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 چکيده

مقالة حاضر با اتخاذ رويکرد روانکاوانة الکاني و در پرتو مفهوم گفتمان ارباب ذيل مفهوم 
پردازد. پرسش اصلي مقاله چرايي جنون لیر شکسپیر ميبررسي نمايشنامة شاهچهار گفتمان؛ به

ه، پس از شرايط ثبات و نظم ابتداي نمايشنامه نظمي متعاقب درگرفته در جامعلیر و بيشاه
 جايگاه و دالارباب مقام در لیرهنگامي که شاهدهد که چگونه بهاست. پژوهش حاضر نشان مي

خورده، از گفتمان حذف شده و حقیقت گفتمان ارباب خط هايسوژه انگاريهمان موضوع
ر دو دچار جنون و آشفتگي شود، خدايگان و جامعه هبرمال و پردة فانتزي گسیخته مي

شوند و سپس شوند. نخست، مفهوم گفتمان ارباب و اجزاي آن شرح داده شده و تبیین ميمي
 شود. هاي اصلي پژوهش پرداخته ميپرسششیوة واکاوي متن بهبا اتکا به

 
 خورده، فانتزي، جنون، ژاک الکان.: گفتمان ارباب، دال ارباب، سوژة خطواژگان کليدی
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 مقدمه:  -1

گفتمان نوظهور، آغوش شدن در مقام يكروانکاوي از همان نخستین روزهاي بالیدن و تناور
يمن سو و بهگشايد. از يكخود را گشوده و راه خود را در هر دو گسترة خاص و عام مي

تمامي مظاهر فرهنگ و دانش، از حصار تنگ ( به1856 -1939) 1عاليق فراگیر شخص فرويد
هاي دانش بیرون جهیده و در پیوند با ديگر گسترههاي پرتنش روانکاوي بهي و اتاقمتون بالین
موضوعاتي که پیش از اين واسطة پرداختن بهجا، بهگیرد و از ديگر سو، و در اينقرار مي

مرور اي هم نشده بود، بهها حتي اشارهآنهیچگاه در تاريخ و سنت هیچ فرهنگ و تمدني به
شود. در بیان نفوذ فراگیر اصطالحات هاي دوستانه هم ميخانوادگي و دورهميهاي وارد بحث

 هاروزمرة انسان کاوانه در خارج از فضاهاي رسمي دانشگاهي و رسوخ آن در بطن زندگيروان
شاهد مدعا همین بس که همة ما کم »ها در دايرة واژگان معمول افراد، بديل آنو آمیختگي بي

و  3شیرهاآمیز هم، رقابت حسادت2دن عباراتي نظیر عقدة حقارتمحض شنیو بیش به
فرهنگ واژگان ها را بدون آنکه نیاز باشد بهکنیم معناي آن، احساس مي4سازوکارهاي دفاعي

 (.11 :2006، )تايسون« دانیمتخصصي روانکاوي نظر کنیم، از پیش مي
او پس از زيگموند فرويد است و در ترين روانکترديد مهمبي (1901 -8119) 5ژاک الکان     

بیش از »بس که امروزه نکته همین يكبیان تاثیر چشمگیر الکان بر جامعة روانکاوي، اشاره به
(. البته اين 1 :2005)هومر« کنندهاي الکاني استفاده ميپنجاه درصد روانکاوان دنیا از روش

هاي همین موازات، او زمینهیني نبوده و بهکاوانة بالهاي روانگسترهگسترة تاثیر تنها منحصر به
)همان( و « هاي اجتماعيمطالعات ادبي و سینمايي، مطالعات زنان و نظريه»اي ازگسترده

قدر که الکان در میان زير سیطرة نفوذ افکار خود کشانده است. اما همانسیاسي را نیز به
برانگیزي برخوردارست در کمال كروانکاوان و منتقدان ادبي از اعتبار و جايگاه واالي رش

اي است که در منطقة آمريکاي شمالي، چهره شگفتي، در بین روانشناسان و روانپزشکان بويژه
نوشتاري مملو از ايما هاي ابداعي الکاني، سبكنوواژه»گريزند. بسیاري، چون طاعون از او مي

وار، هاي رياضيبافته، فرمولهمخورده و بههاي عجیب و غريب، نحو تودرتو، گرهو اشاره
اند که براي ( همگي موجب شده190-189)مالون و فريدلندر )« نگارهانمودارها )و( مکان
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کار فرانسوي و يا يك درمانگر نامتعارف بیشتر يك فیلسوف دشوارنويس افراط»اي الکان عده
یلسوفان چون ديگر ف( قلمداد شود. روانکاوي فرانسوي که هم190: )همان« سرکش

 و ديرياب ( گويي تمام توش و توان پیچیده1930-2004) 1دشوارنويسي چون ژاک دريدا
انگارانه ندهند و تفاسیر سادهاند تا متونشان نفوذناپذير مانده و تن بهنويسي خود را درکار کرده

ويد فر»خطا و بدون دريافتن تعمد و قصد آگاهانة الکان، از همین روست که باز برخي و به
روانکاوانه  هاي پیچیدةسراييبرساختة الکان را چندان جدي نگیرند و آثار او را نیز ذيل ياوه

( در حالي که خود الکان بر اين شکل خاص آشکارا دشوار نوشتن تاکید )همان« مردود شمارند
ين اها ]نوشتارها[ در اساس متناقض است: ]بهماهیت آن»گويد ( مي1977)مکتوبات  دارد و در

( و 7 :)الکان« ها را نفهمیدکه آنهاي آن را درک کرد و هم آنبنديتوان صورتمعنا که[ هم مي
فهم آثار من نیستید. شما مجبور به»گويد: ( آشکارا مي1988) بیست که در سمینار شمارةيا اين

 :)الکان« دآوريها به دست ميها را نفهمیديد که چه بهتر، چون فرصتي براي تفسیر آناگر آن
ي آثار انگارانه(. اما اين ترفندها همگي سازوکارهايي دفاعي در برابر هضم و پذيرش سهل34

ها را اخته، آساني نتواند آنداري، بهدر نظام سرمايه« گفتار مصرفي دانشگاهي»اوست تا که 
بازار نظريه اثر بهها را بيگونه توفیق يابد تا سرانجام آناش را خاموش و اينهاي انقالبيسويه

 عرضه دارد. 
مشغول کشف و يا ساخت هاي ادبي انسانگرا دلسان نظريهنه به نقد روانکاوانة الکاني      

ها و ادبیات و ايجاد تمايز میان آن« ادبیات واال و کالسیك»هاي مبنا براي سنجش شاخص
هاي ادبي فرمالیست، دل در يهمانند نظراست و نه به« پسندسخیف، بازاري و عامه»اصطالح به

هاي ادبي ديدگاهمتن ادبي دارد. نقد روانکاوانة الکاني شباهتي به« ادبیت»گرو بوطیقا و 
هاي روايت و يا ساختگرا هم ندارد که در پي يافتن ساختارهاي جهانشمول پنهان در پس اليه

انواع ع نقد، شباهتي بهماندگار میان عناصر دروني ساختار باشد. همچنین اين نوبازي درون
با نقدهاي سیاسي از جمله نمونة سرشت نماي اين گونة نقد؛ يعني نقد مارکسیستي هم ندارد تا 

دنبال اثبات و به« روبنا»مثابه متن ادبي بهماتريالیستي و با نگاه به -اتخاذ رويکردي تاريخي 
وابط مسلط تولید در جامعه و دادن اين نکته باشد که چگونه متن، ابزاري براي تثبیت رنشان

اقتصادي بوده است. نقد روانکانة الکاني در « زيربناي»چنین خود در وهلة اول بازتابي از هم
نقدي است از اساس جا با تکیه بر گفتمان ارباب، پرتو مفهوم چهار گفتمان و در اين

دهد که هويت نشان مي تمامیتکه با ابتناي بر میل بنیادين سوژه براي دستیابي به« محورمیل»
___________________________________________________________________________  
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چگونه همین میل در ساحت نماديني که حول يك فقدان برسازنده شکل گرفته است، موجب 
   شود. هاي انگلرگاني ميدالانگاري با اربابهمان

لیر و چرايي فروافتادن لیر يعني علت جنون شاهدو پرسش بنیادين نمايشنامة شاهپرداختن به
ويژه با تکیه بر مفهوم الکاني گفتمان ارباب در میان آثار پژوهشي نظمي بجامعه در گرداب بي

دادن میزان بايد گفت که نشانسابقه است. در بیان هدف مقاله نیز ميدر زمینة نقد ادبي، بي
کارايي مفاهیم الکاني در نقد آثار بزرگ ادبي مدنظر بوده است. در نوشتة حاضر نخست 

برسازندة آن خواهیم پرداخت و سپس در پیوند زدن میان مفهوم گفتمان ارباب و اجزاي به
دو پرسش اصلي پژوهش، لیر، تالش داريم بهي گفتمان ارباب الکان و متن نمايشنامة شاهنظريه
 هاي درخوري در چارچوب دستگاه نظري ياد شده ارائه دهیم.پاسخ

 
 چهارچوب نظری: -2

 گفتمان: -1-2
خشیده و تمامي ساحت نظم نمادين را چیره و در حصار زبان زبان بالکان اساس و برتري را به

گونه که خود در سمینار شمارة مبنا قائل است. همانبیند و براي آن بنیاد و سرشتي زبانمي
( و در بارة سیطرة زبان بر جامعه، چنین 2007) آن روي ديگر روانکاويهفدهم با عنوان 

 زبان کاربرد دارد دستبه را آن زمام و بوده حکمفرما جامعه بر که آن چیزي»گويد که مي
زبان »بايد بر اين نکته تاکید داشت که معناي گفتمان نزد الکان (. اما مي239 :)الکان« است

که الکان در بیاني ها قرار دارند کما اينها همواره فراتر از واژهنبوده و گفتمان« ماهو زبانبه
 (.  3 :اند )همان« هاها بدون واژهگفتمان»در واقع ها نما باور دارد که گفتمانمتناقض

جامعه گره  همچنین در قاموس روانکاوانة الکان، گفتمان همان چیزي است که زبان را به
)ايوانس « پیوند اجتماعي بناشده در زبان»زند و از همین روست که براي او داللت بر نوعي مي
نقل از براچر و همکاران، )الکان، به« ضروري ساختاري»( دارد. الکان گفتمان را نوعي 45

بط « روابط بنیادين»داند که در بطن ( مي107: 1994 )همان( خاص و مشخصي وجود دارد. روا
بنیاديني که خود شامل چند نظم و ساحت متفاوت بوده و شامل مواردي از اين قرار است: 

ا همان روابط اجتماعي و در پايان، فردي و يفردي و يا روانشناختي، روابط میانروابط درون»
ها در هر يك از اين )همان(. از ديد الکان گفتمان« جهان غیرانسانيروابط محدود و منحصر به

تمامي رفتارهاي انساني چنین بهکننده دارند و ايندهنده و دگرگونشکل»ساحات، نقشي توامان 
)همان(. از نظر الکان اين « بخشندهاي گفتاري او گرفته تا تمامي اعمالش، شکل مياز کنش
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اين دلیل است کنندگي سامان اجتماع و انسان بهدهي و دگرگونقدرت توامان گفتمان در شکل
( که شامل افکار، تاثرات، لذات، معاني و 108 :)همان« تمامي تعینات و تقیدات سوژه»که 

)همان(. پس « ته استها وابسگفتمانشود، بهمفاهیم و حتي هويت و حس بودن انسان مي
ها حضوري موثر داشته و نقش ها در تمامي اين پديدهجايي که گفتمانعبارتي ديگر، از آنبه

هاي رواني و اجتماعي تغییر در واقعیت»کنند، اذعان بر اين نکته کامال منطقي است که ايفا مي
 )همان(.« هايندمعلول و متوقف در تغییر در گفتمان

عمدتا در پاسخ »و  1970و  1969هاي شمارة هفدهم، ارائه شده در سالالکان در سمینار 
عبارتي به(، 7 :2004، )نیومن« کند، تئوري چهار گفتمان را معرفي مي68هاي مي شورشبه
بندي ممکن از شبکة نمادين که روابط چهار گونة ممکن از پیوند اجتماعي و يا چهار صورت»

از دهند، مشخص مي( را سامان مي45 :1996، انس)ايو« االذهانيبینافردي و بین تار  کند. هر گف
اين عبارتند: به 1چهار جايگاه و چهار نماد جبري تشکیل شده است که اين چهار نماد جبري

، 6و چهار جايگاه هم عبارتند از: عامل 5خوردهو سوژة خط 4، مازاد لذت3، دانش2دالارباب
ي جبري ها در هر گفتمان ثابتند و اين نمادهايگاه. جا9، حقیقت8، محصول/ فقدان7ديگري

گونه از نشستن هر نماد در کنند و اين)مَتم( اند که در هر گفتمان جايگاه خاصي را اشغال مي
هاي متفاوت از اين چهار سخني ساده، ترکیبآيد. بهدست مييك جايگاه، يك گفتمان جديد به

: گفتمان ارباب، گفتمان دانشگاهي، گفتمان هیستريك و انجامدچهار گفتمان متفاوت مينماد، به
اي است که از آن، گفتمان روانکاو. گفتمان ارباب در میان چهار گفتمان، گفتمان اصلي و پايه

اين شوند. به( مشتق مي265 :1397، )فینك 10«هاي اشتقاقيگفتمان»سه گفتمان ديگر معروف به
گرد ول و با چرخاندن هر جزء در جهت پادساعتگفتمان ديگر از گفتمان اسه»صورت که 

 )همان(.« آينددست ميچهارم چرخش يا ))دوران(( بهي يكاندازةبه
 

 گفتمان ارباب -2-2

___________________________________________________________________________  
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هاي شوند و فضل تقدم اين گفتار، هم ريشهچهارگانة الکان با گفتار ارباب آغاز مي هايگفتمان
ان و بندة هگل دارد و هم به اين علت است مفهوم ديالکتیك خدايگتاريخي داشته و اشاره به

(. 264 :1397، )فینك« مطیع آنیم در بردارد ساز دالي را که همهگفتمان ارباب کاکرد بیگانه» که
نمايش را به 1میانجي بیگانگيو بنیادين فرايند سوژگي به واقع، گفتمان ارباب نمودار اولیهبه

بار با مادر در ساحت خیالي بريده م پدر از اتحاد سعادتگذارد آنگاه که نوزاد با مداخلة نامي
ديگري چیزي تسلیم شدن به»با گونه شود و ايندرون ساحت نمادين پرتاب ميشده و به

سوژه »يا « سوژة زبان»شود، هاي زبان بدل مييکي از سوژهآورد: او از يك لحاظ بهدست ميبه
« جاي او بنشینددهد بهدال اجازه ميديگري بهلیم شدن بهوار، با تسبیان طرحکودک به«. در زبان

ساحت نمادين و فقدان حاصل از جدايي از مادر، سوژه را ورود بهبیاني ساده، (. به114 همان:)
گونه انگاري با او بر اين فقدان فائق آيد و ايناربابي يافته و از رهگذر هماندارد تا دالبر آن مي
 خود دست يابد.  هويت گمشدة تمامیتدوباره به

شکل و چهار نقش و کارکرد تشکیل يافته، به 2که از چهار جايگاه نمودار گفتمان ارباب      
 (:  45-46: 1996، زير است )ايوانس

ي سمت دال )جايگاه عامل: سخنان ارباب و يا همان خدايگان و پادشاه( )باال، گوشه. ارباب1
 چپ(

هاي ديگر جز خود دال ارباب( )باال، ها و داليا ديگري: تمامي سوژه . دانش )جايگاه دانش و2
 ي سمت راست(گوشه

ي واال و يا همان پیکر ثاني، برين و فرازمند پادشاه( )جايگاه محصول: ابژه a. ابژة کوچك 3
 ي سمت راست()پايین، گوشه

خودآگاه( )پايین، ي شکافته میان خودآگاه و ناخورده )جايگاه حقیقت: سوژه. سوژة خط4
 ي سمت چپ( گوشه
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شود که ارباب اشغال ميسمت راست( در اين گفتمان توسط دال جايگاه غالب )باال، گوشة
 بازنمايي کردن سوژه سمت چپ( و نقش و کارکردش مورد خطاب دادن دانش )باال، گوشة

ماند که همان مازاد مازادي برجاي ميهاست. اما در اين فرايند داللت همواره براي ديگر دال
ها عبارتي ديگر، تمامي تالشاست. بهسمت چپ(  )پايین، گوش aلذت و يا ابژة کوچك 

شوند و داغ فقدان براي هويت سوژه، همواره با شکست مواجه ميبخشیدن بهبراي تمامیت
ند ارباب را ميماند. گفتمان ارباب همچنین شکاف دروني همیشه بر پیشاني او برجاي مي پوشا

عبارتي ديگر، بهراند. است مي)پايین، سمت راست( زير گفتمان که جايگاه حقیقت و آن را به
بايد اجازه بايد پنهان شود. نميخورده در اين گفتمان در جايگاه حقیقت نشسته و ميسوژة خط

شده ه شده و بیگانهاي اختها، سوژهداد که اين حقیقت که ارباب نیز خود همانند همگي سوژه
است، فاش شود که اگر چنین شود و بناي حقیقت اين گفتمان فرو ريزد، کل گفتمان از هم 

فريبندگي آن در اين است که »سازد و پاشد. اما گفتمان ارباب، برده را مفتون خود ميفرومي
برزخ وجودي جاي خواجه بود ديگر از آورد که اگر بهاين تصور موهوم را براي بنده پديد مي

(. بنده در 75 :1397، )کلرو« کردآمد و از انقسام روحي خود فراغت حاصل ميخود بیرون مي
تمامیت هويت خود دست يافته است و از هیچ اين توهم گرفتار آمده است که خدايگان به

روست که در اين گفتمان، حقیقت که همان اختگي ارباب برد و اين از آنفقداني رنج نمي
 نگرد. ارباب ميپوشانده و پنهان شده است و برده تنها از پس پردة فانتزي به است؛

 
 دالارباب -3-2

ساز پارچهبخش و يكو کارکرد ثبات 1مفهوم نقطة آجیدنتوان با ارجاع بهرا مي هادالارباب
 که تبر اين باور اس الکان از پیرويبه ضروري آن براي انگارگان بهتر فهمید. اسالوي ژيژک

 همان آجیدن نقطه. شودمي دوزياليه آجیدن خاصي نقطة توسط انگارگاني معنايي گستره؛ هر
 نگه بافشار و محکم اليه، يك در را پنبه از پر مبل درون که است مبل روي دوزيرويه دکمة
-گون و بيها کیفیتي جیوهجا که دال(. از آن97 :1385، مايرز) داردمي باز حرکت از و داشته

قالب ها را بهها در هر گفتمان آندال ارباب اند،ثبات دارند و هر آن در معرض لغزش معنايي
گفتمان هويتي منسجم کنند و از اين طريق بهاي مشخص و ثابت میخکوب ميگرفته و در نقطه

 . بخشندمي
___________________________________________________________________________  
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قطعات  چونوقفة خود بازبمانند، هماي بيهها و تکانهکه از جنبشها تا پیش از آندال
که هنوز در کنار يکديگر جفت و جور نشده باشند، آشفته و ناموزون جورچین آشفتة يكدرهم

اما . اندها، در حرکتاي مجزا و فارغ از نسبتي سازوار و هماهنگ با ديگر داليك در گوشههر
رباب حکم دال ا. يابدارباب در مقام يك نقطة آجیدن پايان ميمیان آمدن دالاين وضعیت با به

ها ندارد و ها را دارد و البته خود هیچ تفاوت ذاتي با ديگر دالگاه در کالف سردرگم دالگره
استقرارش است که موجب اختتام زنجیرة ارجاعات شده و سرگشتگي  تنها جايگاه برگزيدة

ه خاطر اين نیست کگويد که اين خصلت او بهدهد. ژيژک ميمعنا را ضمانت کرده و فرجام مي
بخش و سامانده او واجد محتوايي ايجابي است و يا مملو از معناست، بلکه اين کارکرد فرجام

اين معني که اين دال (. به24-23 :2008خود است )ژيژک، توخالي ارجاع به خاطر ژستتنها به
ار ها واگذديگر دالهاي معمول، معناي خود را بهخود ارجاع داده و بر خالف ديگر دالتنها به

هاست پايان دالبستي در توالي ارجاعات بيحکم نقطة بن 1دهندهکند. اين دال خودبازتابنمي
 )همان(. 

منتها گرفتار آمده است، اما ضروري است اگرچه ساحت نمادين اساسا در حالتي از سیالیت بي
اگرچه  اي مشخص متوقف شود،ها جايي و در نقطهپايان دالثباتي در زنجیرة بيکه اين بي

تصادفي، مشروط و موقت. چرا که در غیر اين صورت؛ هیچ ارتباط و همکنشي معناداري در 
بعد پايان بهبي بندد و قطعیت هر معنا و مفهوم ممکني در اين زنجیرةاين عرصه صورت نمي

بتي رغدالي ديگر حواله داده، اما آن دال نیز با بيشود؛ گويي هر دال معناي خود را بهموکول مي
کند و در نتیجه؛ معنا که از دالي تمام از بازتاب معنا طفره رفته و از زير بار آن شانه خالي مي

ها ندارد. يك از داليافتن منزلي از آن خويش را در هیچدالي ديگر در گذرست، توان به
شود. حال که هیچ دالي پذيراي معنا نبوده و جاست که ضرورت دال ارباب مشخص مياين
لغزد و بر توقف آن نیز هیچ پاياني را دالي ديگر مينا نیز در حالتي از تعلیق مدام از دالي بهمع

میان آمده و بر اين سیالن مدام معنا در زنجیرة داللت نقطة گويي متصور نیست، دال ارباب به
کند. اي مشخص پابست ميچنگ آورده و آن را در نقطهنهد و بدين طريق معنا را بهپاياني مي

اند، ديگر رديف شدهپشت يكها که بهاي از دالزنجیره»گونه که ژيژک نیز پذيراست که همان
هرقدر هم که اين زنجیره دور و دراز باشد، فاقد هرگونه معناي واحد و مشخصي است و اين 

ها معنايي مشخص ببخشد؛ دالي که حضورش آنتواند بهمعناست که ميدال بيتنها حضور يك
راه نیست اگر ادعا شود که قوام هر ساحت (. پس بي39: 1997)ژيژک،« د غیاب معناستخو
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دال ارباب است و حضورشان ضروري و اصل برسازندة هر نظم نماديني به نماديني وابسته
 (.216: 2008شود )ژيژک، تلقي مي

ت که اين دال ها در اين اسهاي ممتاز دال ارباب در قیاس با ديگر داليکي ديگر از ويژگي
جا که معنا نیز . از آنکندچیز داللت نميخارج از خود ندارد و بر هیچاعظم هیچ ارجاعي به

دور از معنا و بهيك دال ديگر است، از همین روست که اين دال اعظم بيهمواره مشروط به
اب احمقي ها در کنه خود مهمل، احمقانه و الشعورند. دال اربدالهرگونه منطقي است. ارباب

دهد و در صدد دانستن هیچ چیز نیز نیست بیش نیست و هیچ معنا و مقصودي را بازتاب نمي
(. دانش و معنا بیشتر بايستة بردگان است تا يك ارباب، اين برده است 11-13 :2008، )شرودر

 کم و بیش. که بايد بداند. ارباب فقط هست بي
که نخست آن:  همراه داردپیامد جدي بهیرد سهگکار مياي که ژيژک اين مفهوم را بهشیوه

ها هیچ جا که میان او و ديگر دالاز آن. و مستبدانه دارد ارباب دال کیفیتي قراردادي، دلبخواه
دال تنها محصول حکمي تصادفي اي در میان نیست جايگاهش در مقام يك کالنتفاوت ذاتي

دهد که ديگر را در جايگاهي قرار مياست، تحمیل قاطع و خشن حکمي بوالهوسانه که آن 
 (. 587: 2012يابند )ژيژک، گرد او معنا ميطواف بهها تنها مشروط  در دال

نفسه داراي هیچ برتري و فزوني که خصلتي تصادفي و قراردادي داشتن و خود فيدوم آن
اي هشود که تنها مداخلپنهان و آشکاري در قیاس با ديگران نداشتن بدين جا ختم مي

ساختن ساختگي اين فرايندِ فرادست. داشتن چیرگي اوستبار قادر به استوار و برجايخشونت
اي از قدرت اجتماعي سیاسي است که هژموني يك دال و در مقام خدايگاني نشاندنش گونه

-نام دارد. بنابراين جايگاه ارباب دال حاصل گفت و گو و منطق و برآمده از فرايندي مسالمت

شود از اين روست که یست و اگر اين اعِمال خشونت قاطع در نظم نمادين مشاهده نميآمیز ن
مرور طبیعي شده و در شود و بهآفرين طي سازوکاري پنهان ميبنیاد بنیاناين خشونت بي

 (. 95: 2008، گیرد )ژيژکنهايت حتي حالتي از ضرورت نیز به خود مي
ها و هر شوند براي ستیز و تعارض میان ايدئولوژيها محلي ميکه ارباب دالدر پايان اين

ها را ي معنايي خود؛ تمامي دالگفتماني در تالش براي هويتي يکه و يگانه بخشیدن به حوزه
به ي ارباب دال خود درآورده و در نپیوستن آنبه زير چتر گسترده ها به حدود گفتماني رقیب 

 .  (97 :1385، جد حساس و هوشیار هستند )مايرز
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هايي دارد که ي دالبر کلیت زنجیره اشاره»توان گفت که دانش در تعريف مبنايي از دانش مي
S1 ها نیز يعني تمامي ي دالکند و کلیت و تمامي زنجیرهارباب را ايفا مي نقش دال هابراي آن
تمامي آن »نش داللت بر دا(. به عبارتي ديگر، 13 :2008، )شرودر« اربابها به جز خود دال دال
ها را به ثبات و سکون رسانده و اجازه دارد که دال ارباب تالش دارد تا آن« ديگري هايدال

هاي گريزپاي خود ادامه دهند. الدوام به لغزشها سرخوشانه و بازيگوشانه، عليندهد که آن
کند. پیش از سنجاق ميگیرد و آمرانه به يك مدلول منفرد و واحد ها را به قالب ميبلکه آن

ها ايفا کند، اين دال« 1هاي شناوردال»بخش خود را در قبال که دال ارباب کارکرد ثباتآن
دارند هاشان، نگاه ميگون خود را با حفظ خاصیتِ باري به هر جهت بودن مدلولکیفیت سیال

متفاوت مستفاد  کامالً زمان چند معنا و مفهومها، همتوان از هر يك از اين دالگونه ميو اين
گیرند و ها در کنار مدلولي خاص آرام ميکرد. اما اين اتفاق رخ نخواهد داد و هر يك از آن

ارباب ي نخست، خود را در پیوند با کدام دالاين وابسته به اين است که سوژه در وهله
ارباب خاص انگاري کرده است. به اين معنا که سوژه در ابتدا خود را با يك دالهمان
ها شود تا سوژه را براي تمامي ديگر دالکند و سپس همین دال ارباب بر آن ميانگار ميهمان

و يا « هاي مردمتوده»چه فردي با دال ارباب کند. و اين جاست که اگر چنانبازنمايي 
ا انگاري با اين دال ارباب خاص، تفسانگاري کرد، اين همانهمان« ديکتاتوري پرولتاريا» او ر یر 

کند و از همین روست که آزادي براي او بعد از اين هاي ديگر تعیین مياز تمامي دال
خواهد بود. « ي بازاررحمانهنیروهاي غیرانساني و بي»انگاري، مدلولش آزادي از چنگال همان

بود،  انگارانه شدهي همانوارد رابطه 2ارباب آزاديکه همین فرد اگر در ابتدا با دالحال آن
 (.72-73 :2010، بود )شارپآزادي براي او آزادي تجارت و آزادي راي دادن در انتخابات مي

ارباب مورد نظر نگارنده است مربوط به  در گفتمان و بويژه ايي که در رابطه با دانشاما نکته
اهمیت و ارزش دانش در گفتمان ارباب در وجه چرايي ارزش دانش در اين گفتمان است. 

کردي آن نهفته است. يعني دانش در اين گفتمان فقط زماني با ارزش است که بتواند در کار
خدمت ارباب بوده و سودي به او رساند. براي همین است که ارباب هیچ التفاتي به سرشت 

دهد و ي آن را ندارد و وقت خود را هم به انباشت آن به باد نميدانش نداشته و دغدغه
چیز روال دهد: تا زماني که همهارباب به دانش اهمیت نمي»دارد یان ميگونه که فینك بهمان
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چیز خوب است. عادي خود را طي کند، تا زماني که قدرت او حفظ شود و افزايش يابد، همه
 (.  264 :1397، )فینك« دهداو به آگاه شدن از چگونگي يا چرايي امور عالقه نشان نمي

 

 خوردهی خطسوژه -5-2
زمان بر چند معضل فراگیر الش دارد تا تعريفي از سوبژکتیويته ارائه دهد که در آن همالکان ت

ي دکارتي و تمامي تعاريف رايج برآمده از که در پرهیز و دوري از سوژهفائق آيد. نخست آن
ي مطلق فرد انساني پیش رو گرايانه با تاکید بر اختیار و ارادهعصر رنسانس، مفهومي انسان

ي ها که تحت سیطرهنظامي از نشانه»، «ساختار»که به مانند ساختارگرايان اصل وم آنننهد. د
قدر گسترش ندهد که جايي براي تنفس سوژه (، را آن75 :1387، )برتنس« تفاوت((هاست

باقي نماند. و در پايان و برخالف اکثر انديشمندان پساساختارگرا، بر آن است که مفهوم سوژه 
ها برقرار سازد و از اين روست که براي زمان حفظ کرده و ديالکتیکي میان آنو ساختار را هم

، )فینك« شودساختار کجا متوقف و سوبژکتیويته آغاز مي»او گويي پرسش اساسي اين است که 
1397: 90.) 

سوژه نزد الکان اشاره به برزخ و دوگانگي بنیادين و برناگذشتني در آدمي دارد، يعني انساني که 
اساس دوپاره میان ايگو و ناخودآگاهش است. يعني انشقاق سوژه میان سطح ناخودآگاه از 

هايشان غالباً براي ما هاست که مدلولاي از دالحرکت و فعالیت پیوسته»وجودش که مکان 
( و سطح خودآگاه 232 :1390، )ايگلتون« اندزده شدهيابي است زيرا واپسغیرقابل دست

تابع يا اثري از يك شخص است که همواره »مفهومي از خود است که  يحیاتش که برسازنده
ي سخنهائي که آن را گاه با خود يگانه نیست، و ]صرفاً[ در امتداد زنجیرهپراکنده است، و هیچ

گونه که فینك نیز اشاره تر، همان(. به عبارتي ساده233 :)همان« يابدآورد گسترش ميپديد مي
و و ناخودآگاه، بین آگاهي و ناخودآگاه، بین حس کاذب محتوم از خود بین ايگ»کند سوژه مي

 :1397، )فینك« ي داللت( در ناخودآگاه، تقسیم شده استخود زبان )زنجیرهو کارکرد خودبه
106.) 

و از همین روست که الکان به پیروي از فرويد، بر اين باور است که بناي انسان مدرن بر بنیاني 
از وار گرديده است يعني بر بنیان ايگو که خود چیزي نیست جز مجموعهخیالي و باطل است اي 

تواند پايه و مبنايي وار دارد و نميکارکردي آينه» اي و خیالي که صرفاًهاي آينهانگاريهمان
در »کند گونه که ايگلتون اشاره مي(. و يا همان129: 1397، )کلرو« اصولي به حساب آيد

يابیم که به طور منطقي يگانه و منسجم است و مفهومي از خود دست ميزندگي خودآگاه بر 
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« خود»ها صرفاً در سطح خیالي ي اينپذير نخواهد بود. اما همهکردن امکانبدون آن، عمل
ي يخ شناور موضوع انساني که براي روانکاوي جريان دارد که چیزي بیش از راس توده

(. و بر همین مبناست که الکان خود را 232-233 :1390، )ايگلتون« شناخته شده است نیست
آورد و به جد به ( به حساب مي17 :1396، )جانستون« يگانه مدافع سنت صحیح فرويدي»

کلید سعادت و خوشبختي »پرداخته و باور دارد که ايگو نه تنها  1شناسي ايگومخالفت با روان
و آن را در ناسازگاري آشکار با ( 35 :1395، )بوتبي« نیست، ]که خود[ قلب مسئله است

با هر نوع »داند و بر همین اساس است که روانکاوي را در تعارض با کشفیات فرويد مي
(. الکان انقالبي بودن 1: 1977بیند )الکان، مي« اي که مستقیماً برآمده از کوگیتو باشدفلسفه

برخالف »دانست که او ميتراز دانستنش با کوپرنیك و داروين را در کشف بزرگ فرويد و هم
نیست، بلکه بیشتر  2شناسي کالسیك نشان داد که اگو محل حضور نوعي خودِ خودآيینروان

 :1397، )شرمن« زدن نظم آن استتابع ]ضمیر[ ناخودآگاهي است که همواره در صدد برهم
81 .) 

خ سوژه نیز درست زماني ربراي الکان سوژه چیزي جز همین شکاف نیست و شکافتگي 
ي بنیادين آن و دهد که او پا به ساحت زبان و نظم نمادين گذاشته و به ناچار بر قاعدهمي

 يافت دالي زبان خود در وجود اين با باز»نهد ولي گردن ميشدن توسط يك دال بازنمايي
(. عبارت 18 :2012، )شیهان« کند بازنمايي را بتواند او بسنده و کامل طور به که شودنمي

کننده است و گويي واجد اين معناي ضمني است که سوژه دوپاره تا حدي گمراهي سوژه
پارچگي پیشین خود را بازيابد. درحالي تواند بر اين دوپارگي خود فائق آمده و دوباره يكمي

و آن داند ( مي15 :2008، )شرودر« محض 3امتناع»که الکان به پیروي از هگل سوژه را همین 
و از بیند ( مي14 :)همان« شدهشده، منفي، توخالي و بیگانهيافته، اخته انشقاق»را از اساس 

دوپارگي و دوگانگي جزو صفات سوژه نیستند بلکه درست آن است که که همین روست 
 بگويیم سوژه مطلقاً چیزي نیست جز همین انشقاق و دوپارگي برسازنده. 

 
 فانتزی -6-2

___________________________________________________________________________  
1 Ego psychology 
2 Autonomous self 
3 Negativity 
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رفتن چیزي شدن و از دستوند تام و مطلق با گمورود سوژه به ساحت نمادين همواره در پی
بس گرانبهاست و آن قرباني شدن بدن در مقام ماديت محض است. کودک که پیش از اين و 

خويشتنانه با مادر بوده است به طوري که اندام مادر در ساحت خیالي، در اتحاد و مواصلت بي
هیچ مفارقت و تمايز و دوري در کار ديده است و میان آن دو را در پیوستگي با بدن خود مي

ز آن بايد به قوانین زبان گردن نهد و انبوده است، اينك در بدو ورود به ساحت نمادين مي
ي فرمان برد. اين يعني تن دادن به قوانین نظام غیرمادي دال و متعاقباً گرفتار آمدن در زنجیره

پیشازباني و پیشانمادين وارد ساحت ي خیالي اي است که سوژه از مرحلهداللت. اختگي لحظه
ي داللت گرفتار آمده، توسط دال، شود و بدنش در مقام ماديت محض در زنجیرهنمادين مي

شود. حال بدن ديگر چنین اخته مي( و اين222خورده )الکان، مسائل اساسي روانکاوي: خط 
تواند . سوژه ديگر نميشده استبدني صرفاً فیزيکي نیست بلکه اکنون بدني زباني و نمادين

بدون واسطه به بدن خود دسترسي داشته باشد و از اين پس، همواره میان او و بدنش چیزي 
واسطه ي بيبرانگیز رابطهيابد و براي همیشه خیال شوقگر، راه ميلجوج از جنس زبانِ مداخله

 (57-58 :1394، گذارد )استاوراکاکیسرا ناکام مي
زند نشیند، فقدان خود را رقم ميکه سوژه در ساحت نمادين مي ايدرست در همان لحظه

اخته شده، خط خورده و  شود. سوژهگونه که ديگري بزرگ هم با پذيرفتن سوژه، اخته ميهمان
گردد و ديگري بزرگ هم به گردد چرا که بدن در ماديت خود از او حذف ميدچار فقدان مي

امي ماديت بدن، ژوئیسانس و عیش است، خود نیز اخته که ناتوان از نمادين کردن تمعلت آن
شود تا فقدان در ديگري بزرگ و گردد. فانتزي در همین لحظه وارد میدان شده و در کار ميمي

فانتزي راهي براي سوژه »شده را پرده زند و بپوشاند. به عبارتي ديگر، يا همان ژوئیسانس گم
اهي براي رام کردن يا برآمدن از پس فقدان است که ژوئیسانس خود را سازمان دهد، ر

(. اين فقدان در ديگري 147 :1385، )مايرز« تواند نمادينه شوداي که نميزاي ژوئیسانسضايعه
ي با او نیست و الزم است بزرگ حکم ترومايي دارد که در مقام امر واقعي سوژه قادر به مواجه

 یك را مانع شود. که چیزي به وساطت آمده و اين رويارويي ترومات
 
 تحليل متن -3

 اربابلير در مقام دالشاه -1-3
خوردگي و ها شکافته هستند و براي غلبه بر اين شکاف و خطلیر سوژهي شاهنامهدر نمايش

ارباب انگاري در ساحت نمادين با داليافتن به تمامیت هويت خود، ناگزير از هماندست
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هاي شکسپیر، فعاالنه به حفظ و ثبات نامهنمايش»ه که جاست که اين گزارهستند و در اين
ارباب هم شود. اما دالاند معنادار مي( شاه ياري رسانده223: 1394)بیاد و قیطاسي، « قدرت

خوردگي است. بايد به ياد داشت که رعايا از همان آغاز بر اين خود گرفتار اين شکاف و خط
خورده است بلکه دال ارباب، خود نیز شکافته و خطلیر در مقام نکته واقف نیستند که شاه
برند که پادشاه پا از نظمِ گفتمان ارباب به بیرون نهاده و اين چنین زماني به اين نکته پي مي

سازد. در آن لحظه است که هم شاه و هم خود را از جايگاه، نقش و کارکردش محروم مي
لیر گو و مغلوب اختگي نمادين. يعني شاهناي است سخيابند که او هم سوژهاطرافیانش درمي

کند ارباب، کارکرد و نقش خود را ايفا ميمادامي که در ساختار گفتمان ارباب، ذيل جايگاه دال
يابد که آن نهد درمياي که از اين گفتار پا بیرون ميهاست اما لحظهانگاري سوژهموضوع همان

اربابي بوده است و بیرون از آن نظمِ جايگاه دال کارکرد و نقشِ شاهي جملگي برآمده از اشغال
 تواند ديگر به سان گذشته آن نقش و کارکرد را ايفا کند. گفتمان و آن جايگاه نمي

 اين و است شدهبیگانه و خوردهچندپاره، شکاف برناگذشتني شکل به الکاني يسوژه
 چندپاره خاصیت ساس هم همیناز ا و شودنمي رفع و يابدنمي التیام گاههیچ نیز چندپارگي

 (.39: 1993آورد )الکان، مي فراهم او براي را انگاريهمان امکان که است الکاني يسوژه بودن
 رسیدن و دروني شکاف بر آمدن فائق و برگذشتن براي سوژه دست در ابزار تنها انگاريهمان

گونه مورد لیر اينشاه نامه،راه نیست که در ابتداي نمايشاست. پس بي هويت تمامیت به
آمیز به هاي غلوآمیز دخترانش است و اطرافیان همگي نگاهي سراسر ستايشستايش و تحسین

چون يك شاه با او رفتار وار ببینند و همها نیاز دارند که شاه را همايوني و شاهاو دارند. آن
انگاري است، ها يعني هماننترين نیاز رواني آي اساسيها برآورندهنمايند چرا که شاه براي آن

 گذارد.ها را سرپوش ميهمان سازوکاري که شکافتگي دروني آن
 توانمي را آن و است فرويد از متاثر الکاني يخوردهخط و شکافته يسوژه مفهوم يا و ايده

 يبرسازنده ويژگي شدگينیمدو گويدمي که دانست فرويدي اشپالتونگ يايده از تاثیرپذيرفته
 از هويت تمامیتِ به يافتندست در شکست از پس (. سوژه321: 2017است )الکان،  بشر انرو

 با و ناگزير خیالي، ساحت در و ايآينه يمرحله در آينه در خود ييافتهبازتاب تصوير رهگذر
بر  بتواند زباني بازنمايي ساحت در مگر تا شودمي رانده نمادين ساحت به پدرنام دخالت

 بعد به هويت خیالي بعد از سوژه براي است گذاري اين. آيد فائق خود دروني دوپارگي
اند و لیر جمع آمدهنامه يعني تمام کساني که گرد شاهي نمايشخوردههاي خطسوژه .آن نمادين

ي خود اين گذار دردناک را پشت سر نمايند هريك به نوبهبا او به سان يك شاه رفتار مي
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ند و پس از ناامیدي و گذشتن از ساحت  گذاشته است و اينك خیالي به اين امید دارند که بتوان
لیر در مقام لیر شکست خود را در ساحت خیالي جبران نمايند. شاهانگاري با شاهاز طريق همان

ر دال برتري» دال، به سوژه وابستگي نسبت هاست و درانگاري سوژهارباب موضوع هماندال  ب
دهد الکان چنان جايگاه ممتازي به دال نسبت مي که بس قدر همین (،51: 1988)الکان، « سوژه

دال  که از اساس بر اين باور است که سوژه توسط دال تعیین شده و ساختار خود را نیز وامدار 
و اين بار با صراحت  چهار مفهوم بنیادي روانکاويانگاري( و يا در سمینار است )الکان، همان
 :1964، )الکان« گرددي دال است و توسط آن تعیین ميسوژه همانا سوژه»ه بیشتر اذعان دارد ک

 در دال يك توسط که مادامي و است دال مديون را خود هستي (. به عبارتي ديگر، سوژه67
ندارد و يا به زبان خود الکان  وجود گويي عمالً نشود بازنمايي نمادين ساحت و زبان يعرصه

(. 29: 1988)الکان، « بخشدسوژه را برساخته و به آن بنیان مياين ساحت نمادين است که »
ها در ساحت نمادين دار بازنمايي سوژهارباب عهدهلیر است که در جايگاه داليعني اين شاه

طور که در نمايد. و همانها را تامین و تضمین ميشود و عمالً هستي و وجود نمادين آنمي
 اربابدال ندارد، واقعي و زيستي پدر با ارتباطي پدر لزوماً هیچروانکاوي فرويدي و الکاني نام

هنگامي که از اين ندارد و از همیندن رو نیز به  لیرشاه هم عمالً هیچ ربطي به خود واقعي
لیر که شاهي خود را ايفا کند. حال آنتواند نقش گذشتهشود ديگر نميگفتمان خارج مي

دور از حتي نظم  ارباب است و در هر حالتي و بهواقعاً دالپنداشت که او خود متوهمانه مي
 تواند کماکان آن نقش را ايفا نمايد. گفتمان ارباب مي

 در و زبان هگذر از که است آن پي در دال منطق از و با پیروي زبان ساحت به ورود با سوژه
 روي پردازينماد به که روست همین از و يابد دست خود هويت تمامیت به بتواند زبان
 واقعي تن يکتايي و تمامیت»تواند نمي گاههیچ داللت يزنجیره و هاواژه به توسل اما آورد.مي
 همواره يعني(. 57 :1394، استاوراکاکیس) «بگیرد بر در آيدمي شمار به هارانه يمداربسته که را

 تمامیت بستبن با را زبان و گشايدنمي زبان سوي به راه و زندمي تن شدننمادين از چیزي
 تاز و تاخت و هجوم بر تواندنمي آن از بیش زبان که است اينقطه. سازدمي روبرو واقعيتن

 از و خوردمي واقعي تن يهسته سختِ سنگِ به سر ناچار و دهد ادامه خود ينمادپردازانه
 و گردديم محقق خود ناتمام صورت در تنها هويت. ماندبازمي خود يفاتحانه رويپیش
 يابژه هويت به که روست همین از و شد چیره آن بنیادي امتناع و بودن محال بر تواننمي

 باز انگاريهمان براي جا است محال تماماً تام هويت که حال. شودمي بدل سوژه مطلوب
 ديگري با انگاريهمان سازوکار رهگذر از گويدمي فرويد که گونههمان سوژه تا شودمي
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از دست رفتن دال ارباب در گفتمان ارباب و سرنوشت  (.58 :همان) شود تعیین و ساخته
شود پريشي نیست. گويي زماني که ديگري بزرگ حذف ميشباهت به دنیاي روانها بيسوژه

(. 62-63 :پیامد آن پديدار شدن توهمات براي سرپوش گذاشتن بر ساحت نمادين است )همان
يابد و در پريشانه مير از گفتمان ارباب جامعه هم سرنوشتي روانلیجا با حذف شاهحال در اين

 رود. آشوب و هرج و مرج فرو مي
روابط و »نماي ادبیات نمايشي در پراختن به هاي سرشتهاي شکسپیر از نمونهنمايشنامه

ي لیر نام پادشاهي و همهآيند. شاه( به شمار مي24: 1392)بزدوده و امیري، « معادالت قدرت
گذارد دارد ولي نفاذ امر را به دخترانش وا ميتشريفات وابسته بدان را براي خود نگه مي

داند که نام به تنهايي و بدون نفاذ امر کارايي ندارد و نام لیر نمي(. شاه21 :1386، )شکسپیر
ي قدرت برآمده از جايگاه، نقش و کارکردي است که در خود به تنهايي قدرتي ندارد و همه

گفتمان ارباب به او واگذار شده است و زماني که از اين گفتار بیرون جهد و حذف گردد ديگر 
ديگري بزرگ »داند که نام قدرتي ندارد و تشريفات هم کاري از پیش نخواهند برد. او نمي

« سازد نه با حقانیت يا صدقديگري ندارد و مشروعیت خود را صرفاً با گفتن برقرار مي
برداري، يا فرمان میثاق اساس بر ديگران که است گمان اين (. او بر15 :1397، پور)وقفي

که مشروعیتش برند و غافل از اينقدرت، هیبت، و هر صفت ايجابي ديگري از او فرمان مي
صرفاً برآمده از جايگاهي است که در گفتمان ارباب اشغال کرده و هیچ ربطي به صدق و 

 يابژه مقام در لیربري رعايا اين است که شاهچرايي فرماناما حقیقت  .قدرت وجودش ندارد
 که دانستنمي او .دهدمي نويد هاآن به را هويت تمامیت و است نشسته هاآن انگاريهمان

 و ساختار از آمدن بیرون و است قدرت دادن دست از معني به کردن ترک را شاهي جايگاه
 به محدود و واگذاشت را قدرتش» و اين چنین او دهدمي باد به را قدرتش ارباب گفتمان نظم

 شاه بايدنمي هرگز وفادار پیروان ماجراست، کلیدي ينکته اين (. و21 :)همان« شد تشريفات
 تزلزل دچار اشپادشاهي به نسب را او پوچ و سست پندارهاي هايپايه و کشانده ترديد به را

 آن بدون او که شوند يادآور شاه بر و کشند نبرو پرده از را حقیقت اين بايدنمي آنان کنند،
 کوردلیا. نیست قدرتي هیچ صاحب است، يافته را خود ناگهان تصادف به جاآن در که اينقطه

 و راندمي فرمان خودسرانه پابرجا و قُرص پدر هنوز که هنگام همان در نابخردانه اما صادقانه
 ناچار را پدر داده، کف از را چیزش همه رپد که زمان آن در و رحمانهبي ريگان و گونريل

 جانش در تلخ حقیقت اين زهر قطره قطره و کند باز حقیقت چشم در چشم خیره تا سازندمي
 زماني تا که شطرنج يصفحه در است ايمهره او که نیست هیچ تختش و تاج بي او که نشیند
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 است قدرت واجد اراستد ساختار اين دل در خود آن از شدهتعريف و مشخص جايگاهي که
 خواهد دست از را خود کارکرد ديگر نهد ساختار اين از بیرون پا و کند خطر چهچنان اگر اما

شد  خواهد ارزشبي چوب تکه يك به مبدل است شده حذف بازي از که ايمهره چون و داد
 دارند پنهان او از بايدمي که را چیزي پادشاه وفادار پیروان»در حقیقت (. 8-9: 2006)ژيژک، 

 نمادين ساحت در او که نماديني جايگاه و است خود فردي مقام در پادشاه میان شکاف اين
 پديد رعايا در شاه که اييجذبه و فسون ديگر عبارتي به (.1 :1997، ژيژک) «است کرده اشغال

 اينقطه و جايگاه مستقیم محصول بلکه نیست شاه شخصِ ايجابي صفات از برآمده آوردمي
 به بايدمي افراد  1ساختاري ضرورتي بر بنا اما. است کرده تصاحب ساختار در او که است
 و بوده زادرون شاه رازوار فريبندگي که بپندارند گونه اين اشتباه به و خوردهفريب ايگونه

 صفات از يکي او شاهي که پندارندمي رعايا که مادامي است لیرشاه لیر. اوست وجود از بخشي
 خود از پیش پادشاهان ديگر چون او که اوست، وجود از بخشي او شاهي که اوست، فصلبال
 از برآمده شاهي که برند گمان چنین اشتباه به که. است بوده شاه اششاهانه زايش بدو از

 است. شده سنجاق او بر که تصنعي چیزي کهاين نه است وجودش
 علت اين به او قدرت بلکه است نبوده است هداشت ذاتاً او که قدرتي محصول لیرشاه يسلطه
 شاه يك سانبه لیرشاه با مادامي ديگري و. کندمي رفتار شاه يك سان به او با ديگري که است
 ابژة و جاي دارد جايگاهش در لیرشاه و است نشده گسیخته فانتزي پردة که کندمي رفتار
مختل  ارباب گفتمان نظم و آيد بیرون گاهجاي اين از او هنگامي که اما. رعاياست انگاريهمان

 تن هم او قدرت و سلطهبه طبیعتا و کنندنمي رفتار شاهيك سانبه او با رعايا گردد، ديگر
 اعمال هنوز داده، دست از که را قدرتي خواهدمي گشته، خرف زبان گونريل، پیربه .دهندنمي
 گفتمان نظم در جايگاهش ترک با رشپد که داندمي خوب گونريل ،(27 :1386، شکسپیر) کند

 او با گذشته چون خواهدمي کماکان پیر نادان اين اما است؛ داده دست از را قدرتش ارباب،
 .شود رفتار

 
 در گفتار ارباب« نظم، جایگاه و نقش» -2-3

از  در آغاز نمايشنامه، نظم آهنین گفتمان ارباب برقرار است. جامعه در کلیت خود و در پیروي 
تنهايي در پیروي تام ها نیز هر يك بهدهندة منطق گفتمان ارباب است و سوژهنظم، بازتاب اين

پردازند. اين ثبات و نظم ايفاي نقش مياز اين نظم گفتمان غالب، در جايگاه مشخص خود به
___________________________________________________________________________  

1 Structural necessity  
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ها ها با تحمیل نقش و جايگاه ويژه براي هر يك، آنجامعه و سوژهبرآمده از گفتمان ارباب، به
دال را لیر در جايگاه عامل نشسته و نقش اربابکه براي مثال شاهگونه بخشد. بدينا نظم مير

ها نیز متقابال براي دهد و سوژهخورده را مورد خطاب قرار ميي خطهاکند و سوژهايفا مي
اين بهپندارند. لیر را ابژة واال مييافتن تمامیت هويت و غلبه بر شکاف دروني بنیادي خود، شاه

صورت، روابط میان شاه و رعايا شکل گرفته و اين صورت خاص از رابطة میان اين دو، 
 گردد. موجب تولد سامان و نظم در جامعه مي

متن نمايشنامه و در بیان ثبات تر سخن بگويیم و با ارجاع بهاگر بخواهیم قدري انضمامي
توانیم نمايشنامه را از نوآغاز کنیم. در يها و نظم حاکم بر جامعه مثال آوريم، مهاي سوژهنقش

کند و اطرافیانش جملگي با شاه رفتار ميلیر هنوز شاه است و همانند يكبادي امر، شاه
منشانه از آن دست کنند. رفتارهايي بردهشاه رفتار ميرفتارهاي چاپلوسانة خود، با او مانند يك

دهد، يعني گردن کج کند، زانوي د نشان ميهنگام حضور در محضر ارباب از خوکه يك بنده به
مدحش زبان گشايد. اين نوع رفتار امید لقمه ناني، بهحالتي ملتمسانه و بهادب بغل گیرد و به

هنگامي که دختران از تقسیم قلمرو بهبار براي اولین ،لیرهنگام حضور در نزد شاهزيردستانه به
چشم تر، سهم بیشتري خواهند برد، بههاي گزافلقيابند که با تمآگاه شده و درمي پادشاهي

 بینیم. مي
، )شکسپیر« گويد تا بر زبانشمحبت در دلش بسیار رساتر سخن مي»جز کوردلیا که هر يك، به

گويانه از يکديگر آمیز، گزافهصفات اغراق(، در ستايش او و متصف ساختنش به11 :1386
هاي سخیف، سهمي بیشتر از عطاياي ها و مجیزگوييانيزبگیرند تا بلکه با اين چربپیشي مي
امر پدر، نخست زبان تر که بهاي که گونريل، دختر بزرگگونهاش نصیب برند. بههمايوني

گفتنش هستند دوست ها قادر بهچه واژهمن شما را بیش از آن»گشايد، مدعي است که مي
نزدش برد که باز ادعا کند که بهدرازا پیش هستايش پدر چنان ب( و زبان به11 :)همان« دارممي

« از هر آنچه گرانبها يا کمیاب»تر است و برايش )همان( گرامي« بیش از بینايي چشم»پدر 
داشته رو نکرده،  چه را که در چنتهرسد هر آننظرش مي)همان( فراتر و در پايان هم که به

تري داشته باشد و کسي نتواند مدعاي بیش برد تاشکلي پیش تفاصیل دور و دراز خود را به
هرگز هیچ فرزندي پدرش را آن سان »دستانه سخن هرز بر زبان براند که گونه گشادهاين

دارد؛ گیرد و زبان را از گفتار باز ميدوست نداشته است؛ يك چنان محبتي که راه بر نفس مي
خواهد از اين کي دختر، ريگان، که ميي)همان(. آن« ها دوست دارممن شما را فراتر از همة اين

تان تنها در دوست داشتن وجود واالي گرامي»کند که ها عقب نیفتد، اقرار ميزبانيقافلة چرب
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تواند اش ميلیر است و در جايگاه خدايگاني)همان(. لیر هنوز شاه« يابمخودم را سعادتمند مي
هاي پرآب هاي بارور، رودخانهپرسايه، دشتهاي جنگل»هرچه و هرکه بخواهد اراده کند، از به

همان میزان هم قدرت دارد که دخترش، مند سازد )همان(. و بهبهره« زارهاي پهناورو چمن
کوردلیاي بیچاره را از ارث و میراث محروم کند، کوردلیايي که بر خالف آن دو خواهرش 

زباني و گفتار نرم نر چربه»( و از 12 :)همان« تواند قلبش را در دهانش جاي دهدنمي»
ها همه نشان از قدرت لیر دارد، نشان از جايگاهي ( برخوردار نیست. اين17 :)همان« فريبنده

نه که او در نظم گفتمان ارباب اشغال کرده است و از آن جايگاه مي تواند اين چنین سخاوتمندا
مهري قرار ت مورد بينوا اين چنین سخکسي را دلجويي و ديگري را نیز چون کوردلیاي بي

همتا بودن، که چیزي نیست جز بینیم که جلوس بر تخت شاهي و قدر قدرتي بيدهد. مي
اين چنین رفتارهاي ارباب را ايفا کردن، چگونه اطرافیان را بهاشغال جايگاه عامل و نقش دال

 دارد.خار و زبون وا مي
 

 نی ابژۀ واالی انگارگان و پيکر برین و فرازمند ثا -3-3

ته سوژة بريده و کنده  شده از ساحت خیالي پیشازباني، که اينك در ساحت نمادين استقرار ياف
اقتضاي سرشت زباني اين عرصه، شکاف و خط است، در لحظة حضور در اين ساحت و به

آورد. اين میل تمامیت پديد ميخوردگي نیز متعاقبا در او میل بهو خط خورد و اين شکافمي
ت هويت، حاصل و نتیجة تصوري است که سوژه از ساحت خیالي پیشانمادين دارد تمامیبه

بارش با مادر که در آن زبان نقشي نداشته و کودک هم بالطبع تفاوت يعني زمان اتحاد سعادت
ساحت نمادين که همان ساحت و تمايزي میان خود و ديگري قائل نبوده است. اما با ورود به

کار کرده تا بعد، جد و جهد بهشود و از آن بهفقدان خود آگاه ميک بهزبان و تمايز است، کود
انگاري با ابژه واال حل تحقق تمامیت هويت خود را در همان بر اين فقدان فائق آيد. سوژه راه

انگاري غايت کمال هويت خود، با اين ابژه همانيابي بهامید دستخیال و بهبیند. او خوشمي
صرف حضورش در ساحت نمادين، دچار فقدان داند که اين ابژه نیز خود بهيکند، اما نممي

ارمغان آورد. درست در تواند تمامیت هويت را براي او بهاست و از همین روست که نمي
زند و اجازه آيد و بر فقدان دروني ابژة واال پرده ميصحنه ميهمین نقطه است که فانتزي به

گونه که لخت و عريان است، ببیند. فانتزي سوژه را بر اين باور اندهد که سوژه آن را همنمي
کند و با هست که او را از فقدان بري مي« چیزي»کشاند که گويي ارباب در درونش مي
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گونه که کنت تواند بر فقدان خود چیره آيد. همانانگاري با اين ابژه است که او هم ميهمان
خواهد شمار را خداوندگار دتان چیزي داريد که دلم ميولي شما در وجو»گويد: لیر ميبه

عبارتي ديگر، شاه که حقیقتا لخت و عريان و دچار (. به30 :1386، )شکسپیر« بخوانم: قدرت
 کند.پوش جلوه ميها جامهيمن همین پردة فانتزي، در چشم سوژهفقدان است، به

ارباب را ابژة واال پنداشته و در که دالدارد فانتزي در نظم گفتمان ارباب، سوژه را بر آن مي
هاي برين و فرازمندي ببیند که گويي بر خالف تمامي انسان 1«پیکر ثاني»هیئت جسماني او 

پندارد که همین ويژگي ممتاز است که شاه را فاني، از هر نقصان و فسادي بري است. او مي
ها کرده است. انگاري سوژهوع همانجايگاه اصلي موضچنین مقام وااليي برکشیده و مبدل بهبه

دارد که پیکر برين و فرازمند شاه همان ابژة کوچك الکاني است که سوژه را بر اين خیال مي
تمامیت اش چیره شده و بهتواند بر نقصان و فقدان درونيچنگ آوردنش، ميدر صورت به

 يابد. خود دست 
نظم ساختاريش با  و برقرار است جا و استوارارباب پابر گفتمان نظم که نمايشنامه ابتداي در

 قرار و رعايا هاسوژه انگاريهمان واالي ابژة مقام در لیرشود، شاهقدرت بر همگان اعمال مي
 واالي ابژة مقام در لیرشاه درون در فقدان، حسبه گرفتار و مبتال شدةشکافته هايسوژه و دارد
 فراي که باورند ها بر اينآن. بینندمي فرازمند و برين پیکر همان يا ابژة کوچك انگاري،همان

 ويژگي همین و دارد وجود الوهي غیرجسماني پیکري جسماني شاه، ناچیز و قدربي الشة اين
 از و ذاته حدفي شاه که باورند اين بر همگي لیرشاه اطرافیان. است کرده شاه را شاه که است
 است چیزي بلکه ندارد، اطرافیانشبه وابستگي و ارتباط هیچ شاهي وي و بوده شاه پیش

 از و شودمي تراژيکش و مهلك خطاي دچار لیرشاه که زماني اما .شاه خود مختص و دروني
ردة پاشد،مي فرو را ارباب گفتمان نظم کل خود، کار اين با و شويدمي دست شاهیش جايگاه  پ
 ملوکانة جبروت و جالل آن داراي ديگر اطرافیانش نگاه در لیرشاه و شودمي گسیخته فانتزي

عبارتي به .افتدمعمولي فرو مي ابژه يك قعر پستبه واال مرتبة افراشتة ابژة از و نیست پیشینش
دارد و لیر مادامي که نظم گفتمان ارباب ثبات دارد، ميديگر، شاه تواند اين جايگاه خود را برپا 

کند، بر اين نظم شوريده و نظمش را مختل مي دست خودحفظ کند و در آن لحظه که خود به
کشاند. حضیض ذلت ميها بهپردة فانتزي انسجامش را از دست داده و او را در چشم سوژه

آلود و رازوار، نويد آن چنان وهمسان گذشته ديگر آنلیر ديگر شاه نیست و حضورش بهشاه

___________________________________________________________________________  
1 The Second body 
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اينك فقط يك ابژة معمولي است که  دهد، بلکهتمامیت را نميبار نائل آمدن بهلحظة سعادت
 بار و مضحك است. انگیز و جادويي باشد، رقتحضورش بیش از آن که مهابت

 روبرو جدي خطر ها هم باانگاري، تداوم میل سوژهدر اين سقوط و تنزل ابژة واالي همان
 دست رتبصی و آگاهي اينبه فانتزي پردة شدنگسیخته با هم خود لیرچنین شاههم. شودمي
 نبوده شاه اربابش،دال نقش و جايگاه از دوربه و ارباب گفتمان ساختار از خارج او که يابدمي

 .نیست ايشاهانه وجاهت هیچ دراي و

 
 ها خطر افتادن تداوم ميل سوژهشدن پردۀ فانتزی و بهگسيخته -4-3

گري بزرگ بدون فقداني هاست، يعني همان ديانگاري سوژهلیر در ابتدا، محل موضوع همانشاه
ها شود. او ديگري بزرگ بري از فقداني است که میل سوژهها ميکه موجب تداوم میل سوژه

ها را بر آن داشته که بر اين خیال شوند که در صورت کند و آنتمامیت هويت را تامین ميبه
لیر از جايگاه شاه تمامیت هويتشان دست يابند. اما زماني کهتوانند بهانگاري با او ميهمان
سازد، عمال خود اثر ميگونه نقش و کارکرد خود را بيشويد و ايناربابي خود دست ميدال

سازد. شدن پرده فانتزي شده و حقیقت مکتوم گفتمان ارباب را افشا و برمال ميموجب گسیخته
ت. پس ديگر خورده و مغلوب زبان اساي خطلیر، نیز خود سوژهکه شاهحقیقت اين است 

ها ديگر افتد. آنخطر ميانگاري کنند و اين چنین تداوم میلشان بهتوانند با او همانها نميسوژه
بینند. و لیر آن پیکر برين و فرازمند ثاني را که همان ابژة کوچك الکاني است، نميدر ظاهر شاه

 هیچ نداري، تو باشد خودت از که ايچهره حاال»گويد لیر ميبه خطاب جاست که دلقكهمین
تن ندارد و ايي بهلیر جامه(. اينك که معلوم شده است شاه36 :1386، شکسپیر« ) نیستي چي

ها نیز سردرگم از لخت و عريان است، نظم گفتمان ارباب دچار آشفتگي شده است و سوژه
لیر شاه انگاري شوند.آنکه چگونه میلشان را تداوم ببخشند و با چه کسي وارد رابطة همان

اش بخش پادشاهيزند که از اساس عامل بنیادين قوامافشاي حقیقتي ميناخواسته خود دست به
اربابي اي که پا بیرون از گفتار ارباب گذارد و از نقش و کارکرد دالداند که لحظهاست و نمي

ر شود که ديگخود فاصله گیرد، حقیقت مستور گفتمان ارباب نیز آشکار شده و موجب مي
 تمامیت هويت نباشد. سیمايش تجلي امکان تحقق میل به

لیر از پیامد تراژيك از پرده برون شدن حقیقت گفتمان ارباب، در وهلة اول فروافتادن شاه
هاي معمولي است که همین عدول و تنزل رستة ابژهها بهانگاري سوژهجايگاه ابژة واالي همان
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گونه که فینك غلتاند. همانآشوب و هرج و مرج در ميورطة بار، جامعه را نیز بهفاجعه
ارباب نبايد ضعف نشان بدهد و در نتیجه اين واقعیت را که او مانند هر کس ديگري »گويد مي

« بايد( پنهان کنديك موجود زباني و مغلوب اختگي نمادين است با دقت و حوصله )مي
اي زباني و مغلوب ها، سوژههمگي سوژهمانند لیر نیز خود به( آري شاه265 :1397، )فینك

اش هم تا پیش از اين معلول در خفا ماندن اختگي نمادين است که تمام رازوارگي شاهانه
شکاف بین خودآگاه و ناخودآگاه » گويدگونه که فینك ميهمین حقیقت بوده است. همان

و اين چنین « ده شدهواسطة دال ايجاد شده، در گفتمان ارباب پوشیخورده( که بهسوژة خط)
 حقیقت مکتوم، عامل اصلي تداوم استقرار نظم گفتمان ارباب بوده است )همان(. 

زند. او خود اش عمال سقوط خود را رقم ميلیر در لحظة تقسیم تاج و تخت پادشاهيشاه
ظرافت و دقت تمام پنهان شده در گفتمان ارباب را، که او هم دست خود اين حقیقت بهبه
اي تحت متابعت تام نظم دال بوده و از همین رو مغلوب ها خود سوژهند تمامي سوژهمانبه

مانند گذشته با او همانند يك شاه شود که ديگر بهسازد و موجب مياختگي است، برمال مي
بینند که بتوان در فقدان بري از اختگي نميها ديگر او را آن ديگري بزرگ بيرفتار نکنند. آن

تمامیت را جست و بازيافت. و درست در همین نقطه است که دش تحقق میل بهسیما و وجو
شود. يعني وجود هر سوژه نظمي ميافتد و جامعه نیز دچار بيمخاطره ميها بهتداوم میل سوژه

در اساس، در گرو وجود ديگري بزرگ است و وجود جامعه نیز در کلیت خود حاصل وجود 
 گونه که الکاناند و يا همانانگاري کردهزرگ در وهلة اول همانهايي است که با ديگري بسوژه

 کوشیممي نمادين انگاريهمان طريق از ما»کند مي اظهار (1963-1962) اضطراب سمینار در
 بزرگ ديگري فروبستگيبه متکي که بسازيم ايفرضي و ايافسانه سوژة صورتبه را خودمان

نقل از به)« باشد داشته وجود بزرگ ديگري که رددا وجود وقتي سوژه. است دال نظم و
زنندة ثبات و نظم بار و برهملیر از آن رو فاجعه. پس سقوط شاه(94 :1394،استاوراکاکیس

ها شدن پردة فانتزي و آشکار شدن فقدان در ديگري بزرگ، سوژهموجود است که با گسیخته
 رود. ت ميروند و جامعه نیز متعاقبا از دسنوعي از بین ميبه

 گويد. رعايا و يا همانها سخن ميتودهبخشي بهفرويد از اهمیت عنصري تکین در انسجام
آيند و میانشان پیوند و خورده در کنار يکديگر جمع نميو خط خوردههاي شکافسوژه

ها در آن تمامیت هويت خود ارباب که سوژهيمن وجود يك دالشود مگر بهاتحادي برقرار نمي
توصیف به( 1921) اي و تحلیل اگوشناسي تودهروانا بتوانند بازيابند. فرويد در اثر خود با نام ر

دارد. يعني عنصري ها را کنار يکديگر نگاه ميپردازد که تودهو شرح پیوندهايي مي
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از »کند. مانند يك نخ تسبیح در کنار هم جمع ميبخش که اجزاي متفرقة جامعه را بهوحدت
و  –ها کند، رابطة هر يك از آنها نفر را متحد ميويد، آنچه هزاران يا میلیونديد فر
اي است که با پیشوايي )سیاسي، ديني يا نظامي( يا ايده -گذاري لیبیدويي اين رابطه  سرمايه

(. 152: 1394، کند ) استاوراکاکیسجايگاه نقطة کاپیتون و نقطة مرحج متداول را اشغال مي
نند همان ژنرال نظامي در میدان جنگ است که در صورت فقدان و غیابش کل لشکر ماپیشوا به

جنگ ادامه دهد، گويي گرد آمدن آن جمعیت در کنار هم و تواند بهپاشد و نمياز هم مي
نفر فرماندة نظامي بوده است. واسطة حضور همان يكصورت هماهنگ عمل کردن همگي بهبه

سوژه با شاه ا يك موضوع شخصي و خصوصي نیست. زماني که يكلیر تنهانگاري با شاههمان
اند، انگاري کردهکند، در حقیقت در درجة اول با همة کساني که با شاه همانانگاري ميهمان
انگاري در لیر در مقام ابژة واالي همانعبارتي زماني که شاهکند. پس بهانگاري ميهمان

ها هاي لیبیدويي سوژهگذاريچیزي جز محصول سرمايه گسیختگي پردة فانتزي معلوم شود که
ها در کلیت جامعه نیز از دست شود تا پیوند میان همة سوژهنبوده است همین امر موجب مي

 (.49 :2010، برود و جامعه از هم بپاشد. )بیر و لوستسن
 

  جدول مقایسة بخش اول و دوم نمایشنامه 5-3
 ش دوم نمایشنامهبخ بخش اول نمایشنامه شاخص ردیف

 فروپاشیدن گفتمان ارباب ثبات و استقرار گفتمان ارباب وضعیت گفتمان ارباب 1

2 

لیر در حالت وضعیت شاه

توپر يا  سوژگي:

 خوردهخط

 اي توپر استلیر سوژهشاه
ها سوژه لیر خود به مانند همهشاه

 خورده استخط

 جامعه را در برگرفته است نظميبي نظم حاکم در جامعه است نظم در جامعه 3

4 

کارکرد فانتزي در پنهان 

داشتن فقدان در ديگري 

 بزرگ

تداوم کارکرد فانتزي در 

پنهان داشتن فقدان در 

 ديگري بزرگ

مختل شدن کارکرد فانتزي در پنهان 

 داشتن فقدان در ديگري بزرگ

5 
لیر در مقام وضعیت شاه

 ي واالابژه

لیر: جايگاه موضوع شاه

 هاگاري سوژهانهمان

ي لیر از مقام ابژهفروافتادن شاه

واالي ايدئولوژي و مبدل شدن 

 يك ابژة معموليبه

ها از کشیدن سوژهدستگذاري لیبدويي سرمايهگذاري وضعیت سرمايه 6
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ها در سوژه لیبدويي

 ارتباط با ابژة واال

لیر در مقام ها با شاهسوژه

 ي واالي ايدئولوژيابژه

ي لیبدويي بر روي گذارسرمايه

 لیرشاه

7 
ورزي وضعیت میل

 هاسوژه
 هاورزي سوژهتداوم میل

اخالل در تداوم و استمرار روند 

 هاورزي سوژهمیل

 
 نتيجه -4

پاسخ رهیافت روانکاوانة الکاني و در پرتو مفهوم گفتمان ارباب بهدر اين پژوهش با اتکاي به
لیر چه بوده و دوم، آشفتگي و پريشاني ة جنون شاهاين دو پرسش نائل آمديم که نخست، انگیز

نوردد از چه روست. ثبات و نظم حاکم بر جامعه و سالمت عقل متعاقبي که جامعه را در مي
اين معنا که دوام و لیر در ابتداي نمايشنامه هر دو محصول نظم گفتمان ارباب است. بهشاه

جامعه در کلیت آن و و کارکرد خود، هم بهسکون اجزاي برسازندة اين گفتمان در ايفاي نقش 
بخشد. به شان، نظم و ثبات ميي جامعه در تفردهاي جداگانهخوردههاي خطهم به سوژه

ارباب، دانش، مازاد  عبارتي ديگر، يعني چهار عنصر اصلي گفتمان ارباب، که عبارتند از دال
به خود يعني جايگاه عامل، خورده هر يك در چهار جايگاه اصلي مختص لذت و سوژة خط 

 ديگري، محصول/ فقدان و حقیقت، نشسته و ايفاگر نقش خود است. 
خورده هاي خطانگاري سوژهسان ابژة واالي همانارباب و به لیر در مقام دالمادامي که شاه

عه دهد، جامها را وعده ميفقدان آنچنین تمامیت هويت مبتال بهپردازد و اينايفاي نقش ميبه
خورده هاي خطلیر در چشم رعايا و يا همان سوژهديگر سخن، شاهنیز برقرار و ساکن است. به

محل اصلي يمن مستور ماندن حقیقت گفتمان ارباب، مبدل بهو از پس پردة فانتزي و به
پیکر »لیر اي که در وجود شاهخوردههاي خطها شده است. سوژهانگاري سوژهموضوع همان

همین واسطه است که انگاري کرده است و بهاند که او را شايستة همانيافته« ازمنديبرين و فر
شود. پیکر برين و چنین تضمین ميتمامیت هويت نیز ايننائل آمدن بهها بهاستمرار میل آن

در  aفرازمندي که در حقیقت همان ابژة کوچك  الکاني است که در همدستي با فانتزي، فقدان 
ز دهند که اين حقیقت که شاهپوشانند و اجازه نميلیر، را ميدر اين جا شاه ديگري بزرگ، ی لیر ن

اي مغلوب اختگي نمادين و در متابعت تام منطق و نظم دال است، فاش گردد. اما خود سوژه
آورد، لیر پا بیرون از گفتمان ارباب نهاده و موجبات فروپاشي آن را فراهم مياي که شاهلحظه

ها لیر لخت و عريان است و اين تنها میل سوژهشود که شاهز آشکار شده و معلوم ميحقیقت نی
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اند. حال که پردة ديدههاي رنگین نظم نمادين ميبوده است که او را اين چنین در زربافت جامه
يابند که ابژة واالي ناگاه درميخورده بههاي خطفانتزي از هم گسیخته است، سوژه

ز افتد. شاهمخاطره ميگونه استمرار میلشان نیز بهاند و ايندادهد را از کفانگاري خوهمان ی ن ر  ی ل
فانتزي، لخت و عريان  پردةبار خود را بياکنون و در خارج از نظام گفتمان ارباب براي اول

لیر اکنون خود را خارج از نظم جنون برد. شاهشود که سر بهبیند و همین نیز موجب ميمي
بیش نیست و شاهي و فرمانداريش « لیري»کند که چشم مشاهده ميبیند و بهن ارباب ميگفتما

 همگي برآمده از آن نظم گفتمان بوده است.
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