ناکاام      آ هاای کوچاك دیگاری روی مای     کردن آن به اُبژه و برای عملی ندو همان اتّحاد دوباره را خواستارهستند 

 است. ق شدهتواند به آن اتّحاد پیشین دست پیدا کند، محقّ گااه نمی الکان که ساوژه هایچ ةها این اید این داستان بنابراین در ؛مانند می

 پور.  الکان، سوژه، امر خیالی، امر نمادین، امر واقع، آبی ماورای بحار و مندنی :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ. 1

حدود زیادی های وی نیز تا  بسط و گسترش اندیشه ،های فروید هستند ه اکثر روانکاوان، وامدار اندیشهاگرچ

ای   روانکاو طرد شده .( است1981-1901ر 1روانکاو و فیلسوف فرانسوی، ژاک الکان ةمرهون تعریف دوبار

فرانساوی   ۀباود،، جامعا   3المللای روانکااوی   ]زیر نظار انجمان باین    2که در بیرون از جامعه روانکاوی پاریس

، 5ل از سه بخش نهاد یاا ناخودآگااه  و متشکّ ای فردی روان انسان را مجموعه را بنیان نهاد. فروید 4روانکاوی

دانسات،   ای شخصی نمی دانست. یونگ بر خالف او، روان انسان را تنها مجموعه 7و من یا خودآگاه 6فرامن

دیگری در پسِ ناخودآگاه فردی وجود دارد کاه بسایار    ۀبلکه بر آن بود که عالوه بر سه بخش مذکور، الی

 :1386شاولتز،  ر.ک: ر اخودآگاه جمعی ناو  بشار دانسات   ن ۀوی آن را الیتر از آن است و  تر و ژرف  عمیق

پنجاه،  ۀتا اینکه ژاک الکان در ده تدریج دور گشت های او به گونه روانکاوی از فروید و اندیشه بدین. (113

شناسای   گیری از زبان الکان با بهره .(201: 1382 راباته،ر.ک: های فروید را مطرح نمود ر بازگشت به اندیشه

هاای فرویاد    شناسی حیوانات، دیدگاه نوینی نسابت باه اندیشاه   ی رفتارشناسی، فلسفه و حتّ ساختارگرا، جامعه

 عرضه کرد.

 ۀوجاود دارد کاه دارای هما   « خود ثابات »گرایان بر آن بودند که چیزی به عنوان   تا پیش از فروید، انسان

 رِ خاود  ترین افرادی بود که این تصاوّ   از برجستههای خوب، از جمله آزادی و اراده است. فروید یکی  ارزش

فروید به دنبال این  .(110 :1388 کلیگز،ر.ک: یکپارچه را زیر سؤال برد و ناخودآگاه را جایگزین آن کرد ر

پساند   هاای جامعاه   دیل باه خواساته  یابناد و تبا   سرکش ناخودآگاه، چگونه واالیش مینظر بود که این غرایز 

 باا  شادن ناخودآگااه   گیرد. در حقیقت او به دنباال چگاونگیِ جاایگزین     ن شکل میمدّشوند و در نتیجه ت می

می ی چیزی به نام رمان( تاوهّ  طور کلّ به»ا ثابت کرد که امّ ؛را پذیرفت رمن( بود. الکان این اندیشه خودآگاه

 .(111 :رهمان« باشد ناخودآگاه می ۀبیش نیست که بر ساخت

آبای   ۀدر تعدادی داستان کوتااه از مجموعا   الکان دربارة رشد روانیِ سوژه ۀدر این مقاله، کارکرد نظری
 ۀابتدا پیادایش و کاارکرد ادبای نظریا     شود؛ به این منظور و تفسیر می پور بررسی شهریار مندنی ماورای بحار

کاربردپذیریِ مفاهیم الکانی در نقد ادبی  شود؛ سپس بررسی می ویسیر رشد روانی سوژه از منظر الکان و 
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 شود. پور اعتبار سنجی می شهریار مندنی آبی ماورای بحار داستان در خوانشی از مجموعه

 . پیشینة پژوهش1-2

پور مرباو     هایی از مندنی  با بررسی مقاالت و منابع موجود، پژوهشی که به خوانش الکانی داستان یا داستان

از  ؛اند ه داشتهتوجّ پورمندنیهای  که به بُعد روانی داستان ندشو  مییافت هایی   پژوهش امّا؛ مشاهده نشد ،باشد

 اند به این نتیجه رسیده پور های مندنی  نمون در داستان پیشدر بررسی انوا  ( 1391محمدی و کریمی ر :جمله

های او هم از زمانی بسیار  نمون پیش ؛ چراکهها منحصر به فرد است نمون شدر استفاده از پی نویسنده رتبحّکه 

ماسات تاا داادق     و روح حااف  کاه حافظاۀ فرهناگ     شخصایّت دور است و هم از زمانی بسیار نزدیك؛ از 

آفریند که خواننده حاین   ها را آن چنان قوی و پیچیده می شخصیّت پور یازده سپتامبر. مندنیهدایت و واقعۀ 

 .دشو نمی شخصیّته منشأ خواندن داستان متوجّ

الکاان را در برخای دیگار از آثاار      ۀاشاره کرد که کاربرد ادبای نظریا   ییها  پژوهشتوان به  همچنین می

نشاان   الکاان  ۀنقد شاعر زمساتان بار مبناای نظریا      در( 1388رپاینده  :از جمله ؛اند  فارسی بررسی کرده ادبیّات

هاای راساتینِ    مغاایر اداول و ارز ش  را « سااحت نماادین  »ان ثالث در شعر زمستان از ساویی  دهد که اخو می

شاوند کاه او    متبلور می« حیث واقع»ز درفاً در ها نی ود  این ادول و ارزشداند و از سوی دیگر، خ انسانی می

پناه می بَرَد تا بلکه از ایان   «ساحت خیالی»به زده  حرمان ةسوژدر نتیجه  ؛واند به آن دسترسی داشته باشدت نمی

تاا انتهاا   » شاعر ( 1391ساعیدی ر های خودمدار را جباران کناد.    انسان ۀور در جامعطریق مافات زندگیِ دردآ

 است. بررسی کرده کاوی الکان  از منظر رشد روانی سوژه در روان سهراب سپهری را« حضور

 بحث. 2

 سیر رشد روانی سوژه از منظر الکان. 2-1

نمادین رنظاام نماادین(    ۀمرحل -2خیالی  ۀمرحل -1الکان فرایند رشد روانی سوژه را در سه مرحله بیان کرد: 

 امر واقع رحیث واقع( -3

شود و کاودک هار     د نوزاد آغاز میتولّ خیالی: از دیدگاه الکان این مرحله از همان روزهای نخستینِ ۀمرحل

ی تصوّری از خود، به عنوان موجودی مساتقل  طور کلّ بهپاره و گسسته دارد،  چند از اعضای خود درکی پاره

ر.ک: پنادارد ر   دارای هویت باشد، ندارد و پیوسته خود را با مادر و محیط اطراف، متّحد و یکپارچاه مای  که 

 .(143 :1368ایگلون، 

یان آن نیز در ماهگی و پا 18 تا 6خیالی( بین  ۀی از همان مرحلئحله ربه عنوان جزای: آغاز این مر  آینه ۀمرحل

دهااد و بااا ایاان تصااویر   خااود را در آینااه تشااخی  ماای ن تصااویر در ایاان دورا سااالگی اساات. کااودک 3

باه نظار   شاود.   کننده است و با خود او خلط می زمان این تصویر برای او بیگانه ا همکند؛ امّ داری میپن ذات هم
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: 1388هاومر،  ر.ک: شود ر با تصویر، الگوی سوژه پدیدار می شوندگی و شیفتگی الکان در این لحظه بیگانه

هاای نادرسات از     ت، کاودک باه هماین دریافات    ]و نیز هویّ «خود»شدن  ست که ساخته( و از این جهت ا45

کند که بار خاود    به هر حال سوژه رنوزاد( احساس می .(227: 1368 ایگلتون،ر.ک: ر بازبسته استوجودش 

می ط در بیرون از خود اوست و برخورداری او از بدنی تاام و زیار فرماان خاود تاوهّ     ا این تسلّامّ ؛ط داردتسلّ

رفتن، رفع تشانگی و گرسانگی و    هزندگی از قبیل را ۀت ناتوانی در انجام امور اولیبیش نیست؛ کودک به علّ

 ... همچنان وابسته به مادر است.

 نظام نمادین. 2-2

خواند، به   نمادین یا نظام نمادین می ۀای که الکان آن را مرحل  خیالی با گام نهادن در مرحله ۀهای مرحل  متوهّ

 ،ر از آرای سه اندیشمند برجستهاست که الکان در تدوین این مرحله، متأثّ الزمذکر این نکته رسد.   پایان می

 است. ( بوده1982( و یاکوسن ر1913سور ر(، فردینان دوسو1908یعنی لوئی استراوس ر

 ساخت نمادین از دیدگاه الکان. 2-2-1

تارس از  »ه جاای  با « فقادان قضای   »کردن  را با جایگزینفروید  ۀنمادین خود، فرضی ۀمرحل ۀالکان در فرضی

فت این نکتاه کاه وی فاقاد قضایبی     بودن خود را از راه دریا ثبچه آگاهی مؤنّدختر است. تغییر داده« اختگی

ه ایان نکتاه   ه با بودن خود را از راه توجّرآورد. در مقابل، پسر، مذکّ  چون برادر خویش است، به دست میهم

ایان دو   نمایاد. پاس آنچاه     دریافت مای  ،فاقد قضیبی همانند وی هستند یدیگر ۀدختربچکه خواهرش یا هر 

گرداناد، ناه تارس از اختاه شادن، بلکاه         رپسر و دختر( را از تمایز جنسی خویش با جنس مخالف آگااه مای  

 (.598: 1997، 1کاریك رمك است« فقدان»آگاهی از 

ط پدر شکل آمیزی توسّ  در کودک در پی منع از محرمالکان نیز همانند فروید بر آن بود که ناخودآگاه 

اما از نظر این ناخودآگاه که ساختاری شبیه به زبان دارد، قوانین حاکم بر آن همانند زبان، مبتنی بر  ؛گیرد  می

یاا واژگاان و   « دال»یاا خودآگااه آدمای میاان     « من»استعاره و مجاز جزء از کل است. از طرفی از دیدگاه او 

هاا    شاود. مادلول    کند، تقسایم مای    میای که واژه بر آن داللت   و پدیده ءیعنی شی ،«مدلول»تعبیرات لفظی و 

هاای وازده قارار     ت تحات تاأثیر ناخودآگااه و کاام    ها باه شادّ    لغزنده، شناور و غیر قابل سکون هستند و دال

که الکان  -« جایی هجاب»و « ادغام»های روانی   سازکارها و با استفاده از   اند. ناخودآگاه با چیرگی بر دال  گرفته

هایی که پایاان نادارد، سارگردان      اره و مجاز جزء از کل تشبیه کرده است، آدمی را میان دالها را به استع  آن

کند. هر واژه از نظر الکاان یاك پرساش و لغازش لفظای و تیاك زباانی اسات و ناخواساته پیونادی باا              می

 .(32: 1381اسحاقیان، ر.ک: رناخودآگاه دارد 
                                                                                                                                                              
1. Makaryk 
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 حیث واقع ة. مرحل2-2-2

« 1وچاك اُبژهاای دیگاریِ ک  » ۀل از مجموعا ای متشکّ محدوده، «ساحت نمادین»و « ساحت خیالی»ای در ور

کاودکی کاه هناوز    »ها نمادی از نخستین فقدان رجداشدگی از ماادر( اسات.    وجود دارد که هر کدام از آن

چاه نیازهاایش را   دارد و تماایزی هام میاان خاود و آن     شادگی جدایی نشده و فقاط نیازهاای ارضا   دچار این

الکان در قلمرو واقعی است. قلمرو واقعی، مرکزی رذهنی( اسات کاه    ۀگذارد، به گفت کند، نمی  برآورده می

رکلیگاز،  « به این دلیل هیچ غیبت یا فقادان یاا نباودی در آن قارار نادارد      ؛این وحدت اولیه در آن قرار دارد

به آن دسترسی پیدا کنیم توانیم   این حیطه برای همیشه خارج از دسترس ماست و تنها زمانی می .(116: 1388

حصار زبان در هم شکسته است و ساحت نمادین که جایگاه فقادان اسات، جایگااهی اسات انباشاته از      »که 

ای است که فرد بر اثر افسردگی، به معنا  دسترسی به آن در نزد الکان دوره وفور و فراوانی که بهترین زمان و

های خاود    تواند احساس  ولی نمی ؛برد  اعتقادی رسمی پی میهای   ط اجتماعی یا نظامهای مسلّ  باختگی ارزش

ا امّا  ؛های زمانی، بسیار کوتاه و گذرا هستند  ها و دوره  ها به زبان آورد. این لحظه  ها و نظام  آن ارزش ةرا دربار

شاوند؛ زیارا سااختگی باودن معناای معقاول جامعاه را آشاکار           همواره موجد احساس اضطراب در فرد مای 

به وجود آمدن چنین اضطرابی در نزد الکان موجد چیازی اسات کاه او آن را    . (37: 1382رپاینده، « ندک  می

 کند. کالم را نامنسجم و نا فهمیدنی مینامد. ناگفته نماند که این ضایعه،   می« حیث واقع ۀضایع»

 . دیگری کوچک2-2-3

ش از دنیاای وفاور خیاال و    ا گشاتن اجبااری  گونه که دیده شد کودک با ورود به دنیای نمادهاا و دور   همان

شود. کودکی کاه تاا پایش از ایان در دنیاای       دچار فقدان می ،پیشازبانی بود ةبودگی با مادر که در دور یکی

سااخت، اکناون بارای     ه مای کرد، میل بود و مادر تمام نیازهاایش را بارآورد    خیالی تنها چیزی که درک می

گشتن نام اشیا، به جای خاود   گردد که جانشین  کردن از طریق زبان میگشتن نیازش مجبور به تقاضا برآورده

اسات. ساوژه رکاودک( در     در این جا تقاضا جانشین میال شاده   ، خود نمود بارزی از آن است؛ بنابرایناشیا

کلیگاز،  ر.ک: حااد و یکپاارچگی اسات ر   دنیای نمادین همیشه به دنبال بازگشت به آن دنیای میل، وفور و اتّ

است، میل  خیالی که در این دنیای نمادینِ زبان از دست رفته ةبارزترین مصداق میل از آن دور .(123: 1388

ردر مقابال دیگاریِ بازره کاه هماین دنیاای        دیگریِ کوچاك  ةبه مادر است که الکان از آن به عنوان اُبژ

تلفیاق شاده و از تماایز میاان      کنند که با این اُبژه هاا،  افراد به نوعی تالش می ۀهم»کند.  نمادین است( یاد می

 .(123: همان« رخود و دیگری رهایی یابند
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هار آن  »شود کاه    کند و گفته می  گری می  های گوناگون جلوه  کوچك در حالت میل به مادر یا دیگریِ

 ةاُبژ پیشازبانی با مادر را در ضمیر ناخودآگاه سوژه رانسان( زنده کند، مصداقی از بودگی چه یاد مادر و یکی

 .(36: 1382رپاینده، « است کوچك دیگریِ

 آبی ماورای بحار. 2-3

است. این کتاب شامل چند  منتشر کرده 1382را در سال  آبی ماورای بحارداستان  پور مجموعه  شهریار مندنی

هاا را در پای     آن هشتاد خورشیدی هستند. نویسنده ۀهای خاص و متمایز ده  داستان کوتاه است که از داستان

اسات کاه غالا      . این رویکرد تا بدانجا پیش رفتاه است شمول نوشته  یازده سپتامبر و با رویکردی جهان ۀواقع

مانناد زن یاا مارد    رجسامی اشاخاص    های  اشخاص فاقد هویّت ملی و نژادی هستند و خواننده تنها به ویژگی

شان با دو برجی که در این حادثاه    گیت شغلی یا خانوادموقعیّ بودن( و در نهایت با ارتبا جوانبودن، پیر یا 

پور نمودی چشمگیر دارد، تالش برای یاافتن    های کوتاه مندنی  آنچه در داستان» .دشو  نابود شدند، مواجه می

ت کردن فرم به شاناختی تاازه از واقعیّا    خواهد از راه تجربه  فرم و لحن مناس  با مضمون داستان است. او می

کناد.    ی را تجرباه مای  هایش برای آفرینش فضای مناس ، فرم و نثر خادّ  در خیلی از داستان رو  از این ؛برسد

کنند که از جایی شرو  شوند، فارود و    ی را طی نمیهیچ کدام مسیری خطّ ؛ای دارند  ها حرکتی دایره  داستان

ت، خااطره و  ریختۀ واقعیّا  ماوج پایان یابند. نویسنده قطعات دره ۀفرازی را بگذرانند و پس از رسیدن به نقط

کناد و پاس از     زمان ذهنی شارو  مای   ةای بر روی دایر  از نقطه ؛چیند  کابوس را با نظمی درونی کنار هم می

ت، رسد. او برای پرداختن به وجوه گوناگون واقعیّ ت راوی، به مرکز ماجرا میهایی در ذهنیّ  رفت و برگشت

لیاه،  پاور در برخاورد اوّ    های کوتاه منادنی   داستان به همین دلیل ؛تاس زیر از انتخاب دناعتی پیچیده شدهناگ

تار باه هنگاام      ت ذهنی خواننده، او را باه مشاارکت فعّاال   الیّفعّ آیند و با طل ِ  خوان به نظر می  مشکل و سخت

 .(1059: 1383رمیرعابدینی، « کنند  خواندن متن دعوت می

 از منظر روانکاوی الکان آبی ماورای بحارداستان  مجموعه. 2-3-1

 ،های نوینی که فیلسوف و روانکاو فرانسوی قرن بیستم، ژاک الکان در علم روانکاوی به دسات داد   رهیافت

ای بر روی منتقادان و مخاطباان گشاوده      های تازه  باعث شد که در نقد روانکاوی برای بررسی آثار ادبی افق

تا  ندبرآن گاننگارند است،از جمله متون باز یا قابل تأویل  بحار آبی ماورایداستان  که مجموعه شود. از آنجا

 د.کننهای این مجموعه را از منظر روانکاوی الکان بررسی   برخی از داستان

 ها(  دریای باران)ها   چوپان برج. 2-4

انگی به چندگکشد، تالش برای تبدیل   را نیز یدک می« ها دریای باران» که عنوان دوم« ها چوپان برج»داستان 

شود رزن و  ها اشاره می به آن تا از روی جنسیّتنهها فاقد نام هستند و  شخصیّت وحدت است. در این داستان
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واقاع   درزن و مارد ادالی داساتان     .(همکار، زن خال به ل  و ...ری اشخاص فرعی نیز اسم ندارند حتّ ؛مرد(

ادلی داساتان کاه    ۀمای مردانه و زنانه رآنیما و آنیموس( یك وجودند. این مسأله به ویژه با بُن ۀدو جنب ةنمایند

طاور کامال در تناسا      باه  شادن(  آغوشی ریکی ترین مکان برای هم  یافتن نزدیك تالش این زن و مرد برای

ست. باا نزدیکای   ا رلذّت( 1سانس غایی در ژوئی لذّتاست. الکان معتقد است هدف ادلی سوژه رسیدن به 

شاود؛   تار ماای   ها به وحادت نزدیاك  د و روح آنشو رنگ می های فردی کم واقع، تفاوت ةها به گستر سوژه

نماادین   ةهای گستر تمرزها و محدودیّ ۀاند. هم چون همگی در پی هدفی یگانه در ناخودآگاه خود برآمده

حقیقت وجودی خود یعنای وحادت، پای    به افراد شوند و  های فردی است، زدوده می که تأکیدی بر تفاوت

ها در نیل به این هدف موجا  ایجااد    برند. آرزوی رسیدن به نهایت خوشبختی و ناکامی همیشگی سوژه می

ویاژه   زن و مارد و باه   ۀها با پیگیری رابطا  است. گفتار الکان در داستان چوپان برج های تلخ بشری شده تجربه

 ۀرد و فقط زن و مرد داستان قادر باه دیادن او هساتند( در رابطا    ماورایی دا ۀفرشته رکه جنب شخصیّتحضور 

 کند.  ها ددق می شخصی آن

ترین  همین امروز مناس »دهد:   با مرد از خود نشان می آغوشی همشتاب عجیبی برای  در ابتدا زن داستان

میال   ةدهناد  تواناد نشاان    این اشتیاق او می. (133: 1382، پورمندنیر «سالم و قوی... ۀموقع من است. یك بچ

گای و  ای و وحادت باا ماادر نشاان دهاد. زن از روزمرّ      آینه ۀپیش از مرحل ةبرای بازگشت به دور را ها سوژه

گسترة نمادین است که هم زن و هام مارد ناچارناد     ةقلو نمایندهای دو  نمادین بیزار است. برج ةقوانین گستر

زن  ۀری کنند. دیگرانی که رؤیای بازگشت به گذشات غال  اوقات خویش را در آن و در حضور دیگران سپ

 گیرند:  ی چنین رؤیایی را به سُخره میو حتّ و مرد داستان را خبر ندارند

 .میریم  ها می  ما یك فرشته دیدیم. گفت نیم ساعت دیگر همه اینجایی» 

 لبش هم دورتی بوده.ای. روژ تو همین حاال مرده» 

 .(133 :رهمان« کردن او را دست گرفتند سه نفر همکارش و مسخره ؛لبش اشاره کردند ۀو به گوش» 

آرزوی سااوژه را باارای بازگشاات بااه  ،م حضااور فرشااته و هشاادارهای ویزن و ماارد داسااتان بااا تجسّاا

خاود در دیگاری    ةشاد  گام  ۀکشند. ایشاان هرکادام باه دنباال نیما      های درخشان پیشین به تصویر می گذشته

گااه   ای کاه از تکیاه   از منظر الکان، هر سوژه در جساتجوی دیگاری اسات. ساوژه     .دنتا تکامل یاب دنگرد می

چاون   ؛رساد  گاه به این هدف خود نمی نیافتنی خود است و هیچ ل دستمکمّ ۀنخستین جدا شده به دنبال نیم

اق همچنان که در این داستان نیز هنگامی که زن و مارد باا اشاتی    ؛ه دورتر قرار داردپلّ خواست او همواره یك

                                                                                                                                                              
1. Jouissance 



 1399، تابستان 2فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة نهم، شمارة  46
 

د تاا اشاتیاق و امکاان    نا ریز فارو مای   ،نمادین را دارناد  ةگستر ۀها که جنب برج ،دجوین هم را میودال  ،شدید

 ی از بین رود و تنها حسرتی بر جای بماند:ها به کلّ  ودال آن

 اند... های آخرشان را داشته هایی که مثل ما عاشق هم نبودند، اقل کم لحظهآن» 

 زانویش، گفت: روی پوست داف کوچك ۀبه یك دان خیره هر دو نشستند زمین. زن 

 ماند؟ کشند بیرون ... دیگر چه اعتمادی می ل آدم را از قرار و مدار خودش میخیا 

 (143 :1382 پور، مندنیر ...«آورد یا باران  و معلوم نبود باد ددای باران را می 

وی در  ةشاد  پیرامون است. تمام آرزوهای سرکوببیانگر بیزاری او از الزامات  تنهایی زن در این داستان

ماناد   انسان است و در نهایت تنها چیزی که بااقی مای   ةشد آوردن دنیایی خالده شده که بهشت گم دست به

ای است که نه تنها در روان او، بلکه در ناخودآگاه جمعی بشاری   شده های سرکوب افسوس نرسیدن به عُقده

 است. ثبت شده

 است:« من»ضمیر  به جای «ما»ن داستان کاربرد فراوان ضمیر ه در ایل توجّیکی از نکات قاب

 .(133: همانر «ما یك فرشته دیدیم» 

 .(138 :رهمان «خواستیم یك بچه ... شاید برای این که می» 

 .(142 :رهمان «شاید خواسته زجرش را نفهمیم»

 .(142 :رهمان «کرد یك چیزی بهمان بگوید انگار سعی می» 

 .(143 :رهمان «ا برای نجاتمان، خوب بوده ...های آخرمان با هم، تقلّ لحظه» 

سادگی قابل توجیه است. سوژه در جساتجوی تکامال خاویش در     رد این ضمیر با مفاهیم الکانی بهکارب

یاباد کاه فقادان     ند و ایان زنجیاره تاا جاایی اداماه مای      ل خویشدیگران نیز در جستجوی مکمّ ؛دیگران است

ها در ناخودآگااه خاود درد    شود. تمام سوژه ت میترین مشکل بشریّ ل از زندگی، تبدیل به مهمرضایت کام

 مشترک دارند. 

 شکن(عدنحلزون )خراش  چکاوک آسمان. 2-5

یاازده ساپتامبر    ۀرا تحت تاأثیر واقعا   آبی ماورای بحارپور کتاب   گونه که پیش از این اشاره شد، مندنی همان

ساقو  ماردی    بار مبناای  « شاکن حلازون عادن  »خراش باا عناوان دوم    نوشته است. داستان چکاوک آسمان

شاود. ساقو     ه از منظر پدر و مادر کهنسال وی بدین قضیه نگریسته مای که البتّ است سیاهپوش از باالی برج

قدر ذهن او کند که این حادثه چ  ان میهمین کتاب بی در آخر . ویاست بوده پور  برای مندنی ای ویژه  دغدغه

 ت، آن مرد خودش را به پایین بیندازد:است. چرا باید در آن موقعیّ را به خود مشغول کرده
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م را: ا لین تصویری که از ماجرای یازده سپتامبر دیدم و احساس و حیرانای رود اوّ  من هیچ وقت یادم نمی»

هاای    بادون دسات و پاازدن    ،آن مارد سایاهپوش را  هایم دریده، خیره به تلویزیون، شاهد بودم ساقو     چشم

« را نوشاتم « حلازون باه شاکل عادن    »تا  کرد  معمول و احتماالً با سکوت ... تصویر این مرد ساقط رهایم نمی

 .(195: 1382 پور، مندنیر

برج ساقو    پوشی که ازمرد سیاهر هنگامی که پسردر تحلیل این داستان باید به این مسأله اشاره کرد که 

ت شاود کاه از دیادگاه پادرش عاین واقعیّا       مواجه می با زندگی تلخی گذارد، نمادین می ةپا به گستر کرده(

قوی و نیرومند ساازد. پادر    شدن با مشکالت، است. پدر به خیال خود در تالش است تا راوی را برای مواجه

 قهرمان باشد: خواهد او می

 .(4: همانر« کند اش می مسخره ؛خندد یك مرد واقعی به درد می»

 پسرش را برای آن آمااده کناد( از منظار ماادر     بودهکه پدر در تالش  ای دنیای واقعیرنمادین  ةگستر اامّ

 است:  پدر و پسر بوده نوعی فری  برای تمسخر

بردیش  گویند. او وقتی می خودمانی می رازهایشان را تر راحتپسرها با مادرشان  ۀاز او ناراحت نشو! هم»

 .(6: همانر «یدترس جنگل می

میال باه گارفتن جاای      هاا،  یکای از آیناه   شود: الی چندین آینه گرفتار می بهدر این داستان خواسته در ال

 .(286: 1977الکان، ر.ک: ر خواسته است در« دیگری»

 اقالً خوب از نزدیك ببینی هماین پسار   !آیی نمی ی یك بار همحتّ؟ ای  شده عاطفه بیبرای چی این قدر »

 .(6 :1382پور، مندنیر« راست افتاده بهشت یك اًما هست که پریده توی آسمان. حتم

 .(286: 1977رالکان،  ، استخواهد می« دیگری»آینه دیگر، میل به شدن آ چه 

افتاد، به جای  بیابان و جنگل میگرفت وقتی گیر  خیلی مهم... او باید یاد می ؛تری داشتیم ما کارهای مهم»

درخت، جهات را پیادا کناد کاه      ۀ، تنچطور از خزه ؛، چطور گوشت گیر بیاوردیا ددازدن مامانش امیدینا

توانست توی پناهگااهش   شد، می دنیا هم خراب می ۀی بود که اگر همدور خودش نچرخد. او یك مرد متکّ

 .(5: 1382، پوریمندنر...« بماند که نگذارد نسل بشر منقرض  زنده

تش به ناوعی اثباات عشاق باه دسات      با قل  ماهیّ بتوانچه را که هر آن در این مرحله، نیاز، ویژگی خاصّ

یاباد کاه دیگار هایچ      به سطحی کاهش مای  ،شود و رضایتی که در ازای نیاز کس  می کند خنثی می ،آورد

 .(286: 1977الکان، ر.ک: ر نیست جز در هم کوبیدن میل به عشق

هایی که حوادث یازده سپتامبر را روایات   چه در ذهن پدر و رسانهتعریفی ماورای آنبا مادر  ت برایواقعیّ
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هاای درخشاان پیشاین باه تصاویر       در جریان است. او آرزوی سوژه را بارای بازگشات باه گذشاته     ،کنند می

د را باا دنیاای بیارون و    پوشاندن به این میل در تالش است تا آخرین پیونادهای خاو   تکشد و برای واقعیّ می

قات باشد. ایان افکاار از   ای باقی بماند که فاقد هرگونه تعلّ تمامی ظواهر فریبنده را به کناری نهد تا تنها سوژه

 تر است: واقعی تی برای ویهر واقعیّ

داشاتن  رتمان را داشاتند. دل و دمااآ آرزو  ناه؟ هماه حسا    ؛، خیلی قشنگ باود ما سه نفر با هم که بودیم»

« خوشاحال هساتیم  طاوری باودیم کاه خودماان هام حواسامان نباود کاه          یاك  ادالً در امان بودیم. ؛داشتیم

 .(14: 1382 پور، مندنیر

بار هم که شده تصویر  ه کند و یكر پیرمرد توجّهای مکرّ شود به تودیه روست که حاضر نمی هم از این

 نیافتنی است. ماادر  سانسِ دست  نرسیدن به ژوئیت پنهان، درد ناشی از ت بنگرد. واقعیّسیاهپوش را با دقّ مرد

بناابر نظار    ؛ه فراتر از حیطۀ اوسات چون همواره یك پلّ ؛کند ت از آن دحنه را ادراک میتنها تصویری موقّ

ها چیزی را  ها هست. سوژه رسند که چیزی فراسوی درک آن ها به این باور می بروس فینك، سرانجام سوژه

توانناد آن را   اه نمای گا  جاا وجاود دارد و هایچ    اند که حتماً چیزی آن این باور رسیده ا بهامّ ؛کنند مشاهده نمی

 .(35: 1996فینك، ر.ک: ر کنند فراموش

 صنوبر و زن خفته )درخشش صبحگاهی علفزار(. 2-6

را نیز « درخشش دبحگاهی علفزار»ار عنوان ادلی برایش عنوان دوم که نویسنده در کن «دنوبر و زن خفته»

اناد. باا    یازده سپتامبر از دست داده ۀه است، ودف حال زن و شوهری است که دخترشان را در حادثبرگزید

عاطفی این حادثه بیرون  -است از شوک روانی شود که هنوز نتوانسته   داستان، تصویری از زن ارائه میشرو

 ایان  با وجاود  ؛گوید مرد است بنابراین تنها کسی که سخن می ؛بیاید و توان سخن گفتن و راه رفتن را ندارد

ای کاه در آن زن   گذشاته  ؛بارد  ز این طریاق مخاطا  را باه گذشاته مای     کند و ا نویسنده به ذهن زن نفوذ می

ت حرکتای  ق دارد. دخترشان دارای معلولیّا اب و موفّی بسیار پرانرژی، سرشار از زندگی و بسیار جذّشخصیّت

شود. با اینکه شوهرش و دیگران بارهاا   ق به مداوای او میموفّساله  فرسا و چندین ا زن با تالش طاقتامّ ؛است

بر این باور است که دارف ایان    -داند  زن که دخترش را بسیار مستعد می - دانند ثمر می های او را بی تالش

دخترش نه تنها  .شود ق میزشش را دارد. باألخره زن موفّت، اراندک  موفقیّ بخت همه انرژی و زمان با وجود 

ی ا درسات در زماان  امّا  ؛کند ت ممتازی پیدا میکند و موقعیّ بسیار پیشرفت مینیز از نظر شغلی  ،شود مداوا می

فاق یازده ساپتامبر ر   اتّ ،اند شان نزدیك علفزار رفته ویالیی ۀبه خان روزهکه زن و شوهر برای استراحت چند

زدن در علفزار انگیز که با قدم دهد که آن دبح دل زار میزن را آ سب دهد. این موضو  مخصوداً بدان  می
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تین باار در سرتاسار زنادگی    رود و برای نخسا  به سراآ شوهرش در رختخواب می ،است ت تهییج شدهبه شدّ

د کاه درسات در   دها  ت خود را آزار میزن از این موضو  به شدّ .رابطه است ةدهندشان او پیشنهاد زناشویی

 است. زده نومیدانه برای نجات از انفجار فریاد می، دخترش همان لحظات

ی مهاجر آمریکایی، اروپایی یا حتّ یتواند زن صی است و میزن در این داستان نیز فاقد نام مشخّ شخصیّت

ه اگر چه عمدتاً با تکنیك دانای کُل پور در این قصّ ایرانی مقیم آمریکا یا هر زن دیگری باشد. روایت مندنی

دیگار داساتان رمارد( در مقابال ایان       شخصایّت زن هسات و   شخصایّت دانای کُل معطوف باه   ا اینامّ ،است

ات او را یعنای نویسانده، زن را هام از بیارون مای بیناد و هام ذهنیّا         ؛شود طور عینی روایت می و به شخصیّت

 شود، تصویری است زنانه:  ی تصویر زیبایی که در آغاز داستان از طبیعت ارائه میحتّ ،کاود  می

رسایدند باه     هاایش مای    اش را زیر هم برتابانده و سااق  کم زنی حامله بود که پاهای کشیدهو تپه مانند ش»

 .(27: 1382، پورمندنی« ربرکه

 :شود  ت زن تا انتهای داستان همواره مشاهده میتصویرگری مبتنی بر ذهنیّ 

 .(29 :رهمان« پیدا شدرفت که ماشین شوهرش   های زن و برکه داشت فرو می  خورشید پشت ساق»

ویژه در هنگامی که چالش عمیاق   یر خانوادگی و روابط اجتماعی، بهرات دست و پاگزن از قواعد و مقرّ

 دارد، گریزان است: عاطفی

 .(27: همان« رخواستند به او بگویند ای که می رمقی نداشت برای تسلیت احمقانه»

باه هنگاامی کاه از درون     ،دیگران از او سراآ دارندپشتکاری که با ، دبور وقوی شخصیّتزن با وجود 

 دارد: جسمش را به تسلیم خودخواسته وا می ،دهد( دخترش را از دست میرشود  شکسته می

 .(29 :رهمان «دانست که پاهایش دیگر میلی و نیازی به حرکت ندارند او بهتر از هرکس می»

وی باا طبیعات    اسات آن را باه ارتباا  خااصّ     داشتهنویسنده تأکید رشدن و این رفتار ویژه که  این تسلیم

 گنجد: علم و منطق نمی ةدر واقع در محدود ،شود مرتبط سازد( باعث شگفتی پزشك نیز می

شان بود، گفته بود: این نگاه ترسناکت ... با این نگاه ترسناکت، توی این  پزشکش که دوست خانوادگی»

 (34 :رهمان« دهی؟ سکوتت چی داری پرورش می

 شود. ه اشتباه بودنش میآید که در انتهای داستان، مخاط  متوجّ  در ادامه تحلیل پزشك می و

این است که در شرایطی که تحت تأثیر اندوه  ،ه دیگری که در مورد این زن وجود داردجال  توجّ ۀنکت

اداماه  هاا را همچناان    نگاری  یئا است، ذهنش برخای جز  ف شدهشدید، روند عادی زندگی و حرکتش متوقّ

 دهد: می
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: 1382، پاور مندنی« ره نبودهمتوجّ اند و او ادالً به نظرش رسید که موهای سیاه شوهرش خاکستری شده»

29) 

 عمیق به طبیعت است: ۀی زن، عالقشخصیّتهای بارز  یکی از ویژگی

 .(31 :رهمان« تماشای شامگاهی دنوبرهای قدیمی را دوست داشت»

ها در ویاالی خلوتشاان بیشاتر تاالش      به هنگام استراحت آن ،ن استدر حالی که شوهرش که نماد مردا

رساد   کند تا بخوابد و کمبود خوابش را جبران کند، زن بسیار حیران و مشعوف طبیعت است. به نظر مای  می

تر از مردان طبیعات را   ی زنان بیشتر و عمیقطور کلّ خواهد به این موضو  اشاره داشته باشد که به نویسنده می

کنند. هم از این روست کاه   و غریزی تجربه می« طبیعی»طور  ها زندگی را به کنند و نیز بیشتر از آن میدرک 

 بیند: زنِ داستان همه چیز را در بستر علفزار می

خواست از قبول گرمای مرموزی  ا این بار نمیوار دور شده بود و امّ هر دفعه که دیده بودشان، هول هول»

 .(38: همان« ربگریزد ،کرد می زیر پوستش حلول... که 

کشاته شادن   رتارین خبار ممکان     اش، تلاخ  تارین تجرباه   انگیز اینجاست که درست پس از عالی غم ۀنکت

هاای   قسامت  تدفین ةشنود. زن بعد از بحث کوچکی که با همسرش در رابطه با نحو دخترش در برج( را می

یاباد و   مای فااق افتااده را در  ای که بارایش اتّ  فاجعهگوید، عمق  مانده از جسد دخترشان سخن می اندک  باقی

  شود. خاموش و ملول می

ر عامیاناه  بارعکس تصاوّ   ؛تی اسات رات سانّ زن در این داستان از نکاتی متفاوت از برخی تصوّ شخصیّت

 مبنی بر اینکه

 کند: گاهی را بازی می در این داستان، زن نقش چنین تکیه« گاه زن است تکیه مرد»

 .(40 :رهمان« و سرش را تکیه داد به زانوهای زن زمین نشستو بعد مرد »

زنِ  شخصیّتو زنانی مانند  هدد میمردها را مورد انتقاد قرار  هایی از داستان ، در بخشپورمندنیهمچنین 

 ستاید: مقابل می ۀاین داستان را در نقط

بلد نیساتند   ؛بلد نیستند دبر داشته باشندها  ریزند پایین. آن کنند یا می یا بلند می ؛مردها فقط دو کار بلدن»

توانناد بکنناد کاه ماا چاه       رش را هام نمای  ها یادشان بماناد. تصاوّ   ی بلد نیستند چطور و چیحتّ ؛هندادامه بد

 .(42و  41: رهمان« نه فقط این دو خوشگل نازمان و گلمان ؛کنیم هایی که داریم ازشان قایم می قدرت

خشونت باودن اوسات. در حاالی کاه مارد داساتان        زن این داستان، ضدّ شخصیّتآخرین نکته در مورد 

ها را با خشونت چند برابر پاساخ بدهاد، زن باا وجاود اینکاه       دبرانه در تالش است تا خشونت تروریست بی
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قرابت شدیدی  ۀواسط بودن رفتارش، به غریزی ۀواسط است، به خیلی بیشتر از مرد از این خشونت ددمه دیده

روسات کاه    هم از این ؛تواند راضی به انتقام با خشونت باشد تفاوتش با مرد، نمی سب  ت دارد و بهکه با طبیع

 اندیشد: مقام انتقام، به زندگی بخشیدن میی در حتّ

 .(43: 1382، پورمندنی« رفقط یك دخترشان را بیاور»

باه جاای    ،انتقام اسات شکند تا درخواست کند که مرد که رهسپار  ن در انتهای داستان، سکوتش را میز

ها را بارایش بیااورد تاا زن دوبااره بتواناد عطوفات مادراناه و شاور          تن و ویران کردن فقط دختری از آنکش

 زندگی را در وجود آن دختر بریزد و نیز او را از خشونت مردان آن دیار برهاند.

طبق نظر الکان نیازهاای  جایی که  ؛واقع است ةبرداشتی ذهنی از گستر ،شدن دختر ِ زن و مرد عاشق شته

یاابی باه آراماش، راوی بایاد سارزمین آرزوهاا را در        گیارد. بارای دسات    اساسی بشار از آن سرچشامه مای   

بپذیرید.  اش با دختر خویش را زمین و جایگزینی ناخودآگاه خود بیابد و به انتخاب دختری از سرزمین مشرق

خواهاد دختاری از    هنگاامی کاه از شاوهرش مای    باه  را ذهن زن گرفته در  شکل ۀتواند جنب هیچ کالمی نمی

کند، سوژه برای  ناخودآگاه، فوران می ةف کند. زمانی که امیال فروخوردها را برایش ببرد، تودی تروریست

تواناد   برد تا از شرّ افکار مخرب رهایی یابد و این پیشنهاد می پر کردن خأل درون به کارهای مختلفی پناه می

 د.دیگری تلقی شو مصداق آن

چون خیالی که با یاد او خوش بود، دیگار   ؛شود یتر م مفهوم زن و شوهر بی پس از مره دختر، زندگی

 وجود ندارد: 

سانس در ذهن خویشند تاا   ها قادر به تصویرسازی ژوئی بنابراین مسأله همان است که با کمك آن سوژه

چاه   ؛کند، آرزوی او ماره اسات   میزن را نوازش  شوهر سر ی هر چند آنی نصیبشان شود. هنگامی کهلذّت

 اندازد:  می ،اند ای که دخترشان را داشته ی باالتر از آن که او را بالفادله به یاد دوران خوشِ گذشتهلذّت

 .(40 :رهمان« آن موقع خودش، ته حلقش را سوزاند   از حسّ  از مرد و تهوّتهوّ تُرشال ِ حسّ»

خاواهی، باه     زدی مارا مای   داد که می»ن و بالتکلیفی اوست: ینماد ةهمین امر سرآغاز جدایی او از گستر

 .(جارهمان« خواستم، توی بغلم هست آمد که هر چی از دنیا می نظرم می

 گیری . نتیجه3

دهد که در سه داساتان دانوبر و زن     نشان می آبی ماورای بحارداستان  مجموعه بررسی رشد روانی سوژه در

دریاای  رها   خراش رحلزون عدن شکن( و چوپان برج چکاوک آسمانشش دبحگاهی علفزار(، خفته ردرخ

هاا باه وحاادت     شاوند و روح آن  های فاردی پژمارده مای    واقع، تفاوت ةها به گستر ها( با نزدیکی سوژه  باران
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نماادین کاه تأکیادی بار      ةهاای گساتر   تهای مذکور غال  مرزها و محدودیّ  شود. در داستان تر مای نزدیك

برند. ایان   پی می یعنی وحدت ،شوند و اشخاص به حقیقت وجودی خود است، زدوده می های فردی تفاوت

همبستری،  تالش برای یگانگی زن و مرد از طریق ها( از طریق ها ردریای باران وحدت در داستان چوپان برج

پناداری پسار باا      حلزون عدن شکن( از طریق تاالش پادر بارای همساان    رراش خ در داستان چکاوک آسمان

زن  شخصایّت خویش و باألخره در داستان دنوبر و زن خفته ردرخشش دبحگاهی علفزار( از طریق تالش 

 دهد.  ر  می ،اش ها با دختر از دست داده  داستان برای یکی پنداشتن ذات معصوم دختری از تروریست

کاردن خاود، شاکل     لازون عادن شاکن( اشاتیاق پسار باه پارت       خاراش رح  چکاوک آسامان  در داستان

ای از رشد روانی سوژه است. سوژه همچون کودکی ضعیف و درماناده باه ماره باه عناوان       شده دگرگون

هجران  ۀبودگی، بر احساس ناخودآگاهان یه می برَد تا با ایماژ خیالیِ یکدهنده پنا کننده و التیام مادری حمایت

 برای آن آماده کند( از منظر مادرکه پدر در تالش بوده پسرش را  ای نمادین ردنیای واقعی ةگستر فایق آید.

هاای درخشاان    است. او آرزوی سوژه را برای بازگشت به گذشاته  نوعی فری  برای تمسخر پدر و پسر بوده

ت پوشاندن به این میل در تالش است تا آخرین پیوندهای خاود را باا   کشد و برای واقعیّ پیشین به تصویر می

 قات باشد.گونه تعلّای باقی بماند که فاقد هر ا سوژهه کناری نهد تا تنهدنیای بیرون و تمامی ظواهر فریبنده را ب

در داستان دنوبر و زن خفته ردرخشش دبحگاهی علفزار( زمانی که امیاال فروخاورده ی ناخودآگااه  زن،     

برد تا از شرّ افکار مخارب رهاایی    کند، سوژه برای پر کردن خأل درون به کارهای مختلفی پناه می فوران می

در  تواند مصداق آن دیگری تلقی شاود.   یابد و پیشنهاد به چنگ آوردن دختری از سرزمین تروریست ها می

هنگامی که زن و مرد با اشتیاق شدید ودال، باه دنباال مکاانی بارای      ردریای باران ها( داستان چوپان برج ها

ها به کلی از   تا اشتیاق و امکان ودال آنریزد   ها که جنبه گستره نمادین را دارند فرو می  همبستری هستند برج

 بین رود و تنها حسرتی بر جای بماند.

تارین   وان چناین نتیجاه گرفات کاه در تاریاك     تا  الکاان مای   ةرشد روانی سوژ ۀدر مجمو  بر طبق نظری

شوند تاا   کوچك دیگر جایگزین ایماژ مادر می های پور، اُبژه های مندنی های داستان های روان قهرمان بخش

هاا، زخامِ ناشای از آن انشاقاق را      جایی این جابها بلکه درد و رنج این انشقاق ولو موقتاً قدری تسکین یابد؛ امّ

هااای کااوچکی از قبیاال دوری از خانااه در داسااتان چکاااوک   رو تااأثیر اُبااژه از ایاان ؛ماارهم نخواهنااد کاارد

سوژه برای یافتن نهایتاً با شکست و بنابراین جستجوی  ؛نه دائمی و پایدار ؛تی و گذراست، موقّخراش آسمان

یابناد. ایان یاأس و نومیادی      رو تمامی داستان ها با حازن و یاأس پایاان مای     شود و از این افسردگی قرین می

ی و مترقّا  ای هجامعا  ررد های حاکم بر نظاام نماادین   ها به این نکته که ارزش محصول آگاهی قهرمان داستان
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به هماین دلیال، ایشاان عمیقااً      ؛کند حیث واقع می ۀها را دچار ضایع آن همراه است،مدرن( پوچ و باا فقادان 

کاردن آن باه    و همان اتّحاد دوبااره را خواساتار هساتند و بارای عملای      ندنخستین ۀخواستار بازگشت به مرحل

 هاا ایان   در این داساتان  بنابراین ؛مانند آورند که در تمامی موارد ناکام می های کوچك دیگری روی می اُبژه

 است. ق شدهتواند به آن اتّحاد پیشین دست پیدا کند، محقّ گااه نمی ساوژه هایچالکان که  ةاید

 کتابنامه
، 62شامارة   ،و فلسفه ادبیّاتکتاب ماه  ،«مکت  الکان و روانشناسی ساختارگرا در نقد ادبی» (،1381ر اسحاقیان، جواد

 .35-30 د 

 مرکز.نشر تهران:  ،عباس مخبر ه:ترجم ،ادبی ۀنظری (،1368ایگلتون، تری ر

 تهران: روزنگار. ،گفتمان نقد ادبی (،1382پاینده، حسین ر
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124. 

کااوی   از منظر رشد روانی ساوژه در روان  ، اثر سهراب سپهری،«تا انتها حضور»نقد شعر » (،1391سعیدی، عبدالرّضا ر
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 ،1 ةدور ،«رپاو   های شاهریار منادنی    پیش نمون و انوا  آن در داستان» (،1391ر کریمی و طاهر محمدی، محمد حسین

 .109-96د   ،1 ةشمار

 مرکز.نشر تهران:  ،آبی ماورای بحار (،1382پور، شهریار رمندنی

 مرکز. نشر تهران: ،داریوش مهرجویی ه:ترجم ،یونگ، خدایان و انسان مدرن (،1392مورنو، آنتونیو ر

 تهران: چشمه. ،نویسی ایرانددسال داستان (،1383میرعابدینی، حسن ر

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی. ،ودیترجمه فرزان سج ،ابرساختگرایی ،(1388هارلند، ریچارد ر

 تهران: ققنوس. ،یطاهائ میدمحمدابراهیسمترجمان محمدعلی جعفری و  ،ژاک الکان (،1388هومر، شون ر

References 
Lacan, J. (1968), The Language of the Self, trans, London : Routledge. 

---------- (1972), 'The insistence of the letter in the un- conscious, London : Routledge.   

---------- (1977), Ècrits: A selection, trans, London : Routledge. 

Makaryk, I. R. (1997), Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches 

Scholars, Terms. Toronto: University of Toronto press. 



 

 


