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 چکیده

گااهی    گاره ، ناا  پادر   ۀ نظم اجتماعی است.نمایند، یعبارت و به، قانون حافظ و ناظر مرجع و مؤلف و، پدر

، کارکرد استعارۀ پدری دهد.  پایان می، نظم نمادین پایان  زنجیرۀ بی یابی سوژه در  هویت فراینداست که به 

موجا   ، پنداری با ناا  پادر    همذات فرایندهرگونه اختالل در  میل مادر است.جای  به قانون پدر قرار دادن

تار  و   بادگمانی و هاای    هاذیان  والکان توهماات   د.شو  به نظم اجتماعی مید ظن شدی  بدگمانی و سوء

، شاود کاه ساوژه     سب  مای ، پدر و قانون نا نداشتن . انسجا  داند مینا  پدر نبود اضطراب پارانوئید را در 

 ،ایان مقالاه   .بپنادارد  از دست دهاد و جهاان را متزلازل و نااامن     نظم نمادیندربارۀ امنیت خاطر خود را 

های مادرانه   )ابژه بوف کورهای   شخصیت با بررسی، های نوفرویدی ژاک الکان  کوشد با کمک دستاورد  می

 دررا در نظم نمادین تحلیل کناد.   شخصیت راوییابی   هویت شکست فرایند، ی پدرانه(ها  دالّها و   استعارهو 

پدر در نظم نماادین غایا    دالّ  د.کن  ایفا می راوی شخصیت گیری  شکلپدر نقش کمرنگی در ، بوف کور

 دامان  باه و  آورد  مای تعلیا  در  باه  نا  پدر را، بوف کورراوی  رو ازاین .بخش نیست  است. نا  پدر انسجا 

موج  ظهور ، نظم نمادین یها  دالّزنجیرۀ  یابی در  تعوی  هویت تعلی  نا  پدر و .غلتد  می مادرانه های  ابژه

 .شود می بوف کوروی های پارانوئیدی در را  مؤلفه

 

 .بوف کور، راوی، امر واقع، امر نمادین، الکان :های کلیدی  واژه
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 قدمه م. 1

آثاار اااد    ، ین رویکردهایی است که منتقادان از منظار آن  تر مهمیکی از ، یکاو رواننقد 

ار آثا  نقاد  ی فروید باه کاو روان با رویکردکه  هایی  ها و کتاب  مقاله اند. را تحلیل کردههدایت 

 کاودک( )پادر، ماادر،   ث ادیپی ها را در قال  مثل  شخصیت و   دست زدها  بوف کورا مثل ادبی  

، اناد   دادهگاناه را باه سااحت اجتماات گساترش        ساه  کمتر این رابطۀ تنا   ، دان  کردهبررسی 

نهناد و    از این مثلث گا  فراتار مای  ا نیمۀ دو  خود   در آثارا الکان و حتی فروید   که درحالی

تحلیال الکاان از    .دهناد   میدست  به سوژه گیری در شکلتری از نقش پدر   بندی تازه تاور

دوسویۀ کودک و مادر  دوران  پیشاادیپی به سااحت  رابطۀ سوژه و گذار سوژه از ساحت خیالی  

 بوف کورپردازی     نقطۀ عزیمت  این پژوهش برای تحلیل شخصیت، نمادین و نا  و قانون پدر

ی کااو  روانااطالحات و مفاهیم ااالی   به بررسی، در گا  نخستاین مقاله  رو ازاین ؛است

گیاری شخصایت     که در شاکل ا  را بوف کورهای   شخصیت ،و در گا  دو  پردازد  میالکان 

دختار  ، لکاتاه ، دایاه ، عمهداسی،  بوگا ) درانههای ما  دو عنوان االی ابژهزیر  راوی تأثیرگذارند ا 

پیرمارد  ، پیرمارد قاوزی  ، )پدر یا عماو ی پدرانه ها  دالّها و   و استعاره یری(دختر اث، کنار نهر سورن

شکست دارد و در پایان تالش کند  میبررسی  (عمه، شوهرقصاب، یخنزرپنزرپیرمرد ، کش  نعش

بخاش نخسات    درواقاع  نوشتاراین  یابی راوی را در نظم نمادین نشان دهد.  هویت و ناکامی

، وند الکامی  )جالله «رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین؛ بوف کوراوی ر»عنوان با ای است   مقاله

های نظم نماادین و    ها و از سوی دیگر ممنوعیت  فقدان و شکاف ،نگارنده در آن که (3: 1931

، فروید به رانۀ مارگ  با استفاده از رویکرد الکان و نیز وگرفته آن را پی برضد شورش راوی 

 .است ، بررسیدهانکار نا  و قانون پدردر را اارار و پافشاری راوی 

 نوفرویدی گرای پساساخت کاو روان ؛الکان. 5

یکای از تأثیرگاذارترین   ، گرای فرانساوی پساسااخت  کاو ، روان( . 1391ا1371) ژاک الکان

اش  یکااو  روانفرویادی و  نو یکااو  روان ،الکان .استپردازان معاار   اندیشمندان و نظریه

از  دهاد و   مای دست  بهو آثار فروید  ای از آرا  بندی تازه  اورت اوست. ا« بازگشت به فروید»

 و شناسی  نهد و با تلفی  زبان  گا  فراتر می ،ی کسانی چون یون کاو روانفروید و از حوزۀ 

ای از روابا  پیییاده و     دنیای ذهن فارد را در شابکه  ، ی و فلسفهکاو روان و شناسی  انسان

: 1995، ماایرز  ؛115اا 11: 1993، ؛ بلازی 997ا953: 1991، نک. اسمیت) کاود  گستردۀ اجتماعی می
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هاای    بر نظریاه  ،انسانهای الکان در تحلیل   بنیان ایده .(115ا111: 1991، میلنر و براویت ؛91

ضلعی کاه    این الگوی سه .امر نمادین و امر واقع استوار است و ای(  )آینهگانۀ امر خیالی   سه

ساحت وجودی انساان و  ، شود  گرفته می کار بهالعات ادبی و فرهنگی طور گسترده در مط به

ابعاد ذهن و روان گیرد و   می بر سالی فرد در گیری سوژه را از نوزادی تا بلوغ و بزرگ  شکل

 کند.  زندگی اجتماعی و فرهنگی تحلیل میاو را در گسترۀ 

 امر خیالی .1ا5

گیارد؛    شکل مای  (the other) یل دیگریواسطۀ م  الکان معتقد است که هویت انسان به

انساان بارخالف موجاودات زنادۀ     نوزاد  .(56، 1991الکان: ) «همواره میل دیگری است ،میل»

و باا محای  پیراماون خاود ساازگار       که پس از تولد در مدت کوتاهی از والدین جدا دیگر

امار   ماناد.   ابسته میها به دیگری و  سال ،آید و برای بقای حیات  نار  به دنیا می شوند، می

نخستین ، شود نیز نامیده می (The mirror stage) ای  خیالی یا تصویری که مرحلۀ آینه

تصویر  یعنی ا دیگری ادد است باکه کودک در آن در های الکانی است  گانه  مرحله از سه

دوران  یعنای  ماهگی ا   بین شش تا هجده ای  مرحلۀ آینه پنداری کند. همذاتا ای خود    آینه

)دیگری یا نوزاد تصویر خود را در آینه  ،دهد. در این مرحله  رخ میا پیشازبانی یا پیشاادیپی  

در قیا  با دوا   که ، درحالیبیند  اورت یک کل می به مانند چهرۀ مادر( یدیگر هر بازتابندۀ

سات  نخ، این تقابل .کند  تکه احسا  می  پیکر خود را تکه، و یکپارچگی تصویرش در آینه

یابد و نوزاد به   ای نمود می  گرایانه میان نوزاد و تصویر  منسجم  آینه  به شکل  تنشی پرخاش

دهاد و بار آن     واکنش نشاان مای  ، ای در تقابل با پراکندگی اندا  خود  انسجا   تصویر  آینه

شود که نوزاد خاود   محرکی می، شدگی قطعه تهدید قطعه اما سرانجا  اضطراب و، شورد  می

حقیقی خاود   به منزلۀ من ، ای همانند سازد و تصویر خیالی خود را در آینه  با تصویر آینه را

 .(559: 1969، ایگلتون ؛91ا95: 1999، ایستوپ ؛515و  115و  151ا156: 1991، اونز)نک. بپذیرد 

 امار خیاالی  که ویژگی اساسای   ا  ای  میان کودک و تصویر آینه دوتایی ۀبطعالوه بر را

: 1991، )ناک. اوناز   کاودک و ماادر نیاز هسات    دوسویۀ رابطۀ ، خیالی امرا   است )تصویری(

و یاک  دهناد    و حقیقت واحدی را تشاکیل مای  اند   کودک و مادر درهم آمیخته .(519ا515

 دهند:  ای را تشکیل می  رابطۀ مطل  دوگانه

 مادر کودک
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 مادر فاقد فالو  اسات؛  بیند.  و جسم مادر نمیتمایزی میان خود  ،در این دورهکودک 

اباژۀ  ، (imaginary) ورزد. فاالو  تصاویری    ای است که مادر بدان میل می  ابژه ،فالو 

کودک در دورۀ رو،  ازاین .است دادهمادر آن را از دست  کند  خیالی است که کودک گمان می

پندارد ماادر   ای بدل سازد که می  ابژه هکوشد خود را ب پیشاادیپی برای ارضای میل مادر می

نماادین عقادۀ    فرایناد  اما، بدان میل دارد تا وحدت دوسویۀ کودک و مادر را تداو  بخشد

د و سااز   ممکن مای فالو  تصاویری را غیار  همانندسازی کودک با ، ادیپی و عقدۀ اختگی

: 1991، )ناک. اوناز  د دار  و کاودک را از تاالش خاود باازمی    کناد    ل را مکدر میشیرینی وا

 (.177ا33: 1935، ؛ استاورا کاکیس917ا966
 امر نمادین .5ا5

بر مبنای مثلث  ،مرحلۀ پیشاادیپی رابطۀ دوسویۀ کودک و مادر برخالف ،نظم نمادینامر یا 

 گیرد:  و مادر شکل می نا  پدر و کودک
 نا  و قانون پدر(، زبان، دیگری  بزرگ)       

 

 

 

 مادر              کودک

دیگری  نظم نمادین یا  نا  و قانون پدر یا؛ نا  و استعارۀ پدر است ،مرکزی در این ساحت دالّ

اند و کودک پس از   یک جامعه حاکم درواقع همان قوانین و هنجارهایی هستند که بر ،بزرگ

خاود   های  پراکندگی، کند با درونی کردن آن  تالش می، ای و آموختن زبان  گذر از مرحلۀ آینه

ای که از باال بار اعماال مان و      هستی» (57: 1935)یا به تعبیر اسالوی ژیژک  ؛سجا  بخشدرا ان

و  ملات( ، )آزادی کمونیسام دانام    همۀ افراد دیگر ناظر است و یا آرمانی که خود  را به آن متعل  مای 

نظام  ) دیگاری  بازرگ  البتاه   «.همیشه با ماست دیگری  بزرگو  حاضر  جانم را برایش فدا کنم...

تضامین   رفتاۀ دوران کاودکی را در ساوژه     تواند یگانگی و انسجا  ازدست  هرگز نمی (نمادین

و نظام   دیگاری  بازرگ  بلکه  ،فقدان است تنها سوژه ناتما  و دچار نه به باور الکانزیرا  ؛کند

دیگاری   » دچار فقادان اسات:  ناتما  و چندپاره و  و خورده  خود همواره از پیش خ نیز  نمادین

. آنیاه نظام   (119: 1939، الکاان ) «وجود نادارد  دیگری  بزرگ دیگری  بزرگوجود ندارد ... ی بزرگ

 های امر واقع است.  بازگشت ابژه، کند دچار اختالل میرا نمادین 
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 امر واقع .9ا5

تارین و رازآمیزتارین و     ضلعی نظا  الکانی و از پیییده  سه الگوی سومین ضلع از ،امر واقع

ی باا  کاو روانامر واقع در . استالکان  ی ژاککاو روانهای  ترین مقوله  بنیادی حال درعین

در نازد  امر واقع ، به باور ژیژکالبته ارتباط دارد.  (trauma) ها  ضربه  جنایات روانی یا روان

هم مله کند و نظم و انسجا  ماا را بار  چیزی نیست که از بیرون به عالم روانی ما حالکان 

حفره و شاکافی   ؛بلکه احسا  فقدان است، نمادسازی را مختل کند فرایندنتیجه زند و در

آساایی کاه از جاایی در بادن مان        ادای شاب  » .کنیم است که ما در درون خود احسا  می

اسات و   کاه در هماان اندروناۀ مان واقاع شاده       جسم و خودمختااری   ادای اندا  بی ؛خیزد  برمی

 .(37 :1937، ژیژک)« کنترل است غیرقابل، رجیجور مزاحم خا یک، جور انگل مانند یک حال درعین

، نشده باقی بماناد  ترجمهکه ژاک الکان اارار دارد  (a(petit )objet )کوچک  aابژۀ 

 حال درعینکند و   نماینده و بیانگر این فقدان و شکافی است که سوژه در خود احسا  می

، )هاومر  «ف واقعیت را پار کناد  موقتاً این شکا» کند  ای است که تالش می  ابژه، کوچک a ابژۀ

 و بر فقدان نفس سرپوش بگذارد.( 155: 1999

 بوف کورهای   تحلیل شخصیت. 9

پیرمارد قاوزی و   ، عمو( 9، )ابژۀ مادری( دختر اثیری (5، راوی (1 ،بوف کور در پارۀ نخست

، هعما داسای،   بوگاا  ( 5، ( راوی1 ،و در پارۀ دو  ،نظم نمادین( )نمایندگانکش   پیرمرد نعش

، قصااب ، پیرمارد خنزرپنازری  ، شاوهرعمه ، پادر یاا عماو    (9، های مادرانه(  )ابژه لکاته، دایه

 :اند های االی  شخصیت ،(نمادیننظم  )نمایندگانباشی  حکیم

 های مادرانه  ابژه .1ا9

 یواقع درماداسی،  بوگا  .1ا1ا9

گیاری    در شکلو نخستین دیگری  ،نخستین ابژۀ عش ، مراق  نوزادنخستین  مادر واقعی،

داناد    مای  «قدرت مطلقی»و  «سوژۀ ازلی تقاضا»مادر را  (151: 1935)هویت نوزاد است. الکان 

ای اسات    اباژه  ،بوف کور راوی مادر واقعی .گویند  سخن می «ی همواره از آنکاو رواندر »که 

ماادر هنگاا     گذشات ماادر نادارد.   تصاویر روشانی از سر  ، راوی رو ینو ازهم، رفته ازدست

هاا و    ایان اباژه   ساازد؛  مای کودک را برآورده آورد که نیازهای   هایی فراهم می  ابژه ،مراقبت

 منزلاۀ  ها را باه   یابد و کودک آن  کودک میکارکرد نمادینی نزد ، های مادر  تحضور و مراقب
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 مثابۀ انکار این عشا  اسات.    پذیرد. فقدان و غیاب مادر نیز به  می از مادر ،های عش   نشانه

مشاعر خاود   ،پدر یا عموی راوی که پس از آزمایش اتا  مار  ناگغای  است.  ،ادر راویم

، گردد و راوی را که بیۀ شیرخواری اسات   ری برمیبه شهر داسی بوگا با  ،را از دست داده

 کناد.  را تارک مای  ، وی داسای  بوگاا  و با  سپارد می ا  عمۀ راویبه خواهر خود ا یا همان  

ی را از خاود  ورا، . ماادر محبت مادر را تجربه کناد تواند آغوش گر  و با  ی نمیورا رو ازاین

کوشد خود را  میکودک  .توان گفت راوی فاقد فالو  است  می ،به عبارت دیگر است.  رانده

مادر بدان میل دارد تا پیوند دوسویۀ کودک و مادر  دوران  پندارد ای بدل سازد که می  ابژه به

تواند میل مادر را ارضا کناد.    نمی فاقد این ابژه است و راویاما ، پیشاادیپی را تداو  بخشد

 کند. همین وانهادگی  راوی را ترک می، مادر ،ترتی  بدیننگاه مادر به سوی دیگری است. 

بار   یویرانگار  اوی قرار دارد و ضربۀفقدان و غیاب مادر است که در کانون ناخودآگاه ر و

است؟ شاید اآلن کاه مان مشا ول نوشاتن     آیا مادر  زنده »: است  روان راوی وارد آورده روح و

خورد و   تاب میو ، مثل مار پیچجلو روشنایی مشعل، دست در هند، او در میدان یک شهر دورهستم

 .(51: 1913، هدایت) «رقصد  می

در زندگی را  مادر واقعیشوند و همان نقش   جانشین مادر می کهاند  سانیعمه و دایه ک

جایگزین مادر عمۀ راوی ، گویند میاو را ترک  ،که پدر و مادرپس از این کنند.  یراوی ایفا م

و  شاود   در کنار لکاته بازرگ مای   ،استدست عمه که زن بلندباالیی  زیر  ،راوی وشود   می

را اش ا   عمه دختر همان  یعنیا  اش خواهر شیری ورزد که  ی به عمۀ خود عش  میرقد به

 .(59)همان:  گیرد  ی میبه زن ،که شبیه عمه است

کند ا وابستگی   از او یاد می« جون  ننه»کانۀ که با واژۀ کودا به دایۀ خود همینین  راوی

دایۀ لکاته نیاز هسات و راوی و لکاتاه هار دو از پساتان او شایر       ، دایۀ راوی دارد.خاای 

 که کند تقدیم می به راویی را یها  شوند. دایه ابژه  نوشند و در آغوش و کنار او بزرگ می  می

 راوی را، کاه لکاتاه  دایاه پاس از این  . اسات  شاده از آن محرو   مادر واقعیراوی در فقدان 

یاباد و از    به راوی می بیشتری کند و احسا  مادرانۀ  خود را وارد زندگی راوی می، راند  می

یاه  دا درواقاع کند.  پرستاری می، مند مراقبت استچون کودک ضعیف و ناتوانی که نیاز او

در زنادگی راوی تاداو    ا ساالی     حتای در بازرگ  ا ای است که دقیقااً نقاش ماادر را       ابژه

 .(97ا13)همان:  بخشد  می
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 الکانیکوچک   aابژۀ ؛لکاته .5ا1ا9

دو تصویر کاامالً متضااد از    دخترعمه و همسر راوی است. و خواهر شیریهمزمان  ،لکاته

 دوران کودکی راوی و لکاته را در، ر نخستشود. تصوی  لکاته مدا  در ذهن راوی تداعی می

نخستین باار عشا  را تجرباه     گیرد؛ دورانی که راوی پشت درختان کنار نهر سورن می بر

 هاد؛ د  لکاتاه تسالیت مای   « بود بیگیبه یاد»خود را  ها  اکنون پس از سال، راوی کند و  می

گاذر روی   سر  خنزپنزری  وقتی که یک اورت سادۀ بیگانه داشت و هنوز جای دندان پیرمرد آن»

 لکاتاه  قیدی و حااالت آزاد کودکاناۀ    بی و همین پاکی .(171 :)هماان « شد  اورتش دیده نمی

و میال راوی را   دارد  مای واوجاو   جسات  باه  ورزد و او را راوی بادان عشا  مای    کاه است 

 ا  لکاتهپس از مرگ  انیز   بعد ها  سال و کندزنده  خاطرۀ گذشته را بار دیگر تاانگیزد   برمی

ها و توهمات راوی بادل باه     ها و خیال  یابد و در خواب  جنبۀ اثیری می، این خاطرۀ کودکی

ای شاده باود کاه      مثل ادای دختربیه ...ادایش یک زن  گوارا داشت» شود:  دختر اثیری می

 .(115: همان) «کرد  کنار نهر سورن با من سرمامک بازی می

و لکاتاه از عشا     کناد   است که با لکاته ازدواج می نیمربوط به دورا ،راوی دو خاطرات  

ای اسات   ابژه شود نا  او را به زبان بیاورد ا   میکه راوی هرگز حاضر ن ا  لکاته زند.  باز می سر

 کناد   شود و راوی تالش مای   جایگزین مادر می ،ادیپی فرایندشدن مادر در  که پس از قربانی

 الکاان باه بااور    .زنده ساازد رفته را   سانس ازدست  یو عیش و ژوئکند میل لکاته را تصاح  

 .«شاود  در عراۀ نمادین ا از آن محارو  مای   گیرد که سوژه ا    ابژه جای چیزی را می» (119: 1935)

خا  و فقادان و    تواناد   سازی مای  از رهگذر جانشینفق   سوژه، پس از گذار از مرحلۀ ادیپی

ی است که جانشین ابژۀ مفقود و ا    ابژه ،نظم نمادین لکاته در را پر کند. مادر واقعیغیاب ابژۀ 

علات شاباهت باا     را باه  (خود و خواهر شیری عمه)دختر لکاته ،راویشود.   رفتۀ مادر می ازدست

گیارد. اساسااً     به زنای مای   ااست   عهده گرفتهبررا در زندگی  مادر واقعیا که نقش   اش  عمه

جاایگزین   ،که ایان زن مگر این، ن معشو  خود دوست بداردعنوا زنی را به یک مرد قادر نخواهد بود»

 اثار کاستراسایون  ساانس خاود را کاه در     ای باشد که مرد از طریا  آن بتواناد قسامی از ژوئای      ابژه

(Castration) ](91: 1999، )کادیور « دوباره باه دسات آورد  ، است دادهست سمبولیک از د ]اختگی .

یادگارهای حقیقت گمشده و ابژۀ ماادر  ، جوید  میاش  مهدخترع یا در لکاته که راوی یهای  ابژه

اناد. لکاتاه یاادآور یادگارهاای دور و       از قید نمادسازی گریخته ،هستند که در ساحت نمادین

 (.  175: 1913، )هدایت است شدهاز آن محرو   راوی ای است که  ابژۀ گمشدهدردناک و 
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جاذب راوی در سااحت نماادین    مانع از ، نندما  هایی که از مادر در ناخودآگاه باقی می  ابژه

عالوه بر اخاتالل و شاکاف در    ،کوچک aاما ابژۀ  کنند.  شوند و نظم نمادین را مختل می  می

ابژۀ علات   ، کوچک aکند. ابژۀ   وعدۀ جبران و تمامیت را نیز در سوژه ایجاد می، نظم نمادین

 انگیازد و عطاش    برمای  ت گمشاده ی حقیقا وجاو  جسات ای که میال را باه     ابژه ؛میل است

آیاد.    اما همواره خود مفقود است و هرگز به دست نمی، کند  در سوژه ایجاد می یناپذیر سیری

، استاورا کااکیس )« کند  سانس متصل می  ابژه دقیقاً آن چیزی است که میل را به ژوئی»به بیان دیگر 

ناپاذیری باه یکادیگر     ور جداییط میل و فقدان به ؛. میل اساساً با فقدان رابطه دارد(39: 1935

ی وجو جستبا ، دارد  چیز را سر پا نگه می عنصری که همه» ،میل .(179: 1999، )هومراند   گره خورده

، )اساتاورا کااکیس   «گیارد   جان تاازه مای   ،سانس تمامیت محال/ دچار فقدان و وعدۀ رویارویی با ژوئی

کند موضوت میل لکاته قرار   د و تالش میورز  راوی با همۀ وجود به لکاته میل می .(31: 1935

ساانس    و عایش و ژوئای  کناد  را تصااح    اوتواند میال    اما نمی ،(65ا61: 1913، )هدایت گیرد

تن به نظم نماادین   ،داسی بوگا چون  زند و  باز می لکاته از عش  سر .کندرفته را احیا   ازدست

، فاروش   سایرابی »هایی چاون    فاس  ؛دارد تا و های جفت  لکاته فاس  ،به باور راوی سپارد.  می

ولای هماه شااگرد    »کناد    می «ها و القابشان فر   فیلسوف که اسم، سوداگر، رئیس داروغه، جگرکی

 دهد.  را به راوی ترجی  می انو لکاته همۀ آن( 61 :)همانهستند  «پز  کله

 ابژۀ آرمانی ؛دختر اثیری .9ا1ا9

ای   اباژه  ،مطلاوب مطلا    ل  و گمشدۀ راوی اسات. ابژۀ آرمانی و مطلوب مط ،دختر اثیری

ی همیشه از زندگی بشر حقیقتی که برا ؛آید  مطلوبی که هرگز به دست نمی ؛ناپذیر  است نا 

در »کند.   قدان و غیاب آن را احسا  میف ،است و انسان در اعما  وجود خود رخت بربسته

: 1993، )موللی «خوانند  مطلوب مطل  می ،آن یافتۀ  این مقولۀ نفسانی را در حالت تعالی ،یکاو روان

بر  ،نقص و ماورای جهان مادی و انسانی  بی و اورت موجودی مطل   به دختر اثیری .(569

حالت » های معمولی است:  حقیقت مطلقی که فراتر از مردمان و انسان ؛کند  راوی تجلی می

اااالً   ؛او مانند مردمان معمولی نیسات  داد که  ها نشان می  همۀ این ،انگیزش  افسرده و شادی غم

 .(15: 1913، )هدایت «یک منظرۀ افیونی به من جلوه کرد او مثل ؛خوشگلی او معمولی نبود

تواند نامی بار او بگاذارد و از نامیادن و      ناپذیر. راوی نمی  ای است نا   ابژه، دختر اثیری

باریاک و  ، چاون او باا آن انادا  اثیاری    ، اسم او را هرگز نخواهم بارد  !نه» گریزد:  گذاری می نا 
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 !ناه ن دنیای پست درنده نیسات؛  با آن دو چشم درشت متعج  و درخشان... متعل  به ای، آلود  مه

 .(11)همان:  «اسم او را نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم

هاایی دختار     راوی با همان واژه است.داسی،  ، بوگا راوی مادر تجسمی از ،دختر اثیری

 شاود:   کند که از مادر به ذهن دارد و مدا  در ناخودآگاه او تکارار مای    ری را توایف میاثی

فق  یاک   ؛کرد  بودن او حکایت می اعتنایی اثیری حرکاتش از سستی و موقتی  لطافت اعضا و بی»

 .(15همان: ) «دختر اثیری رقاص بتکدۀ هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشد

از  دور ،ادیپای  فرایناد ای کاه در    اباژه  ؛مادر است   یرواقع تصویر آرمانمطلوب مطل  د 

 ؛آمیز او نیست  موجودی جز مادر و یاد حسرت ،مطلوب مطل » است: گرفته دستر  کودک قرار

دختار   ،در نظار راوی  .(517: 1993، )ماوللی  «است شدهحکم قانون بر کودک حرا   مادری که به

؛ است روح و روانش با او همجوار بوده ،ند که در عالم مثالک  اثیری آشناست و احسا  می

ک تماایزی میاان   مادر، دورانی که کاود  ن یگانگی مطل  کودک ودورا، دنیای پیشاادیپی

 :بیند  جسم خود و مادر نمی

، باویش ، رنگاش ، هاایش  ا . شارارۀ چشام    دانساته   مثل اینکه من اسم او را قبالً مای 

در  ،مثل اینکه روان مان در زنادگی پیشاین    ؛آمد  میهمه به نظر من آشنا  ،حرکاتش

هام   ل و یک ماده بوده و بایستی که بهاز یک اا ،با روان او همجوار بوده ،عالم مثال

 .(11ا16)همان:  در این زندگی، نزدیک او بوده باشمبایستی   می ملح  شده باشیم؛

از دوران پااکی   نیدختار اثیاری تصاویر آرماا    ، گونه که گفته شد  همان ،از سوی دیگر

نخستین  برآمده از واست از ورود به نظم نمادین پیش  )دختر کنار نهر سورن(کودکی لکاته 

دختر اثیری را در  ،راوی. است  در دوران کودکی که اکنون از دست رفتهتجربۀ عش  راوی 

محوطاۀ  در آن مادفون اسات.   ش ا کاودکی سپارد که خاطرات آرماانی    جایی به خاک می

دوران هماان  ، اسات   بو پوشایده   بی کبود  های نیلوفر   ها که از بته  محصور میان کوه باافای

باار    نخساتین  ،های سرو  ختدر پشت، نی که راوی کنار نهر سورنکودکی راوی است؛ دورا

های خود باه ایان     ها و خیال  خواب و مدا  در توهمات ،. راویکند  لذت عش  را تجربه می

 گردد:  مکان و زمان برمی

 ،هاای سارو      از پشت درخت... ناگهان ملتفت شد  دیدنزدیک نهر سورن که رسید 

پود رفت. لبا  سیاهی داشات کاه باا تاارو     بیرون آمد و به طرف قلعه یک دختربیه
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جوید و با   گویا با ابریشم بافته شده بود. ناخن دست چپش را می ،خیلی نازک و سبک

 .(11ا17)همان: شد    زید و رد میل  می ،اعتنا  و بی حرکات آزادانه

 و لطیاف  و شمی و نیز انادا  اثیاری  سبک و ابری و نازک و خورده همین لبا  سیاه چین

کاه راوی دزدکای   اسات   اعتنا و حرکات آزادانه و کودکانۀ دختر کنار نهر ساورن   بیو  قید بی

آسمانی و مااورایی   و جنبۀ اثیری ،در دختر اثیری و بیند  و میرهای س  ها را از پشت درخت  آن

 جویاد؛  مای  هاا   ن پیشااادیپی را در آن یگانگی و رابطۀ دوساویۀ دورا  و لذت وحدتیابد و   می

 شود.  است و هرگز تکرار نمی ت رفتهیشه از دسه با ورود به نظم نمادین برای هموحدتی ک

 های پدرانه  و استعاره ها  دالّ .5ا9

 «نا  و قاانون پادر  »الکان نظم نمادین را رار دارد. ق الکانکاوی   پدر در قل  راوناستعارۀ 

مؤلاف و  »اسات. پادر    قانون اجتماعی انحصاراً در تملک نا  و قانون پادر نظم و نامد.   می

اساتعارۀ  ، دیگری  بازرگ )پدر نمادین  و پدر تصویری .(163: 1935، ان)الکقانون است « مرجع

بر مبناای   الکاناست که  ای  یافته  گسترش های جدید   ی درواقع معادلواقع درپو  زبان(، پدر

 گیرد.  مدا  به کار می ،خود آرای سازد و در سمینارها و  مفهو  فرویدی پدر برمی

 عمهشوهر، باشی  حکیم، قصاب، یخنزرپنزرپیرمرد ، کش  پیرمرد نعش، کردهپیرمرد قوز

 باوف کاور  در  راو قوانین  مؤلف و مرجع قانون هستند ،بوف کورراوی در  یپدر یا عمو و

 .  کنند  می و حفاظت مراقبت و گذاری  پایه

 )پدر تصویری(نیای نخستین  .1ا5ا9

ی که یها  و نگاه شود  شنیده می بوف کورهای خشک و چندشناکی که در سراسر   ادای خنده

پدر ازلای یاا   و  های سنگین و خیرۀ نیای نخستین  اداها و نگاه، بر زندگی راوی حاکم است

د    ای که در نقطۀ آغاز و سپیده  ؛ پدر مرده(115: 1991، )اونز به تعبیر الکان پدر تصویری است

هاا را در    ها و لذت  و همۀ خوشی گر رفتار پسران خویش است  تاریخ نشسته و مراق  و نظاره

موسای و   ش،ویاژه آخارین اثار     باه و  توتم و تاابو در کتاب  فروید تصرف و تملک خود دارد.

گویاد کاه     در رمۀ نخستین سخن مای باره و سفاک،  پدری زن، از نیای نخستین، یکتاپرستی

کرد و   ها را از پسران دریغ می  ها و لذت  زنان و دختران را در تملک خود داشت و خوشیتما  

راند   از خود می، را که تحت حمایت و عش  مادر قرار داشت ،جز پسر کوچک همۀ پسران، به

اما سارانجا   ، شدند  یا اخته یا از رمه طرد میکشته  ،انگیختند  اگر پسران حسادت او را برمیو 
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 ،خورناد. باه بااور فرویاد      کشند و او را می  آیند و پدر را می  یک روز گرد می، شده  پسران رانده

خاطرۀ قتل او موج  وضع قانون نهای از روابا  جنسای باا     ، شود کشته میهرچند این پدر 

گیرد و قانون پادر حتای شادیدتر از گذشاته بار        می   و قانون شکل شود  ر  در پسران میمحا

 (.115ا 117: 1935، فروید ؛577ا131: 1951، )فروید شود  زندگی پسران حاکم می

باه   ورود و نیز ادای چندشاناک او را در هماان بادو    تصویرینخستین و های پدر   نگاه

در  داساتان  در ااحنۀ آغاازین   بوف کاور راوی ی که رمردپی توان دید و شنید.  می بوف کور

 یاا  تجسمی از پادر تصاویری  ، بیند  احرای پشت اتا  خود از درییۀ هواخور باالی رف می

 ،پیرمرد قاوزی و چندشناک  دار زن های خشک و   راوی از ادای خندهنیای نخستین است. 

، آیاد  رود و حتی وقتی به خود می  یحال مها از   پرد و ساعت  هراسان از چهارپایه به پایین می

کند بار دو  از   ت نمیشنود و جرئ میگوش خود  ادای زن  خندۀ خشک پیرمرد را هنوز در

اورت تصاویری از قاادر    مرد بهاین ادای خندۀ چندشناک و نیز نگاه پیر چهارپایه باال رود.

 و توهماات  و هاا   خاواب انگیز در کانون ناخودآگاه راوی قرار دارد و مادا  در   و هرا  مطل 

اادایی   شاود؛  راوی تکرار می راغۀها و گلدان   های روی کوزه  طراحی ها و  تخیالت و نقاشی

اادای   (517اا 999: 1937)است و یا به تعبیر ژیاژک   آمده «تهی بیرون  از میان»که به باور راوی 

ساان    باه »دارد و ای تعلا  نا    که به هیچ سوژه «سخت  سرسخت و جان»و  «حامل  سرگردان و بی»

نخسات اثار مخارب    ، البته نیای نخساتین  .«جا در کمین است که همه»کند   عمل می «تهدیدی

ر راوی در تملاک و  ا کاه مااد  گذراد. بت بزرگ بتکدۀ لینگم    بر زندگی پدر راوی می خود را

 صد ا تصویری از نیای نخستین است.رق  میجلویش  ست وتصرف او

ماانع یگاانگی    باوف کاور  در که ا صویری و نیای نخستین  پدر ت و ردهپدر ماین ادای 

و کناد   مای ها را از راوی دریاغ    گونه لذت ناب را ممنوت و محال و همۀ خوشیهر و شود می

شود.  شنیده می خوددر قال  نمایندگان ا سازد   میهای راوی را به ناخرسندی بدل   خرسندی

 ،پدرانی هستند که در نظم نماادین ، هشوهرعم، قصاب، پیرمرد خنزرپنزری، کش  پیرمرد نعش

همیون خود را  یها  خواسته اراده وو اند  کردهجایگاه پدر تصویری و نیای نخستین را اش ال 

 کنند.  خود بازنمایی میاو را در رفتار های   کنش وکنند  میجامعه تحمیل قانون به 

 شده  پدری اخته پدر واقعی؛ .5ا5ا9

بایاد مؤلاف و   »پادر   ،. به باور الکانشود  میظم نمادین اخته پدری است که در ن، یپدر راو
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 ا  «پادر واقعای  »ویاژه   ولای پادر ا باه    ، باشد و به نظم نمادین انسجا  بخشد «مرجع قانون

خوردن تان   باید به خ   چراکه او نیز می» از دیگران ضامن اجرای قانون باشد؛تواند بیش   نمی

 «ساازد   مای  شاده(  )اختاه شاده    از او پدر خصی، باشد ر واقعیپدخوردنی که مادا  که او   خ  ؛بسپارد

آویزد و قاانون    درمی داسی بوگا با  ،پدر راوی برخالف ممنوعیت بتکده .(163: 1935، الکان)

عایش  ، پدر نخساتین  محال است. نمادین عیش ناب در نظم که ، درحالیشکند  معبد را می

و در مقابل بت بزرگ  باکرۀ بتکده است دختر یداس بوگا  در اختیار خود دارد.فق  کامل را 

بت بزرگ  یعنیا مرده پدر  و نخستین یدر تملک و تصرف نیا داسی بوگا ؛ رقصد  معبد می

 پادر  شاود.   شدت مجاازات مای    به ،شکند  ترتی  پدر که ممنوعیت را می  بدین است.ا معبد  

دچاار  اختالل ذهنی به و شود  میشکسته   پیر و درهم ،پس از خروج از اتا  مار ناگ )عمو(

ت و شاکل و شامایل پادر    بارد و باه هیئا     کلی هویت ساب  خود را از یاد مای  آید و به می

  .شود  و تسلیم نظم نمادین می آید  میدر ،قوزکرده پیرمرد، ینتنخس

 نمادین انپدر .9ا5ا9

 پادر تصاویری و نیاای    تجسام و مظهار   ،قصاب و پیرمرد خنزرپنزری و کش  پیرمرد نعش

پیرمارد  هساتند.   باوف کاور  نمایندگان نا  و قانون پدر و نظام نماادین در    نخستین و نیز

از اباژۀ ماادر    کوشاد راوی   مینامید که توان پدر ادیپی راوی  می بوف کوررا در  کش  نعش

پنداری کند. آنیه جسم دختر اثیری را برای راوی   چشم بپوشد و با نا  و قانون پدر همذات

، گوناه کاه گفتاه شاد     است. همان همین پدرحضور و نگاه ، ممنوت کرده حس و  سرد و بی

پوشای از    مشاروط باه چشام    ،و امار نماادین   دیگاری  بازرگ  اساساً ورود سوژه به ساحت 

ای نیز که الکان از آن ساخن    عقدۀ اختگی و ادیپی است. نگاه خیره فرایندسانس در  ژوئی

ایان نگااه خیاره و سانگین      .(993: 1996، وتبی)با  گیارد   ادیپی شکل می فراینددر ، گوید  می

شود راوی برای ورود باه    و سب  میاست نع وحدت راوی و دختر اثیری ما ،دیگری  بزرگ

 قرباان ، استعارۀ پادری ، نا  پدر»قطعه و قربانی کند:  ابژۀ مادری را قطعه ،ت نظم نمادینساح

قرباانی شاود تاا میال بتواناد خاود را       باید ، مادر، شیء آغازین ؛کند  سانس را طل  می  شدن ژوئی

ای باه جسام     خواهد چشم بیگانه  راوی که نمی .(91: 1935، )استاورا کااکیس « بندی کند  مفصل

دست و پاهای او  و سر، استخوانی که در پستوی اتا  دارد  با کارد دسته، دختر اثیری بیفتد

اماا  ، نهاد  مای هناۀ خاود   مرت  در چمادان ک شکلی  بهکند و اعضایش را   را از هم جدا می
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تواند به تنهایی آن را   کند هرگز نمی  احسا  می، خواهد آن را حرکت دهد  هنگامی که می

یااری  رود تا کسی را بیابد که در حمل چمادان باه او     . راوی از اتا  بیرون میببردبا خود 

در  که یدیگری  بزرگ؛ شتابد به کمکش میاست که  دیگری  بزرگباز هم این ولی ، رساند

. راوی باا  گذراند و نااظر اعماال اوسات     یک از نظر می به ار او نشسته و رفتار او را یکانتظ

ی حماال و کالساکۀ   وجاو  جسات داند راوی در   کش ا که می   کمک و مداخلۀ پیرمرد نعش

باه  و او را برد  میداند ا چمدان را به بیرون از خانه    کشی است و راه خانۀ او را نیز می نعش

کناد آنجاا را    که احسا  می باوجودیرساند که راوی   ۀ خلوت و آرا  و باافایی میمحوط

ایان   .(99: 1913، )هادایت  آید  نیست و به نظرش آشنا میخارج از تصورش هم ، هرگز ندیده

وحدت خیالی سوژه و ، همان دنیای پیشاادیپی و پیشانمادین ،آرا  و باافا و محوطۀ خلوت

ی آشناست؛ دنیایی که با ورود راوی به عالم نمادین از دست رفته ابژه است که در نظر راو

 ،است. پیرمرد با بیلیه و کلنگی که هماراه دارد  آن در ناخودآگاه راوی باقی ماندهو خاطرۀ 

ناد و راوی را  کَ  گودالی به اندازۀ چمدان می ،در زیر درخت سرو، کاری  با چاالکی آد  کهنه

 کند و  میآن را باز گذارد و برای آخرین بار در   در گودال می. راوی چمدان را گوید میترک 

 کنناد. راوی در   به او نگاه می «زده  حالت رگ»ون بیند که بد  چشمان سیاه دختر اثیری را می

کلای   ، همۀ اثر قبر را باه سن  و شن  سپارد و با قلوه  بندد و آن را به خاک می  چمدان را می

 تواند قبر را از باقی زمین تشخیص دهد.  نمیتی خودش هم که ح طوری ، بهکند  محو می

گلادان راغاه   ، شود  نصی  راوی می )دختر اثیری(شدن  ابژۀ مادر  آنیه از رهگذر قربانی 

باه   ،برگشت به سااحت نماادین  یابد و هنگا    است که پیرمرد آن را هنگا  کندن گور می

کناد. گلادان راغاه      ۀ خود احسا  میسنگینی آن را بر قفسۀ سین ،سپارد و راوی راوی می

 شاود.  و جانشین دختر اثیاری مای   است شده ی است که تصویر دختر اثیری بر آن نقشدالّ

امار نماادین   »سازندۀ نظم نمادین است.  ،مرگ ؛است و نماد با مفهو  مرگ گره خوردهدالّ 

این جملۀ هگل کاه  الکان به اعتبار  .(156: 1991، )اونز «غیاب و فقدان نیز هست، قلمرو مرگ

 .(515: 1996، )باوتبی  «هاسات   ناهستی اُبژه، هستی زبان»معتقد است که  «قتل شیء است، واژه»

بیانگر غیاب و فقادان اباژه   ش حضوربلکه ، خود ابژه و مدلول نیست ،دالّ، به عبارت دیگر

راوی از نیز هنگا  گاذار   بوف کورشود که مفقود است. در   ای می  جایگزین ابژهدالّ  ؛است

قربانی ا یعنی مدلول و ابژۀ حقیقی  ا دختر اثیری، ادیپی و اختگی به ساحت نمادین فرایند
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ای که   دنیای تازه، ترتی   گردد. بدین جایگزین وجود حقیقی او می، و تصویردالّ  شود و  می

در آن چشام   ،کاردن دختار اثیاری     نیپاس از قرباا  ، در پاارۀ دو  داساتان   بوف کورراوی 

یی است که به ها  دالّنظم نمادین و قانون پدر و قلمرو  و دیگری  بزرگساحت ، ایدگش می

 مدلول.  ی بیها  دالّشوند؛ دنیای مرگ و نیستی؛ سرزمین   هیچ مدلولی ارجات داده نمی

سایه و نگاه سنگین این  هستند. این قلمروحاکمان بالمنازت  ،قصاب و پیرمرد خنزپنزری

وی هساتند و هایچ   اعماال و رفتاار را   مراق  و ناظر انآن اکم است.پدران بر زندگی راوی ح

ری که عارو  شاهرها   از همۀ مناظر زیبای شهرماند.   پوشیده نمیحرکت راوی از نظرشان 

راوی هر بار کاه از درییاه    ی است وقصابحقیر دکان ، انداز راوی  چشمیگانه ، شود  نامیده می

حرکاات  راوی که از درییاۀ اتااقش    بیند.قصاب را ب مردمجبور است  ،کند  به بیرون نگاه می

قصابی  ،معتقد است نباید کار این مرد، بیند  او را می شدۀ  و حساب «سنگین و سنجیده، ترسناک»

قصااب در   .(91: 1913، هادایت )آورد   کناد و باازی درمای     قش بازی میاو ن ، و به نظرشباشد

کند که مدا  مراق  اعمال راوی است و   یتجلی م «ترسناکیهیکل »ت در هیئ، توهمات راوی

 .(95ا91)همان:  داردشده و سنجیده در پیش چشم   حساب را اعمال و رفتار راوی

ک و تصارف و  هاا و لذایاذ زنادگی را در تملا      همۀ خوشی ،نیای نخستین قصاب چون

یاذ  توانند از لذا  کسانی میفق  شهر چشم به دست قصاب دوخته و  اختیار خود دارد و همۀ

هاا و ارادۀ او شاوند و     تسلیم خواساته  که مند شوند  بهره، داردمحقری که قصاب در اختیار 

 ختگی نمادین را به انجا  رسانند.ا

حااکم اسات.    این قلمرونمایندۀ نا  و اخال  و قانونی است که بر نیز  پیرمرد خنزرپنزری

چناد جاور   ، دو تا نعل، الهست دیک »است: گرفته   چرک و کثیف و زده  زن  اشیای پیرمرد،بساط 

یاک شاانۀ   ، کان   دوات  یاک آب ، زده  یاک گاازانبر زنا    ، وشما   تلهیک ، یک گزلیک، مهرۀ رنگین

و نیز  (55)همان:  «... که رویش را دستمال چرک انداختهیک بیلیه و یک کوزۀ لعابی، شکسته  دندان

هاای    پشام  ،ز او که از میان آنیخۀ با»و  عبای ششتری، گرفته  گردن چرک  لبا  و شال و قیافه

خاورد و    مای  را ایی آنیا ح ناخوشای سامو و بای   های واسوخته که   اش بیرون زده با پلک  سفید سینه

 ؛وازدگی و مرگ و نیساتی اسات   و نماد فرسودگی ،همه و همه ،«طلسمی که به بازویش بسته

 .(39)همان:  کند تقدیم می بشر به زندگیحاکمیت قانون این پدر  ای که  هدیه تنها
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 نا  و قانون پدر تعلی و  بوف کورراوی  .9ا9

کودک پس از گاذار امار   است.  حصاراً در تملک نا  و قانون پدران ،نظم و قانون اجتماعی

 اماا ، کند با نا  و قانون پادر همانندساازی کناد     تالش می ،خیالی پیشاادیپی و پیشانمادین

یاابی ساوژه     موجا  اخاتالل در هویات   ، درپا قاانون   و گیری نا   گونه اختالل در شکلهر

، در سااحت دیگاری    یشااادیپی راوی پس از گذار از ساحت خیالی پ، بوف کورشود. در   می

گیاری    رنگای در شاکل    ؛ پدر نقش کمسازی کند    و قانون پدر را درونیتواند نا نمی بزرگ

های ضدونقیض   تغای  است و راوی فق  از روای بوف کورپدر در دالّ  ؛هویت راوی دارد

 شنود. پدر یاا عماو    بار پدر و عموی خود را می  انگیز و اسف  دیگران است که سرنوشت غم

 ا  کند  و نا  پدر را اش ال میدالّ  جایگاه، گیری هویت راوی  حال کسی که در شکلهر به ا

موهاای سارش   ، و از وحشات شود  میپیر و شکسته  ،آمدن از اتا  آزمایش پس از بیرون

بوف یه در نظم نمادین درواقع آن. برد  کلی از یاد می شود و زندگی ساب  خود را به  می سفید

ساازی پایاان     هویات ی هاا   دالّپایان   ت که به زنجیرۀ بیگاهی اس  گره، رود  از کف می کور

ساردرگمی و آشافتگی راوی    و نیست که به چنادپارگی  یمحکم گاه  گره ،دهد؛ نا  پدر  می

راوی در هماۀ  د؛ پادر   دارگیاری هویات     در شاکل  یرنگا   کام  حضاور  ،درپانسجا  بخشد. 

 پدر فق  از درییۀ نگااه دیگاری اسات؛   های داستان غای  است و تصویر راوی از   احنه

تصویری منسجم و مقتدر از او ، شنود  ای که راوی از سرگذشت پدر می  حتی روایت پراکنده

شکسته و دچاار اخاتالل     پیر و درهم ،ار ناگدهد. پدر پس از خروج از اتا  م  نمیبه دست 

تواناد بار     برد. پدر دچار فقدان است و نمی  کلی هویت خود را از یاد می شود و به  ذهنی می

راوی  ،اساا   باراین  .بخشاد فقدان راوی سرپوش بگذارد و هویت نامنسجم او را انسجا  

نظام نماادین و    بزرگ و دیگری نظم و نامنسجم از   بی و آشفته و سیاه و تصویری تاریک

انگیاز    یاک خاناۀ خاالی و غام    » ،دنیا در نظر راوی کند. میزندگی اجتماعی جامعۀ خود ارائه 

 و طماات  و مکاار  و های فریبکار  هاست؛ دنیای انسان  دنیای رجاله؛ (17: 1913، )هدایت «است

خاوب  ، ردناد خو  خاوب مای  ، سالم بودند»هایی که به قول راوی   حریص و حقیر؛ دنیای احم 

خاناۀ راوی و   دنیایی که قصاب حقیار جلاو   ؛(16)همان:  «کردند  خوابیدند و خوب جمات می  می

خانۀ راوی بساط پهن کرده و فقا  باا خوانادن قارآن در      دربرابرپیرمرد خنزرپنزری ا که  

 .(31ا37)همان:  نمایندگان برجسته و االی آن هستند ا  کند   های جمعه ارتزا  می  ش 
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دارند و  «ها قیافۀ طمات هایی که همۀ آن  رجاله»با  دیگری  بزرگتواند در ساحت   نمی راوی 

بخاش   انسجا  دیگری  بزرگ، .(69)همان: کند   همانندانگاری ، روند  می «هوتدنبال پول و ش»

 فرایندرفتۀ راوی در   سانس ازدست  گوی عیش و ژوئی  تواند پاسخ  نمی دیگری  بزرگنیست؛ 

نظمی و ناامنی ساحت نمادین   گریز از بیبا هدف  بوف کورراوی ، اسا  براین شد.ادیپی با

آورد و باار دیگار باه سااحت وحادت خیاالی         نا  پدر را به تعلی  درمای ، دیگری  بزرگو 

 برد:  پناه می مادر و کودک، پیشاادیپی سوژه و ابژه

بارای   ؛آورد   ه یاد مای ایا  بیگی خود  را ب، برای فرار از خود ، اغل  برای فراموشی

همین  ... اینکه خود  را در حال قبل از ناخوشی حس بکنم ا حس بکنم که سالمم ا  

شااید   ؛شاد   وقت در مان بیادار مای    یادگارهای آن دید ...  ا  را می  ه اورت آرا  دایهک

 .(19ا11)همان: شد   کرد که باعث تسکین من می  امواج مرموزی از او تراوش می

نااب در آن   لذتو  مادین در تملک و تصرف دیگرینظم ن ،گونه که دیدیم همانولی  

)لکاتاه و دختار   ای جاایگزین او را  ه  تواند میل مادر و ابژه  نمیاست و راوی  محال ممنوت و

 یعنی این بازگشت ا و لکاته و دختر اثیری به سوی دیگری است تصاح  کند. نگاه (اثیری

معناهاای    موجا  ظهاور بان    ا  های مادرانه  در آغوش ابژهانکار و تعلی  نا  پدر و خزیدن 

 شود.  می بوف کورپارانوئیدی در راوی 

داند   پریش می  خواهانۀ روان  پریشی  پارانوئیدی  را ناشی از تمایالت همجنس  روان ،فروید

 و بدگمانی و ها و احسا  ناامنی  هذیان و اما الکان اساساً توهمات ،(511ا593: 1999، فروید)

پریش کسی اسات کاه     بیند. روان  نا  پدر می و تعلی  تر  و اضطراب پارانوئید را در انکار

عد تصویری از او تقلیال  یابی او به بُ  هویت فرایندنا  پدر را طرد کرده و کارکرد نا  پدر در 

ظان   موج  بدگمانی و ساوء  پنداری با نا  پدر  همذات فراینداست. هرگونه اختالل در  یافته

تفسایر  . (157: 1999، ؛ کادیور 551و  111: 1991، )ناک. اوناز   شاود  به نظم اجتماعی مای شدید 

پاریش احساا      است کاه روان  ای یناامنآشفتگی و  دربرابرسوژه  حافظ  درواقعپارانویایی 

دانساتن   بارای مصاون   ؛کوششی است برای حفاظ ساالمت خاویش    ،تفسیر پارانویایی» کند:  می

بنادی   ری این ااورت به یا، های عالم نمادین  از فروریختن پایه ایان جهان،از پ، خویش از بیماری

 .(15ا11: 1937، )ژیژک «جایگزین

، هرا ، تر ، ظن شدید به جهان پیرامون  شک و تردید و سوء، اعتمادی  بی، بدگمانی
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، نماایی   بازرگ ، گریازی   مارد  ، تنهاایی ، گیاری   گوشه، بدبینی، بیزاری، قراری  بی، اضطراب

شاود. ایان     دیاده مای  راوی کاه در  اناد   ییمعناها  ... بارزترین بنخودرأیی و، بینی  ودبزرگخ

 ،پارانوئیاد  .اسات  بیماران پارانوئیدی گازارش شاده  هایی هستند که دربارۀ   مؤلفه، معناها  بن

پاذیرش عقایاد    دربرابار داناد و    حتمی و ت ییرناپذیر مای  و افکار و تصورات خود را قطعی

 .(116: 1996، )بوتبی کند  شدت مقاومت می  دیگران به

هاا و   واقعیات  خود و نیاز به افراد پیرامون  ،یدیپارانوئ پریش  د روانمانن بوف کورراوی 

 بیناد   دنیاا را پار از تنااقض مای     اعتماد و مظنون و مشکوک اسات و   بی ،های جهان  پدیده

دور از آشاوب و   ،ت و آرا یاک محال سااک   »تنها و دور از هماه در   راوی .(13 :1913، هادایت )

 یدیوارو در چهاار  «هاا بریاده    با دنیاای زناده  »را  «همۀ رواب  خود»کند و   زندگی می «جنجال

پنادارد و جهاان پیراماون خاود را       فق  تصورات خود را واقعی میاو  ؛برد  اتاقش به سر می

 مساخره کنناد   ااددند او را فریا  دهناد و   پندارد که در  هایی می  و سایه «سرتاسر موهو »

نویسد  اش می  ای سایهبه سایۀ خود اطمینان دارد. او دردهایش را برفق  راوی  .(17)همان: 

تاوانم حارف     فهمد! فق  با سایۀ خاود  خاوب مای     این سایه حتماً بهتر از من می»و معتقد است 

 «فهماد  حتمااً مای  تواند مرا بشناسد. او   یکند. فق  او م  زدن می بزنم. اوست که مرا وادار به حرف

هاای پیراماون خاود را      براسا  همین تصور و توهم است که او هماۀ انساان   .(19)همان: 

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

 و «موهو  دنیای» و «دنیای رجاله»را آنان یابد و دنیای   می« دیگران»و « خود»میان  «هولناکی

 .(69)همان:  نامد  می «پست»

 و خاودبینی  و بادبینی  و دلهاره  و اضاطراب  معناهاای پارانوئیادی ا مانناد      بان ظهاور  

دیگاری   تجسم اختناا   ، عالوه بر ضعف پدر ،بوف کوردر راوی ا گیری و بدگمانی    گوشه

ساوژه   پناداری   پادر در هماذات  و فقادان  ناتوانی  و است. به همان اندازه که ضعف بزرگ

پدری که فاقد »شود؛   یابی می  هویت فراینداستبداد و اختنا  نیز مخل ، کند  اختالل ایجاد می

شود و پدری نیز که باه اساتبداد و توسال باه       مرج نفسانی کودک میو موج  هرج، حجیت است

هاا   کاری جز ط یان فرزنادان و رد حجیات خاود توسا  آن     ،خواهد حافظ قانون باشد  می ،اختنا 

در دوران حکومت خورشیدی  1915در سال  بوف کور .(113ا119: 1993، )موللی« خواهد کردن

با سرکوب مخالفاان و  کرد  میدورانی که نظا  خودکامۀ پهلوی تالش  شد؛رضاشاه نوشته 
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تر  و  و بدبینی و اقتدار و تسل  خود را نشان دهد. بدگمانی، ایجاد فضای رع  و وحشت

ای اسات کاه بار سااحت       تاریاک و خودکاماه   و ن فضای سیاهناشی از همی ،راویهرا  

باه هماه مشاکوک و     ،در این فضای رع  و وحشت بوف کورنمادین مسل  است. راوی 

های خود را باا او    کند و شکست  فق  به سایۀ خود اعتماد می بوف کور. راوی است مظنون

 .گذارد  در میان می

   نتیجه. 1

افتد و تاالش    به تعوی  می ها  دالّپایان   در زنجیرۀ بی ربوف کوتحق  تمامیت و وحدت در 

نظام   .شاود   باه شکسات منجار مای    ، گاهی منسجم  برای یافتن هویت پایدار و گره راوی

ی دیگار و آن نیاز باه    ی باه دالّا  هر دالّکه در آن  مدلول است  ی بیها  دالّساحت  ،نمادین

 .افتد  همینان به تعوی  می ها  دالّپایان   بی شود و این زنجیرۀ  ی دیگر ارجات داده میها  دالّ

 ها  دالّپایان   به بازی بی طور موقت به گاهی است که  گره ،در ساحت نمادینپدر  و قانون نا 

نظمای    تواند به آشفتگی و بای   نا  پدر دچار فقدان است و نمی بوف کوردر  .دهد  پایان می

 و اساتعارۀ پادری  دالّ  باه دالّ  دا  از یاک م بوف کورراوی  ساحت نمادین انسجا  بخشد؛

هاای    توانند باه سرگشاتگی    و نمی ندارند ی پدری انسجا ها  دالّاما ، یابد ارجات می دیگری

و باه اباژۀ    آورد    درمای یا و به تعل کند  راوی نا  پدر را انکار می رو ازاین راوی پایان دهند.

رابطۀ دوساویۀ پیشااادیپی  کاودک و     ،الکند در ساحت خی  و تالش می دبر  مادرانه پناه می

د و ایان  بخشا حاشیۀ امنی نیست که به راوی انساجا   ، ابژۀ مادرانهولی ، کندزنده مادر را 

هاای    نادارد و موجا  ظهاور مؤلفاه     پریشای بارای او    وردی جاز روان آ ، نهایتاً رهبازگشت

، یرامااونظاان شاادید بااه جهااان پ  شااک و تردیااد و سااوء، ماننااد باادگمانیا پارانوئیاادی  

، تنهاایی ، گیاری   گوشاه ، افساردگی ، دلزدگای ، بادبینی ، آشفتگی، اضطراب، خوردگی تر 

 .شود میدر راوی ا بینی   خودبزرگگریزی،   مرد 
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