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  چكيده
هـا  ها، مدلولبا طلوع دال. انددال و نماد با مرگ گره خورده. تهاسساحت مرگ ابژهنظم نمادين 

بندنـد و نگـاه سـنگين و    زندگي بشر رخـت برمـي  مادين از هاي پيشانكنند و خرسنديغروب مي
امـا  . كندترين بخش وجودي خود محروم ميگردد كه سوژه را از ذاتياي بر زندگي حاكم ميخيره

 است؛ پيرامون چيزي كـه از نمادينـه   نظم نمادين خود پيرامون يك هستة تروماتيك برساخته شده
وفرويدي الكان عنصري است انقالبي كه نظم نمـادين را  كاوي نرانة مرگ در روان. گريزدشدن مي
راوي . نگـرد به ديدة ترديـد مـي   بوف كوررانة مرگ است؛ نظم نمادين در  بوف كور. كندمختل مي
بوگام داسي، دختـر اثيـري و   . سپاردهاي نظم نمادين نميبه دام دالمازادي است كه تن  بوف كور

اين فقدان . اندهستند كه در نظم نمادين از راوي دريغ شده هاييلكاته استعاره و تجسمي از خوشي
ايـن مقالـه   . انگيـزد هاي از دست رفته برميها و ابژهو محروميت راوي را به جستجو و تكرار خوشي

را در شكسـتن   بـوف كـور  كند با استفاده از تلقي ژاك الكان از رانـة مـرگ، اصـرار راوي    تالش مي
برخالف نظر بعضـي از   بوف كوردهد تا نشان دهد كه د بررسي قرارهاي نظم نمادين مورممنوعيت
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   مقدمه - 1
هـاي  و اغلب داستان بوف كورويژه مرگ از مضامين محوري رمان  فقدان و محروميت و به

 هاي زيادي از زمـان خودكشـي هـدايت تـاكنون بـه     ها و كتابمقاله. صادق هدايت است
صـادق  توان به ها مياند كه از جملة آنتههدايت پرداخ مرگ در زندگي، آثار و افكار مقولة

 ؛)1374كاتوزيـان،  (صادق هدايت و مرگ نويسنده  ؛)1388صنعتي، (هدايت و هراس از مرگ 
جايگـاه مـرگ در آثـار    «؛ )1377جـوركش،  ( زندگي، عشق و مرگ از ديدگاه صادق هدايت

و  )1379سـليمي،  (» تدغدغـة مـرگ در آثـار هـداي    «  ؛)1379محموديـان،  (» صادق هـدايت 
لة مرگ را از منظر فكري، فلسـفي،  أهاي فراوان ديگري اشاره كرد كه مسها و كتاب مقاله
  . انددر آثار و افكار هدايت بررسي كرده... شناختي وروان ،شناختيجامعه

تحليـل   را بـوف كـور  هاي پنهـان و عميـق   اليه توان با آني كه ميييكي از رويكردها
گـراي  كاو پساسـاخت  روان ،)1901- 1981(الكان  )1(.است 1هاي ژاك الكانآوردكرد، دست

 وي. شـود مي دازان معاصر شمردهپرفرانسوي، يكي از تأثيرگذارترين انديشمندان و نظريه
كاوي فراتر دهد و از فرويد و از حوزة رواناي از آراء و آثار فرويد ارائه ميبندي تازهصورت

كاوي و فلسفه، دنياي ذهن فـرد را در   شناسي، روانشناسي، انسانرود و با تلفيق زبانمي
 :1387، اسـميت . نـك ( كـاود گستردة اجتماعي و فرهنگـي مـي  اي از روابط پيچيده و شبكه

: 1387و ميلنــر و براويــت،  37: 1385؛ مــايرز، 77- 115 :1389بلــزي،  ؛11: 1392، ؛ ژيــژك 329- 330
ان در مفهوم رايـج بـه كـار نرفتـه، بلكـه ابعـاد و       كاوي ژاك الك مرگ در روان ).171- 175

رانة مرگ در رويكرد الكان، بـرخالف  . است هاي متعارف يافتهتلقي به اي نسبتمفهوم تازه
گريزد و ساختارهاي آن تصور رايج، نيرويي است انقالبي و آفريننده كه از نظم نمادين مي

 .شكند را در هم مي

هـاي نظـم   مرگ، ممنوعيت) سائق(لقي الكان از رانة پي آن است كه با  تاين مقاله در
كند تا نشـان دهـد    بررسي ها رادر شكستن اين ممنوعيت بوف كورنمادين و اصرار راوي 

شامل چهـار   بررسياين . برخالف نظر بعضي از منتقدان اثري منفعل نيست بوف كوركه 
نمادين بر زنـدگي  در گام نخست به موضوع استيالي فرهنگ و تمدن و نظم  .است بخش 

كنـد مفهـوم رانـة مـرگ را در     پردازد و تالش مـي هاي سوژه در آن ميبشر و ناخرسندي
هـاي راوي را در  فقـدان و محروميـت   ،بخـش دوم . روشن سازديد و الكان كاوي فروروان

                                                 
1. Jacques Lacan 
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تحليـل   هـا هـا و ممنوعيـت  از ايـن محـدويت  ساحت نظم نمادين و تالش او  براي گريـز  
شكسـت و  عوامـل   ،)اصل لذت(سانس ناب منوعيت ژوئيكوشد مميبخش سوم . كند مي

بررسـي كنـد و بخـش پايـاني خألهـا و       بـوف كـور  عدم تحقـق وحـدت و يگـانگي را در    
  .دهدهاي نظم نمادين و شورش و طغيان راوي را عليه آن نشان مي شكاف

در زنجيـرة   بـوف كـور  راوي « عنـوان  بـا اي اسـت  واقع مكمـل مقالـه  نوشتة حاضر در
گرايانـة  كه نگارنده در آن با رويكرد نوفرويدي و پساساخت »پايان نظم نمادينهاي بي الد

را در گذار از ساحت پيشااديپي به نظـم نمـادين و نـام و     بوف كورالكان، شخصيت راوي 
پـدر   بـوف كـور  اما در . پدر حافظ و ناظر نظم نمادين است. است قانون پدر بررسي نموده

يـابي راوي در نظـم نمـادين پايـان     جمي نيست كه به فرآيند هويتگاه محكم و منسگره
هـاي  آورد و بـه دامـن ابـژه   مـي ، نام پدر را به تعليـق در بوف كورراوي  ،رو دهد؛ از اينمي

پايـان نظـم   هـاي بـي  يـابي در زنجيـرة دال  تعليق نام پدر و تعويق هويت. غلتدمادرانه مي
  . گرددمي بوف كوردر راوي  هاي پارانوئيدينمادين موجب ظهور مؤلفه

  
  مرگ) سائق(رانة  - 2

حدوحصـر  هـاي بـي  جـويي ها و لذتترين مانع در مقابل خوشيبه باور فرويد تمدن بزرگ
رشد فردي و رشد معطـوف  «ناپذير ميان انسان است و تعارضي بنيادين، خصمانه و آشتي

راگو و نـداي وجـدان،   تمدن با سركوب و تصعيد غرايز، خلق سوپ. وجود دارد» به فرهنگ
هاي طبيعي و غريزي ها و خواستهها، لذتكند كه از بسياري از خوشيسوژه را مجبور مي

و 108: 1387(هاي دلخواهش به نفع تمدن و استواري نظم اجتماعي چشم بپوشـد  و سائقه
تغييـر در نظـام حـاكم    «گذر از زندگي بدوي به عرصـة فرهنـگ و تمـدن و    . )158: 2537

  :بسا محتاطانه بتوان به صورت زير تعريف كرد چه ارزشي را
  :زا

  واسطهارضاي بي
  لذت

  )بازي(كيف 
  پذيرندگي

  فقدان سركوب

  :به
  ارضاي با تأخير

  كنترل لذت
  )كار(زحمت 

  توليدگري
  امنيت
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مـاركوزه،  ( »كنـد توصيف مي 2به اصل واقعيت 1فرويد اين دگرگوني را تبديل اصل لذت
ناپذير هم بر زندگي نوع بشـر و هـم بـر    اي جبرانضربهذار، رواناين تبديل و گ .)36: 1389

 :1387؛ 194- 200 :1351 فرويـد، . نـك (است  ها در طول تاريخ وارد آوردهزندگي فردفرد انسان
بـوديم اگـر   تر ميما خوشبخت« :نويسدميدر نقد تمدن فرويد  .)100- 115: 1392و  95- 99

 »كـرديم بـدوي رجعـت مـي   ] هـاي وضـعيت [ات گذاشتيم و به جانب مناسـب آن را فرومي
)1387 :44.(  

، قلمـرو مـرگ،   )زبان، نام و قانون پدر يا ديگري بـزرگ (به باور الكان نيز نظم نمادين 
اسـت، مـرگ سـازندة نظـم      دال و نماد با مفهوم مـرگ گـره خـورده   . غياب و فقدان است

» واژه، قتل شيء است«كه  الكان به اعتبار اين جملة هگل ).126: 1387اونز، ( نمادين است
الكان معتقد اسـت  . )242: 1386بوتبي، (» هاستهستي زبان، ناهستي اُبژه«معتقد است كه 

 3ايكه مرحلة آينـه ) پيشانمادين، پيشااديپي، امر خيالي يا تصويري(كه دوران پيشازباني 
و ايگلتـون،   85- 87 :1388؛ ايسـتوپ،  242و 175و  156- 157 :1387اونـز،  . نك( شودنيز ناميده مي

كودك و مادر . دوران وحدت سوژه و ابژه و يگانگي مطلق كودك و مادر است ،)228: 1368
دهند، اما نام و قانون پدر، ايـن وحـدت   اند و حقيقت واحدي را تشكيل ميدر هم آميخته

شكند و كودك را از آغوش گرم مادر محـروم  مهرآميز دوسوية كودك و مادر را در هم مي
گانـة  كند و سـاختار سـه  پايان نظم نمادين پرتاب ميهاي بيو او را به ساحت دال كندمي

 ،نظم نمادين يا نام و قـانون پـدر يـا ديگـري بـزرگ     . دهدكودك، پدر و مادر را شكل مي
انـد و كـودك پـس از    يك جامعه حـاكم  قوانين و هنجارهايي هستند كه بر درواقع همان

هـاي  كـردن آن، پراكنـدگي   كند با درونيزبان، تالش مياي و آموختن گذر از مرحلة آينه
اما با ورود سوژه به ساحت نام و قانون پـدر و بـه    .)20: 1392ژيژك، ( خود را انسجام بخشد

هاي پيشازباني و پيشااديپي خود را به صورت ابـژة  شدن نظم نمادين، خوشيمحض چيره
  :دهدشده نشان ميمنع

ورود سـوژه بـه امـر    [...] ذاتي سـاختار نمـادين زبـان اسـت     ) اصل لذت( سانسممنوعيت ژوئي 
اسـت  ] اديپـي  و[سانس در عقدة اختگـي  پوشيِ آغازين خاصي از ژوئينمادين، مشروط به چشم

  ).290ـ 291: 1387 اونز،(

                                                 
1. pleasure principle 
2. reality principle 
3. The mirror stage 
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ها را در انحصار و تصـرف خـود دارد و شـيريني    ها و لذتاين ديگري كه همة خوشي
گيرد،  و هويت منسجم دوران پيشااديپي را از كودك ميلذت وصل اوليه و احساس كليت 

صـورت ابـژة گمشـده تجربـه      ترين بخش وجودي خود را بهشود كه سوژه، ذاتيسبب مي
اش محـروم  وجـودش، از خـود زنـدگي    ي ازاش با دال از بخشواسطة رابطه سوژه به«كند؛ 
» زنددال پيوند مي شود، بخشي از وجودش كه واجد ارزش آن چيزي شده كه او را بهمي

به عبارت ديگر، اين فرايند، نـوعي فقـدان هميشـگي در سـوژه ايجـاد       .)148: 1392الكان،(
هـاي سـيال نظـم نمـادين      هميشه همراه او خواهد بـود و دال  كند؛ احساسي كه براي مي

  .هرگز نخواهند توانست، بر چندپارگي و فقدان سوژه سرپوش بگذارند
كند،  تمدن و  نظم نمادين را تهديد مي ان تنها عنصري كه كاوي فرويد و الك در روان

هـاي   مـرگ در آثـار ادبـي و هنـري بـه شـكل       .)85: 1387فرويـد، (. مرگ است) سائق(رانه 
ويـژه   نيچـه و بـه   ،افالطـون تـا شـوپنهاور    اغلب فالسفه نيـز از . است مختلفي تجسم يافته
ـ اند تأثير عميق مرگ را تالش كرده هايدگر و پل تيليش دگي بشـر بررسـي كننـد و    بر زن

اي از بخـش گسـترده  . يابـد تـري مـي  كـاوي ابعـاد تـازه    روان مفهوم مرگ در .نشان دهند
فرويـد در  . هايش، معطوف به مرگ اسـت هاي ذهني فرويد در نيمة دوم پژوهشدرگيري

هـاي  تمدن و ناخرسندي«و » اصل وراي لذت«هاي طول جنگ اول و پس از آن در مقاله
با قاطعيت » ناپذيرپذير و امر پايانتحليل امر پايان«خرين مقالة مهم خود؛ يعني، تا آ» آن

بود كه به باور او در كنار رانـة زنـدگي بـر     1مرگ) سائق( ةبيش از پيش درصدد اثبات ران
برداشـت و   ).341: 1384 راگلنـد، و  26- 27 :1386 بـوتبي، . نك(كنش و رفتار آدمي حاكم است 

جملـه  دانشـمندان از  هـاي جديـدي را بـه روي   از مـرگ بـاب پـژوهش   تفسير تازة فرويد 
امـا در   )2(،شاگردان مكتب خود او چون اتو رنك، اريك فروم، ژيل دولوز و ديگران گشـود 

ار هـا و رفتـ  يك جز خود فرويد و ژاك الكان از تأثير عميق مرگ بر كـنش  اين ميان هيچ
 راگلنـد، ( فرويد و ژاك الكان قـرار دارد كاوي در قلب روان رانة مرگ. اندآدمي سخن نگفته

1384 :342 .(  
غرايـز زنـدگي از غرايـز مـرگ سـخن      در مقابـل  » اصـل وراي لـذت  «فرويد در مقالة 

ماننـد   »اروس«غرايـز زنـدگي يـا    پيش از انتشار اين مقاله فرويـد معتقـد بـود    . گويد مي
                                                 
1. death drive 
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بقـا و مايـة   ن نـد، خـالق، ضـام   ا كه با اصل لذت همراهگرسنگي، كشش جنسي و تشنگي 
بخـش و موجـب   چه را كه لذتآن آور باشد، دفع و هرچه را كه رنجحيات هستند و هر آن

سـابق   بـرخالف آراء » اصـل وراي لـذت  «در مقالة  كنند، اما، جذب ميفس استنصيانت 
جويانـه،  صدد است اثبات كند كه جريان فعاليت رواني انسان را تنشي غيـر لـذت  خود، در

  :مواره اصل لذت بر رفتار انسان مسلط نيستاندازد و همي راه
اي  اگر چنـان سـلطه  . اصل لذت سخن گفت صحيح نيست در جريان فرايندهاي ذهني از سلطة 

شد يـا بـه لـذت    ه ميبايست با لذت همراداشت اكثريت عظيم فرايندهاي ذهني ما ميوجود مي
براين حـداكثر  بنا. يري تضاد داردگچنان نتيجه كه تجربة عام به طور مطلق با انجاميد درحاليمي

توان گفت اين است كه در ذهن گرايش قوي به سوي اصل لـذت وجـود دارد، امـا    چيزي كه مي
  ).27: 1382(ها يا نيروهاي معين ديگري با اين گرايش در تضادند وضعيت

هـا و  ضـربه روان(ها و تجارب تروماتيـك  به زعم فرويد، تكرار و بازگشت رؤياها، خواب
دهد كـه  فرويد نشان مي. اند، مغاير اصل لذت)زاي روحينكردني و آسيب هاي جبرانزخم
شـوند و مكـرراً   رنجوران تكرار مـي ها و تجارب تروماتيك كه در ذهن و زندگي روانخواب

امـا ايـن   . گردانند، دربردارندة هيچ لذتي نيستنداي دردآور برميبيمار را به وضعيت حادثه
باشد كه سـوژه  » وراي اصل لذت«ر بيانگر آن است كه بايد چيزي در فرآيند از سوي ديگ

ايـن لـذتي كـه فراسـوي اصـل      . با تكرار تجربه و واقعة ناخوشايند، در جستجوي آن است
بـه بـاور فرويـد    . گيرد، ميل انسان به آرامش مرگ و نابودي و نيستي اسـت لذت قرار مي
رامش مطلق و جاودانه و برگشت به ، كشش و ميل انسان به حالت سكون و آ1غرايز مرگ
زندگي از همان وضعيتي كه  زنده است؛ يعنيارگانيك و غيرليه و ابتدايي و غيروضعيت او

ايستد و به سـوي سـكون، لختـي و ايسـتايي ماقبـل حيـات       ميجوش و پويايي بازوجنب
كـه   -  كنـد اساسـاً همـة غرايـز    فرويد استدالل مي). 81- 82: 1387و  1382. نك( دگردبازمي

كـه در بطـن زنـدگي    «كششـي هسـتند    -  انـد كار و به شكل تاريخي كسب شدهمحافظه
تـا وضـعيت   » ... به طرف احياي حالت اولية چيزها گـرايش دارنـد  «و اند  »ارگانيك نهفته

گرايش «گيرد كه ميل و بر اين اساس فرويد نتيجه مي .)56، 1382(كنند  حيارا اآنها اولية 
انسان نيـز تالشـي اسـت بـراي بازگشـت بـه       » ايد زندگي عصبيِغالب زندگي ذهني و ش

داشتن يا امحـاي تـنش   كاهش يا ثابت نگه«وضعيت ازلي، حالت ابتدايي و غيرارگانيك و 
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ايـن ميـل و   «فرويـد  . معروف است» نيروانا« به؛ همان حالتي كه »تحريك دروني حاصل
فرويـد   ).73 همـان، (دانـد  مـرگ مـي  » وضعيت را دليل محكمي براي اعتقاد به وجود غرايز

تنها غرايز مرگ به سوي سكونِ ازلي و ايستايي ميـل  گويد نهنهد و ميحتي گام فراتر مي
محافظان زندگي نيز اساساً خادمان «و غرايز و » اصل لذت«كنند، بلكه دارند و حركت مي

را بـه   و راه خـود  )80و  57همـان،  . نـك (قـرار دارنـد   » خدمت احضار مرگ«و در » اندمرگ
اي هر چيز زنده«جا كه شود از آنمدعي مي تصراحدرنهايت بهكنند و مي سوي مرگ طي

هـدف  «شـود، نـاگزير   غيرارگانيك تبـديل مـي  چيز و به » ميردبه سبب داليل دروني مي
  .)56، همان( »تمامي زندگي مرگ است

- 253: 1386 ،بـوتبي . نـك (كاوي ژاك الكان است رانة مرگ يكي از مفاهيم محوري روان
الكـان نيـز چـون فرويـد،     . )121- 162 :1393 و علي، 77- 96 :1392 ؛ ژيژك،1384 ؛ راگلند، 234

هـاي انسـان حـاكم اسـت و انگيـزة      معتقد است كه اين رانة مـرگ اسـت كـه بـر كـنش     
ما نه به سوي مرگ بلكه به موجب مرگ بـه حركـت   «كند؛ هاي آدمي را تعيين مي كنش

مـان، مـا را بـه    هاي روزمـره در تمامي كنش«و مرگ  )124- 125 :1388هومر، ( »آييمميدر
كنـد، امـا   الكان نظرية رانة مرگ را از فرويد اخـذ مـي   ).348: 1384 راگلند،( »راندپيش مي

شناسـي  رانة مرگ در نظرگاه فرويد با زيسـت  .)125: 1393علي،. نك(دهد مورد نقد قرار مي
 شناسي قرار دارد و نه بـا ة مرگ خارج از قلمرو زيستاست، اما از نظر الكان ران گره خورده

با زبان پيوند دارد و در سـاحت نظـم نمـادين جـاي      طبيعت بلكه با فرهنگ مرتبط است؛
كـاوي  ترين وجه مشـترك مفهـوم مـرگ در روان   مهم ).297- 298 :1387، اونز. نك( گيردمي

كان در ايجاد اجتماع و پيونـد  ال«. فرويد و الكان، پيوند ميان رانة مرگ و اصل تكرار است
و بـه پيـروي از    )348: 1384 راگلنـد، (» رو فرويد اسـت ميان رانة مرگ و مفهوم تكرار دنباله

گونـه كـه گفتـه شـد فرويـد از تجـارب       همان. داندفرويد، رانة مرگ را با تكرار مرتبط مي
هـاي   ضـربه  انها به نحو وسواسي تجارب دردنـاك يـا رو  درماني خود دريافته بود كه سوژه

تكـرار  . كنند و اين عمل در تعارض مستقيم بـا اصـل لـذت قـرار داشـت     خود را تكرار مي
رفته دستن در جستجوي احياي لذت و خوشي ازمكانيكي تجارب دردناك كه سوژه در آ

  :است، به باور الكان سائق يا رانة مرگ است
پـي  گـذارد كـه مـا در   مـي قـدان كيفـي اثـر    الكان دريافت كه مرگ در سرچشمة زنـدگي در ف  

سرعت به وظيفـه  گيرد كه بهكه با تكرارهايي صورت مي] كيفي[آن هستيم،  ايسازي برجانشين
  ). 374: 1384، راگلند(شوند بدل مي
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ميـل گرفتـار   . رانه متفاوت از ميل اسـت . داندها را رانة مرگ ميالكان اساساً همة رانه
ند به ضد خود بدل شود و يا از يك ابـژه چشـم   توا شود و همواره ميرابطة ديالكتيكي مي

در مقابل، رانه ساكن است و تن بـه حركـت ديـالكتيكي    . اي ديگر بپردازدبپوشد و به ابژه
خـورد و بـر يـك خواسـت و مطلـوب      يسپارد و فريب ديالكتيك شبكة نمادين را نمنمي

كراري است مكـانيكي  ؛ رانه ت)254و  47- 49 :1390ژيژك،( ورزدكند و اصرار ميفشاري ميپا
  :دارد؛ رانهكه هرگز از هدف خود دست برنمي

جز اسـكلتي   چيز از او به كند كه حتي وقتي هيچاي را ايفا ميشدهريزينقش آدم ماشيني برنامه 
تـرين ردپـايي از   فشارد و بدون كوچـك است، باز هم بر خواست پاي مي جا نمانده پا بهفلزي و بي

  ).48 :همان(دهد ب قرباني خويش ادامه ميسازش يا دودلي به تعقي

هـر سـائق بـه دنبـال      - 1زيرا «ها، رانة مرگ هستند، به باور الكان همة رانه ،رو از اين
هر سائق تالشي براي  - 3سازد و هر سائقي سوژه را درگير تكرار مي - 2 ؛اطفاي خود است

ه كيف به شـكل رنـج   سانس مازاد است؛ جايي كرفتن به فراسوي اصل لذت و قلمرو ژوئي
ها تكرارشونده، افراطي و همة رانه«نتيجه براي الكان در. )298: 1387 اونز،(» شودتجربه مي

نيـز نـام    1سـانس  الكان رانة مـرگ را ژوئـي  . ندارانة مرگو ) 296 :همان(» درنهايت ويرانگر
ي اصـل  چيزي كه ورا نامي الكاني براي همان«) كيف تمتع، عيش يا( سانسژوئي. نهد مي
: 1387اونـز،  (اسـت  » راهي به سـوي مـرگ  «سانس ژوئي. )351: 1390ميلر،(قرار دارد » لذت
گيـرد و فراسـوي   اصرار بر تكرار، تخطي از اصل لذت و فراتر از اصل لذت قـرار مـي   ).291

لـذت  «شـود و ايـن همـان    لذت بـه درد تبـديل مـي    .ذت نيز نزد الكان درد و رنج استل
  :نامدسانس مين ژوئياست كه الكا» دردناك

گونـه   هيچ] عمل[طي از آن است، چون اين كيف، سرخوشي موجود در شكستن اصل لذت و تخ 
: 1390ميلـر، (شـود  آورد، بلكه عدم كنتـرل، ناخشـنودي و ناخوشـي را سـبب مـي      لذتي به بار نمي

  ).351ـ352

گريـزد،  مـي  آيد و از ساختار زبان و نظم نمـادين كه به زبان نمي» لذت دردناك«اين 
هـاي نظـم   هـا و شـكاف  ناپذير و انقالبـي كـه رخنـه   نيرويي است ناميرا، پيشازباني، تجزيه

ژيـژك رانـة مـرگ را از    . گيردكند و فراسوي نام و قانون پدر قرار مينمادين را آشكار مي
  :كندگونه توصيف مي نظر الكان اين
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 ست در نقطة مقابل مرگ، يعنـي نـامي  آسا، نام فرويديِ چيزي ااي خارقبه شيوه» سائقة مرگ«
نامي براي مازاد مرموز حيات، يك فشار و سوق : كاويست براي ظهور ناميرايي در محدودة روانا

كنـد  زندگي و مرگ، كون و فساد، سخت ايستي مـي ) بيولوژيك(كه در فراسوي چرخة » نامرده«
)1392 :79.(  

  
  بوف كورفقدان و رانة مرگ در  - 3

بر محور همين فقـدان   بوف كورهاي تمام كنش. قرار دارد بوف كورون رمان فقدان در كان
ترين بخش وجـودي خـود   راوي از ذاتي. دچار فقدان است بوف كورراوي . گيردشكل مي

تواند حفرة كند و نمياست و در ميان جمع احساس بيگانگي و رهاشدگي مي محروم شده
  :ناشي از اين فقدان را پر كند

: شـناختم بت به او براي من چيز ديگري است، راست است كه من او را از قديم ميولي عشق نس
هـا بـراي مـن پـر از     همـة اين . بـاز، صـداي خفـه و آرام   ههاي مورب عجيب، دهن تنگ نيمچشم

آن محروم مانده بودم كه يـك چيـز   ها آنچه را كه از ور و دردناك بود و من در همة اينيادگارهاي د
  ).61- 62: 1349هدايت، ( كردمو از من گرفته بودند، جستجو مي مربوط به خودم بود

سوژه با ورود به ساحت نظم نمـادين و  . نظم نمادين قلمرو مرگ، فقدان و غياب است
شود و آن را به صـورت ابـژة   محروم ميترين بخش وجودي خود ن، از ذاتيفرهنگ و تمد

ااديپي بـه سـاحت نمادهـا و نظـم     با گذار راوي از امر خيالي پيشـ . كندگمشده تجربه مي
تـرين بخـش   كنـد كـه از ذاتـي   راوي احساس مي. است نمادين، چيزي از راوي دريغ شده

بوف هاي راوي ها و ناخرسنديهمة ناخوشي. است وجودي خود براي هميشه محروم شده
دهد و از آن پس مي بار در همة زندگي روي شدن لحظة نابي است كه فقط يكسپري كور

گيـرد و اصـرار بـر    بندد و دور از دسترس قرار مـي هميشه از زندگي بشر رخت برميبراي 
  :شودتكرار آن، منجر به درد و رنج و رانة مرگ مي

يـك  بار گمان كردم كـه در زنـدگي مـن     در اين دنياي پست پر از فقر و مسكنت، براي نخستين
ط يك پرتـو گذرنـده، يـك سـتارة     فقاما افسوس، اين شعاع آفتاب نبود، بلكه  درخشيد شعاع آفتاب

لحظـه، فقـط    كـرد و در روشـنايي آن يـك    كه به صورت يك زن يا فرشته به من تجلي پرنده بود
بردم و بعد اين پرتـو   هاي زندگي خودم را ديدم و به عظمت و شكوه آن پيثانيه همة بدبختي يك

بـراي   ايـن پرتـو گذرنـده را   تم نه نتوانس. در گرداب تاريكي كه بايد ناپديد بشود دوباره ناپديد شد
  ).10 - 11: 1349هدايت، (خودم نگهدارم 
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و از سوي ديگر  ،ترساند كرده و ميسو راوي را مضطرب  از يك ،اين محروميت و فقدان
 .)105 :همـان ( انگيزدرفتة خود برميازدست» يادگارهاي دور و دردناك«را به جستجوي  او

و دختر اثيري استعاره و تجسـمي  ) نار نهر سورندختر ك(بوگام داسي، لكاته  بوف كوردر 
و طبيعت  ،هايي هستند كه در گذر از دوران پيشااديپي به نظم نمادينها و خوشياز لذت

  . اندرس او قرار گرفتهاند و دور از دستوي دريغ شدهاز را ،به فرهنگ و تمدن
سرنوشت پدر راوي  درواقع ابتدا در اتاق آزمايشِ مار ناگ و در بوف كورموضوع اصلي 

دهد و از آن پس به صورت تصوير پيرمردي قوزكرده در پوشش جوكيان هنـدي  روي مي
هـاي راوي، طـرح گلـدان راغـه،     و دختري با چشمان سياه درشـت و جـذاب، در نقاشـي   

، پدر و عمو. شودوي تكرار ميراي ها و سرانجام در سراسر زندگها، بيداريتوهمات، خواب
شـكلي  پدر و عمـوي راوي دوقلوهـاي هـم   . گام داسي، مادر راوي هستندهر دو شيفتة بو

پـدر در شـهر بنـارس عاشـق بوگـام      . رونـد هستند كه در جواني براي تجارت به هند مي
رقصـد  بت بزرگ لينگم مي شود كه جلويمتگزار معبد لينگم ميداسي، دختر باكره و خد

بوگام داسي آبستن و . آميزدر هم ميشكند و با بوگام داسي دممنوعيت معبد را ميپدر و 
است، از مسـافرت   عمو كه براي تجارت به شهر ديگري رفته. شوداز خدمت معبد طرد مي

شود و چون شباهت ظاهري و معنـوي فـراوان بـا پـدر     گردد و عاشق مادر راوي ميبرمي
كند كـه  كند، تهديد ميبوگام داسي وقتي قضيه را كشف مي. دهددارد، مادر را فريب مي

هر دوي آنها را ترك خواهد گفت، مگر آن كه آزمايش مار ناگ را پشت سـر بگذارنـد و او   
 .به كسي تعلق خواهد گرفت كه از اتاق تاريك كه مار ناگ در آن است، زنده بيـرون آيـد  

دانند كه آيندة دردناكي در انتظـار آنهاسـت، تلخـيِ    كه ميرغم اينپدر و عموي راوي علي
پذيرنـد و بـه رنـج تـن      رفتـه مـي  كرارِ شيرينيِ لـذت ازدسـت  گ را به احتمالِ تاتاقِ مارِ نا

سانس نـاب ممنـوع   ژوئياما از آنجاكه ، شونداتاق مار ناگ وارد مي دهند و هر دو به درمي
پير و شكسته و با موهـاي   -  يكي از دو برادر - پدر يا عمو  ،آيداست و هرگز به دست نمي
  . بردشود و همة گذشتة خود را از ياد مي اختالل ذهني ميسفيد از اتاق خارج و دچار 

داسي، عيشي است كه با زهر بوگام . ناگ، درواقع اتاق رانة مرگ است اتاق آزمايش مار
داسي در  اند؛ بوگامو مار ناگ يك حقيقت او. ست توأم با درد و رنجدرآميخته است؛ لذتي ا

قبل از ورود به اتاق مار ناگ، پـدر راوي از  . ودشتوصيف ميمار ناگ هاي با ويژگي بوف كور
  :پذيردبار ديگر در برابر او برقصد و او مي كند كه يكبوگام داسي خواهش مي
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رقصـد و  لبك مارافسا جلو روشنايي مشعل با حركات پرمعني مـوزون و لغزنـده مـي   به آهنگ ني
اندازنـد  خصوصي با مـار نـاگ مـي   بعد پدر و عمويم را در اتاق م. خوردتاب ميو مثل مار ناگ پيچ

  ).56 :همان(

؛ يعنـي،  »لـذت دردنـاك  «داسي و مار ناگ، تجسـم  هاي بوگام آميختگي ويژگيهمدر
تر، لذت سانس تركيبي از لذت و درد است يا به بيان دقيقژوئي«. سانس استهمان ژوئي

. رانة مرگ اسـت  رفتة پدر ون ابژة ازدستبوگام داسي جانشي .)124: 1388هـومر،  (» در درد
گرفته در پوسـت و  اي انضمامي به بقايا و فضوالت خاطرات جايرانة مرگ كامالً به گونه«

: 1384 راگلند،(» هاي خانوادگي و تروماهاي كهن مربوط استاستخوان ما از طريق اسطوره
بـا  او آورد؛ شـدة پـدر را بـه يـاد مـي     هاي سـركوب بوگام داسي همة يادها و خاطره. )354

كـه بـا   » هاي براق با حركات آهستة موزونهاي درشت سياه خمار و مورب، دندانچشم«
ابل بـت بـزرگ معبـد    تار، تنبك و تنبور و سنج و كرنا در مقآهنگ ماليم و يكنواخت سه

هـا و  همة اسـرار جـادوگري و خرافـات و شـهوت    «آهنگ پرمعنايي كه  - رقصد لينگم مي
» شدةيادگار دور و كشته«بار ديگر  -  »مع شده بودهند در آن مختصر و جدردهاي مردم 

 هـدايت، (انگيـزد  هـا برمـي  كند و او را به تكرار و احيـاي آن خـاطره  پدر را زنده و بيدار مي
جانشين عيشي است كه براي هميشه از دسـت  در زندگي پدر اما بوگام داسي  ؛)55: 1349

لـذت  «ماحصـل  . ت نخواهـد آمـد  شود و به دساست و هرگز تكرار نمي رفته و مفقود شده
يك بغلـي  . گذارداتاق مار ناگ، بغلي شرابي است كه مادر براي راوي به ارث مي»ِ دردناك

بغلي شراب، خالصـه و فشـردة   . است شراب ارغواني كه با زهر دندان مار ناگ آميخته شده
  :گذرد؛ فشردة سرنوشت پدراي است كه در اتاق مار ناگ ميحادثه

شراب ارغواني كه در آن زهر دندان ناگ، مار هندي حل شده بود بـراي مـن بـه     مادرم يك بغلي
اش تواند به رسم يادگـار بـراي بچـه   يك بوگام داسي چه چيز بهتري مي. سپارد ام ميدست عمه

بخشـد، شـايد او هـم زنـدگي     بگذارد؟ شراب ارغواني، اكسير مرگ كه آسـودگي هميشـگي مـي   
از همان زهري كه پـدرم را   و شرابش را به من بخشيده بود ـ خودش را مثل خوشة انگور فشرده 

  ).57 :همان(! است فهمم چه سوغات گرانبهايي دادهكشت ـ حاال مي

سانس ناب بغلي شراب ارغواني آميخته با زهر دندان مار ناگ، هشداري است كه ژوئي
رفتـه   سـت و براي هميشـه مفقـود و ازد  هرگز تحقق نخواهد يافت و به دست نخواهد آمد 

شود كه پـدر در آن گرفتـار آمـده    رغم اين هشدار راوي دچار سرنوشتي مياست، اما علي
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كنـد در سـاحت نمـادين،    راوي پس از ممنوعيت از ابژة مادر مانند پـدر تـالش مـي   . بود
  . سازي جبران كندمحروميت خود را با گذار از اصل لذت با جانشين

مادر راوي . كندرنگي بازي ميواقعي نقش كممادر  گيري هويت راوي،در فرايند شكل
شود و فقدان و غيـاب مـادر را بـا    راوي از همان آغاز از جسم مادر محروم مي. غايب است

آيد، راوي را به شهر ري مي) پدر(كه همراه عمو مادر پس از اين. كندود تجربه ميهمة وج
 -  عمه و خواهر شـيري راوي  سر، دخترهم - لكاته . گرددسپارد و به هند برميبه عمه مي

جويـد  هاي مادرانه ميها و ابژهراوي در لكاته نشانه. شوداي است كه جانشين مادر ميابژه
اي كند كه در فرآيند گـذار از مرحلـة   كند خواهر شيري خود را جايگزين ابژهو تالش مي

هـدايت،  ( تاسـ  خيالي پيشااديپي به ساحت نظم نمادين از دست داده و از آن محروم شده
هاي نظم نمادين بـه راوي نظـم و    اي نيست كه در ساحت دالاته ابژهاما لك ).61- 62: 1349

اي از لـذت و درد  لكاته چـون بوگـام داسـي آميختـه    . انسجام بخشد و فقدان او را پر كند
شـدت از او متنفـر اسـت و    سـو بـه   به لكاته دارد، از يك اي نسبتراوي حس دوگانه. است

دارد كـه لكاتـه بـه     يقـين اسـت و   ته او را براي شكنجه انتخاب كردهكه لكامطمئن است 
رغم تنفر، راوي حقيقتـاً بـه   از سوي ديگر، علي. )67 :همان(تر از او راغب است ها بيشرجاله

  :خواهدورزد و همة ذرات تنش، ذرات تن لكاته را ميلكاته عشق مي
كـردم كـه يـك    گمان مـي .]. .[.خواست او را مياو را نه تنها دوست داشتم، بلكه همة ذرات تنم 

زد و هالة ميان بدن او را البد هالة رنجور و نـاخوش مـن   جور تشعشع يا هاله ميان بدنم موج مي
  ).68 :همان(كشيد طلبيد و با تمام قوا به طرف خودش ميمي

ه بـه او  ها و تحقيرهـايي كـ  اعتناييراوي از اين حس دوگانه، از تكرار درد و رنج، از بي
شـود، چـون   هـايي كـه متحمـل مـي    ها و دردها و عـذاب برد و ناخوشيشود، لذت ميمي
  :آور استپريش مازوخيستي براي او لذت روان

كردم، يك كيف وراي بشـري، كيفـي كـه فقـط     ها شده بودم و از درد خودم كيف ميمثل ديوانه
  ).101- 102 :همان(توانستم بكنم من مي

بنـدد و  ش خط و خال اميد مـي دهد و به اين مار خوتن درمي راوي چون پدر به رنج
برد و حاضر آور، لذت ميآورد و از تكرار اين درد مرگدهد پناه ميچه كه عذابش ميبه آن
درك قدرت رانة مرگ محال اسـت  «ورزد كه الكان اصرار مي. شود آن را كنار بگذاردنمي

امـا تكـرار لـذت دردنـاك،     . )363: 1384 راگلنـد، ( »چراكه با كيف وجود جوش خورده است
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در اصل عنصـري  ] رانه[مطلوب رانش «. كندهرگز شيريني وصل ابژة گمشده را احيا نمي
مطلـوب كسـب يـا تصـاحب      ،در عمـل رانشـي  . بوده، گويي فاقد ماديت اسـت » موهوم«

از و نهايتـاً   )41: 1389مـوللي،  (» زيرا كاركرد آن چيزي جز ايجـاد رانـش نيسـت   . شود نمي
بـه عبـارت ديگـر،    . آيـد حاصلي جز ويرانگري و تمايل به پرخاشگري به دست نمي ،تكرار

رفتة دوران كودكي را بار ديگر تكرار كند، اما شده و از دست راوي اصرار دارد كه عيش گم
است و تـالش سـوژه    لذت وحدت آغازين ميان كودك و مادر، براي هميشه از دست رفته

به تعريـف  تكرار، بنا«كه كند؛ چرافقدان عيش را جبران نميلذت،  براي فراتررفتن از اصل
اصـرار راوي   ).347: 1384راگلنـد،  (» اي قبلي اشاره دارد، به فقدان لذت يا انسـجام  به لحظه

ويداد اتاق مار ناگ تكرار رو سبب  ،رفته، موجب درد و رنجسانس ازدستنيز بر تكرارِ ژوئي
رود و بـه رختخـواب   دست به سمت اتاق لكاته مـي  به زليكراوي گ. شودميبار ديگر براي 

» پيچـد از هـم بـاز   مانند مار ناگ كه دور شكار خودش مي«شود، تن لكاته لكاته وارد مي
سـختي   در اوج لذت، لكاته لب راوي را بـه . كندشود و راوي را در ميان خود حبس ميمي
گزليك ناگهان در بـدن لكاتـه   . نفرتكند و عشق را به گزد و لذت را به درد تبديل ميمي

  :شودسپارد و راوي چون پدر خود از اتاق مار ناگ خارج ميرود و لكاته جان ميفرومي
موهـاي سـر و ريشـم    . بـودم پنزري شده يدم شبيه، نه، اصالً پيرمرد خنزرد[...] رفتم جلوي آينه 

هـدايت،  ( يك مار ناگ در آنجا بوده بود كه زنده از اتاقي بيرون بيايد كهمثل موهاي سر و صورت كسـي  
1349 :114 .(  

دختـر اثيـري در   . اسـت  عيشي است كه با زهر درآميخته بوف كوردختر اثيري نيز در 
و نيز دختر كنار نهر سورن يعنـي دوران   ،ذهن راوي تصويري آرماني از مادر، بوگام داسي

از مطلوب مطلق، ابـژة  توان گفت، دختر اثيري تجسمي واقع ميدر. ود لكاته استپاكي خ
آيـد؛ حقيقتـي   ناپذيريي است كه در ساحت نظم نمادين هرگز به دست نمـي آرماني و نام

شـود و انسـان در اعمـاق    است و تكـرار نمـي   كه براي هميشه از زندگي بشر رخت بربسته
   .كندوجود خود، فقدان و غياب آن را احساس مي

در ديـدار  . شوده به شكست محكوم ميتالش راوي براي يگانگي با دختر اثيري هموار
سـوية راوي را بـا دختـر اثيـري قطـع      نخستين خندة خشك و زنندة پيرمرد، رابطة يـك 

يابد، بار ديگر ها جستجو دختر اثيري را ميهكند و هنگامي كه راوي پس از روزها و ما مي
كند بـا گرمـاي   راوي تالش مي. ميرددختر اثيري در اتاق راوي مي؛ دهداو را از دست مي



٢٢  

 

  

  
 

آلكامي وندمجيد جالله                                    
  

   1394 پاييز،   33  شمارة     

هاي او بيهوده بدن خود، بدن سرد او را گرم كند و او را به زندگي برگرداند، اما همة تالش
اي  سـانس نقطـه  ژوئـي . سـانس اسـت  ن ژوئيلذت دردناك يا هما ،حاصل اين ديدار. است

. كندشود و سوژه از درد و رنج خود كسب لذت مياست كه در آن لذت به درد تبديل مي
 بـوف كـور  شـود و راوي  ة متناقض درد و لذت در هر دو ديـدار راوي تكـرار مـي   اين تجرب

، »وحشـت و كيـف  «، »درد گوارا«تجربة خود را از اين واقعه با واژگان و تعبيرات متناقض 
  : كندبيان مي» لرزة مكيف و ترسناك«و » خواب گوارا و ترسناك«

يـف بـود، مثـل اينكـه از خـواب گـوارا و       لرزيدم، يك نوع لرزة پر از وحشت و كدانم چرا مينمي
از شدت كيف سرم گيج رفت، حالت قي بـه مـن دسـت داد و پاهـايم     . [...] ترسناكي پريده باشم

  ).37و  16: 1349هدايت،(سست شد 

تـوانم  اي است كه نميسانس لحظهژوئي«: گويدالكان مي. آيدسانس به زبان نميژوئي
اي است كه زبان از بيان سانس، تجربهعبارت ديگر، ژوئيبه . )88: 1388كديور، . نك(» بگويم

  :تواند لذت دردناك خود را با زبان بيان كندنمي بوف كورراوي . آن ناتوان و قاصر است
تواند تصور كند ـ يكجـور درد گـوارا و    نمي كردم ـ در اين لحظه هيچ موجودي حاالتي را كه طي

پايان را داشت چـون بايـد بـه    حكم يك خواب ژرف بي اين حالت برايم. [...] ناگفتني حس كردم
خواب خيلي عميق رفت تا بشود چنين خوابي را ديد و ايـن سـكوت بـرايم حكـم يـك زنـدگي       

  ).21- 22: 1349هدايت، (شود حرف زد جاوداني را داشت، چون در حالت ازل و ابد نمي
  

   سانسنظم نمادين و ممنوعيت ژوئي - 4
تـوهمي بـيش نيسـت و هرگـز تحقـق       ژه در سـاحت نمـادين  وحدت و يگانگي سوژه و اب

  ر اسـت و هرگونـه عـيش نـاب را ممنـوع     نظم نمادين برمبناي ممنوعيت اسـتوا . يابد نمي
نگـاه خيـره و   . سانس و لذت ناب همـواره در تصـرف ديگـري اسـت    چراكه ژوئي ؛كند مي

قـرار   را ممنـوع و دور از دسـترس  سـانس نـاب و وحـدت    سنگيني وجود دارد كـه ژوئـي  
زاي هاي جبـران نكردنـي و آسـيب   ضربه يعني زخمفرويد از دو نوع تروما و روان. دهد مي

نخست تروماهـايي نظيـر عقـدة اديـپ كـه      . گويدروحي در زندگي بشر متمدن سخن مي
دهـد،   مي سالگي تعلق دارند و در زندگي فرد فرد بشر رويه دورة خردسالي تا پنجبتقريباً 

ه به يـك شـخص يـا فـرد خـاص بلكـه بـه نـوع بشـر تعلـق دارنـد؛            وم تروماهايي كه ند
ها در حافظه و خاطرة مانده از آناند و ردپايي برجاهايي كه نياكان ما تجربه كرده ضربه روان

   .)133و  100- 111: 1392و  95 - 99 :1387( اندهاي بعدي منتقل شدهنوع آدمي به نسل
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هاي نياي نخسـتين اسـت   ها و ممنوعيتهواقع حاصل نگاهاي دسته دوم درضربه روان
و  تـوتم و تـابو  فرويـد در كتـاب   . شـود گيري تمدن مـي كه منجر به تكوين قانون و شكل

از پـدري زنبـاره و سـفاك در رمـة      موسي و يكتاپرسـتي ويژه در آخرين اثر خود به نام  به
ا را از هگويد كه همة زنان و دختران را در تملك خود داشت و خوشينخستين سخن مي

رسيدند يا اختـه  انگيختند به قتل ميكرد و اگر پسران حسادت او را برميپسران دريغ مي
كشند و او آيند و پدر را ميشده، گرد ميشدند، اما سرانجام پسران راندهيا از رمه طرد مي

نون رسد اما  قتل اين پدر سرآغاز قابه باور فرويد هرچند اين پدر به قتل مي. خورندرا مي
. نـك (يابـد  شود و به صورت ممنوعيت و اجتناب از روابط جنسي با محـارم تـداوم مـي   مي

و حتي قانون پدر به شكلي شديدتر در زندگي پسـران   )110- 115 :1392 و 194- 200 :1351
 كديور،. نك(» پدر حقيقي همان پدر مرده است«به باور الكان  بر اين اساس. شودحاكم مي

دانست بلكه واقعيتي است كـه   توان افسانهداستان نياي نخستين فرويد را نمي .)18: 1388
. اسـت  در طول تاريخ در زندگي بشر تكرار شده و قانون اين پدر بر زندگي بشر مسلط بوده

داستان پسركشي رستم يك اسطوره نيست، داستان زندگي تلخ بشر است؛ همواره پسران 
 الكـان . اندهشد به قتل رسيده يا از رمه رانده -  شدهاختهمايه و جز پسران ميان -  توانمند

يگانـه نمونـة   «دهـد و آن را  لقـب مـي  » اسطورة فرويدي«فرضية نياي نخستين فرويد را 
: 1392(» اسـت  كه در عصر تاريخي مـا بـه ظهـور رسـيده    «داند مي» اي تام و تماماسطوره

اين اسـت كـه ميـان قـانون و جنايـت      گيرد اي كه الكان از اين فرضية مينتيجه. )3()167
تر، يك جنايت، مبناي چيزي آغازيننظم قانون را فقط بر«قرار است و پيوندي بنيادين بر 

و مطلب ديگري كه به باور الكان از دل ايـن پيونـد    )167: همان( »توان به تصور درآوردمي
اسطورة پدر نخستين  گونة اين اسطوره است؛ ما همواره در زندگي،يدآيد، تكرار تراژبرمي

تسلط قانون نيـاي نخسـتين    .)168 :همان( كنيمرا اجرا و بازتوليد و بقاي آن را تضمين مي
  . شودمادين ميگيري فرهنگ و تمدن و نظم نبر زندگي بشر باعث شكل

است كـه   هاييضربهشود، روانسانس ناب مينيز مانع عيش و ژوئي بوف كورآنچه در 
پنـزي،  كـش، پيرمـرد خنزر  پيرمـرد نعـش  (او  نخستين و نيز جانشيناناز نگاه خيرة پدر 

جـا در معـرض    همـه  بوف كورراوي . است بر راوي وارد آمده) هاشوهر عمه، قصاب، رجاله
بـدون اينكـه راوي    بوف كـور هاي هاي خيره و سنگين است؛ در همة صحنهديد اين نگاه

اظر بر اعمال اوست و يگانگي و وحدت اي وجود دارد كه نمتوجه باشد، همواره نگاه خيره
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هايي خودآگاه نيستيم كـه  به باور الكان ما سوژه. كندرا ممنوع و عيش كامل را مكدر مي
نگريم بلكه موجوداتي هستيم كه همواره از پـيش در معـرض ديـد ديگـري     به جهان مي

و ديـده   بينيم، اما از همة نقاط در معـرض ديـد هسـتيم   ما تنها از يك نقطه مي. هستيم
وجود دارد كه از پيش ناظر بـر ماسـت؛ بـه عبـارت      )4(شويم، نگاه خيره و سراسربينييم

هنگامي كـه  . نگرد چشم سوژه است، اما نگاه در سمت ابژه قرار داردديگر، چشمي كه مي
توانـد آن  كند و نمـي اي كه سوژه فكر نميسوژه به يك ابژه نگاه كند، ابژه همواره از نقطه

   ).172- 173 :1388و هومر،  488: 1387اونز، . نك(بر او ناظر است  را ببيند،
پيرمـرد  . در ديدار نخست راوي با دختر اثيري، راوي در معرض همين نگاه خيره است

هـاي  پيرمرد كه ناظر اعمال راوي است بـه تـالش  . قوزي، تجسمي از نياي نخستين است
و زننـدة پيرمـرد كـه حتـي در     هـاي خشـك   راوي از ترس خنـده . خنددبيهودة راوي مي

پـرد و جـرأت   شـود از چهارپايـه بـه پـايين مـي     ترين زواياي زندگي او شنيده مـي خلوت
  :كند كه براي بار ديگر از دريچه به بيرون نگاه كند نمي

تمام شـب را  . وم ـ رابطة ميان ما را از هم پاره كرد ؤخندة خشك و زنندة پيرمرد ـ اين خندة مش 
بار خواستم بروم از روزنة ديوار نگاه بكنم ولي از صـداي خنـدة پيرمـرد     چندينبه اين فكر بودم، 

  ).17: 1349هدايت،(ترسيدم، روز بعد را هم به همين فكر بودم مي

كنـد، نشـانة   هاي خشك و زنندة پيرمرد قوزي كه مو را بر تـن آدم راسـت مـي   خنده
آنچه نيـز جسـم دختـر     .تالش بيهوده راوي است براي رسيدن به يگانگي و وحدت كامل

كند، حضور و حس و ممنوع و تبديل به جسدي متعفن مياثيري را براي راوي سرد و بي
شـود و  اين نگاه خيره و سنگين، مانع  وحدت راوي و دختر اثيري مـي . نگاه ديگري است

قطعـه و  ابـژة مـادري را قطعـه    ،شود كه راوي براي ورود به ساحت نظم نمادينسبب مي
كنـد، شـيء   سـانس را طلـب مـي   شدن ژوئيينام پدر، استعارة پدري، قربان«: دقرباني كن

اسـتاورا كـاكيس،   (» بنـدي كنـد  آغازين، مادر، بايد قرباني شود تا ميل بتواند خود را مفصـل 
1392 :87.(    

نه تنها هرگونه عـيش   بوف كورنگاه خيره و سنگين نياي نخستين و جانشينان او در 
ها را در تصرف و تملـك خـود   ها و لذتبلكه اين نگاه، همة خوشيكند ناب را ممنوع مي
همين اساس  بر. ها به سوي اوستكند و همة نگاهها را به خود جذب ميدارد و همة نگاه

يابد و نهايتـاً عشـق و و هرگونـه    اساساً يگانگي و وحدت تحقق نمي بوف كوراست كه در 
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الكـان نيـز   . شودرود، نفي و انكار مي ظار ميهماهنگي و تفاهمي كه ميان سوژه و ابژه انت
الكان معتقد است اساساً عشق ناممكن است و مـا  . داندچون هدايت عشق را ناممكن مي

شويم، بين مرد و زن يك جدايي بنيادين و ساختاري وجـود دارد و هـيچ   هرگز يكي نمي
 پـذير نيسـت؛ چراكـه   هاي مردانه و زنانه امكـان رابطة دوسويه و هيچ تقارني ميان جايگاه

كند، ابژة واقعي را به چيزي بدل كند كه بـدان ميـل    سوژه در رابطة خود با ابژه سعي مي
. نـك (ورزد كند ديگـري بـدان ميـل مـي    اي بدل سازد كه تصور ميورزد يا خود را به ابژه

مـرد  به عبارتي ديگر، در رابطة مرد و زن، ميل زن يـا   ؛)148: 1388و هومر،  66: 1388كديور، 
اي كـه از دسـت   رو، كه به سوي ابژة آرمانيِ مفقود است؛ ابژهنه به سوي ابژة حاضر و روبه

چـه  است؛ درواقع آن رفته، اما ياد و خاطرة آن در ناخودآگاه به عنوان ابژة آرماني باقي مانده
يـا  » غير«كه ، د نه مطلوب حاضردهرا در يك رابطة عاشقانه قرار ميمخاطب اصلي ميل 

ش است غايب و تـال » غيري«زن با چشماني فروبسته در تملك . است» ب ديگريمخاط«
مـرد كـاري جـز    «بسته محكوم به شكست اسـت؛ چراكـه   مرد براي تصاحب اين نگاه فرو

» مخاطـب «يـا  » غير«. كندآرزومندي زن نمي» فقدان«يعني » موضع خالي«اشغال اين 
   .)30- 31: 1394 للي،مو(» است» فقدان«او عين » وجود«زن موجودي است كه 

هاي راوي براي جذب اين نگاه محكوم به شكست است؛ راوي همة تالش بوف كوردر 
. كند كـه در انحصـار ديگـري اسـت    با چشماني باز و گشوده در تصاحب نگاهي تالش مي

توانـد   هايي هستند كه در تصرف ديگري هستند و راوي نمـي لكاته و دختر اثيري خوشي
. اسـت لكاته باكره نيست و از همان آغاز در تصـرف ديگـري بـوده   . ندميل آنها را جذب ك

ورزد؛ ميل لكاتـه بـه   تواند موضوع ميل لكاته قرار گيرد؛ لكاته به راوي ميل نميراوي نمي
هـايي چـون   هاي جفـت و تـاق دارد؛ فاسـق   به باور راوي، لكاته فاسق. سوي ديگري است

» هـا و القابشـان فـرق   ر، فيلسوف كه اسـم فروش، جگركي، رئيس داروغه، سوداگسيرابي«
و لكاته همة آنها را بـه راوي تـرجيح   ) 61: همان(هستند » پزولي همه شاگرد كله«كند مي
دهد تا راوي مي  بار بر سر بالين مادر مردة خود راوي را به خود راهلكاته تنها يك. دهدمي

كشـد و  يـز او را در آغـوش مـي   را متقاعد كند كـه او را بـه ازدواج خـود درآورد و راوي ن   
  .راندبوسد، اما از آن پس لكاته حتي در شب عروسي راوي را از خود مي مي

دهـد، راوي تـالش   مـي  اين عدم تفاهم و يگانگي در ديدار بـا دختـر اثيـري نيـز روي    
راوي  به باور. بخش دختر اثيري را به دست آوردهاي جذاب و انسجامكند، ميل و نگاه مي
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كه آن فرشتة آسماني، آن دختر اثيري، تا آنجايي كه فهم بشـر  كافي بود، تا اينيك نگاه «
همـة مشـكالت   «و بـه   )16 :همـان ( او بگذارد» عاجز از ادراك آن است، تأثير خودش را در

سـويه  ، اما عشق راوي در اين صحنه يـك )19 :همان(پاسخ دهد » فلسفي و معماهاي الهي
دختـر متوجـه او نيسـت؛    . بينـد دختـر اثيـري را مـي   است، راوي فقط از دريچة هواخـور  

؛ اسـت هاي دختر اثيري چون لكاته، به سمت ديگري و در تصـرف و تملـك ديگـري     نگاه
بخش نيسـت؛  هاي دختر اثيري انسجامنگاه .»ينكه به فكر شخص غايبي بوده باشدمثل ا«

  :كننده كه به سوي ديگري استنگاهي مضطرب، متعجب، تهديد يا سرزنش
. اش كنار لبش خشك شده بـود ارادهكه نگاه كرده باشد، لبخند مدهوشانه و بيآن كرد، بياه مينگ

  ).16 :همان( مثل اينكه به فكر شخص غايبي بوده باشد

هنگـامي كـه دختـر    . شـود قطعـه مـي   در اتاق خلوت راوي نيز وحدت و يگانگي قطعه
رود و بـر  به اتاق خـواب راوي مـي  گذارد و اثيري اولين و آخرين بار به خانة راوي قدم مي

احساس «كند كه براي اولين بار در زندگيش خوابد، راوي هرچند احساس ميتخت او مي
و ايـن  » پايـان  خـواب ژرف بـي  «است، اما توهم يگانگي و اين  شده» آرامش ناگهاني توليد

ه را بـه  توانـد ايـن لحظـ    پايد و راوي نمياي دير نميلحظه» جاودان ازلي و ابدي«زندگي 
بـرد كـه   مـي  راوي  پـي . تثبيت كنـد » پرتو گذرنده را براي خود«ابديت پيوند بزند و اين 

در . »نـدارد  وجود«بين آن دو » ايهيچ رابطه«و » وجه از مكنونات او خبر نداشته هيچ به«
نگاه دختر اثيري به سمت ديگري است و . اتاق نيز نگاه دختر اثيري به سمت راوي نيست

  :بخش دختر اثيري را تصاحب كندتواند نگاه انسجامراوي نمي
د، فقـط يادگـار چشـمش مـرا شـكنجه      هايش از زندگي سرشار بوتا زنده بود، تا زماني كه چشم

شده آمـده خـودش را تسـليم مـن      هاي بستهحس و حركت، سرد و با چشمداد، ولي حاال بي مي
  ).25: همان(! هاي بستهچشم با كرد ـ

رود و بسـته  آهسته به هم مي» مثل اينكه مرگ را ديده باشد«يري هاي دختر اثچشم
احساس خـود را تسـليم   ، تنها جسم سرد، بي»هايي بستهچشم«شود و دختر اثيري با مي

شدن بودند و خـوراك لذيـذي    منتظر پوسيده«حركتي كه حس و بيكند؛ تن بيراوي مي
مثـل تـن مـادة    «هرچنـد  ) آتشـين ( تن دختر اثيري. »هاي زير زمينها و موشبراي كرم
و همان عشـق سـوزان مهرگيـاه را    [...] كه از نر خودش جدا كرده باشند«ت اس» مهرگياه

تواند با حرارت و عطش سوزان راوي نمي. اما در آغوش راوي سرد است ،)24 :همـان (» دارد
  :تنِ خود، سرديِ مرگ را از او دور كند
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شد و اين سرما ردم كه خون در شريانم منجمد ميحس ك. تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود
  ).24 ـ25: همان([...] هاي من بيهوده بود همة كوشش. كردتا ته قلب من نفوذ مي

دهد، ناكامي در اتحاد و يگانگي است و بر اين واقعيت صـحه  روي مي بوف كورآنچه در 
تواند گز نميم نمادين هرگذارد كه آدمي پس از گذار از مرحلة خيالي و پيشااديپي به نظمي

. اوليه را تكرار كند؛ يگانگي رؤيايي است كه هرگـز تحقـق نخواهـد يافـت     يگانگي و وحدت
 هـاي هـدايت سـايه   ، بلكـه در اغلـب داسـتان   بـوف كـور  تنهـا در  سنگيني اين شكست نـه 

ل ها قبنانه را هدايت سالبودن هماهنگي و يگانگي ميان سوژة مردانه و زمحال. است افكنده
 سه قطره خونهاي داستانكه ژاك الكان ايدة خود را مطرح كند، در يكي از مجموعهاز اين

، منـوچهر، خجسـته را جـايگزين ابـژة     هـا صورتكدر داستان كوتاه . است صريحاً بيان كرده
ماگ ابژة گمشدة اوست و منوچهر به خجسته كه مـاگ  . است واقعي عشق خود، ماگ كرده

منوچهر كه تصميم دارد با خجسته ازدواج كند، متوجه . ورزدعشق مي آورد،را به ياد او مي
شود كه منـوچهر بـه   وقتي خجسته متوجه مي. است شود كه خجسته به او خيانت كردهمي

اي را بازي كند كه منوچهر بدان ميـل  كند نقش ابژهاست، بار ديگر تالش مي بردهراز او پي 
كند به منوچهر ثابت خجسته سعي مي. را تصاحب كندتواند ميل منوچهر ورزد، اما نميمي

  :كنداست و منوچهر اعتراف مي عشق صادق نبودهكند او نيز در 
در . داني هيچ حقيقتي خارج از وجود خودمـان نيسـت  تو براي من مظهر كس ديگري بودي، مي

ت كسي با قوة تصور خودش كس ديگـري را دوسـ  شود، چون هرمطلب بهتر معلوم مي عشق اين
كنـد  برد نه از زني كه جلو اوست و گمـان مـي  دارد و اين از قوة تصور خودش است كه كيف مي

آن زن تصور نهاني خودمان است، يك موهوم است كـه بـا حقيقـت خيلـي     . كه او را دوست دارد
  .كندفرق مي

يعني تـو بـه كسـي شـباهت داري كـه او      . خواهم بگويم تو براي من يك موهوم ديگر هستيمي
  .برايت گفته بودم كه پيش از تو من ماگ را دوست داشتم. وم اول من بودموه

پـيش  . كشيدم به خيـال او بوسيدم و در آغوش ميترا مي. ترا دوست داشتم چون شبيه او بودي
م زدم چون تو كه نمايندة موهوم مـن بـودي   ه كردم كه اوست و حاال هم با تو بهخودم تصور مي

  ).94: 2536هدايت، (كردي  يادگار آن موهوم را چركين
  

   رانة مرگ و شكاف در نظم نمادين - 5
راوي دچار فقدان است و . قرار دارد بوف كوردركانون رمان فقدان و محروميت و ممنوعيت 

. است هاي پيشانمادين و پيشااديپي محروم شدهلذت ترين بخش وجودي خود؛ يعنيز ذاتيا
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نام و قانون پدر، مـانع لـذت نـاب و    . زبان استسانس ذاتي ساختار نمادين ممنوعيت ژوئي
كش، پيرمرد قوزي، پيرمرد خنزرپنزري، قصـاب و  عشپيرمرد ن. شودوحدت پيشااديپي مي

، نمايندگان نياي نخستين، نام و قانون پدر، نظم نمـادين و ديگـري   بوف كورعمه در شوهر
هـا در همـة   آن. نـد رها را در تصرف و تملك خـود دا ها و لذتبزرگ هستند كه همة خوشي

اند و ها بدون اينكه راوي متوجه باشد، حضور دارند و بر همة اعمال راوي ناظر و واقفصحنه
هـا و  توانـد بـه سرگشـتگي   اما نام و قانون پدر، خود نيز نمي. شوندمانع از عيش تمام او مي

وژه چنـدپاره و  تنهـا سـ   به باور الكان نه. يابي راوي در نظم نمادين پايان دهدفرآيند هويت
خـورده،  قانون پدر و نظم نمـادين خـود، خـط    دچار فقدان است بلكه ديگري بزرگ، نام و

  .ناتمام و دچار فقدان است
خـوردگي  نظرية الكاني را نه در چندپارگي، خط» ترينراديكال«ترين و ژيژك اساسي

، يعنـي نظـم   ديگري بـزرگ «داند كه و فقدان سوژه، بلكه فهم اين نكتة اساسي الكان مي
شـود و پيرامـون يـك    خورده و منقسم مينمادين نيز از طريق يك ناممكني بنيادين خط

  ).185: 1388(» يابدمحال، پيرامون يك فقدان مركزي ساخت مي/ هستة تروماتيك
: 1393علـي،  . نـك (انـد   اي انقالبي دانسـته اساس همين است كه سوژة الكاني را سوژهبر

گيـرد و الكـان   چند در حوزة رويكرد پساساختگرايان قـرار مـي  رسوژة الكاني ه .)81- 119
باورانة فلسفة اومانيسـتي يـا سـوژة    هاي ماهيتاساساً با سوژة خودآگاه و منسجم و تحليل

اش گرايانة ماركسيستي كـه مـاهيتش بـا منـافع طبقـاتي     دكارتي و حتي سوژة فروكاست
 و معتقد است كه ميل سوژه )34: 1392استاورا كـاكيس،  . نك( شود، مخالف استمشخص مي

ايـن سـوژه بـراي هميشـه در نظـم        امـا  ، )26: 1384الكـان،  (» ميل ديگري است«همواره 
به باور الكان نه تنهـا سـوژه بلكـه ديگـري      كه شود، چرايگري بزرگ حل نمينمادين و د

 و هرگـز  خورده، ناتمـام و چنـدپاره و دچـار فقـدان اسـت     بزرگ و نظم نمادين خود، خط
همين فقـدان و شـكاف ديگـري    . انسجام بخشد هاي سوژه، نظم وتواند به چندپارگي نمي

ميشل فوكو و روالن بارت متمـايز   ي چونبزرگ، سوژة الكاني را از رويكرد پساساختگرايان
بخشد و راه گريز آن را از قيـد نظـم نمـادين همـوار     اي انقالبي به آن ميسازد و چهرهمي
فقدان و چندپارگي ديگري بزرگ، امكاني است پيش روي سـوژه بـراي    ،رو از اين. كندمي

  :  نظم نمادين ةگريز از ازخودبيگانگي و ساختارهاي مقيدكنند
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زدايي دست يابـد  سازد تا به نوعي بيگانهدقيقاً همين فقدان در ديگري است كه سوژه را قادر مي
ـ نوعي فضاي تنفسـي   ري ـ به تعبيري اين فقدان در ديگ[...] ناميد  مي 1كه الكان آن را جدايي

دهد و نه با پركردن فقدان سوژه، بلكه با اجازه دادن بـه سـوژه تـا خـودش، فقـدان      به سوژه مي
 سازد تا از بيگانگي تام در دال اجتناب ورزدخودش را با فقدان در ديگري يكي كند، او را قادر مي

  ). 185: 1389ژيژك، (

هـا و  د تنها عنصري كه  سـوژه بـه كمـك آن ممنوعيـت    به باور الكان و نيز خود فروي
شـكند، رانـة   نهـد و در هـم مـي   گيرد، زير پا ميمي هاي نظم نمادين را ناديدهمحدوديت
 نورد و راه گريـز از هاي نظم نمادين و ديگري بزرگ را درميرانة مرگ فانتزي. مرگ است

ريق رانة مـرگ بـه فراسـوي اصـل     سوژه از ط. كندنام و قانون پدر را براي سوژه هموار مي
جويد كه در نظم نمـادين  را مي يهايكند و ابژهنهد و از اصل لذت تخطي ميلذت گام مي

توانـد  نويسـد، تنهـا نيرويـي كـه مـي     فرويـد مـي  . اسـت  دور از دسترس سوژه قرار گرفتـه 
 رانة پرخاشگري، فرزند خلف و نماينـدة «هم بشكند،  هاي فرهنگ و تمدن را درمحدويت

كنند از خالل نوعي چند تالش ميفرهنگ و تمدن هر .)85 :1387(» اصلي رانة مرگ است
دادگاه دروني ميل خطرناك رانة مرگ را تضعيف، خلع سالح و مهار كنند و تحت كنترل 

نوعي سرشـت و خـوي بنيـادين و    «خود درآورند، اما رانة مرگ و ميل پرخاشگري كه در 
و استوارترين مانع بـر  ...  خوان اين برنامة فرهنگ استلفمخا ... خودايستا در انسان است

ممنوعيـت و  به باور الكـان نيـز    .)85 :همان(» خواهد بود] و فرآيند تمدن[سر راه فرهنگ و 
واقعيت بنياديني كـه رانـة مـرگ بـر آن     «گشايد؛ محروميت راه را به سوي رانة مرگ مي

اي است كـه  سترسي مستقيم به معانيهاي انساني فاقد دمبتني است، اين است كه سوژه
بـر   كرد كه وجود دردناك است چراكـه مبتنـي  الكان استدالل مي... اندبر زندگي ما حاكم

يابنـد انگـار در    اي سازمان مي، آثاري كه به گونهمعنايي است كه ناشي از آثار فقدان است
گـاه  ماية اوليـه هـيچ   اگرچه اين. هاي كثرت قرار دارندپردازيرشتة خيالي تصاوير و خيال

تواند شكاف خود فقدان را پر كند، معنا همچنان گاه نمي مستقيماً بازيافتني نيست و هيچ
اين چيز كه علت آن نوعي اتكـا بـه   . است كه كامالً دور از دسترس است» چيزي«در پي 

 بخـش رانـة مـرگ در   دارد، تجسمكيفي است كه فرد را به هم چسبيده نگه مي» اي هابژ«
در فراينـد نمادسـازي، همـواره مـازادي از امـر       .)353: 1388راگلند، (» است] انساني[وجود 
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سپارد و انسجام و تماميت نظـم نمـادين را   شدن نميماند كه تن به نمادينهواقع باقي مي
كند و همچون يك شكسـت يـا   شكند و بر ساحت يكپارچة آن خدشه وارد ميدر هم مي

به عبـارت ديگـر، نظـم نمـادين در مركـز خـود واجـد        . شودمي خأل در امر نمادين ظاهر
هـا و خألهـاي خـود را    گاهي است كه بتوانـد شـكاف  عنصري تروماتيك است و فاقد تكيه

همواره در فراينـد  . تواند مانع از ظهور امر واقع شودبر اين اساس زبان هرگز نمي. بپوشاند
كه در مقابل نمادسازي مقاومت و اصرار بـر   مانندهايي از امر واقع باقي مينمادسازي، ابژه

واقع مازادي از امر واقع اسـت  رانة مرگ در. دشونكنند و جذب نظم نمادين نميماندن مي
ايسـتد  رود و از حركت باز نميخورد و از اصل لذت فراتر ميكه فريب نظم نمادين را نمي

  . شودو هرگز ارضا نمي
ادين؛ مـازادي اسـت كـه فريـب     نظـم نمـ  گسستي اسـت در   شكاف و بوف كورراوي 

هـا و  رغـم محـدوديت  علـي . شـود يخورد و تسليم آن نمـ هاي نظم نمادين را نمي فانتزي
كنـد، راوي در چهـارچوب نظـم    هايي كه نظم نمادين در بوف كـور وضـع مـي   ممنوعيت

تواند در ساحت ديگري بـزرگ  راوي نمي. شوردگيرد و بر ساختار آن مينمادين قرار نمي
رونـد،  مـي » دنبـال پـول و شـهوت   «دارنـد و  » هايي كه همة آنها قيافـة طمـاع  رجاله«ا ب

بخش نيسـت؛ ديگـري بـزرگ    ديگري بزرگ انسجام .)68: 1349 هدايت،(كند همانندانگاري 
دنيـاي  . رفتة راوي در فرايند اديپي باشـد سانس ازدستگوي عيش و ژوئيتواند پاسخنمي

هـاي مـردم و صـداي زنـدگي،     حـرف «آور است، ده و ماللكننپيرامون، براي راوي خسته
آور هراسد، فكر زندگي دوباره براي راوي رنجراوي از مرگ نمي. »خراشدگوش راوي را مي

؛ آنچه بـيش  »اميد نيستي پس از مرگ است«كند، است، تنها چيزي كه از او دلجويي مي
در ذرات تـن  «كه ذرات تـنش  ناپذير است، آن است آور و تحملاز همه براي راوي هراس

  :»ها برودرجاله
هـاي دراز بـا انگشـتان    خواست بعد از مرگ دستگاهي دلم مي - ناپذير بود اين فكر برايم تحمل

كـردم و دو دسـتي نگـه    آوري مـي عدقـت جمـ  بلند حساسي داشتم تا همة ذرات تن خودم را به
  ). 90 :همان(رود ها نداشتم تا ذرات تن من كه مال من است در تن رجاله مي

دانـد  اي مي»مزههاي بيفريب«و » هادروغ و دونگ«هاي نظم نمادين را راوي فانتزي
دارد و هاي بنيادين زندگي بـازمي دهد و از درك حقايق و پرسشها را فريب ميكه انسان

شود كه براي خود مقامي ماورايي هاي قدرت زورمنداني ميموجب تسلط و استحكام پايه
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راوي . راوي عنصري اسـت دگرانـديش  . انداند و خود را جانشين خدا در زمين جا زدهقايل
به راوي بـدگمان   بر اين اساس نظم نمادين نسبت. كندمي قرادادهاي نظم نمادين را انكار

داند هراسد و مدام ناظر و مراقب اعمال و رفتارهاي اوست و نميو مظنون است و از او مي
هـاي راوي  كند خواستهنخست تالش مي ،رو از اين. در خود جذب كند را اي اوبا چه رويه

راوي نيـز بـه   . هاي او شودرا ناديده بگيرد و مسكوت بگذارد تا مانع از نشر افكار و خواسته
» ها يك نژاد مجهـول و ناشـناس  ميان رجاله«خود را  برد واين ترفند نظم نمادين پي مي

 اسـت » هـا بـوده  دند كه سابق بر اين جزو دنياي آنبو به طوري كه فراموش كرده«داند مي
هـاي  گيـري خواسـته  چنان بـر بـازپس  پذيرد و همنمي اما راوي اين حقارت را ).83 :همان(

كنـد و سـرانجام   است، پافشاري مي طبيعي و غريزي خود كه نظم نمادين از او دريغ كرده
  :كندمي شود و فرياد اعتراض خود را بلند كاسة صبر راوي لبريز مي

ام ناهار را آورد، من زدم زير كاسة آش، فرياد كشيدم؛ با تمام قوايم فريـاد كشـيدم،   ظهر كه دايه
بـه شـكمش نگـاه    . آن لكاته هم آمد و زود رد شـد . همة اهل خانه آمدند جلو اطاقم جمع شدند

  ).78 :همان( نه، نزاييده بود. كردم، باال آمده بود

هاي نظم اعتراض و نيز انكار شكاف. كنداض را تحمل نمياما نظم نمادين طغيان و اعتر
هـايي كـه   يكي از رويـه  ،رو كند؛ از ايننمادين را آشكار  و انسجام دروغين آن را مختل مي

گيرد آن است كه كار مي نظم نمادين براي كنترل عناصر متعارض، مخالف و دگرانديش به
اعتراض، اين عناصر را در خود جذب و هضم و  ها و عاليمها، نشانهمحو و درمان سمپتوم با

كس  آن. سمپتوم حقيقت بيمار است«كه به باور فرويد  كند، در حالي» درمان«به زعم خود 
توانـد حقيقـت بيمـار را     توم را به هر قيمت درمان كند، درواقع نمـي صدد است سمپكه در

ناقل گفتار ارباب است كه  واقعاو در. هر ترتيب آن را خفه نمايدخواهد به تحمل كند و مي
سمپتوم اعتراضي است بر سلطة  ... معتقد است هيچ حقيقتي جز حقيقت ارباب وجود ندارد

گفتار ارباب و گاهي گفتار دانشگاهي تاب تحمل اين . گفتار ارباب، اعتراضي ناتوان و ناممكن
با  ).62- 63: 1388 كديور،(» بايد آن را درمان كنند. اعتراض را ندارند و بايد آن را از بين ببرند

باشـي كـه راوي او را   حكـيم . كننـد باشي را خبـر مـي   تراض و فرياد راوي بالفاصله حكيماع
ها و خألهاي نظم نمادين كند با توليد فانتزي بر شكافنامد تالش ميمي» هاحكيم رجاله«

بـه داروهـا و   ها مانع از ظهور امر واقـع شـود، امـا راوي    سرپوش بگذارد و با درمان سمپتوم
  :  نگردباشي به سخره ميدرمان حكيم
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ها، حكيم خانوادگي كـه بـه قـول خـودش مـا را      باشي را خبر كردند، حكيم رجالهباالخره حكيم
كرد دواي بـاه بـه   او افتخار مي. با عمامة شيروشكري و سه قبضه ريش وارد شد. بزرگ كرده بود

بـاري  . اسـت  ام بسـته ريخته و فلوس به نـاف عمـه  شير و نبات به حلق من پدر بزرگم داده، خاكه
االغ و  كه آمد سر بالين من نشست نبضم را گرفت، زبـانم را ديـد، دسـتور داد شـير ماچـه      همين

ام چند نسخة بلنـدباال هـم بـه دايـه     - بخور كندر و زرنيخ بدهم  هماشعير بخورم و روزي دو مرتب
  ).62- 63: 1349 هدايت،(... سپرد كه عبارت بود از

كنـد،  تنها عالئم بيماري را محـو نمـي   كند نهباشي تجويز مي كه حكيم يدوا و داروهاي
ورزد و چنان بر خواست خود اصـرار مـي  راوي هم. شودتر ميبدتر و وخيم اويبلكه حال ر

اساساً عالئم بيماري كه در مقابل درمان مقاومت و اصـرار بـر مانـدن    . شودهرگز ارضا نمي
جا كـه بيمـاري و رنـج بـر مانـدن پافشـاري       درواقع، هر«. ندا رانة مرگبر  بتنيكنند، ممي
و » داغ«. )351: 1384 راگلنـد، (» شـود گذاري مفرطي از كيف يافت ميكند، نوعي ارزش مي

، بـه  »تراشـند خورند و ميآهسته در انزوا مي«راوي را » مثل خوره روح«كه » هاييزخم«
از روز ازل تـا ابـد تـا    «آن را تا زنده است » منشان شو«كند كه طوري كه راوي اذعان مي

و فراموش نخواهد » خواهد داشت داشته و«، هميشه با خود »آنجا كه خارج از ادراك بشر
كنـد  هايي كه نظـم نمـادين مقـدر مـي    رغم ممنوعيتعلي. كرد، تجسم رانة مرگ هستند

هايي كه راوي در عمـه  شانهن. امر واقع گرددهاي  هتواند مانع از ظهور و فوران ابژهرگز نمي
شده، دختر اثيري و ابژة مـادر هسـتند    يابد، يادگارهاي حقيقت گممي) لكاته(عمه و دختر

نگاه خيرة دختر اثيري پـس از مـرگ   . اندكه در ساحت نمادين از قيد نمادسازي گريخته
ي هـا  را به خـاك بسـپارد و همچنـين لبـاس     خواهد اودر اتاق و نيز هنگامي كه راوي مي

راوي . كننـد  يهاي امر واقع هستند كه در برابر نمادسازي مقاومـت مـ  آلود راوي، ابژه خون
تواند حالت چشمان دختر اثيري را كه در آخرين لحظه به تصوير كشيده و لكة خون نمي

هـاي  يادگـار «درواقـع،  . اسـت، از خـاطر ببـرد    دختر اثيري كه به تمام بدنش نشت كـرده 
و » نشان«، »داغ«هاي آرماني مانند ابژه» هايرارة كشندة چشمش«و » هاي جادويي چشم

اي مانند، به طوري كه راوي حتي لحظهناپذير همواره در ناخودآگاه باقي ميزخمي درمان
  :تواند فراموش كند و از ديدار دوبارة او چشم بپوشدنمي

  ).17: 1349 ت،هداي( كس را خواستم يا عشق هيچدر اين دنياي پست يا عشق او را مي  
رفته راهي است به سوي رانة مرگ؛ عنصري كـه بـه   دستاما اصرار بر تكرار خوشي از

ناپـذير و در  گريزد؛ نيرويي نـاميرا، پيشـازباني، تجزيـه   آيد و از ساختار زباني ميزبان نمي
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كنـد و  هاي نظم نمـادين را آشـكار مـي   ها و شكافعين حال انقالبي و آفريننده كه رخنه
  .گيردنام و قانون پدر قرار مي فراسوي

  
  گيرينتيجه - 6

قصـة دوپـارگي    بوف كور. قرار دارد بوف كورفقدان و محروميت و ممنوعيت دركانون رمان 
و  تجسم سرنوشت گريزناپذير بوف كورسوژه و ابژه، ذهن و عين و داستان گذار است؛ راوي 

كند؛ بشري كه در روايت مي قصة گسست اين رابطة دوسويه را حكايت وو است  بشريتلخ 
مبناي ممنوعيت استوار است نظم نمادين بر. رفتهجستجوي تماميت است؛ تماميت ازدست

همواره در نظم نمادين، نگاه خيره و سنگيني وجود . كندو هرگونه عيش ناب را ممنوع مي
ر از سـانس و لـذت نـاب را ممنـوع و دو     گر اعمال سوژه است و ژوئينظاره دارد كه از پيش

جـا در معـرض ديـد     همه بوف كورراوي . آورد دهد و در تصرف خود درميقرار مي دسترس
كش، پيرمرد قوزي، پيرمـرد خنزرپنـزري،   عشپيرمرد ن. هاي خيره و سنگين استاين نگاه

كه در همة  - نياي نخستين و نام و قانون پدر نمايندگان  -  بوف كورعمه در قصاب و شوهر
شـوند و  مانع از عيش تمام او مي، اندر همة اعمال راوي ناظر و واقفصحنه حضور دارند و ب

. كنندهاي قبل از ورود به نظم نمادين ممنوع و محروم ميها و خرسنديراوي را از خوشي
هـا و  جسمي از لـذت و دختر اثيري، استعاره و ت) دختر كنار نهر سورن(بوگام داسي، لكاته 

و  ،تند كه بـا گـذر از دوران پيشـااديپي بـه نظـم نمـادين      هاي امر واقع هس ها و ابژهخوشي
اند و راوي رس او قرار گرفتهاند و دور از دستراوي دريغ شده از ،طبيعت به فرهنگ و تمدن

  .كندخأل و فقدان آن را در همة زندگي، در اعماق وجودش احساس مي
اصل لذت، فقدان عيش  رفته و فراتر رفتن ازسانس ازدستاصرار راوي نيز بر تكرارِ ژوئي

را احيا كند و نهايتاً موجـب درد و رنـج   شده  گمتواند ابژة كند؛ زيرا تكرار نميرا جبران نمي
رفتـه، حركتـي اسـت بـه      رار و پافشاري راوي براي ابژة ازدستو اص ،اما اين تكرار. شودمي

ود چـون سـوژه   نام و قانون پدر و نظم نمادين خ. سوي رانة مرگ و اختالل در نظم نمادين
نظم نمادين پيرامون يـك هسـتة تروماتيـك، يـك     . خورده، ناتمام و دچار فقدان استخط

هـاي نظـم   هـا و محـدوديت  تنها عنصري كه ممنوعيـت . است فقدان مركزي برساخته شده
سوژه از طريق . شكند، رانة مرگ استنهد و در هم ميگيرد، زير پا ميمي نمادين را ناديده
نهـد و از   شكند و به فراسوي اصل لذت گام ميتار نظم نمادين را در هم ميرانة مرگ ساخ
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جويد كه در نظم نمادين دور از دسترس سـوژه  را مي يهايكند و ابژهاصل لذت تخطي مي
آهسـته در انـزوا   «راوي را » مثـل خـوره روح  «كـه  » هـايي زخم«و » داغ«. است قرار گرفته

تكرار اين دردهـا و  . اند كنند، تجسم رانة مرگماندن ميو اصرار بر » تراشندخورند و مي مي
كنـد، امـا   ها هرچند شيريني وصل ابژة گمشده را احيا و فقدان عيش را جبـران نمـي  زخم

  .  راهي است به سوي رانة مرگ و اختالل در نظم نمادين و نام و قانون پدر
  
  نوشتپي

اند تـا  ، تالش كرده»بوف كورمان پريشي رخوانشي الكاني از روان«نويسندگان مقالة  - 1
  ).1392حيدري و فرد، ( ارائه دهند بوف كورخوانشي الكاني از 

  )1391و فروم، 1393و 1384؛ رنك، 1384دولوز، . نك( - 2
چند فرضية نياي نخسـتين در نظـر بعضـي از منتقـدان     به اعتقاد خود فرويد نيز هر - 3
گيري قـانون،  توان منشأ شكل نه تنها مي بيش نيست، اما به باور او با آن» ايقصة ساده«

ها را در آغاز تاريخ تحليل كرد و پرتو نوري بر ظلمـات پيشـاتاريخ   دين، اخالق و سازمان
هاي جديدتر پژوهش اي اثبات كند كه قادر است در حوزهاگر چنين فرضيه«افكند بلكه 

اي قابل قبـول خواهـد   گاه چنين فرضيهم ايجاد كند و به فهم بيشتر ياري رساند آنانسجا
  ).81: 1393(» بود
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