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راوی بوف کور در زنجیرۀ دالّهای بیپایان نظم نمادین
مجید جاللهوندآلکامی

1

دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
تاریخ دریافت ،35/71/55 :تاریخ پذیرش36/76/57 :

چکیده
پدر ،مرجع و مؤلف و حافظ و ناظر قانون ،و بهعبارتی ،نمایندۀ نظم اجتماعی است .ناا پادر ،گارهگااهی
است که به فرایند هویتیابی سوژه در زنجیرۀ بیپایان نظم نمادین ،پایان میدهد .کارکرد استعارۀ پدری،
قرار دادن قانون پدر بهجای میل مادر است .هرگونه اختالل در فرایند همذاتپنداری با ناا پادر ،موجا
بدگمانی و سوءظن شدید به نظم اجتماعی میشود .الکان توهماات و هاذیانهاای بادگمانی و تار

و

اضطراب پارانوئید را در نبود نا پدر میداند .انسجا نداشتن نا و قانون پدر ،سب مایشاود کاه ساوژه،
امنیت خاطر خود را دربارۀ نظم نمادین از دست دهاد و جهاان را متزلازل و نااامن بپنادارد .ایان مقالاه،
میکوشد با کمک دستاوردهای نوفرویدی ژاک الکان ،با بررسی شخصیتهای بوف کور (ابژههای مادرانه

و استعارهها و دالّهای پدرانه) ،فرایند شکست هویتیابی شخصیت راوی را در نظم نمادین تحلیل کناد .در
بوف کور ،پدر نقش کمرنگی در شکلگیری شخصیت راوی ایفا میکند .دالّ پدر در نظم نماادین غایا
است .نا پدر انسجا بخش نیست .ازاینرو راوی بوف کور ،نا پدر را باه تعلیا درمایآورد و باه دامان
ابژههای مادرانه میغلتد .تعلی نا پدر و تعوی هویتیابی در زنجیرۀ دالّهای نظم نمادین ،موج ظهور
مؤلفههای پارانوئیدی در راوی بوف کور میشود.
واژههای کلیدی :الکان ،امر نمادین ،امر واقع ،راوی ،بوف کور.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

majid_jalalvand@yahoo.com
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 .1مقدمه
نقد روانکاوی ،یکی از مهمترین رویکردهایی است که منتقادان از منظار آن ،آثاار اااد
هدایت را تحلیل کردهاند .مقالهها و کتابهایی که با رویکرد روانکاوی فروید باه نقاد آثاار
ادبی ا مثل بوف کور ا دست زده و شخصیتها را در قال مثلث ادیپی (پادر ،ماادر ،کاودک)

بررسی کردهاند ،کمتر این رابطۀ تنا

ساهگاناه را باه سااحت اجتماات گساترش دادهاناد،

درحالیکه الکان و حتی فروید ا در آثار نیمۀ دو خود ا از این مثلث گا فراتار ماینهناد و
اورتبندی تازهتری از نقش پدر در شکلگیری سوژه بهدست میدهناد .تحلیال الکاان از
سوژه و گذار سوژه از ساحت خیالی رابطۀ دوسویۀ کودک و مادر دوران پیشاادیپی به سااحت

نمادین و نا و قانون پدر ،نقطۀ عزیمت این پژوهش برای تحلیل شخصیتپردازی بوف کور
است؛ ازاینرو این مقاله در گا نخست ،به بررسی ااطالحات و مفاهیم ااالی روانکااوی
الکان میپردازد و در گا دو  ،شخصیتهای بوف کور را ا که در شاکلگیاری شخصایت
راوی تأثیرگذارند ا زیر دو عنوان االی ابژههای مادرانه (بوگا داسی ،عمه ،دایاه ،لکاتاه ،دختار
کنار نهر سورن ،دختر اثیری) و استعارهها و دالّهای پدرانه (پدر یا عماو ،پیرمارد قاوزی ،پیرمارد

نعشکش ،پیرمرد خنزرپنزری ،قصاب ،شوهرعمه) بررسی میکند و در پایان تالش دارد شکست
و ناکامی هویتیابی راوی را در نظم نمادین نشان دهد .این نوشتار درواقاع بخاش نخسات
مقالهای است با عنوان «راوی بوف کور؛ رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین» (جاللهوند الکامی،

 )3 :1931که نگارنده در آن ،فقدان و شکافها و از سوی دیگر ممنوعیتهای نظم نماادین و
شورش راوی برضد آن را پی گرفته و با استفاده از رویکرد الکان و نیز فروید به رانۀ مارگ،
اارار و پافشاری راوی را در انکار نا و قانون پدر ،بررسیدهاست.
 .5الکان؛ روانکاو پساساختگرای نوفرویدی
ژاک الکان (1371ا ،). 1391روانکاو پساسااختگرای فرانساوی ،یکای از تأثیرگاذارترین
اندیشمندان و نظریهپردازان معاار است .الکان ،روانکااوی نوفرویادی و روانکااویاش
«بازگشت به فروید» است .او اورتبندی تازهای از آرا و آثار فروید بهدست مایدهاد و از
فروید و از حوزۀ روانکاوی کسانی چون یون  ،گا فراتر مینهد و با تلفی زبانشناسی و
انسانشناسی و روانکاوی و فلسفه ،دنیای ذهن فارد را در شابکهای از روابا پیییاده و
گستردۀ اجتماعی میکاود (نک .اسمیت953 :1991 ،ا997؛ بلازی11 :1993 ،اا115؛ ماایرز:1995 ،
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91؛ میلنر و براویت111 :1991 ،ا .)115بنیان ایدههای الکان در تحلیل انسان ،بر نظریاههاای
سهگانۀ امر خیالی (آینهای) و امر نمادین و امر واقع استوار است .این الگوی سهضلعی کاه
بهطور گسترده در مطالعات ادبی و فرهنگی بهکار گرفته میشود ،ساحت وجودی انساان و
شکلگیری سوژه را از نوزادی تا بلوغ و بزرگسالی فرد در بر میگیرد و ابعاد ذهن و روان
او را در گسترۀ زندگی اجتماعی و فرهنگی تحلیل میکند.
5ا .1امر خیالی
الکان معتقد است که هویت انسان بهواسطۀ میل دیگری ( )the otherشکل مایگیارد؛
«میل ،همواره میل دیگری است» (الکان .)56 ،1991 :نوزاد انساان بارخالف موجاودات زنادۀ
دیگر که پس از تولد در مدت کوتاهی از والدین جدا و باا محای پیراماون خاود ساازگار
میشوند ،نار به دنیا میآید و برای بقای حیات ،سالها به دیگری وابسته میماناد .امار
خیالی یا تصویری که مرحلۀ آینهای ( )The mirror stageنیز نامیده میشود ،نخستین
مرحله از سهگانههای الکانی است که کودک در آن درادد است با دیگری ا یعنی تصویر
آینهای خود ا همذاتپنداری کند .مرحلۀ آینهای بین شش تا هجدهماهگی ا یعنای دوران
پیشازبانی یا پیشاادیپی ا رخ میدهد .در این مرحله ،نوزاد تصویر خود را در آینه (دیگری یا

هر بازتابندۀ دیگری مانند چهرۀ مادر) بهاورت یک کل میبیند ،درحالیکه در قیا

با دوا

و یکپارچگی تصویرش در آینه ،پیکر خود را تکهتکه احسا میکند .این تقابل ،نخسات
به شکل تنشی پرخاشگرایانه میان نوزاد و تصویر منسجم آینهای نمود مییابد و نوزاد به
انسجا تصویر آینهای در تقابل با پراکندگی اندا خود ،واکنش نشاان مایدهاد و بار آن
میشورد ،اما سرانجا اضطراب و تهدید قطعهقطعهشدگی ،محرکی میشود که نوزاد خاود
را با تصویر آینهای همانند سازد و تصویر خیالی خود را در آینه ،به منزلۀ من حقیقی خاود
بپذیرد (نک .اونز156 :1991 ،ا 151و  115و 515؛ ایستوپ95 :1999 ،ا91؛ ایگلتون.)559 :1969 ،
عالوه بر رابطۀ دوتایی میان کودک و تصویر آینهای ا که ویژگی اساسای امار خیاالی
(تصویری) است ا امر خیالی ،رابطۀ دوسویۀ کاودک و ماادر نیاز هسات (ناک .اوناز:1991 ،

515ا .)519کودک و مادر درهم آمیختهاند و حقیقت واحدی را تشاکیل مایدهناد و یاک
رابطۀ مطل دوگانهای را تشکیل میدهند:
کودک

مادر
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کودک در این دوره ،تمایزی میان خود و جسم مادر نمیبیند .مادر فاقد فالو

اسات؛

فالو  ،ابژهای است که مادر بدان میل میورزد .فاالو تصاویری ( ،)imaginaryاباژۀ
خیالی است که کودک گمان میکند مادر آن را از دست دادهاست .ازاینرو ،کودک در دورۀ
پیشاادیپی برای ارضای میل مادر میکوشد خود را به ابژهای بدل سازد که میپندارد ماادر
بدان میل دارد تا وحدت دوسویۀ کودک و مادر را تداو بخشد ،اما فرایناد نماادین عقادۀ
ادیپی و عقدۀ اختگی ،همانندسازی کودک با فالو تصاویری را غیارممکن مایساازد و
شیرینی وال را مکدر میکناد و کاودک را از تاالش خاود باازمیدارد (ناک .اوناز:1991 ،
966ا917؛ استاورا کاکیس33 :1935 ،ا.)177

5ا .5امر نمادین
امر یا نظم نمادین ،برخالف رابطۀ دوسویۀ کودک و مادر مرحلۀ پیشاادیپی ،بر مبنای مثلث
کودک و نا پدر و مادر شکل میگیرد:
(دیگری بزرگ ،زبان ،نا و قانون پدر)

کودک

مادر

دالّ مرکزی در این ساحت ،نا و استعارۀ پدر است؛ نا و قانون پدر یا نظم نمادین یا دیگری
بزرگ ،درواقع همان قوانین و هنجارهایی هستند که بر یک جامعه حاکماند و کودک پس از
گذر از مرحلۀ آینهای و آموختن زبان ،تالش میکند با درونی کردن آن ،پراکندگیهای خاود
را انسجا بخشد؛ یا به تعبیر اسالوی ژیژک (« )57 :1935هستیای که از باال بار اعماال مان و
همۀ افراد دیگر ناظر است و یا آرمانی که خود را به آن متعل مایدانام (آزادی کمونیسام ،ملات) و
حاضر جانم را برایش فدا کنم ...و دیگری بزرگ همیشه با ماست» .البتاه دیگاری بازرگ (نظام

نمادین) هرگز نمیتواند یگانگی و انسجا ازدسترفتاۀ دوران کاودکی را در ساوژه تضامین
کند؛ زیرا به باور الکان نهتنها سوژه ناتما و دچار فقدان است ،بلکه دیگاری بازرگ و نظام
نمادین نیز خود همواره از پیش خ خورده و ناتما و چندپاره و دچار فقادان اسات« :دیگاری
بزرگی وجود ندارد  ...دیگری بزرگ دیگری بزرگ وجود نادارد» (الکاان .)119 :1939 ،آنیاه نظام
نمادین را دچار اختالل میکند ،بازگشت ابژههای امر واقع است.
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5ا .9امر واقع
امر واقع ،سومین ضلع از الگوی سهضلعی نظا الکانی و از پیییدهتارین و رازآمیزتارین و
درعینحال بنیادیترین مقولههای روانکاوی ژاک الکان است .امر واقع در روانکاوی باا
جنایات روانی یا روانضربهها ( )traumaارتباط دارد .البته به باور ژیژک ،امر واقع در نازد
الکان چیزی نیست که از بیرون به عالم روانی ما حمله کند و نظم و انسجا ماا را بارهم
زند و درنتیجه فرایند نمادسازی را مختل کند ،بلکه احسا
است که ما در درون خود احسا

فقدان است؛ حفره و شاکافی

میکنیم« .ادای شاب آساایی کاه از جاایی در بادن مان

برمیخیزد؛ ادای اندا بیجسم و خودمختااری کاه در هماان اندروناۀ مان واقاع شادهاسات و
درعینحال مانند یکجور انگل ،یکجور مزاحم خارجی ،غیرقابلکنترل است» (ژیژک.)37 :1937 ،

ابژۀ  aکوچک ( )objet )petit( aکه ژاک الکان اارار دارد ترجمهنشده باقی بماناد،
نماینده و بیانگر این فقدان و شکافی است که سوژه در خود احسا

میکند و درعینحال

ابژۀ  aکوچک ،ابژهای است که تالش میکند «موقتاً این شکاف واقعیت را پار کناد» (هاومر،

 )155 :1999و بر فقدان نفس سرپوش بگذارد.

 .9تحلیل شخصیتهای بوف کور
در پارۀ نخست بوف کور )1 ،راوی )5 ،دختر اثیری (ابژۀ مادری) )9 ،عمو ،پیرمارد قاوزی و
پیرمرد نعشکش (نمایندگان نظم نمادین) ،و در پارۀ دو  )1 ،راوی )5 ،بوگاا داسای ،عماه،
دایه ،لکاته (ابژههای مادرانه) )9 ،پادر یاا عماو ،شاوهرعمه ،پیرمارد خنزرپنازری ،قصااب،
حکیمباشی (نمایندگان نظم نمادین) ،شخصیتهای االیاند:
9ا .1ابژههای مادرانه
9ا1ا .1بوگا داسی ،مادر واقعی
مادر واقعی ،نخستین مراق نوزاد ،نخستین ابژۀ عش  ،و نخستین دیگری در شکلگیاری
هویت نوزاد است .الکان ( )151 :1935مادر را «سوژۀ ازلی تقاضا» و «قدرت مطلقی» مایداناد
که «در روانکاوی همواره از آن» سخن میگویند .مادر واقعی راوی بوف کور ،اباژهای اسات
ازدسترفته ،و ازهمینرو راوی ،تصاویر روشانی از سرگذشات ماادر نادارد .ماادر هنگاا
مراقبت ،ابژههایی فراهم میآورد که نیازهای کودک را برآورده مایساازد؛ ایان اباژههاا و
حضور و مراقبتهای مادر ،کارکرد نمادینی نزد کودک مییابد و کودک آنها را باهمنزلاۀ
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نشانههای عش  ،از مادر میپذیرد .فقدان و غیاب مادر نیز بهمثابۀ انکار این عشا اسات.
مادر راوی ،غای است .پدر یا عموی راوی که پس از آزمایش اتا مار ناگ ،مشاعر خاود
را از دست داده ،با بوگا داسی به شهرری برمیگردد و راوی را که بیۀ شیرخواری اسات،
به خواهر خود ا یا همان عمۀ راوی ا میسپارد و با بوگاا داسای ،وی را تارک مایکناد.
ازاینرو راوی نمیتواند آغوش گر و بامحبت مادر را تجربه کناد .ماادر ،راوی را از خاود
راندهاست .به عبارت دیگر ،میتوان گفت راوی فاقد فالو

است .کودک میکوشد خود را

به ابژهای بدل سازد که میپندارد مادر بدان میل دارد تا پیوند دوسویۀ کودک و مادر دوران
پیشاادیپی را تداو بخشد ،اما راوی فاقد این ابژه است و نمیتواند میل مادر را ارضا کناد.
نگاه مادر به سوی دیگری است .بدینترتی  ،مادر ،راوی را ترک میکند .همین وانهادگی
و فقدان و غیاب مادر است که در کانون ناخودآگاه راوی قرار دارد و ضربۀ ویرانگاری بار
روح و روان راوی وارد آوردهاست« :آیا مادر زنده است؟ شاید اآلن کاه مان مشا ول نوشاتن
هستم ،او در میدان یک شهر دوردست در هند ،جلو روشنایی مشعل ،مثل مار پیچوتاب میخورد و
میرقصد» (هدایت.)51 :1913 ،

عمه و دایه کسانیاند که جانشین مادر میشوند و همان نقش مادر واقعی را در زندگی
راوی ایفا میکنند .پس از اینکه پدر و مادر ،او را ترک میگویند ،عمۀ راوی جایگزین مادر
میشود و راوی ،زیر دست عمه که زن بلندباالیی است ،در کنار لکاته بازرگ مایشاود و
بهقدری به عمۀ خود عش میورزد که خواهر شیریاش ا یعنی همان دختر عمهاش ا را
که شبیه عمه است ،به زنی میگیرد (همان.)59 :
راوی همینین به دایۀ خود ا که با واژۀ کودکانۀ «ننهجون» از او یاد میکند ا وابستگی
خاای دارد .دایۀ راوی ،دایۀ لکاته نیاز هسات و راوی و لکاتاه هار دو از پساتان او شایر
مینوشند و در آغوش و کنار او بزرگ میشوند .دایه ابژههایی را به راوی تقدیم میکند که
راوی در فقدان مادر واقعی از آن محرو شادهاسات .دایاه پاس از اینکاه لکاتاه ،راوی را
میراند ،خود را وارد زندگی راوی میکند و احسا

مادرانۀ بیشتری به راوی مییاباد و از

او چون کودک ضعیف و ناتوانی که نیازمند مراقبت است ،پرستاری میکند .درواقاع دایاه
ابژهای است که دقیقااً نقاش ماادر را ا حتای در بازرگساالی ا در زنادگی راوی تاداو
میبخشد (همان13 :ا.)97
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9ا1ا .5لکاته؛ ابژۀ  aکوچک الکانی
لکاته ،همزمان خواهر شیری و دخترعمه و همسر راوی است .دو تصویر کاامالً متضااد از
لکاته مدا در ذهن راوی تداعی میشود .تصویر نخست ،دوران کودکی راوی و لکاته را در
بر میگیرد؛ دورانی که راوی پشت درختان کنار نهر سورن نخستین باار عشا را تجرباه
میکند و راوی ،اکنون پس از سالها خود را «به یادبود بیگی» لکاتاه تسالیت مایدهاد؛
«آنوقتی که یک اورت سادۀ بیگانه داشت و هنوز جای دندان پیرمرد خنزپنزری سر گاذر روی

اورتش دیده نمیشد» (هماان .)171 :همین پاکی و بیقیدی و حااالت آزاد کودکاناۀ لکاتاه
است کاه راوی بادان عشا مایورزد و او را باه جساتوجاو وامایدارد و میال راوی را
برمیانگیزد تا بار دیگر خاطرۀ گذشته را زنده کند و سالها بعد نیز ا پس از مرگ لکاته ا
این خاطرۀ کودکی ،جنبۀ اثیری مییابد و در خوابها و خیالها و توهمات راوی بادل باه
دختر اثیری میشود« :ادایش یک زن گوارا داشت ...مثل ادای دختربیهای شاده باود کاه
کنار نهر سورن با من سرمامک بازی میکرد» (همان.)115 :

خاطرات دو راوی ،مربوط به دورانی است که با لکاته ازدواج میکناد و لکاتاه از عشا
سر باز میزند .لکاته ا که راوی هرگز حاضر نمیشود نا او را به زبان بیاورد ا ابژهای اسات
که پس از قربانی شدن مادر در فرایند ادیپی ،جایگزین مادر میشود و راوی تالش مایکناد
میل لکاته را تصاح کند و عیش و ژوئیسانس ازدسترفته را زنده ساازد .باه بااور الکاان
(« )119 :1935ابژه جای چیزی را میگیرد که سوژه ا در عراۀ نمادین ا از آن محارو مایشاود».
پس از گذار از مرحلۀ ادیپی ،سوژه فق از رهگذر جانشینسازی مایتواناد خا و فقادان و
غیاب ابژۀ مادر واقعی را پر کند .لکاته در نظم نمادین ،ابژهای است که جانشین ابژۀ مفقود و
ازدسترفتۀ مادر میشود .راوی ،لکاته (دخترعمه و خواهر شیری خود) را باهعلات شاباهت باا
عمهاش ا که نقش مادر واقعی را در زندگی برعهده گرفتهاست ا به زنای مایگیارد .اساسااً
«یک مرد قادر نخواهد بود زنی را بهعنوان معشو خود دوست بدارد ،مگر اینکه ایان زن ،جاایگزین
ابژهای باشد که مرد از طریا آن بتواناد قسامی از ژوئایساانس خاود را کاه دراثار کاستراسایون

([ )Castrationاختگی] سمبولیک از دست دادهاست ،دوباره باه دسات آورد» (کادیور.)91 :1999 ،
ابژههایی که راوی در لکاته یا دخترعمهاش میجوید ،یادگارهای حقیقت گمشده و ابژۀ ماادر
هستند که در ساحت نمادین ،از قید نمادسازی گریختهاناد .لکاتاه یاادآور یادگارهاای دور و
دردناک و ابژۀ گمشدهای است که راوی از آن محرو شدهاست (هدایت.)175 :1913 ،
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ابژههایی که از مادر در ناخودآگاه باقی میمانند ،مانع از جاذب راوی در سااحت نماادین
میشوند و نظم نمادین را مختل میکنند .اما ابژۀ  aکوچک ،عالوه بر اخاتالل و شاکاف در
نظم نمادین ،وعدۀ جبران و تمامیت را نیز در سوژه ایجاد میکند .ابژۀ  aکوچک ،ابژۀ علات
میل است؛ ابژهای که میال را باه جساتوجاوی حقیقات گمشاده برمایانگیازد و عطاش
سیریناپذیری در سوژه ایجاد میکند ،اما همواره خود مفقود است و هرگز به دست نمیآیاد.
به بیان دیگر «ابژه دقیقاً آن چیزی است که میل را به ژوئیسانس متصل میکند» (استاورا کااکیس،

 .)39 :1935میل اساساً با فقدان رابطه دارد؛ میل و فقدان بهطور جداییناپاذیری باه یکادیگر
گره خوردهاند (هومر .)179 :1999 ،میل« ،عنصری که همهچیز را سر پا نگه میدارد ،با جستوجوی
تمامیت محال /دچار فقدان و وعدۀ رویارویی با ژوئیسانس ،جان تاازه مایگیارد» (اساتاورا کااکیس،

 .)31 :1935راوی با همۀ وجود به لکاته میل میورزد و تالش میکند موضوت میل لکاته قرار
گیرد (هدایت61 :1913 ،ا ،)65اما نمیتواند میال او را تصااح کناد و عایش و ژوئایساانس
ازدسترفته را احیا کند .لکاته از عش سر باز میزند و چون بوگا داسی ،تن به نظم نماادین
میسپارد .به باور راوی ،لکاته فاس های جفتوتا دارد؛ فاس هایی چاون «سایرابیفاروش،
جگرکی ،رئیس داروغه ،سوداگر ،فیلسوف که اسمها و القابشان فر » میکناد «ولای هماه شااگرد

کلهپز» هستند (همان )61 :و لکاته همۀ آنان را به راوی ترجی میدهد.
9ا1ا .9دختر اثیری؛ ابژۀ آرمانی
دختر اثیری ،ابژۀ آرمانی و مطلوب مطل و گمشدۀ راوی اسات .مطلاوب مطلا  ،اباژهای
است نا ناپذیر؛ مطلوبی که هرگز به دست نمیآید؛ حقیقتی که برای همیشه از زندگی بشر
رخت بربستهاست و انسان در اعما وجود خود ،فقدان و غیاب آن را احسا

میکند« .در

روانکاوی ،این مقولۀ نفسانی را در حالت تعالییافتۀ آن ،مطلوب مطل میخوانند» (موللی:1993 ،

 .)569دختر اثیری بهاورت موجودی مطل و بینقص و ماورای جهان مادی و انسانی ،بر
راوی تجلی میکند؛ حقیقت مطلقی که فراتر از مردمان و انسانهای معمولی است« :حالت
افسرده و شادی غمانگیزش ،همۀ اینها نشان میداد که او مانند مردمان معمولی نیسات؛ اااالً
خوشگلی او معمولی نبود؛ او مثل یک منظرۀ افیونی به من جلوه کرد» (هدایت.)15 :1913 ،

دختر اثیری ،ابژهای است نا ناپذیر .راوی نمیتواند نامی بار او بگاذارد و از نامیادن و
نا گذاری میگریزد« :نه! اسم او را هرگز نخواهم بارد ،چاون او باا آن انادا اثیاری ،باریاک و
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مهآلود ،با آن دو چشم درشت متعج و درخشان ...متعل به این دنیای پست درنده نیسات؛ ناه!
اسم او را نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم» (همان.)11 :

دختر اثیری ،تجسمی از مادر راوی ،بوگا داسی ،است .راوی با همان واژههاایی دختار
اثیری را توایف میکند که از مادر به ذهن دارد و مدا در ناخودآگاه او تکارار مایشاود:
«لطافت اعضا و بیاعتنایی اثیری حرکاتش از سستی و موقتی بودن او حکایت میکرد؛ فق یاک
دختر اثیری رقاص بتکدۀ هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشد» (همان.)15 :

مطلوب مطل درواقع تصویر آرمانی مادر است؛ اباژهای کاه در فرایناد ادیپای ،دور از
دستر

کودک قرار گرفتهاست« :مطلوب مطل  ،موجودی جز مادر و یاد حسرتآمیز او نیست؛

مادری که به حکم قانون بر کودک حرا شدهاست» (ماوللی .)517 :1993 ،در نظار راوی ،دختار
اثیری آشناست و احسا

میکند که در عالم مثال ،روح و روانش با او همجوار بودهاست؛

دنیای پیشاادیپی ،دوران یگانگی مطل کودک و مادر ،دورانی که کاودک تماایزی میاان
جسم خود و مادر نمیبیند:
مثل اینکه من اسم او را قبالً مایدانساتها  .شارارۀ چشامهاایش ،رنگاش ،باویش،
حرکاتش ،همه به نظر من آشنا میآمد؛ مثل اینکه روان مان در زنادگی پیشاین ،در
عالم مثال ،با روان او همجوار بوده ،از یک اال و یک ماده بوده و بایستی که بههام
ملح شده باشیم؛ میبایستی در این زندگی ،نزدیک او بوده باشم (همان16 :ا.)11

از سوی دیگر ،همانگونه که گفته شد ،دختار اثیاری تصاویر آرماانی از دوران پااکی
کودکی لکاته (دختر کنار نهر سورن) پیش از ورود به نظم نمادین است و برآمده از نخستین
تجربۀ عش راوی در دوران کودکی که اکنون از دست رفتهاست .راوی ،دختر اثیری را در
جایی به خاک میسپارد که خاطرات آرماانی کاودکیاش در آن مادفون اسات .محوطاۀ
باافای محصور میان کوهها که از بتههای نیلوفر کبود بیبو پوشایدهاسات ،هماان دوران
کودکی راوی است؛ دورانی که راوی کنار نهر سورن ،پشت درختهای سرو ،نخساتینباار
لذت عش را تجربه میکند .راوی ،مدا در توهمات و خوابها و خیالهای خود باه ایان
مکان و زمان برمیگردد:
نزدیک نهر سورن که رسید  ...ناگهان ملتفت شد دید از پشت درختهاای سارو،
یک دختربیه بیرون آمد و به طرف قلعه رفت .لبا

سیاهی داشات کاه باا تااروپود
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خیلی نازک و سبک ،گویا با ابریشم بافته شده بود .ناخن دست چپش را میجوید و با
حرکات آزادانه و بیاعتنا ،میل زید و رد میشد (همان17 :ا.)11

همین لبا

سیاه چینخورده و نازک و سبک و ابریشمی و نیز انادا اثیاری و لطیاف و

بیقید و بیاعتنا و حرکات آزادانه و کودکانۀ دختر کنار نهر ساورن اسات کاه راوی دزدکای
آنها را از پشت درختهای سرو میبیند و در دختر اثیری ،جنبۀ اثیری و آسمانی و مااورایی
مییابد و لذت وحدت و یگانگی و رابطۀ دوساویۀ دوران پیشااادیپی را در آنهاا مایجویاد؛
وحدتی که با ورود به نظم نمادین برای همیشه از دست رفتهاست و هرگز تکرار نمیشود.
9ا .5دالّها و استعارههای پدرانه
استعارۀ پدر در قل راونکاوی الکان قرار دارد .الکان نظم نمادین را «نا و قاانون پادر»
مینامد .نظم و قانون اجتماعی انحصاراً در تملک نا و قانون پادر اسات .پادر «مؤلاف و
مرجع» قانون است (الکان .)163 :1935 ،پدر تصویری و پدر نمادین (دیگری بازرگ ،اساتعارۀ

پدر ،زبان) و پدر واقعی درواقع معادلهای جدید گسترشیافتهای است که الکان بر مبناای
مفهو فرویدی پدر برمیسازد و در سمینارها و آرای خود ،مدا به کار میگیرد.
پیرمرد قوزکرده ،پیرمرد نعشکش ،پیرمرد خنزرپنزری ،قصاب ،حکیمباشی ،شوهرعمه

و پدر یا عموی راوی در بوف کور ،مؤلف و مرجع قانون هستند و قوانین را در باوف کاور
پایهگذاری و مراقبت و حفاظت میکنند.
9ا5ا .1نیای نخستین (پدر تصویری)

ادای خندههای خشک و چندشناکی که در سراسر بوف کور شنیده میشود و نگاههایی که
بر زندگی راوی حاکم است ،اداها و نگاههای سنگین و خیرۀ نیای نخستین و پدر ازلای یاا
به تعبیر الکان پدر تصویری است (اونز)115 :1991 ،؛ پدر مردهای که در نقطۀ آغاز و سپیدهد
تاریخ نشسته و مراق و نظارهگر رفتار پسران خویش است و همۀ خوشیها و لذتهاا را در

تصرف و تملک خود دارد .فروید در کتاب توتم و تاابو و باهویاژه آخارین اثارش ،موسای و
یکتاپرستی ،از نیای نخستین ،پدری زنباره و سفاک ،در رمۀ نخستین سخن مایگویاد کاه
تما زنان و دختران را در تملک خود داشت و خوشیها و لذتها را از پسران دریغ میکرد و
همۀ پسران ،بهجز پسر کوچک ،را که تحت حمایت و عش مادر قرار داشت ،از خود میراند
و اگر پسران حسادت او را برمیانگیختند ،کشته یا اخته یا از رمه طرد میشدند ،اما سارانجا
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پسران راندهشده ،یک روز گرد میآیند و پدر را میکشند و او را میخورناد .باه بااور فرویاد،
هرچند این پدر کشته میشود ،خاطرۀ قتل او موج وضع قانون نهای از روابا جنسای باا
محار در پسران میشود و قانون شکل میگیرد و قانون پادر حتای شادیدتر از گذشاته بار
زندگی پسران حاکم میشود (فروید131 :1951 ،ا577؛ فروید117 :1935 ،ا .)115

نگاههای پدر نخستین و تصویری و نیز ادای چندشاناک او را در هماان بادو ورود باه
بوف کور میتوان دید و شنید .پیرمردی که راوی بوف کاور در ااحنۀ آغاازین داساتان در
احرای پشت اتا خود از درییۀ هواخور باالی رف میبیند ،تجسمی از پادر تصاویری یاا
نیای نخستین است .راوی از ادای خندههای خشک و زن دار و چندشناک پیرمرد قاوزی،
هراسان از چهارپایه به پایین میپرد و ساعتها از حال میرود و حتی وقتی به خود میآیاد،
ادای زن

خندۀ خشک پیرمرد را هنوز در گوش خود میشنود و جرئت نمیکند بار دو از

چهارپایه باال رود .این ادای خندۀ چندشناک و نیز نگاه پیرمرد بهاورت تصاویری از قاادر
مطل و هرا انگیز در کانون ناخودآگاه راوی قرار دارد و مادا در خاوابهاا و توهماات و
تخیالت و نقاشیها و طراحیهای روی کوزهها و گلدان راغۀ راوی تکرار میشاود؛ اادایی
که به باور راوی «از میانتهی بیرون» آمدهاست و یا به تعبیر ژیاژک (999 :1937اا )517اادای
«سرگردان و بیحامل» و «سرسخت و جانسخت» که به هیچ سوژهای تعلا نادارد و «باهساان

تهدیدی» عمل میکند «که همهجا در کمین است» .البته نیای نخساتین ،نخسات اثار مخارب
خود را بر زندگی پدر راوی میگذراد .بت بزرگ بتکدۀ لینگم ا کاه ماادر راوی در تملاک و
تصرف اوست و جلویش میرقصد ا تصویری از نیای نخستین است.
ادای این پدر مرده و پدر تصویری و نیای نخستین ا که در باوف کاور ماانع یگاانگی
میشود و هرگونه لذت ناب را ممنوت و محال و همۀ خوشیها را از راوی دریاغ مایکناد و
خرسندیهای راوی را به ناخرسندی بدل میسازد ا در قال نمایندگان خود شنیده میشود.
پیرمرد نعشکش ،پیرمرد خنزرپنزری ،قصاب ،شوهرعمه ،پدرانی هستند که در نظم نماادین،
جایگاه پدر تصویری و نیای نخستین را اش ال کردهاند و اراده و خواستههای خود را همیون
قانون به جامعه تحمیل میکنند و کنشهای او را در رفتار خود بازنمایی میکنند.
9ا5ا .5پدر واقعی؛ پدری اختهشده
پدر راوی ،پدری است که در نظم نمادین اخته میشود .به باور الکان ،پادر «بایاد مؤلاف و
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مرجع قانون» باشد و به نظم نمادین انسجا بخشد ،ولای پادر ا باهویاژه «پادر واقعای» ا
نمیتواند بیش از دیگران ضامن اجرای قانون باشد؛ «چراکه او نیز میباید به خ خوردن تان
بسپارد؛ خ خوردنی که مادا که او پدر واقعی باشد ،از او پدر خصیشاده (اختاهشاده) مایساازد»

(الکان .)163 :1935 ،پدر راوی برخالف ممنوعیت بتکده ،با بوگا داسی درمیآویزد و قاانون
معبد را میشکند ،درحالیکه عیش ناب در نظم نمادین محال است .پدر نخساتین ،عایش
کامل را فق در اختیار خود دارد .بوگا داسی دختر باکرۀ بتکده است و در مقابل بت بزرگ
معبد میرقصد؛ بوگا داسی در تملک و تصرف نیای نخستین و پدر مرده ا یعنی بت بزرگ
معبد ا است .بدینترتی پدر که ممنوعیت را میشکند ،بهشدت مجاازات مایشاود .پادر
(عمو) پس از خروج از اتا مار ناگ ،پیر و درهمشکسته میشود و به اختالل ذهنی دچاار
میآید و بهکلی هویت ساب خود را از یاد مایبارد و باه هیئات و شاکل و شامایل پادر
نخستین ،پیرمرد قوزکرده ،درمیآید و تسلیم نظم نمادین میشود.
9ا5ا .9پدران نمادین
پیرمرد نعشکش و قصاب و پیرمرد خنزرپنزری ،تجسام و مظهار پادر تصاویری و نیاای
نخستین و نیز نمایندگان نا و قانون پدر و نظام نماادین در باوف کاور هساتند .پیرمارد
نعشکش را در بوف کور میتوان پدر ادیپی راوی نامید که میکوشاد راوی از اباژۀ ماادر
چشم بپوشد و با نا و قانون پدر همذاتپنداری کند .آنیه جسم دختر اثیری را برای راوی
سرد و بیحس و ممنوت کرده ،حضور و نگاه همین پدر است .همانگوناه کاه گفتاه شاد،
اساساً ورود سوژه به ساحت دیگاری بازرگ و امار نماادین ،مشاروط باه چشامپوشای از
ژوئیسانس در فرایند عقدۀ اختگی و ادیپی است .نگاه خیرهای نیز که الکان از آن ساخن
میگوید ،در فرایند ادیپی شکل میگیارد (باوتبی .)993 :1996 ،ایان نگااه خیاره و سانگین
دیگری بزرگ ،مانع وحدت راوی و دختر اثیری است و سب میشود راوی برای ورود باه
ساحت نظم نمادین ،ابژۀ مادری را قطعهقطعه و قربانی کند« :نا پدر ،استعارۀ پادری ،قرباان
شدن ژوئیسانس را طل میکند؛ شیء آغازین ،مادر ،باید قرباانی شاود تاا میال بتواناد خاود را

مفصلبندی کند» (استاورا کااکیس .)91 :1935 ،راوی که نمیخواهد چشم بیگانهای باه جسام
دختر اثیری بیفتد ،با کارد دستهاستخوانی که در پستوی اتا دارد ،سر و دست و پاهای او
را از هم جدا میکند و اعضایش را بهشکلی مرت در چمادان کهناۀ خاود ماینهاد ،اماا
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هنگامی که میخواهد آن را حرکت دهد ،احسا

میکند هرگز نمیتواند به تنهایی آن را

با خود ببرد .راوی از اتا بیرون میرود تا کسی را بیابد که در حمل چمادان باه او یااری
رساند ،ولی باز هم این دیگری بزرگ است که به کمکش میشتابد؛ دیگری بزرگی که در
انتظار او نشسته و رفتار او را یکبهیک از نظر میگذراند و نااظر اعماال اوسات .راوی باا
کمک و مداخلۀ پیرمرد نعشکش ا که میداند راوی در جساتوجاوی حماال و کالساکۀ
نعشکشی است و راه خانۀ او را نیز میداند ا چمدان را به بیرون از خانه میبرد و او را باه
محوطۀ خلوت و آرا و باافایی میرساند که راوی باوجودیکه احسا

میکناد آنجاا را

هرگز ندیده ،خارج از تصورش هم نیست و به نظرش آشنا میآید (هادایت .)99 :1913 ،ایان
محوطۀ خلوت و آرا و باافا ،همان دنیای پیشاادیپی و پیشانمادین ،وحدت خیالی سوژه و
ابژه است که در نظر راوی آشناست؛ دنیایی که با ورود راوی به عالم نمادین از دست رفته
و خاطرۀ آن در ناخودآگاه راوی باقی ماندهاست .پیرمرد با بیلیه و کلنگی که هماراه دارد،
با چاالکی آد کهنهکاری ،در زیر درخت سرو ،گودالی به اندازۀ چمدان میکَناد و راوی را
ترک میگوید .راوی چمدان را در گودال میگذارد و برای آخرین بار در آن را بازمیکند و
چشمان سیاه دختر اثیری را میبیند که بدون «حالت رگزده» به او نگاه میکنناد .راوی در
چمدان را میبندد و آن را به خاک میسپارد و با قلوهسن

و شن ،همۀ اثر قبر را باهکلای

محو میکند ،بهطوریکه حتی خودش هم نمیتواند قبر را از باقی زمین تشخیص دهد.
آنیه از رهگذر قربانی شدن ابژۀ مادر (دختر اثیری) نصی راوی میشود ،گلادان راغاه
است که پیرمرد آن را هنگا کندن گور مییابد و هنگا برگشت به سااحت نماادین ،باه
راوی میسپارد و راوی ،سنگینی آن را بر قفسۀ سینۀ خود احسا

میکناد .گلادان راغاه

دالّی است که تصویر دختر اثیری بر آن نقش شدهاست و جانشین دختر اثیاری مایشاود.
دالّ و نماد با مفهو مرگ گره خوردهاست؛ مرگ ،سازندۀ نظم نمادین است« .امار نماادین

قلمرو مرگ ،غیاب و فقدان نیز هست» (اونز .)156 :1991 ،الکان به اعتبار این جملۀ هگل کاه
«واژه ،قتل شیء است» معتقد است که «هستی زبان ،ناهستی اُبژههاسات» (باوتبی.)515 :1996 ،
به عبارت دیگر ،دالّ ،خود ابژه و مدلول نیست ،بلکه حضورش بیانگر غیاب و فقادان اباژه
است؛ دالّ جایگزین ابژهای میشود که مفقود است .در بوف کور نیز هنگا گاذار راوی از
فرایند ادیپی و اختگی به ساحت نمادین ،دختر اثیری ا یعنی مدلول و ابژۀ حقیقی ا قربانی
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میشود و دالّ و تصویر ،جایگزین وجود حقیقی او میگردد .بدینترتی  ،دنیای تازهای که
راوی بوف کور در پاارۀ دو داساتان ،پاس از قرباانیکاردن دختار اثیاری ،در آن چشام
میگشاید ،ساحت دیگری بزرگ و نظم نمادین و قانون پدر و قلمرو دالّ هایی است که به
هیچ مدلولی ارجات داده نمیشوند؛ دنیای مرگ و نیستی؛ سرزمین دالّهای بیمدلول.
قصاب و پیرمرد خنزپنزری ،حاکمان بالمنازت این قلمرو هستند .سایه و نگاه سنگین این
پدران بر زندگی راوی حاکم است .آنان مراق و ناظر اعماال و رفتاار راوی هساتند و هایچ
حرکت راوی از نظرشان پوشیده نمیماند .از همۀ مناظر زیبای شهرری که عارو

شاهرها

نامیده میشود ،یگانه چشمانداز راوی ،دکان حقیر قصابی است و راوی هر بار کاه از درییاه
به بیرون نگاه میکند ،مجبور است مرد قصاب را ببیند .راوی که از درییاۀ اتااقش حرکاات
«ترسناک ،سنگین و سنجیده» و حسابشدۀ او را میبیند ،معتقد است نباید کار این مرد ،قصابی
باشد ،و به نظرش او نقش بازی میکناد و باازی درمایآورد (هادایت .)91 :1913 ،قصااب در
توهمات راوی ،در هیئت «هیکل ترسناکی» تجلی میکند که مدا مراق اعمال راوی است و
اعمال و رفتار راوی را حسابشده و سنجیده در پیش چشم دارد (همان91 :ا.)95
قصاب چون نیای نخستین ،همۀ خوشیهاا و لذایاذ زنادگی را در تملاک و تصارف و
اختیار خود دارد و همۀ شهر چشم به دست قصاب دوخته و فق کسانی میتوانند از لذایاذ
محقری که قصاب در اختیار دارد ،بهرهمند شوند که تسلیم خواساتههاا و ارادۀ او شاوند و
اختگی نمادین را به انجا رسانند.
پیرمرد خنزرپنزری نیز نمایندۀ نا و اخال و قانونی است که بر این قلمرو حااکم اسات.
بساط پیرمرد ،اشیای زن زده و کثیف و چرکگرفته است« :یک دست اله ،دو تا نعل ،چناد جاور
مهرۀ رنگین ،یک گزلیک ،یک تلهماوش ،یاک گاازانبر زنا زده ،یاک آبدواتکان ،یاک شاانۀ

دندانشکسته ،یک بیلیه و یک کوزۀ لعابی ...که رویش را دستمال چرک انداخته» (همان )55 :و نیز
قیافه و لبا

و شالگردن چرکگرفته ،عبای ششتری و «یخۀ باز او که از میان آن ،پشامهاای

سفید سینهاش بیرون زده با پلکهای واسوخته که ناخوشای سامو و بایحیاایی آن را مایخاورد و

طلسمی که به بازویش بسته» ،همه و همه ،نماد فرسودگی و وازدگی و مرگ و نیساتی اسات؛
تنها هدیهای که حاکمیت قانون این پدر به زندگی بشر تقدیم میکند (همان.)39 :
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9ا .9راوی بوف کور و تعلی نا و قانون پدر
نظم و قانون اجتماعی ،انحصاراً در تملک نا و قانون پدر است .کودک پس از گاذار امار
خیالی پیشاادیپی و پیشانمادین ،تالش میکند با نا و قانون پادر همانندساازی کناد ،اماا
هرگونه اختالل در شکلگیری نا و قاانون پادر ،موجا اخاتالل در هویاتیاابی ساوژه
میشود .در بوف کور ،راوی پس از گذار از ساحت خیالی پیشااادیپی ،در سااحت دیگاری
بزرگ نمیتواند نا و قانون پدر را درونیسازی کند؛ پدر نقش کمرنگای در شاکلگیاری
هویت راوی دارد؛ دالّ پدر در بوف کور غای است و راوی فق از روایتهای ضدونقیض
دیگران است که سرنوشت غمانگیز و اسفبار پدر و عموی خود را میشنود .پدر یاا عماو
ا بههرحال کسی که در شکلگیری هویت راوی ،جایگاه دالّ و نا پدر را اش ال میکند ا
پس از بیرون آمدن از اتا آزمایش ،پیر و شکسته میشود و از وحشات ،موهاای سارش

سفید میشود و زندگی ساب خود را بهکلی از یاد میبرد .درواقع آنیه در نظم نمادین بوف
کور از کف میرود ،گرهگاهی است که به زنجیرۀ بیپایان دالّهاای هویاتساازی پایاان
میدهد؛ نا پدر ،گرهگاه محکمی نیست که به چنادپارگی و ساردرگمی و آشافتگی راوی
انسجا بخشد .پدر ،حضاور کامرنگای در شاکلگیاری هویات دارد؛ پادر راوی در هماۀ
احنههای داستان غای است و تصویر راوی از پدر فق از درییۀ نگااه دیگاری اسات؛
حتی روایت پراکندهای که راوی از سرگذشت پدر میشنود ،تصویری منسجم و مقتدر از او
به دست نمیدهد .پدر پس از خروج از اتا مار ناگ ،پیر و درهمشکسته و دچاار اخاتالل
ذهنی میشود و بهکلی هویت خود را از یاد میبرد .پدر دچار فقدان است و نمیتواناد بار
فقدان راوی سرپوش بگذارد و هویت نامنسجم او را انسجا بخشاد .بارایناساا  ،راوی
تصویری تاریک و سیاه و آشفته و بینظم و نامنسجم از دیگری بزرگ و نظام نماادین و
زندگی اجتماعی جامعۀ خود ارائه میکند .دنیا در نظر راوی« ،یاک خاناۀ خاالی و غامانگیاز
است» (هدایت)17 :1913 ،؛ دنیای رجالههاست؛ دنیای انسانهای فریبکار و مکاار و طماات و
حریص و حقیر؛ دنیای احم هایی که به قول راوی «سالم بودند ،خاوب مایخوردناد ،خاوب
میخوابیدند و خوب جمات میکردند» (همان)16 :؛ دنیایی که قصاب حقیار جلاو خاناۀ راوی و
پیرمرد خنزرپنزری ا که دربرابر خانۀ راوی بساط پهن کرده و فقا باا خوانادن قارآن در
ش های جمعه ارتزا میکند ا نمایندگان برجسته و االی آن هستند (همان37 :ا.)31
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راوی نمیتواند در ساحت دیگری بزرگ با «رجالههایی که همۀ آنها قیافۀ طمات» دارند و
«دنبال پول و شهوت» میروند ،همانندانگاری کند (همان .)69 :دیگری بزرگ ،انسجا بخاش
نیست؛ دیگری بزرگ نمیتواند پاسخگوی عیش و ژوئیسانس ازدسترفتۀ راوی در فرایند
ادیپی باشد .برایناسا  ،راوی بوف کور با هدف گریز از بینظمی و ناامنی ساحت نمادین
و دیگری بزرگ ،نا پدر را به تعلی درمایآورد و باار دیگار باه سااحت وحادت خیاالی
پیشاادیپی سوژه و ابژه ،مادر و کودک پناه میبرد:
اغل برای فراموشی ،برای فرار از خود  ،ایا بیگی خود را به یاد مایآورد ؛ بارای
اینکه خود را در حال قبل از ناخوشی حس بکنم ا حس بکنم که سالمم ا  ...همین
که اورت آرا دایها را میدید  ...یادگارهای آنوقت در مان بیادار مایشاد؛ شااید
امواج مرموزی از او تراوش میکرد که باعث تسکین من میشد (همان11 :ا.)19

ولی همانگونه که دیدیم ،نظم نمادین در تملک و تصرف دیگری و لذت نااب در آن
ممنوت و محال است و راوی نمیتواند میل مادر و ابژههای جاایگزین او را (لکاتاه و دختار

اثیری) تصاح کند .نگاه لکاته و دختر اثیری به سوی دیگری است و این بازگشت ا یعنی
انکار و تعلی نا پدر و خزیدن در آغوش ابژههای مادرانه ا موجا ظهاور بانمعناهاای
پارانوئیدی در راوی بوف کور میشود.
فروید ،روانپریشی پارانوئیدی را ناشی از تمایالت همجنسخواهانۀ روانپریش میداند
(فروید593 :1999 ،ا ،)511اما الکان اساساً توهمات و هذیانها و احسا
تر

ناامنی و بدگمانی و

و اضطراب پارانوئید را در انکار و تعلی نا پدر میبیند .روانپریش کسی اسات کاه

نا پدر را طرد کرده و کارکرد نا پدر در فرایند هویتیابی او به بُعد تصویری از او تقلیال
یافتهاست .هرگونه اختالل در فرایند همذاتپنداری با نا پدر موج بدگمانی و ساوءظان
شدید به نظم اجتماعی مایشاود (ناک .اوناز 111 :1991 ،و 551؛ کادیور .)157 :1999 ،تفسایر
پارانویایی درواقع حافظ سوژه دربرابر آشفتگی و ناامنیای است کاه روانپاریش احساا
میکند« :تفسیر پارانویایی ،کوششی است برای حفاظ ساالمت خاویش؛ بارای مصاون دانساتن
خویش از بیماری ،از پایان جهان ،از فروریختن پایههای عالم نمادین ،به یاری این ااورتبنادی
جایگزین» (ژیژک11 :1937 ،ا.)15

بدگمانی ،بیاعتمادی ،شک و تردید و سوءظن شدید به جهان پیرامون ،تر  ،هرا ،
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اضطراب ،بیقراری ،بیزاری ،بدبینی ،گوشهگیاری ،تنهاایی ،مارد گریازی ،بازرگنماایی،
خودبزرگبینی ،خودرأیی و ...بارزترین بنمعناهاییاناد کاه در راوی دیاده مایشاود .ایان
بنمعناها ،مؤلفههایی هستند که دربارۀ بیماران پارانوئیدی گازارش شادهاسات .پارانوئیاد،
افکار و تصورات خود را قطعی و حتمی و ت ییرناپذیر مایداناد و دربرابار پاذیرش عقایاد
دیگران بهشدت مقاومت میکند (بوتبی.)116 :1996 ،
راوی بوف کور مانند روانپریش پارانوئیدی ،به افراد پیرامون خود و نیاز واقعیاتهاا و
پدیدههای جهان ،بیاعتماد و مظنون و مشکوک اسات و دنیاا را پار از تنااقض مایبیناد
(هادایت .)13 :1913 ،راوی تنها و دور از هماه در «یاک محال سااکت و آرا  ،دور از آشاوب و

جنجال» زندگی میکند و «همۀ رواب خود» را «با دنیاای زنادههاا بریاده» و در چهااردیواری
اتاقش به سر میبرد؛ او فق تصورات خود را واقعی میپنادارد و جهاان پیراماون خاود را
«سرتاسر موهو » و سایههایی میپندارد که درااددند او را فریا دهناد و مساخره کنناد
(همان .)17 :راوی فق به سایۀ خود اطمینان دارد .او دردهایش را برای سایهاش مینویسد
و معتقد است «این سایه حتماً بهتر از من میفهمد! فق با سایۀ خاود خاوب مایتاوانم حارف
بزنم .اوست که مرا وادار به حرف زدن میکند .فق او میتواند مرا بشناسد .او حتمااً مایفهماد»

(همان .)19 :براسا

همین تصور و توهم است که او هماۀ انساانهاای پیراماون خاود را

«فاس » و «هو باز» و «شهوانی» و «رجاله» و «حقیر» و «طمات» میبیند؛ راوی فااله و «ورطۀ

هولناکی» میان «خود» و «دیگران» مییابد و دنیای آنان را «دنیای رجاله» و «دنیای موهو » و
«پست» مینامد (همان.)69 :
ظهاور بانمعناهاای پارانوئیادی ا مانناد اضاطراب و دلهاره و بادبینی و خاودبینی و
گوشهگیری و بدگمانی ا در راوی بوف کور ،عالوه بر ضعف پدر ،تجسم اختناا دیگاری
بزرگ است .به همان اندازه که ضعف و ناتوانی و فقادان پادر در هماذاتپناداری ساوژه
اختالل ایجاد میکند ،استبداد و اختنا نیز مخل فرایند هویتیابی میشود؛ «پدری که فاقد
حجیت است ،موج هرجومرج نفسانی کودک میشود و پدری نیز که باه اساتبداد و توسال باه
اختنا  ،میخواهد حافظ قانون باشد ،کاری جز ط یان فرزنادان و رد حجیات خاود توسا آنهاا

نخواهد کرد» (موللی119 :1993 ،ا .)113بوف کور در سال  1915خورشیدی در دوران حکومت
رضاشاه نوشته شد؛ دورانی که نظا خودکامۀ پهلوی تالش میکرد با سرکوب مخالفاان و

 /116راوی بوف کور در زنجیرۀ دالهای بیپایان نظم نمادین

ایجاد فضای رع و وحشت ،اقتدار و تسل خود را نشان دهد .بدگمانی و بدبینی و تر
هرا

و

راوی ،ناشی از همین فضای سیاه و تاریاک و خودکاماهای اسات کاه بار سااحت

نمادین مسل است .راوی بوف کور در این فضای رع و وحشت ،باه هماه مشاکوک و
مظنون است .راوی بوف کور فق به سایۀ خود اعتماد میکند و شکستهای خود را باا او
در میان میگذارد.
 .1نتیجه
تحق تمامیت و وحدت در بوف کور در زنجیرۀ بیپایان دالّها به تعوی میافتد و تاالش
راوی برای یافتن هویت پایدار و گرهگاهی منسجم ،باه شکسات منجار مایشاود .نظام
نمادین ،ساحت دالّهای بیمدلول است که در آن هر دالّی باه دالّای دیگار و آن نیاز باه
دالّهای دیگر ارجات داده میشود و این زنجیرۀ بیپایان دالّها همینان به تعوی میافتد.
نا و قانون پدر در ساحت نمادین ،گرهگاهی است که بهطور موقت به بازی بیپایان دالّها
پایان میدهد .در بوف کور نا پدر دچار فقدان است و نمیتواند به آشفتگی و باینظمای
ساحت نمادین انسجا بخشد؛ راوی بوف کور مدا از یاک دالّ باه دالّ و اساتعارۀ پادری
دیگری ارجات مییابد ،اما دالّهای پدری انسجا ندارند و نمیتوانند باه سرگشاتگیهاای
راوی پایان دهند .ازاینرو راوی نا پدر را انکار میکند و به تعلیا درمایآورد و باه اباژۀ
مادرانه پناه میبرد و تالش میکند در ساحت خیال ،رابطۀ دوساویۀ پیشااادیپی کاودک و
مادر را زنده کند ،ولی ابژۀ مادرانه ،حاشیۀ امنی نیست که به راوی انساجا بخشاد و ایان
بازگشت ،نهایتاً ره آوردی جاز روانپریشای بارای او نادارد و موجا ظهاور مؤلفاههاای
پارانوئیاادی ا ماننااد باادگمانی ،شااک و تردیااد و سااوءظاان شاادید بااه جهااان پیرامااون،
تر خوردگی ،اضطراب ،آشفتگی ،بادبینی ،دلزدگای ،افساردگی ،گوشاهگیاری ،تنهاایی،
مرد گریزی ،خودبزرگبینی ا در راوی میشود.
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