
The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Twelfth Year, No. 24, Spring and Summer 2022 

 

 

Psychoanalytic analysis of the main character of the novel Saat 

Baghdad based on the theory of Jacques Lacan 

 
Abdolahad Gheibi1, Professor of Arabic Language & Literature- Azarbaijan 

Shahid Madani University 

Mahin Hajizadeh, Professor of Arabic Language & Literature- Azarbaijan 

Shahid Madani University 

Bahman Aghazadeh, Ph.D Student of Arabic Language and Literature, 

Azarbaijan Shahid Madani University 

Vahid Kheiri, Ph.D student of Arabic Language and Literature, Azarbaijan 

Shahid Madani University 
 

Received: 14-12-2020   Accepted: 10-05-2021 

 

Introduction: Interdisciplinary studies provided the basis for a better understanding 

of literary texts and made new sciences such as psychology a suitable platform for 

the analysis of literary works. Jacques Lacan is one of the neo-Freudian 

psychologists who reviewed Freud's traditional views and combined them with 

modern linguistics to provide a scientific and accurate method for researching 

literary texts. He supported Freud's views with a scientific and modern approach and 

redefined the  Freudian theory of unconsciousness with the term "Return to Freud" 

which caused a great change in psychology. The difference between his work and 

that of other psychologists was in the combination of Freud's traditional theories 

with the views of Dossussor’s linguistics and Hegel's phenomenology and 

philosophy. Accordingly, he proposed a new framework for the human subconscious 

that did not exist in Freud's view. This manifested the transformation and 

advancement of psychoanalysis, which has become an interdisciplinary study and 

integrated scientific theory. Therefore, his method is not limited to psychology; 

rather, it draws on the basic concepts of other sciences, especially linguistics. Lacan, 

like Freud, has always been a fan of literary works and considers them worth 

teaching to psychoanalysts. As a result, such a view provides the basis for the 

psychoanalytic criticism of literary works, especially fiction, and investigates the 

unknown subconscious world of the characters in the story. 

Shahd al-Rawi is a young Iraqi writer who rose to fame with his first long novel The 

saat Baghdad. It was nominated for Booker World Prize for Arabic Novel and 

attracted critical acclaimations. Al-Ravi gave the novel a psychological look by 

using a new and distinctive narrative method and paying attention to the personality 

issues and the psychological structure of the characters in the story. This novel is a 

clear image of the inner world of its characters, especially the main character, i.e., 

the narrator, who was affected by the devastating consequences of the Gulf War in 

the 1990s. The novel consists of discrete narratives in which the narrator tells 

various events during and after the war that happened to him. The discontinuous and 

episodic structure of the story reflects the anxiety and distress of the main character 
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of the story by reconsidering his past memories. The important role of the childhood 

is also reflected in his subconscious. Since Lacan examines the structure of the 

human personality in three separate dimensions, his view can be a suitable theory to 

show the psychic rupture of the main character of the novel Saat Baghdad and to 

express the fragmentary narrative structure of the story. Therefore, according to 

Lacan's integrated approach, the psychological damages of the story character 

should be investigated in the deepest semantic layers of the text of the novel. 

Methodology: The present study seeks to psychoanalyze the main character of this 

novel, the narrator, based on Jacques Lacan's triple theory and to show the reflection 

of imaginary, symbolic and real areas in his personal and social life. 

Results and Discussion: According to the research findings, the main character of 

the story escapes from everyday reality due to the unfavorable and war conditions in 

Iraq and drowns in his imaginations in the hope of achieving unity with the mother 

body. He takes refuge in the world of childhood and dreams and gradually moves 

away from the symbolic realm and the world of social codes and norms. He also 

suffers a loss of dignity and loses his connection with real life, thus becoming an 

isolated and depressed creature. 

Conclusion: Considering the psychoanalysis of the main character of the novel Saat 

Baghdad and based on Jacques Lacan's theory of psychological realms, it can be 

concluded that the formation of the narrator character from childhood and from the 

Persian Gulf War in 1990 to the US and British invasion in 2003 is similar to the 

psychological realms of Lacan’s theory, which is manifested in the three categories 

of imagination, symbolism and realism. Due to the conditions of war, this character 

takes resort to the world of dreams instead of the real world. Moreover, due to his 

excessive desire for the imaginary realm, a psychotic tendency appears in his 

behaviors. Examining this novel on the basis of the aforementioned cases makes it 

evident that the beginning of the symbolic realm, learning of language, acceptance 

of social norms and father’s law cause the narrator's character to be lost and emptied 

when he tends to the imaginary field to fill this gap. He suffers from a loss of 

dignity, and unspeakable emotions flow through his mind by language, which 

remain only in the pre-linguistic stage and do not flow onto his tongue. The narrator 

depicts these vague states and feelings through the stream of consciousness and 

inner monologues. 

In addition, the narrator or the main character of the story gets familiar with another 

great person (father) and his relatives, namely Ahmad (Nadia's fiancé) and Farooq 

(his lover), by entering the symbolic field and learning the language. This is in 

complete contrast with the other little one, so he sees them as the cause of his 

separation from the other little one, which prevents him from achieving the sense of 

security he has gained from being one with mother in the imaginary realm. Thus, the 

other great person and his relatives become a barrier between the narrator and the 

other little one. This creates a lot of anxiety and stress for him. As a result, he 

becomes a shy, depressed and dependent person who feels lonely and abandoned in 

this world. 

Keywords: Psychoanalysis, Theory of psychic realms, Jacques Lacan, Shahd al-

Ravi, Saat Baghdad. 
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 چکیده
 شهرت بسیاری کسب ،«ساعة بغداد»جوان عراقی است که با اولین رمان بلند خود یعنی  یهنویسند «يشهد الراو»

با  يخود جلب کرد. الراوقرار گرفت و توجه منتقدان را بهبوکر عربِی رمان  جهانی یهجایزنامزدهای در فهرست  ،کرد
به این  ،های داستانی شخصیتروایی جدید و متمایز و توجه به مسائل شخصیتی و ساختار روان یهکارگیری شیوبه

ی هبر اساس نظریو تحلیلی -یفر روش توصیبا تکیه بکوشد . پژوهش حاضر میبخشیدشناسانه روان ایمایهرمان بن
بپردازد و بازتاب سه ساحت  آن، یعنی راوی ،کاوی شخصیت اصلی این رمانبه روان ،«کانژاک ال» یهگانسه

 های پژوهش حاکی از آن است کهیافتهخیالی، نمادین و واقع را در زندگی شخصی و اجتماعی او نشان دهد. 
گریزد و غرق در ساحت ی عراق از واقعیت روزمره میشخصیت اصلی داستان تحت تأثیر شرایط نامساعد و جنگ

کم از ساحت برد و کمکودکی و رؤیا پناه می دنیایبا جسم مادر به  ،در تمنای رسیدن به وحدت ،شودخیالی می
ارتباط خود را با  ؛شودحیث واقع می یهگزیند و دچار ضایعنمادین و جهان رمزها و هنجارهای اجتماعی دوری می

 شود.ه موجودی منزوی و افسرده میدر نتیجه تبدیل ب، دادهاقعی از دست زندگی و
 

 ، ساعة بغداد.ي، شهد الراوروانی هایتساحی هنظریژاک الکان، کاوی، روان :هاکلیدواژه
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 مقدمه
. شناسی ایفا کردر گسترش علم روانکلیدی د ینقش ،شناسی جدیدپدر علم روان عنوانبه 2فروید

روزتر به دفاع از آراء فروید تر و بهکه با رویکردی علمیکسی ،ران نظریات فرویداز میان طرفدا
فروید در  یهنظری ،بار دیگر ،«بازگشت به فروید»فرانسوی بود که با شعار  1پرداخت، ژاک الکان

گاه را بازآفرینی کرد و تحولی عظیم در رو  باالکان  تفاوت کارشناسی به وجود آورد. انمورد ناخودآ
شناسی های زبانبود که تلفیقی از نظریات سنتی فروید با دیدگاهاو در روش کار  ،شناساندیگر روان
ارچوب جدیدی برای او یک چ ،بر این اساس. است 4هگل یهو پدیدارشناسی و فلسف 3دوسوسور

گاه انسان ارائه کرد که در دید و گاه فروید وجود نداشت و این نشان از دگرگونی ضمیر ناخودآ
ی علمی تلفیقی شده های و نظریرشتهمیان یهکاوی دارد که تبدیل به یک مطالعپیشرفت علم روان

 مثابهبهکاو را شناسی قائل است و روانوی و زبانکامیان روان ،کان تشابه بسیاریالاست. 
 است ای است که در معرض دیدو رمزگشایی نوشته 5خواندن معنی ،داند که علم اوشناسی میزبان

شناسی نیست و از مفاهیم محصور در روان ،روش کار او بنابراین. (221: 2311)فرضی و زرقانی، 
همواره از  ،کان نیز مانند فرویدال رواز اینگیرد. شناسی کمک میویژه زبانبه ،اساسی دیگر علوم

 و 42: 2311)پین،  نددامیکاوان هایی برای روانر را واجد درسآثااین آثار ادبی بوده و  ستایشگران
آثار ادبی  یهکاوانزمینه را برای نقد روان ،در نتیجه چنین دیدگاهی. (14: 2331، همکارانحسینی و 

گاه شخصیت یهآورد و جهان ناشناختویژه ادبیات داستانی فراهم میبه های داستان را مورد ناخودآ
 دهد.بحث و بررسی قرار می

یکی از نویسندگان صاحب سبکی است که با  ،ان عراقیزن جو یهنویسند «يشهد الروا»
خود جلب نمود. او در این رمان با ناقدان را بهبیشتر  نظر ،«ساعة بغداد»رمان  ، یعنیاولین اثر خود

کار برده که پیش از این در ادبیات عربی کمتر دیده به را روایی تازه و نامأنوسی یهشیو ،جسارت
های شخصیتی کاراکترهای داستان و سبک بیانی ما بین خیال به زیر الیه با رفتن« الراوي»بود. هشد

آثار مخرب این به بیان کشد و تصویر میمیالدی را به 31ی هو واقعیت، فضای جنگی عراق در ده
 هاآنسرگذشت تعریف ها و شخصیتمیان ها در قالب گفتگوهای جنگ بر روح و روان عراقی

 که فصیح استزبان عراقی و  یعامیانهی هتلفیق لهج ،های بارز این رمانیکی از ویژگی .پردازدمی
فرهنگی،  نویسنده در این رمان، اوضاع سازد.تر میبرجستهممتاز و را  «يشهد الراو»یی سبک روا

کلمات و  با استفاده از کند ومی مطرحرا با زبانی ساده  جتماعی، معیشتی و اعتقادی مردم عراقا
  .کشدتصویر میبهباورهای خرافی مردم عراق را ، انهعامی یتاعبار
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یعنی  ویژه شخصیت اصلیبه ،آن یهااز دنیای درونی شخصیت روشناین رمان، تصویری 
میالدی قرار گرفته  31 یهجنگ خلیج، در ده که تحت تأثیر پیامدهای مخرب باشدمی «راوی»

ها، حوادث مختلف دوران در آن «یراو»شده که ای تشکیلهای گسستهمان از روایتر. است
 باعث ،. ساختار ُمقّطع و اپیزودیک داستانکندبیان می راجنگ و پس از آن که برایش اتفاق افتاده 

اضطراب و پریشانی ، شخصیت اصلی داستان یهشده که با استفاده از بازنگری در خاطرات گذشت
گاهِ شود و نقش مهم دوران کودکی در ضمیر نااو بازتاب داده با  نویسندهانعکاس یابد.  وی خودآ

 ییمجّزاهای از تکه را و رمانآفریند ین حقیقت و رؤیا مییی ما بفضاها ،سبکی سوررئالیستی
 کلیت واحدی ندارد. واوست  تصویری از شخصیت که در واقع سازدمی

کند، بر میعد مجزا بررسی را در سه بُ دیدگاه الکان، ساختار شخصیت انسان  با توجه به اینکه
در روان شخصیت موجود دادن گسسِت برای نشانمناسبی  یهدیدگاه و نظری توانداین اساس می

توجه به  با بنابراین باشد.بودن ساختار روایی داستان چندپارهبیان و  «ساعة بغداد» رماِن اصلی 
های معنایی متن ترین الیهباید در ژرفهای روانی شخصیت داستان، آسیبرویکرد تلفیقی الکان، 

 د.واکاوی شورمان، 
گیرد و نشان ای قرار میمطالعات بینارشته یهدر این است که در حیط حاضر، پژوهش میتاه

 یهای داستانروانی شخصیت به تحلیل ابعاد ،کاوی الکانوش روانتوان با تکیه بر ردهد که میمی
 رمان یهکاوانبه تحلیل روان ،کانژاک ال یهبر اساس نظری این جستار سعی دارد تاپرداخت. 

را در شخصیت اصلی این « واقع»و « نمادین» ،«خیالی»ساحت  سهبپردازد و نموِد  «ساعة بغداد»
 ها پاسخ دهد:به این پرسشو  معرفی شده، نشان دهد« راوی»نوان که با عداستان را 

 ؟کندطابقت میهای روانی الکان مساحت یهتا چه اندازه با نظری «راوی»شخصیت . 2
 به عنوان سوژه چه تأثیری دارند؟ «راوی»گیری شخصیت دیگری کوچک و بزرگ در شکل. 1

 
 پژوهش یهپیشین

کان با آثار ادبی مقاالت بسیاری نگاشته شده که در اینجا به کاوی الروان یهدر مورد تطبیق نظری
  :شودیمرتبط است، اشاره م حاضر یهکه با موضوع مقال هاآنترین مهم

استعمارگر در « زبان و آموزش»تحلیل کارکرد »ی اویس محمدی و همکاران در مقاله -2
)انجمن « ی الکانگانههای سهبر اساس نظم« موسم الهجرة إلی الشمال»گفتمان پسااستعماری 

ی الکان، به تحلیل نقش زبان بیگانه (، بر اساس نظریه2331: 41ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش
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پردازند و بازتاب سه ساحت ویژه کشورهای عربی میدر فرآیند از خودبیگانگی مردمان شرقی، به
 دهند. این نظریه را در ساختار روانی شخصیت اصلی این داستان نشان می

تحلیل قصیدة البحار و الدرویش )دریانورد و پارسامرد( بر پایۀ نظریۀ ژاک »ی در مقاله-1
(، 2331: 15نقد ادب عربی، ش) تاری و مهدی خرمی سرحوضکی،ی الهه سنوشته« کانال

کان در این قصیده ال یهبه بررسی بازتاب سه ساحت خیالی، نمادین و واقع نظرینویسندگان 
 دهند. معروف نشان می یدهپردازند و جستجوی سوژه را برای رسیدن به آن گمشمی

رسد به نظر می ،های علمی انجام گرفتیگاههایی که در پابا بررسیدر مورد رمان ساعة بغداد 
  انجام گرفته است: پژوهشدو 

معرفیة الحواریة »با عنوان  خود نامۀ کارشناسی ارشدپایانفاطمه بالی و مسعودة فرجاني در  -2
های روایی (، به بررسی شیوه1121« )ومکونات الشخصیة في روایة "ساعة بغداد" لشهد الراوي

عنصر گفتگو  یهشناسانپردازند و به کارکرد زبانکار برده میدر این رمان به يامختلفی که شهد الرو
 کنند. یند نقل و روایت این داستان اشاره میآدر فر
مجلة أبحاث کلیة ) «الرواي لشهد بغداد ساعة روایة في العجائبیة الشخصیات» یهمقال در -1

 رئالیسم ُبعد بررسی به عبدالله، نجم و حمدم عادل ینوشته ،(1123: 1التربیة األساسیة، العدد
 ،دهدمی رخ داستان این در که غریبی و عجیب اتفاقاتضمن بررسی  و پرداخته رمان این جادویی

 .کنندمی اشارهنیز  رمان این تخیلِی  نیمه روایی یشیوه به
در  رسد کهنظر میچنین به ایو منابع کتابخانه جالتم های اینترنتی،با کاوش در سایت 
 پژوهشی صورتکان ژاک ال یهبر اساس نظری «ساعة بغداد» رمان یهکاواننقد روان یهزمین

 بازتاب سه ساحت خیالی، نمادین و نخستین پژوهش مستقلی است که ،نگرفته و جستار حاضر
 . نمایدمیواقع را در شخصیت اصلی این رمان بررسی 

 
 ستاناد یخالصه

از زمان جنگ اول آمریکا با عراق در سال را های بغداد عیت یکی از محلهوض ،«بغداد ساعة»رمان 
کشد. حوادث داستان نیز پیرامون تصویر میبهمیالدی  1113میالدی تا جنگ دوم در سال  2332

این مشخص کرده است.  «راوی»را با عنوان  چرخد که نویسنده آنشخصیت اصلی داستان می
کند و ن دختر را از کودکی تا جوانی و رفتن به دانشگاه توصیف میرشد ای داستان مراحل مختلف

است  پردازیرؤیا نوجوان او دخترکند. افتد را بیان میحوادثی که برای او و اهالی محل اتفاق می
در عالم شده و ، از دنیای واقعی دوربمباران و قتل و خونریزیخاطر ترس از شرایط جنگی، هکه ب
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و  کندوابستگی پیدا می «ةنادی»کاماًل به دوستش  ،ر دوران کودکی و نوجوانید شود.میغرق ؤیا ر
کم کم از ، گیرددر او شکل می خاطرات خوش کودکییاد آوری بهی و یاپردازؤرمیل عجیبی به 

تناقضات شدید  به ،و پس از ورود به دانشگاها گیرد.فاصله میو از جامعه  شدهجهان واقعی خارج 
که احساس تنهایی و  گرددتبدیل میوابسته به دیگران  عاجز و و به شخصیتی شدهدچاررفتاری 

موضوعات از برخی  ؛ همچنینآیدپدید میدر او شکل ویرانگری ، بهرهاشدگی در این دنیا
تبدیل به موضوعاتی اجتماعی و آداب و رسوم فرهنگی از جمله ازدواج و معاشرت اجتماعی برایش 

العاده و ا و حوادث خارقهصحنه ،در این داستان د.گردی میپریشروان دچارو  شدهقابل هضم غیر 
توان مرز خیال و واقعیت را تشخیص تصاویر عجیب و سوررئالی بسیاری وجود دارد و دقیقًا نمی

، که بسیار به هم نزدیک هستند «راوی»، دوست صمیمی «ةنادی»های دیگر داستان، شخصیتداد. 
 و یردگشکل می هاآنای میان عاشقانهی هشود و رابطمی« ةنادی»ه عاشق نوجوانی ک پسرِ  ،«احمد»
، شودمیتبدیل شود و به یک بازیکن معروف فوتبال دوست می «راوی»سری که با ، پ«فاروق»

 .هستند
 

 الکان یهبغداد بر اساس نظری ةتحلیل رمان ساع
های سنتی فروید و تلفیق آن با دیدگاه شناسان نوفرویدی است که با بازبینیژاک الکان یکی از روان

رمان ساعة  .ی علمی و دقیقی را برای پژوهش در متون ادبی فراهم آوردشناسی نوین، شیوهزبان
بستر مناسبی برای  ،بردانواع اختالالت روانی رنج می از ،که شخصیت اصلی داستان آن بغداد

 باشد.می ژاک الکانبررسی و تحلیل بر اساس نظریه روانکاوی 
 ساحت خیالی

ساحت خیالی، ساحت نمادین و ساحت  ساختار شخصیت انسان به سه بخش ،الکان یهدر نظری
مربوط به  که است« تصویری»یا « 1ساحت خیالی»این نظریه  یهشود. اولین مرحلتقسیم میواقع 

بژه وجود ندارد، بودگی ندارد و تمایزی میان سوژه و اکه نوزاد، ادراکی از نفس دوران تولد انسان
اش وابسته به وجود مادر است و مادر به نوزاد آرامش روانی و یابد که زندگی. کودک درمیباشدمی

دهد. در این مرحله کودک، استنباطی گسیخته از خود و اعضای بدنش دارد و احساس امنیت می
ی در مرحله نوزاد. (eagleton, 1997: 143)تمایزی میان اشیاء پیرامون و وجود خود قائل نیست 

کاماًل به مادرش وابسته است و درک او از خود و جهان اطرافش ناقص و با جسم  ساحت خیالی،
پاید و با رشد جسمی کودک، فضای دیری نمی ،این مرحله امامادر نوعی حس یکی بودن دارد. 

« یساحت خیال»زاد در نو یهتکه و چندپارتکه یدنیا رو،کند. از اینز تغییر و رشد میروانی او نی
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رسد. در این یم «1آینه یهمرحل»ناِم هب یایابد و به مرحلهتغییر مي یبا ورودش به شش ماهگ
 :Lane 2006: 193 & Wright 1998رسد )تقریبًا یکپارچه از بدن خود می یبـه ادراک ککود ،زمان

100) . 
دهد و با ه تشخیص میر خود را در آینتصوی ،بیندای، کودک خـود را در آینه میآینه یهدر مرحل

شود ایـن تصویر همچنان بـرای او بیگانه است و با خود او خلط می اما کند،پنداری میآن همذات
در این مرحله دچار دگردیسی شده و از حالت اولیه  ،درک نوزاد از خود بنابراین(. 4: 233٤)هومر، 

ویژه مادر( را در کودک پدید ه تأیید دیگران )بهشود. این احساس، نوعی شادی و نیاز بخارج می
کودک از نظر ذهنی  ،تواند خود را یک نفس دیگری بداند. از این مرحله به بعدکودک می و آوردمی

وابستگی  بنابراین(. 111: 2313مکاریک، رسد که به استقالل از مادر رسیده است )به این تصّور می
کشاند و میل به جسم حاشیه میگونه را بهاباز استقالل سر آن حس غرور و شادی ناشی ،به مادر

این وابستگی به مادر برای کودک قابل  ،بودن انسانکند، اما به حکم اجتماعیرشد می مادر در او
آورد. بر این پایه، وجود میکه فقدان را بهروحی به کودک است  یهقبول نیست و این اولین ضرب
ماند و این فقدان با خیالی در سوژه باقی می یهی از عبور از مرحلاحساس فقداِن همیشگی ناش

شود و اگر هم این اتفاق بیفتد، این برآورده شدن، حالتی موقتی است. سوژه ای جبران نمیهیچ ُابژه
است که بتواند این خأل را جبران « های دیگری کوچک )مادر(ُابژه»برای جبران این فقدان به دنبال 

 .(Lacan, 1968: 179) کند
 

 حس وابستگی
فضای این کشور  ؛بردندسرمیبا عراق، مردم عراق در آرامش به پیش از شروع جنگ اول آمریکا

این آرامش از  ،ولی با یورش آمریکا کردند.می ی در کشتی آرامش زندگیزده نبود و مردم گویآشوب
برای مردمان این  سایشو وحشت، آ نظمیبیدنبال این و تبدیل به ترس و اضطراب شد. به بین رفت
در قالب  ،«ساعة بغداد»نیز در رمان  «يشهد الراو»نیافتنی شد. دست ییتبدیل به رؤیا ،سرزمین

 شناخته «راوی»داستان که با عنوان  ویژه شخصیت اصلیهای داستانش بهسرگذشت شخصیت
ه برای رسیدن ب «راوی»تنی نیافپایان، ولی دستکند و جستجوی بیشده، این مسأله را بیان می

یط جنگی از دنیای خاطر شراهدختر نوجوانی است که ب ،«راوی»کشد. تصویر میآرامش را به
برای  یاعالم رؤشود و در کم غرق در دنیای خیالی میگیرد و کماز آن فاصله میترسد، واقعیت می

از حالت اتحاد با جسم مادر  در واقع هنوز نتوانسته «راوی» سازد.خود سرزمینی از آرامش می
کرده، در وجودش خارج شود و وابستگی به جسم مادر و مهر و محبت و امنیتی که از او کسب می
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صورت طبیعی و ظ جسمی بهاز لحا «راوی»با وجود اینکه شده است. نوعی نهادینهباقی مانده و به
بودگی با یکی یهاز مرحلاست، ولی از لحاظ شخصیتی رشد چندانی نداشته و  هکرد کامل رشد

که آن را نزد دیگری  باشدمیچنان در جستجوی رسیدن به آرامشی رج نشده است و همامادر خ
 دهدانجام میرا هایی چون رفتار دختر بچهرفتارهایی هم رواز اینجوید. یعنی مادر، می ،کوچک

ه این می است و میل شدیدی ب. او با مادر بزرگش بسیار صمیهستندوابسته  انکه شدیدًا به مادرش
بودن با مادر را برای مقطعی یابد و میل به یکیآرامش با جسم او  ،شوددارد که از محبت او، سیراب

في  سهرت إلی جانبها أتوسل إلیها أن تحکي لي قصة، أرید أن أعود صغیرة»کوتاه، ارضا کند: 
  (.231 ا:الراوي، الت) «كبل أن ألد أممن بطني ق ك: لقد ولدتحضنها، أرید أن تکرر علّي أنها أمي

 
 آیینه یهمرحل

در خود است و پس از رسیدن به سن بلوغ و نوجوانی، شاهد تغییرات فیزیکی و رفتاری  «راوی»
نوعی از کند که بهاو گمان میشود. اش با گذشته میمتوجه این تغییرات و تفاوت وضعیت کنونی

جزا از جسم مادر است. او که م باشدمیکامل و مستقل استقالل رسیده و خود دارای یک جسم 
نوعی درک و شناخت از خود، جسمش و جهان پیرامونش رسیده و این حس استقالل نوعی گویی به

علت مین سادگی نیست و بهاما ماجرا به هشادی در او به وجود آورده و نیازمند تأیید دیگران است. 
ذهنی و درونی دارد و  یهرؤیا، این استقالل از مادر، تنها جنببه دنیای تصاویر و  «راوی»میل شدید 

نکه از لحاظ جسمی و بلوغ دهد، با وجود آدر جهان بیرونی و واقعیت چنین امری برای او رخ نمی
کند و معنای حد معقول و مناسب رسیده است. او در آیینه به خود و جسمش نگاه میجنسی به

دهد که او هنوز بیند، ولی حس شرم و خجالت نشان میر را میاستقالل و جداشدگی از جسم ماد
و آن حس اعتماد به نفس الزم برای تشکیل یک وجود  از لحاظ ذهنی به جسم مادر وابسته است

ووقفت أمام المرآة، قرصت خدي  غسلت وجهي»: ندارد را کاماًل مستقل از هر جسم و هر دیگری
عل ظهرت بقعة وردیة صغیرة واختفیت في الحال، ابتعدت األیمن من أجل أن یصبح وردّیًا، بالف

تُّ یمینًا ویسارًا مسافة مناسبة، نظرت إلی جسدي بخجل، ثم التف كللمرة األولی عن المرآة ألتر
ألتأکد من أن أحدًا من أهلي ال یراني، بللت شعري بالماء قلیاًل و سرحته بیدي ونظرت في المرآة 

بیت من دون أن أفکر، رأیت فاروق من بعید وابتسمت له، حاول نظرة خاطفة وخرجت إلی باب ال
 (.11 الراوي، التا:) «أن یقترب مني لیقول شیئًا، لکنني ترکته ودخلت من دون أن أغلق الباب
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 نظمی و طبیعتساحت بی
خوبی میان خود )سوژه( و تواند بهنمی خت عمیقی از پیرامون خود ندارد ودر این دوره، شخص شنا

هایی که تحت تأثیر شرایط نابسامان جنگی و محدودیت «راوی»ری )ُابژه( تمایز قائل شود. دیگ
گیرد. وی برای وطنانش ایجاد شده، از لحاظ روحی و روانی تحت فشار روانی قرار میبرای او و هم

کند وی میرآورد و در این امر تا جایی زیادهفرار از این فشار روانی جانکاه، به رؤیاپردازی روی می
از واقعیت  ،شودقطع می طور کاملبهمحسوس بیرون و ارتباطش با جهان  ،که برخی مواقع

او در حالتی معلق میان تصاویر زیبا و  .گرددمی دچه بیشتر به وهم و خیال عالقمنهرگریزد و می
، قرار و زشتی جنگ و محرومیتلبریز از تلخی آوارگی ذهنش و جهان واقعیت  یهساخت یهفریبند

گاهانه از جهان پیرامونش کم  ،آوردگیرد. در نتیجه او به دنیای ایماژها روی میمی شناختش را آ
أری األشیاء من » :کندآن آرامش ناشی از اتحاد با جسم مادر را بازنمایی می ،کند و در رؤیامی

کثر من بعید، واألشیاء التي ال أراها أتخیلها، وإذا أردتم الحقیقة، أنا أحب األشی اء التي أتخیلها أ
 تام واقعیخاطر فضای ناآرهب ،اضح است که این شخصیتو  (.11: )الراوي، التا «األشیاء التي أراها

بودگی با مادر و به دوران یکی بردمیها که قابل لمس نیستند، پناه به جهان تصاویر و ایماژ
در ساحت خیالی سیر  بنابراین ؛میل دارد ،ای که از مادر گرفته استیهبه آن آرامش اول گردد وبرمی

  کند.می
 

 هاهای دیگری کوچک و ارتباط با آنشناخت ُابژه
است و بیشتر وقت  «راوی»ترین دوست است که صمیمی« ةنادی»های دیگری کوچک، یکی از ابژه

ا دیگری بودگی بشدن از جسم مادر و عدم اتحاد و یکیپس از دور «راوی»گذراند. می اوخود را با 
گرفت و این حس رود که از آغوش مادر میدنبال آن حس امنیتی می، بهکوچک، در دنیای واقعیت

یکی از این  ةنادی کنند؛و تداعی میجوید که همان مهربانی مادر را برای ارا در درون افرادی می
و اتحاد او  «راوی»گیرد. حس آمیختگی های دیگری کوچک قرار میژهاب یهافراد است که در حیط

و خود را از عالم  بیندمیاو را  یشود و رؤیاهایم «نادیة»که وارد ذهن چنان زیاد است آن «نادیة»با 
های چون داستانرا همکرده و آنمبالغه ،روایت خیالیی هنویسنده در شیو کند. البتهقعیت دور میوا

دهد: شکلی خیالی به داستانش می کند وباور می غیرقابلسوررئال وارد جهان حوادث عجیب و 
حاولت کثیرًا في حیاتي أن أنسخ أحالمها الجمیلة وألصقها في نومی، لکنني فشلت. اکتفیت »

 (.25: الراوي، التا) «بمراقبة هذه األحالم
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 نیاز به تأیید مادر
کودک به به آرامش و پناه بردن به عالم رؤیا و دوری از جهان واقعیت، همان میل  «راوی»این میل 

شدن با جسم مادر است. او که از این جهان پر از جنگ و خونریزی ساحت خیالی و یکی
این آرامش بازتاب همان  ؛کند که در دنیایی رؤیایی زندگی کند و در آرامش باشدآرزو می ،ترسدمی

شده و در و ورود او به ساحت نمادین سرکوب شدن کودکآغوش گرم مادر است که با بزرگ
گاه او ذخیره ناخو های عمق الیهمخاطب را به داللتی است که ،«العالم» یهاست. واژگردیده دآ

به  ،«العالم» یهدارد. در اینجا واژاو پرده بر می یهبرد و از امیال سرکوب شدمی «راوی»شخصیتی 
گرفته و ار اشاره دارد که در تضاد با دنیای خیالی و فانتزی او قر «راوی»جهان بیرونی و پیرامون 
بودگی با جسم مادر دست نتواند در این جهان، به آن یکی «راوی»شده که تبدیل به مانع و دشمنی

توان می «راوی»فحوای سخنان  . با تعمق دریابد و به آرامش برسد و از فشار روانی خود بکاهد
صورت ل دهد و بهخود را به مادرش انتقا یهخواست ،تواند با زبان و کالمنمیشد که او متوجه

بودگی جسمشان ببرد و نیازش را مستقیم از او درخواست کند که او را با خود به دوران گذشته و یکی
ای به ماندن در این جهان عالقه «راوی»برآورده سازد، لذا مفهوم این جمالت و معنایی اینکه 

وفکرت أنا أن أختفي من سمعنا أصوات القصف الشدیدة »: ندارد، برای مادر گنگ و نامفهوم است
تعرفین ماذا أرید –نعم یا حبیبتي. -هذا العالم، نهضت أمشي في الظالم واقتربت من أمي: ماما؟ 

 (. 24 :الراوي، التا) «أرید أن ال أکون موجودة في هذا العالم-؟ ماذا تریدین؟ كمن
خاطر اینکه به حساس تنهایی و رهاشدگی دارد وا ،«راوی»که  بیانگر این هستنداین جمالت، 

 یت گریخته و بهاز جهان واقع، شدهش را کسب کند، دچار اضطراب شدیدیتواند تأیید مادرنمی
 ،بودگی با جسم مادرپناه برده و با تصاویر و ایماژهای مربوط به دوران یکی دنیای زیبای خیال

ولی روح او ارضا کند، خواهد درد خود را درمان میگونه شکلی سراببه همزادپنداری کرده و
  شود.نمی

 
 خلط بین خود واقعی و خود خیالی

چنان لحاظ سنی تقریبًا از دوران کودکی و طفولیت عبور کرده، ولی هم با وجود اینکه به «راوی»
ایماژها و تصاویر است.  یهکند که هنوز تحت سیطرمیل شدیدی به ساحت خیالی دارد و گمان می

اش نداشته باشد و میان او درک درستی از خود واقعی و خود خیالیشود که چنین تصوری باعث می
خوبی این در این بخش، به «راوی»ی ههای وجودگرایانپرسش. این دو در حرکت و نوسان باشد

طبیعی ی هاو در واقع فراتر از یک مقول یهسایدهد و اش را نشان میخلط خود واقعی با خود خیالی
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شاهدُت ظلي یتحرك علی الجدار ثم راح یکبر و یمتد : »کندیفای نقش میو مرئی در متن داستان ا
علی سقف الملجأ ویتالشی، بقیت واقفة في مکاني أفکر في ظلي ... إلی أین ذهب في هذا 

. (24)الراوي، التا: « الوقت؟! أین تختفي ظاللنا من هذه الحیاة؟! هل أنا في الحقیقة ظل نفسي؟
نشانه و داللتی است که در َپِس عبارات متن نهفته است و  ،ساخت مفهومبه عنوان رو« ظل» یهواژ

به مدلول و مفهوم اصلی متن یعنی تسلط ساحت  ،«الحقیقة»و « الحیاة»ترکیب آن با واژگان 
 ای از جهان تصاویر است.جلوه ،ایهدهد که ساشاره دارد و نشان می «راوی»خیالی بر شخصیت 

ماهیت وجودی خود را میان دو جهان واقعیت و دنیای خیالی درونش  خوبیتواند به نمیاو  بنابراین
. اینجاست که خود واقعی او با خود ساخته و و به شناختی دقیق از خود نائل آید تشخیص دهد

آید و او در هایی برای او پیش میآمیزند و چنین پرسشخیالش، با هم درمی یهپرداخته شد
 کندسردرگمی و حیرت سیر می

 
 ساحت نمادین

 ,Lacan)ماهیت زبانی آن است  ،آن یهاست که بارزترین مشخص «1ساحت نمادین»دوم ی همرحل

ی است که با یندآگشاید و تکّلم کودک فرگفتن می، کودک زبان به سخندر این مرحله. (4 :2002
ذیرد و این تواند بپشدن را نمیهشود. کودک از شیر بریددادن همراه میخودداری مادر از شیر

کودک را  ،دهد. تالش برای رسیدن به شیر مادرحالت، وابستگی و میل کودک به مادر را افزایش می
مند است و کلمات، و داللت نمادین کامالً  ییندآکند. زیرا زبان، فرنمادین می یهوارد مرحل

ط اجتماعی است زبان حاکی از فرهنگ مسلّ  ،شوند. برای کودک، در این مرحلهجایگزین اشیاء می
قوانین برای کودک، عجین  یهکنندعنوان تداعیبه« پدر»ا نام و این تسلط اجتماعی بیش از همه ب

کودک با زبان، وارد ساحت نمادین و قوانین اجتماعی  . بنابراین(Bertens, 2001: 134)شود می
است که « پدر»مادین اندازد. بارزترین مفهوم در ساحت نشود که  میان او و مادر فاصله میمی

داند. فقدانی که کودک در اواخر نوعی رقیب خود در جلب توجه و محبت مادر میرا بهکودک آن
دلیل عدم توانایی رسیدن به استقالل در قبال مادر بدان دچار شده ، به«ساحت خیالی» یهمرحل

دن از یگانگی روانی با بود، در این مرحله با مواجه شدن کودک با الزامات ساحت نمادین و دور ش
جایگزین شدن الزامات اجتماعی به شکل  ،ای که در ساحت نمادینگونهیابد؛ بهمادر، گسترش می

)لچت، آورد نوعی احساس فقدان شدید در کودک پدید می ،«میل مادر»جای هب« 3قانون پدر»
مادین با مانعی ساحت ندر حال انتقال است و در  ،ودک از لحاظ روانیبر این اساس ک (.221: 2313

اندازد. وقتی کودک خود را در ساحت نمادین شود که میان او و مادر فاصله میرو میبه نام پدر روب
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مادر  یهکند و کلمدرک می« دیگری»رسد، مادر را در حکم بیند و به هویت مستقل از مادر میمی
کودک با مادر در ساحت خیالی کاماًل  یهکند. از آنجایی که رابطرا جایگزین خود مادر می

ای اجتماعی و زندگی با ساحت نمادین، رابطه یهکودک در ادام یهشخصی است و در مقابل، رابط
« دیگری بزرگ»بینا فردی است، الکان مادر را دیگری کوچک و جامعه و قوانین اجتماعی را 

 (. 3: 2331)ابراهیمی، نامد می
 

 جتماعیساحت نظم و فرهنگ مسلط ا
واژگان این که جامعه یکی از کلیدکاربرد زبان است  یهساحت نمادین، ساحت اشارات و حوز

های قانون پدر، قوانین و و قانون نام پدر نیز با مفهوم آن گره خورده است. یکی از جلوه بودهساحت 
 ،بودنشاعی. انسان به حکم اجتمشوداز آن به عنوان دیگری بزرگ یاد می کهرسوم اجتماعی است 

یابد و به زندگی کند تا بتواند به رشد روانی دست جامعه را قبول یهباید برخی هنجارهای پذیرفت
ورود انسان به ساحت نمادین، یادگیری زبان ی هاولین نشان فردی و اجتماعی خود ادامه دهد.

شناسی دوسوسور هویژه نشانشناسی و بهشناسی الکان با زباناز آنجا که روش تحلیل رواناست. 
بر اساس یکی از  شود؛ارتباط قوی دارد، لذا نخست به معنای دال و مدلول و نشانه اشاره می

دال را به عنوان بیان آوایی واژگان یا تأثیر روانی یک صوت و مدلول را به »ها ترین تعریفواضح
ا نیز عامل پیوند نشانه ر]و[  اسیمنشای آن صوت میعنوان مفهوم، مصداق یا محتوای نشانه

 (. 11: 2311محسنی، )« دانیمدال و مدلول می یهدهند
یند یادگیری زبان، وارد ساحت آبا فرپس از دوران طفولیت  «راوی»، «ساعة بغداد»در داستان 

اما شرایط تباط برقرار کند. پیرامونش ار یهز طریق تکلم با جامعگیرد که اشود و یاد مینمادین می
 را شدن اویل به جهان تصاویر، روند اجتماعیاری او برای گریز از جهان واقعیت و ممحیطی و پافش

ی متناقض دارد؛ از هورود شخص به ساحت نمادین دو نتیج. کندمواجه میبا وقفه و اختالل 
 ،دهد و از سوی دیگرکردن نیازهایش میایی مشارکت با دیگران برای برطرفسو به فرد توانیک

بودگی با مادر و تمنای کند و او را از یکیپیشازبانی قطع می یهبا عالم کودکی و مرحل ارتباط او را
 ،اگر شخص شود. ولییجاد اضطراب و فقدان میباعث ا که کنداتحاد با جسم محارم دور می

خوبی خود را با جهان رمز و اشارات وفق دهد و توانایی برقراری ارتباط مناسب با قوانین نتواند به
علت گرایش افراطی به ساحت خیالی و کند و به، از لحاظ فکری رشد نمینداشته باشد را جتماعیا

تواند با محیط پیرامون خود و ماند و نمیمیل به احساسات فرازبانی، در همان عالم کودکی باقی می
شدن در تان نیز به علت غرقدیگرِی بزرگ ارتباط سالم و قوی داشته باشد. شخصیت اصلی این داس
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 کند و بهخوبی رشد نمیدوران کودکی، از لحاظ اجتماعی بهساحت خیالی و میل بازگشت به 
برانگیز و حتی غیرقابل شود که دنیای بیرونی برایش چالششخصی خجالتی و پریشان تبدیل می

یرد و گزبان و رمز و اشاره انجام می یهوسیلا تعامالت در این دنیای واقعی بهزیر ؛شودتحمل می
این در تقابل با رویکرد زندگی روانی اوست که غرق در عالم تصاویر و ایماژها و احساسات 

. لذا در محیط دانشگاه، او شخصی خجالتی است که هراس شدیدی از غیرقابل بیان با زبان هستند
ربان خود برخورد با دیگران دارد و واقعیت برای او دردناک است و خود را تنها و به دور از حامی مه

از ساحت خیالی به ساحت نمادین، در واقع، انتقال از  «راوی». این انتقال داندیعنی مادر می
واصلت طریقي من دون أن ألتفت، »: مداری( استنظم( به فرهنگ )قانونقانون و بیطبیعت )بی

دة من خجلي قررت أاّل أذهب إلی قاعة الدرس، اتجهت بعیدًا من أعین الطالب، وجلست وحی
 (.255 تا:ال، يالراو) «علی مصطبة معزولة

 
 پدر و عقدۀ ُادیپنام ن قانو

 یههای خاصی مواجه است و همیشه فاصلپدر و دختر با محدودیت یهها، رابطدر برخی فرهنگ
و محدودیت، باعث ایجاد نوعی حس کشش  این ممنوعیت که خاصی میان پدر و دختر وجود دارد

، دچار نوعی رسدوقتی دختر به این قدرت نمی ؛شودن قدرت او میسمت پدر و داشتدختر به
نیز در  «راوی»شود. تبدیل میموضوع به یک عقده کند و این بودن میاختگی شده و احساس خنثی

کند و در با جهان بیرون ارتباط برقرار می، شودوارد ساحت نمادین می ،این داستان با فراگیری زبان
بودگی با مادر که در تقابل با آن میل سرکش یکی شودمواجه میهای اجتماعی با هنجار ،این میان

او که بر انگیزند. کنند و او را برای یافتن هویت مستقل فردی برمیهستند و این حس را سرکوب می
که باید نسبت به پدر با محدودیت بیشتری رفتار کند و بین خود متوجه شده ها اساس آداب و سنت

ا عامل جدایی او از ر شود و از آنجا که آنای قائل شود، از این قانون دلگیر میو فاصله و پدر مرز
بیند و این مسأله باعث تابد و خود را در دنیا تنها میجویی پدر را برنمیداند، این رقابتمادر می

درش او را شود، پ. وقتی در امتحانات پایانی موفق میشود که فقدان در او شدت بیشتری یابدمی
دچار تناقض شود، زیرا تاکنون از چنین  «راوی»شود بوسد و این رفتار باعث میبرای اولین بار می

چنین رفتار  ،خاطر هنجارهای اجتماعی و رسوم فرهنگیهحسی برخوردار نشده بود و ب
کند رزو میآمیزی برای او ممنوع بوده و این برای او تبدیل به یک عقده شده بود. بنابراین، آمحبت

نهض أبي وقبلني، کانت »امعه قرار نگیرد: قوانین ج یهشد تا تحت سیطرکه ای کاش بزرگ نمی
هذه أول مّرة یقبلني فیها أبي بمناسبة النجاح من دون أن یحملني بیدیه من الفرح، لقد أصبحت 
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ني وتدور بي في أن تحمل كکبیرة ویداه نحیفتان. لماذا أبي؟ أنا لم أکبر بعد، حتی لو کبرت أرید
 ك، ألنّ كحینها، کنت أخجل أن أقولها أمام كالصالة، أنا زعلت کثیرًا منک، لکنني لم أقل کّل ذل

یا أبي أنا صغیرة حتی عندما أکون في الثالثین من عمري، أنا دائمًا  كتحسبني صرت کبیرة، بین یدی
 (. 41: الراوي، التا) «صغیرة

 
 های دیگری بزرگبرخورد با ابژه

رو نام جامعه روبهبا محیط جدیدتری ب ،وژه )راوی( پس از خروج ناقص از از ساحت خیالیس 
ها پیروی کند. در این ساحت، شود که قوانین خاصی بر آن حاکم است و شخص باید از آنمی

ای از اقمار پیرامون هم، دیگری بزرگ را تشکیل مجموعهکه زند دیگری بزرگ حرف اول را می
یادآور  ،اولین جلوه از دیگری بزرگ است و هر جنس مذکری ،یا قانون نام پدر دهند. پدرمی

شدن و آیند اجتماعیاوست که فر سِن و دختری هم «راوی»دوست  ،«نادیة»دیگری بزرگ است. 
شود. در افتد و از ساحت خیالی جدا میپذیرفتن هنجارهای ساحت نمادین در او زودتر اتفاق می

الل شدن با اختآیند اجتماعیفردر خاطر رؤیاپردازی و دوری از جهان واقعی، هب ،«راوی» ،مقابل
کند میل بازگشت به دوران کودکی در او رشد می ،خاطر فقدان جداشدگی مادرهشود و برو میرو ب

 یهآشنا و رابط «احمد»با  «نادیة»شدن با جسم مادر است. و همچنان در تمنای رسیدن به یکی
ای از شود که نمایندهمی «احمد»درگیر عشق  «نادیة»گیرد و ذهن شکل می هاآنن ای میاعاشقانه

وارد  «راوی»و  «نادیة»شود که دوستی دیگری بزرگ و ساحت نمادین است. این مسأله باعث می
؛ زیرا او با ارتباط ایجاد گردد« نادیة»از  «راوی»دلخوری  موجباتجدیدی شود و  یهمرحل

اندکی از آن فقدان جداشدگی از صورت موقت به بودتوانسته، برقرار کرده «یةناد»صمیمی که با 
« نادیة»حائلی بین او و رو است که رو به «احمد»م ناهاکنون با مانع دیگری باما مادر را بکاهد، 

را از خودش دور کند. این مطلب « راوی»و   ردهبه او کمتر توجه ک «نادیة»شده که شده و باعث
شدت یابد و او را  «راوی»شدن با جسم مادر در که بار دیگر فقدان و میل به یکی شودیباعث م

في الفسحة، وضعت یدي بیدها »او بیفزاید:  یهپریشانهای روانمضطرب سازد و بر گرایش
وتمشینا في الساحة، کانت ساهیة عني، مشغولة تنظر في البعید لقد احتل هذا الولد روحها وصار 

 (. 51: الراوي، التا)« یدًا منها، إّنه یشغل تفکیرها کّلهیزیحني بع
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 های دیگری کوچکارتباط با ابژه
های دیگری کوچک و بزرگ در حال گردش است. در داستان انتقالی میان ابژه یهدر چرخسوژه 

ار گرفته قر «احمد»دیگرِی بزرگ یعنی ای از ابژهبار دیگر در تقابل با  ،سوژه )راوی( ،«ساعة بغداد»
گونه خأل و این ؛بینداز میل وحدت با مادر میی مندو مانع بزرگی را بر سر راه خود برای بهره

سوی کشاند و او را از عالم واقعیت بهنژندی میاو را به افسردگی و روان ،یابددرونش گسترش می
تصویر را به وجود آمده در روحشفقدان به ،ادامهدر  «راوی» کند.ساحت خیالی پرتاب می

با خود شدن با مادر که برای مدت کوتاهی توانسته بود با دوستی عمیقی کشد و تمنای یکیمی
یابد و او را به همچنان استمرار می ،این فقدان یابد.ند، بار دیگر در او شدت میبرطرف ک «نادیة»

پندارد و او را ی مییک «نادیة»چنان خود را با  «راوي. »کندبازگشت به دنیای کودکی راغب می
بزرگ یعنی  یهدوست دارد که گویی دو روح در یک جسم هستند و این دقیقًا بازتاب همان گمشد

یگری کوچک است که های دیکی از ُابژه «نادیة»میل به در آمیختن با جسم مادر است. در واقع 
جتماعی و قانون هنجارهای اشدن با ساحت نمادین و برواز جسم مادر و رو سوژه پس از جدایی

صورت گذرا ارضا کرده شدن با مادر را بهمیل خود با یگانه ،شده و با دوستی با آنبه آن متوسلپدر، 
رّبما أصبح وجودي قریبًا منها وجودًا باهتًا، فقدت خطواتها االنسجام القدیم مع خطوتي، »است: 

م خطواتنا کثرت عثراتنا في صارت مّرة تتقدمني، مّرة أخری تتخلف عني، وعندما فقدنا انسجا
 (.51: الراوي، التا) «الطریق

 به دیگری کوچک هایاز ُابژهو  باشدمی «راوی»مقصد بعدی  ی است کهدختر مهربان «بیداء»
س تنهایی ا، شدیدًا احس«نادیة»آید. سوژه )راوی( پس از ورود به دانشگاه و دوری از حساب می

که  «بیداء». پیدا کندبردن به آغوش گرمش، احساس امنیت اهدنبال کسی است که با پنکند و بهمی
و همچون دوستی  نمودهحمایت را درک نیاز او به ،«راوی»در برخورد اولیه با  ،بسیار مهربان است

اش ، شیفتهاوآمیز نیز با دیدن رفتارهای محبت «راوی»کند تا به خودش بیاید. دلسوز به او کمک می
بودگی با جسم مادر را در ذهن و روان موقت و گذرا آن حس اتحاد و یکی صورتشود و باز بهمی

ن خشن بیرونی دهد و او را از جهااحساس آرامش می «راوی»این حالت به کند. نمایی میزخود با
، بر خوف او از ساحت نمادین و «بیداء»دهد. چنین وابستگی به انتقال می به ساحت زیبای خیال،

استقالل و  چنیناین کند وگرفته در روانش را بیشتر میفقدان شکل، افزایدمیسلط جامعه فرهنگ م
الشيء الوحید من محلتنا الذي جاء معي إلی هذا  يداء هبی»شود: اعتماد به نفس از او دور می

المکان، هي العالمة التي تأتیني من الماضي اآلمن، بیداء في هذه األیام کانت تعني بالنسبة إلی 
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ة سنة هي سنوات حیاتي کلها، کنت معها کمن تمسک بید أمها وتدفع نحو میاه عمیقة تسع عشر
 (.241)همان:  «باردة...

به عمق معنا و  مخاطب ،ت صریحی است که در نگاه اوللدال« میاه عمیقة باردة»ترکیب      
ه به این عبارت تصوری صوتی از مفهوم نشانه است کبرد. نمی پیداللت ضمنی نهفته در آن 

کند که این مهم با جسم و اشاره میبودگی با مادر یعنی حس آرامش ناشی از یکی ،مدلول اصلی
های دیگری کوچک، آید که آیا ابژهدر اینجا این سؤال پیش می شود.بازنمایی می «بیداء»وجود 

دیگری های جبرانی مناسب برای میل به مادر واقعی یا مادر نمادین هستند؟ باید گفت که ابژه
جبران کنند  «راوی»خوبی آن میل به مادر واقعی را در توانند بهنمی «بیداء»و  «نادیة»کوچک یعنی 

 چنان در جستجوی تمتع از مادر واقعی است.شود و او همو این عطش بیشتر و بیشتر می
 

 ساحت واقع
هایی دارد. وتتفا ،است که با دو ساحت پیشین« ساحت واقع»الکان ی هسومین مرحله در نظری

با غیاب  انسان ،واقع ساحتاز این نظر که در  ؛داردکه با امر نمادین نیز تضاد  ،تنها با امر خیالینه
گیرد و از نمادین قرار می ساحتدر  ،ر آنچه با زبان سر و کار داردزیرا ه نیست؛رو و فقدان روب

 کهمفهومی پیچیده است  واقع ساحت .(Evans, 1997: 19)شود واقع بیرون رانده می ساحت

داده و الکان در تشریح آن وارد جزئیات نشده است. این مفهوم در در آن رخ یهای بسیاردگرگونی
واقع و واقعیت  ساحتمیان  ،تدریجتنها معنایی مقابل خیال و تصور داشت، ولی الکان به ،آغاز

چون واقعیت از  ؛اقعیت نیست. البته منظور الکان از واقعی، و(Habib, 1993: 191)تمایز نهاد 
شود. او بر این باور ساختاری زبانی دارد و در برخورد با دیگری بزرگ به سوژه القا می ،دیدگاه وی

شود. بنابراین، دال و مدلول نمی یهناپذیر است و وارد زبان و رابطداللت ،واقع ساحتکه  بود
آغاز ساحت نمادین،  . در نتیجه(Habib, 1988: 66) گاه امکان دسترسی به آن وجود نداردهیچ

خارج از  ،واقع ساحتواقع است، ولی با این وجود  ساحتشدن ارتباط انسان با همراه با قطع
فضایی « واقع ساحت». بر این پایه، (241: 2315)کلرو، دهد به وجود خود ادامه می ،نمادین ساحت

های ساحت رمز و که با زبان و مؤلفه دباشمی ما بین ساحت خیالی و نمادین است و شامل حاالتی
شوند و بر زبان شخص جاری نمی، در واقع در حالت پیشازبانی قرار دارند .اشاره قابل بیان نیستند

گویی صورت تکآورد و تنها به زبانها را بهها و نظامت به آن ارزشتواند احساس خود نسبفرد نمی
 کند.را نشخوار میدرونی در ذهن خود آن
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 تمنا )در جستجوی گمشده( یهمرحل
یعنی دوران خوش گذشته است که در آن آرامش بر  ؛خود یهپیوسته در جستجوی گمشد «راوی»

تبدیل به آرمان بزرگ نبود. این آرامش  خبری میدیاز جنگ، دلهره و ناافرما بود و همه جا حکم
. تمنای رسیدن به این آرامش، تمام پردازدتابی به جستجوی آن میشده و در واقعیت، با بی «راوی»

نام و نشان، انی بیشده در بیابرها چون انسانیسازد و همرا درگیر خود می وی ذهن و روان 
در طول داستان، از کشتی آرامش سخن  «راوی»زند. دنبال مقصود خود پرسه میکورکورانه به

کند که معنایی فراتر از لی هدایت میدالی است که ذهن خواننده را به مدلو ،گوید که این کشتیمی
 یهبالدید زده وگل نشسته، در واقع نمادی از سرزمین جنگفهوم حسی کشتی دارد. این کشتی بهم
است:  «راوی» یهدهد؛ آرامشی که گمشداست که حرکت او، نوید رسیدن به آرامش را می «عراق»
من مکانها وتنفث بخارها األبیض في هذه السفینة  كفکرت مع نفسي: في یوم ما، عندما تتحر»

السماء، ستجأر محرکاتها العمالقة، ثم تدّوي في أرجائها إشارة االنطالق، ویصعد الجمیع علی 
تبتعد حتی یتالشی أثرها وراء ان. ستبتعد هذه السفینة وتبتعد وجزیرة األم متنها في رحلة طویلة نحو
 (.11: الراوي، التا) «ضباب کثیف من الضباب

  
 کانیسم جابجاییم

یگانگی با مادر است و دیگر همچون ساحت خیالی خأل و پرُبودگی از میل به  ،ویژگی این مرحله
ور او شعله وجود دارند و این تمنا در کهبلکه این میل و احساسات هستند  ؛فقدان وجود ندارد

گیرد. یی کمک میجاروانی جایگزینی و جاب-نیسم دفاعیاز مکا هاآنکردن است، ولی برای مرتفع
دی به جوید و به همین منوال از فرآن میل را در افراد دیگری می ،پایانیعنی سوژه در کوششی بی

این داستان اصلی . شخصیت رسدنمیآن یگانگی اولیه به  گاههیچالبته  یابد؛فردی دیگر انتقال می
تجوی شدن با مادر، در جسیکیی میل به خاطر ُپربودگهرو شدن با ساحت واقع خود و ببا روب ،نیز
جوید. او پس از جدایی از جسم را میم این میل است و از شخصی به شخص دیگری آنوامد

 هرچند به. جویدخود را می یهگمشد هاآنکند و در وجود با افراد بسیاری ارتباط پیدا می ،مادر
او را در  ،، ولی این میلکندهای روانی ناشی از این جداشدگی را برطرف میعقده ،صورت گذرا

 «راوی»شخصی که  اولینو  «راوی»ترین دوست صمیمیکشاند. انتها با خود میبی یهیک زنجیر
و با بودن در کنار او  شدهاست که بسیار به او وابسته  «نادیة»جوید، خود را در آن می یهمیل گمشد

شدن کند و تمنای یکیاستفاده میجایی پس او باز از مکانیسم جاب .دکناحساس امنیت روانی می
یند رشد جنسی و آشدن و فربه حکم اجتماعی «نادیة»کند. ولی جستجو می «نادیة»با مادر را در 
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 نوعیبهشده و متمایل «احمد»های دیگرِی بزرگ یعنی شدن به ساحت نمادین، به یکی از ُابژهوارد
های بزرگسال شده است. این مسأله نسانو عالم کودکی فاصله گرفته و وارد دنیای ا «راوی»از 

شدن از به اندوه ناشی از دور ،شود و او در قالب جریان سیال ذهنمی «راوی»باعث افسردگی 
نادیة کبرت، ألنها ترید أن تکبر، حتی إنني صرت ال أعرفها، أخاف أن »کند: اشاره می «نادیة»

 (.211: )الراوي، التا «تذهب إلی عالم الکبار وتترکني
  

    گویی درونیپیشازبانی، تک یهمرحل
 یهپس از ورود سوژه به ساحت نمادین و فراگرفتن زبان، او با کلمات، معنای چیزهایی که در مرحل

گونه تحت تسلط سازد و ایننیاز خود را مرتفع می ،کندبیان می را پیشازبانی قادر به گفتنشان نبود
گیرد. ولی مفاهیم، ساحت رمز و اشاره قرار میهای اجتماعی و آداب و رسوم خاص ارزش

زیرا با هنجارهای  ؛هایی در روان انسان وجود دارند که با زبان قابل بیان نیستنداحساسات و واقعیت
نوعی گنگ و پیچیده و بهبوده ناپذیر داللت ،اجتماعی و قوانین و مقرارت در تضاد و تقابل هستند

 یهیگانگی با مادر است. این مطلب همان ساحت واقع یا ضایع ها همان میل بههستند و منشأ آن
شود، ولی خارج حیث واقع است که هرچند سوژه با ورود به ساحت نمادین ارتباطش با آن قطع می

 ؛نیافتنی استدهد که البته بسیار دستاز ساحت نمادین به روند خود در روان انسان ادامه می
حیث واقع را درک  یهکه بتوانند این ضایعوجود داشته باشد  ممکن است موارد بسیار استثنایی

خاطر گریز از هپریشی است که بهای رواننیز در این رمان، یکی از آن شخصیت «راوی»کنند. 
کند. او ساحت نمادین و ترس از دیگری بزرگ و قوانین اجتماعی، ساحت واقع خود را درک می

کند درک می را ها را نداردیابند، ولی زبان قابلیت بیان آنیاحساساتی که در ذهن و روانش سیالن م
هایی که با ساحت نمادین در تضاد کامل هستند و در و در قالب جریان سیال ذهن این واقعیت

هایی درونی و در گوییکشد. او در قالب تکتصویر میبه را پیشازبانی قرار دارند یهمرحل
 ؛کنداشاره می هدهندهای تکانا خودش، به این واقعیتکاماًل محرمانه و سری ب ییگفتگو

ها تحت زیرا آن ؛ها عاجزندی آناها و دیگران نیز از درک فحوهایی که زبان قاصر از بیان آنواقعیت
وأنا أیضًا، شاهدت أشیاء غریبة لکنني ال أستطیع أن »زبان و ساحت رمز و اشاره هستند:  یهسیطر

یصدقوننا عندما نقول لهم أشیاء ال تدخل عقلهم، وأنا أستغرب لماذا هم أقولها، ألّن الناس ال 
یصدقون عقلهم الصغیر وال یصدقوننا، عندما ال یرید أن یصدقک الناس فال تقل لهم األشیاء التي 

 (.31: الراوي، التا) «تعرفها
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 نتیجه
های روانی ساحت یهبر اساس نظری «ساعة بغداد»شخصیت اصلی رمان  یهکاوانبا بررسی روان

 ژاک الکان نتایج ذیل حاصل شد:
نگ خلیج فارس در سال از دوران کودکی و از زمان ج «راوی»شخصیت گیری شکل  -2

الکان است  یههای روانی نظریمانند ساحت 1113آمریکا و انگلیس در سال  یتا حمله 2331
علت شرایط جنگی از یت بهاین شخص یابد.که در سه ساحت خیالی، نمادین و واقع نمود می

گرایش  ،علت افراط در میل به ساحت خیالیبرد و بهبه عالم رؤیاها پناه میجهان واقعی 
  یابد.پریشانه در رفتارهایش بروز میروان

باعث  و قانون پدر و فراگیری زبان و پذیرفتن هنجارهای اجتماعی نمادینآغاز ساحت  -1
به ساحت خیالی  و او برای جبران این خألان و خأل شود دچار فقد «راوی»شود که شخصیت می

زبان در  یهوسیلشود و احساساتی غیرقابل بیان بهحیث واقع می یهاو دچار ضایع .گرددمتمایل 
مانند و بر زبان او پیشازبانی باقی می یهد که تنها در همان مرحلیابنمی جریانذهن و روان او 

مبهم را از طریق جریان سیال ذهن و  حاالت و احساسات این «راوی»شوند. نمی جاری
 کند. اش ترسیم میهای درونیییگوتک

با  به ساحت نمادین و یادگیری زبان،با ورود یا همان شخصیت اصلی داستان،  «راوی» -3
خود آشنا  یمعشوقه« فاروق»)نامزد نادیه( و  «احمد»های آن یعنی دیگری بزرگ )پدر( و دیگر ُابژه

از  خود ها را عامل جداییآنرو از این ؛در تضاد با دیگری کوچک قرار داردشود که کاماًل می
بودگی با مادر که از یکیشوند او نتواند به آن احساس امنیتی داند که باعث میدیگری کوچک می

یل به های مربوط به آن تبددیگری بزرگ و ُابژه بنابراینبرسد. در ساحت خیالی به دست آورده، 
ری برای او سیاشوند و این مسأله اضطراب و فشار روانی بو دیگری کوچک می «راوی»حائلی میان 

شود که خود را وابسته به دیگران می تبدیل به شخصیتی خجالتی، افسرده و در نتیجهآورد؛ پدید می
 داند.در این دنیا تنها و رها شده می
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خصّیة الرئیسّیة في روایة ساعة بغداد بناًء علی نظریة  فسي للشَّ حلیل النَّ فسیة لجاالتَّ ك العوالم النَّ
 الکان

 *1عبداألحد غیبي
 2زادهمهین حاجي

 3بهمن آقازاده
 ٤وحید خیري

ص  الُمَلخَّ

 ته الّطویلة األولی "ساعة بغداد"بواسطة روای علی شهرة بالغةت حصل ةشابّ  ةعراقی ةاتبشهد الراوي ک
هذه  ةُ الراوی أعطت انتباه الّنقاد. تجذبو لجائزة بوکر العالمیة للروایة العربّیة اتمَّ ترشیحهحیث 
خصیالأساًسا نفسًیا باستخدام منهج سردي جدید ممّیز واالهتمام ب الروایةَ  فسیة قضایا الشَّ ة والبنیة النَّ

راسة الحالّیة التَّ  خصیات في القّصة. تحاول الدِّ خصیة الرئیسللشَّ فسي للشَّ هذه الروایة بناًء لة حلیل النَّ
نعکاًسا لثالثة ظهر اتو معتمدة علی المنهج التوصیفي التحلیلي علی نظریة جاك الکان الّثالثیة

خصیة واالجتماعّیة. وفًقا لنتائج البحث فإنَّ الشَّ  امزیة وحقیقیة في حیاتهمجاالت خیالّیة ور
ة  خصیة الرئیسیة للقصَّ هرب من الواقع الیومي بسبب الظروف غیر المواتیة والحرب في العراق تالشَّ

فولة ترغبة منها في تحقیق الوحدة مع جسد األم و ،غرق في العالم الخیاليتو لجأ إلی عالم الطُّ
وتصیب بإصابة الحیث  ال الرمزي وعالم القواعد االجتماعّیةن المجمبتعد تدریجّیًا تواألحالم و

 .مکتئبةو منعزلة مخلوقةصبح تنتیجة لذلك ویفقد تواصله مع الحیاة الحقیقیة، و
 

فسي، : الکلمات الدلیلیة حلیل النَّ فسیة، شهد الراوي، ساعة بغداد.جاك الکان، التَّ  نظریة العوالم النَّ
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