مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيراز
سال پنجم ،شمارهي سوم ،پاییز  ،2931پیاپي 21

خوانشی لکانی از شعر «ندای آغاز» اثر سهراب سپهری
عبدالرضا سعيدی



دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد المرد

چکيده
سهراب سپهری ،شاعر و نقاش ایرانی ،اشعار خود را در هشتکتاب گرردآورده و
بيش تر ،از لحاظ نوع نگاهش به زندگی ،طبيعت ،خدا ،نيک و بد ،زشت و زیبرا و
 ،...مورد توجه منتقدان بوده است« .حجم سبز» و «ما هيچ ،ما نگاه» ،دو دفتر پایانی
هشتکتاب ،بدان جهت که در سير تکامل شعر و اندیشه ،پختهتر هستند ،اهميرت
بيشتری دارند .هدف از نوشتن این مقاله ،نقد و بررسی شعر «ندای آغاز» سهراب
سپهری است .بدین منظور نگارنده نظریهی روانکاوی لکان را در نقد شعر به کار
بسته و سعی کرده است این شعر را بر اساس نظریهی یادشده ،بسنجد و بر اساس
آن به درونمایهی شعر ،دست یابد .بررسی شعر «ندای آغاز» نشان میدهد سپهری
عالوه بر عرفان شرق و ذنبودیسم ،به مدد فلسفه و روانکراوی غررب ،بره ویرژه
روانکاوی لکان ،سعی در شناخت حقيقت دارد« .واژه» ،مجرازا زبران ،نماینردهی
ساحت نمادین در تعابير لکان ،است .ترکيب «وسعت بیواژه» ،توصيفی از «آغاز»
( )beginningو مقصد راوی شعر ،نشانهای از دورهی پيشرازبانی اسرت کره برا
ساحت واقع در تعابير لکان انطباق دارد و تاکيد راوی شعر برای رفتن به «وسعت
بیواژه» این معنی را القا میکند که واژه(زبران) مرانعی در راه شرناخت اسرت و
راوی شعر ،سعی دارد آن را از سر راه خود بردارد.

واژههای کليدی :زبان ،ساحت خیالي ،ساحت نمادین ،ساحت واقع ،سپهري ،لکان.
 .1مقدمه
سهراب سپهري ( )2931-2933شاعر و نقاش ایراني ،است که از وي آثاري به نقاشي و
مربي زبان و ادبیات فارسي reza.saeedi76@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله17/4/71 :

تاریخ پذیرش مقاله17/71/71 :
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شعر به جاي مانده است .او نقاشیي را در دانشیکدهي هنرهیاي زیایاي دانشیگاه اهیران
آموخت و اا پایان عمر نیز به نقاشي پرداخت .برگزاري نمایشگاههاي مختلف در اییران
و خارج از ایران ،االش پيگیر سپهري را در عرصهي هنیر نقاشیي ،نشیان میيدهید .او
نقاشي را در دانشگاه آموخت؛ ولي شعر را به صورت غیردانشگاهي و از روي اشیتیا ،
دناال کرد .هشتکتاب ،محصول یک عمر شاعري او است .وي در پایان عمر و در سال
 2931این مجموعه را انظیم کرد و به چاپ رساند .نگاه کلي به مجموعهي هشتکتیاب
و هشت دفتر شعر سپهري نشان ميدهد که سپهري االش پيگیر خود را براي شیناخت
انسان و جهان اا پایان هشتکتاب ،ادامه داده اسیت .همیهي منتقیدان و مسسیران شیعر
سپهري ،بر شناختي بودن شعر او ااکید دارند و اغلب ،شعر او را متاثر از عرفیان شیر ،
ذنبودیسم و بهویژه کریشناموراي ،ميدانند.
در زندگينامهي سپهري نیز سسرهاي زیادي ثات شیده اسیت .وي بیه کشیورهاي
ژاپن ،هند ،پاکستان ،افغانستان ،ایتالیا ،آمریکا ،فرانسیه ،انگلیی  ،آلمیان ،اسیپانیا ،هلنید،
ااریش ،یونان ،سوئی و مصیر (آشیوري و دیگیران )21-3 :2911 ،مسیافرت کیرده و
انگیزهي او در این سسرها ،آموختن ،دیدن مکانهیاي ایاریخي و باسیتاني و برگیزاري و
شرکت در نمایشگاه نقاشي بوده است .اوجه ویژهي سپهري به سیسر در زنیدگي و آثیار
او ،نشاندهندهي االش مستمر وي براي رسیدن به شناخت است.
بررسي اجمالي هشتکتاب نشان ميدهد سسر یکي از موایفهاي محاوب سپهري
است .این سسرها در هشتکتاب با شعر بلند «صداي پاي آب» شروع ميشود و اا پاییان
هشتکتاب ادامه ميیابد .عالوه بر این ،شعرهاي «مسافر»« ،نشاني» و «نیداي آغیاز» نییز
داراي ساختي روایتي و سیسرگونه هسیتند .او در دفتیر «صیداي پیاي آب»« ،مسیافر» و
«نشاني» مانند مسافري است که جهان را از نظر ميگذراند و سیعي دارد بیه شیناخت و
باوري نو از جهان ،دست یابد؛ اما در شعر «نداي آغاز» ،او مسافر نیسیت؛ بلکیه مهیاجر
است .واژهي سسر جاي خود را به «هجرت» داده است(بوي هجرت ميآیید) .برخیي از
منتقدان واژهي سسر را مترادف هجرت گرفتهانید و ایین شیعر را در واقیع ،نیوعي سیسر
دانستهاند (شمیسا)123 :2931 ،؛ اما ضروري است بیان گردد که سسر با هجرت ،اساوت
اساسي دارد؛ سسر ،رفتن از جایي به جایي به قصد و نیت بازگشت و با اختیار است؛ اما
هجرت رفتن است از جایي به جایي از روي اضطرار و قصید بازگشیتي در آن نیسیت.
همین نکته ،شعر «نداي آغاز» را از اشعار روایتي نامبرده متمایز ميسازد.
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هدف از نوشتن این مقاله ،نگاه به اندیشه و اسکر پنهان در الیههیاي زییرین شیعر
«نداي آغاز» است« .نداي آغاز» یکي از اشعار روایتي سپهري و داراي محتواي شیناختي
است .به نظر ميرسد دیدگاه شناختي سپهري از انسیان و جهیان ،منحصیر بیه شیر و
عرفان شرقي نااشد .قرائني در هشتکتاب و شعر «نیداي آغیاز» وجیود دارد کیه نشیان
ميدهد این شعر از بنمایهاي فلسسي و روانکاوي برخوردار است .نگاه خاص سیپهري
به زبان (واژه) ،نوع نگاه او را با نگاه شناختي لکان مشابه ميسازد .بنابراین ،براي احلیل
این شعر ،از نظریهي روانکاوي لکان استساده و پ از طرح مااني نظریه به بررسي شعر
پرداخته خواهد شد.
 .2مبانی نظری پژوهش
لکان ( ،)J. Lacan. 1901-1981از فیلسوفان و روانکاوان معاصر فرانسه اسیت کیه
نقش بهسزایي در گسترش نظریههاي روانکاوي فروید ) (S. Fruidنقشي به سزا دارد.
او مااحث مربوط به ناخودآگاه را در پیوند با دیدگاههاي زبانشناسي سوسیور ( F. D.
 )Suassureبراي شیناخت روان بشري السیق کرد و در نهایت به این نتیجه رسیید کیه
«ناخودآگاه ،سیاختي زبانمانند دارد( ».وارد )233 :2939 ،اوجه وییژهي لکیان بیه زبیان
براي بیان دیدگاه روانکاویش ،وي را از دیگر روانکاوان پسافرویدي متمایز کرد .لکیان
سعي کرد نگاه شناختي خود را از انسان و جهان ،در چارچوبي از روند رشد کیود در
پیوند با مادر ،پدر و دیگران اایین کند .وي رونید رشید انسیان را بیه سیه دورهي کلیي
ساحت واقع ،نمادین و خیالي اقسیم ميکند .بنا به باور او ساحت واقع ،به روزگار پیش
از اکلم اختصاص دارد و سیاحت نمیادین ،متعلیق بیه دورهاي اسیت کیه انسیان زبیان
ميآموزد و ساحت خیالي نیز از همان روزگار نمادین ،شروع ميشود و در کنار ساحت
نمادین اا پایان عمر ،ادامه ميیابد .لکان میان ساحتهاي سهگانه ،مرزبندي مشخصیي را
نشان نميدهد و معتقد است که هر سه ساحت ،پیوسته وجود دارند؛ ولي ممکین اسیت
دستیابي انسان مثال به یکي از آنها (ساحت واقع) امکانپذیر نااشد.
 .1 .2امر واقع
آنچه محققان آثار لکان دربارهي ساحت ییا امیر واقیع ( )the realگستیهانید ،غیام ،
مشکل و گاه انها ناظر به وجهي از وجوه آن است .این امر پییش از آنکیه بیه شیناختي
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بودن نگاه لکان مربوط شود ،بیشار به زبان مشکل و فلسسي او برميگیردد .در اعرییف
امر واقعي گستهاند :امر واقع« ،صرفا آن چیزي است که نمادین نشده» و «از نمادین شدن
سرباز ميزند( ».لیدر و گیرووز« .)19 :2931 ،امیر واقعیي ،عایارت از مادییت زمخیت،
نااراشیده و اجزیهنشدهاي است که پیش از روزگار نمادسازي یعني زبان وجیود داشیته
است( ».هومر« .)223 :2933 ،امر واقعي ،در واقع همان جهان است؛ پییش از آنکیه بیه
وسیلهي زبان پارهپاره یا اکهاکه شده باشد( ».مایرس.)11 :2933 ،
چنانکه از اعاریف باال برميآید ،ساحت واقع زماني است که هنوز زبان به وجود
نیامده و انسان ،اشیا را نه به واسطهي زبیان ،بلکیه بیه وسییلهي حواسیي نظییر بینیایي،
چشایي ،بویایي ،بساوایي و شنوایي در ميکند .از آنجا که هنوز زبان ،آموخته نشیده،
اراااط انسان و پدییدههیا ،بیيواسیطه اسیت .لکیان ایین دوره را کیه در واقیع ،دورهي
پیشازباني یا پیشانمادیني است ،به ساحت واقع اعایر ميکند و معتقد است که انسیان بیا
آموختن زبان ،وارد ساحت نمادین ميشود و از ساحت واقع جدا ميگردد و دسترسي
انسان به آن ساحت با آموختن زبان ،منقطع ميشود؛ زیرا از آن پ  ،نوع اراایاط انسیان
با پدیدهها از مجراي نشانههاي ذهني و زباني اسیت و هنگیام ییادکردن از ییک شیي ،
اصور ذهني از شي  ،جایگزین خود شیي میيگیردد .از بیین رفیتن اراایاط انسیان بیا
پدیدهها در پي آموختن زبان ،به طور ضمني در نظریهي داللت سوسور نیز وجیود دارد.
وي در اایین نظریهي داللت ،دال و مدلول را دو وجه ییک نشیانهي زبیاني میيدانید و
معتقد است که میان زبان و پدیدههاي مادي ،رابطیهاي وجیود نیدارد (مکارییک:2933 ،
)912؛ زیرا به باور او صورت آوایي «کتاب» به عنوان «دال» ،ما را بیه مسهیومي از کتیاب
در ذهن خود (و نه در جهان خارج) ارجاع ميدهد (مدلول) و به هیی وجیه ،مصیدا
خارجي ندارد .لکان بین ساحت واقع و آنچه آن را «واقعیت» مينیامیم ،امیایز قیاطعي
ميگذارد و معتقد است که واقعیت «ملغمهاي از نمادین و خیالي است و به «امر واقعي»
مربوط نميشود( ».لیدر و گرووز )91 :2931 ،اگرچه با آموختن زبان ،اراااط انسیان بیا
ساحت واقع از بین ميرود؛ اما ساحت واقع« ،خارج از ساحت رمز و اشارت ،به وجیود
خود ادامه ميدهد( ».پیرکلرو)211 :2933 ،
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 .2 .2ساحت نمادین
به باور لکان ،ساحت نمادین ( )The symbolic sphereبه زبان اعلق دارد .سیاحت
نمادین یا ساحت رمز و اشارت ،از زماني آغاز ميشود که کیود  ،زبیان را میيآمیوزد.
کود با به زبان آوردن کلمات ،کم کیم میرزي پنهیان را بیین خیود و محییم پیرامیون،
احساس ميکند .هنگامي که مادرش را با واژهي «مادر» خطاب میيکنید ،واژهي «میادر»
بین او و مادرش ،جدایي ميافکند؛ گویي واژهي «مادر» ،دالي است که بر میدلول یعنیي
مسهوم مادر در ذهن کود (و نه خود میادر) ،داللیت میيکنید .ایین جیدایي از میادر،
محصول ساحت نمادین است .ساحت نمادین ،ساحتي است که پیش از اولد نییز بیراي
کود وجود داشته و کیود در آن سیاحت ،زاده شیده اسیت؛ بنیابراین او از کلمیات
استساده ميکند؛ در حالي که کلمات ،ساختهي دیگراني است که پیش از او ميزیستهاند.
به اعتقاد لکان در ساحت نمادین ،یک ازخود بیگانگي وجود دارد؛ زیرا اگر چه کلمیات
کود را بازنمایي ميکننید ،بیراي او سیاخته نشیدهانید( .لییدر و گیرووز)32 :2931 ،
بنابراین« ،ساحت رمز و اشارت ،حالتي خارجي نسات به فاعل نسساني پییدا میيکنید و
علت این امر ،آن است که این ساحت عمیقا با غییر پیونید دارد( ».پیرکلیرو)33 :2933 ،
انسان با یادگیري و استساده از زبان که نظامي از نشانهها و متعلق به انسیانهیاي دیگیر،
پیش و همزمان با خود است ،در واقع براي خود جهاني دیگر را طراحي و سیاماندهیي
ميکند .این جهان ،جهاني است که در ذهن او قرار گرفتیه و بیراي جهیان خیارج ییک
مابهازا محسوب ميشود .از آن پ  ،اراااط او با جهان خارج ،نیه بیه صیورت مسیتقیم،
بلکه به واسطهي زبان صورت میيگییرد؛ بنیابراین بیراي انسیان قرارگرفتیه در سیاحت
نمادین ،همیشه این جدایي با جهان خارج ،وجیود دارد و «زبیان ،نقیش سید راه کیردن
هویت را به عهده دارد( ».لیدر و گرووز)32 :2931 ،
لکان در احلیل رشد رواني سوژه بیان ميدارد که کود با آموختن زبیان ،هوییت
خود یا همان خود بودن خود را از دست ميدهد( .ایستوپ .)31 :2933 ،او پی از بیه
دست آوردن زبان سعي ميکند جدایي و فقدان مادر را با بهکارگیري زبان جایران کنید؛
اما االش روبهفزوني او ،شکاف بین او و مادر را بیشار ميکند .این ایالش ،در نهاییت
وي را وارد کارکردهاي اجتماعي و فرهنگ ميکند و جمع مادر و کود را میيگسیلد.
(همان )31 :لکان این ازدستدادگي را فقدان ( )Lackمينامد و به این علیت زبیان ییا
ساحت نمادین را دیگري بزرگ به شمار ميآورد که انسان به عنوان موجودي محدود و
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زمانمند ،درون آن متولد ميشود و آن را ميآموزد اا بتواند با دیگران اراااط برقرار کنید
و بدین خاطر است که «امیال انسان ،عمیقیا بیه کیالم و امییال دیگیران وابسیته اسیت».
(هومر)13-13 :2933 ،
 .3 .2ساحت خيالی
لکان در نظریهي رشد رواني سوژه ،شیکلگییري سیاحت خییالي (The imaginary
) sphereرا از زماني ميداند که کود با به کارگیري دالهاي زباني و دییدن دیگیران،
سعي ميکند وجود خود را بشناسد .این ساحت از زمان یادگیري زبیان ایا پاییان عمیر،
ادامه پیدا ميکند .کود با آموختن زبان ،جهاني دیگیر را در مقابیل جهیان پیشیازباني،
طراحي ميکند .در این جهان ،دالهاي زباني ،کود را به مدلولهایي در ذهنش ارجیاع
ميدهند (پیرکلرو )33 :2933 ،و رابطهي کود و پیرامون را متحیول میيکننید .از ایین
پ  ،مدلولهاي زباني ،جاي مصدا هاي عیني دورهي پیشازباني را گرفتیهانید و همیین
امر باعث جدایي کود از «امر واقعي» ميگردد .کود از ششمیاهگي سیعي میيکنید
خود را با محیم ،هماهنگ سازد؛ اما اا چند سیال ،قیادر بیه هماهنیگشیدن بیا محییم
پیرامون خود نیست؛ در امر هماهنگسازي ،کود واکنشهاي دیگران را به رفتار خود،
ميسنجد و سعي ميکند وجود خود را از طرییق آینیهي واکینش پیرامیون و پیرامونییان
اسکیک کند اا به انگارهاي معقول از وجود خویش ،دست یابید .ایین مرحلیه ،در واقیع
همان مرحلهاي است که خود یا اگو ( )egoشکل ميگیرد؛ امیا بیه بیاور لکیان ،فراینید
یکيشدن با اصویر آینهاي (اصویر خود در آینهي واکنش دیگیران) ییا انطایا هوییت،
پایدار نیست؛ زیرا «کود با آزمودن اوانایيهاي خود درميیابد کیه حی اسیتقالل ییا
امامیتي که او دارد ،حقیقي نیست و صرفا یک اصور است( ».میایرس )93 :2933 ،ایین
فرایند یعني فرایند هماهنگسازي ،امري است که اا پایان عمر انسیان ،بیراي او رابطییه
با جهان خارج را بیرقیرار میيسیازد؛ بنیابراین ،میيایوان گسیت کیه ساحییت خییالي،
گسترهاي از شیشماهیگي اا پایان عمر هر انسیان را در بر ميگیرد.
این ساحت به آن علت خیالي نامیده شده که شکلگیري آن ماتني بر اصور آینهاي
سوژه است .سوژه براي دستیافتن به شناخت خود ،سعي ميکند از طریق انطاا خیود
با اصویر آینهاي ،به امامیتي کلي و معقول از خیود برسید؛ بنیابراین ،ایین سیاحت «در
برگیرندهي انواع اوهمات و خیاالت است؛ خیال امامیت ،اوهم ایجیاد ارکیایي کلیي و
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معقول از پدیدههاي متضاد ،خیال رسیدن به استقالل ،خیال یافتن شااهت مییان امیور و
مراام ساختن آنها ،از این دست اوهمات اسیت» (پیرکلیرو .)33 :2933 ،لکیان معتقید
است که «دوران مدرن ،مظهر اوج خییالي انسیان اسیت؛ زییرا در دوران میدرن ،انسیان
بیشار به خود و آفریدههایش مياندیشد و به خیود دلمشیغول اسیت و چنیین اصیور
ميکند که خودش بر جهان ،اقدم دارد( ».مایرس)99 :2933 ،
لکان با طرح مرحله یا فاز آینه ،در پي اایین کیسیت شکلگییري سیاحت خییالي و
خود ( )Egoاست .او معتقد است که مرحلهي آینه ،اقریاا بین  1اا  23میاهگي کیود
رخ ميدهد( .هومر )11 :2933 ،در این مرحله ،کود مجذوب اصویر خود ميشیود و
سعي ميکند خود را با آن یکي کند .این یکیيانگیاري بیا اصیویر بیراي کیود  ،داراي
اهمیتي حیااي است؛ زیرا کود براي نخستین بار ،خود را به عنیوان موجیودي کامیل،
جدا از دیگران و داراي هویت ميیابد .این مرحله براي کود با لذت و شادماني همراه
است؛ زیرا نوزاد ،پیوسته با دیدن اصویر خود در آینهي رفتار دیگران ،آن را کنترل و بیا
آن بازي ميکند؛ اما این ،اصوري بیش نیست؛ چرا که نااواني کود در انجام کارهایش
به او نشان ميدهد که آنچه او ميبیند ،واقعیت ندارد .در نتیجه ،بخشي از اصیورات او
از رفتار دیگران یا در آینهي وجود دیگران ،شکل ميگیرد و او سیعي میيکنید ،پیوسیته
خود را به آن نزدیک کند( .هومر)13 :2933 ،
 .4 .2قانون پدر
کود  ،بزرگ ميشود و از دنیاي کودکي فاصله ميگیرد .حضور پدر بیا راهنمیایيهیا و
نصایحش ،که پیوسته نوعي بازدارندگي را در خود دارد ،پررنگار ميشود .لکان از ایین
کارکرد اربیتي پدر در خانواده استساده ميکند و قانون پدر را بنییان میينهید .در اعیابیر
لکان ،قانون پدر ( )The name of fatherعنواني براي قوانین ،امدن و فرهنیگ اسیت
(هومر )39 :2933 ،که در گسترهي اجتماع ،نقش اربیتي و امتناعي پدر را بازي ميکنید.
محدودیتهاي نهسته در قوانین اجتمیاعي در قییاس بیا آزاديهیاي دورهي پیشیازباني،
کود رشدیافته را به یاد دوران پیوستگي با مادر میيانیدازد .ورود کیود بیه سیاحت
قانون ،فرهنگ و امدن ،برایش نوعي از دستدادگي یا فقدان را به همیراه دارد .فقیداني
که اا پایان عمر ،با وي خواهد ماند و روزگار پیوستگي با مادر را به یاد او خواهد آورد.
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 .5 .2دیگری بزرگ و دیگری کوچک
لکان بین دیگري بزرگ ) (Object petit Aو دیگري کوچک ) (object petit aامیایز
قاطعي ميگذارد و آن دو را به طور کامل ،از یکدیگر جدا ميکند .به اعتقاد او ،دیگري
کوچک ،همیشه بر دیگريهاي خیالي داللت دارد .مادر ییا بخیشهیایي از بیدن او کیه
مياواند نیازهاي کود را به صورت مقطعي برطرف کند ،دیگییري کوچیک محسیوب
مي شود؛ اما دیگیري بزرگ ،نظام نمادین ییا همیان زبیان اسیت کیه انسییان در آن زاده
ميشود و با یادگیري آن ميآموزد که چگونه با دیگران اراااط برقرار کند (هومر:2933 ،
 .)233زبان که پیش از اولد کود وجود داشته و سرشار از امییال دیگیران ،میثال پیدر،
مادر و در مرزي گستردهار ،افراد جامعهي بشري است ،بازاابدهندهي دیگران اسیت و
نه شخص کود ؛ بنابراین ،کود متوجه ميشود که با بیه زبیان آوردن ییک کلمیه ،آن
شي پنهان ميشود .لکان در این زمینه بییان میيکنید کیه کلمیات ،انسیان را بازنمیایي
نميکنند و در واقع ،نوعي سد راه به حساب ميآیند (لییدر و گیرووز)32 :2931 ،؛ بیه
عاارت دیگر ،ساحت نمادین ،سرشار از امیال دیگراني است که طي سیالیان ،در سیاخته
و پرداخته کردن آن ،نقش داشتهاند و کود با یادگیري آن وارد عرصهاي ميشود که به
دیگران اعلق دارد.
 .2نقد شعر
ندای آغاز
کسشهایم کو،
چه کسي بود صدا زد :سهراب؟
آشنا بود صدا ،مثل هوا با ان برگ.
مادرم در خواب است
و منوچهر و پروانه و شاید همهي مردم شهر
شب خرداد به آرامي یک مرثیه از روي سر ثانیهها ميگذرد
و نسیمي خنک از حاشیهي ساز پتو خواب مرا ميروبد.
بوي هجرت ميآید:
بالش من پر آواز پر چلچلههاست.
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صاح خواهد شد؛
و به این کاسهي آب،
آسمان هجرت خواهد کرد.
باید امشب بروم.
من که از بازارین پنجره با مردم این ناحیه صحات کردم،
حرفي از جن زمان نشنیدم.
هی چشمي عاشقانه به زمین خیره ناود.
کسي از دیدن یک باغچه مجذوب نشد.
هی ک زاغچهاي را سر یک مزرعه جدي نگرفت.
من به اندازهي یک ابر دلم ميگیرد.
وقتي از پنجره ميبینم حوري
 دختر بالغ همسایه-پاي کمیابارین نارون روي زمین
فقه ميخواند.
چیزهایي هم هست (لحظههایي پر اوج)
مثال شاعرهاي را دیدم
آنچنان محو اماشاي فضا بود
که در چشمانش
آسمان اخم گذاشت.
و شاي از شبها
مردي از من پرسید
اا طلوع انگور چند ساعت راه است؟
باید امشب بروم.
باید امشب چمداني را
که به اندازهي پیراهن انهایي من جا دارد ،بردارم
و به سمتي بروم
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که درختان حماسي پیداست،
رو به آن وسعت بيواژه که همواره مرا ميخواند.
یک نسر باز صدا زد :سهراب!
کسشهایم کو؟ (سپهري)939-933 :2913 ،

شعر «نداي آغاز» ،روایتي است که در ساحت نمادین ،شکل گرفتیه و رواییتگیر
هجراي (بوي هجرت ميآید) است براي سوژهاي جدا شده و اکافتاده کیه پیوسیته بیه
یاد روزگار پیشازباني یا «آغاز» است .سوژه که در روزگار مدرن (شهر) زندگي ميکنید،
دریافته است که در ساحت خیالي قرار دارد .ساحت خیالي که به اعتقیاد لکیان ،اوج آن
در روزگار مدرن است (مایرس ،)99 :2933 ،موجب گردیده که سوژه بیه ییاد روزگیار
پیشازباني (آغاز) بیستد که با مادر ،در اعابیر لکیان منطایق اسیت« .آغیاز» در ایین شیعر،
روزگار پیشازباني و مقصد راوي شیعر است که در پایان شعر« ،وسییعت بیيواژه» نییز
خوانده ميشود« .وسعت بيواژه» ،جایي است وسییع کیه «زبیان» در آن وجیود نیدارد.
«واژه» ،مجازا به معناي زبان و «وسعت بيواژه» ،همیان جیایي کیه «واژه» در آن وجیود
ندارد ،همان روزگار پیشانمادیني یا پیشازباني است .سوژهي بیانگر یا آن که شیعر را از
زبان او ميشنویم ،دریافته است که به جهان نمادین «فقدان» پرایاب شیده اسیت؛ زییرا
زبان ،عنصري است که به سیاحت نمیادین ،اعلیق دارد و در اعاییرات لکیان ،نخسیتین
جدایي را براي کود با مادر رقم ميزند .زبان یا همان ساحت نمادین ،پیوند میان مادر
و کود را ميگسلد و با وارد کردن او بیه حیوزهي فرهنیگ و کارکردهیاي اجتمیاعي،
شکاف عمیقاري را بین او و مادر پدید ميآورد( ».ایستوپ)31 :2933 ،
راوي شعر ميداند که چگونه خود و مردم عصر میدرن (میردم شیهر) در سیاحت
خیال و نماد ،زندگي ميکنند و اسیر آن هستند؛ بنابراین ،مانند یک روانکاو ،روان میردم
عصرش را کاویده و بیان ميکند که آنان زنیدگي در حییث واقیع را از دسیت دادهانید.
راوي االش ميکند خود را از زندان فقدان ساحت نمادین و خیالي برهاند و به روزگار
پیوستگي با مادر یا طایعت که در این شعر به صورت «آغاز» یا «وسعت بیيواژه» آمیده
است ،برساند.
راوي در ابتداي شعر که به طور کنایي از رفتن سخن ميراند ،ناراحتي خود را نییز
که ساب اصلي این رفتن و هجرت است ،بیان میيکنید .نیاراحتي ،راوي از حضیور در
ساحت خیالي و نمادین و هجرت وي به سوي «آغاز» ،القاکنندهي بازگشتي خوشایند به
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دوره و روزگار پیشازباني است .واژهها و اعابیر «بهآرامي» و «مرثیه» کیه کندگیذر بیودن
زمان را در این شعر القا ميکنند ،نشانههایي هستند که بر نیاراحتي داللیت دارنید؛ زییرا
مادامي که انسان ناراحت و اندوهگین است ،زمان برایش به کندي ميگیذرد .بیه خیاطر
آوردن روزگار پیشازباني و پیوستگي با مادر(در این شعر ،طایعت دورهي پیشازباني) که
راوي در دوران مدرن به ساب اسیلم «سیاحت خییالي» و «سیاحت نمیادین» ،آن را از
دست داده (فقدان) ،او را اندوهگین کرده است؛ امري که این شعر به طور کلي نمایشیي
از بازگشت به آنجا (آغاز) را در ساحت نمادین سامان ميدهد:
شب خرداد به آرامي یک مرثیه از روي سر ثانیهها ميگذرد.
به باور لکان هرچه کود  ،بزرگار ميشود ،شیکاف بیین او و میادرش بییشایر
ميشود .ابتدا واژهي مادر این کار را ميکند و پ از آن ،حضیور جیدي پیدر ،شیکاف
بیشاري را بین او و مادر ایجاد ميکند .بیا وارد شیدن کیود بیه عرصیهي فرهنیگ و
اجتماع و مواجه شدنش با اوامر و نواهي فرهنگي ،قوانین بازدارندهي اجتماعي(نام پدر)
باعث جدایي هرچه بیشار او از مادر ميشود .در این شرایم ،او پیوسته به یاد روزگیار
کودکي و پیوستگي با مادر ميافتد و یادکرد آن روزها برایش خوشایند است.
راوي «مادر»« ،منوچهر»« ،پروانه» و «شیاید همیهي میردم شیهر» را «در خیواب» و
خیود را بیدار ،اوصیف ميکند و القا ميکند که «نسیم خنک» و «آواز پر چلچلهها» مانع
خواب او ميشوند:
مادرم در خواب است
و منوچهر و پروانه و شاید همهي مردم شهر
خوابیدن در این بند شعر ،معادل رویا نیست؛ بلکه همان خستن اسیت و در مقابیل
بیداري ،غسلت را القا ميکند؛ خواب با بستن چشم و ندیدن اوام است که در شب ،هیم
براي راوي و هم براي دیگران ،ااسا ميافتید .شیب کیه بیا ایاریکي و از دسیت رفیتن
روشني و بینایي همراه است ،با آنچه لکان در مورد «ساحت خیالي» بیان ميکند ،منطاق
است؛ همان ساحتي که اصور خیالي ماتني بر دیدن وجود دارد ،در صیوراي کیه آنچیه
دیده ميشود ،واقعیت است و نه «ساحت واقع».
آنچه باعث بیداري راوي شده ،در واقع دو وجه از طایعت زنده است که پیرامیون
او در شب ،حضور دارند .در هنگام روز و بیداري ،انسان ميبیند؛ اما هنگام شب ،بینایي
کارایي ندارد و حواس دیگر نظیر شنوایي ،بساوایي و بویایي ،به کار میيافتنید .ایین دو،
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یعني «نسیم خنک» و «آواز پر چلچلهها» که یکي به طور کلي به احساس و دیگیري بیه
ح شنوایي مربوط ميشود ،به عنوان ابژهها یا دیگري کوچک یا خیالي در روانکیاوي
لکان ،راوي شعر را به یاد روزگار پیشازباني یا پیوستگي با طایعت مياندازنید .راوي در
این شب (روزگار مدرن و سیطرهي ساحت خیالي) ،با اراااط یافتن با جلوههایي از امیر
واقعي (آواز پر چلچلهها و نسیم خنک) که بیه صیورت پیارهپیاره از البیهالي سیاحت
نمادین و خیالي نمود یافته ،سعي ميکند به ساحت یا امر واقیع ،نزدییک شیود .اسیاوت
راوي شعر به عنوان یک سوژه با دیگران که در این شعر با عنوان «میردم شیهر» از آنیان
نام برده ميشود ،در این است که آنان در این روزگار شبگون میدرن ،بیه علیت قیرار
گرفتن در «ساحت خیالي» ،به جلوههاي طایعت دورهي پیشازباني (آغاز) ،بياوجهنید و
آن جلوهها را نميبینند؛ اما راوي که مانند یک روانکیاو بیه پدییدههیاي پیرامیون خیود
مينگرد ،ميداند که ساحت خیالي و نمادین ،بین او و ساحت واقع ،مانع ایجاد کردهاند؛
بنابراین ،االش ميکند به «آغاز» (ساحت واقع) بیرود؛ یعنیي همیانجیایي کیه پییش از
روزگار نمادین و خیالي ،است.
من که از بازارین پنجره با مردم این ناحیه صحات کردم،
حرفي از جن زمان نشنیدم.
هی چشمي عاشقانه به زمین خیره ناود.
کسي از دیدن یک باغچه مجذوب نشد.
هی ک زاغچهاي را سر یک مزرعه جدي نگرفت.
من به اندازهي یک ابر دلم ميگیرد.
وقتي از پنجره ميبینم حوري
 دختر بالغ همسایه-پاي کمیابارین نارون روي زمین
فقه ميخواند.

راوي در این بند ،از کسیاني انتقاد ميکند که با «چشیم» و «عشییق» ،بیه طایییعت
نمیينگرند .این افراد ،زنداني دیگري بزرگ یا زبان هستند .آنان «دیدن» را واگذاشتهانید
و به مدلولهاي ذهني ،عادت کردهاند؛ این اندیشهها که اندیشههاي آنان نیست و بنا بیه
اشترا با دیگران و آموختن زبان ،از قدیم به آنان رسیده است ،آنیان را در محاصیرهي
خود درآورده و چنان است که آنان «حرفي از جن زمان» نمیيزنند .بیه بیاور راوي و
بر اساس روانکاوي لکان ،انسانهاي اشاره شده در این بند ،یعني کساني که به طایعیت
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و اجزاي آن نمينگرند یا عاشقانه نمينگرند ،انسیانهیایي هسیتند کیه زنیداني سیاحت
نمادین و خیالي هستند و از حیث واقع ،دور شدهاند .راوي شعر در بند یاد شده ،ااکیید
زیادي بر «دیدن» و «عشق» به صورت اوامان ،دارد .واژههاي مربوط به دیدن و عشق در
این سطور ،این نکته را اایید ميکند:
هی چشمی عاشقانه به زمین خيره نبود.
کسي از دیدن یک باغچه مجذوب نشد.
هی ک

زاغچهاي را سر یک مزرعه جدی نگرفت.

لکان رابطهي ساحت نمادین و سیاحت خییالي را ماننید رابطیهي اسیم داللیت و
مدلول آن ميداند .اسم ،داللیت بیه سیاحت نمیادین و میدلول آن ،بیه سیاحت خییالي
اختصاص دارد( .پیرکلرو )33 :2933 ،به بیاني دیگر ،انسانهایي که زبیان آموختیه و در
ساحت نمادین قرار گرفتهاند ،با شنیدن یا بهکارگیري دالهاي زباني ،بیه مسهیومي از آن
در ذهن خود ارجاع داده ميشوند و نه به شي در جهان خارج .ندیدن و نگیاه نکیردن
سوژههاي این بند ،اعایري است براي بیان گونهاي فقیدان که محصول سیاحت نمیادین
است .این فقدان ،از دست دادن خود شي و دلخوش شدن به مسهوم ذهني آن است.
«دیدن» (چشم) و «عشق» ،به «سیاحت واقیع» اختصیاص دارد؛ زییرا «دییدن» بیه
منزلهي نمادین نکردن شي و اراااط بيواسطه است و همچنین است «عشق» ،که کیالم
از بیان آن عاجز است و اساسا به نمادینه شدن ،ان نميدهد .کود پیش از آنکه لب به
سخن بگشاید ،اراااطش با مادر از طریق حواس پنجگانه است .او میادرش را میيبینید؛
ميبوید و لمسش ميکند .در این دوره ،همه چیز سیر جیاي خیود اسییت و هیی چییز
نمادین نشده و واژهي مادر ،بین او و مادرش جدایي ایجیاد نکیرده اسیت .سیوژههیاي
مطرح شده در این بند ،شااهتي با کود دورهي پیشازباني ندارنید؛ همیه بیزرگسیال و
بالغند و انسانهایي هستند که با ورود به ساحت نمادین و خیالي ،نگاهشیان بیه جهیان،
اغییر کرده است.
راوي شعر ،بیش از همه از «حوري» (به عنوان کسي که اسیر ساحت خیالي است)
دلگیر است و دلگیري خود را با اعایر «من به اندازهي یک ابیر دلیم میيگییرد» ،بییان
ميکند .گالیهي راوي از «حوري» که به اناسب اسمش (نیامي دخترانیه کیه القاکننیدهي
زیاایي حوران بهشتي است) و شرایم بلوغ (دختر بالغ همسایه) و نیز به دلییل نشسیتن
زیر «کمیابارین نارون روي زمین» و پشت کردنش به نارون ،براي خواندن «فقه» (نیام

779

ــــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،5شمارهی ،3پاییز ( 29پیاپی)71

پدر در اعایرات لکان) ،بیشار است؛ زیرا او به نسات دیگران از شرایم کاملاري بیراي
«دیدن» و «عشق» برخوردار است؛ کافي است سر خیود را برگردانید و بیه زیایایيهیاي
«کمیابارین نارون روي زمین» بنگرد؛ اما چنین نیست؛ او علیرغم داشتن امیام شیرایم
براي «دیدن» عاشقانه ،به «کمیابارین نارون روي زمین» پشت کیرده و ایین امیر ،راوي
شعر را رنجور و دردمند کرده است.
«زمین»« ،باغچه»« ،زاغچه» و «کمیابارین نارون روي زمین» ،جلوههایي از طایعت
هستند که بر اساس نظریهي لکان ،ابژهها یا دیگريهاي کوچک ،محسوب ميشوند .بیه
باور راوي شعر ،انسانهاي عصر مدرن و ساحت خیال ،از طایعت جدا شدهاند و بیه آن
نمينگرند .طایعت در این شعر ،براي انسانها حکم مادر را دارد و جلیوههیاي مختلیف
طایعت مانند اجزاي بدن مادر هستند که نیازهاي کود را برطرف ميکنند .در سیاحت
واقع بین کود و مادر جدایي وجود ندارد و کود اجزاي بدن مادر را جزییي از بیدن
خود ميبیند؛ مثال «پستان در مرحلهي اول ،بخشي از کود است و نیه میادر» (لییدر و
گرووز .)211 :2931 ،انسانهاي مطرح شده در ایین بنید ،در واقیع همیان انسیانهیایي
هستند که لکان آنها را احت سیطرهي ساحت خیالي میيدانید .گیویي آنیان کودکیاني
هستند که پ از آموختن زبان و وارد شدن به اجتماع ،بیین آنیان و مادرشیان ،جیدایي
ایجاد شده است .اینان بهویژه «حوري» ،سعي ميکنند با ساختن دنیایي نمادین و خییالي
در ذهن خود براي طایعت یا مادر یک مابهازا بسازند و بیراي فقیدان خیویش ،درمیاني
بیابند.
صاح خواهد شد
و به این کاسهي آب
آسمان هجرت خواهد.

«صاح» ،نموداري از روشني و سپیدي است و در مقابل «شب» قرار دارد .در محور
همنشیني و بر اساس رابطهي اقابل ،شب در واقیع ،روزگیاري اسیت کیه مردمیانش در
خوابند و با اوجه به اینکه خوابند ،نميبیننید (سیاحت خییالي)؛ درحیاليکیه «صیاح»،
نشانهاي از روزگاري است که در آن مياوان «دید» (امر واقعیي) .فعیل «خواهید شید»،
زمان آینده را نشان ميدهد و القاکنندهي این نکته است که آنچه راوي شعر به دناال آن
است (صاح) ،امیدوار است در آینده ااسا بیافتد« .آسمان» ،نییز نمیوداري از طایعیت و
برشي نمایان شده از حیث واقع است که براي انسانهاي عصر خیالي ،با فاصلهي زبیان
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قابل دیدن است .بنا به اعتقاد لکان ،پ از ورود انسان به ساحت نمادین ،زبان بین او و
حیث واقع ،جدایي ميافکند و این امر باعث از دست رفتن پیوستگي و وصال ميشود.
راوي در ساحت نمادین یعني شعر ،االش کرده اسیت کیه دریافیت بیيواسیطهي
طایعت و «آغاز» را نمایش دهد؛ بنابراین در یک جابهجایي در محیور جانشییني ،واژهي
«آب» که به طایعت (یا مادر در اعایرات لکان) مربوط است ،به جاي چشم ،در «کاسیه»
(حدقه) نشسته و به این صورت ،بعدي از طاییعت ،به صورت بيواسطه با راوي شیعر،
اراااط یافیته است؛ همان چییزي که راوي االش ميکند ،در ساحتي دیگیر و در آینیده
به صورت بدون واسطه ،به آن دست یابد.
چیزهایي هم هست (لحظههایي پر اوج)
مثال شاعرهاي را دیدم
آنچنان محو اماشاي فضا بود
که در چشمانش
آسمان اخم گذاشت.
و شاي از شبها
مردي از من پرسید
اا طلوع انگور چند ساعت راه است؟
باید امشب بروم.

«شاعره» و «مردي» (و شاي از شبها مردي از من پرسید) ،از دیگر سوژههاي ایین
شعر هستند .این سوژهها نیز زنداني ساحت خیال و نماد هستند؛ اما اساوت این سوژهها
با سوژههاي پیشین این است که این سوژهها به مساهیم و مدلولهاي ذهنیي برسیاختهي
ساحت نماد و خیال ،قانع نیستند و سعي دارند به برشهاي نمایان شدهي ساحت واقیع
که از البهالي ساحت خیال و نماد ،قابل دستیابي است ،دست یابنید« .شیاعره» «محیو
اماشاي فضا» است و «آسمان» «در چشمانش» «اخم» ميگذارد .محو اماشا بودن ،خیود
نوعي گریز از نمادسازيهاي پیاپي زباني است .چنانکه ميدانیم ،هنگامي که انسیان بیه
چیزي خیره ميشود ،گویي براي لحظااي از این دنیا غافل ميشود و در دنییاي دیگیري
سیر ميکند .در واقع ،او براي لحظااي از زندان دنیاي نمادین و خیالي فرار ميکند و بیه
ساحت واقع ،وارد ميشود .سپهري پیوستن «شاعره» به برشهیایي از سیاحت واقیع ییا
«آسمان» را با یک استعاره ،نمایش ميدهد« .اخم» در پیوند با «شاعره» ،اخم چشم و در
پیوند با «آسمان» ،اخم پرندهي آسیمان اسیت؛ بنیابراین «اخیم» بیین شیاعره و آسیمان
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مشتر است .راوي در این بند شعر ،االشي نمادین را سامان داده است اا ایین نکتیه را
القا کند که «شاعره» با «آسمان» به عنوان بخشي از طایعت (امیر واقعیي) کیه بیا چشیم
مياوان آن را دید ،پییوندي بيواسطه دارد .به اعاییري دیگیر« ،شیاعره» در ایین شیعر،
سوژهاي است که اوانسته الیههاي ساحت خیالي را کنار بزند و به صورت بيواسیطه و
مستقیم ،به برشهایي از طایعت (امر واقعي) که از البهالي ساحت نمادین قابیل روییت
است ،دست یابد.
در ادامه از «میردي» سیخن میيرود کیه دربیارهي زمیان «طلیوع انگیور» از راوي
ميپرسد« .انگور» به قرینهي «طلوع» در محور جانشیني ،بیه جیاي خورشیید نشسیته و
مجازا به معناي شراب ،آمده و از آنجا که شراب باعث احرییک احساسیات میيشیود؛
چشم را باز ميکند و عقل را واپ میيرانید ،االشیي اسیت صیورتگرفتیه از جانیب
سوژهاي زنداني در ساحت خییال و نماد ،براي کنار زدن پردههاي خییالي و رسیدن بیه
امر واقعي .پ مياوان چنین نتیجه گرفت که سوژهي مطرح شیده (میردي) ،سیوژهاي
است که دچار جدایي شده و این نکته را نیز دریافتیه اسیت کیه در راه دسیتییابي بیه
عشق ،فاصله و مانع وجود دارد.
بند پایاني شعر ،در برگیرندهي نشاني مقصد راوي اسیت؛ نشیانههیاي موجیود در
مقصد ،نظیر «وسعت بيواژه» و «انهایي» که به نوعي بر دیدن و بيزباني ااکید ميکننید،
نشانههایي از امر واقعي را در خود دارند .پیدا بیودن «درختیان حماسیي» (کیه درختیان
حماسي پیداست) ،نیز نشانهاي است که بر قدمت و عاطسه داللیت دارد و بازگشیت بیه
گذشته را اایید ميکند.
باید امشب چمداني را
که به اندازهي پیراهن انهایي من جا دارد ،بردارم
و به سمتي بروم
که درختان حماسي پیداست،
رو به آن وسعت بيواژه که همواره مرا ميخواند.
یک نسر باز صدا زد :سهراب!
کسشهایم کو؟

راوي ،مقصد هجرت را «وسعت بيواژه» مينامید .ایین ارکییب میاهم ،دسیتکیم
محتمل دو معنا است .از جمله به معناي جایيکه قابل اوصیف نیست و همچنین جیایي
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وسیع؛ اما بدون زبان و واژگان .راوي در االشهاي مستمر خیود بیراي دسیتییابي بیه
حقیقت ،به این نتیجه رسیده است که آنچیه موجب جدایي او و باعث از دستدادگیي
یا فقدان ( )lackشده ،زبان است؛ بنابراین سعي ميکند بیه جیایي پنیاه بایرد کیه در آن
«زبان» وجود ندارد یا هنوز به وجود نیامده است« .وسعت بيواژه» که راوي شعر را فیرا
مییيخوانیید ،در واقییع همییان «آغییاز» یییا بییه اعایییر شییلینگ ،فیلسییوف معاصییر آلمییاني،
( )beginningاست (مایرس )33 :2933 ،که با ساحت واقیع در اعیابیر لکیان ،انطایا
دارد .ارکیب «نداي آغاز» که عنوان این شعر است و نیز ارکیب «درختان حماسي» که بر
روزگاري پیشین ،اوام با افسانه ،اسطوره ،اخیل و بهویژه قدمت ،داللت دارد ،این نظر را
اایید ميکنند.
«وسعت بيواژه» در واقع همان طایعت بکر است کیه هنیوز نمیادین نشیده و بیه
همین علت نیز هست که از آن در ساحت نمادین شعر ،سخني گستیه نمیيشیود .راوي
شعر فقم با اشاره به «درختان حماسي» ،به عنوان نشیانههیایي از طایعیت پیشیانمادیني،
سعي ميکند آن را اوصیف کند؛ زیرا هی چیزي براي اوصیف طایعت پیشانمادیني بهتر
از اوصیف نکردن نیست.
طایعت و جلوههاي آن که در این شعر نمود یافتهاند ،منسعل نیسیتند؛ بلکیه حالیت
فاعلي و کنشگر دارند؛ همچون مادري که نسات بیه فرزنیدش ،رفتیاري مادرانیه دارد؛
ابتدا او را صدا ميزند و فرا ميخواند (نداي آغاز) ،سپ با «نسییم خنیک» و «آواز پیر
چلچلهها»ي خود ،او را نوازش و بیدار ميکند« ،آسمان»اش به چشم او هجرت ميکنید
و در چشم «شاعره» اخم ميگذارد اا بتواند آنها را به خود نزدیک کند .کارکرد طایعت
و جلوههاي آن در شعر با کارکرد مادر در نظریهي لکان همانند است.
عاارت «کسشهایم کو» ،کنایه و نشانهاي است که به طور ضمني ،بر رفیتن داللیت
ميکند .در ابتداي شعر ،بدون عالمت سوال و در پایان شعر با عالمت سوال آورده شده
و در آن ،نشانهاي معنادار نهسته است .پوشیدن کسش باعث ميشود اراااط انسان با زمین
منقطع شود .اگر عالمت سوال را دالي ماني بر فقدان کسش بگیریم ،میيایوانیم اسیتدالل
کنیم که انسانهاي بدون کسش روزگار پیشازباني ،پیوندي بيواسطه با زمین ،طایعیت و
مادر دارند؛ در صوراي که انسانهاي عصر مدرن کیه راوي ،خیود را یکیي از آنیان بیه
حساب ميآورد ،با پوشیدن کسش از زمین یا مادر ،جدا شدهاند.
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پناه بردن راوي شعر به «انهایي» -به ویژه اینکه در انهایي ،مخاطاي بیراي سیخن
گستن وجود ندارد -و «وسعت بيواژه» ،القاکنندهي انکار زبان اسیت و ایالش سیوژهاي
جدا افتاده را مينمایاند که سعي ميکند هرچه را که بیین او و «سیاحت واقیع» جیدایي
انداخته ،از میان بردارد و اندوه و ناراحتي متراب بر آن را از خویشتن دور افکند.
چنانکه در نقد شعر نشان داده شد ،اجزا و ابعاد شعر با ابعاد نظریهي لکیان قابیل
انطاا است« .وسعت بيواژه» و «صاح» (صاح خواهد شد) ،که در این شیعر بیر دییدن
بيواسطه داللت دارند ،نموداري از ساحت واقع و مادر هستند؛ زیرا چنانکه گسته شید،
در ساحت واقع ،کود زبان را نیاموخته است و صرفا با حواس پنجگانه بهوییژه حی
بینایي ،با مادر و سایر پدیدهها اراااط دارد« .صاح» ،که با بیداري اوام اسیت ،در محیور
همنشیني ،در مقابل واژهي «شب» (شب خرداد) و «خیواب» (میادرم در خیواب اسیت)
قرار دارد .شب ،اعایري است براي عصر مدرن و خواب نیز نشانهاي شعري است که بر
غسلت ،داللت ميکند؛ بنابراین غسلت و خواب القاشده در بند اول شعر ،با فقیدان ناشیي
از ساحت خیالي و نمادین در اعابیر لکان ،منطاق است؛ زیرا بنا به آنچه لکان ميگوید،
در ساحت خیالي اصور دیدن وجود دارد؛ اما آنچه دیده ميشود ،واقعییت اسیت و نیه
ساحت واقع .ساحت خیالي و نمادین که از ابتداي شعر ،شروع شیده اسیت ایا سیطور
پایاني شعر ،ادامه ميیابد و با رسیدن به وسعت بيواژه ،به عرصهي سیاحت واقیع وارد
ميشود .چنانکه پیداست ،قسمت اعظم این شعر بیا سیاحت نمیادین و خییالي انطایا
دارد؛ این امر با سیر احول جهان نیز همخواني دارد؛ زیرا شناخت ما از جهان ،ماتني بیر
زبان است و چون در دورهي پیشازباني ،زبان وجود نداشته و اطالعات میا از آن نیاچیز
است ،در شعر نیز از آن به اشاره سخن رفته است؛ در مقابل ،شناخت ما از جهان بعد از
زبان ،بیشار است و به همین خاطر ،بخش بیشاري از شعر را به خود اختصیاص داده
است.
سوژههایي که در این شعر از آنان سخن ميرود« ،مادرم»« ،پروانه»« ،شیاید همیهي
مردم شهر»« ،حوري»« ،شاعره» و «مردي» که در «شاي از شاها» از راوي شعر ميپرسید،
زنداني ساحت خیال و نماد هستند .از میان اینان« ،شاعره» و «میردي» ،در پیي شیناخت
بي واسطه هستند و سعي دارند از زندان ساحت خیال و نماد و غسلت نهسته در آن ،جیدا
شوند و به شناخت ماتني بر چشم و اراایاط بیيواسیطه ،دسیت یابنید .از مییان اینیان،
«مردي» که از شاعر ميپرسد ،در پي آن است که به شیناختي متسیاوت از جهیان دسیت
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یابد؛ اما «شاعره» اوانسته از البهالي ساحت خیالي ،به برشهیایي از امیر واقعیي دسیت
یابد.
«واژه» یا زبان ،به عنوان نمایندهي ساحت نمادین ،ابژه یا دیگري بیزرگ و «نسییم
خنک» و «آواز پر چلچلهها» ،به عنوان بخشهایي از طایعت که با مادر در اعیابیر لکیان
منطاق است ،دیگريهاي کوچک یا خیالي محسوب ميشوند .نادییده گیرفتن (ندییدن)
«زاغچه» و خواندن «فقه» ،از مصادیقي است که با نام پدر در اعابیر لکان ،انطاا دارد.
 .3نتيجهگيری
نقد شعر «نداي آغاز» نشان ميدهد این شعر داراي بنمایهاي شیناختي اسیت .راوي در
این شعر ،از هجرت سخن ميگوید .مادا این هجیرت ،روزگیار میدرن (روزگیار میردم
شهر) و مقصد آن ،عصر پیشازباني یا «وسعت بيواژه» است .همیانگونیه کیه در مقالیه
گسته شد ،نگاه سپهري به انسان و جهان در شعر «نداي آغاز» ،شااهت زیادي با نظریهي
روانکاوي لکان دارد؛ بدین ارایب که دورهي پیشازباني ،زباني و روزگار میدرن کیه در
شعر نمود یافته ،با امر واقعي ،ساحت نمادین و ساحت خیالي در نظریهي لکیان منطایق
است .از طرفي ،هر دو بر زبان به عنوان عاملي ااکید ميکنند که انسان را از پیوستگي بیا
جهان ،محروم و او را دچار فقدان کرده است .هجرت راوي شعر به روزگیار پیشیازباني
یا «وسعت بيواژه» ،االشي است براي به دستآوردن پیوستگي دوباره با «آغاز».
بر اساس آنچه که در این مقاله گسته شد ،به نظر ميرسد سپهري نیز چیون لکیان،
بر این باور است که شناخت انسان از جهان بر پایهي زبان است و زبان ،مانع اصیلي در
راه شناخت و موجب فقدان است .عالوه بر زبان« ،کسش» نیز موجیب از دسیت رفیتن
پیوند بساوایي انسان با زمین ميگردد.
شناختي که در این شعر مطرح ميشود ،ماتني بر حواس پنجگانه ،از جمله بینیایي،
شنوایي و بساوایي است« .صاح» به کاسهي چشم او هجرت خواهد کرد (بینیایي)« ،آواز
پر چلچلهها» او را بیدار ميکنند (شنوایي) و کسشهایش را در جستجوي پیوند بساوایي
با زمین ،رها ميکند (بساوایي).
مطالعهي پيگیر سپهري ،خواندن فلسیسه ،اسیلم وي بیر زبیان فرانسیه ،انگلیسیي
(آشوري و همکاران )31 :2911 ،و همعصر بودن وي بیا فالسیسه و روانکیاواني چیون
لکان در کنار خوانش صورتگرفته از شیعر نیداي آغیاز ،قراینیي اسیت کیه ضیرورت

 771ــــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،5شمارهی ،3پاییز ( 29پیاپی)71

پژوهش عمیقار را در شعر سپهري نشان ميدهد .این ضرورت زماني بیشایر احسیاس
ميشود که بدانیم اغلب مسسران شعر سیپهري ،اوجیه خیود را بیه دفتیر اول ایا ششیم
اختصاص دادهاند و کمار به اشعار دو دفتر پایاني پرداختهاند.
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