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  چکیده

. مطرح نمود ي ناخودآگاه زبان و متن را ژاك الکان با پیوند روانکاوي پست مدرن و زبانشناسی نظریه

، »واقعیامر «و » نام پدر«و » نظم نمادین«، »اي آینه«و » نظم خیالی«را با گذر از  »سوژه«وي مراحل رشد 

در این روند شعر و هنر جایگزین . کند معرفی و تحلیل می» کوچک«و » بزرگدیگری«از طریق زبان و 

و گذر از  »دیگري«ه هویتش را در ارتباط با اي است ک شاعر و سوژه عودةریتا . شود می »حس فقدان«

ر این راه زبان د. الت ممکن تحمیل کندکند تا این هویت را بر تمامی احتما این مراحل بازسازي می

قوانین اجتماعی و ( »نظم نمادین«است که گاه وي را فراتر از » دیگري بزرگ«همان  »سوژه«ناخودآگاه 

، خالق »فقدان سوژه«و » میل«، ي ناخودآگاه نظر الکان در نتیجه از» دیگري بزرگ«این . برد می) فرهنگی

 مقاله با روش توصیفی. شود ایی میبازنم عودةه در شعر ریتا هویتی سیال و چند پاره خواهد بود ک

پردازد، شاعري که در خاورمیانه و  می عودةدر برخی اشعار ریتا  »دیگري«و  »سوژه«لی به بررسی تحلی

کند و به عنوان یک شاعر زن، شاهد چالش هویت، گسست، یکپارچگی، ناامیدي و  فلسطین زندگی می

کند، به  جریان پیدا می »دیگري«وند در ارتباط مستقیم با کل این ر. هستیمبازسازي هویت در شعر وي 

» حضور دیگري«و » فاعل شناسا«، »سوژه«ي تولد  توان براساس نظریات ژاك الکان نحوه همین دلیل می

  .را در اشعار وي لمس کرد» حس فقدان«و 

  .»سوژه« ،»دیگري«، عودةژاك الکان، ریتا  ،نقد روانکاوانه :ها کلید واژه
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  مقدمه

اي که بین روانکاوي و زبانشناسی وجود دارد، ناخودآگاه نام ژاك الکان و نظریات  رابطه

ها دلیل  ي دلبخواهی آن اتخاذ اصطالحات دال و مدلول و رابطه. آورد وي را به خاطر می

تأثیر زبانشناسی سوسور بر روانکاوي ژاك الکان است، چرا که وي اولین روانکاوي 

رفته، معتقد است که  الکان فراتر از سوسور. برد ه این اصطالحات را به کار میاست ک

همین نظریه نیز بر دیدگاه . تر از مدلول است پذیر است و دال مهم نشانه تقسیم

ناخودآگاه را داراي ساختاري مانند ساختار زبان . ي وي تأثیر گذاشته است روانکاوانه

ثبات،  هاي بی کنند و در واقع مدلول گر داللت میهاي دی ها بر دال داند که دال می

عصر پست مدرنیسم که . دهند هایی خط خورده با هویتی نامنسجم را شکل می  »سوژه«

. ي متفکر است، شاهد من و هویتی شقه شده هست عصر سقوط خود و فاعل شناسنده

اي از  هبخش عمد» دیگري«گیرد و  شکل می» دیگري«این هویت در ارتباط متقابل با 

  . دهد را به خود اختصاص می» سوژه«

ي پیشازبانی نوزاد،  یعنی دوره» نظم خیالی«را در درون » سوژه«الکان مراحل رشد 

یعنی بین شش ماهگی تا هجده ماهگی که کودك خود را درآینه » اي ي آینه مرحله«

 قوانین، بررسیي آشنایی با زبان و  یعنی دوره» پدر نام«یا » نظم نمادین«شناسد،  بازمی

را از عوامل مؤثر بر » فقدان«و » امر واقع«، »میل«، »دیگري« وي این دو نظم،. کند می

کند،  پافشاري می» دیگري«کند، اما در این میان بر اهمیت  معرفی می» سوژه«ناخودآگاه 

را در دو نوع » دیگري«وي . گیرد دربرمی »دیگري«را » سوژه«بخش اعظمی از  چرا که

نظم «برخاسته از » دیگري کوچک«. »دیگري بزرگ«و » دیگري کوچک«: کند یبررسی م

تواند امیال  می» دیگري بزرگ«. است» نظم نمادین«متعلق به » دیگري بزرگ«و » خیالی

باشد » هسوژ«هاست، اجتماع، فرهنگ و یا ناخودآگاه  در ارتباط با آن »سوژه«دیگران که 

مطابق با هر . شود گسست و عدم انسجام میهویت دچار  »دیگري«که به خاطر تعدد 

» سوژه«شود و پیوسته در حال گسست است، اما  ي متغیر کامل نمی»سوژه«ساختار، 

مسلم فرض کند و » دیگري بزرگ«تواند جایگاه خود را در نظم نمادین و حضور  می

  نمادین ي ناخودآگاه خود بسیار فراتر از نظم  تواند، در سایه همچنین می. وارد کنش شود
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  .حرکت کند

یانه به شدت یکی از شاعرانی که به عنوان یک انسان شاعر و یک زن در خاورم

شاعر فلسطینی،  ،عودةخورد، ریتا  می  شعرش به چشمدر  »دیگري«چالش هویت و 

غجریۀ  یومیات«، »مرایا الوهم«، »علی الصمت ثورة«: وي آثار بسیاري دارد که عبارتند از. است

، )داستان( »أنا جنونک«، »أخري مرةسأحاولک «، »بدمعۀ قبل االختناق«، »ال یعرف ریتامن «، »عاشقۀ

، )هر سه رمان( »عودةال سیمفونیۀ«و  »للغرباءطوبی «، »الغربۀبنفسج «ي الکترونیکی  مجموعه

  .نیز در دست چاپ است» أبعد من أن تطالنی الید«ي  قصه  همچنین مجموعه

ها قابل  در آن» دیگري«و » سوژه«وي که چالش بین  در این مقاله برخی از اشعار

انتخاب » سأحاولک مرة أخري«و » مرایا الوهم«، »على الصمت ثورة«هاي  لمس است، از دیوان

تحلیلی مورد بررسی قرار -شده است، بر اساس دیدگاه ژاك الکان با رویکردي توصیفی

وارد » دیگري کوچک«و » بزرگدیگري «و ناخودآگاه با » سوژه«در این اشعار . گیرد می

داند که  را چون رنگین کمانی می» دیگري«هاي حاکم و  شود وگاه گفتمان تعامل می

علی کل /حضوري ککیان/أفرض«: کند سوژه یا شاعر حضورش را بر آنان تحمیل می

البته در این راستا گاه شاعر دچار گسست هویت و  )1994 ،عودة( »قوس قزح /احتماالت

، به »امر واقع«حاکم و » دیگري بزرگ«ود وبراي پرکردن شکاف بین ش فقدان می

برد، اما به هر حال هویت خود را در دوباره نوشتن  هنجارگریزي در زبان شعر پناه می

مسلمی براي  گاهی شاعر جایگاه )همان( »اولد من جدید/کلما کتبت«: کند بازسازي می

گاهی . بیند را عامل رشد خود می» رگدیگري بز«کند و  فرض می »سوژه»خود به عنوان 

به همراه یکی شدن با طبیعت را در شعر » نظم خیالی«نیز حسرت یکپارچگی وآرامش 

در شعر وي به صورت » دیگري کوچک و بزرگ«به هر ترتیب نقش . پروراند خود می

و » دیگري«هدف از این پژوهش بررسی نقش . بارز است» سوژه«یک گفتمان مؤثر بر 

در اشعار شاعر و نوع تعامل وي با این موارد در راستاي ساخت و اثبات هویت » سوژه«

بر این اساس این سؤال مطرح است که شاعر چگونه در تعامل با دیگري به اثبات . است

  پردازد؟ خود به عنوان یک سوژه می
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  ي تحقیق پیشینه

هاي اینترنتی به  مخصوصاً هایکوها توسط افراد مختلف در سایت عودةبرخی اشعار ریتا 

اي از دیوان شاعر به زبان فارسی انجام نشده است و  ترجمه. فارسی ترجمه شده است

برخی ناقدان . پژوهشی در مورد وي دیده نشده است-ي علمی مجالت ایرانی مقالهدر 

 عودة ریتا« ي مقاله با حسین ندیم. اند هاي خود را در مورد شعر وي نوشته عرب دیدگاه

 مرایا :دیوان«ي  با مقاله م2009در سال  رشید یحیاويم، 2001 سال به »اإلنجاح و النجاح بین

و  »اإلبداعی عودة ریتا عالم«ي  با مقاله م2009در سال ، عدنان کنفانی »ةعود ریتا ةللشاعر الوهم

 ریتا للشاعرة "عاشقۀ غجریۀ تیومیا "فی الحلم ّو الحب شاعرة«ي  با مقالهعبدالرحیم مراشدة 

  .اند ي نقد کشیده از جمله محققانی هستند که شعر وي را به بوتهم، 2009 به سال» عودة

اي، توسط شیده احمدزاده  به صورت مستقل در مقاله» سوژه«و» دیگري«مبحث 

معرفی و مورد بررسی قرار گرفته » تئوري دیگري در نقد روانکاوي الکان«تحت عنوان 

به » ي روانکاوي الکان نظریه شعر زمستان از منظرنقد «ي  حسین پاینده نیز در مقاله. است

ي الکان، اساس تحقیق در آن به  که نظریه ي دیگري مقاله. شعر پرداخته است تحلیل این

خوانش شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد از دیدگاه تحلیل «ي  آید، مقاله شمار می

براهیمی به نگارش درآمده است، همچنین است که توسط سید رضا ا» روانکاوي ژاك الکان

نقد شعر تا انتها حضور اثر سهراب سپهري از منظر رشد روانی «ي  عبدالرضا سعیدي در مقاله

  . پردازد به رشد روانی سوژه در این شعر می» سوژه  در روان کاوي الکان

 نقش مهمی براي آن قائل »سوژه«تأکید دارد و در روند رشد  »دیگري«الکان بر 

پردازد که  می »دیگري«در ارتباط با » سوژه«اله به این امر یعنی رشد این مق. است

نظم «و » اي ي آینه مرحله«، »نظم خیالی«درون » دیگري بزرگ و کوچک«چگونه 

  . کنند شوند و هویت را بازسازي می می»  سوژه«باعث رشد » نمادین

  

  »ي آینه مرحله« و» نظم خیالی«در  »سوژه« و» دیگري«جایگاه 

ژاك الکان مراحل رشد کودك در راستاي شناخت خود و به دست آوردن هویت را 

به نظر وي شناخت کودك قبل از آموختن زبان بر اساس . دهد مورد بررسی قرار می

داند و با وجود وي یکی  وي خود را جزئی از وجود مادر می. تصورات و خیال است
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کند، این روند  ا مادر را تمام دنیا تصور میدر این مرحله کودك خود متحد ب. شود می

که کودك براي » ي آینه مرحله«در . یابد گذرد، خاتمه می ي آینه می زمانی که از مرحله

ي آینه اولین گام بزرگ کودك است  مرحله«. دهد اولین بار تصویر خود را تشخیص می

یز در اینجا بدین تما. در جهت آگاهی به این امر که موجودي متمایز از دیگران است

 موللی،( »گیرد همامیختگی با مادر فاصله میمعنی است که کودك براي نخستین بار از 

شود و عالوه بر این که کودك در  دچار تحول می» سوژه«هویت  .)158ص ،1389

کودك در «. برد نیز پی می» دیگري«شود، بلکه به وجود  ق میتشخیص تصویر خود موف

کند که از این وضعیت خیالی هستی، به تصویر  زبانی سعی می اي، پیش ي آینه مرحله

او یک کمال مطلوب ساختگی یا یک ... ي خود در آینه وحدت معینی ببخشد تکه پاره

به  اي و تا اندازه... اي خیالی است اي نیز تا اندازه این تصویر آینه. کند خود ایجاد می

این گرایش خیالی باید در  .)176ص ،1384 سلدن،( »ي دیگري تفکیک شده است مثابه

تفکیک قایل » دیگري«و » خود«اي برسد که کودك بتواند بین  روند رشد خود به مرحله

  . شود

  

  در نظم نمادین » سوژه«و » گريید«جایگاه 

دهد که خود را به عنوان  زبان خاصیت هویت بخشی دارد و به شخص این امکان را می

ي  شنایی کودك با زبان را آغازگر ورود وي به مرحلهالکان آ. به اثبات برساند» سوژه«

خیالی و : الکان قائل به دو قسم انطباق هویت است«داند، چرا که  می» نظم نمادین«

است و انطباق » نظم خیالی«هویت خیالی مبتنی بر  )171ص ،1389 موللی،( »ترمیزي

  . ات استهویت ترمیزي چنان که از نامش پیداست متکی بر رمز، نماد و اشار

ي نمادین  نیازمند زبان و ورود به مرحله »دیگري«راي تفکیک خود از شخص ب

همراه با ممنوعیت پدري، کودك به «. باشد می» پدر نام«است که نام دیگر این مرحله 

این مرحله  .)176ص ،1384 سلدن،( »شود ها پرتاب می اي نمادین تفاوتسرعت به دنی

. و پدر نماد تمامی قوانین و هنجارهاي جامعه استتحت تسلط قوانین اجتماعی است 

کودك از محیط کوچک خانه و جهانی که تمامی آن وابسته به مادر است وارد جهانی 
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در واقع بنابر اعتقاد الکان . گیرد شود که اجتماع نام دارد و از مادر فاصله می بزرگتر می

را تحت » سوژه«د زبان، است، با این وجو» نظم نمادین«جزئی از » سوژه«هرچند که 

این نقش . شود تبدیل می  ي داللت به یک دال در زنجیره«آورد و  می ي خود در سلطه

از ناخودآگاه و واقعیت  »سوژه«نمادین است که باعث جدایی پارادوکسی زبان و نظم 

-در گفتمان فلسفی به یک خود» سوژه«به عنوان مثال  .)10ص ،1385، احمدزاده( »شود می

فردي اشاره دارد، در حالی که در گفتمان حقوقی به شخصی اشاره دارد که  آگاهی

داراي هر دوي این  »سوژه«ي  این واقعیت که واژه. ستتحت نیروي فردي دیگر ا

ي  ي الکان را درباره به طور کامل نظریه» سوژه«معانی است، نشانگر این است که این 

  .)318، ص1387 اونز،( »شدک به تصویر میي نظم نمادین  تعین یابی خودآگاهی به وسیله

تمامی گفتمان هاي موجود درجامعه . بارزتر است »دیگري«در نظم نمادین حضور 

، »سوژه«بیان در نظم نمادین براي  هر شکلی از«. باشد» دیگري«تواند در حکم  می

 »است» دیگري«است و در اختیار  »سوژه«شود، چرا که خارج از  ب میمحسو» دیگري«

نقش مهمی » دیگري«از آن سخن به میان آمد،  در هر نظمی که .)11ص ،1385 حمدزاده،ا(

  .که اثري از زبان است به هیچ عنوان خالص نیست »سوژه«دارد و 

  

  دیگري و انواع آن

ها اشاره شد، از دیدگاه الکان دو  هاي خیالی و نمادین به آن که در نظم» دیگري«ي  واژه

ان این واژه را از هگل وام گویا الک. »دیگري کوچک« و» دیگري بزرگ«: نوع است

» دیگري کوچک«. تمایز گذاشت» دیگري کوچک و بزرگ«وي میان . است گرفته

دیگري «. فکنی من است نیست بلکه انعکاس و برون» دیگري«دیگري است که واقعاً 

بودگی کند، یک دیگربودگی را که فراتر از دیگر  اي را مشخص می غیریتی ریشه» بزرگ

تواند از طریق همانند سازي  موهوم تصویري است، چرا که این نوع دیگر بودگی نمی

داند، به همین دلیل  اي را با زبان و قانون یکی می الکان این غیریت ریشه. جذب شود

دیگري « .)238- 237صص ،1387 اونز،( »گیرد در نظم نمادین جاي می» بزرگدیگري «

دیگري «. آن ساختار را آموخت تا به بیان خود بپردازدساختاري است که باید » بزرگ
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» نظم نمادین«همان » دیگري مطلق«. شود نیز شناخته می» دیگري مطلق«با نام » بزرگ

از طرف دیگر الکان  .)12ص ،1385 احمدزاده،( »دهد ت که هویت درون ما را شکل میاس

امیال و آرزوهاي ناخودآگاه این «داند، چراکه  می» دیگري بزرگ«ناخودآگاه را هم کالم 

بنابراین میل ناخودآگاه در . یابد از طریق زبان، از طریق کالم یا گفتار در ما جریان می

پس دیگري  .)100ص ،1388 هومر،( »شود پدیدار می -نظام نمادین-بزرگرابطه با دیگري 

  .تواند باشد و ناخودآگاه سوژه میبزرگ هنجارهاي حاکم، قوانین جامعه 

  

  چیست؟» هسوژ«

در برخورد با  »سوژه«هایی وجود دارد، چرا که  تتفاو» دیگري«و» سوژه«، »خود«بین 

است، خود را بخشی از  »دیگري«وابسته به » سوژه«نجا که شکل یافته و از آ »دیگري«

دهد و از آن  بخشی از هستی او را تشکیل می» دیگري«به عبارت بهتر . داند آن می

را تشکیل » سوژه«بخشی از هویت اصلی  »دیگري«ی که در حال. اناپذیر استجد

را » سوژه«که به وجود آمده است، سدي است  »نظم خیالی«که توسط » خود«دهد،  می

 »سوژه«تأثیر تصویر است و » خود« .)13ص ،1385 احمدزاده،( »کند از علتش جدا می

 »دیگري«بر » خود«و » سوژه«ادي است و الکان بیشتر از چیزي فراتر از یک تصویر م

  .داند می »دیگري«را تابع » وژهس«پردازد و  کند و به اهمیت آن می تکیه می

  

  فقدان

دهد، دچار بیگانگی  ، کلیت خود را از دست می»ي آینه مرحله«اي که پس از  سوژه

شود و هستی خود را از  شود و استمرار و ثبات ندارد، به همین دلیل دچار فقدان می می

ي  در اندیشه«. کند ن فقدان میل و اشتیاقی را در درون وي ایجاد میای. دهد دست می

انجامد، به نوعی اشتیاق  گیري میل می الکان نیز این فقدان وضعیت اولیه به شکل

نامشخص اما ژرف که هرگز امکان ارضاي آن وجود ندارد، اما ممکن است فقط به طور 

هاي  منظور از جایگزین .)211ص ،1388 برتنز،( »هاي نمادین ارضا شود با جایگزین موقت

شود که شخص  ورود به دنیاي نام پدر و نظم نمادین باعث می. نمادین شعر و هنر است
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از دید الکان، «. تابد به ناخودآگاه خود واپس براند هرآنچه را که این دنیاي نمادین برنمی

ي ناخودآگاه گیر ي زبان و فرهنگ و شکل ارتباط مستقیمی بین ویژگی سرکوب کننده

هایی را پر کند که  ناخودآگاه هنرمند در صدد است شکاف .)211ص همان،( »وجود دارد

  . عدم دسترسی به امر واقع آن را ایجاد کرده است

  

  و اشعار وي عودةریتا 

 1960متولد شهر ناصره در سال ) مسیحی( شاعر و قصه نویس فلسطینی عودةعبدة ریتا 

را در دانشگاه حیفا به انجام رساند و مدرك زبان  تحصیالت دانشگاهی خود. هست

وي در دبیرستان ناصره به تدریس زبان . انگلیسی و ادبیات تطبیقی را به دست آورد

در . ي کوتاه و مقاالت ادبی نوشت انگلیسی و نوشتار خالقانه پرداخت و شعر، قصه

 سب نمودچندین بار مقام اول را ک مسابقه هایکو در سطح جهانی شرکت کرد و

   .)2016 الحدیثی،(

زنی فلسطینی، عرب، مقاوم در شهر ناصره و «: گوید عدنان کنفانی در مورد وي می

تکراري مرا به  ي وحشیانه، بدون غوغا و فریاد و بدون پالکاردهاي شعاروار زیر سلطه

: دگوی وي در مورد تأثیر پذیرفتن از ادیبان عرب می .)2009کنفانی، ( »جهانی ناشناس برد

السمان، نزار قبانی، توفیق زیاد، محمود  ةام غسان کنفانی، غاد از ابتداي نویسندگی

ها مرا توانمند ساخت و تحت تسلط  هاي آن نوشته. درویش و سمیح قاسم را خواندم

ها بیرون آمدم تا صداي خود و ساختار خودم  ي آن خود درآورد، اما به سرعت از سیطره

رد، ردیتم برسم، چرا که هر کس که صداي خاص خود را ندارا بسازم، تا این که به ف

وي شاعري است که هم به عنوان یک  .)2016 الحدیثی،( کار ادبی او نیز بقایی ندارد

کند  ز میي هویت دارد و در این راه سفري را آغا انسان و هم به عنوان یک زن دغدغه

چرا که وي . ببخشد کند به حضور خود تکامل تالش می »دیگري«که با درك حضور 

اي از تکرار به هیچ  کند که منفعل بودن و اسارت در زنجیره اي زندگی می در جامعه

  .نیست» دیگري بزرگ«بق با واقعیت عنوان منط
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  عودةدر شعر ریتا » دیگري«و » سوژه«

اي که از  به اندازه«شاعري که روح فردي و جمعی بر شعر او حاکم است و  عودةریتا 

رشید ( »دهد مسائل اجتماعی نیز اهمیت می نویسد، به نحو ملموسی به فردي می ي تجربه

 »سوژه«اع براي ثبات وي به عنوان یعنی اجتم» دیگري«در واقع وجود  .)2009یحیاوي، 

گزیند زبان خاص خود او است که زبانی ترکیبی  می در این راه زبانی که بر. واجب است

حاکم را به نقد » نظم نمادین«به یاري آن  »سوژه«ه العملی است ک ن زبان عکساست، ای

به این ترتیب چالشی که شاعر براي احراز هویت مستقل خود دارد و . کشد می

  .هویدا است تناقضاتی که بین او و جامعه وجود دارد در اشعار وي کامالً

  

  ) خرد مدرنیسم( تقابل ناخودآگاه شاعر با دیگري بزرگ

برخی اشعار بسیار کوتاه به سبک هایکو » أخري مرةحاولک سأ«در دیوان  عودةریتا 

جا  وي در آن .)2015 السلحوت،( »کند رمانی را در یک شعر خالصه می«دارد و به عبارتی 

  : کند اعالم می

»لُما../ أَنَا أحیا/إِذًا، أَنَا أَحیأَح تما دمرٍ.. وبرٍ/إِذًا، أَنَا بِحببِح تما داإِذً/وم/.. دلَى قیأَنَا ع

  )2008 ،عودة(» حبٍّ

و / و تازمانی که زنده هستم، می نویسم/ پس زنده هستم../من رویاپردازي میکنم«

  ».عاشق هستم../ پس/ نویسم تازمانی که می

وي در این شعر و تصویر کوتاه به صورت غیرمستقیم عبور از مدرنیسم و شروع 

ي دکارت  این شعر دیالوگی مستقیم دارد با گفته. کند مدرنیسم را بیان می ي پست دوره

کند که رویابین  و در مقابل من شناسنده، منی را مطرح می» اندیشم پس هستم می«که 

ثبات  کند که در حال تجزیه است و به همین خاطر این من بی چیزي را تجربه می. است

مانیستی آغاز شد، در ي او مدرنیسم که با شعار دکارت و فلسفه. است» خود«تابع زبان 

داد که حاکی از  فته جاي خود را به شعارهاي دیگريي بشري رفته ر سیر تحول اندیشه

کند، چرا  این تفکر آگاهی را در خود محصور نمی. بود» خود«و » فاعل شناسنده«سقوط 

استقالل «شمارد، چرا که  دهد و آن را پراکنده و متفرق می می» خود«که حکم به سقوط 
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ي زبان هستیم، یعنی مضمونی که  ا من با این تفکر که ما مخلوقاتی آفریدهخود ی

 نوذري،( »در حال نابودي و از بین رفتن استاند،  ها آن را تداوم بخشیده مدرنیست پست

خود ي در حال تجزیه را عامل فروپاشی و انقسام  تجربه«و در ضمن  .)517ص ،1379

اي در حال  ، تابع زبان و زبان، بیانگر تجربه»خود« از آنجایی که .)735صهمان، ( »داند می

اي، به معناي مخلوقی که عامل، واسط، مؤلف و  از هم گسیختن است، پس هیچ سوژه

در واقع منظور از عدم وجود،  .)517، صهمان( »صاحب زبان است، وجود خارجی ندارد

 ا ذهن هرگز کامالً، ماده ی»در تجربه نه ابژه نه سوژه«. استثباتی آن  ناخالصی و بی

با توجه  .)181، ص1391 کادول،( »شود ین ناخالصی در زبان منعکس میخالص نیستند و ا

اي است که در محور  شده من هستی شقه«رسد که  به سقوط خود، الکان به این نتیجه می

 »به جایگاه متن حضوري کامل ببخشد دال و مدلول ایستاده است و هرگز قادر نیست

را محدود به ساختار  »سوژه«برخالف ساختارگرایان چرا که وي  .)177، ص1384سلدن، (

ها کامل نیستند، به همین خاطر است که من  داند چرا که معتقد است ساختار زبان نمی

تواند از نظم  اي که می سوژه. کند را پیشنهاد می» ي خط خورده سوژه«شقه شده یا 

  .ي ناخودآگاه فراتر رود نمادین در سایه

و نظم نمادین و نام پدر که وي را دعوت » دیگري بزرگ«در این شعر از  »سوژه«

اي براي ناخودآگاه باشد، که از  گریزد و سعی بر آن دارد که سوژه کند، می به تفکر می

شاعر پس از درك واقعیت جاري دچار فقدان . ي اصلی است دیدگاه الکان همان سوژه

جا تابع عشق و شعر است و چیزي را  یز در آنشود، نظمی که همه چ می» نظم خیالی«

این . کند زدایی بازنمایی می که به ناخودآگاه خود واپس رانده بود از طریق آشنایی

أَنَا أحلُم إِذًا، أَنَا «: به عنوان مثال. افتد زدایی هم در لفظ و هم در معنا اتفاق می آشنایی

، »نمادین«و» نظم خیالی«در پس . نمادین است مصداق پس زدن نظم» أَنَا بِحبرٍ«و » أَحیا

شود و از زبان و نماد  ي پیشازبانی مربوط می قرار دارد که به مرحله» امرواقعی«

 ها صرفاً ها، تصاویر و داللت ي بازنمایی همه«. گریزد و قادر به بیان خود نیست می

اشی از امرواقع چون خأل ن .)118ص ،1388 برتنز،( »تالشی براي پر کردن این شکافند

کند، شاهد بازي زبانی  پرشدنی نیست و حس فقدان و اشتیاق در شاعر فوران می
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اي است که خرد  در این گفتمان، جامعه» دیگري بزرگ«. ناخودآگاه شاعر هستیم

مدرنیسم بر آن حاکم است، اما این عقل و خرد نتوانسته است دنیایی بهتر بیافریند و به 

» دیگري بزرگ«و این » نظم نمادین«بپوشاند، پس شاعر با این  ي عمل هایش جامه شعار

شود تا  می) دیگري بزرگ( کند و تبدیل به زبان ناخودآگاهش احساس بیگانگی می

شاعر آرزوي دنیایی بهتر دارد که در حد آرزوست و . احساس فقدان را به زبان آورد

. وجود آمده را پر کندتواند این شکاف به  هاي زبانی است که می فقط هنجارگریزي

اندیشم پس  می«را جایگزین سخن معروف » کنم پس زنده هستم رویا پردازي می«کالم 

در این متن » حاء«تکرار حرف . دهد کند و حکم به فروپاشی من متفکر می می» هستم

گیر است ونرمی و لطافت این حرف و موسیقی متن، بیشتر بر حلم و رویا  بسیار چشم

   .کند داللت می

گزیند و  را برمی» أنا بحبر«اصطالح استعاري » أنا بخیر«وي به جاي اصطالح 

ساختاري را که در جامعه حاکم است از طریق شعر خود و زبان سنت شکنانه درهم 

برد که با شعر و عشق ساخته  آفریند و به آن پناه می شکند و دنیایی براي خود می می

زمانی حال خوبی دارد که مشغول نوشتن و  گوید که وي در واقع شاعر می. شده است

این هنجارگریزي به . گیرد آفریند از عشق سرچشمه می آفریدن باشد و آنچه او می

متعارف چنین است که بگوید «کند،  شکلی است که خواننده را متعجب و غافلگیر می

و  "د حبأنا علی قی"گوید  بگوید و می "أنا بحبر"أنا بخیر و غیر منتظره است که شاعر 

عشق چه معنایی زیباتر از این که زندگی، ..."الحیاةأنا علی قید "محتمل است که بگوید 

ي  مدینه« چرا که شاعر آرزو دارد .)2015ون، زیت( »دهد و نوشتن را به هم ربط می

 »جویی بنا شود ی از خشونت و برتريخالو ها و اصول انسانی  ي ارزش اي بر پایه فاضله

در این نمونه زبان ناخودآگاه سوژه  دست یافتنی است که با زبان ادبی  .)2016 الحدیثی،(

  .ارف به بازنمایی آن پرداخته استغیرمتع
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  »دیگري بزرگ«به سوي » دیگري کوچک«حرکت سوژه از 

» دیگري«کند که ظهور  می مفاهیم دیگري از ذهنیات شاعر بروز» والظل الحقیقۀ«در شعر 

ي مثل افالطون را به یاد  اوت از شعر قبلی است و نظریهاي متف به گونه »سوژه«و

  . گوید آورد که سایه نماد باورهاي انسان است در حالی که حقیقت چیز دیگري می  می

داخلَ /تُرفرف تُرفرف/بینَ دفاتر صمتی/منسیۀ/صغیرة صغیرة/فراشۀفی القلب : الظل«

کبریاء /لتُشعلَ فیها/بینَ مدن مللی/باصرار تتنقلُ/العزلۀغُبار /لتنفض عنه وعنّی/جدران قلبی

تزرع اشجار /تُضیء شمس ایجابیتی/تثیرُ إرادتی/على صمتی/تتمرد تتمرد/بالنفس الثقۀ

  . وجودي

وأخرُج /العزلۀقضبانَ /أحطّم شیئا فشیئا/فتح أبواب قلبی/رویدا رویدا/أحاولُ: /الحقیقۀ

ملء /بکبریاء وأنا أعلن/أخرج عن صمتی/حزن اإلنسان اآلخر/بحثا عن/عن حزنی

  .)1994 ،عودة( »عن میالدي أنا/صوتی

بین دفترهاي / فراموش شده/ خیلی کوچک/ اي هست در این قلب پروانه: سایه«

با / غبار عزلت را/ تا بزداید از قلبم و از من/ بین دیوارهاي قلبم/ زند بال بال می/ سکوتم

بزرگی اعتماد به خود / تا در آن بیافروزد/ تگی مندر شهرهاي خس/ زند اصرار پرسه می

نظر مثبت / انگیزد ام را برمی ارده/ بر علیه سکوت من/ کند کند، عصیان می عصیان می/ را

/ آهسته آهسته/ کنم سعی می: حقیقت./ کارد درختان وجودم را می /کند مرا جلب می

از غم خود فارغ / لت راهاي عز میله/ اندك اندك می شکنم/ درهاي قلبم را باز کنم

با / کنم با غرور اعالم می/ شکنم سکوتم را می/ غم انسان دیگر/ به دنبال/ شوم می

  ».میالدم را/ صدایی بلند

گوید  اي سخن می در این شعر که از دو بخش تشکیل یافته است از پروانه عودةریتا 

نماد حماقت و  پروانه در ادبیات عرب. که درون قلبش به دست فراموشی سپرده است

یوم یکون « :همچنین در قرآن کریم نیز نماد پراکندگی عنوان شده است. هدفی است بی

، اما در شعر معاصر نماد زیبایی، جریان زندگی، )4 القارعۀ،( »الناس کالفراش المبثوث

در این شعر پروانه نماد نیروي عشق و زندگی دوباره است . زندگی دوباره و عشق است

زند که  نیرویی فراموش شده در عصر حاضر درون قلب شاعر بال بال میو به صورت 
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خواهد زندگی  می این پروانه. کوتش خشکانده استشاعر آن را البالي دفتر س

اي به شاعر ببخشد و او را که در ساحت خیالی، خودي تنهاست و خود را مدار  دوباره

این پروانه ابتدا با تقالي . بشکند پندارد وارد دنیاي نمادین سازد و سکوت او را عالم می

به دست » دیگري«تصوري از خود و »  سوژه«کند تا  ي آینه می فراوان او را وارد مرحله

و از سوي دیگر کاربرد افعال مضارع » تتمرد«و » ترفرف«تکرار فعل مضارع . آورد

متناسب به شعر پویایی، حرکت و استمرار بخشیده است که » تزرع تنتقل، تثیر، تنفض،«

این پروانه در واقع . در راه ساخت هویت خود است» سوژه«. با مفهوم شعر است

زمانی که شاعر . شود در شعر عنوان می» دیگري«ود شاعر است که به صورت تصویر خ

گردد، هویتی یکپارچه و  کند و وارد نظم نمادین می عصیان می شکند، سکوتش را می

هاي اجتماعی و  دنیاي نمادین، پذیرش زبان و نظامي ورود به  الزمه .یابد دوباره می

در این نظم نمادین » سوژه«. فرهنگی است که بر محیط زندگی شخص سیطره دارد

یابد و داراي  گردد که بر حسب تغییر ساختارها مفهوم جدیدي می تبدیل به دالی می

به صورت پررنگ دیده  »دیگري«در این جاست که نقش . رددگ ویژگی نسبی می

ماعی در نظم نمادین، نقش و قوانین اجت »خیالینظم «شود، چرا که خود در  می

کند از من که سد راه هویت واقعی  شاعر نیز سعی می. را بر عهده دارند »دیگري«

» نظم خیالی«در این شعر شاهد عبور شاعر از . اوست، بگذرد و وارد دنیایی بزرگتر شود

او  »دیگري«یانی که بیند و عص ي که در آینه میتصویر. هستیم» ي آینه مرحله«به کمک 

. برد می» دیگري بزرگ«اي است که او را به سمت  خواند اساس و پایه را به آن می

ي آغاز هویت  خواند نشان دهنده اي می ي آینه برداشت ژاك الکان از آن چه در مرحله«

کند و خود را هم  میپنداري  ذات اي است که نوزادي با تصویر خود در آینه هم در لحظه

تواند یک آینه، یک مادر  این می. بیند خواهد باشد، می چون یک کل و هم چون آنچه می

   .)174-173ص ،1390 کالر،( »ی دیگران در روابط اجتماعی باشندیا به طور کل

ي خودباوري پشت  را در سایه» نظم خیالی«وابستگی، عزلت، عدم اعتماد به نفس 

شود و به ناگاه خود را نه منی تنها و دورافتاده بلکه  دنیاي زبان می گذارد و وارد سر می

از اومانیسم رمانتیسم و ي زمانی  شاعر در این برهه. بیند جزئی از ساختار یک اجتماع می
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هاي  کند و متوجه اندوه انسان حرکت می»دیگري بزرگ«کوچک به سمت » دیگري«

د منقسم و د، چرا که هویت در ذات خوشو هویت شاعر دگرگون می. گردد دیگر نیز می

جایگاه . کند در این جا فراتر از تصویر اولیه خود را تعریف می» سوژه«. ناپایدار است

هاي عزلت را  میله. شود کند و وارد کنش می خود را درون نظم نمادین مسلم فرض می

سپارد و با درك غم دیگران  شکند، غم خود رمانتیسم را به فراموشی می درهم می

، »دیگري«به هنگام درك حضور  »سوژه«در واقع شاعر یا . شکند سکوت خود را می

  .کند سارت تولد خود را اعالم میجیابد و با  هویت خود را می

  

  گیري سوژه در برخورد با دیگري شکل

تصویري پیش روست که افراد مختلف در » ها آینه«در شعر دیگري از شاعر به اسم 

آن خودشان دانند که تصویر از  بینند، با این حال نمی چشم یک زن تصویر خویش را می

  .کنند فرض می» دیگري«است و خود را 

أنْت إمـْرَأةٌ  ": قَالَ/رأى مرْآةً عکَست ذَاتـَه/فـِی عیـْنَی إمـْرَأة/نَظـَرَ األولُ: /ـَـامـَرَای«

!! "/حینَ عکَست المرْآة ذَاتـَه/رأى ما رآه األولُ/فی عینَی ذَات ِ الْمرْأة/نَظَرَ الثّانی/فَاتـنَۀ

رأى ما لَم یـَرَه األولُ وال /نَظَرَ الثّالثُ فی عیـْنَی تلْک المرْأة/ةکَم أنـْت إمـْرَأةٌ ماکرَ: فَقَالَ

کَم أنْت /أیتـُها المرْأة: فـَهـَتـَف/منْ مرَایــَـا عیـْنـَیـْهـَا/حینَ نـَزَفَت المرْأةُ الموج/الثّانـِی

  .)adab، 1394 ،عودة( »حالـِمۀ.. وکَمـَا البحر.. !"!!/عذْبـَۀ

اي را دید که عکس او را منعکس  آینه/ در چشمان زن/ اولی نگاه کرد: ها آینه«

همان را دید / در چشمان همان زن/ دومی نگاه کرد/ تو زن اغواطر هستی: گفت/ کند می

چه زن مکاري : پس گفت/ آنگاه که آینه عکس خودش را منعکس کرد/ که اولی دید

/ چیزي را دید که اولی و دومی ندیدند/ زن نگاه کردسومی در چشمان آن / هستی

و / چقدر تو دلچسبی/ اي زن: فریاد زد/ ي چشمانش زدود زمانی که زن موج را از آینه

  ».غرق رویاست... چنانکه دریا

در این شعر مکالمه و چند صدایی به شعر پویایی بخشیده و در شکل ذهنی آن 

بینند در  رك افراد آنچه را که در آینه میدر این تصویر متح. تحرك خلق کرده است
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و  »دیگري«این . است» دیگري کوچک«و واقع همان تصویر اعوجاجی خودشان 

اعوجاجی است که به شناخت تحریف شده «بخشد،  هویت می» سوژه«تصویري که به 

در واقع این دیگري کوچک، برون فکنی تصویر من یا  .)210ص ،1388 برتنز،( »انجامد می

رود و  ن مرحله فراتر نمیکند و از آ تصور می »دیگري«است که بیننده آن را خود 

ي  هر دو مرد در واقع تصویر خود را در آینه. تواند به تصویر درستی برسد نمی» سوژه«

یابد،  شکل می» دیگري«در برخورد با  »سوژه«، چرا که دهند چشمان زن به زن نسبت می

این جا خود که توسط  در. آن جدایی ناپذیر است داند و از خود را بخشی از آن می

برد، مانعی بر سر راه  اي به سر می ي آینه به وجود آمده است و در مرحله »نظم خیالی«

» سوژه«شود و  آغاز می» اي ي آینه مرحله«در  »سوژه«و » خود«تفاوت . است» سوژه«

شود، چرا که  آغاز می» ژهسو«ي این فرایند  بیند و در سایه اي می خود را به صورت ابژه

دهد و از آنجایی که این  را شکل می» سوژه«است که » دیگري«و » خود«تفاوت بین 

مرحله اساس فرایند هویت یابی سوژه است در این شعر به تصویر درستی از خود حتی 

چون آگاهی ندارد که شخص داخل آینه خود اوست، . کند در حد خیالی دست پیدا نمی

رت غیر مستقیم باعث به صو» دیگري«شخصیت زن به عنوان . شود می دچار بیگانگی

  . دهد شود و به آن شکل می از خود می »سوژه«شناخت 

توان گفت که زن در این شعر در نظم نمادین شکلی از بیان  در تفسیري دیگر می

هر یک . باشد که در جامعه تعریف شده است می» دیگري بزرگ«است و شکلی از یک 

دیگري «ي خود برداشتی از این بیان دارند و به کمک این  د با توجه به تجربهاز افرا

دهند و بدون این  ارائه می» دیگري«اي از این  و ناخودآگاه خود تعریفی کلیشه» بزرگ

در واقع . دهد ها سمت و سو می به هویت آن» دیگري بزرگ«که متوجه باشند این 

  .در این شعر نمود پیدا کرده است هاست انسان اي براي اعتقاد به این امر که زن آینه

  

  ي خط خورده و سوژه) ها گفتمان( دیگري بزرگ

اگر » سوژه«ي الکان اشاره شد، »سوژه«و» دیگري«چنان که در مباحث مربوط به تئوري 

دیگري «شود که در متن  جایگاه مسلمی را براي خود ایجاد نکند، تبدیل به دالی می
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ماند، چرا که هویت  وي بین هستی و نیستی سرگردان می. ت، بدون مدلول اس»بزرگ

شدگی در مراحل نوزادي، نام پدر و  به خاطر روند بیگانه. ثبات و نامنسجم است وي بی

رانی آن به ناخودآگاه، سوژه استمرار ندارد که در این شعر این  جداسازي میل و واپس

  :مباحث قابل مشاهده است

داخل /فـَوقَ مقْعد مقْعد ٍ/ف أ س قُ طَ/أصـْعـَد.. أنْ أصـْعـَد.. /أحـَاولُ: أأنــَا أنـَا«

أم /أنـَا.. ال تَستـَقرُّ علَى.. أم أنـَا/أنـَا.. أأنـَا /! .. أراقـِب حـَرَکـَۀَ ذَاتــِی/: عتْمۀِ حواسی

أنـَا تـِلْو /أنـَا تـِلْو أنـَا/وأعود مـُنـْهـَکـَۀً/ـَاتَسـْتـَقیــلُ أنــَا منَ األن/لَحظَۀَ إدراکی لکَنْهـِی

  )adab، 1394 ،عودة( ».ا ل ق ُنُ و ط/ویـُعـَاودنـِی/أنـَا

بر / تا س ق و ط ك ن م/ باال بروم.. باال بروم/.. کنم سعی می: آیا من من هستم«

یا اینکه من / هستمآیا من من /.. پایم حرکتم را می/ درون تاریکی حواسم/ نیمکتی فلج

با / دهد من از من بودن استعفا می/ کنم یا چنین درك می/ در من بودن پابرجا نیست

و ن ا ا م ي د ي دوباره به سراغم / من بعد از من/ من بعد از من/ گردم خستگی باز می

  ».آید می

به شکل زیر هم و پراکنده » أسقط و القنوط«ي  در متن اصلی، حروف تشکیل دهنده

از طریق گرافیک، سعی در ترسیم حالت سقوط و بازگشت  عودةشته شده است و نو

ها و فراز و فرود ختم  شود و پس از چالش شروع می» أحاول«شعر با . آرام ناامیدي دارد

» دیگري بزرگ«در این شعر وارد نظم نمادین شده است و » سوژه«. گردد می» القنوط«به 

هاي مختلفی را به او تحمیل  ها و هویت ، نقابهاي مختلف اجتماعی است که ساختار

دچار سرگردانی شدید شده است و از خود سؤال » سوژه«کرده است، تا حدي که 

به خاطر تحریف هویت وي توسط » سوژه«ثباتی  بی. کند که آیا من، من هستم می

هاي مختلف به جاي  هاي مختلف است، چرا که این زبان است که در گفتمان گفتمان

هاي بزرگ و مطلق سرگردان   ها و دیگري شاعر بین این زبان. گوید سخن می» ژهسو«

داند که به واقع کدامین است؟ در چه جایگاهی قرار داد؟ به غیر از  شود و نمی می

بار تکرار شده است و به صورت برجسته موضوع  10در این شعر » أنا«عنوان، ضمیر 

برد تا  هاي انسان به تکرار پناه می بر برخی رنجشاعر براي تاکید «.اصلی قرار گرفته است
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از طریق آن براي تحقق خود یا براي تحقق من تالش کند ، البته نه من نارسیستی و 

هاي انسانی آن  دلولتکراري که زشت نیست، چرا که براهمیت الفاظ و م. خودپسندانه

   .)2008، دلۀ( »کند تاکید می

اند، خسته شده  دال و مدلول سرگردان مانده اي که بین هاي شقه شده سوژه از من

را در » سوژه«این خود سقوط کرده، . است و قادر نیست که حضور کاملی داشته باشد

گویا که شاعر در . ددگر دارد و در برابر آن تبدیل به مانع می حد خط خوردگی نگاه می

یر خود که همان دچار سرگردانی شده است و با تصو» ي آینه مرحله«و در  »نظم خیالی«

  . دیگري کوچک است، حس بیگانگی دارد

شود و به همراه نظم  پدیدار می» دیگري بزرگ«بنابراین میل ناخودآگاه در رابطه با 

گردد، چرا که از دید الکان هویت به دست آمده در  نمادین باعث حس فقدان می

تکرار . خواهد بودي ناخودآگاه سوژه و میل و فقدان، هویتی سیال و چند پاره  نتیجه

هویتی که . کند در شعر بر این هویت سیال و من شقه شده داللت می» أنا«موتیف 

عطا کرده است، باعث از دست دادن ابژه و عینیت از جانب » سوژه«به » دیگري بزرگ«

کند ودر  دالی که بر هیچ چیز داللت نمی. ها گم شده است ي دال وي شده و در زنجیره

هایی در متن  چین نقطه. شود شعر با سؤال و تردید آغاز می. ماند دان میها سرگر میان من

به خاطر آن » سوژه«. و از دست دادن یقین استشود که تصویري از تردد  مشاهده می

  . تواند به امر واقع دست یابد شود و نمی درون تاریکی احساسات خود کشیده می

. داللت برغیاب آن دارد» أنا«رت اي وجود ندارد و کث در تفکر پست مدرنیسم سوژه

نظم «و زبان در » دیگري بزرگ«و » ي آینه مرحله«در » دیگري کوچک«هویتی که 

هایی که  آشنایی با ساختار. اند، کاذب و درهم ریخته است براي سوژه مهیا کرده» نمادین

 شود که حس خستگی بر او غلبه کند و به درون کشد باعث می شاعر را در خود فرو می

گردد که شاعر بدون هیچ درکی از  این تاریکی به زمانی باز می. تاریکی خود پناه ببرد

ها و  درك واقعیت. برد هاي تحمیلی با تخیالت خود به سرمی محیط خود و بدون هویت

هایی که عدم دسترسی به امر واقع ایجاد کرده است، در شعر به  شکاف و گسست

  و تعقیب وي توسط ناامیدي و » دادن از من بودن استعفا«ها، اصطالح  صورت نقطه چین
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  . شود انسان نمایی آن بازنمایی می

به احساس فقدان شاعر تجسم » یعاودنی«و » تستقیل«ي موجود در فعل  استعاره

حالت خود را در » مقْعد ٍمقْعد«ی و مزدوج در شاعر با جناس اشتقاق. بخشند می

هاي  داند که قادر به بلند شدن نیست و کوشش سردرگمی و ناتوانی همچون افلیجی می

  . ي وي سرانجامی جز ناامیدي ندارد بیهوده

ي خود درآورده،  و زبانی که او را تحت سلطه» نظم نمادین«شاعر به عنوان سوژه از 

یعنی هنجارها، قوانین و سنن جامعه او را به ستوه » دیگري  بزرگ«. شود خسته می

که از هویت ترمیزي خود دور شود و به کمک زبان شعر  کند ی میشاعر سع. آورد می

در این . شود اي بیافریند که داراي مدلول است، اما تبدیل به دالی سرگردان می سوژه

ه هستیم و بر این اساس است که ژاك الکان ب» سوژه«و » خود«ثباتی  مبحث شاهد بی

ت که توسط همانند سازي اي اس من سازه«. پردازد می »سوژه«و » من«تبیین تفاوت بین 

از  »سوژه«ابراین محلی است که در آن اي شکل می گیرد و بن ي آینه با تصویر در مرحله

ي آن  این بیگانگی که من برپایه. آورد می خود بیگانه شده و خود را به شکل بدل در

بندي  بنابراین شکل من یک شکل...ظ ساختاري شبیه به پارانویاستگیرد به لحا شکل می

... است قرار دارد» امر نمادین«که محصول » سوژه«صویري است که در تقابل با ت

از نظر او من آزاد ... انجامد می» سوژه«به بیگانگی هرچه بیشتر  افزایش قدرت من صرفاً

اینچنین است که  .)458،457 صص اونز،( »توسط نظم نمادین تعین یافته استنیست بلکه 

از حقیقت وجودي خودش ر حکم سدي است تا سوژه خود همیشه د«گیرد،  نتیجه می

به این دلیل که شناخت خود در این مرحله ناقص  .)9ص ،1385احمدزاده، ( »آگاهی نیابد

  .رسد سوژه و خط خورده به نظر می من نیز در این شعر بیگانه با. و ناکافی است
  

  اي و نمادین ي آینه حس فقدان سوژه در مرحله

اي براي یک زن ایجاد  ک زن شاعر سعی دارد جایگاه تعریف شدهبه عنوان ی عودةریتا 

وي در . اند ها آن را تعیین کرده کند که فراتر از جایگاهی است که قانون، عرف و سنت

با قدرت کتابت خود سعی در پاك کردن هویتی دارد که به او از » هاي وهم آینه«شعر 

  :طریق قدرت زبان تحمیل شده است
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أحرّر من توابیت /جسدي/... احرّر من قارورة العطر/ما آنَ لی أنأ: مرایا الوهم«

ألبحثَ عن /وجهی/... ومن مرایا الوهم/عنُقی/... أحرّر من مشنقۀ الغبن/وجعی/... القبیلۀِ

ألمواج /فی وشوشۀ الورق/وأرسم بطاقۀ کیانی/ألمواج البحر/فی ثرثرة النّوارس/صوتی

  )1998 ،عودة( »..!!الحبر 

/ ي عطر رها کنم که جسمم را از قید و بند شیشه/ یا زمان آن نیست: اي وهمه آینه«

صورتم را / ي اعدام ستم نجات دهم گردنم را از چوبه/ دردم را از تابوت قبیله برهانم

در میان هیاهوي مرغان / تا به دنبال صداي خود باشم/ هاي وهم رها کنم از آینه

بر امواجی از / در پچ پچ کاغذها/ را رسم کنم ام و شناسنامه/ بر امواج دریا/دریایی

  »جوهر

» مرایا الوهم«به شاعر داده است در این شعر به عنوان » دیگري بزرگ«هویتی که 

آید، نشانگر آن  آنچه از تصاویر برمی. هاي اوهام و خیال معرفی شده است یعنی آینه

ز طریق آن میل همچنین کالم و امیال اطرافیان است که ا» دیگري بزرگ«است که 

آموزد این است که امیال ما به  آنچه روانکاوي به ما می. شود درونی و متوجه درون می

ها امیال  ي نخست این در وهله. طرز تفکیک ناپذیري مبتنی بر امیال دیگران است

ي الکان شاعر خود را از قید  بر اساس این نظریه) 100ص ،1388 هومر،( »...والدین ماست

خواهد رها کند و امید رهایی  ي عطر و هویتی که محیط به او داده است، می و بند شیشه

و حس فقدان در او را همراه نیست » سوژه«با ناخودآگاه هایی دارد که  پدر  از تمامی نام

حال . هاي سنتی آشکار است در این متن دعوت به رهایی زن از نقش«. برانگیخته است

ها و فتنه  کشد که زن خود را با این زینت تصویر می این نقش، زنانگی نارسیستی را به

کند یا تصویر زنی را  ي عطر به آن اشاره می شناسد و شاعر با نماد شیشه ها می انگیزي

هاي پوسیده است و به حقوق خود ناآشناست که شاعر با تابوت  که اسیر عادات و سنت

هد این فاصله را با پیدا کردن خوا شاعر می .)2009 یحیاوي،( »کند قبیله آن را بیان می

صداي خود و در واقع هویت خود در صداي پرندگان ماهیخوار که آزادانه بر فراز دریا 

براي بازنمایی این احساس خود و براي رهایی از » سوژه«. کنند، پرکند پرواز می

دهد تا کارت  ي حضور می و امیال آن به ناخودآگاه خود اجازه» دیگري بزرگ«
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این هویت سوژه با نوشتن شعر، مداد و . و هویت جدید براي خود رسم کندموجودیت 

به خاطر » سوژه«احساس گسستی که در وجود . کند ورق است که فرصت احیا پیدا می

شود که شاعر  و قابل دسترس نبودن امر واقع وجود دارد، باعث می» دیگري بزرگ«

. برد پس به طبیعت پناه میدچار حسرت به دنبال چیزي باشد که او را تسلی دهد 

شاعر  .)همان( »عت و یکی شدن با دنیاي نوشتن استنزدیکترین پناهگاه او آغوش طبی«

ي از  زند و سوژه است سرباز می» دیگري بزرگ«اي که  در واقع از اصول چنین جامعه

شاعر از این . برد، اما این امر چندان سهل نیست گسیخته را به سمت یکپارچگی می هم

ها به مدلول مورد نظر وي در نظم نمادین ختم  داند که دال آگاهی دارد و می امر

: گزیند شوند و به همین دلیل شاعر تصاویر نامتعارف خود را به جاي آن برمی نمی

ي تابوت قبیله، دلیل بر آگاهی  ي عطري که زندان وي است، استعاره رهایی از شیشه

ا هویت خیالی او نیست، چرا که هویت سوژه هاي وهمی است که منطبق ب شاعر از آینه

تواند آن را زیر سؤال  اي زبانی و در حال گسست است، به همین خاطر شاعر می سازه

  .ببرد

ثرثرة « ،»مرایا الوهم« ،»القبیلۀِتوابیت « ،»العطر ةقارور« : این شعر پر از نماد است

تَعدّدت «: گوید د نیز میهاي خو در یکی از هایکو عودة. »الورق شۀوشو« و» النّوارس

داحو هجالْوا ورَایها در شعر وي گویا که نمادي از انعکاس وهم و  آینه )2008 ،عودة( »الْم

آشنا شده و خود را » دیگري«زمانی که براي اولین بار با » سوژه«گویا  .دروغ است

افته و او را شکل داده ها بر میل وي سیطره ی توسط او شناخته است و زمانی که امیال آن

به همین خاطر در تصویري کوتاه . است، از این روند دچار سرخوردگی شده است

هاي متعدد سعی در تکثیر و پراکندن  به صورت آینه» پدر نام«هاي بسیار و  »دیگري«

در نتیجه شاعر به دستور دیگري بزرگ یعنی ناخودآگاه سعی در . تصویر وي دارند

  .کند ین تصویر از طریق بازنمایی و نوشتن میاتحاد بخشیدن به ا
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  ها و بازگشت به نظم خیالی رهایی از گسست

وي . به حساب می آید عودةهمانطور که ذکر شد، بحث هویت چالش بزرگی در اشعار 

أشعر : البحث عن الذات«. گردد ها و احتماالت به دنبال خود می در بین تمامی آینه

ثم /ثم قذف بعیدا/ثم أعید/فقد قـُذف/تلو اإلجهاض/هاضمرّ اإلج/بحاجۀ لشئ/أنـّی

اآلن/أعید إلیه إلى رحم عودةالما هو إال /ما أحتاج /همان( »الذات (  

/ که سقط در پی سقط کند/ کنم که به چیزي نیاز دارم احساس می: جستجوي خود«

آنچه که االن به / پ شوددوباره به جایی دور پرتا/ بیرون پرتاپ شود و بازگردانده شود

  »خود/ چیزي نیست جز بازگشت به رحم/ آن نیاز دارم

ي ریشه  به معناي سقط کردن، نشانه» اجهاض«ي  ، کاربرد کلمهعودةدر این شعر 

نکردن، نارس بودن و ازبین رفتن قبل از کامل شدن است و یک نوع هنجارگریزي 

نظم «ي  ریزي، شاعر را به مرحلهاین هنجارگ. شود معنایی و لغوي در شعر محسوب می

. برد، زمانی که سمبل اتحاد، یکپارچگی و یکی شدن کودك با مادر است می» خیالی

چرا که سوژه هرگز به (» سوژه«شاعر به خاطر فقدان، عدم توانایی در به کمال رساندن 

به کند که  آرزو می» دیگري«، به خاطر سقوط خود و تبعیت از انواع )انجامد کمال نمی

ي خیالی و پیشازبانی  جا سمبل مرحله رحم در این. رحم ذات یا خود بودن بازگردد

تکثر و گسست » دیگري«شکل نگرفته است و حضور »  سوژه«است، زمانی که هنوز 

خود را درون آن محبوس » سوژه«هاي متفاوتی که  ساختار. هویت را به بار نیاورده است

سعی در رهایی » اجهاض« وي با. ز هویت او دارندبیند، هر کدام سعی در تعریفی ا می

با هویتی مبهم » اعید«و » قذف«هاي مجهول  تکرار فعل. ها و آرامش دارد از این گسست

بر شدت اشتیاق شاعر براي بازگشت داللت دارد، تا معنا از طریق شکل گویاي حس 

  .درونی وي باشد

 »سوژه«آید که هویت  می بر ن چنیناز بررسی کل این اشعار بر اساس دیدگاه الکا

نسبی و در حال گسست و  »سوژه«. شود کامل نمی»  دیگري«ن چیزي است که بدو

است، چرا که به نظر وي، ویژگی » دیگري بزرگ«اي زبانی است و در واقع تابع  سازه

یابد،  نسبی هویت نشانگر آن است که کم و بیش ساختاري که شخص خود را در آن می

درحال » دیگري«ن هویتی پیوسته به خاطر چنی. موقعیت فردي اوستي  تعیین کننده
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ي  »سوژه«کند با  اي که الکان معرفی می » سوژه«. دگرگونی است و انسجامی ندارد

 -هستم پس اندیشم می –از قطعیت خودآگاهی «دکارت متفاوت است، چرا که 

 و است »زرگب دیگري« تابع »سوژه« بلکه .)101ص ،1388 هومر،( »برخوردارنیست

ي خط خورده را  به همین دلیل الکان سوژه. ي ناخودآگاه است سوژه حقیقی ي سوژه

 اونز،( »ذاتا منقسم است "سوژه"این موضوع را به تصویر بکشد که «کند تا  پیشنهاد می

باعث سقوط و خط خوردگی  »دیگري«نیز تعدد  عودةدر اشعار ریتا  .)319ص ،1387

ها، عرف،  در شعر وي گاه به صورت قوانین اجتماعی، سنت این امر. شود می »سوژه«

شود و با اصطالحات و تصاویر  ها متجلی می ها و همدردي با آن هنجارها، غم انسان

، حزن االنسان االخر، مـَرَایـَـا، فراشۀ«: کشد مختلف، ناخودآگاه سوژه آن را به تصویر می

  ».وس قزحالعطر، مرایا الوهم، ق قارورة، القبیلۀتوابیت 

به خاطر خودبازشناسی اشتباه نوزاد و سپس وارد شدن به » سوژه«از منظر الکان 

شود و ثبات و استمرار ندارد، اما  دنیاي زبان و جداسازي میل دچار بیگانگی می

موقعیت خود را درون نظام نمادین مسلم  "سوژه"موضوع حیاتی در این جا است که «

با مسلم گرفتن » سوژه«درنتیجه  )105هومر،ص( »ش استگیرد و بنابراین قادر به کن می

ي  شود که در صورت سیطره کند و وارد کنش می ، ساختاري را قبول می»دیگري«

شاعر نیز در روند . تواند اتفاق بیفتد ساختار دیگر و گفتمان دیگر دوباره همین امر می

زبان نمادین رشد خود براي بازیابی هویت خود در عصر تشتت و گسستگی گاه از 

گاهی نیز هویت خود را در متن . آفریند رود و با هنجارگریزي نظمی نوین می فراتر می

  .یابد گیرد، و با درك انسان غمگین دیگر تولد می جامعه مسلم می

در تمامی این اشعار یک عامل مشترك بسیار مهم وجود دارد که الکان بر آن تاکید 

تحول آن است به طوري که سوژه از نظم نمادین  دارد وآن عدم پایداري یک ساختار و

  .شود و موفق به بازنمایی خود می رود ي ناخودآگاه خود فراتر می در سایه

  

  نتیجه بحث

ها را  ي بین آن ثباتی رابطه ژاك الکان تحت تأثیر سوسور مبحث دال و مدلول و بی

 وي ساختارگرایی سوسور را پشت سرگذاشت و به سمت پسا. مطرح کرد
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ثباتی دال، عدم مدلول و ناخودآگاه  در این راستا مفاهیم بی. ساختارگرایی حرکت کرد

هاي فراوان قرار دارد  وي به تشریح انسانی پرداخت که بین دال. زبان را نیز مطرح نمود

اندیشم پس  من می«تواند ادعاي  وي نمی. اي به دست آورد تواند هویت یکپارچه و نمی

وي در . دهند هاي رو به زوال به وي هویت می چرا که ساختار را داشته باشد،» هستم

اي که تابع  سوژه. ها گرفتار هست ها و در نهایت در میان زبان گفتمان ي دال زنجیره

الکان . مدرنیسم است ثبات و سقوط کرده در عصر پست ها باشد، داراي خود بی ساختار

  .کند را استنباط می »دیگري بزرگ و کوچک«ثبات،  از این ساختارهاي بی

ي هویت است،  شاعر زن فلسطینی که سراسر اشعارش سرشار از دغدغه عودةریتا 

حال این . تفاوت بود بی »دیگري«توان نسبت به  کند که نمی اي زندگی می در جامعه

بررسی برخی از اشعار . باشد... تواند مسایل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و می» دیگري«

وي . کند رشد می» دیگري«در تعامل با » سوژه«که شاعر به عنوان یک دهد  وي نشان می

از عزلت و گوشه » دیگري بزرگ«کند و همگام با  گاهی هویت خود را مسلم فرض می

هاي دیگر به میالد واقعی  جهد تا با درك غم انسان نشینی و فردیت رمانتیسم بیرون می

عنان امر را » دیگري بزرگ«ز یک گاهی شعر به خاطر سرخوردگی ا. هویتش دست یابد

هاي زبانی  سپارد تا از نظم نمادین فراتر رفته با هنجارگریزي به دست ناخوداگاه می

  .شکاف بین امر واقع و نظم حاکم  را با رویاهاي خود پر کند

افتد، حس فقدان  یا نظم نمادین اتفاق می» دیگري بزرگ«و» سوژه«تضادي که بین 

برد و زبانی  رویا و دامان عشق پناه می» وي به نظم خیالی .انگیزد شاعر را برمی

دیگري «گاهی زبان » من أنا االستقالۀأنا بحبر، علی قید حب، «: گزیند هنجارگریز برمی

که سکوت نماد آن است، »  نظم خیالی«خواهد از محدودیت  پذیرد و می را می» بزرگ

  .را اعالم کند از طریق درك آالم دیگران بیرون بیاید و میالد خود

گاه به صورت تصویر چند مرد در  »سوژه«و در روند رشد » نظم خیالی«در » دیگري

گاه شاعر براي بازگشت به نظم وحدت بخش خیالی، . ي چشمان یک زن است آینه

آن را به وجود آورده است، خالی شود و براي  »دیگري«دي که حاضر است بارها از خو

و ي خیالی  در واقع به آرامش دوره گیرد تا بهره می) سقط( »اجهاض«ي  این امر از واژه



    نقد ادب معاصر عربی  24

ي  برد و صداي گم شده گاه به امواج مرکب و خش خش کاغذ پناه می. رحم ذات برسد

  .جوید خود را در صداي مرغان ماهیخوار می

در شعر وي گاه به صورت تلویحی با زبانی » دیگري بزرگ«و » نظم نمادین«

کنم را  کنم، من رویاپردازي می و شاعر به جاي من فکر می شود هنجارشکن کنار زده می

کند و در واقع در مقابل دیگري بزرگ، گفتمان مدرنیسم و تفکر دکارتی  جایگزین می

ند که سعی هاي وهم، دیگري بزرگ هست ي عطر و آینه تابوت قبیله، شیشه. ایستد می

هویت ترمیزي ارزشی قائل تأثیر بگذارند، ولی وي براي این  »سوژه«کنند در رشد  می

  .»تَعدّدت الْمرَایا والْوجه واحد«نیست، چرا که 

رسد که دیگري بزرگ و نظم نمادین، سوژه را دچار گسست و  زمانی فرا می

شاعر . آید کند وبین امر واقع و دیگري حاکم، شکافی عمیق به وجود می سردرگمی می

کند و آرزوي بازگشت به بطن و  خود را بیان می ناامیدي و سقوط» أأنا أنا«با سؤال 

در  ،شاعر ،شود که سوژه گی با دیگري باعث میاین تعامل همیش. رحم ذات را دارد

ي تمام نماي این  آینه نیز شعر وي و خود را بیان کند هویت هاي دغدغه شرایط مختلف

را بر تمامی  یابد و سعی دارد، حضورش وي با نوشتن، تولد دوباره می. هاست دغدغه

  .تحمیل کند) ها دیگري( احتماالت دیگر
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  عند جاکالکان منهج النفسیالعلی  عودةدراسة الذات و اآلخر فی قصائد ريتا 

  )فی ظل النقد النفسی لجاک الکان(

  

  

   1مهین حاجی زاده

  2صدیقه حسینی

  3آرزوه شیدایی

  

  الملخص

. ملا بعد احلداثة و علم اللغة طارحا نظرية الالوعی لللغة و النص جاک الکان أقام صلة بني التحليل النفسی

الرمزی أو اسم االب و النظماملرآة،  طورقدم حمللال مراحل تنمية الذات من خالل النظم اخليالی، إ�

 عودةريتا . فی هذه العملية حيل الشعر و الفن حمل شعور الفقدان. الصغرياآلخر الواقعی و اآلخر الکبري و املستوي

شاعرة و ذات جتدد کيا�ا فی صلة وثيقة باآلخر و جتتازهذه املراحل حتی تفرض کيا�ا علی کل 

شرائع االجتماعية و (لغة الالوعی هی نفس اآلخر الکبري الذی تربو علی النظم الرمزی . املفروضةاالحتماالت

بسبب لغة الالوعی و الرغبة و  ات املنفصمالذو  سائلال کيانالأن هذا اآلخر الکبري خيلق  حيث. أحيانا) الثقافية

وصفية تعاجل الذات و  -هذه املقالة دراسة حتليلية .الكا�يذاتالالوعيفی رأی ألن ذاتالفقدان علی نظرة الکان

شاعرة فلسطينية فی الشرق األوسط بصفة إمرأة شاعرة ختترب صراع اهلوية و . عودةاآلخر فی بعض أشعار ريتا 

  .فی شعرها و القنوط و جتديد اهلويةالتماسک التشظی و 
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