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 چکيده
گرردآورده و   کتابهشتسهراب سپهری، شاعر و نقاش ایرانی، اشعار خود را در 

تر، از لحاظ نوع نگاهش به زندگی، طبيعت، خدا، نيک و بد، زشت و زیبرا و   بيش
، دو دفتر پایانی «ما هيچ، ما نگاه»و « حجم سبز». ن بوده استا، مورد توجه منتقد...

تر هستند، اهميرت  پخته ،، بدان جهت که در سير تکامل شعر و اندیشهکتابهشت
سهراب « ندای آغاز»، نقد و بررسی شعر از نوشتن این مقاله هدف. تری دارند بيش

کاوی لکان را در نقد شعر به کار ی روانبدین منظور نگارنده نظریه. سپهری است
بسنجد و بر اساس  ،ی یادشدهبسته و سعی کرده است این شعر را بر اساس نظریه

دهد سپهری نشان می« ندای آغاز»بررسی شعر . دست یابد ،ی شعرمایهآن به درون
کراوی غررب، بره ویرژه     بودیسم، به مدد فلسفه و روانعالوه بر عرفان شرق و ذن

ی ، مجرازا زبران، نماینرده   «واژه». سعی در شناخت حقيقت دارد ،کاوی لکانروان
 «آغاز»، توصيفی از «واژهوسعت بی»ترکيب . است ،ساحت نمادین در تعابير لکان

(beginning ) ی پيشرازبانی اسرت کره برا     ای از دورهشعر، نشانهو مقصد راوی
وسعت »ساحت واقع در تعابير لکان انطباق دارد و تاکيد راوی شعر برای رفتن به 

مرانعی در راه شرناخت اسرت و    ( زبران )کند که واژهاین معنی را القا می« واژهبی
 .سعی دارد آن را از سر راه خود بردارد ،راوی شعر

 .، ساحت خیالي، ساحت نمادین، ساحت واقع، سپهري، لکانزبان: های کليدیواژه
 

 مقدمه. 1
 است که از وي آثاري به نقاشي و  ،شاعر و نقاش ایراني( 2931-2933)سهراب سپهري 
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ي هنرهیاي زیایاي دانشیگاه اهیران     او نقاشیي را در دانشیکده  . شعر به جاي مانده است
هاي مختلف در اییران  برگزاري نمایشگاه. آموخت و اا پایان عمر نیز به نقاشي پرداخت

او . دهید نشیان میي   ،ي هنیر نقاشیي  گیر سپهري را در عرصهو خارج از ایران، االش پي
 ،نقاشي را در دانشگاه آموخت؛ ولي شعر را به صورت غیردانشگاهي و از روي اشیتیا  

ال وي در پایان عمر و در س. محصول یک عمر شاعري او است ،کتابهشت. دناال کرد
 کتیاب هشتي نگاه کلي به مجموعه. این مجموعه را انظیم کرد و به چاپ رساند 2931

گیر خود را براي شیناخت  دهد که سپهري االش پيو هشت دفتر شعر سپهري نشان مي
ي منتقیدان و مسسیران شیعر    همیه . ادامه داده اسیت  ،کتابهشتانسان و جهان اا پایان 

شعر او را متاثر از عرفیان شیر ،    ،کید دارند و اغلببر شناختي بودن شعر او اا ،سپهري
 . دانندمي ،ویژه کریشنامورايبودیسم و بهذن

وي بیه کشیورهاي   . ي سپهري نیز سسرهاي زیادي ثات شیده اسیت  نامهدر زندگي
ژاپن، هند، پاکستان، افغانستان، ایتالیا، آمریکا، فرانسیه، انگلیی ، آلمیان، اسیپانیا، هلنید،      

مسیافرت کیرده و   ( 21-3 :2911آشیوري و دیگیران،   )یونان، سوئی  و مصیر  ااریش، 
هیاي ایاریخي و باسیتاني و برگیزاري و     آموختن، دیدن مکان ،ي او در این سسرهاانگیزه

 ي سپهري به سیسر در زنیدگي و آثیار   اوجه ویژه. شرکت در نمایشگاه نقاشي بوده است
 . ه شناخت استي االش مستمر وي براي رسیدن بدهنده، نشاناو

هاي محاوب سپهري دهد سسر یکي از موایفنشان مي کتابهشتبررسي اجمالي 
شود و اا پاییان  شروع مي« صداي پاي آب»با شعر بلند  کتابهشتاین سسرها در . است
نییز  « نیداي آغیاز  » و «نشاني»، «مسافر»، شعرهاي عالوه بر این. یابدادامه مي کتابهشت

و « مسیافر »، «صیداي پیاي آب  »او در دفتیر  . و سیسرگونه هسیتند   داراي ساختي روایتي
گذراند و سیعي دارد بیه شیناخت و    مانند مسافري است که جهان را از نظر مي« نشاني»

، او مسافر نیسیت؛ بلکیه مهیاجر    «نداي آغاز»اما در شعر  ؛دست یابد ،باوري نو از جهان
برخیي از  (. آیید هجرت مي بوي)داده است« هجرت»ي سسر جاي خود را به واژه. است
نیوعي سیسر    ،انید و ایین شیعر را در واقیع    ي سسر را مترادف هجرت گرفتهن واژهامنتقد
اساوت  ،؛ اما ضروري است بیان گردد که سسر با هجرت(123: 2931شمیسا، )اند دانسته

اساسي دارد؛ سسر، رفتن از جایي به جایي به قصد و نیت بازگشت و با اختیار است؛ اما 
. رت رفتن است از جایي به جایي از روي اضطرار و قصید بازگشیتي در آن نیسیت   هج

 .سازدبرده متمایز ميرا از اشعار روایتي نام« نداي آغاز»همین نکته، شعر 
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هیاي زییرین شیعر    هدف از نوشتن این مقاله، نگاه به اندیشه و اسکر پنهان در الیه

وایتي سپهري و داراي محتواي شیناختي  یکي از اشعار ر« نداي آغاز». است« نداي آغاز»
رسد دیدگاه شناختي سپهري از انسیان و جهیان، منحصیر بیه شیر  و      به نظر مي. است

وجیود دارد کیه نشیان    « نیداي آغیاز  »و شعر  کتابهشتقرائني در . عرفان شرقي نااشد
نگاه خاص سیپهري  . کاوي برخوردار استاي فلسسي و روانمایهدهد این شعر از بن مي
بنابراین، براي احلیل . سازد، نوع نگاه او را با نگاه شناختي لکان مشابه مي(واژه) زبان به

به بررسي شعر  کاوي لکان استساده و پ  از طرح مااني نظریهي رواناین شعر، از نظریه
 .پرداخته خواهد شد

 
 مبانی نظری پژوهش. 2

کاوان معاصر فرانسه اسیت کیه   ، از فیلسوفان و روان(J. Lacan. 1901-1981) لکان
. داردنقشي به سزا   (S. Fruid)کاوي فرویدهاي روانسزایي در گسترش نظریهنقش به

 .F. D) شناسي سوسیور  هاي زبان او مااحث مربوط به ناخودآگاه را در پیوند با دیدگاه

Suassure)  کیه  براي شیناخت روان بشري السیق کرد و در نهایت به این نتیجه رسیید
ي لکیان بیه زبیان    اوجه وییژه  (233 :2939وارد، )« .مانند داردسیاختي زبان ،ناخودآگاه»

لکیان  . کاوان پسافرویدي متمایز کردکاویش، وي را از دیگر روانبراي بیان دیدگاه روان
در چارچوبي از روند رشد کیود  در   ،سعي کرد نگاه شناختي خود را از انسان و جهان

ي کلیي  وي رونید رشید انسیان را بیه سیه دوره     . ر و دیگران اایین کندپیوند با مادر، پد
به روزگار پیش  ،بنا به باور او ساحت واقع. کندساحت واقع، نمادین و خیالي اقسیم مي

اي اسیت کیه انسیان زبیان     متعلیق بیه دوره   ،از اکلم اختصاص دارد و سیاحت نمیادین  
شود و در کنار ساحت شروع مي ،نآموزد و ساحت خیالي نیز از همان روزگار نمادی مي

گانه، مرزبندي مشخصیي را  هاي سهلکان میان ساحت. یابدادامه مي ،نمادین اا پایان عمر
پیوسته وجود دارند؛ ولي ممکین اسیت    ،دهد و معتقد است که هر سه ساحتنشان نمي
 . پذیر نااشدامکان( ساحت واقع)ها  یابي انسان مثال به یکي از آندست

 
 امر واقع. 1. 2
انید، غیام ،   گستیه ( the real)ي ساحت ییا امیر واقیع    چه محققان آثار لکان دربارهآن

کیه بیه شیناختي    این امر پییش از آن . مشکل و گاه انها ناظر به وجهي از وجوه آن است
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در اعرییف  . گیردد ار به زبان مشکل و فلسسي او برمي بودن نگاه لکان مربوط شود، بیش
ین شدن از نماد»و « صرفا آن چیزي است که نمادین نشده»، امر واقع: اندتهامر واقعي گس

امیر واقعیي، عایارت از مادییت زمخیت،      »(. 19: 2931لیدر و گیرووز،  ) «.زندباز ميسر
اي است که پیش از روزگار نمادسازي یعني زبان وجیود داشیته   نشدهنااراشیده و اجزیه

کیه بیه    ر واقع همان جهان است؛ پییش از آن ي، دامر واقع»(. 223: 2933هومر، )« .است
 (.11: 2933مایرس، ) «.اکه شده باشدپاره یا اکهي زبان پارهوسیله

ساحت واقع زماني است که هنوز زبان به وجود آید، که از اعاریف باال برميچنان 
بینیایي،  ي حواسیي نظییر   بلکیه بیه وسییله    ،ي زبیان نیامده و انسان، اشیا را نه به واسطه

آموخته نشیده،   ،جا که هنوز زباناز آن. کندچشایي، بویایي، بساوایي و شنوایي در  مي
ي دوره ،لکیان ایین دوره را کیه در واقیع    . واسیطه اسیت  بیي  ،هیا اراااط انسان و پدییده 

کند و معتقد است که انسیان بیا   پیشازباني یا پیشانمادیني است، به ساحت واقع اعایر مي
رسي گردد و دستشود و از ساحت واقع جدا ميوارد ساحت نمادین مي ،آموختن زبان

شود؛ زیرا از آن پ ، نوع اراایاط انسیان   منقطع مي، انسان به آن ساحت با آموختن زبان
هاي ذهني و زباني اسیت و هنگیام ییادکردن از ییک شیي ،      ها از مجراي نشانهبا پدیده

از بیین رفیتن اراایاط انسیان بیا      . گیردد اصور ذهني از شي ، جایگزین خود شیي  میي  
. ي داللت سوسور نیز وجیود دارد به طور ضمني در نظریه ،ها در پي آموختن زبان پدیده

دانید و  ي زبیاني میي  ي داللت، دال و مدلول را دو وجه ییک نشیانه  وي در اایین نظریه
: 2933مکارییک،  )وجیود نیدارد    اي ، رابطیه هاي ماديمعتقد است که میان زبان و پدیده

، ما را بیه مسهیومي از کتیاب    «دال»به عنوان « کتاب»زیرا به باور او صورت آوایي  ؛(912
مصیدا    ،و به هیی  وجیه  ( مدلول)دهد ارجاع مي( و نه در جهان خارج)در ذهن خود 
نیامیم، امیایز قیاطعي    مي« واقعیت»چه آن را لکان بین ساحت واقع و آن. خارجي ندارد

« امر واقعي»اي از نمادین و خیالي است و به ملغمه»واقعیت  گذارد و معتقد است کهمي
اراااط انسیان بیا    ،اگرچه با آموختن زبان( 91: 2931لیدر و گرووز، )« .شودمربوط نمي

به وجیود   ،خارج از ساحت رمز و اشارت»رود؛ اما ساحت واقع،  ساحت واقع از بین مي
 (211: 2933پیرکلرو، ) «.دهدخود ادامه مي
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 ساحت نمادین. 2. 2

سیاحت  . به زبان اعلق دارد( The symbolic sphere) به باور لکان، ساحت نمادین
. آمیوزد زبیان را میي   ،شود که کیود  نمادین یا ساحت رمز و اشارت، از زماني آغاز مي

 ،کیم میرزي پنهیان را بیین خیود و محییم پیرامیون       کود  با به زبان آوردن کلمات، کم
« میادر »ي کنید، واژه خطاب میي « مادر»ي هنگامي که مادرش را با واژه. کنداحساس مي

دالي است که بر میدلول یعنیي    ،«مادر»ي گویي واژه ؛افکندجدایي مي ،بین او و مادرش
ایین جیدایي از میادر،    . کنید داللیت میي   ،(و نه خود میادر ) مسهوم مادر در ذهن کود 

است که پیش از اولد نییز بیراي    ساحت نمادین، ساحتي. محصول ساحت نمادین است
بنیابراین او از کلمیات    ؛زاده شیده اسیت   ،کود  وجود داشته و کیود  در آن سیاحت  

. اندزیستهي دیگراني است که پیش از او ميساخته ،کند؛ در حالي که کلمات استساده مي
ت خود بیگانگي وجود دارد؛ زیرا اگر چه کلمیا یک از ،به اعتقاد لکان در ساحت نمادین

( 32: 2931لییدر و گیرووز،   ) .انید بیراي او سیاخته نشیده    ،کننید کود  را بازنمایي مي
کنید و  ساحت رمز و اشارت، حالتي خارجي نسات به فاعل نسساني پییدا میي  »بنابراین، 

 (33: 2933پیرکلیرو،  ) «.یونید دارد علت این امر، آن است که این ساحت عمیقا با غییر پ 
هیاي دیگیر،   ها و متعلق به انسیان انسان با یادگیري و استساده از زبان که نظامي از نشانه

دهیي  زمان با خود است، در واقع براي خود جهاني دیگر را طراحي و سیامان پیش و هم
این جهان، جهاني است که در ذهن او قرار گرفتیه و بیراي جهیان خیارج ییک      . کندمي
نیه بیه صیورت مسیتقیم،      ،آن پ ، اراااط او با جهان خارج از. شودازا محسوب ميمابه

گییرد؛ بنیابراین بیراي انسیان قرارگرفتیه در سیاحت       ي زبان صورت میي بلکه به واسطه
نقیش سید راه کیردن     ،زبیان »وجیود دارد و   ،نمادین، همیشه این جدایي با جهان خارج

 (32: 2931لیدر و گرووز، )« .هویت را به عهده دارد
هوییت   ،دارد که کود  با آموختن زبیان یل رشد رواني سوژه بیان ميلکان در احل

 او پی  از بیه  (. 31: 2933ایستوپ، ) .دهدخود یا همان خود بودن خود را از دست مي
کارگیري زبان جایران کنید؛   کند جدایي و فقدان مادر را با بهدست آوردن زبان سعي مي

این ایالش، در نهاییت   . کندار مي را بیشفزوني او، شکاف بین او و مادر اما االش روبه
 .گسیلد  کند و جمع مادر و کود  را میي وي را وارد کارکردهاي اجتماعي و فرهنگ مي

نامد و به این علیت زبیان ییا    مي( Lack)دادگي را فقدان دستلکان این از (31: همان)
آورد که انسان به عنوان موجودي محدود و ساحت نمادین را دیگري بزرگ به شمار مي
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آموزد اا بتواند با دیگران اراااط برقرار کنید  شود و آن را ميمند، درون آن متولد ميزمان
 «.بسیته اسیت  عمیقیا بیه کیالم و امییال دیگیران وا      ،امیال انسان»و بدین خاطر است که 

 (13-13: 2933هومر، )
 
  ساحت خيالی. 3. 2

 The imaginary)گییري سیاحت خییالي   رشد رواني سوژه، شیکل ي لکان در نظریه

sphere) هاي زباني و دییدن دیگیران  داند که کود  با به کارگیري دالرا از زماني مي، 
 ،این ساحت از زمان یادگیري زبیان ایا پاییان عمیر    . کند وجود خود را بشناسدسعي مي

 ،را در مقابیل جهیان پیشیازباني   کود  با آموختن زبان، جهاني دیگیر  . کندادامه پیدا مي
هایي در ذهنش ارجیاع  هاي زباني، کود  را به مدلولدر این جهان، دال. کندطراحي مي

از ایین  . کننید ي کود  و پیرامون را متحیول میي  و رابطه( 33: 2933پیرکلرو، )دهند مي
همیین  انید و  ي پیشازباني را گرفتیه هاي عیني دورهجاي مصدا  ،هاي زبانيپ ، مدلول

کنید  میاهگي سیعي میي   کود  از شش. گرددمي« امر واقعي»امر باعث جدایي کود  از 
شیدن بیا محییم    قیادر بیه هماهنیگ    ،اما اا چند سیال  ؛هماهنگ سازد ،خود را با محیم

 ،هاي دیگران را به رفتار خودسازي، کود  واکنشپیرامون خود نیست؛ در امر هماهنگ
ي واکینش پیرامیون و پیرامونییان    را از طرییق آینیه  کند وجود خود سنجد و سعي مي مي

ایین مرحلیه، در واقیع    . دست یابید  ،اي معقول از وجود خویشاسکیک کند اا به انگاره
گیرد؛ امیا بیه بیاور لکیان، فراینید      شکل مي( ego)اي است که خود یا اگو همان مرحله

ییا انطایا  هوییت،    ( ي واکنش دیگیران اصویر خود در آینه)اي شدن با اصویر آینهیکي
یابد کیه حی  اسیتقالل ییا     ميهاي خود درکود  با آزمودن اوانایي»پایدار نیست؛ زیرا 

ایین   (93: 2933میایرس،  ) «.امامیتي که او دارد، حقیقي نیست و صرفا یک اصور است
 سازي، امري است که اا پایان عمر انسیان، بیراي او رابطییه  فرایند یعني فرایند هماهنگ

ایوان گسیت کیه ساحییت خییالي،      بنیابراین، میي   ؛سیازد ان خارج را بیرقیرار میي با جه
 . گیردماهیگي اا پایان عمر هر انسیان را در بر مياي از شیش گستره

اي گیري آن ماتني بر اصور آینهاین ساحت به آن علت خیالي نامیده شده که شکل
کند از طریق انطاا  خیود  یافتن به شناخت خود، سعي ميسوژه براي دست. سوژه است
در »بنیابراین، ایین سیاحت     ؛به امامیتي کلي و معقول از خیود برسید   ،ايبا اصویر آینه

ي انواع اوهمات و خیاالت است؛ خیال امامیت، اوهم ایجیاد ارکیایي کلیي و    برگیرنده
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هاي متضاد، خیال رسیدن به استقالل، خیال یافتن شااهت مییان امیور و   معقول از پدیده

لکیان معتقید   (. 33: 2933پیرکلیرو،  ) «از این دست اوهمات اسیت  ،ها ام ساختن آنمرا
زییرا در دوران میدرن، انسیان     ؛دوران مدرن، مظهر اوج خییالي انسیان اسیت   »است که 
مشیغول اسیت و چنیین اصیور     اندیشد و به خیود دل هایش ميار به خود و آفریده بیش
  (99: 2933مایرس، )« .اقدم دارد ،کند که خودش بر جهان مي

گییري سیاحت خییالي و    در پي اایین کیسیت شکل ،لکان با طرح مرحله یا فاز آینه
میاهگي کیود     23اا  1، اقریاا بین ي آینهاو معتقد است که مرحله. است( Ego) خود

شیود و  در این مرحله، کود  مجذوب اصویر خود مي (11: 2933هومر، ) .دهدرخ مي
انگیاري بیا اصیویر بیراي کیود ، داراي      این یکیي . با آن یکي کند کند خود راسعي مي

خود را به عنیوان موجیودي کامیل،     ،اهمیتي حیااي است؛ زیرا کود  براي نخستین بار
این مرحله براي کود  با لذت و شادماني همراه . یابدجدا از دیگران و داراي هویت مي

ي رفتار دیگران، آن را کنترل و بیا  ینهپیوسته با دیدن اصویر خود در آ ،است؛ زیرا نوزاد
اصوري بیش نیست؛ چرا که نااواني کود  در انجام کارهایش  ،کند؛ اما اینآن بازي مي
در نتیجه، بخشي از اصیورات او  . بیند، واقعیت نداردچه او ميدهد که آنبه او نشان مي

کنید، پیوسیته   عي میي گیرد و او سی شکل مي ،ي وجود دیگراناز رفتار دیگران یا در آینه
  (13: 2933هومر، ) .آن نزدیک کند خود را به

 
 قانون پدر. 4. 2

هیا و  حضور پدر بیا راهنمیایي  . گیردشود و از دنیاي کودکي فاصله ميبزرگ مي ،کود 
لکان از ایین  . شودار مينصایحش، که پیوسته نوعي بازدارندگي را در خود دارد، پررنگ

در اعیابیر  . نهید کند و قانون پدر را بنییان میي  خانواده استساده ميکارکرد اربیتي پدر در 
عنواني براي قوانین، امدن و فرهنیگ اسیت   ( The name of father) لکان، قانون پدر

. کنید ي اجتماع، نقش اربیتي و امتناعي پدر را بازي ميکه در گستره( 39: 2933هومر، )
ي پیشیازباني،  هیاي دوره قییاس بیا آزادي  هاي نهسته در قوانین اجتمیاعي در  محدودیت

ورود کیود  بیه سیاحت     .انیدازد کود  رشدیافته را به یاد دوران پیوستگي با مادر میي 
فقیداني  . دادگي یا فقدان را به همیراه دارد دست قانون، فرهنگ و امدن، برایش نوعي از

 . با وي خواهد ماند و روزگار پیوستگي با مادر را به یاد او خواهد آورد ،که اا پایان عمر
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 دیگری بزرگ و دیگری کوچک. 5. 2
امیایز   (object petit a)دیگري کوچک و  (Object petit A) لکان بین دیگري بزرگ

 به اعتقاد او، دیگري. کنددیگر جدا مي از یک ،گذارد و آن دو را به طور کاملقاطعي مي
هیایي از بیدن او کیه    مادر ییا بخیش  . هاي خیالي داللت داردهمیشه بر دیگري ،کوچک
اواند 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       مي
: 2933هومر، )ه با دیگران اراااط برقرار کند آموزد که چگونشود و با یادگیري آن مي مي
زبان که پیش از اولد کود  وجود داشته و سرشار از امییال دیگیران، میثال پیدر،     (. 233

ي دیگران اسیت و  دهندهي بشري است، بازاابافراد جامعه ،ارمادر و در مرزي گسترده
دن ییک کلمیه، آن   شود که با بیه زبیان آور  بنابراین، کود  متوجه مي ؛نه شخص کود 
کنید کیه کلمیات، انسیان را بازنمیایي      لکان در این زمینه بییان میي  . شودشي  پنهان مي

؛ بیه  (32: 2931لییدر و گیرووز،   )آیند  نوعي سد راه به حساب مي ،کنند و در واقع نمي
سرشار از امیال دیگراني است که طي سیالیان، در سیاخته    ،ساحت نمادین ،عاارت دیگر
شود که به  اي مياند و کود  با یادگیري آن وارد عرصهنقش داشته ،دن آنو پرداخته کر

 . دیگران اعلق دارد
 

 نقد شعر. 2
 ندای آغاز

 هایم کو، کسش
 سهراب؟: چه کسي بود صدا زد

 .آشنا بود صدا، مثل هوا با ان برگ
 مادرم در خواب است

 ي مردم شهرو منوچهر و پروانه و شاید همه
 گذردها ميآرامي یک مرثیه از روي سر ثانیهشب خرداد به 

 .روبدي ساز پتو خواب مرا ميو نسیمي خنک از حاشیه
 :آیدبوي هجرت مي

 .هاستبالش من پر آواز پر چلچله
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 صاح خواهد شد؛
 ي آب،و به این کاسه

 .آسمان هجرت خواهد کرد
 

 .باید امشب بروم
 

 حات کردم،من که از بازارین پنجره با مردم این ناحیه ص
 .حرفي از جن  زمان نشنیدم

 .هی  چشمي عاشقانه به زمین خیره ناود
 .کسي از دیدن یک باغچه مجذوب نشد

 .اي را سر یک مزرعه جدي نگرفتهی  ک  زاغچه
 .گیردي یک ابر دلم ميمن به اندازه

 بینم حوريوقتي از پنجره مي
- دختر بالغ همسایه -

 زمینارین نارون روي یاب پاي کم
 .خواندفقه مي

 
 (هایي پر اوجلحظه) چیزهایي هم هست

 اي را دیدممثال شاعره
 چنان محو اماشاي فضا بودآن

 که در چشمانش
 .آسمان اخم گذاشت

 هاو شاي از شب
 مردي از من پرسید

 اا طلوع انگور چند ساعت راه است؟
 .باید امشب بروم

 
 باید امشب چمداني را

 انهایي من جا دارد، بردارمي پیراهن که به اندازه
 و به سمتي بروم
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 که درختان حماسي پیداست،

 .خواندواژه که همواره مرا ميرو به آن وسعت بي
  !سهراب: یک نسر باز صدا زد

 (939-933: 2913سپهري، )هایم کو؟ کسش
گیر   شکل گرفتیه و رواییت   ،، روایتي است که در ساحت نمادین«نداي آغاز»شعر 
افتاده کیه پیوسیته بیه    اي جدا شده و اکاست براي سوژه( آیدت ميبوي هجر)هجراي 

کنید،  زندگي مي( شهر)سوژه که در روزگار مدرن . است« آغاز»یاد روزگار پیشازباني یا 
ساحت خیالي که به اعتقیاد لکیان، اوج آن   . دریافته است که در ساحت خیالي قرار دارد

وجب گردیده که سوژه بیه ییاد روزگیار    ، م(99: 2933مایرس، )در روزگار مدرن است 
در ایین شیعر،   « آغیاز ». در اعابیر لکیان منطایق اسیت    ،بیستد که با مادر( آغاز) پیشازباني

نییز  « واژهوسییعت بیي  »روزگار پیشازباني و مقصد راوي شیعر است که در پایان شعر، 
. ارددر آن وجیود نید  « زبیان »، جایي است وسییع کیه   «واژهوسعت بي». شودخوانده مي

در آن وجیود  « واژه»، همیان جیایي کیه    «واژهوسعت بي»، مجازا به معناي زبان و «واژه»
گر یا آن که شیعر را از  ي بیانسوژه. ندارد، همان روزگار پیشانمادیني یا پیشازباني است

پرایاب شیده اسیت؛ زییرا     « فقدان»شنویم، دریافته است که به جهان نمادین زبان او مي
اعلیق دارد و در اعاییرات لکیان، نخسیتین      ،که به سیاحت نمیادین   زبان، عنصري است

پیوند میان مادر  ،زبان یا همان ساحت نمادین. زندجدایي را براي کود  با مادر رقم مي
ي فرهنیگ و کارکردهیاي اجتمیاعي،    گسلد و با وارد کردن او بیه حیوزه  و کود  را مي
 (31: 2933ایستوپ، )« .آورداري را بین او و مادر پدید ميشکاف عمیق

در سیاحت  ( میردم شیهر  )داند که چگونه خود و مردم عصر میدرن  راوي شعر مي
کاو، روان میردم  بنابراین، مانند یک روان ؛کنند و اسیر آن هستندزندگي مي ،خیال و نماد

. انید از دسیت داده  کند که آنان زنیدگي در حییث واقیع را   عصرش را کاویده و بیان مي
کند خود را از زندان فقدان ساحت نمادین و خیالي برهاند و به روزگار راوي االش مي

آمیده  « واژهوسعت بیي »یا « آغاز»پیوستگي با مادر یا طایعت که در این شعر به صورت 
 .  است، برساند

نییز   را راند، ناراحتي خود راوي در ابتداي شعر که به طور کنایي از رفتن سخن مي
راوي از حضیور در   ،نیاراحتي . کنید هجرت است، بیان میي که ساب اصلي این رفتن و 

ي بازگشتي خوشایند به کننده، القا«آغاز»ساحت خیالي و نمادین و هجرت وي به سوي 
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کیه کندگیذر بیودن    « مرثیه»و « آراميبه»ها و اعابیر واژه. دوره و روزگار پیشازباني است
که بر نیاراحتي داللیت دارنید؛ زییرا      هایي هستندکنند، نشانهزمان را در این شعر القا مي

بیه خیاطر   . گیذرد مادامي که انسان ناراحت و اندوهگین است، زمان برایش به کندي مي
که ( ي پیشازبانيطایعت دوره ،در این شعر)آوردن روزگار پیشازباني و پیوستگي با مادر

از آن را  ،«سیاحت نمیادین  »و « سیاحت خییالي  »راوي در دوران مدرن به ساب اسیلم  
، او را اندوهگین کرده است؛ امري که این شعر به طور کلي نمایشیي  (فقدان)دست داده 

 :دهدرا در ساحت نمادین سامان مي( آغاز)جا از بازگشت به آن
 .گذردها ميشب خرداد به آرامي یک مرثیه از روي سر ثانیه

ایر   بییش شود، شیکاف بیین او و میادرش    ار ميبزرگ ،چه کود به باور لکان هر 
حضیور جیدي پیدر، شیکاف      ،کند و پ  از آني مادر این کار را ميابتدا واژه. شود مي
ي فرهنیگ و  بیا وارد شیدن کیود  بیه عرصیه     . کنداري را بین او و مادر ایجاد مي بیش

( نام پدر)ي اجتماعياجتماع و مواجه شدنش با اوامر و نواهي فرهنگي، قوانین بازدارنده
در این شرایم، او پیوسته به یاد روزگیار  . شودار او از مادر مي باعث جدایي هرچه بیش

 . افتد و یادکرد آن روزها برایش خوشایند استکودکي و پیوستگي با مادر مي
و « در خیواب »را « ي میردم شیهر  شیاید همیه  »و « پروانه»، «منوچهر»، «مادر»راوي 
مانع « هاآواز پر چلچله»و « نسیم خنک»کند که کند و القا مياوصیف مي ،خیود را بیدار
  :شوندخواب او مي

                                                                                                               مادرم در خواب است 
 ي مردم شهر  و منوچهر و پروانه و شاید همه

؛ بلکه همان خستن اسیت و در مقابیل   خوابیدن در این بند شعر، معادل رویا نیست
کند؛ خواب با بستن چشم و ندیدن اوام است که در شب، هیم  بیداري، غسلت را القا مي

شیب کیه بیا ایاریکي و از دسیت رفیتن       . افتید ااسا  مي ،براي راوي و هم براي دیگران
نطاق کند، مبیان مي« ساحت خیالي»چه لکان در مورد روشني و بینایي همراه است، با آن

چیه  است؛ همان ساحتي که اصور خیالي ماتني بر دیدن وجود دارد، در صیوراي کیه آن  
 .«ساحت واقع»شود، واقعیت است و نه دیده مي
چه باعث بیداري راوي شده، در واقع دو وجه از طایعت زنده است که پیرامیون  آن

بینایي  ،هنگام شببیند؛ اما در هنگام روز و بیداري، انسان مي. حضور دارند ،او در شب
ایین دو،  . افتنید به کار میي ،کارایي ندارد و حواس دیگر نظیر شنوایي، بساوایي و بویایي
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که یکي به طور کلي به احساس و دیگیري بیه   « هاآواز پر چلچله»و « نسیم خنک»یعني 
کیاوي  ها یا دیگري کوچک یا خیالي در روانشود، به عنوان ابژهح  شنوایي مربوط مي

راوي در . اندازنید راوي شعر را به یاد روزگار پیشازباني یا پیوستگي با طایعت مي لکان،
هایي از امیر  ، با اراااط یافتن با جلوه(ي ساحت خیاليروزگار مدرن و سیطره)این شب 
الي سیاحت  پیاره از البیه  که بیه صیورت پیاره   ( ها و نسیم خنکآواز پر چلچله)واقعي 

اسیاوت  . نزدییک شیود   ،کند به ساحت یا امر واقیع سعي مي نمادین و خیالي نمود یافته،
از آنیان  « میردم شیهر  »عنوان  اراوي شعر به عنوان یک سوژه با دیگران که در این شعر ب

گون میدرن، بیه علیت قیرار     شود، در این است که آنان در این روزگار شبنام برده مي
نید و  جهوا ، بي(آغاز) بانيي پیشازهاي طایعت دورهبه جلوه، «ساحت خیالي»گرفتن در 
هیاي پیرامیون خیود    کیاو بیه پدییده   بینند؛ اما راوي که مانند یک روانها را نميآن جلوه

اند؛ مانع ایجاد کرده ،بین او و ساحت واقع ،داند که ساحت خیالي و نمادیننگرد، مي مي
پییش از   جیایي کیه   یعنیي همیان  بیرود؛  ( ساحت واقع)« آغاز»کند به این، االش ميبنابر

 .  است ،روزگار نمادین و خیالي
 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

 .اي را سر یک مزرعه جدي نگرفتک  زاغچه هی 
 .گیردي یک ابر دلم ميمن به اندازه

 بینم حوريوقتي از پنجره مي
- دختر بالغ همسایه -

 ارین نارون روي زمینیاب پاي کم
 .خواندفقه مي

، بیه طایییعت   «عشییق »و « چشیم»کند که با راوي در این بند، از کسیاني انتقاد مي
انید  را واگذاشته« دیدن»آنان . زنداني دیگري بزرگ یا زبان هستند ،این افراد. نگرندنمیي

هاي آنان نیست و بنا بیه  ها که اندیشهاند؛ این اندیشهعادت کرده ،هاي ذهني و به مدلول
ي ، آنیان را در محاصیره  ستاشترا  با دیگران و آموختن زبان، از قدیم به آنان رسیده ا

بیه بیاور راوي و   . زنندنمیي« حرفي از جن  زمان»آورده و چنان است که آنان خود در
هاي اشاره شده در این بند، یعني کساني که به طایعیت  لکان، انسان کاويبر اساس روان
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هیایي هسیتند کیه زنیداني سیاحت      نگرند، انسیان نگرند یا عاشقانه نميو اجزاي آن نمي

راوي شعر در بند یاد شده، ااکیید  . انددور شده ،نمادین و خیالي هستند و از حیث واقع
هاي مربوط به دیدن و عشق در واژه. دارد ،به صورت اوامان« عشق»و « دیدن»زیادي بر 
  :کنداین نکته را اایید مي ،این سطور
 .خيره نبودبه زمین  عاشقانه چشمیهی   

 .مجذوب نشدیک باغچه  دیدنکسي از 
   .جدی نگرفتاي را سر یک مزرعه ک  زاغچه هی 

ي اسیم داللیت و   ي ساحت نمادین و سیاحت خییالي را ماننید رابطیه    لکان رابطه
بیه سیاحت خییالي     ،داللیت بیه سیاحت نمیادین و میدلول آن      ،اسم. داندمدلول آن مي
هایي که زبیان آموختیه و در    انسان ،به بیاني دیگر( 33: 2933پیرکلرو، ) .اختصاص دارد

بیه مسهیومي از آن    ،هاي زبانيکارگیري دالاند، با شنیدن یا بهساحت نمادین قرار گرفته
ندیدن و نگیاه نکیردن   . شوند و نه به شي  در جهان خارجدر ذهن خود ارجاع داده مي

اي فقیدان که محصول سیاحت نمیادین   هاي این بند، اعایري است براي بیان گونهسوژه
 .خوش شدن به مسهوم ذهني آن استاین فقدان، از دست دادن خود شي  و دل. است
بیه  « ندیید »اختصیاص دارد؛ زییرا   « سیاحت واقیع  »به  ،«عشق»و ( چشم) «دیدن»
، که کیالم  «عشق»چنین است واسطه است و همي نمادین نکردن شي  و اراااط بي منزله

که لب به  کود  پیش از آن. دهدان نمي ،از بیان آن عاجز است و اساسا به نمادینه شدن
 ؛بینید او میادرش را میي  . گانه استسخن بگشاید، اراااطش با مادر از طریق حواس پنج

چییز   همه چیز سیر جیاي خیود اسییت و هیی       ،در این دوره. کندبوید و لمسش ميمي
هیاي  سیوژه . بین او و مادرش جدایي ایجیاد نکیرده اسیت    ،ي مادرنمادین نشده و واژه
سیال و  ي پیشازباني ندارنید؛ همیه بیزرگ   شااهتي با کود  دوره ،مطرح شده در این بند

 ،خیالي، نگاهشیان بیه جهیان   هایي هستند که با ورود به ساحت نمادین و  بالغند و انسان
 . اغییر کرده است

( به عنوان کسي که اسیر ساحت خیالي است)« حوري»راوي شعر، بیش از همه از 
، بییان  «گییرد ي یک ابیر دلیم میي   من به اندازه»گیري خود  را با اعایر گیر است و دلدل
ي القاکننیده نیامي دخترانیه کیه    )که به اناسب اسمش « حوري»ي راوي از گالیه. کند مي

و نیز به دلییل نشسیتن   ( دختر بالغ همسایه)و شرایم بلوغ ( زیاایي حوران بهشتي است
نیام  )« فقه»و پشت کردنش به نارون، براي خواندن « ارین نارون روي زمینکمیاب»زیر 
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اري بیراي  ار است؛ زیرا او به نسات دیگران از شرایم کامل ، بیش(پدر در اعایرات لکان
هیاي  برخوردار است؛ کافي است سر خیود را برگردانید و بیه زیایایي    « شقع»و « دیدن»
بنگرد؛ اما چنین نیست؛ او علیرغم داشتن امیام شیرایم   « ارین نارون روي زمینکمیاب»

راوي  پشت کیرده و ایین امیر،   « ارین نارون روي زمینکمیاب»عاشقانه، به « دیدن»براي 
 . شعر را رنجور و دردمند کرده است

هایي از طایعت ، جلوه«ارین نارون روي زمینکمیاب»و « زاغچه»، «باغچه»، «زمین»
بیه  . شوندمحسوب مي ،هاي کوچکها یا دیگريابژه ،ي لکانهستند که بر اساس نظریه
اند و بیه آن  از طایعت جدا شده ،هاي عصر مدرن و ساحت خیالباور راوي شعر، انسان

هیاي مختلیف   ها حکم مادر را دارد و جلیوه نسانبراي ا ،طایعت در این شعر. نگرندنمي
در سیاحت  . کنندطایعت مانند اجزاي بدن مادر هستند که نیازهاي کود  را برطرف مي

ي از بیدن  یی واقع بین کود  و مادر جدایي وجود ندارد و کود  اجزاي بدن مادر را جز
لییدر و  )« ادري اول، بخشي از کود  است و نیه می  پستان در مرحله»بیند؛ مثال خود مي
هیایي  هاي مطرح شده در ایین بنید، در واقیع همیان انسیان      انسان(. 211: 2931گرووز، 

گیویي آنیان کودکیاني    . دانید ي ساحت خیالي میي ها را احت سیطره هستند که لکان آن
جیدایي   ،هستند که پ  از آموختن زبان و وارد شدن به اجتماع، بیین آنیان و مادرشیان   

کنند با ساختن دنیایي نمادین و خییالي  سعي مي ،«حوري»ویژه بهاینان . ایجاد شده است
درمیاني   ،ازا بسازند و بیراي فقیدان خیویش   در ذهن خود براي طایعت یا مادر یک مابه

 .  بیابند
 صاح خواهد شد
 ي آب و به این کاسه

 .آسمان هجرت خواهد
در محور . داردقرار « شب»، نموداري از روشني و سپیدي است و در مقابل «صاح»
ي اقابل، شب در واقیع، روزگیاري اسیت کیه مردمیانش در      نشیني و بر اساس رابطههم

، «صیاح »کیه  حیالي ؛ در(سیاحت خییالي  ) بیننید که خوابند، نمي خوابند و با اوجه به این
، «خواهید شید  »فعیل  (. امر واقعیي ) «دید»اوان اي از روزگاري است که در آن مينشانه

چه راوي شعر به دناال آن  ي این نکته است که آنکنندهو القادهد شان ميزمان آینده را ن
، نییز نمیوداري از طایعیت و    «آسمان». ، امیدوار است در آینده ااسا  بیافتد(صاح)است 

ي زبیان  با فاصله ،هاي عصر خیاليبرشي نمایان شده از حیث واقع است که براي انسان
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ان، پ  از ورود انسان به ساحت نمادین، زبان بین او و بنا به اعتقاد لک. قابل دیدن است

 .شودافکند و این امر باعث از دست رفتن پیوستگي و وصال ميجدایي مي ،حیث واقع
ي واسیطه راوي در ساحت نمادین یعني شعر، االش کرده اسیت کیه دریافیت بیي    

ي شییني، واژه جایي در محیور جان بنابراین در یک جابه ؛را نمایش دهد« آغاز»طایعت و 
« کاسیه »مربوط است، به جاي چشم، در ( یا مادر در اعایرات لکان) که به طایعت« آب»
 ،واسطه با راوي شیعر نشسته و به این صورت، بعدي از طاییعت، به صورت بي( حدقه)

کند، در ساحتي دیگیر و در آینیده   اراااط یافیته است؛ همان چییزي که راوي االش مي
 .به آن دست یابد ،سطهبه صورت بدون وا

 (هایي پر اوجلحظه) چیزهایي هم هست
 اي را دیدممثال شاعره

 چنان محو اماشاي فضا بودآن
 که در چشمانش

 .آسمان اخم گذاشت
 هاو شاي از شب

 مردي از من پرسید
 اا طلوع انگور چند ساعت راه است؟

 .باید امشب بروم
هاي ایین  ، از دیگر سوژه(من پرسیدها مردي از  و شاي از شب)« مردي»و « شاعره»

ها ها نیز زنداني ساحت خیال و نماد هستند؛ اما اساوت این سوژهاین سوژه. شعر هستند
ي هاي ذهنیي برسیاخته  ها به مساهیم و مدلولهاي پیشین این است که این سوژهبا سوژه

ساحت واقیع  ي هاي نمایان شدهقانع نیستند و سعي دارند به برش ،ساحت نماد و خیال
محیو  « »شیاعره ». یابي است، دست یابنید قابل دست ،الي ساحت خیال و نمادکه از البه

محو اماشا بودن، خیود  . گذاردمي« اخم« »در چشمانش« »آسمان»است و « اماشاي فضا
هنگامي که انسیان بیه    ،دانیمکه ميچنان. هاي پیاپي زباني استنوعي گریز از نمادسازي

شود و در دنییاي دیگیري   گویي براي لحظااي از این دنیا غافل مي ،شودچیزي خیره مي
کند و بیه  او براي لحظااي از زندان دنیاي نمادین و خیالي فرار مي ،در واقع. کندسیر مي

هیایي از سیاحت واقیع ییا     به برش« شاعره»سپهري پیوستن . شودوارد مي ،ساحت واقع
، اخم چشم و در «شاعره»در پیوند با « اخم». دهدنمایش مي ،را با یک استعاره« آسمان»

بیین شیاعره و آسیمان    « اخیم »بنیابراین   ؛ي آسیمان اسیت  ، اخم پرنده«آسمان»پیوند با 
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راوي در این بند شعر، االشي نمادین را سامان داده است اا ایین نکتیه را   . مشتر  است
کیه بیا چشیم    ( يامیر واقعی  ) به عنوان بخشي از طایعت« آسمان»با « شاعره»القا کند که 

در ایین شیعر،   « شیاعره »به اعاییري دیگیر،   . واسطه دارداوان آن را دید، پییوندي بي مي
واسیطه و  هاي ساحت خیالي را کنار بزند و به صورت بياي است که اوانسته الیهسوژه
الي ساحت نمادین قابیل روییت   که از البه( امر واقعي)هایي از طایعت به برش ،مستقیم

 . یابداست، دست 
از راوي « طلیوع انگیور  »ي زمیان  رود کیه دربیاره  سیخن میي  « میردي »از  در ادامه

بیه جیاي خورشیید نشسیته و      ،در محور جانشیني« طلوع»ي به قرینه« انگور». پرسد مي
شیود؛  جا که شراب باعث احرییک احساسیات میي    آمده و از آن ،مجازا به معناي شراب

گرفتیه از جانیب   رانید، االشیي اسیت صیورت    کند و عقل را واپ  میي چشم را باز مي
هاي خییالي و رسیدن بیه  اي زنداني در ساحت خییال و نماد، براي کنار زدن پرده سوژه

اي ، سیوژه (میردي )ي مطرح شیده  اوان چنین نتیجه گرفت که سوژهپ  مي. امر واقعي
بي بیه  ییا است که دچار جدایي شده و این نکته را نیز دریافتیه اسیت کیه در راه دسیت    

 .و مانع وجود دارد عشق، فاصله
هیاي موجیود در   ي نشاني مقصد راوي اسیت؛ نشیانه  بند پایاني شعر، در برگیرنده

کننید،  زباني ااکید ميکه به نوعي بر دیدن و بي« انهایي»و « واژهوسعت بي»مقصد، نظیر 
ه درختیان  کی )« درختیان حماسیي  »پیدا بیودن  . هایي از امر واقعي را در خود دارندنشانه

اي است که بر قدمت و عاطسه داللیت دارد و بازگشیت بیه    ، نیز نشانه(حماسي پیداست
 .کندگذشته را اایید مي

 باید امشب چمداني را
 ي پیراهن انهایي من جا دارد، بردارمکه به اندازه

 و به سمتي بروم
 که درختان حماسي پیداست،

 .خواندواژه که همواره مرا ميرو به آن وسعت بي
  !سهراب: یک نسر باز صدا زد

 هایم کو؟ کسش
کیم  ایین ارکییب میاهم، دسیت    . نامید مي« واژهوسعت بي»راوي، مقصد هجرت را 

چنین جیایي  که قابل اوصیف نیست و هم از جمله به معناي جایي. محتمل دو معنا است
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ابي بیه  یی هاي مستمر خیود بیراي دسیت   راوي در االش. وسیع؛ اما بدون زبان و واژگان

دادگیي  چیه موجب جدایي او و باعث از دستحقیقت، به این نتیجه رسیده است که آن
کند بیه جیایي پنیاه بایرد کیه در آن      بنابراین سعي مي ؛شده، زبان است( lack)یا فقدان 

که راوي شعر را فیرا   «واژهوسعت بي». وجود ندارد یا هنوز به وجود نیامده است« زبان»
 ،یییا بییه اعایییر شییلینگ، فیلسییوف معاصییر آلمییاني« آغییاز»قییع همییان خوانیید، در وامییي
(beginning ) انطایا    ،که با ساحت واقیع در اعیابیر لکیان   ( 33: 2933مایرس، )است

که بر « درختان حماسي»که عنوان این شعر است و نیز ارکیب « نداي آغاز»ارکیب . دارد
داللت دارد، این نظر را  ،ویژه قدمتروزگاري پیشین، اوام با افسانه، اسطوره، اخیل و به

 . کننداایید مي
در واقع همان طایعت بکر است کیه هنیوز نمیادین نشیده و بیه      « واژهوسعت بي»

راوي . شیود سخني گستیه نمیي   ،همین علت نیز هست که از آن در ساحت نمادین شعر
نمادیني، هیایي از طایعیت پیشیا   ، به عنوان نشیانه «درختان حماسي»شعر فقم با اشاره به 

چیزي براي اوصیف طایعت پیشانمادیني بهتر  یف کند؛ زیرا هی کند آن را اوصسعي مي
 . از اوصیف نکردن نیست
اند، منسعل نیسیتند؛ بلکیه حالیت    هاي آن که در این شعر نمود یافتهطایعت و جلوه

 ؛رفتیاري مادرانیه دارد   ،چون مادري که نسات بیه فرزنیدش  گر دارند؛ همفاعلي و کنش
آواز پیر  »و « نسییم خنیک  »، سپ  با (نداي آغاز)خواند زند و فرا ميابتدا او را صدا مي

کنید  اش به چشم او هجرت مي«آسمان»کند، او را نوازش و بیدار مي ،ي خود«هاچلچله
کارکرد طایعت . ها را به خود نزدیک کند گذارد اا بتواند آناخم مي« شاعره»و در چشم 
 .  ي لکان همانند استر با کارکرد مادر در نظریههاي آن در شعو جلوه

بر رفیتن داللیت    ،اي است که به طور ضمني، کنایه و نشانه«هایم کو کسش»عاارت 
بدون عالمت سوال و در پایان شعر با عالمت سوال آورده شده  ،در ابتداي شعر. کندمي

اراااط انسان با زمین  شودپوشیدن کسش باعث مي. اي معنادار نهسته استنشانه ،و در آن
ایوانیم اسیتدالل   اگر عالمت سوال را دالي ماني بر فقدان کسش بگیریم، میي . منقطع شود

واسطه با زمین، طایعیت و  هاي بدون کسش روزگار پیشازباني، پیوندي بيکنیم که انسان
خیود را یکیي از آنیان بیه      ،هاي عصر مدرن کیه راوي مادر دارند؛ در صوراي که انسان

 .اندجدا شده ،آورد، با پوشیدن کسش از زمین یا مادرمي حساب
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مخاطاي بیراي سیخن    ،که در انهایي اینبه ویژه  -«انهایي»پناه بردن راوي شعر به 
اي و ایالش سیوژه   ي انکار زبان اسیت ، القاکننده«واژهوسعت بي»و  -گستن وجود ندارد

جیدایي  « سیاحت واقیع  »ین او و چه را که بی کند هرنمایاند که سعي ميرا مي جدا افتاده
 .انداخته، از میان بردارد و اندوه و ناراحتي متراب بر آن را از خویشتن دور افکند

ي لکیان قابیل   اجزا و ابعاد شعر با ابعاد نظریه ،که در نقد شعر نشان داده شدچنان 
، که در این شیعر بیر دییدن    (صاح خواهد شد)« صاح»و « واژهوسعت بي». انطاا  است

که گسته شید،  واسطه داللت دارند، نموداري از ساحت واقع و مادر هستند؛ زیرا چنانيب
وییژه حی    گانه بهدر ساحت واقع، کود  زبان را نیاموخته است و صرفا با حواس پنج

، که با بیداري اوام اسیت، در محیور   «صاح». ها اراااط داردبا مادر و سایر پدیده ،بینایي
( میادرم در خیواب اسیت   )« خیواب »و ( شب خرداد)« شب»ي اژهدر مقابل و ،نشینيهم

اي شعري است که بر اعایري است براي عصر مدرن و خواب نیز نشانه ،شب. قرار دارد
بنابراین غسلت و خواب القاشده در بند اول شعر، با فقیدان ناشیي    ؛کندداللت مي ،غسلت

گوید، چه لکان ميیرا بنا به آنمنطاق است؛ ز ،از ساحت خیالي و نمادین در اعابیر لکان
واقعییت اسیت و نیه     ،شودچه دیده مي در ساحت خیالي اصور دیدن وجود دارد؛ اما آن

شروع شیده اسیت ایا سیطور      ،ساحت خیالي و نمادین که از ابتداي شعر. ساحت واقع
ي سیاحت واقیع وارد   به عرصه ،واژهیابد و با رسیدن به وسعت بيادامه مي ،پایاني شعر

قسمت اعظم این شعر بیا سیاحت نمیادین و خییالي انطایا        ،که پیداستچنان. شودمي
ماتني بیر   ،خواني دارد؛ زیرا شناخت ما از جهاندارد؛ این امر با سیر احول جهان نیز هم

پیشازباني، زبان وجود نداشته و اطالعات میا از آن نیاچیز   ي زبان است و چون در دوره
شناخت ما از جهان بعد از  ،اشاره سخن رفته است؛ در مقابلاست، در شعر نیز از آن به 

اري از شعر را به خود اختصیاص داده   بخش بیش ،ار است و به همین خاطر بیش ،زبان
 .است

ي شیاید همیه  »، «پروانه»، «مادرم»رود، هایي که در این شعر از آنان سخن ميسوژه
پرسید،  از راوي شعر مي« ز شاهاشاي ا»که در « مردي»و « شاعره»، «حوري»، «مردم شهر

، در پیي شیناخت   «میردي »و « شاعره» ،از میان اینان. زنداني ساحت خیال و نماد هستند
جیدا   ،واسطه هستند و سعي دارند از زندان ساحت خیال و نماد و غسلت نهسته در آنبي
از مییان اینیان،   . دسیت یابنید   ،واسیطه د و به شناخت ماتني بر چشم و اراایاط بیي  ونش
پرسد، در پي آن است که به شیناختي متسیاوت از جهیان دسیت     که از شاعر مي« مردي»
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هیایي از امیر واقعیي دسیت     الي ساحت خیالي، به برشاوانسته از البه« شاعره»یابد؛ اما 
 . یابد

نسییم  »ي ساحت نمادین، ابژه یا دیگري بیزرگ و  به عنوان نماینده ،یا زبان« واژه»
هایي از طایعت که با مادر در اعیابیر لکیان   ، به عنوان بخش«اهآواز پر چلچله»و « خنک

( ندییدن )نادییده گیرفتن   . شوندهاي کوچک یا خیالي محسوب ميمنطاق است، دیگري
 .انطاا  دارد ،از مصادیقي است که با نام پدر در اعابیر لکان ،«فقه»و خواندن « زاغچه»
 

 گيرینتيجه. 3
راوي در . اي شیناختي اسیت  مایهدهد این شعر داراي بننشان مي«  نداي آغاز»نقد شعر 
روزگیار میردم   )مادا این هجیرت، روزگیار میدرن    . گویداز هجرت سخن مي ،این شعر
گونیه کیه در مقالیه    همیان . است« واژهوسعت بي»عصر پیشازباني یا  ،و مقصد آن( شهر

ي زیادي با نظریه ، شااهت«نداي آغاز»، نگاه سپهري به انسان و جهان در شعر گسته شد
ي پیشازباني، زباني و روزگار میدرن کیه در   کاوي لکان دارد؛ بدین ارایب که دوره روان

ي لکیان منطایق   شعر نمود یافته، با امر واقعي، ساحت نمادین و ساحت خیالي در نظریه
 کنند که انسان را از پیوستگي بیا از طرفي، هر دو بر زبان به عنوان عاملي ااکید مي. است
هجرت راوي شعر به روزگیار پیشیازباني   . محروم و او را دچار فقدان کرده است ،جهان
 .«آغاز»آوردن پیوستگي دوباره با ، االشي است براي به دست«واژهوسعت بي»یا 

 ،رسد سپهري نیز چیون لکیان  د، به نظر ميگسته شچه که در این مقاله بر اساس آن
مانع اصیلي در   ،ي زبان است و زبانجهان بر پایهبر این باور است که شناخت انسان از 
نیز  موجیب از دسیت رفیتن    « کسش»عالوه بر زبان، . راه شناخت و موجب فقدان است
 . گرددپیوند بساوایي انسان با زمین مي

گانه، از جمله بینیایي،  شود، ماتني بر حواس پنجشناختي که در این شعر مطرح مي
آواز »، (بینیایي )ي چشم او هجرت خواهد کرد به کاسه« صاح». شنوایي و بساوایي است

هایش را در جستجوي پیوند بساوایي  و کسش( شنوایي)کنند او را بیدار مي« هاپر چلچله
 (.   بساوایي)کند رها مي ،با زمین

گیر سپهري، خواندن فلسیسه، اسیلم وي بیر زبیان فرانسیه، انگلیسیي       ي پيمطالعه
کیاواني چیون   عصر بودن وي بیا فالسیسه و روان  و هم( 31: 2911آشوري و همکاران، )

نیي اسیت کیه ضیرورت     یگرفته از شیعر نیداي آغیاز، قرا   لکان در کنار خوانش صورت
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ایر احسیاس    این ضرورت زماني بیش. دهدار را در شعر سپهري نشان ميپژوهش عمیق
شیم  شود که بدانیم اغلب مسسران شعر سیپهري، اوجیه خیود را بیه دفتیر اول ایا ش      مي

 . اندار به اشعار دو دفتر پایاني پرداخته اند و کماختصاص داده
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