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 مقدمه
ـ      ي شـگرف  يخودآگاه دگرگون نة نا ي در زم  1انك ال كات ژا ينظر د آورده  يـ  پد ي را در نقـد ادب

 شـد، بـه   يه تا اواخر قرن نوزدهم اشرف مخلوقات محـسوب مـ    ك يه، انسان ين نظر ياست، بنابرا 
بنـابر نظـر   .  اسـت يگـر يوجـود د  ت خود وابسته بـه يف هويه در تعركابد ي يل مي تقليا سوژه

ف يـ افته در جامعه تعر   يت  يها هو   آن ةلي وس  به 2ها ه سوژه ك ينيد و عناو  ين، عقا ي قوان ةان، هم كال
ف از  يبـدون تعـار   .  دارند ياريها تفاوت بس    سوژه يقيه با درون حق   كاند   ييها كشوند صورت  يم
 از وحـدت وجـود جـدا        يه زمـان  كـ اند   ي سرگردان ةها موجودات ارضاء نشد    موجود، سوژه  شيپ

ـ ي بر ايوي با ظواهر دنيگروه: شتر ندارندياند و دو حالت ب     شده  سـرپوش  ين خالء بزرگ درون
ت داده، در   يـ هـا هو   ه در ظـاهر بـه آن      كـ  ينيف نمـاد  ي دوم، بـا زدودن تعـار      ةگذارند و دست   يم

 . مند گردند ران ناخودآگاه بهرهك ي بةد از چشميند تا شايآ يت مطلق برمي رضايجستجو
ط يبا شـرا ق يمار قادر به تطبيه در آن بك است ي روانيماري بينوع  psychosisيشيپر روان

 ي، سـرآغاز توهمـات    يين جدا يا. رديگ يست و از جامعه فاصله م     ي ن ي و الزامات اجتماع   يرامونيپ
 ييل عـدم توانـا  يـ  به دليداند ول ي مي آرماني جهانةستيط، خود را شايمار در آن شرايه بكاست  
ـ        يدن به اهداف آرمان   يدر رس  بر بنـا ). 12 ،2005،  گلـدر (رود   يش مـ  ي خود، گاه تا مرز جنـون پ
سنده يـ  نويشيـ پر ر ناخودآگـاه و روان يـ  از تحر  ي را نشان  وركبوف   يحال راو  ان شرح ك ال يةنظر
ست، يـ  نين اثـر هنـر  يـ  ناخودآگاه خالق اةنام يزندگ  جز خوديزين رمان چ يتوان دانست، ا   يمـ
سـر بـرد،     بـه يط مشابهيه خود در شراكند  كان  يتواند تجارب ناخودآگاه را ب     ي م يسكرا تنها   يز

م خـودِ سـوژه، قابـل انتقـال         ي مـستق  ةان بدون خواست و اراد    كه برطبق نظر ال   ك ي درون يبتجار
دن فرد در حال و     يشكر  ي زمان و به تصو    يستن مرزها كسنده با ش  ينو).10 ،1996،  كنيف(ست  ين

پ سـوپو،  يـ ليف.  داردي بـشر ك مـشتر يهـا  د بـر تجربـه  كيگذشته در بخش اول و دوم رمان، تأ      
 ،1382،  سايـ شم( اسـت    ي سرنوشت بـشر   ةدكي چ وركبوف  تقد است   ، مع يست فرانسو يسورئال

، 1372، انيـ اتوزك( از نـوع مـدرن اسـت         يشناخت  روان ي رمان وركبوف  ان  ياتوزك ةديبه عق ). 24
 ،1349،  يـي رايتك( ندك  يتر م  يكت نزد ي او را به واقع    ي راو ي گلو ي، صدا ييرايتك ةديبه عق ). 10

 ).236 ،1381، ياثيـ غ(ند يب ي دور و درخشان ميها  گذشتهي را در جستجوي راوياثيغ). 131

ماننـد   ي بيها  گذشتهيالي خيرار اعداد دو و چهار به بازساز ك با ت  وركبوف   ي، راو يد قطب ياز د 
                                                           

1 .Jacques Marie Émile Lacan) 13 ه به خـاطر  ك ي فرانسواوك روان و لسوفيف، كپزش) 1981 سپتامبر 9 – 1901 ليآور
 ). 13، 2011، هومر(رده معروف شد ك ي ساختاربندزبان يكه در آن ناخودآگاه را به صورت ك يا رساله

  ).36، 2011، هومر(شود  ي ميگانگي دچار بيا نهي آةه در مرحلك است يسوژه، انسان. 2
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 يستن باورهـا  كـ ت خواهـان ش   ي، هـدا  1ل برد يكباور ما  به). 67 ،1356،  يقطب(پردازد   ي م يبشر
ن يتـر  ي آرمـان  يت را در جـستجو    ي هـدا  روسـو، ). 72 ،1990،  بـرد ( است   يق عرفان اسالم  يعم

شتن زن كت با يسد هدا ينو يه م يميرح ).168 ،1382،  يدجواديس حاج(ند  يب ي م ي بشر يها تمدن
 ي، راو يژه منان يباور من  به). 16 ،1989،  هيميرح(ند  ك  ي عبور م  ي عشق عرفان  يها  از دروازه  يرياث
  ).1 ،2000، ولترك(  نداردماورا  بهيت، باورينها يب ل بهي و مييگرارغم آرمانيعل

  يبحث و بررس
 از . اسـت ياوكـ  گـذار روان  انيـ د بنيـ گمونـد فرو ياو پـس از ز ك ن روانيتر  مهم انك ال كژا

 .دهنـد  يب در ناخودآگـاه سـوژه رخ مـ   يـ ترت به واقع و نينماد ،ياليخ ةگستر سه  ان،كدگاه ال يد
 ،شـود  ي شروع مـ   يا نهي آ ةن از مرحل  ي نماد ة است و گستر   كيودك دوران    مربوط به  يالي خ ةگستر

جـا    از آن  ين بـشر  ياديـ  بن يازهـا ي تمام ن  خر هم خواهد بود و    از اول بوده و تا آ      واقع   ةاما گستر 
 ،ياليگسترة خ  ية وجه تسم  .ردك آن تصور    يتوان برا  ي را نم  يانيرد و شروع و پا    يگ يسرچشمه م 

 كودكـ ه  كـ  يا دوره ،ر اسـت  يماژها و تصاو  ي جهان بر اساس ا    كانه و ادرا  كودك يها يورز اليخ
مـادر   مراقبـت  ش بـه ي بزرگساالن ندارد و تمـام زنـدگ       ك چون ادرا  كيادرا ست،يلم ن كت قادر به 
 در شش   حدوداً - ن مرحله يدر ا  او   .ندك ي با او خشنودش م    يبودگ يكي دارد و احساس     يبستگ

ـ    يگس هم  ازياستنباط -يماهگ تا هجده  ا و خته از وجود خود دارد و اغلـب انگـشتان دسـت و پ
 بـدن او از هـم جـدا         ياعـضا  ن،ي آغاز كدر ادرا . دكم يرده م كش را وارد دهان     يها يباز اسباب

ن يتـر  دهيـ چي از پيكـي  ،يانكـ  الةگـستر ن يدر نخـست  .اند تيلكل و فاقد كش ي بيا ستند و توده ين
خـود را جـزو     ،  يا نـه ي آ ةمرحلـ  ش از ينوزاد پ  .شود يمطرح م  يا نهي آ ةمرحل يعنيان  كمباحث ال 

ـ   ي م ،خود2مادر يعنيل بزرگ   ك كنفيال ط ير او و محـ    يتـصو ،  يا نـه ي آ ةمرحلـ   پـس از   يداند ول
 ينوع هكپندارد   ياش م  ير خود را خود واقع    يد و او از آن پس تصو      نده يت م ياو هو  رامون به يپ
 .ديـ آ يوجود م ر خود بهي با تصويفتگي و شيشدگ گانهي بة در لحظ 3egoاگو.  استيشدگ گانهيب

                                                           
1. Michael Beard 

فـا  ي را ا  يگريدمادر در حقيقت نقش     . كند ي جستجو م  يگريامل خود را در د    كان، سوژه همواره ت   كدگاه ال ياز د . 2
ن منظـور از مـادر تنهـا    ي است و بنابر اOther يگري مادر و دةب دو واژكيل از ترك متش”m(Other)“ ةواژ. ندك يم

  . مل نوزاد استكه مكز بر عهده دارد ي را نيگريه نقش دكند، بلك يفا مي را ايه نقش مادركست ي نيا سوژه
 از  ياگـو بخـش   .  ناخودآگاه است  ةتافين  سازمان ي روان در مقابل اجزا    ةافتي ن بخش سازمان  يد، اگو مب  يدر نظر فرو  . 3
ا فهـم متعـارف در   يانگر خرد يشود و ب يل ميرون جرح و تعديم جهان بير مستقيثأه تحت تكاست  ) ناخودآگاه(د  يا

  ).4 ،1923، ديفرو(است ) اتي تمنيمحتو(د يمقابل ا
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 يكـي . ننـد ك ي مـ  يازـ بازسـ  نيت سوژه را در امر نماد     ي هو رامون او ي پ يها  و نشانه  ر نوزاد يتصو
ن حـال   ير در عـ   يامـا تـصو    «:امل بپندارد ك مستقل و    يه خود را موجود   كشود   ي سبب م  يانگار

 .رديـ گ ي خـود را مـ     ير سرانجام جا  يدر واقع تصو  ،  شود يرا با خود خلط م    يز ننده است، ك گانهيب
مـان،   يا نـه ير آ ي تـصو  يعنـ ي ن خود، ي بودن ا  يگري د يبها پارچه به  يك ين احساس خود  يبنابرا

رامـون او  ير پيان تمـام تـصاو  يـ نـه م ير سوژه در آ   يچون تصو  ).44 ،2011،  هومر(» شود يتمام م 
گانـه  ياش ب ي اوسـت و از خـود واقعـ      يت واقع ـير او هو  ـيه تصو كبرد   يـافته، گمان م  يت  يوـه
 ةل گسست رابطيدل شود و به   يف م ي تعر يگريه در وجود د   سوژ،  يا نهي آ ةمرحل پس از  .شود يم

ل جدا شده و تا ابـد در    كه از   كپندارد   ي م يا ن او و مادرش، همواره خود را سوژه       يل ب كجزء و   
ه كـ  اسـت  ني نمـاد ة گستريانك الةگسترن يدوم .ماند ي م ي باق كيودكدوران    بازگشت به  يآرزو

   ).211 ،1999، وكنسيرود( ترند ياقع وند،ه نماد آنك يزيدر آن نمادها از آن چ
ـ  يان از آراكال پـردازان    هيـ  از نظر)Claude Lévi-Strauss )1908-2009 اسـتروس  -يول
م ي تنظـ  ن و يـي  را تع  ي اجتمـاع  يها تي موقع  ساختار ناخودآگاه  هكابد  ي يم در ) مدرن يشناس انسان

ز در يـ ن) Ferdinand de Saussure )1857-1913 سوسـور  دو ننـا يات فرديـ نظر از  ونـد ك يمـ 
ست يـ  از الفـاظ ن  يدگاه سوسور زبان فهرست   ياز د  .رديپذ يمر  يثأت ني نماد ة گستر ةدي ا يريگ لكش
 خـاص  يدرخت  به، لزوماً»درخت«  واژةمثالً ،ندك مطابقت ها دهيا پديزها ي از چيا ه با مجموعه  ك

ابد ي ي معنا م  يهر واژه هنگام  از نظر سوسور     .شود ي ارجاع داده م   يمفهوم ه به كند بل ك ياشاره نم 
 از واژه و مفهوم آن است مـا را          لكه متش كهر نشانه    .ها مشخص شود   گر واژه يزش از د  يه تما ك
ان كـ ال .ابـد ي ي ادامـه مـ    رهيـ ن زنج يـ دهـد و ا    ي ارجاع م  يگري د ةشانن ز به يگر و آن ن   ي د ةنشان به

ا يـ مـدلول   ه بهكست ي نيا ا واژهي 1ل از دال كطبق نظر سوسور، زبان متش     بره  كند  ك ياستدالل م 
ل از ك متـش يزبان نظام .ستيدار ني ثابت و پايز امريد او مفهوم ن ي از د  رايز ،ابدي ارتباط   يمفهوم
 اسـتعاره و مجـاز      يانگار يكيان با   كال .دهد يگر ارجاع م  ي د يدال ه به كت   اس يياه ا واژه ي ها دال

  بـه )يشـناس روسـ   زبانRoman Osipovich Jakobson )1896-1982 وبسونكايمرسل رومن 
 ينـد و سـاختار  ك يه ناخودآگاه مطابق قواعد استعاره و مجاز مرسل عمل م       ك رسد يمجه  ين نت يا

 .ميي ما با زبان سخن بگـو      هكن  ي نه ا  ،ديگو يق ما سخن م   يز طر  ا  زبان د او، ياز د . ه زبان دارد  يشب
رج از  توانـد خـا    ي نم يا چ سوژه ين ه يبنابرا رده است، ك يزير هيچون ناخودآگاه انسان را زبان پا     

                                                           
 يفيتمـام تعـار   .شـوند  ياده م ارجاع دي مختلف در جهان ماد  يها مرجع ه به ك اند يفيا تعار يها   همان واژه ها   دال. 1
   .اند م داليشو يها شناخته م رامون ما با آنيط پيه ما و محك
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او  ه بـه  كـ  يالمـ كن  ينخـست  د،يآ يا م يدن ه نوزاد به  ك ي هنگام مثالً ،ت داشته باشد  يالم هو كمدار  
 : جاد شده استيه توسط نام پدر اك اوست يادگ خانويبخشد هنجارها يت ميهو

 ين مدار، بـرا يا.  آن هستميها  از حلقه  يكيمن  . شوم يه من ادغام م   كالم است   كدر مدار   
مـن   ... هـستم  هـا  رار آن كـ ت وم به كمن مح  ،ب شد كمرته  ك را   ياشتباهات .الم پدرم است  كمثال،  
ارث گذاشـته،   م بهيه پدرم براكستم  هيالمك يريفراگ را ملزم بهي ز ،رارشان هستم كت وم به كمح

الم را  كـ  ةريـ توانـد زنج   يه فـرد نمـ    كن سبب   يا ه به كبل ه من پسرش هستم،   كجا    از آن  نه صرفاً 
 .نمكـ  منتقـل  يگـر يد ل منحـرفش بـه  كه آن را در ش  كن است   ي ا قاًي من دق  ةفيند و وظ  كمتوقف  

  )89 ،2002، انكال(
و پس از مرگـشان      ها ن نام آن  يي تع  هنگام ي، حت ش از تولد  ي را پ  ها  سوژه تي، هو المكمدار  
ن يـ ان ا كـ ال. سكبـرع د نـه    يگو يق سوژه سخن م   يساختار زبان از طر   ن  يبنابر ،ندك ي م مشخص

 دال يـك ق يه از طرك است يزيسوژه آن چ «:ندك ين خالصه مي مشهورش چنةه را در جمل  يقض
ه خـود را    كـ  است   يني نماد ردكارك 1نام پدر  ).90 ،2011،  هومر(» شود يگر بازنموده م  يدال د  به
 كودكـ . ندكش يمدر هم   را   كودك مادر و    وحدتند و   ك يل م ي تحم كودـكز  يآم وهمـ ت يايدن به

  شدن دوبـاره بـه     يك نزد ي برا  و ندك ي م ءارضال مادر را    ي م -2 فالوس ة دارند - پدر ندك يگمان م 
ر حـس فقـدان    د فالوس داشته باشد و چون فاقد آن اسـت دچـا           ياـ ب -اش شده  گم ةـمي ن -ادرـم
 ةيـ ه بـر پا   كـ دهد   ي م ينيرش نظام نماد  يپذ  تن به  ،دست آوردن فالوس    به ي برا كودك. شود يم

ابتدا سوژه تابع قانون پدر در خـانواده و          تر، كوچكدر بعد    .ل گرفته است  كدال و قانون پدر ش    
در  د،نـ ك يچين سـرپ  ين قـوان  يـ توانـد از ا    يسوژه نمـ   .تر تابع قانون اجتماع است     در ابعاد بزرگ  
 سـوژه   ين سرآغاز انزوا  يا ،شود ي طرد م  يانكال نينماد ةخود از جامع    خود به  يصورت نافرمان 

 مـادر  دامان و   كيودك  بازگشت به  ياو همواره در آرزو    .است  واقع ة گستر  شدن او به   يكو نزد 
 ن حـال  ـيـ  در ع  يـ ول ،داده است  نينماد نيقوان ل تن به  ين دل يهم  به قاًيبرد و دق   يسر م  خود به 
ـ ين عـ يادـن نظام نميشدن از ا  خارج  موجـود  يهـا  ت او را داليـ  اسـت چـون هو  يتيهـو  ين ب

  .نندك ي مشخص ميرامون ويپ
                                                           

نـام پـدر در    .رده باشدك پدرش فوت كودكن است هنگام تولد كرا ممي ز،ستي شخص پدر ن،منظور از نام پدر   . 1
نـام    ثبت شده است،   ي بشر يخ در ناخوآگاه جمع   يه در طول تار   ك است   الزاماتي هنجارها، ن،ياصل شامل تمام قوان   

  . بوده استيخ پدر و نظام مردساالري تارين از ابتداي قوانةنندكه وضع ك چون ،اند قانون پدر را برآن نهاده
ه منظـور  كـ  بل،ستيـ  نينگينر ب،يان از قض كمنظور ال  .است ) مردانه ينماد آلت تناسل  ( بيفالوس همان دال قض   . 2

   .رود يار مك ا اصطالح فقدان بهه در تقابل بك است ينماد قدرت اجتماع
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 بـشر از آن     ي اساسـ  يهـا  ه تمـام خواسـته    كـ اسـت     واقـع  ة، گـستر  انك ال ةگسترن  يتر مهم
 ردن آنكـ ف يـ تعر ها قـادر بـه   ا دالي نظام زبان     و شود ينم نينماد گاه چيرد و ه  يگ يسرچشمه م 

 چـون در آن   ،رديـ گ ياشتباه مـ   واقع ة گستر مادر خود را با   ،  يا نهي آ ةمرحل ش از ي پ كودك .ستين
جدا  ) واقع ةگستر( خود مادر   ه سوژه از  ك يهنگام .ندك ي م ءارضا او را    يازهاي ن ةمادر هم  ،مقطع

 .ستيـ ردن آن ن  كـ  پر گـاه قـادر بـه      چيه ه كماند   ي م ي از آن باق   يا  همواره خالء و حفره    ،شود يم
  پـدر در   ةبـا مداخلـ    .آن ندارد   نسبت به  يچ شناخت ينامد و سوژه ه    يم» زيچ «ن حفره را  يان ا كال

  واقـع ة گسترة مانديباقا همان ي، 1زيچ .شود ي م يل در ناخودآگاه او متالش    كن  يا ،يا نهي آ ةمرحل
دن ركـ   و پر كيودك  بازگشت به  يم در آرزو  ي دا سوژهناخودآگاه   شود تا  يسبب م  ،در ناخودآگاه 

 دن بـه  يمحـال بـودن رسـ       اما با توجه بـه      باشد، a كوچك ةابژ ا همان ي  فقدان اي ي خال ة حفر آن
دهد تـا    يل م ك ش  در ذهن  يالير خ يصورت تصاو   ناخودآگاه خود را به    اليسوژه ام ،   واقع ةگستر

 يبـرا  يا پـرده چـون   همه كر ين تصاويا .برسدز يو ناچ يچند آن هريلذت  بهيرسازين تصو ياز ا 
 تـوهم وحـدت   وشـد ك ي، مـ يفانتز كمكسوژه با    .نام دارند  يفانتز،  نندك يال عمل م  يامش  ينما

اسـت و    واقـع  ةگستر د پسمان a كوچك ةابژ .ستيش ن ي ب يا ه انگاره ك يزيچ ند،كخود را حفظ    
ن يتـر  دهيـ چيپ،  واقـع ة گـستر در. ندك يف مي تعرa كوچك ةژاب بارا  ن سوژه   ك نامم ة رابط يفانتز

 ننـد ك يها همواره احساس مـ     سوژه. شود يمطرح م ) ريناپذ انيلذت پا  (انسسيژوئ يانكمبحث ال 
 است ي و مذهب يز عرفان ي وجدآم ةسانس تجرب ي ژوئ .اند ه از دست داده   ك وجود دارد    يشتريز ب يچ
 دهنـد  يآن نـشان مـ      بـه  يل وافـر  ي م ،تينها يآن ب  دن به ي از نرس  يرغم درد ناش   يها عل  ه سوژه ك
واره سرشـار از درد     آن هم  دن به يهاست و نرس   تينها ي ب ةنس ورط ساي ژوئ ).124 ،2011،  هومر(

 وجـود داشـته     يرـز بهتـ  يد چ يه با كم  ينك ير م كسرانجام ف  «:ديگو ي م كنيبروس ف  . است و رنج 
 وجـود  يز بهتـر يـ د چ يـ ه با كم  يباور دار   وجود داشته باشد،   يز بهتر يد چ يه با كم  ييگو يم باشد،

شه مجـال  يه اندك است  يانكده و ام  يا  آرمان، ينوع سانسيژوئ ).96 ،1996،  كنيف(» داشته باشد 
 يافتنيـ ن درد است چون دسـت     ،تينها ين ب يا . است يافتنين  دست ي ول ،دهد يتصورش را به ما م    

 ةـلـ يوس  انـسان بـه    يشگيـ  هم ي مطلـق ارضـا    ييبايل و ز  كز آن از تصور آن      ياست و لذت ناچ   
   .شود يحاصل م يزـفانت

                                                           
 ناشـناخته  ه نشان مجهـول و كرد كرا انتخاب  a كوچك اي چيز، نام ابژةج ن خود به  ي واپس ينارهايان در سم  كال. 1

  . استبودن خالء دروني سوژه 
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 ها ل دادهيتحل
ـ در ا  .وحـدت اسـت     بـه  يل چنـدگانگ  ي تبـد  يتـالش بـرا    ورـكـ بـوف   داستان    ن رمـان،  ي

ـ ه در نهاكاند    زن يك ةنديز نما ي مونث ن  يها تي مرد و شخص   يك ةندير نما ك مذ يها تيشخص ت ي
 پارچـه اسـت    يـك  لكـ ل  كيهـدف داسـتان تـش     . ند وجود يك ة مردانه و زنان   ةز دو جنب  ين دو ن  يا
 سانسيـ ژوئ  در ييلذت غا  دن به ي سوژه رس  ي است هدف اصل   معتقدان  كال ).27 ،1382،  سايشم(

 هـا بـه    شـوند و روح آن     ي پژمـرده مـ    ي فرد يها تفاوت،   واقع ة گستر ها به   سوژه يكيبا نزد  .است
 ةهمـ  .انـد  گانه در ناخودآگاه خود برآمده    ي ي هدف ي در پ  يشود چون همگ   يـتر م  يكدت نزد ـوح

شـوند و    ي زدوده م  ، است ي فرد يها  بر تفاوت  يدكيأه ت ك ني نماد ة گستر يها تيمرزها و محدود  
ـ نها دن بـه  ي رسـ  يآرزو .برنـد  ي مـ  يپ،   وحدت يعني خود   يقت وجود يحق به  و  يت خوشـبخت  ي
  . شده استي تلخ بشريها جاد تجربهين هدف موجب ايا ل بهيها در ن  سوژهيشگي هميامكنا

اش  شـده   گـم  ةمـ ين دن به يبرد تا با رس    يسر م  اته به كا ل ي يري وصال زن اث   ي در آرزو  يراو
 ةانگـشت سـباب    گوناگون   ي داستان در جاها   يها تيشخص .ش خود را آرامش بخشد    كروح سر 
 و وحـدت بـا     يا نهي آ ةمرحل ش از ي پ ةدور  بازگشت به  يبرارا  ها   ل سوژه يه م كند  كم يخود را م  

 ة گـستر ةندياته نماكل .زار استيب ني نماد ة گستر ني و قوان  ي از روزمرگ  يراو .دهد ي نشان م  مادر
 و درهـم  گزمـه،  راغ، ،ير ريـ ب نظيـ  دور و غريهـا  بـردن واژه  اركـ   بـا بـه   يراو .است نينماد
 يو .شدكـ  يم ريتصو ن بهيشي درخشان پيها گذشته  بازگشت بهي برا را سوژهيانوس آرزو يدق
 ي هـر سـوژه در جـستجو   ،انكـ  از منظـر ال ،ابـد يامل ك تا ت ،گردد ي خود م  ةشد  گم ةميدنبال ن  به
 خـود   يافتنين مل دست ك م ةميدنبال ن   جدا شده به   نيگاه نخست  هكياز ت ه  ك يا سوژه .است يگريد

 .پله دورتر قـرار دارد     يك چون خواست او همواره      ،رسد ين هدف خود نم   يا گاه به  چياست و ه  
 ن امـر بـه    ي از همـ   ي ناشـ  1شي انسان با درون خـو     ييازدواج جادو  هن،ك ملل   در آداب و رسوم   

 ة گـسترِ ين دوگـانگ يـ  اليتبـد  ي براي راويانگر آرزوي ب، عدد دو بريد راوكيأت .وحدت است 
 .ه اسـت   وجود نداشت  يدوگانگز  ين خلقت   يها در اسطوره  .است  واقع ة گستر يگانگي به نينماد

 ونـگ ي.  اسـت   وحـدت  يمعنـا   بـه  2موندوس  اونوس يات جهان انسان همواره در آرزو     يدر ادب 
                                                           

هـا،   شيشاند از جمله كاهنان، كـ      ردهك يامل ازدواج نم  ك مردان   ي،ريهن اساط كنش  ي ب ي بر مبنا  ييازدواج جادو در  . 1
 تانترا انسان بـا خـود   يقت هندوين در طر يامل هم نر باشد و هم ماده، بنابرا       كه موجود   كن بود   يمال مفروض ا  كو  

  ).35-34 سايشم(مان انسان كامل است به وجود آيد ه هك يند تا فرزند روحانك يازدواج م
ه باشـد در    كـ  يلكهـر شـ    ه خود به  ت ناخودآگا يها در فعال   تمام انسان نظرية يونگ دربارة جهان وحدت،      طبق  بر. 2

  ). 38، 1382، سايشم( و وحدت هستند تيل كجهت وصول بهآرزو و در
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)Carl Gustav Jung 1875-1961ت ناخودآگاه يعال فه ويپوه ك است معتقد) يسيسوئاو ك  روان
  ). 38 ،1382، سايشم( استموندوس  ان ناخودآگاه اونوسياز نظر او پا، در جهت وحدت است

ـ  يمـار ي ب وركـ  بـوف  يراو . است راموني او از الزامات پ    يزاري ب انگريب ي راو ييتنها  ي روان
 بهـشت  هكـ  خالصه شـده     ييايت آوردن دن  دس  در به  ي و ةوب شد ك سر يه تمام آرزوها  كاست  
 يهـا  عقـده  دن بـه يمانـد افـسوس نرسـ    ي ميه باقك يزيت تنها چ ي انسان است و در نها     ةشد گم
  .  ثبت شده استي بشريه در ناخودآگاه جمعك بل،ه نه تنها در روان اوك است يا شده وبكسر

. )32 ،1978،  لمنيهـ ( اسـت  »مـن « رياربرد فراوان ضم  ك وركبوف  ات مهم در    ك از ن  يكي
، ياثيغ(  همه است  ي برا يا ندهي نما »من «ير فاعل يه ضم ك ه داد ركتذبارها   ،يشاعر فرانسو  ،رمبو

سـوژه در   .ه اسـت يـ  قابـل توج   يسـادگ   بـه  يانكـ م ال ي بـا مفـاه    ريضـم ن  يااربرد  ك ).23 ،1381
ن يـ و اانـد   شيخـو مل ك ميز در جستجويگران ني د ،گران است ي د ش در يامل خو ك ت يجستجو

ل كن مـش  يتـر  مهـم  ل بـه  ي تبـد  ،يامل از زندگ  كت  يه فقدان رضا  كابد  ي ي ادامه م  ييره تا جا  يزنج
 ،وركـ بـوف   ر من در    يضم . دارند كاه خود درد مشتر   ها در ناخودآگ   تمام سوژه . شود يت م يبشر
 خـود   ةنـد ي تنها نما  ي ندارد چون و   يام در رمان ن   يراو . سرگردان است  يها  تمام سوژه  ةندينما
   ).25 همان(ست ين

دگاه يـ  از د هكـ  ي تلخـ  يزنـدگ  ،گذارد يم ني نماد ةگستر پا به  يراو در بخش دوم داستان،   
 فقـط   اتهكلبا   هكن است   ي بر ا  ي راو ةاز انداز ش  يد ب كيأت ،بارز ةتكن .ت است ين واقع يها ع  رجاله

 ي فراموشـ  يي توانـا  او .نـد ك او را پـر      ي خـال  يرده تـا جـا    ك ازدواج مادرش   اهت با خاطر شب  به
ـ يگرا الت همجنسي تما ،خود در ناخودآگاهش ندارد    مادر با را   خاطرات خوش گذشته    ي راوةان

 بخـش  نيـ اداسـتان   .استخواهر و مادرش   به اوادي شباهت زلي به دل زياته ن كرادر ل  ب نسبت به 
 يمـار ي بيه راو كـ  از آن اسـت      كيت حـا  يـ ن نـوع روا   يا . دارد ي نظم خاص  ،ين چندپارگ يدر ع 
ـ     .  از آثار آن اسـت     يب زمان يپاره بدون ترت   ع پاره ي دارد و وقا   يروح ن يـ  ا يريـ گ يخواننـده بـا پ
ر يـ پ. خ است ي مرد تار  يرمرد خنزرپنزر يپ .شود يشتر آشنا م  ي ب ي راو ةخورددادها با درون سر   يرو

 ساخته، همواره لبخنـد   يسپر خود   يقي درون حق  ةشد  گم ي را در جستجو   يه عمر ك يا باتجربه
 خـود را    يه تمام زنـدگ   ك است   ير راو ي نظ ييها  در حال تمسخر سوژه     و دارد بر صورت    يتلخ
  . ندارد  آن وجودي برايانيه پاكروند  ي ميا  تجربهيدر پ

ش كـ  رمرد نعشيپ .اند  سوژهيك ة زنانه و مردانة دو جنبوركوف ـب ياـه تي شخص يگـهم
ـ     اسـت  ي و خود راو   عمو پدر، مدان، قل يرمرد رو ير پ يمثل تصو   را خـوب    شا ـه چـون راه خان

 يهـا  يژگـ يو ).86 همان( شود ي ميرمرد خنزرپنزريپ ل به ي تبد ،يراو ان رمان، يدر پا  .شناسد يم
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رمرد ي و پ  يرمرد خنزرپنزر ي مشابه پ  ييها  لباس  او يعمو . هم است  دو مثل  و پوشش آن     يظاهر
 يـك ...  ردهك قوز بود يرمرديپ ميعمو«:  خود است  يه عمو يار شب ي بس يراو .دارد قلمدان   يرو

 مـن  .ق افتـاده باشـد    د ةنـ يآ يرو مـن  سكع هك نيا مثل ،داشت من با كمضح و دور شباهت
 يپـدر راو  ).12، 1356، تيهدا(» ردمك يم ن جور تصوري خودم همشيپ را پدرم لكش شهيهم

 ي پايرمرد خنزرپنزري حاالت پ  قاًي دق استفاده از مواد مخدر    هنگام   ي و راو  نديقلو  او دو  يبا عمو 
 يپنـزر رمـرد خنزر يپ . استيرپنزررمرد خنزي از قصاب و پيبكي ترياورحاالت  .بساط را دارد

 و يريـ  زن اثيهـا  يژگي وي راويمادر واقع . استي خود راوراي زاته حشرونشر داردكدائم با ل
 شـباهت   ،اتـه كا همان پدر ل   ي ي راو ةعم شوهر. اته است ك و ل  ي مادر راو  هيدا .اته را داراست  كل
اتـه ازدواج   ك بـا ل   ي راو .ز هـست  يـ  ن ياته مادر راو  كمادر ل  . دارد يزرـپن رمرد خنزر ـيپ  به ياديز
ـ يقـت راو يدر حق .ه خود اوستيند چون شبك يم ـ   ،شـ و زن  يـك  ة دو صـورت زنانـه و مردان

 يا تجربه است، نينماد  او از اجتماع   يي جدا يل اصل يدل،   واقع ة گستر  به ي راو يكينزد. اند سوژه
 ي بازســازي و بــرا خــودشتريــ شــناخت بيبــرا يراو .يـ و شخــصيـذهنــ ار نــاملموس،يبــس

 دوبـاره بـر آن   يند تا مـرور ك ي ميخودش معرف  قت به ياش و در حق    هيسا خاطراتش خود را به   
  .چه بر او گذشته باشد

ه يه شـب  كـ  ين مردم يا ا يآ «:نددا يم تمسخر خود    يب برا ي فر ي نوع را ني نماد ة گستر يراو
ا آنچه يآ ... ستند؟ي گول زدن من ن    ياجات و هوا و هوس مرا دارند برا       ي احت ه ظاهراً كمن هستند   

» دارد؟  فـرق  يلـ يقـت خ  يه بـا حق   كست  يسنجم سرتاسر موهوم ن    ينم و م  يب يم ،نمك يه حس م  ك
 يابي   دست يبرا .هاست دارد   آن چه در ذهن رجاله     ي ماورا يفي تعر  او يبرات  يواقع. )10 همان(
ها بگسلد    رجاله ياي خود را با دن    يوندهاين پ يد آخر ي با ،دي جد ياين دن يا ةدربارشتر  ي ب يآگاه به

گونـه تعلقـات     ه فاقد هـر   كبماند   ي باق يا  نهد تا تنها سوژه    ينارك بنده را به  ي فر واهر ظ يو تمام 
دن ياز نرسـ  ي درد ناشـ ،ت پنهانيواقع .تر است ي واقعي راوي برايتيار از هر واقع  كن اف يا .باشد
گـر زر و    ي د يپس از احساس لـذت واقعـ       . است يافتنين دست) ريناپذ انيلذت پا ( سانسِِِيژوئ به
 چـون همـواره     ندك ي م ك از آن صحنه ادرا    ي موقت يرياو تنها تصو   . ندارند ييها معنا  ور رجاله يز

ه كرسند   ين باور م  يا ها به  سرانجام سوژه  ،كنيبنابر نظر بروس ف    ، اوست ةطيپله فراتر از ح    يك
انـد   دهين باور رسيا  اما به،نندك ي را مشاهده نميزيها چ سوژه .هستها   آنك دري فراسو يزيچ
 ).35 ،1996، كنيف( نندك توانند آن را فراموش يگاه نم چيدارد و ه جا وجود  آنيزي چه حتماًك

 نيهمـ  عاشـق  نفـر  دو شهيهم ايآ «:ت مطلق داردي رضاسبك به يبيل غر يبشر همواره تما  
 داشته وجود ها آن انيم يمرموز ةرابط هك بودند، دهيد را گريد يك سابقاً هك نندك  ينم را احساس
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 سكـ  بود نكمم ايآ را، سك  چيه عشق اي و خواستم يم را او عشق اي پست يايدن نيا در است؟
هـا   ه سـوژه  كـ  انـد  يي هنرها ي و نقاش  يقيموس ).15،  1356،  تيهدا(» ند؟كر ب يثأر من ت  د يگريد
ه چـرا موضـوع تمـام       كـ دانـد    ي نمـ  يراو .برنـد  يـاه م ـها پن  آن  به ييداـ از درد ج   يي رها يارـب

رمـرد بـا    ياو پ  ،ين لحظـات خودآگـاه    يدر واقع از نخـست     . بوده است  يكي همواره   شيها ينقاش
ند ك ي ميني سنگش دوشيت مطلق همواره رو   ي رضا ر فراق يناپذ ه درد تحمل  كهاست    قرن ةتجرب

ه كـ تـر آن     جالـب ،  نـد ك يبر او جلـوه مـ     ه  ك است   سانسيژوئ،  يفانتز اهي س ة در جام  يريو زن اث  
 ش بـه ي خـو  ي عمو ةواسط ها را به    از آن  ي تعداد ي دارد و حت   ياريداران بس ي خر ي و يها ينقاش

 سـوژه را  ين نقاشـ يا .ت استيان بشرين درد مي ا كاشترا از   يارزـه نشان ب  كند  ك يهند صادر م  
بهـشت   يفـانتز   خواهـان داشـتن    هكـ ل است   ين دل يهم زد و به  اندا ي م وهشك باش ةاد گذشت ي به
  . ه استشد گم

لـوفر  ي گـل ن ،ر آن نشـسته يـ ه زكـ  يرمرديپ ر درخت سرو بهي در نمود نخست ز   يريزن اث 
ه كـ دهـد    ينم رمرد اجازه يپ گاه به  چي ه يريرمرد و زن اث   ين پ ي آب ب  ي جو .ندك ي تعارف م  يبودك

ـ      يرمرد رو ي پ . داشته باشد  يري اث ةن فرشت ي با ا  يتماس ه در  كـ خ اسـت    ي تـار  يوع قلمـدان مـرد ن
آن نخواهـد   گاه بـه  چيه ه كن است   يانگر ا يها ب  ن آن يبرد و مانع ب    يم سر  وصال به  ةهودي ب يآرزو
 بـا  ةدـنـ يعنـوان نما   بـه  و  از او را در ذهن خـود بپرورانـد         ي ذهن يتواند تصور  يد و تنها م   يرس

دوران   بازگشت بـه ياش را برا   يل جاودان يود م ـ خ ةدن انگشت سباب  يبا جو  ،ها  تمام نسل  ةتجرب
ان باستان نشان مـرگ     يراني ا بود در باور  كلوفر  يگل ن  .دهد ينشان م  مادر ت دامان يحما و   كيودك

ن يه بـاالتر كـ نـد  ك ي مـ يادآوريـ او  رمرد بهيپ ن گل بهي با تعارف ا  يريزن اث  . است يو سوگوار 
شـده   گـم  زيـ چ د و تا ابد در حـسرت آن  جز مرگ نخواهد بو   يزيت چ يرنج انسان در نها    دست

 ش،يبـو  رنگـش،  ش،يهـا   چـشم ةشـرار  «:شناسـد  ي را مـ يريرباز زن اث  ي از د  يراو. ماند ي م يباق
ن در عالم مثـال بـا       يشي پ يه روان من در زندگ    كن  يمثل ا  آمد، ينظر من آشنا م    اتش همه به  كحر

حـس   ).14همـان  (» ده باشـم  او بـو   يـك  نزد ين زندگ ي در ا  يستيبا يم... جوار بوده    روان او هم  
 . او داردكيودكـ شه در دوران يـ  ريريه زن اث كدهد   يم  نشان يريزن اث   به يكير نزد يناپذ اجتناب

  . آورد ينم خاطر  آن را بهي اما چگونگ،ردهكده و حس ين ديش از اي پيين زن را جاياو ا
 هـم  در بـه  ـــ پ با ورود و دخالـت       ،يا نهي آ ةش از مرحل  يز با مادر پ   يبرانگنيدت تحس ـوح

رده او كـ   را سـلب كودك مقاومت   يراحت تواند به  ي م و مظهر قدرت پدر است      ،رمردي پ .زدير يم
آور  چندشةخند .سازد  جدا،شود يمه نش پاسخ داديادي بنيازهايتمام ن ه در آن به   ك ييايرا از دن  

 :دهـد  يمـ خاتمـه    يگرين سوژه و د   يري ش ةه به رابط  ك است   ييواليادآور ه ي يرمرد خنزرپنزر يپ
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 ).15همـان  (» ردكـ ان ما را از هم پاره      ي م ةرابط  مشئوم ةن خند يا -رمردي پ ة و زنند  ك خش ةخند«
 ينه راهـ گو چيه هك است يا ن ناشناختهياو از سرزم  . ندارد ي ماد ياي با دن  يونديچ پ ي ه يريزن اث 
ابطـه و  ا ريـ ن دنيـ  ايزهـا يتوانـست بـا چ   ياو نمـ  «: نـدارد ي سرگردانةرين جزي ارتباط با ا  يبرا

 ة چـشم  يك از   يستيداده با  يسوانش را با آن شستشو م     يه او گ  ك ي آب مثالً - داشته باشد  يوابستگ
ـ يريـ زن اث ).16همـان  (»  بـوده باشـد  يزيا غار سحرآميفرد ناشناس و  منحصر به  امـل  ك ة نمون

 :شـود  ي توام با پرستش را موجب مـ ياندازد و حس يلرزه م  را بهيه زانوان راو  ك است   يوجود
و فقـط   ها داشـتم     ن چشم يا اج به ي من احت  يول ... ردكد  يه حس پرستش را در من تول      كو بود   ا«

همـان  (» نـد كم حـل ب ي را بـرا ي الهـ ي و معماهايالت فلسفك مشةه هم ك بود   يافك نگاه او    يك
 يازهـا ي بـرآورده شـدن تمـام ن    منبـع  چون،است مادر  سوژه در نظر او همان ةشد گم ةمين ).16
 تنهـا بـا   ييلـذت غـا  جـستن  ند ك ي تصور ميه راوكن روست يور بوده و از ا    د ي در زمان  يراو

 . سـوژه اسـت    يسرشار از فقـدان بـرا     ،  ني نماد ة گستر آغاز. سر است يت م ي طفول ةدور رجوع به 
 مـشابه   يا  تجربـه  ةان خود تشن  يپا ي ب ي و شاد   درخشان مادر  يها  چشم ة خاطر يادآوري با   يراو

ـ   يشور ناش . سر شده است  ي م يري زن اث  يها  افسون چشم  ندينون با د  كه ا ك است ن يـ  ا ة از تجرب
  نـدارد و تنهـا  ي وجود واقعـ يريرا زن اثيز، آورد ي دوام ميوتاهك مدت ي تنها برا  ،دار دوباره يد

 ياز زمـان  ردم،ك ه او را گم  ك ياز وقت  «: است سانسيژوئ يالير خ ي تصو ة شد يپك ة و نمون  يفانتز
 ده شـد،  يشكـ  سرب جلو من و او       ينيسنگ  روزنه به   بدون ك سد نمنا  يك ن،يوار سنگ ي د يكه  ك

 يقيف عم كياگرچه نوازش نگاه و      .هوده و گم شده است    يشه ب ي هم يم برا يه زندگ كردم  كحس  
  ).16 همان(» م نداشتي برايطرفه بود و جواب يكدنش برده بودم يه از دك

بـشر از آن     ي اساسـ  يازهايه تمام ن  ك ييجا است،  واقع ة گستر  از ي ذهن ي برداشت يريزن اث 
ن آرزوها را در ناخودآگاه خود      يد سرزم ي با يراو ،آرامش  به يابي  دست يبرا .رديگ يسرچشمه م 

گرفتـه در    لكش يفانتز يريبا و اث  ي ز ةتواند جنب  ي نم يالمكچ  يه. ندير درخت سرو بنش   يابد و ز  يب
د و  يـ  را د  ين خـواب  يق رفت تا بشود چنـ     ي عم يليخواب خ  د به يبا «:ندكف  ي را توص  يذهن راو 

ـ    جاودانه را داشت،ي زندگيكم كم حيوت براكن س يا شـود   يـد نمـ ـچون در حالـت ازل و اب
 درشـت،  يهـا   خودم را پشت چشم   ي زندگ كن لحظه تمام سرگذشت دردنا    يدر ا  ... رف زد ـح

د روح  يشا «: است ي خود راو  ،وزهكنقاش   ).19-18همان  (» دمياندازه درشت او د    ي ب يها چشم
» ار او در آمـده بـود      يـ اخت رده بود و دست مـن بـه       كدن در من حلول     يشكوزه در موقع    كنقاش  

ن دو يـ  چون ا،ار سخت استيگر بسيد يك قلمدان از يوزه و نقاشك ي نقاشكيك تف).32همان  (
 سـوژه  يـك مقصود از .  مختلف استيخي تارة سوژه در دو دوريك يقت اثر هنر يق در ح  نقش
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 ةبـا مـشاهد   . دنـد  روح واح  يـك  هماننـد    ي ول ،ند متفاوت يها از لحاظ جسمان    ه انسان كآن است   
ام دوباره جلـو چـشمم مجـسم         ي زندگ يها يتمام بدبخت  «وزه و قلمدان  ك ي رو يها تشابه نقش 

ره شده بودنـد    ياو خ  وزه و قلمدان به   ك ي شده رو  يحاال دو جفت چشم نقاش    ). 32همان  (» شد
ده بود حـاال درسـت مقابـل او    رك دفن هك را ييها چشم .ردك يچندان م  را دو  ين عذاب راو  يو ا 

 ل برداشـته شـده بودنـد       اصـ  يه از رو  كـ  ييهـا  ن نسخه يوجود آمده بودند و ا     به يفانتز توسط
ن ي نفر نقاش نفـر    يك زده، كنفر نقاش فل   يك «ارتر از خود او بوده،    يد بدب ي شا يرنج نقاش  دست
  . ه بودنداو زل زد حاال به و )33همان (» ساز بدبخت  قلمداني نفر رويكد يشا شده،

مـن فقـط   « :از اسـت يند نك ينوشتن م  را وادار بهيه راوك يزيتنها چ تاب،كدر فصل دوم 
ـ  من محتاجم، ،سمينو ي شده است ميم ضروريبرا عجالتاًه كنوشتن  اج بهين احتي ايبرا ش از يب
همـان  (»  خـودم ارتبـاط بـدهم   ةيبا سا  خودم،ياليموجود خ ار خودم را بهكه افكش محتاجم يپ

 ك خـش يوـجرعـه در گلـ    خـود را جرعـه    يه شراب تلخ زنـدگ    كرد  يگ يـم م ي تصم يراو .)36
ت بغـرنج   يـ خواهد موقع  يم). 37همان  (»  من است  ين زندگ يا «:دياو بگو  اند و به  كاش بچ  هيسا

 دور و دراز يل آرزوهاك ةندي در واقع نمايريزن اث .اش بشناساند هيسا به  واقعةگسترخود را در
 يسوژه برا ،  ندك ي ناخودآگاه فوران م   ةال فروخورد يه ام ك يزمان. )45 ،1382،  سايشم( بشر است 

ن يـ ا .ابـد ي ييار مخـرب رهـا  كـ  افبرد تا از شرّ ي پناه مي مختلفيارهاك  خالء درون بهردنك پر
ن يـ در ا« :نـد ك را خلق ي ادبياركتواند شاه يش ميپر  روانةسندي نويكه ك است يدرست زمان

 وسـواس خـود پناهنـده    يـك  به  خود،ي زندگيادت قوـ عيك بهس ـك ور مواقع است هرـج
  بـه  ياركتوانـد از خـودش شـاه       ي مـ  يقي نفر هنرمند حق   يكه  كن مواقع است    يدر ا  ... شود يم

صـدد    در،يري زن اثيها دن چشميشك ي با تالش برايراو ).22، 1356، تيهدا( »اورديوجود ب
 ةرفت خواب  بهيها چشم يا  لحظهي برايريثزن ا .ن لذت مافوق بشر استيا يفانتز اشتننگاه د

 او داشته باشد تا با     يها  از چشم  يريتواند تصو  يه تنها م  ك بفهماند   يراو  به د تا يگشا يخود را م  
 از درد و رنج فراق      ييه تنها راه رها   كند  ك ي او را متوجه م    سر برد و    خود را به   ي آن زندگ  ةخاطر
  . مرگ است سانسيژوئ

اد او خـوش  يه با ك يالي چون خ،شود يتر م مفهوم ي بي راويزندگ ،يريپس از مرگ زن اث
 همـان ( » داشـت؟ يا دهيـ  من بعد از او چه فاي زندگاصالً ،كدر من به«: گر وجود نداردي د،بود
 تمـام   ةنـد ي اسـت نما   يريـ  دفن زن اث   ةر درخت سرو نشسته و آماد     يه ز كرده  ك رمرد قوز يپ). 24

ق ي را تـشو يهـستند و راو   واقعةگستر دفن تمام خاطراتصانه منتظر يه حرك است ييها رجاله
 راه فـرار  يـك قصه فقط « .نندك يها م ر رجالهي دون و حقيو زندگ ني نمادة گستربازگشت به به
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 ها قادر به  آن سوژهكمكه با ك است يفانتز قصه همان .)49 همان(» ام استك ناي آرزوهايبرا
اته كه لك يهنگام .بشان شودي نصي هر چند آنيتا لذتشند يدر ذهن خو سانسيژوئ يرسازيتصو

 ه او را بالفاصـله بـه  ك باالتر از آن ي چه لذت او مرگ است يآرزو ند،ك ي را نوازش ميسر راو
مثـل   ... ن مـن يآمده بود سر بـال  ... دخترم :ام گفت هيدا« :اندازد ياش م كيودكاد دوران خوش ي

اش در همـان لحظـه   كـ دار شده بود، ي در او بي مادريا حس پرستاريگو ،داده يان مكبچه مرا ت
م يـ دا شد، يتر از قبر م يكتر و تار  من تنگيه هر دم براكن اتاق يدر ا «).49همان (» مرده بودم
 خـود را  ي زمان معن،ه در گور استك يسك يبرا ... آمد ي او هرگز نميراه زنم بودم ول چشم به

گاه  چي هيه راوكت ـن اسيه اـتكن). 50همان (» ودارم بك و افي زندگةن اتاق مقبريا ،ندك يگم م
  واقعة گسترورود او به. ستنديش ني بيريرا تصوي ز،رسد ين زنان خداگونه نميدام از اك چيه به

ش در بـستر  يپـر   روانيمـار يعنـوان ب  ه او بهكشود  ي آغاز مي از زمانقاًيتاب دقكل دوم   ـدر فص 
   . اوستيفيلك و بالتني نمادةگستر  او ازيين امر سرآغاز جدايه همكافتد  يم

شتر ي بيزي چيريه زن اثكن است ي اگرنشان  بدون مقاومت،يراو  بهيريشدن زن اث ميتسل
ن اسـت  يـ  فراتر و دورتر از ايزي چيواقع سانسيوئژ ست وي نيالي خيريا تصوي ي فانتزيكاز 
ـ يقـ يحق سانسيـ ئژو دن بهي رسيي توانايراو . داشته باشديآن دسترس  بتواند بهيه راوك ش ي پ
 ذهـن او از  ة شدير بازسازي مانده تصاوينج عزلت  باقكه در ك يزيتنها چ .داردن خود را يرو

ن جهـان   يـ  و مطلـق ا    يقت واقعـ  ي حق ي در جستجو  او.  است يافتنين ن و دست  يريت ش يآن واقع 
 يت ابـد يـ  از واقعياليـ  خيرسازيتصو تن به  مطلوب،ة در مصادرييل عدم توانايدل  و بهاست

  . شوند ياته در ذهن ناخودآگاه او مجسم مك و ليريدو صورت زن اث ه بهكداده است 
 ذهـن   يها يرسازيتصو اته به كشتن ل ك و   يريناگ در دهان زن اث     ختن زهر مار  ي با ر  يراو

ه مثل خوره   ك يتيواقع. دهد ي قرار م  يت مطلق زندگ  ي را در برابر واقع    دهد و خود   يان م يخود پا 
 ةـليوس ت به ين واقع ي همواره از مواجهه با ا     يتراشد و راو   يم خورد، ينزوا م روح را آهسته در ا    

 - خـودش -اش هي با سايف راويلكتاب تكان ياته در پاكن ل شتكبا   .رده است ك يرار م ـ ف يانتزـف
 يايـ ن دريـ چاره در ايوم و بكمح«ه ك يوركست جز بوف سرگردان و يچ ن ياو ه ،  شود ي م نييتع
 ةنـد ينما ل بـه يتبـد  و )85همان (» م فرود آوردهي و هوس امواج سر تسليان در مقابل هو   يپا يب

 ين صـدا ين گوارا عـ ي مثل طنييصدا ،اتهكلشتن ك امهنگ .شود ي مي بشرة سوختيها تمام نسل
 خـوش  يآهنگ ،)84 همان( »نك؟ شال گردنتو وا ياومد« هكآورد  يخود م اته او را بهك ليبچگ
 و از   ين زنـدگ  يادي بن تيواقع ل به ي ن يبرا .ده بود يق شن ي عم ي آن را در خواب    در گذشته  يه راو ك
و  نيه نمـاد پوشـش و دال نمـاد   كـ  -گردن را الـد شيبا ،)اتهكل( ي تصورات واهةن بردن هميب
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د پـس از    ـ بعـ  ةو در مرحلـ    خـت يدور ر  -شود يف م يها تعر  ه سوژه با آن   ك است   يتمام تعلقات 
ـ يها يفانتز  تمامةنديه نماكاته را كد ليبا  ،يرـيشتن زن اثك  ي ظـاهر يخوشـ  مـصرف و دل  ي ب

 جز درد يزيه چك برد ي پ بتوانن جهانيت مطلق ا يقت و واقع  ي حق عمق ان برد تا به   ي از م  ،است
 . ستين تينها يب سِسانيژوئ  از فراقيو رنج ناش
 يهـا   چهـره  يها از نظـر راو     رجاله .ها ندارد  درون سوژه   به يها توجه   رجاله ني نماد يايدن

 يهـا در زنـدگ   ه اهـداف آن كن يل اي هستند به دل يكي يهمگ .اند  پول و شهوت   ي در پ  يصيحر
  بـه  يختـه و منتهـ    يدنبال آن آو    مشت روده به   يكه  ك دهن بودند    يكها    آن ةهم «:سان است يك

 يي رهـا ييها  مرگ از دست رجالهكمكدوار است با ياو ام ).52همان ( »شد يشان ميآلت تناسل
هـا    بـا رجالـه  اد اويـ  زةفاصـل . ننـد ك يم مـ كر شيم و زك شارضاءا صرف  ريه تمام زندگ  كابد  ي

ان ـ دوران درخـش   يادآورـي سببه  كشود   ي آشوبگر درون م   ياي با دن  يوتر   قيوند عم يموجب پ 
 يدهايـ  قةه از همـ كـ ردم ك يحس م ...ام تر شده كتر و سب كه چاالكردم كحس « : استكيودك

ن ي همـ ،شـدم  ي آزاد مـ يتيلؤور بـار زحمـت و مـس   يـ ز هر وقت از يدر بچگ ... ام  رستهيزندگ
 را به نين نمادي قوانتيلؤوه بار مسكست ي مجبور نگري ديي گو).52همان ( »ردمك يت را مكحر

 . اسـت  واقعة گستراش به يجي و ورود تدرني نمادةگسترخروج او از  ن سرآغازيا .شدكدوش 
 و وحـدت بـا   كيودكـ  د به يمطلق با ت  يآوردن رضا  دست  به يه برا كر است   كن ف ياو هنوز در ا   

د تا شو ي دور ميها دامان گذشته  دست به،سانسيژوئبه ل عدم وصل يدل  بهيراو .گردد  بازمادر
 بـود  ي قويقدر  آن بهيبو   داشت،ي مخصوصيجا بو ني ايها اهيگ «:ن دهدكيدرد فراق را تس

بازگـشت   ين همان فانتزيا ).53 همان(»  خودم افتادمي بچگيها قهياد دقي ه از استشمام آن بهك
  . اته استك لكيودك با يپندار ذات گذشته و هم به

: شـود  يمـ  بـدل او   بهرسد و    ي م يپنزر رمرد خنزر ي مشابه پ  ةتجرب  به يان داستان راو  يدر پا 
 ك ترسـنا يريوـنگـرد تـص   يپرده مـ   ه به ك يهنگام ).62همان  (» ود؟ـا گذشته در خود من نب     يآ«
ر را ين تـصو يـ  اييگـو . زنـد  ياو زل م رمرد بهين پير ايشود تصو ياقش مهرگاه وارد ات .نديب يم

همـان  (» ده بـودم  ين صورت را د   ي هم يه در بچگ  كن بود   يمثل ا  «:ده است ين د يش از ا  ي پ ييجا
 ي جدا و موجبات بـدبخت ه او را از مادرك دال پدر است ،ي راوكيودكر آشنا در   ين تصو يا ).64

 ك وهمنـا  ياتورتيكل مهربان با دخالت د    ك از آن    يي جدا كولنا ه ةخاطر .است دهركاو را فراهم    
ر او از خود يتصو نگرد، ينه ميآ ه بهك يهنگام. تن اسي نمادةگستر  آغازةدر ذهن او همان لحظ

نه و  ياش در آ   يرامونيط پ يطبق مح برد او   يبت تولد صورت جد   يهر پر ين تصو يا. تر است  ياو قو 
 .اسـت  يا نهي آةد او پس از مرحليت جدين هوييژه در تع سويراموني پيها  بر نقش داليدكيأت
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   .ق دهديرامون تطبي پيايتواند خود را با دن يگاه نم چي هيو
 بـا  نيادامر نمـ   خود را دريه تمام زندگ  ك نشانگر آن است     يرمرد خنزرپنزر يپ ةهنكبساط  

عنـوان   اه با او بـه     ناخودآگ ةل رابط يدل د به ي شا ،ديستا ي او را م   يراو .رده است ك ي سپر ياريبدب
ن يـ  است اما پشت ا    كاش وحشتنا   او زشت و خنده    ةچهر . سرنوشت خود است   ةه نمون ك يسك

 را حفـظ  ي تلـخ زنـدگ   ةه تجـارب ناگفتـ    ك هستبدشانس   خسته و    يآور موجود  ظاهر چندش 
ه از كـ  يبتـ كرمـرد پنبـه بـود و ن   ي پيسـر و رو   ه بـه  ك ي بدبخت ين قشرها يا ن دردها، يا «: ردهك

داد  يش م يمچه خدا نما  ي ن يك او را مانند     يدانست ول  يد هم خودش نم   يشا ،ديبار يماطراف او   
 پست ياـي دن ،فيثك ة سفر ).75 همان(» نش بود ي او بود مظهر آفر    يه جلو ك يفيثك ةو با آن سفر   

ف ـيـ رـ تعانسـسيـ ان بـا ژوئ   ـشـ  دار فاصله ـها با مق   سوژه،   واقع ةگستردر   .است ني نماد ةگستر
  نـسبت بـه    يامل، هنوز حس خوب   ك ت نمادآن   دن به ي از نرس  يم درد و اندوه ناش    رغ به .شوند يم

 يا دانم چه اشـعه    ينم ... مردم يه من م  ك خاطر او بود     يه برا كدانست   يا م يآ «:دارند سانسيژوئ
ماننـد زن  اتـه  كل ).75همـان  (» ن دادكيمـن تـس   ه بـه كرد ك يتش تراوش مكاز وجودش، از حر  

ه بـا داشـتن او درون آشـوبگر    كوه كف و شكي پر از   ييايدن  است، نسساي از ژوئ  يري تصو يرياث
 اسـت   تـر  تر و مـسن     باتجربه ،تر يوار از خود او واقع    ي د ي رو يراو ةيسا. رديگ ي آرامش م  يراو
 نظـر  تـر بـه   ن پختـه ي بنابرا،نموده يم فايها را ا  ه تمام نقش  ك اوست   ين صورت ساختگ  يون ا ـچ
  .ندي خود اويها هي ساياته همگكقصاب و ل ،هيدا ،يرمرد خنزرپنزريپ. رسد يم

 راه و   ةد ادامـه دهنـد    يـ  با  الم محـصور شـده    كه در مدار    كند  يب ي م يا  خود را سوژه   يراو
ات يـ  گذشـته نبـودم و تجرب      يهـا   رشـته نـسل    يـك  ةجـ يا من خودم نت   يآ «: باشد انينيشيرسوم پ 
چ يهـ  ،يد راويـ از د ).62انهم(» ا گذشته در خود من نبود؟ يآ  نبود؟ يها در من باق     آن يمورورث
ه كدم يفهم «:است وستهيوقوع پ  تناسخ به ي نوع يي و گو  ردان او و اجدادش وجود ندا     ي م يتفاوت
د يوزه را صـدها شـا     كن  ي ا يه رو ك ينقاش م،ين نقاش قد  يا ا يآ -ام  داشته يميدرد قد   نفر هم  يك

 همـان (» بود؟ ردهك ن يطن عوالم را    يا هم يدرد من نبود؟ آ    رده بود هم  ك يش نقاش يهزاران سال پ  
  را به  يه زندگ كن مرگ است    ي ا ي است و حت   مرگ از ابتدا همراه سوژه     ان،كطبق نظر ال   بر ).32
ه نماد مـرگ    ك را   ن مادر ي شراب زهرآگ  يراو ).94 ،1995،  واني سول -راگلند( دارد يمت وا كحر

» يوروثـشراب م « رسد و آن را    يارث م  د او به  يز از د  ي مرگ ن  ي دارد و حت   است همواره با خود   
 او آشـنا بـه نظـر        يراـار ب يبس ذشته،ـ در گ  يد راو يدـ ج ياـيدن .نامديـم )36،  1356،  تيهدا(
مـن آشـنا و       بـه  امالًكـ جـا    ط و وضـع آن    ي محـ  ،بودم دار شده يه ب ك يدي جد يايدر دن  «:رسديم

حالـت  و  و خـواب ا يري زن اثةچهر .شناسد ياته را از روز ازل م    كاو ل  ).35همان  (»  بود يكنزد



  1392 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 18 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  58
 

ان كـ ودكچـون   نـد و هـم  كمي خود را مة انگشتان سباب شاته و برادر  كل ،يريزن اث  .انه دارد كودك
 . است  ماندهير باقييز بدون تغيچ ه از گذشته تا حال همهك بفهمانند يراو نند تا بهكيرفتار م

را  مـادر   از يي جـدا  ة لحظـ  يهمگـ  ،ي ظـاهر  يها غم تفاوت  ر ها به  سوژه ان،ك ال يةدر نظر 
ودشـان   خ ةشـد   گـم  ةمـ يامل و ن  كت  يدن به رضا  يدآگاه رس اند و هدف همه در ناخو      ردهكجربه  ت

تفـاوت  ن  يهـا و عنـاو     دال). 35 ،1996،  كنـ يف( ديامل نخواهنـد رسـ    كلذت   گاه به  چياست و ه  
ه كـ هـا     از دال  يراو . بـا هـم ندارنـد      يچ تفـاوت  يهـ  هوگرناند   م زده ـها را رق   تي شخص يرـظاه
ازدواج و  ،يروابـط جنـس   عـشق،   مختلف راجع به يها ز داستان يشرند و ن  ت ب ي هو ةنندك فيتعر

 يـك ا مـن    يـ آ «:اسـت  آمده ستوه  به ،شوند يرار م ك ت يگونه دگرگون  چيه همواره بدون ه   كمرگ  
ه كـ  -هـا را  ن قـصه يـ  از ايـك  چي هـ او ).37 ،1356،  تيهـدا (» موجود مجزا و مشخص هستم؟    

 ،هـا  نـام  ها، تمام داستان  .داند ي نم يواقع -اند ردهكت را در چارچوب خود خالصه       ي بشر يزندگ
ـ  ي او دروغ  يرامونيط پ يها و رفتارها در مح     صورت ف،يتعار ن ظـواهر و    يـ اگـر ا   .ستنديـ ش ن ي ب
مانـد و تنهـا روح       ي نمـ  يبـاق  نينمـاد  يهـا  كصورت از   يزي زدوده شوند چ   ي اجتماع يها نقش

هـا را    عـشق رجالـه  يراو .اسـت  ي خود واقع يدر جستجو ه  كماند   ي م ي باق يتيهو يسرگردان ب 
 ي پوشاندن هرزگيز برايانگ دل يكصورتند و   دا يم بشر   يواني و ح  ي جنس يازهاي ن يارضا صرفاً
عـشق   . اسـت ي مـوقت ي ولنگـار يـك  ،ي هرزگـ يـك ا  ـه  رجاله ة هم يبرا ست؟يعشق چ  «:ها آن

و  يه در عـالم مـست     كـ  كيـك  هـرزه و فحـشا و اصـطالحات ر         يها فيد در تصن  يها را با   رجاله
راسـت   -گـر بـود   يز د يـ  مـن چ   ي عشق نسبت به او برا     يول ... ردكدا  ينند پ ك يرار م ك ت ياريهش

 ك دور و دردنـا يهـا ادگاري من پـر از  يها برا ني اةهم ... شناختم يم ميه من او را از قد   كاست  
خودم بـود   ز مربوط به ي چ يكه  كه از آن محروم مانده بودم       كچه را    ها آن  ني ا ةبود و من در هم    

 ةگـستر ا در    عـشق ر   ي مفهـوم واقعـ    ،يراو ).79همان  (» ردمك ياز من گرفته بودند جستجو م     و  
ه كـ  اسـت    يانكا م ي يسك ،يزيچ عشق او به   .ديجو يم سانسيژوئ دن به ي رس ي و در آرزو   واقع
ل و كـ همان   به بازگشت ويدر آرزو ها نهاده،   دون رجاله  ياي دن قدم در   از آن جدا شده،    يروز
  .  استيدت مطلق و ابيرضا

 و نـه راه     سانسيـ ژوئ يوسـ  ش بـه  ي غرق شده و نه راه پ       واقع يايش در دن  يپر  روان ةسوژ
ـ  Leo Spitzerتزر يلئو اسـپ  .دارد ياليخ يايدن بازگشت به  )1887-1960 (يشيـ  اتري منتقـد ادب

 يه اثـر  كـ  يهنگـام ،  نـد ك توجـه    ي اثر هنر  يكدر  رار  كند ت يافر د به يه خواننده با  ك است   معتقد
تزر آن  يه اسـپ  كد  يآ يچشم م   نقاط بارز در آن به     ي بعض ،شود يم رر خوانده كصورت م  به يهنر
انـد    خـاص  يانگر مـضمون و هـدف     يـ  ب  و شـوند  يرار مـ  كه دائم ت  ك ييها نشانه ،نامد ي م يكلكرا  
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 يترهـا همگـ   كاراك يتي و شخـص   ي ظاهر يها يژگيرار و كت ،وركبوف  در   ).88 ،1382،  سايشم(
  در اصـل بـه     ي و راو  اند  سوژه يكقت  ين داستان در حق   ي ا يها  سوژه يه تمام ك امرندن  يانگر ا يب

وسـته  ي از آن نـدارد و پ      يزيه راه گر  كشود   ي گرفتار م  ي داللت ةريسوژه در زنج  . دنبال خود است  
 ايها   ن دال ي و ا  )28،  1987لر،  يم (ر و نوسان است   ييگر در تغ  يدال د   به يگاه او از دال   يمعنا و جا  

ت أ داللـت نـش    ةريـ ن زنج يا .نندك يف م ي مشخص تعر  يي در جا  يا  لحظه  سوژه را در هر    ها واژه
ف شده يه تعركن  ين نظام نماد  يه سوژه در ا   كن است   يانگر ا يگرفته از قانون پدر در ناخودآگاه ب      

  موجـود را همـان     ي ساختارها ي و تمام  ندك ي زندگ ها آند مطابق با    يد و با  يآ يا م يدن ها به  با دال 
ن ناخواسـته در    ين قـوان  يـ دار ا  رد و امانـت   يـ گ يل مـ  يـ تحو نادرست،ا  يدرست   ه هست، كگونه  

ن يـي  تع ي سـوژه بـرا    يوابـستگ  .نسل پس از خود انتقال دهـد       ناخودآگاه خود است تا آن را به      
چ اسـت  ين محدوده هيه خارج از ا   ك است   يا اندازه  به ني نماد ة گستر يها  دال ش به يت خو يهو

 نظـام   ة ساخته و پرداختـ    او،ت  يهو .ندك آن ابراز وجود     ةليوس  ندارد تا بتواند به    يتي هو و اساساً 
 يار جـ  ي همان هنجارها  ، سوژه در نظر گرفته شده     يه برا ك يفيزبان در ناخودآگاه است و تعار     

 سـرگردان   ةسـوژ  . دارد ي طول يا  رابطه يناخودآگاه فرد  نسبت به ه  ك است   يدر ناخودآگاه جمع  
گـر  ي د يجهتـ   خود را به   ي ناخودآگاه سمت و سو    ، با درون او ندارد    يچ مطابقت يه ه ك ييايدر دن 
 سانسيـ  از آن ژوئيريا الاقل تصوي ،ابديدست ت مطلق يرضا تواند بهبه در آن  كند  ك يل م يمتما

  . ابدي دست ي هر چند آنيلذت را در ذهن خود بپروراند و به

  جهينت
ف ي تعـار  ةه در محـدود   كـ  يانـسان . زنـد  يت موج م  ي هدا وركبوف   انسان در    ييحس تنها 

بـق سـازد و     موجـود منط   نينماد د خود را با نظام    يا با يردن  ك ي زندگ يگرفته برا  ي جا يمشخص
ن مخمـصه در    يـ رفـت از ا    ه جهـت بـرون    كـ ن  يـ ا ا ي داللت شود و     ةرين زنج ي از ا  يخود عضو 
 يا سـوژه  ،وركـ بـوف   يراو .نـد ي مرگ است برگزريمودن مس يه همان پ  ك راه دوم را     ناخودآگاه،

 ياليـ  خيماژي ا يكه هر   ك يرياته و زن اث   ك ل يسو ننده او را به   ك تي حما يدرما از به ي ن هكاست  
دهـد تـا بـر احـساس         يزننـد سـوق مـ      يرا رقـم مـ     ياليـ  خ ةگـستر  يبـودگ  يكياز وحدت و    

 ل او بـه يـ گـر و تما يزن د ن زن بـه  ي از ا  يش راو يگرا .ق شود ي هجران و فقدان فا    ةدآگاهانناخو
ـ  ،displacement »يـيجا ابهـج« ان،ك اليةات نظرين و مردان داستان با فرض    زنا  .افتـد  يق مـ ـمطاب

  ابـژه بـه  يـك  خود را از يه ناخودآگاه، نگرش عاطف ك است   ي مصداق انسان نوع   يا راو يسوژه  
امـل  كن كيتـس  شان بـه  ييجا ها و جابه ن ابژه ي از ا  يك چيت ه ي اما در نها   ،ندك يگر منتقل م  ي د ةابژ
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رار كـ ن موضـوع ت   يانجامد و همواره ا    ي نم  ساحت واقع   از انشقاق از   يو هجران ناش  رنج فقدان   
در داسـتان   . ميـ ا ردهك يه آرزو م  كم آن نبوده است     ينيب ي م ،ميرس يآرزو م  ه به ك ي هنگام شود، يم

گـر  ي د يا ه خود ابژه  ك گوناگون تنها با مرگ      يها افتن ابژه ي سوژه در    يجو و ز جست ي ن وركبوف  
  . وند دهديوصل پ  او را بهييد و انشقاق و جداابين كيد تسي است شاكوچك يها فوق ابژه
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