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Abstract 
Jacques Lacan knows the language as the “Trojan horse” which is given to 
us by the “other,” but within it, there are some soldiers hiding and occupying 
all our existence. He not only considers a linguistic structure for the 
unconscious, but also believes that it is born of language. Unlike Freud’s 
theory of the unconscious, which is based on biological drives, the most 
important paradigm of Lacanian “linguistic unconscious” is the concept of 
“meta other,” which, during the child’s development, spreads in the 
imaginary order, symbolic order, and real order respectively and 
overshadows the existence of fundamental concepts such as unconscious, 
language, superego, ego-ideal, and desire. Since applying the theory of the 
linguistic unconscious to literature is a post-structuralist approach and the 
purpose of post-structuralism is to reread the text, the purpose of this study is 
to reread Phoebe Gilman’s Something from Nothing based on the paradigms 
of this theory and the metaphors in the visual text and written text of the 
book. Critics’ neglect of interdisciplinary approaches to children’s literature, 
their one-dimensional and merely figurative view of metaphor instead of 
using it to analyze stories, and most importantly, the scarcity of research in 
the field of analytical critique of children’s literature in Iran, call for research 
in this field. Thus, the present study employs Lacanian psychoanalysis to 
answer two fundamental questions regarding Something from Nothing: 
What are the metaphors and tropes based on the linguistic unconscious that 
make rereading of the text possible? Through what mechanisms do these 
metaphors and tropes lead to the production of meaning? 
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 1زنجانبرامیرحسین 
 ، تهران، ایران، دانشگاه تهرانرایانشی  شناسی زبان ارشد  کارشناسیدانشجوی 

 فاطمه بستانی
 ، تهران، ایراننور پیام، دانشگاه نوجوان و  کودکادبیات  ارشد  کارشناسیدانشجوی 

 دوستان  کریمیغالمحسین 
 تهران، ایران ، دانشگاه تهرانشناسی زباناستاد 

 44/11/1998 مقاله: پذیرش تاریخ ؛11/19/1998: مقاله دریافت تاریخ

 چکیده
ـ  کلیـدواۀۀ  تـرین  مهـ  . داند میزبان  ۀزاییدرا  بلکه آن ،ناخودآگاه را دارای ساختار زبان تنها نه لکان  ۀنظری

هـای  ِ سـاحت گـانی که در سـایۀ نظـام سـه    ستا« یگری بزرگد» شناختیِ زبانمفهوم  «ناخودآگاه زبانی»
 کنـد. را بازتعریف می غیره مفاهی  روانکاوانۀ بنیادینی چون ناخودآگاه، اگو، میل و« واقعی، خیالی، نمادین»
ز آنجـا کـه   کنـد. ا ل میداللت بر نظ  نمادینی دارد که خود را بر فرایند سوبژکتیویته تحمی یگری بزرگد

بر فرایند تحمیلیِ تکوینِ سوۀه تمرکـز دارنـد،   « یک داستان محشر»ناخودآگاه زبانی، ه  متنِ ه  رویکرد 
، روشـی  رویکرد ناخودآگاه زبـانی  اینکه به  التفات با است.لذا آن رویکرد برای تحلیل این متن اختیار شده

است که از  دگرخوانشی حاضراز پژوهش دگرخوانی متن، هدف  ،و هدف پساساختگرایی است پساساختگرا
از آنجا کـه   .آیدحاصل میمتن در  نهفته عاریِاست های رهیافت این نظریه با روانکاوانۀ های بایستهتالقی 

 منتوصـیفی، ضـ  رو به روش تحلیلـی داند، پژوهشِ پیشِلکان استعاره و مجاز را مجرای تحقق سوۀه می
هـا و مجازهـا در   بژکتیویته، در پی چگونگی نقش ایـن اسـتعاره  کشف استعارات و مَجازهای مرتبط با سو

نگاه ، ای رشته بینبه رویکردهای کودک  ادبیات پژوهشگران توجهی ک باشد. کاوانۀ متن میبازخوانیِ روان
ضـرورت  شـناختیِ داسـتان   های نشـانه خوانشتغافل از و نیز  به استعاره، هاآن ایِ آرایه صرفاًو  بعدی تک

 دو بینـامتنیِ  بـرای خـوانش   لکان ۀنظریاز  اربنخستینپژوهش برای این . نماید میانکارناپذیر  پژوهش را
 .گیرد میتصویری بهره و  نوشتاری متن

 

، شناسـی ، سوبژکتیویته، نشانه، داستان کودکختگراپساسانقد لکان، ناخودآگاه زبانی،  :کلیدی های واۀه

 .استعاره
 

 مقدمه .1
ویی : یکی نگاه ارسطاست بوده ها گفتمان ۀشاکل ،ت نسبت به استعارهپیوسته دو نگاه متفاو

استعاره به زبان شعر و نه زبان علـ ، دیگـری نگـاه افالطـونی      ایِ آرایهاختصاص  بر مبتنی
 ،دوم قرن بیسـت   ۀنیمدر »استعاره از زبان، اع  از علمی یا شعری.  الینفک بودنِ بر مبتنی

ها دوباره مورد توجه ساختگرایانی چون  آن شناختی عرفتممعانی  ک  دستصنایع بالغی یا 
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چـون   شناسـانی  شـناخت ، و لکـان و یاکوبسن، و پساساختگرایانی چون دریـدا و   استروس 
تنهـا زبـان   های نظری نـه  این گرایش .(116: 1989 )سجودی،« لیکاف و جانسون قرار گرفت

را در سـاختن   اسـتعاره  ویـژه  بـه  بلکه نقش صور بالغی ،دانند نمیرا قابل تصور  استعاره بی
 برسـاختن  مجـرای  را اسـتعاره  لکـان  راسـتا،  همـین  در، نه در انتقال آن. دانند میواقعیت 
: کنـد می اعالم پنجاه دهۀ در کهطوریبه داند؛می سوۀه، برساختن مجرای ویژهبه واقعیت،
 مـوللی،  گفتـۀ  بـه . شودمی محقق مرسل مجاز و استعاره طریق از و است هادال اثر سوۀه
ـ  اصـطال   دو جـای بـه  ترتیـ  بـه  لکـان  که هستند ایمقوله دو استعاره و مجاز   دیِـفروی

 دو را «نمادسـازی » و «جـایی جابـه » فرویـد . اسـت گرفتـه  کاربه «نمادسازی» و «جاییجابه»
بـا اسـتناد بـه     الج، دیوید (.88: 1986 موللی، ک؛.ر) دانستمی ناخودآگاه تفکر اصلی شاخصۀ

گوید: نمادسازی با قط  استعاری زبـان  های استعاری و مجازیِ یاکوبسن، مییۀ قط نظر
)فـالر و  جایی با قط  مجازی )در محور همنشینی( )در محور جانشینی( متناظر است و جابه

ای نظیر استعاره، تمثیـل،  ِرو استعاره اع  از عناصر بیانیدر پژوهش پیش (.41:1998دیگران،
است و متفاوت از مجاز مرسل. به زبـان دیگـر، اسـتعاره عبـارت     شده سمبل، و نماد فرض
جای چیز دیگر )واحد زبانی دیگر( در محور هر چیزی )هر واحد زبانی( بهاست از جانشینی 

، در پـژوهش حاضـر، هـ  نـاظر بـه      «استعاره»رو نشینی و بر اساس مشابهت. از همین جا
عبـارت  اش. بـه و ه  ناظر به اصطال  ادبـی  باشدکاوانۀ آن میای.دی.امِ )اصطال ( روان

های ادبـیِ نهفتـه در مـتن )اعـ  از اسـتعاره،      تر، این پژوهش بر آن دسته از استعارهدقیق
تمثیل، نماد( متمرکز است که یا مستعارمنهِ آن یک مفهوم روانکاوانه است، یا مسـتعارمنه  

آیـد.  شمار مـی مانندسازی( به)نمادسازی و ه ارهآن خود از منظر علوم روانکاوی یک استع
ای که مستعارمنه آن در یکـی از دو حالـت فـود صـدد کننـد      توان به استعارات ادبیمی
نـوعی تحلیـل   « یروانکاوـ  رهتحلیل استعا»اطالد کرد. درواقع، « استعارۀ ادبیِ روانکاوانه»

ام با رویکرد ککاوی رمان نوجوان مسابقه داتروانتحلیل نشانه»شناختی است که در نشانه
یـاد  « ـ روانکـاوی  تحلیـل نشـانه  »از آن با عنوان  (84ـ49: 1998)زنجانبر و همکاران،  «واسازی
 ،اسـت  زیسـت   محیطبازیافت و حفاظت از  داستان ظاهراً ،«یک داستان محشر» است.شده

 برخالف فرویـد . شده بر ناخودآگاهعارض دانِفق از است ای استعارهکل داستان  ،اما درواقع
انگاشـت، لکـان بـرای ناخودآگـاه نظـ  و      که ناخودآگاه را دیگی جوشان و فاقد نظ  مـی 

ایِ مـذکور نقـش روایـیِ    ساختاری زبانی قائل است. با توجه به اینکه در داستانِ چندرسانه
کشـف   هدف از پژوهش حاضـر انۀ نوشتاریِ آن نیست، ـش رســرسانۀ تصویر کمتر از نق

در اثـر همکردهـای   کتـا  اسـت کـه     تصویری و نوشتاریِ ایهروایتدر خرده استعاراتی
هـا و  بایسـته  ،رو  پـیش . بنـابراین، پـژوهش   دنکن میبه دگرخوانی متن کمک ای بینارسانه
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با روشی  ،اساس آن فهرست ناخودآگاه زبانی را فهرست نموده، سپس بر ۀنظری کلیدواۀگان
کدام مجازها و استعارات در متنِ  اوال، بود: پاسخگوی دو پرسش خواهد توصیفی ـ  تحلیلی

هـای نظریـۀ او   بودگیِ لکان و سایر کلیدواۀهگانۀ سوۀهایِ مذکور تظاهرِ نظام سهچندرسانه
باشند؟ ثانیا، این مجازها و استعارات طی چه سازوکاری دگرخوانشی از متن، با محوریت می

 گرفتن نظر در به را ما انتقادی، مفهومی مثابۀبه سوبژکتیویته» .دهندمی ارائهسوبژکتیویته، 
 درک قابـل  حدی چه تا آورد،برمی سر چگونه و کجا از هویت که خواندمی فرا مسئله این
 (.14: 1994 هـال، ) «داشت کنترل و تأثیر آن بر بتوان که است امری میزان چه تا و است

 پژوهش این در نظری مبانی عنوان با که مذکور نظریۀ های بایسته و کلیدواۀگان فهرست
 هـای  هنامـ درس در کـه  آنچـه  از اسـت  متفـاوت  بعضـاً  و تر دقیق بیشتر، چیزی ، استآمده
در   گسـترۀ  در کـه  آنجـا  از. اسـت  بـوده  موجود تاکنون ادبی مقاالت یا و ادبی  های نظریه
 ،اسـت  نشدهی انجام لکان ۀنظریبا  نقدینوجوان در ایران،  وادبیات داستانی کودک  ۀگستر
 .نمایدمیضروری  منظراین    به ای دریچهگشایش  ،نبنابرای

 پژوهش پیشینۀ .4
 در فرانسـه، قـرن بیسـت     ۀفلسـف کمک شـایانی بـه   ، فروید اصطالحاتبا بازخوانی  لکان

در ایران مقاالتی چند در مورد خوانش لکانی به رشتۀ . است نموده کاویروان ، ودنظریات نق
)پاینده،  «ر زمستان از منظر نظریۀ روانکاوی لکاننقد شع»است. سه پژوهش تحریر در آمده

فرخزاد از دیدگاه تحلیل  بیاوری  به آغاز فصل سرد فروغخوانش شعر ایمان»، (46ـ48: 1988
خوانش لکانی از شـعر نـدای آغـاز اثـر سـهرا       »، (44ــ 1: 1991)ابراهیمی،  «لکانروانکاوی 
کسان و درخصـوص ۀانـری همسـان    با شیوۀ تحلیلی ی (118ـ111: 1994)سعیدی، « سپهری

سـازی و  گانۀ نظریۀ لکان پیادهاست. در هر سه پژوهش صرفا سه)شعر نیمایی( انجام شده
)محسـنی،  «  ۀاک لکان، زبـان و ناخودآگـاه  »است. های آن نادیده انگاشته شدهایستهسایر ب

 « ان بوف کـور پریشی رمخوانش لکانی روان»دارد.  نگاهی نسبتا زبانشناختی (98ـ84: 1984
« ورا  عشـق روی پیـاده  تـ عشق متنی، تجربـه عشـق در ک  » ،(61ـ41: 1999)حیدری و فرد، 

)حیدری و فرد،  «خوانش الکانی از امر سیاسی در رمان همسایه ها» ،(118ـ98: 1991)نجومیان، 

: 1999)صــابری و همکــاران،  «خــوانش لکــانی رمــان عامــه پســند پریچهــر»، (66ـــ49: 1999

از  (199ــ 111: 1991)یزدخواستی و همکـاران،   «احتجا خوانشی الکانی از شازده»و  ،(141ـ141
 اند.دیگر مقاالتی هستند که وفق رویکرد لکانی تحریر شده

 مبانی نظری .9
شـود. ایـن   از کلیدواۀگان نظریۀ ناخودآگاه زبانی معرفی می این بخش فهرست وسیعیدر 

، «خیالی، نمـادین، واقعـی  »گانۀ های سهسامان پدر و فالوس،فهرست مشتمل است بر: نام
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آرمانی،  مطلو  گمشده،  زنجیرۀ گفتمان دوگانی، ناخودآگاه، میل، اگو، سوۀۀ شکافته، خودِ
یگری بزرگ، اختگی نمادین و بیگانگی،  مجاز و استعاره، تلفیق رانۀ مـرگ و  دخود، آرمان

 سانس. ی، فانتزی، و ۀوئa)) حده، ابژۀ کوچکِازندگی، عالمت و
 فالوسو  پدر نام .1ـ9
های بعدی تداوم  گونه تحققی در زندگی که بتواند ورای مرگ و نابودی رفته در نسل هر»

، مثل هویت اسـمی افـراد جامعـه کـه     (118:1986)موللی،  «ندارد پدر ناممنبعی جز  ،پیدا کند
بلکـه   نیسـت  یلحاظ مـاد   نسل به نسل متکی بر هویت اسمیِ پدر است )منظور از پدر به

لکان پدر را صاح  فالوس )قضی ( . (94)ر.ک؛ همـان:   پدری است( منظور، ساحت استعاریِ
 داند و فالوس را دال فقدان.می
 بودگی سوۀه لوۀیتری .4ـ9

و  ،قائـل اسـت: سـامان خیـالی، نمـادین     سه وجه  بودگی سوۀهبرای وجود نفسانی یا  لکان
 کنـد  میموضعی تشبیه  ۀهندسبُرومه در  هگر های حلقهاین سه وجه را به  ۀرابطواقعی. او 

 .ک؛ر) شـوند  مـی دیگر نیز از ه  جدا  ۀحلقحذف شود، دو  گانه سهکه اگر یک حلقه از این 
 (.68همان: 

 ( گره برومه1شکل 
 4خیالیسامان  .1ـ4ـ9

 آغـاز  مـاهگی  ششآینگی از  ۀمرحل. 9ای آینه ۀمرحلآن،  ۀهست و است یپیشازبان ای مرحله
به شـناخت   بار نخستینکودک برای  ،. در این مرحلهیابد میادامه  ماهگی هجدهتا  ،ودشمی

یا هر انعکاس  سایه ۀمتوجتصویر در آینه،  جای به تواند می) آید میل تصویر خود در آینه نائ
، چیـزی  دهـد  مینصری که کودک خود را با آن تطبیق نخستین ع» ،(شود دیگری از خود

جداسـازی   مـادر،  ویژه بهاما هنوز میان خود و دیگری، » ،(148مان: ه)« نیست او جز تصویر
توان جداسازی  ،کودک در مراحل نخستین زندگی ،، از دیدگاه فرویددیگر  زبان  به ؛کند نمی
 چنـدی امـا   (444: 1968 ایگلتون،« )داردیان ذهن و عین، و میان خود و واقعیت بیرونی را نم

یعنـی   ؛کنـد  ازخود درک مـی مادر را جدا ،کشد می «کودکـ  درما اتحادِ»  ِوه از ت دست ،بعد
میل که  شود   میتوه ایجاد این  باعث. این فرایند دارد «دیگری» ۀمثاببهمادر  ی ازبازتعریف
 .شـوند  می دوسویهای  کودک و مادر درگیر رابطه ،ترتی  بدین. متوجه اوست میتما مادر به
پـدر   اودیپی متوجه میل مادر به . کودکِیابد میامه اودیپی اد ۀدوریالی تا خ سامانتکوین 
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میل مادر است، وارد سـامان نمـادین    رقیبی که مرجعِ عنوان به، «پدر نام»ذیرش ـپشده، با 
 .شود می
 4نمادینسامان  .4ـ4ـ9

دسترسی به سامان نمـادین، قبـول پـدر اسـت.     است. اولین شرط « 4بزرگیگری د»همان 
پدر در اقتدار  ت، در این مرحلهاس آینگی که مادر بر مسند قدرت پیشازبانیِ ۀمرحلبرخالف 
ـ کودکی را با دخالت پـدر بـه شـکل نمـادین      کودک جدایی و عدول از اتحادِ مادر است و

بـرای   کوشـد  مـی که در رقابت با پدر برای تصاح  مادر قـرار دارد،   پسر کودک آموزد.می
لذا خود را با پدر همانندسـازی و از نظـام   ببرد، مادر، از تطابق با پدر بهره ورود به گفتمان 

رو، زبان و نظام نمادین از طریق پدر به فرزنـد منتقـل   ازهمین .کند میاو استفاده  ایِ نشانه
 شود.می
 6واقعی سامان .9ـ4ـ9

یعنـی   زدوده اسـت؛ ( مرکـز بزرگ  یگریددر سامان نمادین است. سامان نمادین ) ای حفره
همان جهان است، قبل  ،واقع . امرآید میپدید  «واقع امر»به وسوم م ای حفرهحول فقدان و 

 راکـه همـواره  است، چ شده گ واقع همیشه برای سوۀه  زبان. امر وسیلۀبهشدن  تکه تکهاز 
 و مـانع دسترسـیِ   نماید میرا به سوۀه عرضه  از آن ای شده فتحریدریافت  وساطت زبان،

 .رسی ندارددست ها به آن سوۀه چیزهایی است که نماد ،این دوره شود.واسطه به آن میبی
 گفتمان دوگانی زنجیرۀ .9ـ9

 :شـوند  مـی یکدیگر فعال  موازات  بهگفتمانی است که همزمان و  ۀزنجیرقائل به دو  لکان
 تفکـرِ »زنجیـرۀ   و دیگـری،   دهد یرخ مکه در سطح اگو )خودآگاه( « سخن ۀزنجیر»کی، ی

از فراتـر   ارتباطشـان  رند و اگر ارتباطی بیابنـد، از یکدیگ مستقل عمدتاًاین دو «. ناخودآگاه
 ییهـا  دال همـان  چراکه ناخودآگاه انباشتِ ؛(41: 1998 فینک، .ک؛)ر خواهدبودها ن سطح دال

تِ ـاست. )الزم به تأکید اسـت کـه ناخودآگـاه انباشـ    ها را واپس راندهاست که خودآگاه آن
طی لغزشی زبـانی،  « زنجیرۀ سخن»کن است در ها. مثال ممها است، نه انباشت مدلولدال
کـه ایـن دو   درحـالی  کند، را جانشین« آرزو»آوای دال  ه « ترازو»جای به« تفکر ناخودآگاه»

 باه  ندارند.( ای مدلولیدال، هیچ رابطه
 ناخودآگاه .4ـ9

ۀه هاست که از برخورد نظام نمادین ترافردی )زبـان( و بینـافردی بـا سـو     از دال ای زنجیره
 ی آن از طریـق فنـونِ  ها و دالاست زبانی  های دال بر مبتنیساختاری  دارای. آید میپدید 

 .(48: 1986 مـوللی،  .ک؛)ر یابندمی، تجلی اند جملهکه مجاز و استعاره از آن  ،مکنون در زبان
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نیست،  و خودآیین قصدی لیتِدارای عاملیت و فاع ،برخالف فروید لکانناخودآگاه  ۀسوۀ»
 .(114: 1998 فینک، .ک؛)ر« یگری استدفتمان بلکه گ

 میل .4ـ9
« دهنـد  مـی تشکیل  واۀگانیـ  مفهومی ۀگان سهی نوعی لکان ۀنظریمیل در  و نیاز، خواسته،»

 ۀپایـ وجـود اینکـه منکـر     با لکان. داند میرا زیستی  ها خواستهفروید  (.49: 1994 )جانستون،
را بـرای نامیـدن   « نیاز. »بیند میشناختی  بانز های ابژهرا  ها آنذهن نیست،  شناختی زیست
در  (.99: 1994 پـالمر،  ر.ک؛) گیـرد  مـی  کار بهروانی مفهومی  را در« میل»یاجات زیستی و احت
 ،چهرهمثل گریه یا تغییر حالت  ،پیشاکالمی، وقتی نیازهای زیستی با حرکاتی طبیعی ۀدور
طبیعی مذکور نشان  مثبتی به بیانِ یِها واکنش تشویق و والدین با برآوردن آن شود میبیان 
در  «بیـان ـ نیاز» طریق جفتِ را از)که امری زیستی و طبیعی است( « نیاز» ک  ک ، دهند می

بـدل   شـناختی اسـت(  )که امـری زبـان   «خواسته»را به  و آن زدایی طبیعتکودک،  آگاهیِ
که دارای  شوند میهایی ، واجد مازادها خواستهنیازها با ترجمه شدن به » ،. بنابراینکنند می

 بلکـه در پـی   ،در پی ارضامیل نه (. 46: 1994 )جانستون، «ندا زیستیاهمیتی فراتر از اهمیت 
طرفـی،  از. رسـد  نمیو هرگز به تثبیت  پرد میلذا از دالی به دال دیگر  .تداوم خویش است

میل » مُسری است. پسو دیگری نیز از دیگری.  گیرد میرا از دیگری  شموجودیت «میل»
 عنـوان فاعلی و هـ  بـه   لیهیِإ مضافٌحالت  عنوانبهه  « یگرید»اشاره دارد به « یگرید

کـار  بـه سـه معنـا بـه    « یگرید»الیهیِ نقش مضاف ،عنیـی .شاَ مفعولی لیهیإ مضافحالت 
ورزی(، بـا  میـل   یگری است )استعمار شـدنِ سـوۀه در میـل   داست: میلی که از آنِ رفته
 یگری(. دیگری )تمایل سوۀه به دیید سوۀه توسط دیگری(، و میل به شدن )تأیگری واقعد
 نفسانی( اگو )منِ .6ـ9

نـو  خـویش دارد، شـکل و     با توجه به تصویری که فرد از هـ  »چراکه  .خیالی استامری 
«  دهد گیرد و این مه  قبل از همه، ناشی از تصویری است که آینه به او ارائه می سامان می

بـژه  اُ ، سـوۀه نیسـت،  اگـو »معتقد اسـت:   برخالف فروید و دکارت لکان (. 19: 1986)موللی، 
خـودآیین،   ، اگو جایگـاه عاملیـتِ  گوید میرغ  آنچه شعور خودآگاه  به، بیان دیگر  به است؛

 )جانسـتون،  «، نیستزند میفاعلی آزاد و حقیقی که سرنوشت خود را رق   منِ محل استقرارِ
1994 :41.)  

 (($) خورده خط ۀسوۀ) شکافته ۀسوۀ .8ـ9
ـ  ۀمنزلبهچیزی نیست جز شکاف بین دو شکل غیری ت: اگو  ،سوۀه» گری و ناخودآگـاه  ـدی
به ایجاد شکاف بـین اگـو و ناخودآگـاه    لکان  (.118: 1998 )فینک،« یگریدگفتمان  ۀمنزل به
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این شـکاف محصـول کـارکرد زبـان در جریـان اولـین       » گوید. می( 8اسپالتانگجداسازی )
 .(118: همان)« ت سخن گفتن ما در کودکی استلحظا

 آرمانی( من مطلو  )خودِ .8ـ9
شـرو    ،آینگی ۀمرحلدر  ،ش با آینهدر بازخورد« آرمانی خودِ» اگو از حس نارسیستیِ ۀهست

 دیگران )سایر اگوها نگاهِ ۀآینبا تماشای  بعد از مرحلۀ آینگی نیز وکند گرفتن میبه شکل
 .یابد میمه ( اداهای کوچکو دیگری

 مطلو  گمشده )چیز فرویدی( .9ـ9
 مـدلول نیسـت؛  قرار دارد، نه در سامان نمادین. بنابراین مطلو  گمشده، در سامان واقعی 

شـود و  مطلو  گمشده محسـو  مـی   «اتحاد با مادر» .شود نمییعنی با هیچ دالی نمادین 
از فرویـد وام   لکـان ت کـه  نامی اس« چیز» است.« چیزِ فرویدی»در جایگاه  پیشازبانی مادرِ
پیشـازبانی   ۀکودکان ۀتجرب گسترۀکه تمام  ناپذیری نامو  گون شبحبرای ماهیت  است گرفته
وساطت زبـان   که هنگامی امعنای واقعی کلمه وجود ندارد، صرفبه. از ابتدا گیرد می بر دررا 

و منجـر بـه   لـق  کنـد، خ ناپذیرِ تجربـۀ پیشـازبانی را زایـل مـی    واسطه و دالبی این اتحادِ
 (.48: 1998 لواین، ر.ک؛) گردد میشکافتگی سوۀه 

 (خود آرمانکمال مطلو  ) .11ـ9
خود آرمـانی  برخالف  (.169: 1986 موللی،ر.ک؛ ) خود استرسیدن به آرمان ،هدف اگوغایت 

 یـابی  هویـت  ۀنقطـ » خود مربوط به سامان نمادین اسـت. آرمانکه در سامان خیالی است، 
« کن  میو داوری  ظارترا نخودم  ،که از آن "بزرگ  دیگری"در  ای نقطهت. من اس نمادینِ
 هـای  آرمـان معیارهـا و   ۀشـبک »اسـت از   ای سـوبژکتیویته  خـود  آرمـان (. 111: 1994 )ۀیژک،

 (.114همان: ) «کند میکه سوۀه در حین دوران آموزش درونی  نمادینی  اجتماعیِ
 بزرگدیگری  .11ـ9
و داللت بـر نظـ  نمـادینی دارد کـه      دهد میبزرگ نمایش  «O»با  لکانیگری بزرگ را د

. بر کند میخود  ۀارادپنهان مجبور به پیروی از میل و  صورت بهو اگوها را  ها سوۀه تک تک
. کنـد تظـاهر   ه شکل قانون، زبـان، دیـن، خـدا و...   ب تواند میخاصی داللت ندارد و  ۀسوۀ

قـانون   ۀنماینـد : پلـیس  مثالً سوبژکتیو شود؛ در هیئت فردی نیز مجازاً تواند می ،همچنین
 داللت کند. ،یگری بزرگد عنوان به ،به قانون مجازاً تواند می کل  به جزء ۀعالق بهاست و 

 و بیگانگی اختگی نمادین .14ـ9
مثابۀ یـک  به ،کن ، اما تنها با از دست دادن خود در آنمن خودم را در زبان شناسایی می»

یگری بزرگ )زبان( مجبور د ۀسلطکودک بین حفظ هویتش و  (.(Lacan,1977:86 «شی
 «انتخـا  واداشـته  : »گویـد  مـی تخـا   به این ان لکانزبان را انتخا  کند.  ۀسلطاست که 
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ـ  مـی  «فراینـد بیگـانگی  » تدریجی زبان را ۀسلط و (118:1998)فینک، یگـری  دزبـان )  .دخوان
ها و حرکاتمان را به ما دیکته ۀست گفتارها، نام و نشان،ک عاملیت بیی»عنوان بزرگ( به

اختگی عبارت است از شکاف بین آنچه منِ بالواسطه هسـت  و  »(. 14:1994)ۀیژک،« کندمی
 (.49)همان:  «کند.عنوان نمادینی که شأن و اقتدار خاصی به من اعطا می

 عالمت واحده .19ـ9
 لکـان . وحـدت   عـین  در  کثرتبیشتر به  لکاناما  ،التفات دارد کثرت در  وحـدتفروید به 
. صفر عدم است اما در دستگاه داند میطبیعی از صفر  پیدایش اعدادِ بسانِرا « اگو»پیدایش 
عبـارت اسـت از    ،«یـک »عدد  :شود میبا استفاده از صفر تعریف  «یک» عددِ ،پئانو ریاضیِ

ل کاردینـا  «دو»عضـو در خـود دارد. عـدد     عنـوان  بـه کـه صـفر را    ای مجموعـه کاردینال 
صـورت بازگشـتی   اعداد بـه  ریف، تعاست که صفر و یک را دارد. بدین ترتی  ای مجموعه
ولـی بـرای حصـول     ،نظر گرفت شمارش در واحدِ عنوان به توان نمیصفر را  .یابد میادامه 

مسـاوی یـک    توان میگویی صفر را  اری  که بدان ارزشی غیرصفر بدهی ؛توالی اعداد ناچ
مانند  اگو نیز. خواند می« اشتباه محاسباتی»را  «یک با صفر رستِتساوی ناد» لکاندانست. 
 (.189: 1986)ر.ک؛ موللی،  عدم از برخاسته و برساخته است موجودیتی طبیعی، اعدادِ

 مجاز و استعاره .14ـ9
وجـود یـک دال کـه در محـور جانشـینی جـایگزین دالـی دیگـر          :عبارت است از استعاره
. مجـاز  کنـد  مـی ، اس  را جانـشین پدر «کوچولو هانس» نام  به ،بیمار فروید مثالً ؛است شده

. شـود  مـی جایگزین دالی دیگر  ،داللت دالی که در محور همنشینی :عبارت است از مرسل
دالی  ،مرضی پرخوریِ که  وقتیمثل  ؛باشد کلیت و   جزئیت ۀعالقبه تواند میاین همنشینی 

  .مایالت لیبیدوی دهانی )بوسه( استبر ت
 مرگ و زندگی ۀرانتلفیق  .14ـ9
 تـوان  میکه با شرو  از یکی  اند شدهزندگی روی یک نوار موبیوس واقع  ۀرانمرگ و  ۀران

 .دانستند مینیستی  ۀادامکه هگل و اسپینوزا هستی را  گونه  همان یگری رسید،به د
 (a) کوچک ۀابژ .16ـ9

میل  ۀابژ خواهد میکودک  است. (a) ۀترین الگووارۀ )پارادی ( نظریۀ لکان مفهوم ابژبدفه 
شکافی در اتحـاد   ،اما میل مادر به دال  نخستین )فالوس( گرایش دارد. بنابراین ،مادر باشد

شـکافته در   ۀسوۀفرضی است که  این اتحادِ ۀماند ته ،(a) ابژۀ. شود میکودک ایجاد ـ  مادر
رضـایت  رفته، به گاد خود را انشق جلو ،  تمامیتتا با توه  ،آویزد درمیقال  فانتزی به آن 
 ۀابـژ میـل یـا   ـ  علتموضو  میل دیگری بودن، یا  را مانده ته این لکان ۀوئیسانسی برسد.

 مـا   زنـدگی اینکه چیزی از  بر مبنیمداومی است  اسحسا ،(a) ابژۀ». گوید می (a) کوچک
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همـان   (a) ابـژۀ از  لکـان  ۀاولیروایت  (.144: 1991 )هومر،« یا فاقدش هستی  ،گمشده است
مختلـف بـا    هـای  دورهرا در  (a) ابـژۀ  لکـان  اسـت. « مطلو  گمشـده »یا « چیز فرویدی»

 سـامان خیـالی   بـه   متعلـق را  a ۀابـژ  1941 ۀدهـ اسـت.   گرفته کار به گوناگونهای  داللت
)خمیده( و اگوی اشخاص دیگر را  a را بااگوی سوۀه  .«دیگری» ۀمثاب بهاگو را  و دانست می

متعلـق بـه   را  (a) ابـژۀ با افـزدون پرانتـز،    میالدی، 1966. از داد مینمایش  á درمقابل با
 برد کار بهفرزند ـ  مادر اتحاد فرضیِ ۀماند باقیعنوان آخرین را به سامان واقعی دانست و آن

 (.188: 1998 فینک، ر.ک؛)
 فانتزی .18ـ9

واره بیـانگر  قهرمان داسـتان اسـت. فـانتزی همـ     ،خیالی است که سوۀه در آن ای صحنه»
اخودآگـاه اسـت کـه    بی از عناصر آگاهانه و نترکی عموماًتحقق و ارضای آرزویی است... و 
رانه  آمیز  توه فانتزی از خودارضایی و ارضای  ...گیرد میبین دو قط  واقعیت و خیال قرار 

اشی بری  نه ناشی از دستیابی به ابژۀ آن بلکه ن... لذتی که از فانتزی میگیرد میسرچشمه 
 (.141-141: 1991 )هومر،« میل است از به روی صحنه آوردنِ

این رابطه را بـا عالمـت لـوزی     لکان. (a) ابژۀشکافته است با  ۀسوۀ ۀرابطفانتزی حاصل 
 .(191:1998فینک،ر.ک؛ ) $◇a :دهد مینشان 

 8سۀوئیسان .18ـ9
س، مثـل خارانـدن،   یسـان ئۀواست،  تأل  اجتنا  از بر مبتنیکه  فروید «اصل لذتِ»برخالف 
 ،شانمادیـــ پی ۀدورکی ۀوئیسانسی است کـه در  است. دو نو  است: ی درد با  همراهلذتی 

کـه در   رنـ   با  همراه لذتی و دیگری (J1) آید میکودک حاصل ـ  مادر اتحادِ توه ِ خاطربه
 ۀسـوۀ فـانتزی بـه    صـورت  بـه کـودک  ـ  مادر حادِات  ِتوه  ۀاندم ته سب  بهانمادی پس ۀدور

 (.194)همان:  (J2) دهد میدست  شده شکافته
 هاداده .4
 روایت تصویری خالصۀ .1ـ4

ۀوزف و رواَنداز  کتا  شامل دو داستان موازی است: یکی داستان مصوری است از ماجرای
تصـویری از زنـدگی    و دیگری، داستانی صرفاً است که پدربزرگش برایش دوخته رنگی آبی

دوطبقه  ۀخانیک  ،. تصاویر کتا است شدهتصویر کشیده ه دو موش که در قال  پاورقی ب
 هـا  آن. کننـد  مـی پدربزرگ و مادربزرگ ۀوزف زندگی  ،همکف ۀطبقدر  .دهند میرا نشان 

پرده به شغل خیاطی بپردازد.  سوی  آنتا پدربزرگ بتواند در  اند کشیدهنیمی از اتاد را پرده 
هـا نیـز از    پایین، اتاد آن ۀطبقو مشابه با  کنند میدوم، مادر و پدر ۀوزف زندگی  ۀطبقدر 

ی مشـغول  دوزشا پدر ۀوزف در یک سوی پرده به کفـ ت ،است شدهطریق پرده دو قسمت 
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که فقط بـرای مخاطـ     شود میدیگر نیز دیده  ای طبقه ،باشد. ذیل این ساختمان دوطبقه
همکـف   ۀطبق وشِپ کفاما از دید ساکنانش پنهان؛ چراکه این طبقه زیر  ،است رؤیت قابل

. متن نوشتاری در دان ساکنها در آن  قرار دارد و موش
پنهـان و سـاختمان    ۀطبقـ فضای سفید بـین همـین   

زنـدگی   بـارۀ در صـرفاً . متن است شده  نوشته دوطبقه
. گویـد  نمـی  هـا هـیچ   زف است و از زندگی مـوش ۀو

نداز ، که درحال دوختن رواَپدربزرگداستان با تصویر 
ۀوزف در  ،بعـد  ۀصـفح در شـود.   ۀورف است آغاز می

 است. مقابل آینه خوابیده ای گهواره
نوشتاری، در وسط  اند. متنِپوش ساکنها زیرکفموش: 4شکل

ها و تصویر موش گاهویر سکونتـصفحه، یعنی درست بین تص
است. ۀوزف در گهواره خوابیده خانوادۀ ۀوزف نوشته شده گاهسکونت

 است.افتهو تصویرش در آیینه بازتا  ی

 روایت کالمی خالصۀ .4ـ4
 های سرقیچیزودی به دنیا بیاید.  دوزد. ۀوزف قرار است به روانداز می پدربزرگ برای ۀوزف

 پوش کف زیر های موش. افتد می پوش کفزیر  پنهانِ ۀطبقهمکف، به  ۀطبقاز  اش اضافی
 دنیـا   بـه بعـد   ۀصـفح  که در ،هایشان بچهها نیز برای  و آن کنند میرا بازیافت  ها سرقیچی

آن  خواهد می ۀوزف. مادر از شود میروانداز کهنه  ،. پس از مدتیدوزند می، روانداز آیند می
 توانـد  مـی اعتقاد دارد که پـدربزرگش  مایل نیست دور بیاندازد، چون ندازد. ۀوزف بی دور را

 ۀطبقـ بـه  اضافی  های سرقیچی. باز آورد درمیت زرگ از روانداز یک کُـدرستش کند. پدرب
 .شود می. کت کهنه دوزند میلباس  هایشان بچهبرای  بار اینها  و موش افتد میهمکف  زیر

را  آن او مایل نیست که دور بیانـدازد، پـس   اما ،ندازدکه دورش بی خواهد میمادر از ۀوزف 
 هـا  مـوش اضـافی،   های سرقیچی از آن درآورد. با ای جلیقهتا  گذارد میاختیار پدربزرگ  در
. رود مـی . ۀورف با جلیقه به مدرسـه  کنند میاتاقشان را دو بخش  ،با پرده و دوزند می هپرد

. از تصـویر  شـود  می  دیدهها  موش ۀمدرسدر  ها موش بچهتصویر  ،پایین صفحه در متناظراً
مـادر از   .شـود  مـی  نهـهـ ـک ،جلیقه. است دهـآم دنیا  بهدوم خانواده  ۀبچکه  آید برمیکتا  

پــذیرد. بــاز آن را در اختیــار جلیقــۀ کهنــه را دور بینــدازد. ۀوزف نمــی خواهــدۀوزف مــی
ها باز سرقیچی. آرود درمیاز آن کروات  کرده،را کوتاه  پدربزرگ آن گذارد.دربزرگ میـــپ

 و غیـره  ،روتختـی  رومیزی، ها سرقیچیاز  و کنند میری ـولد بیشت و زاد ها موشریزد. می
 هـا  موش. کند میمه درست ـپدربزرگ از کروات کهنه دک شود.کروات کهنه می. دوزند می

 (4شکل)
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. شـود  مـی دکمـه   شدن  گ  ۀوزف متوجهناگهان . شوند میمجهزتر  ها سرقیچیاز بازیافت 
بنـابراین، کـل داسـتان     .کنـد  مـی درسـت  « یک داستان محشـر » ،شده گ  ۀدکمۀوزف از 

حۀ پایـانی،  رو، در تصـویر صـف  محصول همان ماجرای مفقود شدن دکمه اسـت. ازهمـین  
 9بینی  که ما در حال خواندن آن هستی .همان کتابی را در دستان ۀوزف می

 یلکانو خوانش  تحلیل .4
 دهد.این بخش وفقِ فهرست کلیدواۀگان مبانی نظری، دگرخوانشی از داستان ارائه می

 . زبان1ـ4
نوشـتاری   تواند یمکه  «زبان تکل »سه گونه زبان سروکار دارد:  سه رسانه یا داستان بااین 

 مــتن و نیــز شــامل گفتگوهــای کالمــیِ نوشــتاریِ یــا گفتــاری باشــد و شــامل صــورتِ
 یِنوشـتار  صـورت  که صامت و مکمل «زبان تصویر»دیگری  ی داستان است،ها شخصیت
 زبـان  بـارت   روالناسـت کـه بـا نگـاه      «نظام نمادین پوشاک» نو سومین زبا ،متن است
ارتبـاطی   ۀشـالود پوشاک، در این داستان،  نمادینِ زبانِ .آید می شمار به اجتماعی ـ  فرهنگی
 جزئی ازدرواقع، زبان نمادین پوشاک  است. میانجیِ دو زبانِ تصویری و کالمیها و اپیسود

منزلـۀ تغییـر محتـوای داسـتان اسـت،      است و تغییـر آن بـه   ساخت(پیرنگ داستان )ۀرف
 باشند.روایت )روساخت( میکه زبان تصویر و زبان تکل  در سطح فرم درحالی

 سامان آینگی. 4ـ4
 بخـش  بـه دو  ای پـرده  وسـیلۀ بههمکف  ۀطبق: شودیبنا بر آنچه در تصاویر کتا  دیده م

بنا بر شواهدی کـه   .به دو بخش ای پرده بافوقانی نیز  ۀطبق و مشابه آن، است تقسی  شده
آینگـی و سـوی    ۀمرحلاز  است ای استعارهیک سوی پرده  به آن اشاره خواهدشد، در ادامه
 ،به این دو بخش از اتاد ،پس  این از، برای سهولت) نمادین ۀمرحلاز  ای استعارهپرده  دیگرِ
در اتاد آینگـی، کـودک در گهـواره     .(شود میاتاد آینگی و اتاد نمادین اطالد  ،ترتی  به

 بعـدی و  نمـای   طی (.4)شکل ش نقش بستهمقابل ۀآیندر  کامالًو تصویرش  است خوابیده
 11وتیـداَ فِ ک ک  ، آینه از نماشود کشیده می تصویر  بهکه همین اتاد ، آن بعدترِنیز نمای 

نیمی از آینه حذف و فقط نیمی از آن  ،آینگی بعد، در تصویر اتادِ ۀصفحدر  یعنی .شود می
ـ وارد  است و رفته  بیرونآینگی  ۀمرحلکه ۀوزف از  ،در نماهای بعدی .شود میدیده   ۀمرحل

 تـا  ؛اسـت  شدهوت آینگی فیداَ از تصویر اتادِ کامالًمتناظر، آینه  ای استعارهنمادین شده، در 
دوبـاره   ،دوم ۀبچـ همزمـان بـا ورود    .آید می دنیا  بهفرزند دومین اینکه در صفحات بعدتر، 

 )فِیـداین(  در اتـاد آینگـی ظـاهر   ( کـودک دوم اسـت   آینگیِ ۀمرحلکه نماد )تصویر آینه 
 .شود میضور آینه در اتاد آینگی، در مجاورت کودک دوم، تا پایان کتا  حفظ و ح شود می

تا پایان کتا  هرگز بازگشتی به این اتاد ندارد. و  ۀوزف پس از بیرون رفتن از اتاد آینگی
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تا پایان کتا  فقط در اتـاد آینگـی دیـده    ( مادربزرگ و مادر ۀوزف)از سوی دیگر، مادرها 
حضـور  ( ،پدر و پدربزرگ اسـت  های کارگاهدر اتاد نمادین )که و هرگز  (4)شکل شوند می

مادرهـا در   ،استعاری است که اشاره دارد بر اینکه در سامان آینگی یک تصویرِاین ) ندارند
 فرایند دال بر ،ۀوزف ۀگهوارگرد  لبخند والدین، (.و در سامان نمادین پدرها ندا قدرتمسند 
عبـارتی، در مرحلـۀ خیـالی،    (. به4است )شکل کودک  ی«ازهاــنی» کردن از زدایی طبیعت
ِ کـودک را تبـدیل بـه     طبیعـی نیازهـای  های تشویقیِ اطرافیـان )لبخنـد والـدین(    واکنش

 .کندمی« خواسته»
 آرمانی خودِ. 9ـ4

در مرحلـۀ آینگـی اسـت و بـر      انطبـاد پدیـدۀ  تصویر ۀوزف در آینه، تصویری استعاری از 
خـود  » عنـوان  بـه  خمیده، á)یعنی: با با تصویر خودش ( خمیده a)یعنی: انطباد ۀوزف  انطباد
خاطر ماهیتِ عَرَضـی و  به نفسه فی بالذات و« تصویر»طرفی یک از .11داللت دارد («آرمانی

 «.خود آرمانی»ساحت  اش داللت دارد بر خیالی بودنِغیرواقعی
 . دیگری بزرگ4ـ4
ا آن، مادر و پدربزرگ کهنگی لباس عرف و نظام نمادینی است که مطابق ب ،یگری بزرگد

میل » میل این نظام. با  مطابقو اصرار دارند بر اصال  لباس ۀوزف  کنند میرا نقص تلقی 
. آنچه من یابد میهمان سامان نمادین، ساختار  ]یعنی[ مرکززدوده، یگری بزرگِد وسیلۀبه

ینی کـه در درونـش   یگری بزرگ، یعنی فضای نمادد وسیلۀبهاز پیش  ،ورزم میبدان میل 
 بهء جز ۀعالقبه) مجازا ،لباس نظام نمادینِ (.149: 1994 )ۀیژک،« شود میسکنی دارم، تعیین 

 ؛ندهسـت   دخیـل نمادینی که در فرایند رشـد و پـرورش    های نظام ۀکلیدارد بر داللت  (کل 
 درسه، دین، تاریخ و... .مانند فرهنگ، زبان، م

 میل و انتخا  واداشته. 4ـ4
« یگـری بـزرگ  د» سوی ی عمومی ازبلکه میل ،خودشان نیستآنِ ادر و پدربزرگ از میل م

و نیـز از دسـتان   ( یگری بـزرگ دعروسک سخنگوی  ۀمثاببه)است که فقط از دهان مادر 
گـو در پایـان هـر اپیسـود، جملـۀ      مادر همچون عروسکی سـخن  .شود میپدربزرگ صادر 

پـدربزرگ اگرچـه    کنـد. را تکـرار مـی  « دوراش دیگر وقتش رسیده که بیاندازی»مکانیکیِ 
اعتباری است کـه بـه میـل     خیاطِاما فاعلی خودآیین نیست. یک  ،کند می خودش خیاطی

از آنجـا کـه    .دوزد میو  بُرد میجامعه،  نظام پوشاکیِ یگری بزرگ، یعنی به میل عمومیِد
و نه خصوصی شود، میل عمومی است  زبان می های استعاری و مجازیِ میل درگیر زنجیره

این اصال  پوشش ۀوزف بیانگر  جهتهای پدربزرگ  کردن خیاطی (.94: 1994)ر.ک؛ پـالمر،  
ـ  نه ۀوزف، نه پدربزرگش :است که  )نظـام نمـادین پوشـاک(   ه دیگـران از طریـق زبـان    و ن
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ها  یگری بزرگ، از طریق آند عنوان به )نظام نمادین پوشـاک(، بلکه زبان  ،کنند نمیصحبت 
ـ . در همـین راسـتا،   اسـت  سـاخته خود  ۀابژها را  و آن کند میصحبت   مارکسیسـتیِ  ۀنظری

 آلتوسـری سـر  « احضـار ایـدئولوۀیکیِ  »لبـاس در قالـ     وارگـیِ  بـت  بارۀکاال در وارگی بُت
انتخـا   »انتخابی اجباری کـه لکـان بـه آن     ،است«   انتخا توه »بر  رـکه ناظ آورد برمی

 گوید.می (Friedman,1999:vii)« توه  انتخا »و فریدمن به آن « واداشته
 خود آرمان. 6ـ4

 سازی همسان کند خودش را با اومی را دارد. ۀوزف پیوسته سعی خود آرماننقش  ،پدربزرگ
جور که او صال   تا هر گذارد میرا در اختیار پدربزرگ  اش کهنهد. هر بار لباس نمای
، دوزد میش ی که پدربزرگ برایز پوشیدن لباسبرایش ببُرد و بدوزد. هر بار ا ،داند می

، از دیدن تصویرش گیـــــآین ۀمرحلونه که در گهمان) کند میاحساس شادی و رضایت 
را با تصویرش  شخود و در برابر آینهبود  کردهاحساس شادی و شعف  دیگری ـ عنوان به ـ

 ،(در اتاد نمادین)پدربزرگ  گاهِکار. در (منطبق
اما هر بار ۀوزف  ،داردبرای پرو لباس وجود  ای آینه
روبه پدربزرگ ایستاده، لباس جدیدش و  آینه به پشت

 ،پدربزرگ تأییدیِ گاهِن ۀآینتا در  کند میرا برانداز 
 .را بپسنددزیبایی لباس خود 

در  در طول داستان، حتی تنها باری که ۀوزف روبه آینه :9شکل
کند بلکه یایستد باز ه  به پدربزرگ پشت نماتاد کار پدربزرگ می

کند، نگاه که لباس خود را برانداز میایستد و درحالیدرکنار او می
 کند.تأییدآمیز پدربزرگ را ازطریق تصویرِ داخل آینه دنبال می

میل پدربزرگ است و میل پدربزرگ،  ،میل ۀوزف 
میل نظام نمادین پوشاک در )یگری بزرگ دمیل 
 به جزء ۀقعال)به مجازاًیگری بزرگ دیعنی  (؛جامعه

 است. پدربزرگ سوبژکتیو شده فردیِ در هیئت (کل 
 پدر نام. 8ـ4
، ۀوزف برای رضایت مادر کند میکه مادر به ۀوزف برای کهنگی لباس اعتراض  یبار هر
در یعنی سعی )لباس خود را پیش پدربزرگ ببَرد  کند میسعی  (برای تصاح  مادر)

پدربزرگ، جانشین  (.بار دیگر تصاح  کندتا مادر را  کند میهمانندسازی با پدربزرگ 
او از تذکر مادر، ۀوزف از گفتمان  بار پس هر یک دال فالوسی است و واستعاری پدر 

مادر  فقدان فالوسیِ کند میسعی ) دماین میآرام کردن مادر استفاده  برای (پدر نام)گفتمان 

 (9شکل)



 48/ 1999 ، بهار1 شمارۀ، 9 سال، نقد ادبی و بالغت پژوهشنامۀ

یت دنماد قانون، قدرت، محدو ،پدربزرگ مانند پدر (.جبران کند پدر نامرا با همانندسازی با 
روی اتاد پدربزرگ  دقیقاًچراکه  ؛از پدربزرگ است یاست. پدر نیز رونوشت« پدر نام»و یک 

، شغل هر دو :همان شغل پدربزرگ است ،لحاظ استعاریکه بهمشغول است به شغلی 
ها مسیریِ شغلی آن. ه و دیگری کفش دوزد مییکی لباس  تعمیر و تولید پوشاک است؛

پسر »المثلِ خوبی ضر به استحال توانسته به اش تادهد که پدر از زمان کودکینشان می
کاو ندارد نشان از پدر/ تو بیگانه خوانش! مخوانش 

را سرلوحۀ خود قرار دهد. حاال نوبت ۀوزف است « پسر!
یگری بزرگ، از طریق سوبژکتیو شدن در دو این میل 

انوادگی از نسلی به هیئت پدر و پدربزرگ، چونان نام خ
 کند. نسل دیگر تسری پیدا می

های باز جلوی آینه تـدر این تصویر، پدر با فیگورِ دس :4شکل 
کند. کفش و لباس، هر دو، است و لباس خودش را قضاوت میایستاده
نقا  جنسیتی »یا « ایگوی فروید»یا « نقا  یونگ»هایی از استعاره
لحاظ استعاری تولید نقا  زرگ بهباشند. شغل پدر و پدربمی« لکان

 اجتماعی برای افرادی مثل ۀوزف است. 
 

 . اختگی و بیگانگی8ـ4
را از  آن ،(زبـان )است که نظام نمادین پوشاک « انتخابی واداشته»چگونگی پوشاک ۀوزف 

و درمفهـومی  )نوه  به فرزند و (پدرند نامکه هر دو تجلی )های پدر و پدربزرگ  طریق دست
یعنی پدربزرگ با  ؛کند می اجبار (پوشاک زبانیِ تحت نظامِ های واره سوۀهتمام به استعاری: 

درعین حال،  .کشد میو بیگانگی  نمادین  اختگیپوشاک، ۀوزف را به  تحمیل زبان نمادینِ
 ا لبخند طرفین همراه است، چراکه با توه  انتخا  همراه است.الظاهر باین تحمیل علی

 . سامان نمادین9ـ4
 (.89: 1988 )هومر،« و فرهنگ است تعبیری برای قوانین، تمدن پدر نام ،لکانتعابیر  در»

 یگری بزرگد ۀاراد میانجی انتقالکارشان این است که  (در اتاد نمادین)پدرها در کارگاه 
راه  یعنی از ند؛باش ،به ۀوزف ویژه بهل بعد، به نس (در سامان نمادین است ای ارادهکه )

او را در هر  (پیروی افزار پای ۀمثاب بهنقابی اجتماعی یا کفش  ۀمثاب بهباس لپوشاک )دوختن 
روانداز او را تبدیل کنند به  سرانجامکنند و  تر نزدیک پذیری جامعهاز رشد، به مرحله 

کارکرد » مفقوده. ۀدکم در پایان به و (نماد بزرگ شدن است ،که در نظام پوشاک) واتاکر
تر است از واقعیت صریح و  که بیاموزد نقا  اجتماعی مه سامان نمادین این است 

در اتاد نمادین، (. 114: 1994)ۀیژک، « است واسطۀ فردی که آن نقا  را به چهره زده بی

 (4شکل)



 ناخودآگاه زبانی نظریۀ پایۀبر « یک داستان محشر» کودکانۀداستان  کاویِروان استعارهتحلیل  /48

 مجازاً) ای آینه ۀدور دهد می. این نشان شود یم دیدهرار دارد که در تمام تصاویر ق ای آینه
ما » خواهد داشت وزیستی  ه  (اتاد نمادین)نمادین  ۀدورهمیشه با  تا( سامان خیالی

و  شوی  میالی ابتدا وارد سامان خی بلکه ،شوی  نمیناگهانی وارد زبان و صورت نمادین 
« کند میزیستی  برای همیشه سامان خیالی به طریقی با سامان نمادین ه  ،پس از آن

 ،شود مید سامان نمادین آینگی خارج و وار ۀمرحلاز اینکه ۀوزف از  بعد (.96: 1994 )پالمر،
: یک بخش مربوط به کند میاتاد را به دو بخش تقسی   ای پردهدر تصاویر کتا ، 

تا قبل از  (.اتاد نمادین) پدرهاستو بخش دیگر مربوط به کارگاه  (اتاد آینگی) مادرهاست
 ؛شود نمی در تصاویر دیده هکنند تقسی  ۀپرداثری از این  ،ورود ۀوزف به سامان نمادین

14.ن نمادین بعد از سامان خیالی استتصویری، تمثیلی از ترتی  ظهور ساما یعنی متنِ
 

 کوچک های دیگری. 11ـ4
یگری بزرگ دداللت بر ( کل  به جزء ۀعالقبا ) مجازاًیک دیگری کوچک است که  ،مدرسه
ری کند در نگاه آن دیگسعی می»یعنی  ؛بیند می ها کالس ه  ۀآینۀوزف خودش را در  دارد.

تحسین و تمجیدی نسبت به خود ببیند و اگر دیگری تصویری شایسته و مناسبی از او 
که  ای صحنهدر تنها  (.444:1944)فانون،« بازنتاباند، او این آینه را از ارزش خواهدانداخت

که انگار  است باز کرده ای گونه به، ۀوزف هر دو دستش را استشده  دادهاز مدرسه نشان 
 درِ در قا ِ آموزان دانش روی روبهۀوزف با همان فیگوری . کند مینه تماشا خودش را در آی
قا  آینه در کارگاه خیاطی  یپدرش جلو ،تر قبل ۀکه در چند صفح است کالس ایستاده

فیگور پدر در مقابل  همسانیِ)این دو تصویر  همنشینیِ (.4و شکل 4)شکل است ایستاده
با فیگور ۀوزف در برابر  ،آینه

ر همسانیِ کارکرد آینه و ب ،(ها سهمکال
 عنوان دو مصداد ازها )بهیهمکالس
های کوچک( داللت دارد. دیگری

ها کالسیخودنگریِ ۀوزف در آینۀ هم
با  است ز تطابق سوۀهای ااستعاره
ها نیز خود کی که آنهای کوچدیگری
 ند.ایگری بزرگدهای اختۀ سوۀه
های باز دست : در این تصویر، ۀوزف با فیگور4ِشکل

ت و در آینۀ ـاسادهـستـهایش ایکالسجلوی ه 
اند، به های کوچکمثابۀ دیگریها، که بهکالسیه 

 اش است.دنبال تأیید خودانگاره
 (4شکل)
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 ۀوزف، ۀجلیقاز  های کوچک(گریـعنوان دی)به و معل  ها کالسی ه  ۀهمحیرت  
و  دهد میرا نشان ( ین پوشاکنظام نماد)یگری بزرگ د میلعمومیت  ای است کهاستعاره

 است.( یگری بزرگد)عمومیت زبان  بر مبنییادآور کالم ویتگنشتاین 
 ناخودآگاه ۀالن. 11ـ4

پـوش، اسـت و   ها در زیر پای ساکنان منزل، یعنی زیر کفاز آنجا که محل سکونت موش
و سطح زیرینِ ای از ناخودآگاه رؤیت نیست، بنابراین استعارهیک از ساکنان قابلبرای هیچ

از حیـوانی بـودن    ای اسـتعاره  ها موش ناآگاهی است. مکانی است مربوط به غرایز حیوانی.
هـای تاریـک زیرزمینـی،     سـکونت در سـوراخ   دلیل  بهاین، موش  )عالوه بر ،اند مکاناین 

برخالف فروید، به حیوانی بودن  لکاناما  ،(19تاریک و پنهان ناخودآگاه است ۀالینمادی از 
بلکه ذات آن در  ،تنها مخزن غرایز حیوانی نیستناآگاه نه ضمیر»ودآگاه اعتقادی ندارد. ناخ

ـ در  ،روازایـن  .(49: 1986 )مـوللی، « تعلق قانون است و دارای ساختار زبان تکلـ  اسـت    ۀالن
ۀوزف بـه مدرسـه    بسـانِ  هایشـان  بچـه حتی  ،نددار  انسانیهای  کنش ها موشناخودآگاه، 

 ،استعاری شکلی  بهکتا   بندی صفحهخودشان را بیاموزند. ساختار  حیوانیِبان تا ز روند می
سـاختار روانـی محسـو      سـطح زیـرینِ   بـه وط مربکه  را( ها موش ۀالن)ناخودآگاه  سطح
سـطح  )گاه ۀوزف  تصاویر سکونت موازات  بهپاورقی،  صورتبهذیل هر صفحه  در ،شود می

 .است کشیده تصویر به (آگاهی
 گفتمان دوگانی ۀزنجیر. 14ـ4

گفتمـان مـوازی را بـه نمـایش      ۀزنجیـر صفحه دو  هردر چارچو  زبان نمادین پوشاک، 
تصاویر  ۀمجموعست و شامل سطح اگو به مربوطاست که « سخن ۀزنجیر»: یکی گذارد می
و  زنـدگی ۀوزف اسـت   داستانِ ن نوشتاریِبه همراه مت ۀوزف در باالی هر صفحه وادۀخان

، صامت تصاویر از ایزنجیره صورتبهصفحه  هر که در پاورقیِ« گاهدآتفکر ناخو» ،دیگری
پوشـاک نقـش میـانجی و شـالودۀ      نمادینِ زبانِ. دکن میروایت  را ها زندگی موش داستان

ای مشـابه بـا   ها درگیر نظام زبـانی کند. موشارتباطی این دو گفتـمانِ موازی را بازی می
)گفتمان مربوط  موازی گفتمانِ ۀزنجیراین دو تند. زبان نمادین پوشاکِ خانوادۀ ۀوزف هس

 ها نآ  ارتباطیو تنها وجه  اند مستقل  به زنجیرۀ سخن و گفتمان مربوط به تفکر ناخودآگاه(
جـدا   باالی صفحه )سطح آگـاهی( « سخنِ ۀزنجیر»دال از  ۀمثاب بهاست که  هایی سرقیچی

 هـا  موش ۀالن) به سطح ناخودآگاه« آگاهتفکر ناخود»به دالی برای  شدن  تبدیلو با  دشو می

یعنی در چارچو  نظام نمـادینِ   .دمان میو برای همیشه در آنجا  دشو میسرازیر  (در پاورقی
ها در پایین ها، و البسۀ موشها، رومیزیهای نظام زبانیِ تفکر ناخودآگاه )پردهدال پوشاک،

نمـادینِ پوشـاکِ ۀوزف در    های نظـام های زنجیرۀ سخن )سرقیچیصفحه(، برساختۀ دال
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از کالۀکـردن همـین    ها ه موشمربوط ب داستانِ تصویریِ روایتِ باشند.باالی صفحه( می
ساکنان طبقۀ باال )سطح آگـاهی( بنـا بـه میـل     . شود می  ساخته راندهواپس های سرقیچی

هـا را بـه النـۀ زیـرین )سـطح      یگری بزرگ )به میل نظـام نمـادین پوشـاک( سـرقیچی    د
و برساختۀ زبـان اسـت(.   « دیگری»ریزند )یعنی: ناخودآگاه جوالنگاه گفتمانِ اه( میناخودآگ

شود و نه بـه گـوش ۀوزف و سـایر    ها نه در روایت کالمیِ داستان شنیده میصدای موش
ضمیر ناآگاه، عین زبان تکل  است، ولی زبانی » رسد.ساکنان طبقات باال )سطح آگاهی( می

« رسـد  ندرت بـه گـوش مـا مـی     مداوم به آن در عین کارگزاریِ ندانۀــاست که پیام آرزوم
  بـه را  ۀوزف آنخود است که  ای نامه خودزندگی ،این داستان درواقع که ااز آنج (.48)همان: 

داسـتان چیـزی از    (نوشـتاریِ )طبیعی است که متن کالمی  پس ،است کشیده رشتۀ تحریر
 آگاهانـۀ  کنشی در سـطح « سخن ۀزنجیر»چراکه  روایت نکند؛ (ناخودآگاه)ها  زندگی موش

 د.ودآگاهی ۀوزف قرار ندارا در خه موشزندگی اما  ،اگو است
 . سامان واقعی19ـ4
قرار  نمادین امر ۀسلطتحت )وقتی « واقع تغییر امر»فقط فرایند  نیست، پذیر رؤیتواقع  امر
 «فراینـد کاهشـیِ   ۀاراستع» در قال ِ تغییر امر واقعبنابراین، فقط رؤیت است. گیرد( قابلمی

وات شدن، دکمه شدن اقه شدن، کراز روانداز بودن تا کت شدن، جلی ،ۀوزف رواندازِ تبدیلِ
 لکان گذاریِ عالمتاساس  واقعی بر واقعِ است. اگر امر پذیر رؤیتهیچ شدنش  سرانجام،و 
بـه  ه هنوز دست پـدربزرگ  است ک ای پارچه R1 (،86: 1998 )فینک، نمایش داده شود R1 با

بدون تحریـف   R1 چراکه اگر امر واقع ؛شود نمیدیده « پارچه» ،در داستان) است آن نخورده
واقعـی مواجـه    سـوۀه بـا امـور واقـعِ     گاه هیچلذا  .شود میروما ـبه رؤیت برسد، منجر به ت

را خواهـد   R2 حکـ   ،روانـداز  .(شود می رو روبه شدهنمادین بلکه فقط با امور واقعِ ،شود نمی
 واقعـیِ  ک  امـر ـیعنـی حـ  ) اسـت  شـده پدربزرگ تولیـد   دست  به R1 ه از تحریفداشت ک
وات اکـر  ،R4، جلیقه حکـ   R3ت حک  کُ ،ترتی   همین  بهو  (داشت را خواهد شدهنمادین

R5 دستمال ،R6 دکمه ،R7کوچک ۀابژحک   ،، و فقدان (a) 14.را 

 شدهـمطلو  گم. 14ـ4
همیشـه در فقـدان اسـت.     ،واقـع  یک امـر  عنوان هب بنابراین .امان واقعی استمتعلق به س

اتحـادِ  ) سـت کودک با مادر نی پیشاکالمیِ ۀدور اتحاد و همانیِ چیزی جز ،مطلو  گمشده
کـودک، بعـد از    امـا  ،که حاال بخواهد مفقـود شـود  است از ابتدا وجود نداشتهـ کودک  مادر

ـ کودکی  مادرنی این اتحاد دست یافتن به زبان، باورش بر این است که: در مرحلۀ پیشازبا
یـک چیـزی از هـیچ    » ،اینکه عنوان اصلی داسـتان  به  توجه باازطرفی،  است.وجود داشته

 اسـت(،  ترجمـه شـده  « یک داسـتان محشـر  »گرچه به نام ) ،است ((Gilman,1993 «14چیز
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ست. ا ابدی ـ  ازلی است که هیچِ« چیز فرویدی»از  ای استعاره ،نوان اصلی داستانبنابراین ع
 (پـدر  نـام )دسـتان پـدربزرگ    ۀوسیلبه «لباس کودکی» ۀاستعاردر قال   مادرـ  ۀوزفاتحاد 

. آخـرین یادگـار از   اسـت  شـده به ناخودآگـاه ریختـه    تدریجاًسرقیچی  هیئت  بهسرکو  و 
دکمـه   شدن  گ اتصال شلوار با باالپوش است.  ۀدکم ،(فرزندـ  اتحاد مادر)مطلو  گمشده 

 همیشـگی از  گسست سب  ،ناف مانند بریدن بندِ ،(شلوار از باالپوشیعنی گسست کامل )
« اصل واقعیـتِ » بر مبتنیدنیای ورود به ی و فرزندـ  مادر اتحادِ« اصل لذتِ» بر مبتنیدنیای 

 ،سـامان واقعـی اسـت    به مربوطواقع  واقع تفاوت دارد. امر واقعیت با امر. )بزرگسالی است
 (.نمادین و خیالیسامان  به  مربوطولی واقعیت 

 (J2) یسانسۀوئ، و (a) کوچک ۀابژ، $◇a فانتزی. 14ـ4
 ـادین، بنـابراین متعلـق بـه سـامان واقعـی اسـت، نـه نمـ       از آنجـا کـه    (a) ابژۀ کوچـک 

بالیـده   ۀوزفِ درونـیِ  اسـت کـه شـکافِ     نوستالوۀیکیحس  (a)ابژۀ نیست.  آمدنی زبان به
نوشـتن  در قالـ   ) $◇a زیـــ قال  خلق فانت، ه  در آورد میرا ه  پدید  (شکافته ۀسوۀ)

 اتحـادِ  دورانِ . لذتی که از یادآوری ۀوئیسانسِکند میرا پر  آن( داستاناین  ۀنام خودزندگی
(( J2))ۀوئیسانس ثانویه  رن  با  همراهلذتی  ،دهد میبالیده دست  وزفِبه ۀ( J1) فرزندیـ  مادر

رنـ   که تلفیقـی از   پایان بیلذتی  ست؛سوۀه ا هدف غاییِۀوئیسانس ، لکانمنظر از  .است
 .فقدان و لذت یادآوری است

 ($) شکافته ۀسوۀ. 16ـ4
صفحه  بین دو تصویرگری باالیی و پایینیِ ۀفاصلاست که متن در  ای گونه  به بندی صفحه
گاه ۀوزف،  سکونت زبانی، بین تصویرِ پراتیکِ ۀمنزل به نوشتاری ؛ یعنی متنِاست شدهنوشته 

ـ و تصویر  (،سطح آگاهی)اگو  ۀثابم به ـ بـه هـا،   مـوش  ۀالن ناخودآگـاه، جـدایی    سـطح  ۀمثاب
که زبان بین اگو و ناخودآگـاهش   ای سوۀهسیمامعنایی است از  ای استعاره. این است افکنده
از اولین  (اسپالتانگ)این جداسازی  (.متن نوشتاری، مجاز از زبان است) است انداختهشکاف 
توسـط  سـوۀه   تا فراینـد اختگـیِ   ،یابد میادامه  آخر به یکی ۀصفحو تا  شود میآغاز  صفحه
 بنـدی  صـفحه  ازاستعاری  در آخرین صفحه، ناگهان این شکافِرا به نمایش بگذارد. زبان 
 )گیلمن،« یک داستان محشر: »شود میفقط این جمله دیده  ،. در آخرین صفحهشود میمحو 

نوشـتن   یـا ) «محشـر   داسـتان   یـک »شـتن  با نو ۀوزفیعنی در آخرین صفحه،  (؛48: 1998
آن  ،(a) ابـژۀ گـرفتن   خـدمت   بـه که با  سازد می  یک فانتزی( «چیز هیچچیزی از » داستانِ

دورۀ حسرت بازگشت به دورۀ پیشـازبانی بـا انجـام    »این دوره  .کند میشکاف درونی را پر 
)فرویـد و  « ر استدادن کارهای نمادین، مثل نقاشی، نوشتن، موسیقی و یا به طور کلی، هن
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است و مفقود شدن آن بـه انشـقاد و   « الاتص واسطۀ»ای از دکمه استعاره (.69:1988لکـان،  
 انجامد.دوپارگی لباس )دوپارگی و شکافتگی سوۀه( می

 زندگی ۀرانمرگ و  ۀرانتلفیق . 18ـ4
ز مبین این است که: با نگاه مستقی ، هیچ چی ـ« چیز 16یک چیزی از هیچ»عنوان اصلی ـ  

کـل  » انگار یک چیزی هست. بـه عبـارتی دیگـر،   « کژ نگریستن»پیدا نیست؛ اما با اندکی 
است و آنچه در نگاه مستقی  به آن  چیز  هیچاز  ای سایهاز آنامورفوسیس،  ای جلوه ،واقعیت

« یک چیزی از هیچ چیز»عنوانِ ( 98: 1994 )ۀیژک، «آشوبناک است یک هیچ چیزِ ،بینی  می
نـابودی   ه،: واۀگوید میل به تقلید از هگ لکان»ق رانۀ مرگ و زندگی است. تمثیلی از تلفی

ی از نـابود  (واۀه)، داسـتان مـذکور   لکـان  ۀگفتدر انطباد با  (.84: 1986 )موللی،« است ءشی
مرگ و زنـدگی   ۀرانلذا تلفیقی از  .است یافتهزندگی  مادر(ـ  کودک)اتحاد نام دکمه شیئی به

یک  هزارو»مثل موریس بالنشو که از روی  هایی پسامدرنیست رفِطرفی، بنابه ع . ازاست
استعاره  ،از زندگی است و پایان یافتنش استعاره داستان ، نوشتناند کردهالگوبرداری « ش 
چیـزی جـز    ،«یک چیزی از هیچ چیز»لذا نوشتن داستان  .( (McHale, 2004: 230مرگ از 

 نیست. کودکیتناسخ لباس 
 . اگو18ـ4

 ،اوالً این نام دو داللـت اسـتعاری دارد:   است.« یک چیزی از هیچ چیز» ،ی داستاننام اصل
داللت دارد بر خلق شدن یک چیزی )یک داستان( از هیچ )از نیستی دکمه(. ثانیـا، خلـقِ   

 به  توجه با چراکه «.خلق یک اگو از نیستی»، تمثیلی است از «یک داستان از نیستیِ دکمه»
 ، پـس شـود  مـی  ساخته)از هیچ( اگو یک چیزی است که از فقدان  معتقد است لکاناینکه 

 اسـت  نام اصلی داستان منهِدر پایان داستان، مستعارٌ شده بالیده اگوی ۀوزفِو تکوینِ لق خَ
 ،میلـر  بـه نظـر ۀ.آ.  » :تسـاوی صـفر بـا یـک     بر مبتنی لکان« اشتباه محاسباتی»بر  و ناظر
تهـی تولیـد    ۀمجموعـ  صـورت  بهنگی، سوۀه را فرایند بیگا چنین تصور کنی  که توانی  می
 «کنـد  مـی یا بازنمایی آن به چیـزی تبـدیل    گذاری عالمتنمادی که نیستی را با  ؛کند می

عالوه بر داللت استعاریِ نام داستان بر فرایند خلق اگو، افتادن تصـویر   (.119: 1998 )فینک،
تصویر ۀوزف را  ،رگر کتا تصوی .ۀوزف بر روی آینه نیز حاوی نوعی داللت استعاری است

اینکـه   بـه   توجـه  با. است شدهبازنمایی  آینهاین تصویر، در  تصویرِاست؛ کشیدهدر گهواره 
از  )پدیداریِ تصویرِ توی آینه( یک تصویرلذا پدیداریِ  ،18نوعی نیستی است ماهیتاًتصویر 

ی از نیستی است. هست بر پدیداریِ ، دالِّشدۀ توی کتا ()از تصویرِ طراحی تصویری دیگر
اگـو   خیالیِ هستیِ»پدید آمدن  ی هستند ازتتمثیال استعارات و ها این ۀهم ل   کالم اینکه:

  .«از نیستی
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 مجاز و استعاره. 19ـ4
دو محور است:  بر زبان تصاویر، مانند زبان تکلمی انسان، قائ  ،(ناخودآگاه)ها  موش ۀالندر 

 پـایین )هـای تصـویری    دال ،افقی صورت به رمــِف  به  ـرمفِینی که ـور همنشـیکی در مح

و دیگـری در   کننـد روایـت مـی  ها را  موش و داستان خطیِ نشینند میدر کنار ه   (صفحه
در ) با تصاویر مربـوط بـه منـزل ۀورف    نظیر  به نظیرعمودی  صورت بهمحور جانشینی که 

فحه، کـالس ۀوزف  وقتی در تصـویر بـاالی صـ    مثالً ؛شوند می سازی قرینه( باالی صفحه
بـه   ؛انـد  نشستهدر کالس درس  ها موش بچهدر پایین صفحه،  ، متناظراًشود مینشان داده 

در )جانشـین تصـویر کـالس ۀوزف     ،(ناخودآگـاه  در)ها  عبارت دیگر، تصویر کالس موش
بـه   (زبـان ناخودآگـاه  )ها  موش تصویریِ داستانِ کالمِ بی زبانِ بنابرایناست.  شده (خودآگاه
یِ مجـاز قطـ   )بر محـور همنشـینی    ،سو مبتنی است بر دو محور: از یک یاکوبسنقول 
توجه بـه اینکـه    ، بابعالوه(. قط  استعاری زبان)بر محور جانشینی  ،و از سوی دیگر( زبان
تصویر  بر  مبتنیزبانی بدون کالم و  ،(زبان ناخودآگاه)ها در ذیل صفحه  موش روایتِ زبانِ

که آن ه  پیشاکالمی و )آینگی  ۀمرحلاز زبان  ای استعارهدآگاه را زبان ناخو توان میاست، 
پاورقی  «تصاویرِ»داستان با  «نوشتاریِ متنِ»دانست. بنابراین، تقابل  (،تصویری است صرفاً

است. در راستای همین تفسیر، در پایان  «سامان خیالی»با  «سامان نمادین»تمثیلی از تقابل 
ای از عنوان استعارهنویسد، نوشتن، بهرا می« ک داستان محشری»که ۀوزف داستانی به نام 

ۀوزف با نوشـتن داسـتانِ خـود     ترتی کند و بدیندین، به ۀوزف سیطره پیدا میسامان نما
رو، بعد از این کـه ۀوزف  یابد. ازهمینکامال به سامان نمادین )دورۀ بزرگسالی( تشرف می

نشیند. لبخند خانواده، اش میلبخند بر لبان خانوادهآورد، داستانش را به رشتۀ تحریر در می
 یگری بزرگ )تشرف به سامان نمادین( است. دناشی از سیطرۀ میلِ 

 عالمت واحده. 41ـ4
واقـع   لرزان است، نه یک دیوار مسـتحک . در  ۀپردمرز دو اتاد نمادین و آینگی یک اوال، 

اکـه اتـاد آینگـی و    چر است؛ «کثرت در عین وحدت»به  لکاناین دو بخش تجلی اعتقاد 
کـه تـوی یـک اتـاد وحـدت       انـد  شدهل به کثرتی بد ،پرده میزیِم ۀواسط بهاتاد نمادین 

دو سـامان   آمیـزیِ  هـ  تمثیـل   ،حضور آینه در کارگاه خیاطی )اتاد نمادین(ثانیا، . اند یافته
ایشـی از  ، نیـز نم «یک چیزی از هیچ چیزی»ثالثا، نام اصلی کتا ،  .آینگی و نمادین است

نامـۀ ۀوزف )کتـابی کـه    لکانی است. رابعا، در پایان داسـتان، خودزنـدگی   «عالمت واحدۀ»
ای از عالمت واحده است؛ چراکه به قول لواین کلیت واحدِ نویسد( استعارهۀوزف آن را می

هایی متکثـر )سـاحت خیـالی، نمـادین، و     عنوانِ اثری هنری، با گره زدن ساحتکتا ، به
 . (46 : 1998 )لواین،شود )ۀوزفِ نویسنده( می خالق آن اثر هنریعث خودسازگاریِ واقعی( با
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 نتیجه .6
هـای  تـوجهی منتقـدین بـه خـوانش    های کودک باعث ک داستان برجستگیِ جنبۀ تعلیمیِ

است. کمااینکه در داستان موردِ پژوهش نیز ظاهرا مسئلۀ بازیافت ها شدهـ روانی آن  فلسفی
امـا درواقـع بـا دگرخوانشـی پساسـاختگرا       ؛و برجسته است مسلط وانشِزیست خو محیط

شود که موضو  داستان مـذکور فراینـِد سـیطرۀ زبـاِن نمـادیِن پوشـاک بـر        مشخص می
یگـری بـزرگ   دای از سـلطۀ  ناخودآگاهِ سوۀه است. سیطرۀ زبان اجتماعی پوشاک استعاره

یک داسـتان  »عبارت دیگر، شود. بهواسطۀ سوۀه به امر واقع میاست که مانع دسترسیِ بی
در اثـر  « واقعیـت »ابـدیِ   ـ  ناپـذیریِ ازلـی  گفتمانی استعاری است درمورد دسترس« محشر

یگری بر ناخودآگاه سوۀه. اگرچه زبانِ نمادینِ پوشاک در ایـن  دحجا  زبان و تسلط میل 
ـ   دمفـهوم  یگری بزرگ است اما خودِد ای ازداستان استعاره ژۀ خاصـی  یگری بـزرگ بـر اب

 کـدام که هیچ گیردی را در بر میای از مفاهیمهاله که بلکه مفهومی است کند،داللت نمی
بگیرنـد. پیرامـون ایـن مرکـــزِ     تنهایی در مرکز این هاله قـرار  تواند بهنمی از آن مفاهی 

انـد، مفـاهیمی   خیلد سوۀههای ذهنی که در ساختن طرحوارههستند مفاهیمی شده زدوده
وپـرورش، دیـن،   بان تکل ، نظام نمادینِ قراردادهـای نانوشـتۀ اجتمـاعی، آمـوزش    مانند ز

یگری بزرگ است که از لحظۀ تولد، زبانِ ناخودآگاه و حتی امیال دفرهنگ و غیره. همین 
ـ  مرحلـه بـه مرحلـه   را  واقـع  سـازد و امـر  سوۀه را طی فرایند رشد برمـی  ـ  از شـبی  شـپی

زنجیرۀ تکـوینِ سـوۀه در قالـ ِ شـگردِ      مورد پژوهش، داستانِدر  کند.می ناپذیررسـدست
اسـتعارۀ  » است. بنا بـه تعریـف ایـن پـژوهش،    به نمایش در آمده «استعارۀ فرایند کاهشی»

های کودک است که بـا نمـایشِ فراینـد    یکی از شگردهای رواییِ داستان« فرایند کاهشی
 پـذیریِ جامعـه  و شـدن  زرگب فرایند استعاری، شکلیبه سوۀه، تعلقات از یکیکوتاه شدنِ 

شـده در  ـ روانکـاویِ معرفـی    شـیوۀ تحلیـل اسـتعاره   .کشدمی تصویر به را( کودک) سوۀه
نیز قابـل  « استعارۀ فرایند کاهشی»بر های کودکانۀ مبتنیپژوهش حاضر برای سایر داستان

ینـد  بـر اسـتعارۀ فرا  های مبتنـی : در داستاندهدمیتعمی  است؛ چراکه این پژوهش نشان 
گونـه  یگری بزرگ. از آنجـا کـه در ایـن   دکاهش، عامل فرایند کاهش، چیزی نیست مگر 

پذیریِ سوۀه و جامعه« شدگیۀهفرایند افزایش سو»ای از هاستعار« فرایند کاهش»ها، داستان
یِ نخستین ـ فرزند مادر اتحادِیگری بزرگ را عامل فرایند کاهشِ دتوان است، بنابراین می

 افزایش فرایند سوۀگی تعبیر کرد. معادل، عاملطور یا به
 ها نوشت پی .8

1. Nom du pére and phallus 2. Imaginary order 3. Mirror stage 4. Symbolic order 5. 
Object petit A / the Meta Other/ big Other 6. Real order 7. Fr: Spaltung (En: 
Splitting)/ barring 8. Jouissance 



 64/ 1999 ، بهار1 شمارۀ، 9 سال، نقد ادبی و بالغت پژوهشنامۀ

است، یک مسانیِ تصویر جلد کتابی که در دست خواننده است با تصویر جلد کتابی که درون همان کتا  به آن اشاره شدهه .9
 (.1998 باشد )زنجانبر،می« همانی تراجهانی»پردازانه موسوم به شگرد داستان

بـدون موشـن روی    اصطالحاًحرکت یا زمانی را نشان دهند، دوربین را بدون  ۀبازیک  گذشتِ خواهند میوقتی  ،در سینما. 01
. سپس با افزایش تدریجی نور نمـایی دیگـر را   کنند مینور را محو و تصویر را تاریک  رفته رفتهو  کنند مینظر ثابت  نمای مورد
 .دگوین میوت و فیداین فیداَ ،زمان، به ترتی  نمایش گذشتِ منظور بهدو نمای متفاوت را  . این روش اتصالِدهند مینمایش 

دختـری در  »باره، لکـان بـه نقاشـی    شود. در این کر ات دیده میبه« خود آرمانی»در هنر، کارکرد آینه برای انطباد تصویر با . 11
 (.41: 1998کند )ر.ک؛ لواین،  م، موزۀ هنرهای مدرن نیویورک( اشاره می1994از پیکاسو )« برابر آینه

تبـع    تقاد دارد که سامان خیالی نسبت به سامان نمادین پیشینی نیست، بلکـه بـه  البته لکان متأخر، برخالف لکان اولیه، اع .14
است، نیـز   ـ بیانِ زیستیِ کودک که در حوزۀ سامان نمادین نبوده اند، روابط نیاز امور نمادینی که والدین در خودشان درونی کرده

 شود. دستخوش سامان نمادین می
 .فروید نیز تلقی شود« مرد موش» حی به بیمار معروفِتواند تلمی ت یک خوانشِ بعید، می. تح19
بـر  های کودکانـۀ مبتنـی  در بسیاری از داستان« صیرورتِ سوۀگی»برای نمایش مستعارمنهِ « فرایند کاهشی»فرمول استعارۀ . 14

آرزوهـای  »(، 1994 )هنرکـار، « خط سیاه تنها» (،1988 )انوری،« لولوی قشنگ من» شود، مثالدیده می« سنت تشرف» محوریت
 سـوۀه،  کوتـاه شـدنِ   مرحلـه بـه مرحلـه    با نمایشِ (41 : 1994 )شمس،« یک نوک کوچولو»(،  4 : 1994 )راستی،« یک سنگ

 اند.و  داستان قرار دادهـعاری موضـپذیریِ سوۀه )کودک( را به شکلی استبزرگ شدن و جامعه فرایند
15. Something from nothing 

اش، اش استعاره است اما با استناد به کت  بیان، در معنای ادبیکاوانهان اصلی داستان، در معنای رواندر عنو« هیچ»دالِّ . 16
ها را به همراه دارد: ای از داللتجای یک داللت خاص، شبکهشود؛ چراکه بهنیست بلکه سمبل یا نماد محسو  می استعاره

. اما در این پژوهش استعاره س، زندگی، میل اعتباری، زبان، و غیرهفالو واقعیت، دکمه، ۀوئیسانس اولیۀ نابودشده، دال  تهیِ
 شود.یافته دارد و شامل سمبل و تمثیل نیز میمعنایی تعمی 

گوید: چه عج ! غنچۀ تصویر شود شود. صائ  میدانسته می« نیستی» معادلِبودن ویژه در اشعار سبک هندی، تصویر به .18
 شادیِ مرگ.
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