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Abstract  
Interdisciplinary studies and psychoanalytic criticism have recently opened up new 
horizons for researchers. The Thousand and One Nights has been evaluated in 
various ways so far, but what has been overlooked is the psychoanalytical 
dimension of the stories. The context of the “Story of King Shahryar and His 
Brother Shah Zaman” illustrates a problem unique to civilization, whose 
examination can provide the readers with insight into latent meanings. Although 
Freud, the father of psychoanalysis, used to read the works of poets and writers, 
including fantastic and suprarealist stories and claimed that he and those writers 
were both inspired by the same origin, albeit in two different ways (Shariat 
Kashani, 2014: 13), psychoanalytic criticism does not have the prominent place it 
deserves in contemporary literature, or is harshly criticized by those who do not 
support theorists such as Freud, Lacan, and others. The analytical power of 
psychoanalysis and its amenity to interpretation led us to decipher the core story 
of The Thousand and One Nights according to Lacan’s theories. Despite their 
difficulty, Lacan’s theories contain neither the misunderstandings around Freud’s 
concepts nor the sense of superiority one finds in Jung’s antirealist and mystical 
psychology. This paper deals with the origins of the story of Shahryar and his 
brother Shah Zaman from a Lacanian perspective.        
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Extended Abstract 
1. Introduction  
Psychoanalysis can help us decipher meanings hidden in texts. Although 
psychoanalysis and fairy tales and legends are closely connected, The Thousand 
and One Nights has rarely been psychoanalytically analyzed. The present study 
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aims to examine the “Story of King Shahryar and His Brother Shah Zaman” in The 
Thousand and One Nights based on Lacan’s ideas. The main theme of the story, 
which can be considered a reflection of the human psychological structure, is an 
expression of a process common to all human beings. Shahryar commonly 
symbolizes collective consciousness and his derangement is caused by an ego that 
does not function in coordination with the psyche. Shah Zaman’s sophistication 
does not suffice here as human behavior is lacking in him.   
 
2. Theoretical Framework 
According to Lacan, human psyche is composed of the symbolic, the imaginary and 
the real, which are in interaction with each other in the becoming of being. To 
reveal the imaginary attractions and the symbolic law governing them, Lacan 
focuses on the distinction between the real and reality (with a symbolic structure). 
In the “Story of King Shahryar and His Brother Shah Zaman,” King Shahryar and his 
brother Shah Zaman face the real through a trauma. With the presence of 
Shahryar the real returns and emerges through the symbolic. Shahryar has to 
discover the knowledge hidden in the real. Scheherazade teaches him how to face 
the real by avoiding logic and relying or emotions.    
 
3. Methodology 
The library-based research method has been used in the present study to collect 
the data and a descriptive-analytical approach has been adopted to conduct a 
psychoanalytical analysis of the data. 
  
4. Discussion and Analysis 
King Shahrayr and his brother, after learning about the affairs of their wives, 
realize that the collapse of their symbolic world should not lead to a “lack of 
reality” in them. They take two different paths: Shah Zaman leads an ascetic life 
and Shahryar tries to kill women. From a Lacanian viewpoint, their mental status is 
completely different. What Shah Zaman does is to prevent the enjoyment of the 
other; however, Shahryar tries to ensure the enjoyment of the other, making him 
never experience the scruples of a psychopath. He assumes that he helps the 
other derive great enjoyment. The psychopath (Shah Zaman) is the object of the 
enjoyment of the other and is controlled by the other, while the deviant person 
serves the other.  
 
5. Conclusion 
Shahryar’s attitude toward the other is the same attitude the other adopts toward 
Shahryar. Here, the deviant person, i.e., Shahryar, is the absolute subject that 
treats the other’s body as an instrument to satisfy his own desire. Scheherazade, 
by avoiding logic, teaches Shahryar how to avoid encountering the real. Like a 
psychoanalyst, Scheherazade criticizes the internal and psychological reality of 



     Literary Theory and Criticism  / 13  

Shahrayr by telling stories, proving the reality that in our unconscious we are all 
murderers. Scheherazade tries to prove Shahryar’s innocence, which was a fulfilled 
hallucination. With the help of the real, Scheherazade proves what would be 
otherwise the projection of guilt onto another person. In other words, 
Scheherazade proved that the murdered women were all guilty.   
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 «شهریار و برادرش شاهزمان»خوانش و تحلیل لکانی حکایت 
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 چکیده
های است.  صهتهای به روی پژوهشگران گشودههای تازهکاوانه، افقای و نقد رواننارشتهامروزه مطالعات بی

کمتتر  هاروانکتاوی صهته هجنبت انتد، امتاگرفتهرزیابی صرارتاکنون در اشکال گوناگونی مورد ا شبهزارویک
منحهتر بته  ی، بیتانگر مشتک «شهریار و برادرش شاهزمان»حکای.  همایس.  دروناموردتوجه صرار گرفته

کته آنرا به روی مخاطبان بگشتاید  باای از معانی نهفته های تازهتواند دریچهمی تمدن اس.، که بررسی آن
گرا آمیتز و فراواصت های وهمجم ته داستتانکاوی، به خوانش آثار شاعران و نویستندگان ازفروید، پدر روان

 (،31: 3131)شتریع. کاشتانی،  دانست.ش متفاوت، یکتی میبود و منشأ الهام خود و آنها را با دو رو آوردهروی
ای ندارد یتا متورد نقتد حضور برجسته ،گونه که شایسته اس.آن ،کاوانهولی در ادبیات روزگار ما، نقد روان

هتای کننتد  تواناییو دیگتران حمایت. نمی لکتانپردازانی چتون فرویتد، شدید کسانی اس. که از نظریته
، حکایت. لکتاناستعداد آن در تفسیرگری، ما را بر آن داش. که با توجه به نظریتات  کاوی وتح ی یِ روان

فهمی، نه کژفهمیِ مفتاهیم مشکل هبا هم لکانرا رمزگشایی کنیم  نظریات  شبهزارویکبنیادین و اص ی 
ست.  ایتن یونگ خبتری ا هزدگریز و عرفانشناسی واص از برترشماریِ رواندر آن فروید را در بر دارد و نه 

  پردازدهای حکای. شهریار و برادرش شاهزمان میی به ریشهلکانمقاله با نگاه 
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 مقدمه -1

هتای مهتم عنوان یکی از شاخهکاوی بهها پدیدار اس.  روانافسانه هطبیع.ِ عریانِ انسانی، در آین

رغم پیونتد یافتن به معنای پنهان آنهاس.  ع تیع وم انسانی، ک ید رمزگشایی حکایات و راه دس.

استا  نظریتات ، کمتتر بتر شبهزارویکهای ی، صههکاوای و نظریات روانهای افسانهمیان صهه

بنیتادی  هصهت ،لکتاننظریتات  هپایتمقاله تتالش دارد براند  اینگرفتهکاوی مورد تح یل صرار روان

 را تح یل کند « شهریار و برادرش شاهزمان»

و امتر  2، امتر خیتالی3ساح. امر نمادین ساختمان روان انسان متشکل از سه، لکان هدر نظری

یتده در تنشتکل درهمآدمی اس.  ستاختمان روان انستان بته ، موجب انتظام دستگاه روان 1واص 

عبارتی   بتهداردکتنش بتا دیگتری جتای ستاح. متوکور و در بتا سته « خودِ هستتی»صیرورت 

مانتده جابه همانتددادیم، با پس دس. گاه نمادین خود را ازکه ما تکیهاین ازکه دیگری، پس وصتی»

)ژیتژ،،  «زنتدمیشدن تتن درون ما که از نمادین هشود و آن خودِ هستی ماس.، آن ابژمی مواجه

شتخ  همتواره مستئول موصعیت. ختود در مقتام : »معتقد اس. لکانفینک  هگفت   به(22: 3131

 اعتقتاد لکانکه توان چنانآیا می فرایند تا چه حد آگاهانه اس.؟اما این  (303: 3136) «سوژه اس.

 گیرد؟   می درد صرار داش. شروع به تفسیر چیزی کرد که سوژه در موصعی. نخستین لوت/

لتوت »، «شتاهزمان بترادرش و شتهریار» حکایت.ِ هدرونتی شتنوند همقاله با بررستی ابتژ این

از پیرنگ حکایت.،  اس.  بعدبندی شدهکه  با حس استیهال یا انزجار توأم اس.، صورت« مازادی

رویکترد نیتز شتود  دلیتل ایتن  ی مقایسهلکان هنکاوااس. تا با نقد رواننقد کوتاه روانشناختی آمده

کاوی ماهیت. فراینتد سترکور در روان»وی  هگفتاس.  به کرده کارکردی اس. که فروید ترسیم

دهتد، نهفتته نیست.، ب کته می کردن ایده یا فکری کته امتری غریتزی را نشتاندادن و محوپایان

 ( 33: 3131) «ایده اس.شدن آن  ایند ج وگیری از آگاهانهفرماهی. این

 

 پژوهش هپیشین -1-1

نیتازی بارتی، دنیتای اجتمتاعی را پیشعها و نهادها، ادبیتات و هنتر و بتهزبان هفروید مطالع

های تفکتر و ابزارهتای فنتی او منب  الهام، شیوه»دانس.: کاوی میروان هضروری برای تجرب

 هرویکرد را شرطی ضروری برای هرگونه برنامت آورد، اما ایندس. مطالعات به  خود را از این

                                                           
1. The Symbolic 
2. The imaginary 
3. The real 
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نوشتار خود را با تح یل  نیز لکان ( 3: 3132)استاوراکاکیس،  «دانس.کاوی نیز میآموزشی روان

 کند میشده( شروع ربوده هادگار آلن پو، )نام هصه

بعد مورد توجته محققتان بتود و  هشتاد به هده هدر ایران عمدتاً از نیم لکانکاوی روان هنظری

نقتد شتعر » هجم ته: مقالتگرفت.  از نظریه متورد ارزیتابی صترار آثاری جه. بررسی مطابق با این

تح یل انقالر روحتی ستنایی » ه؛ مقال(3122) ، از حسین پاینده«لکانکاوی مستان از منظر روانز

کاوانته نقتدی روان» همقال؛ (3122) سارا فرضی و مهدی زرصانی هنوشت ،«لکانژا،  هاسا  نظریبر

 همقالت؛ (3122) فتااد مولتودی و حامتد یزدخواستتی ،دزفولیتاناز کتامم ، «بر شعر هم . شتام و

ختوانش شتعر » همقالت ؛(3132) ، از فاطمته حیتدری«بوف کتورپریشی رمان ی روانلکاننش خوا»

 ؛(3131) لتودار، از نرگس مرادی، ع تی تست یمی و محمتدع ی خزانته«لکانمرگ ناصری از منظر 

نسا صابری، مهتطفی صتدیقی و فرامترز ، از فاطمه«پریچهرپسند خوانش لکانی رمان عامه» همقال

از آزاده  «لکتانشناستی ژا، گویی شهرزاد از منظر روانهای صههناگفته» هو مقال (3136)خجسته 

    (3136) پور و رصیه صدراییابراهیمی

ها و ستاختارهای گیری آن از زمینهو بهره شبهزارویکپردازی با توجه به ارزش داستان

، بته «ش شتاهزمانشهریار و برادر»بنیادین، حکای.  مخت ف، پژوهش حاضر با اتخاذ داستان

 اس.  پرداخته لکان هنظری هتح یل آن بر پای

 

 پیرنگ حکایت  -1-2

پستر داشت.: شتهریار و شتاهزمان  شتهریار،  چین، دووپادشاهی از آل ساسان، س طان جزایر هند

شتاهی کردنتد  دو بیس. ستال پادبرادر بزرگتر، جهان گرف. و شاهزمان پادشاه سمرصند بود و هر

کنتد و بترای برداشتتن فرستد  شاهزمان صهد دیدار برادر میدنبال برادر می را به شهریار وزیرش

بینتد  جهتان بته متی خوابیده در آغوش غالمکی زنگتیگردد، خاتون را میمانده، بازجایبر ههدی

رود  در آنجتا نیتز کشد و محزون به دیتدار شتهریار متیدو را میشود و هرتار می وچشمش تیره 

از کند و بعتدمیشود  داستان را برای شهریار تعریف آغوش میبیند که با غالمی همدر را میبرازن

گوارنتد  در ستاحل عمتان زیتر کنند و سر به بیابان میمی دو، شهریاری را رهاواصعه هردیدن این

رستد  از تتر  بتادی درخت. می راه درختی در حال استراح. عفریتی بتا صتندوب بتر ستر، از

آورد و ختود متی روند  عفری. عروسی را که شب زفاف از کنار داماد ربوده، از صتندوب بیترونمی

کنتد و آنتان نیتز از تتر  عفریت. دعتوتش را میزادگان را به خود دعتوت خوابد  دختر م کمی
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ان هفتاد انگشتری دیگر کته از متردودهند تا به پانهدکنند و انگشتری خود را به او میمی اجاب.

 هبیننتد و آن را مایتتتر میختود عجیتب هداستان عفری. را از صهبرادران اس.، اضافه کند  گرفته

را عالئتق و  و ختود گزینتدمیگردند  شاهزمان تجتردد میبه دیار خویش بر شکیبایی خود دانسته،

ای را بته شهریار بعد از کشتن خاتون و کنیزکان و غالمان، هرشتب بتاکره دارد، امامی خالیق دور

ه دیگتر دختتری در کتهنگامی  یابتدمیسال ادامته کار سهینو ا ؛کُشدزنی درآورده و بامدادن می

های گفتتن داستتان هشود  شتهرزاد بته بهانتد، شهرزاد داوط ب همسری شهریار میماننمیشهر 

تان ارویکم، داستشب زنده بماند و در شب هتزشود هزارزاد، موفق میدار برای خواهرش دنیادنباله

رفتن توانستی و دیگری نشستتن و فرزند، از شهریار دارد؛ یکی راهگوید: که سه زندگی خود را می

ایتن هتم او را  ازکنتد کته صبتل می بخشد و یتادآورییسومی شیرخوار بود  شهریار، شهرزاد را م

ه زهتد گترایش دارد، ه بدارد کمی هشتم شهریار اذعانوچهلوکه در شب یکهدبود، چرا بخشیده

 دهد   می گویی ادامهشود، به صههمقاله بررسی میکه در این  ددی یولی شهرزاد به 

 

 شناختی حکایتتحلیل روان -2

)کته سرشتار از رمتز  هاییشهود و از رهگور اساطیر، پیامو، حادت کشفناخودآگاهِ جمعی در رؤیا

جویتد  گری روانتی ختود، از آنهتا بهرهید در چتارهاکند تا شتاس.( به خودآگاهِ شخ  ارسال می

های پریتان، مهتنف صهته  »(302: 3113) گویتدمی« الگتوکهن»رمتز، وراز از زبان پریونگ به این 

های عامیانتته )فولکوریتتک(، آختترین ها و ستترودههای حماستتی، افستتانهندارنتتد و م تتل منظومتته

گفت. کته نمایشتگر ختاطرات  تواناند و میشده منشعب« اساطیر» ههایی هستند که از تنشاخه

از رستد و بنتابراین پتیشصبتل تتاریم میبه ما روند؛ منشأ آنهامی شماربشر به  دوران کودکی نوع

های زبتان رمتزی صهته  در کتتار (10: 3127ددشتو،  وفر)لت «اندداشتهگونه ادر مکتوبی، وجود هر
و « صدستی»، «دنیتوی»سطح ای در سه رمزهای اسطورهورازیا نمادها »لوف ر ددشو،  هنوشت پریوار

ستطح دنیتوی، همتان توصتیف و  ( 361: 3137)اسحاصیان،  «گیردمورد بررسی صرار می« رازآموزانه»

 شناختی اس.  روای. ماهر رخدادها و کنش صهرمانان صهه اس. و سطح صدسی، معنای روان

که صهه از هنتد اینشمول اس. و بان و جهانانسا مضمون اص ی حکای.، بازتار ساختار روانی

 هاس.، زیرا بیتانگر فراینتدی مشتتر، در همتیا ایران به دیار دیگر سفر کرده، همچنان بکر مانده

کنتتد  میها استت.  معمتتودً شتتهریار، صتتف. بتتارز خودآگتتاهی جمعتتی را نماینتتدگی انستتان

طور هماهنتگ عمتل گاه روان بتهاس. که با کل دست« منی»های شهریار مع ولِ گسیختگیدرهم
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تر، متدام در معتر  ناخودآگتاه پیشترفته هواستطتر کرده، ولی بهاو را صوی« من» هکند  عقدنمی

نماید تا کتردار به او رخ می« شهرزاد»در هیب. « خود»گسیختگی روانی اس.  اینجاس. که ازهم

 کند، ب که آنچه مط تور است.میی. ن)شاهزمان( کفا دهد  وارستگی و فی سوفیمناسب را نشان 

 داشتن رفتاری انسانی اس.  

شتود  میهتا آستیب روانتی وارد تخریب و به آنزادگان م ک 3منِخیان.، آرمان هبا دیدن صحن

ستربرآوردن عنهتر جدیتدی در وجتود واصت ، نشتانگر زادگتان، درخیان. زنان م تک هدیدن واصع

اس.، ساختار ک ی شخهی. آنتان و درونی نشده« هآموخت»عنهر جدید  که اینهاس. و مادامیآن

خورشیدِ خودآگتاهی، بینند و اینزادگان حقیقتی را که نباید ببینند، میسازد  م کرا نامتوازن می

تتر کننتد  تم یتل عفریت. و دخروشتن، زنتدگی ها بایتد در تاریککند  آنمیزندگی آنان را نابود 

محض برگشتتن بته جامعته، دچتار آشتفتگی دآموز شتود و بتهها پنتواند برای آنماهروی نیز نمی

 شوند  می

عادی »و  عفری.(، دیگر تمای ی به )تمت  از عر شگرفش از فراسو هشهریار پس از تجرب

 کُشد  شتهرزاد، ناخودآگتاهِ شتهریار، درروز زنی را میدلیل، هرندارد و شاید به همین« شدن

ش آشتی ، شهریار را با ناخودآگاهصهه« گفتن»رزاد با شود  شهپایان مورد صبول وی واص  می

مشتاهده، »ف توطین:  هشود  به گفتبندد و زاهد میگو را میوگف.دهد  شاهزمان راهِ این می

 (  223: 3167)استیس،  «بنددراه را بر گفتار می

نی شوند و هدف واصعی افسردگی پیوند ناخودآگاه، به اصل روحتازادگان، افسرده میم ک

رود و شهریار به کشتن کند و به افسردگی خودخواسته، فرومیمی اس.  شاهزمان زهد پیشه

شدن دارد تا نتوری نتو و همتراه بتا خرد منطقی، متناوباً نیاز به تیره»که چرا ،پردازدزنان می

 (       273: 3136)لوئیز،  «گری برجهدهای جدید آفرینشآن، عرصه

گتاه این ما را شتهریاری نشتاید  آنازپس»اس. معنایی تهی شدهاز هرزادگان زندگی برای م ک

کته طبیعت. بتا تمتام زیبتایی و ، چرا(7: 3121)تستوجی،  «سرِ خویش گرفتند و راه بیابان در پیش

کنتد: می آور مهتورپیتامعنوان عفریتتی بته جای فرشتهسرش.ِ بکرش، صدرت شفابخشی دارد  به

 هتجربتعمتل، فقتی یک   در(7 :)همتان «آمتددرآهنین بر سر از دریا به آن عفریتی، صندوبازپس»

زادگتان بتا متعارف برختورد م تکدهد  شکل غیر برادر را از گرفتاری نجاتتواند دو واسطه میبی

داریتم  عفریت. ناخودآگتاهی است. کته  کاروعفری.، حکای. از آن دارد که با محتوایی روانی سر

                                                           
1. ego-ideal 
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رود کته گتویی متی چیز چنان پتیشدهد  همهمیکند و آموزش می تربی.صندوب ذهن آنان را 

 (   جان)هما «زادگان از بیم به فراز درخ. شدندم ک»شود  میشفا از درون ناخودآگاه زاده 

ماهروی ایشتان را »، شرط شفا اس.: مداخ ه در آن آید که شکیبایی و عدموضعیتی پیش می

 [   ]کردنتد  از عفریتشتان بترستانید  از بتیم جتان دعتوتش را اجابت.آمدن اشارت کرد و به فرود

تر و محنتش بیشتتر است. و ما عجیب هزادگان شگف. ماندند و گفتند داستان عفری. از صهم ک

تتر و زادگتان در ستطحی ژرفکه م تکازآنجا ( 2 همان:) «بود حادثه ما را سبب شکیبایی توانداین

محتض برگشت. بته زنتدگیِ مطتابق بتا عترف جامعته،  بته ،بودنتدتته تر تعادل خود را یاففردی

ای را بته شتب بتاکرههر [   ]شتهریار،  [   ]شاهزمان تجرد گزید »شود: ها آغاز میآن 3روانیگسسته

شتهریار  ( جتاهمتان) «سال حتال بتدین منتوال گوشت.کش. و تا سه آورده بامدادانش همیزنی 

کنتد دیگتری کنتد  وانمتود میمی یل دیگری بزرگ اس.، جمت واص  مچیز را حول آنچه درهمه

  حضتور شتهرزاد تعتدیل را بته وجتود (44: 3132، لکتان) خواهد؛ م الً صربانیبزرگ چیزی از او می

عنهر جدید را بیتاموزد و بتا کند، تا اینمیهای شهرزاد به شهریار کمک حکای.« بیان»آورد  می

 بیاید   آن کنار

روح مردانه، صیان. از وجه عتاطفی، برابر این کشد  درسال طول می شهریار سه روانیگسسته

کنتد  بتا دفتاع از میاختیار زن اس.، شهرزاد وجه انسانی شهریار را به او یتادآوری  هکامالً در دایر

ستوی شتود کته بهکند و مان  از آن میشهریار را جبران می هروح مردان هحق پیوند عاطفی، ضایع

ندیشتیدن زن، بته او امکتان تأثیرگتواری تر اآرام هشیو»شی( سوب پیدا کند  راف کامل)خودکانح

متدد ختوی حال.، زن با تأثیر زایایی کته بهاین دهد  در ا میتر ربسیار م ب. بر مرد و رفتاری نرم

م بت.  هگتری صرینتگتر است.  آفرینشگتوارد، آفرینشبخش و آزادش بر مرد میخیالباف، جان

های راستتین گر وانهتد، توانمنتدیهای دسیسهه اس.  چنانچه زن وجود خود را به اندیشهدسیس

 هدادنی بترای م کتزادتنهتا کتار انجتام(  102: 3136)لتوئیز،  «دهتددست. می گرِ خود را ازآفرینش

کته سترانجام شکست. صدرتش اس.، چنان هگواشتنِ شهریار با عقد انزوا ط ب و خونریز، درصدرت

زنتد  می انفعال طودنی را برای شهریار رصمگیری از حکای.، این رزاد با بهرهکند  شهرا اعالم خود 

م ک کودکان را به ستینه گرفت. و گفت.: بته »گونه اس.: بیان شکس. شهریار به زبان صهه این

 (   2123: 3121)تسوجی،  «بودم ازاین تو را بخشیدهخدا سوگند من پیش

                                                           
1. dissociation   
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گوید تا دجرم شتهریار بته ورزد و داستان میوجودی خودش مهر می سان طبیع.ِشهرزاد به

تتر از مترد تتر و حقیقیزن خی تی واصعی: »لکاننظر اش برسد  به نیکیِ خودجوشِ درونی تابناکیِ

کته او دانتد  چوندارد، میکار وکه زن ارزش مقیا  آنچته را کته در میتل بتا آن ستراس.  چون

گیترد  می تمکین متورد اهانت. صتراردلیتل عتدم کنتد و بتهمیطر طتی با آرامش خا مسیر رااین

تمکینِ میتل توانتد بته عتدمتواند به خود بدهتد  مترد نمیکه این لوتی اس. که مرد نمیحالیدر

 ( 372الف: 3136) «اصل این اوس. که باید تمکین کنداهان. کند، زیرا در

بین و از احوال شعرا و ادبا و مرفتا و نا و پیششهرزاد دختر مهین، دا: »شبهزارویکبر اسا  

پتی برصتراری نظتم و وارستتگی در وجتود ختود، بتا  فرزانه در ( 2: 3121) «م و، پیشین آگاه بود

کته کیمیتاگران گونهکند  همانهای زندگی و کائنات هماهنگی میآهنگدیگران، رخدادها، ضرر

و شتهرزاد در تمتام (، 173: 3136)لوئیز،  «اصالح شود اولیه یا طبیع.، باید نخس. هماد»گویند: می

 هپتردازد و نکتتاصالح خود می وصای  بهکوشد و شهریار با دیدن این ود میها در اصالح خداستان

طبیع. اس.  طبیع. در مقام روان ناخودآگتاه  -مورد خاص در این-تر اینکه استادِ شهرزاد جالب

 شدن و دستیابی بیشتر به آگاهی دارد   ترکه سودای انسانی کندانسان، خود را چنان توصیف می

)شتاهزمان و  دهتد: ترستیدنواکنش متفاوت نشان  آدمی در مواجهه با تر  ممکن اس. دو

صورت نمادینِ حم ه به زنان( شهرزاد فرزانه، بته هتردو منشتی )شهریار، به زاهدی( و پرخاشگری

 هدهد  داوری او مبین راهکار اس.  شهرزاد، نماینتدمیزادگان ح ول یافته، حق که در وجود م ک

دهتد  می یکتدیگر پیونتدبته تتر  و پرخاشتگری، اضتداد را بته  بخشیاس. که با توازن« خود»

)بتا  شتدنی نیست.، ب کته بایتد پختته گترددکه مشکل فقی با خترد حل دهدمی همچنین نشان

سازی بیشتری نیتاز دارد آمادهبه زمان سر گوارده شود  شهریار حکای.( و سپس پش.« شنیدن»

دیگر، پرخاشگری کمتری بروز دهد تتا صتادر طرفطرف شجاع. را بیاموزد و ازیکسال( تا از)سه 

بزنتد تتا  بتر پرخاشتگری لگتام یافته،را باززمان بکوشد تا امنی. تر  خود باشد و هم هبه مالحظ

 بگوارند  وازن یابند و کشمکش را کنار ت عناصراین هآرامی، همای که بههرسیدن به مرح 

چتون صهته »رستد: میپایتان  عبتارت تکتراری بتهها، با این شب معمودً حکای.هر در پایان

، یعنی؛ از فضای خیتالی صهته بیترون (31: 3121) «جا رسید، شهرزاد لب از داستان فروبس.بدین

ها و رختدادهای آن بته جهتان و شخهتی.افتد می آلود اتفابکه صهه در دنیای خیالبیاییم، چرا

ترتیب، ایندارد  بته که رویاروی زندگی و افتراد عتادی صترار« دنیایی دیگر»دارند  ناخودآگاه تع ق 

 شود  می ای میان خودآگاه و ناخودآگاه برصرارشدِ خودانگیختهوآمد
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 دو [   ]کتی از م تو،، م »گویتد: می ماهراً داستان شهریار از نوعی وحدت و ک رت نیز سخن

زادگتان و م ک -شتر است.وانتهتای خیراتحتاد بی-  م تک (1 همان:) «پسر دلیر و دانشمند داش.

شرط از خیتر و وصید)تق ید بی سوی زهدگوارند که یکی از تر  بهمییش نماشر را به وتضاد خیر

 رود  ط از شر و ناخودآگاه( میشروصید)تق ید بی سوی کشتن زنانخودآگاه( و دیگری از نفرت به

 

 ی حکایتلکانتحلیل  -3

 ماتریکس حکایت -3-1

 هاولیت ههای کوتاهی از ماتریکس، س ول بنیادی یا همتان متادزادگان صحنهدر حکای. م ک

با غالمتک زنگتی در آغتوش  [   ]خاتون : »[شاهزمان]شود؛ بار تکرار می حکای.، چند هزایند

پیکر و ستیاه  ختاتون بتا او و غالمی آمد گران [   ]برادرناگاه زن» (،1 همان:) «اندیکدیگر خفته

و بتار  ( 7 همان:) «عیان بدیدبود به شهریار آنچه از برادر شنیده»، (4 همان:) «آغوش گش.هم

آنها   شاید (2-6 همتان:) بودزادگان به دس. عروسی که عفری. او را دزدیده چهارم برای م ک

کته در آن یتینامتد  موصعمی (3)«آجیتدن هنقطت»آن را  لکانشوند که جه میاای موبا صحنه

لقوه  کند، چیزی سرشار از وحش. و تهدیدهای باگری میناجور ج وهای چیزی چونان وص ه

عناصتر  هبدون مدلول، باعث رویشِ یک معنای استعاری و مکم ی برای همت« نار»دال این 

 (  373: 3122)ژیژ،،  شوددیگر می

 هنقطتبُعد فالوسی را دصیقتاً در آن  که اینشرطیدارد، به 3«مدارفالو »دیدگاه  شبهزارویک

، چیتزِ جزئتتیِ «بینتدمییتادی ز»ناگهتان  [کستتی] است. « ناجورهوصت »جوییم کته مکم تی بتاز

عنهر جزئی اس. کته بتا متاهرِ دصیقاً همان « فالوسی»انگیزد  میکه در او سوءمن برناهماهنگی 

کنتد  میکته حالت. طبیعتیِ آن را زایتل « نتاجوری هوص »، چونان «شودنمی جور»صحنه  هدسا

هتا ختود را درون یتک دهتد و آنمی« ص ب ماهی.»ادگان را زوجود م ک حکای.« فالوسیِ»عنهر 

 ای تولیتدتتازه های کتامالًدارد تا موصعی.میها را وایابند، اما همین فقدان آنو ابهام مط ق میص مر

پایتان است.  نوستان میتان فقتدان و معنتای متازاد، اجبارِ بی هبرندنیروی پیشکنند: این، همان 

فالوستتی استت. کتته تهتتویر  هصتتحن ستتازد  از طریتتق ایتتنمییته را برستتاح.ِ درختتور ستتوبژکتیو

های موصعی. آن را در مقام نتامری پارادوکسیکال، پایه هنقط نشود: ایشده، سوبژکتیو میمشاهده

 ( 364-362 همان:) کندوصل می (2)ها را به خود ابژهکند و آنمی نگری و عینیخن 
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که مرز بتین طوریشوند، به، وارد ص مرو ممنوعه می«بینندمیزیادی »که زادگان هنگامیم ک

ص متروِ ممنوعته، تهدیتدآمیز شود  شتوربختانه اینمی )میل( از هم گسیخته «توهم»و « واصعی.»

شتود و کند، عجودنه به آن نزدیک میمی فالوسی برخورد هاینکه با صحنمحضن بهاس.  شاهزما

 ( 1: 3121)تستتوجی،  «دو را بکشتت.درحتتال تیتتک برکشتتیده هتتر«: »رودمتتیدستت.  از»صتتحنه آن

هضتم »کنتد تتا ایتن موضتوع شهریار مکتث می ( 2 همان:) «شاهزمان تجرد گزید»دلیل همینبه

از شتنیدن و دیتدن موضتوع  خاطر شهریار، بعدهمینکند، بها از ابژه کاملتا دریاف. خام ر« شود

شتب ازآن هرستگان کترد  پتس هشمشیر و طعمت هخاتون و کنیزکان و غالمان را عرض»فالوسی، 

فالوستی و  هشتاید دیتدن صتحن  (جتاهمتان) «کشت.ای را بته زنتی آورده بامتدادانش همتیباکره

 توانتد،صستمی غ یتان تروماتیتکِ امتر واصعتی می»دهد کته می انزادگان نشخوردن روان م کهمبر

 هماهر آرام و بهنجار را برآشوبد و بر اثتر مداخ تهم بزند و جهانِ بهنمادین را بر هگردش امور در شبک

و عمتل جنستی غالمتان بتا  (321: 3122)ژیژ،،  «سامانی بیندازدآشور و بی هکامالً تهادفی در ورط

 د دهمیباد همچون تجاوز امر واصعی، انسجامِ واصعی. ذهنی آنان را بر زادگان همسران م ک

 
 از واقعیت تا امر واقعی -3-2

ناخودآگتاه »داننتد کته: او مترتبی می هرا معمتودً بتا شتعار پترآواز لکان« رجع. به فرویدِ»

لی و های خیتابرداشتن از جاذبهبرای پرده لکان ؛(149:1964 ) «ساختاری همچون زبان دارد

های تدریس کانون توجته ختود افشای صانونِ نمادینی که بر آن حاکم اس.، در واپسین سال

کرد  در داستان، به )با ساختاری نمادین( معطوف  امر واصعی از واصعی. هرا به حائلِ جداکنند

یت. شوند و امتر واصعتی واصعتروما با امر واصعی آشنا میزادگان، ابتدا با یک رسد م کمینظر 

 ختوانیم همتواره متضتمن متازادی است. از ستاح. خیتالمی« واصعیت.»یابد  آنچه متا می

کنتد  آنگتاه بتا حضتور شتهرزاد امتر واصعتی میامتر واصعتی را پتر « هچالسیاه»)فانتزی( که 

تواند از طریق خودِ صورتِ نمادین ج وه نمایتد  معرفتتی در دهد و میمیگردد و پاسم میبر

کنتد  شتهرزاد بتا پرهیتز از منطتق و بتا اس. که شهریار باید آن را کشتف  امر واصعی نهفته

 آموزد استفاده از احساسات، راه پرهیز از مواجهه با امر واصعی را به شهریار می

abjet Petit aنیافتنیِ شتود کته مط تور دست.میع .ِ میل اطتالب تبه ابژه لکان ه، در نظری

کته تکتاپوی « امتر واصعتی» هصسمی فقدان اس.، بازماند aپُتی  هابژرود  میشمار آرزوی سوژه به 

زدن بته جز ح قتهع .ِ میل مفقود اس. و از ما کاری، بهتاندازد  ابژهنمادین تأویل را به جریان می
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یابتد و ارضتا نمیچرخد، اما هرگز به آن دس. رانه همواره حول موضوعش می»آید: دورش برنمی

اختیار و مکترر است.  درست. ماننتد غایت. ، غای. رانه، صرفاً حفظ جنبشی بیشود  بنابرایننمی

 (   303-302: 3122)هومر،  «ورزیدن اس.میل که میل

است.، امتر « بهنجتاری» همندی از حد کمینامر واصعی از واصعی.، شرط بهره هحهار جداکنند

حهار بین امتر شاهزمان این  دهد، برایمی زادگان نشانای خود را به م کواصعی از طریق دریچه

گیترد و شتاهزمان در میا فراکنتد و واصعیت. رریزد و امر واصعی طغیان میمیواصعی و واصعی. فرو

رود  و کُشد و به دیدار شتهریار متیشود و زن و غالم خود را میدچار می« انحراف»ابتدا به همان 

پریشتی( دچتار )روان «جنتون»  عفری. بته برادر و تمت  از عروانتها بعد از دیدن خیان. زن در

شتود، می« انحتراف»جای جنتون، دچتار کند  امتا شتهریار بتهمی شود و به زهد گرایش پیدامی

شتهریار در کشتتن کُشتد  روز یکی از زنان را می سال، هر کشد و تا سهکان و غالمان را میکنیز

دارم امتا در درون تتو چیتزی بتیش از تتو س. آورد: تو را دومییاد ی را به لکانشعار زنان، این 

بته  لکتانچیتزی است. کته کنم  مرگ پارت میوخاطر آن، ل.، که بهaپُتی  هابژهس.، همان 

چیزی اس. کته ورایِ ی برای همان لکانیسانس نامی کرد  ژوئاش می)ژوئیسانس( ترجمه کیف

 اصل لوت اس.  

بیتاورد  شتهریار طتی  راهبه تا شاه منحرف را  کندمیوزیر شهریار، دختر خردمندش را مأمور 

ت زمتان طتی شتود تتا آگتاه شتود و ایتن سال دختران را کشته، حاد باید حدوداً همین متد سه

آموز و شتتهرزاد( میستتر استت. کتته پنتتد هگفتن زنانتت)ستتخن گوییکردن زمتتان، بتتا داستتتانت تتف

زتولیتدِ رانته ارضتای غایت.ِ با، همان مکان ارضای رانه وجود دارداگر ا»که کننده اس. چراسرگرم

بازگشت. بته ای جزئی اس.، و هتدف آن، همتین انهع . اس. که این رشود، بدین محسور می

  (44: 3122 ژ،،ی)ژ «رانه اس. همدار بست

کته بته  شتودمی نزدیکی دارند: رانه دصیقاً بته خواستتی اطتالب هرانه و خواس. با هم رابط

   خواس.، تقریباً همیشته پتای نتوعی میتانجی دیتالکتیکی را بتهسپارددیالکتیک میل تن نمی

 واص  بته میتانجی ایتن، چیتزی دیگتر را ط تبکنیم، اما درمی آورد: ما چیزی را ط بمی میان

ختواهیم  رانته، بترخالف ایتن، و گاه حتی خودِ نفی خواس. را به تمام معنتای آن می کنیممی

 هکه فریب دیالکتیتکِ شتبک« مکانیکی»جور پافشاری  فشارد، یکروی خواستی معین پای می

)ژیژ،،  «خواهمکنم و تا آخرین نفس همان را میمی من چیزی را ط ب»خورد: نمادین را نمی

 رسد آنچه شهریار را در اختیار خود دارد، رانه اس. نه خواس. مینظر  به (،44-42: 3122
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دنیای اجتمتاعی - بان واصعی. اجتماعی اس.نماس. و پشتیامر واص  مفهومی بسیار متناصض»

)هتومر،  «کنتدمیحال واصعی. اجتمتاعی را تخریتب عیندر -باشدداشته تواند بدون آن وجود نمی

آینتد و بته لحتا  همسرانشان، گرفتار می هزادگان در آشور ناشی از دیدن رابطم ک ( 331: 3122

فقتدان »پاشتد، دچتار میتمامی فروالم نمادینشتان، بتهکته عتآنازروانی باید بیاموزند بعدتروحی

کنتد و شتهریار بته کشتتن زنتان بعتد از میخاطر شاهزمان زهد پیشه همیننگردند  به« واصعی.

مان به این فقدان واصعی.، بته ایتن شود  اولین واکنشِ تقریباً غریزی شاهزمیمندی، مشغول بهره

ولی شهریار به کمک شاهزمان به فکر راه بیابتان  ،غالم اس.مواجهه با امر واصعی، کشتن همسر و 

شتود  انحتراف شتهریار واکتنش در مواجهته بتا میافتد و به ماجرای عرو  و عفری. کشیده می

ابتتدایی در ورود بته ستاح. « فالوسیِ»زند: تکرار اطوارِ می فقدان واصعی. را به طریقی دیگر رصم

توانی  توانی بته همتهصدرتی محض به صدرت مط ق، تبدیل بیساختنِ بینمادین، تالش برای بدل

بته واصعیت. ] که خود را مسئولِ اساسیِ تجاوزِ امتر واصعتیجای اینبهکوشد با فرافکنی شهریار می

 حتس»ندادنِ دست.داشتتن و ازشمارد  شهریار بته صهتد نگاه ص مداد کند، زنان را مقهر [خویش

گوارد و خود را از باب. آن مقهتر تجاوز را بر دوش زنان می خود اس. که مسئولی. این« واصعی.

هشت. شتب بترای وچهلوشود که شهرزاد یکهدانحراف خود می هانگارد  تنها هنگامی متوجنمی

کردی و از کشتن زنان و دختتران پشتیمان  ای شهرزاد، مرا زاهد»اس.: کرده شهریار داستان نقل

است.؛ از کتردهمرح ه، شهریار را یاری داند که یک شهرزاد می  (111-114: 3121)تستوجی،  «گشتم

ادامته «( گفتنستخن)» گویی، و همچنان تا شب هزارویکم به داستان«پریشیروان»به « انحراف»

است. « پاسم امتر واصعتی»آورد  گویا حضور شهرزاد، دس. دهد تا شهریار سالم. کامل را به می

ها، ضترورت دارد و هتی  میتان ستوژه ادذهتان، برصتراری پیونتدبینکه اساساً برای تحقق ارتباط 

که همچون گرویی ضتامن انستجام و استتحکام آن « ای از امر واصعیصطعه»ارتباط نمادینی بدون 

 ارتباط اس.، میسر نیس.  

بتا شود نه تولید  شتهرزاد کند، باید یاف. میواصعی. نمادین عمل  هامر واصعی همچون پشتوان

چتون »تواند بته ختود بگویتد: کند که سوژه نمیمی نکته هدای.حکای.، شهریار را به این گفتن 

« کتنمام انتختار مط ورِ رانه هعنوان ابژخواهد بهتوانم هرچه را دلم میبخواهی اس.، میابژه دل

یِ صتورت پشتتوانه و چتارچورِ حرکت. دورانتکه بهآید، چونان چیزی نظر شده در بژه باید یاف.ا

شود  تمام هنتر شتهرزاد ایتن است. کته شتهریار موصعیت. غریتب و بیمتارگون را، میرانه، ماهر 

ذاتته همتواره از حدنمتادین فی هکته حتوزصورت موصعیتی عادی و آشنا بپتویرد، چراگام، بهبهگام



 89-57، ص 2044تان، پاییز و زمس22پیاپی ،2 هدور،  6سال /نقد و نظریه ادبی عباس براری، علی صفایی، علیرضا نیکویی   27

 

غریبته بتا ختود در انتدرونش، حتول  هخورده اس.  حولِ نوعی هستتپیش مسدود، ناص  و تر،

کتردن ، دصیقتاً پر«کوچک امر واصعتی هصطع»اس.  کارکردِ یافتهاممکنی یا امتناع، ساخ. صسمی ن

 (   73: 3122)ژیژ،،  اس.نمادین، دهان گشاده  هاین خألای اس. که در ص ب حوز

 

 معرفت در امر واقعی -3-3

واستطه بی پریشانه دخیل اس. که امر واصعی با آنای روانبندی نمادینی، هستهاگر در هر صورت

ای از ددلت. است.، یعنتی زنجیتره هنهای.، شکلِ یتک زنجیترشود، و اگر این شکل درعرضه می

کم در سطحی خاص، نوعی معرف. در کار باشد کته در ختود امتر واصعتی معرف.، پس باید دس.

توجه بته پرتکتاهی کته در کند، بیها گربه، وحشیانه موش را تعقیب میکند  در کارتونمیعمل 

دنبال افتتد، و همچنتان بتهشود، گربته نمیکه زیر پایش خالی میج وی اوس.: اما حتی هنگامی

بینتد کته در هتوا کنتد و میمی کنتد، کته پتایین را نگتاهمیدود و تنها زمانی ستقوط موش می

کنتد  کترده کته از کتدام صتوانین بایتد تبعیت. ای فرامتوش اس.  گویی امر واصعی لحظهایستاده

هتا عمتل و طبق آن« آوردمی یاد به»کند، امر واصعی صوانینش را می که گربه به پایین نگاهمیهنگا

یتابیم، شتاهزمان از نظتر ختود خیانت. زادگتان میکند  همین پارادوکس را در داستان م تکمی

بینتد و کشتد، اتفاصتاً خیانت. همستر شتهریار را نیتز میکنتد و وی را میمیهمسرش را کشتف 

ایتن احتوال،  هبرند ولی با هممیزادگان، با داستان عفری. و عرو  گرفتار به عمق صضیه پیم ک

هتا بته کارتن هپردازد  شتهریار همچتون گربتشود و شهریار به کشتن زنان میشاهزمان زاهد می

 اس.  شاید ایتنشدهداند که زمینِ زیر پایش خالی دهد، چون نمیمیدویدن و کشتن زنان ادامه 

)شتهرزاد( بایتد تعتارف را کنتار  نفرزادگان باشد، یک بودن افکار م کایدئولوژیک هندانستن، نشان

 کند   محابا این واصعی. ناخوشایند را به شهریار یادآوریبگوارد و بی

اجزایی مواجهیم که به معنای واصعی ک مه، تنهتا بتر مبنتای ما با مجموعه« واصعی. روانی»در 

کته چیتزی  حتدآن  داند، تاکه سوژه چیزی را نمی آنجا دارند، یعنی تا  ی وجودیک بازشناسیِ غ

بهای ایتن متازاد « بداندزیادی »که سوژه شود  همینام نمیماند و در جهان نمادین ادغمیناگفته 

چیز موجودیتی است. در ایتن از هر ، بیش3پرداخ.  منرا با وجود واصعی و مادی خویش خواهد 

های خیالی، که انستجام وجتودِ ستوژه وابستته بته آن یابی یا همانندسازیرشته هوی.یک مرتبه؛

و به حقیق. ناخودآگاه زیتادی نزدیتک شتود، متنِ او « بداندزیادی »آنکه سوژه محض.، اما بهاس

                                                           
1. ego  
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هتا سترانجام بته که آنی چنین موضوعی، هنگتامی است.  بارزترین الگو(23-26 همان:) پاشدمیفرو

و ختود را در ختألای « شتودزمین زیتر پایشتان ختالی می»لحا  وجودی برند، بهمی. پیحقیق

بترد و می)زهتد( پنتاه 3شود؟ شاهزمان بته سترکوبی آگاهانتهیابند  نتیجه چه میناپویر میتحمل

 پردازد    به تمت  و سپس کشتن زنان می 2رانی ناآگاهانهشهریار با واپس

 

 زن وجود ندارد -3-4

نوعی اعالم جنگ بر ضد عنهر زنانه است.  ، بهشبهزارویکیدئولوژی پدرسادرانه در حضور ا

نشتین  در زاده و وزیر هستند و زنان خیانتکتار، جفادیتده و یتا خانهمردان، همگی شاه، م ک

که  گونهتهویر زن نمودی ندارد، آنفرهنگ ایدئولوژیکی، یعنی در سنتی منحهراً پدرسادر، 

 (  36: 3136)لوئیز،  «ای در انجمن عرش برین نداردزن نماینده»گوید: مزاح مییونگ به

کُشتد، چترا؟ ها را متیکند و آناز کشتن همسر خود، با زنان دیگر ازدواج میشهریار بعد

 شتوند، تتاگتاه صترین نمیهی لوت مرد و لوت زن »اس.:  لکانسخنان نظر، پاسم در این به

شتود، مردانه هدای. می داشتن اندام هماند و زن به سم. ایدکه میل مرد ناکام می حدبدان 

دلیتل  همتینرد  بته دا شود که فتالو  نتاماصیل می 1که تبدیل به یک آمبوسپتور جاییتا

آن که در ناپایداری و زوال تتدریجی امیالی رسد  همان تطبیقی در امیال نمیفالو  به هی  

شود و اگتر زن لتوت تبدیل به جایگاه مشتر، اضطرار می وند و فالو  در آنشمی ذخیره

« دیگتری»ناکتافی  هواستطشود که بایتد بهخود را محدود و مقید نکند، تبدیل به بهایی می

 ( 21-24ر: 3136) «کندپرداخ. 

: دهتدمی گویی فکاهی توضیحورا در خهوص زنان با آوردن گف. 4«همهنه»فروید پارادوکس 

کترد  میمردی پیش دوستش از نقتاط ضتعف و طبیعت.ِ دردِسترزای جتنس لطیتف شتکای. »

هتا بهتترین چیتزی هستتند کته از ایتن نتوع ها، زناین حرف ههم با»دوستش در جوار گف.، 

چیتزِ  صترار هتی ایننکردنی است.: از(  منطق زن در مقامِ سَمپْتُم مرد، تحمل1990: 257) «داریم

مراتتب کردن بتدون زن بتهکردن بتا آن محتال است.: زنتدگیکار نیس.؛ زنتدگی تری درمطبوع

بار است. امتا چتون نگرانته، فاجعتهدشوارتر اس.  با ایتن توصتیف، دردِستر شتهریار از منظترِ کل

                                                           
1. suppression 

2. repression 

3. amboceptor 

4. not-all 
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ستبب همتین  آورد  بهشمار  توان آن را معض ی جدی بهگیریم، حتی نمیحسار  را در« همهنه»

چیز ممکن نیست.  : هی (73: 3122 ژ،،یت)ژ «3سر بدترین شرط ببندیم» کندمیاز ما دعوت  لکان

کنتیم بته نماید، کتافی است. آن را منتقتل می« بدترین»بهتر از آنچه )در چارچور کل( به نظر 

نگرِ منطقِ شتهریار، در چارچورِ کل .کنیمیک با هم مقایسه بهو اجزایش را یک« همهنه»ساح.ِ 

هتایی که آن را بتا دیگتر روشمحض اس.، اما همین هاس.، فاجع« دترینب»شک کشتن زنان بی

 از گتردد کته بهتترمیکند، روشتن )م الً زهد شاهزمان، یا خودکشی( مقایسه می که آگاهی دارد

توانتتد بتودن نمیخاطر ویژگتی زننتدارد ولتی شتهرزاد کته ستتالم. روانتی دارد و بته آن وجتود

 گوارد  ها، پیش پای شهریار میافسانه« گفتن»شود، راهی دیگر با « منحرف»

بته عمتل انستانی و تعتدی « پاستم امتر واصعتی»نتوع تواند یک ا حرک.ِ همسر شهریار میآی

دانتد کته کند و شتهرزاد میمیعنوان یک سوژه باشد؟ شهریار زنان را نابود شهریار به مقام زن به

اس. و کشتن زنتان مبتنتی منحرف شدهآنچه در خطر اس.، نفسِ حیات نوع بشر اس.  شهریار 

نیتاورم، اتفتاب متبهم بستیار  جتا )آیتین صربتانی( را بته اگر این کشتتن»بر این اولتیماتوم اس.: 

تتوان همتان دیگتریِ ی، ایتن اتفتاب متبهم را میلکانشاید، به تعبیر « داد خواهد  وحشتناکی رخ

ن، شهریار زنتان عدم انسجام نظم نمادیخورده دانس.، همان فقدانِ موجود در دیگری، همان خی

عنوان ختاطر بتا زنتان بتههمتین  نرود  بتهلو « ندارد یگری وجودد»که  موضوعکشد تا این را می

شتوند، نته ریختته  استتفاده بایتد دور از کند که بعتدمی ای از اشیا برخوردابژه، همچون تودهیک

)و  ختود هورزانزاد با گفتن داستتان و بیتان عشتقگو یا بنیان وجودش  شهروهمچون طرفِ گف.

زندگی ختود،  هشدخارجخیمنحرف و از هکه باید از شیو آموزدنماد زندگی( به شهریار می ها،بچه

کند کته گتویی بخشتی از وجتود زن است. و ختود را بتا پس طوری زندگی اینبشوید و ازدس. 

ی بته شتهریار لکانرهیاف. واند  شهرزاد گویا با یکهای آن سازگار کند و در آن ریشه بدضرباهنگ

معنایش بپتویرد، ر فع ی. بی)چه زن، چه مرد( د واصعی وجود انسان را هدهد که باید هستمییاد 

واصعی. که بشر حیوانی ناطق اس. دصیقاً بته ایتن که این و پیامی بارِ آن کند  چراآنکه معنا  بدون

ناپتویر او شتکافی تق یل هاس.، وجه مشخه« شدهخارجمسیراز» تعبیری، اساساًمعناس. که او به

کننتده، صورتی خیرهشکاف بهکوشد آن را اصالح کند  گاهی ایناس. که بنای نمادین بیهوده می

 دهد    میشکنندگی بنای نمادین را نمایش 

                                                           
1. Parier sur le pire 
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زنتدگی مشتتر، » هتوانیم گتزار( ما نیز می7:1988 ) «ندارد زن وجود»ی لکان هبه سیاب گزار

مدار متوازن کته خیانت.  هم ابکشیم  زندگی مشتر، شهریار با همسرش به را پیش« ندارد وجود

)آشتور(  های اخیتر ختائو جتا در  نظریتهنتدارد  در اینختل ساخته، وجود همسرش آن را م

 وستانیِآن ن« هصاعتد»نفسه پرآشتور و نتامتوازن است.؛ پیش، فینهفته اس.: زندگی مشتر،، از

کانون پایدار جاذبه نیس.، ب کته نتوعی از پراکنتدگی آشتوبنا، درون کامالً متعادل پیرامون یک 

خواند، یعنتی نتوعی صاعتده می« ناشناخته 3جاذر»خائو  آن را  همرزهای چیزی اس. که نظری

ماهر خیانت. همستر و ع . ساده، بته در داستان شهریار، یک .کندمیکه خود خائو  را هدای. 

« آشتوبنا،»رفتتاری  (،312التف: 3136) «زنان بیشتر از متردان است. لوت»، چون لکان هدعقیبه 

به درونِ نوستانِ  ( شهریار را با نقل داستانaپُتی  هابژ« )جاذر عجیب»اس. و شهرزاد کرده ایجاد

 کنتد کته در آن، در حالت. عتادیدهد الگویی را نظاره میکشاند و به شهریار اجازه آشوبنا، می

-ماهر آشتوبی مهارناپتویر است. بیند  آنچته بتهصورت نمیوشکلنظمیِ بیچیزی جز صسمی بی

)شتهریار، اژدهتا، آشتور(  کند؛ ختائو میاز صانونی معین پیروی  -انحراف شهریار و کشتن زنان

« ردیابی نظمی پس ثبت.ِ آشتور»آید: هدف نه می)شهرزاد( تح. صاعده در «جاذر»توسی یک 

ع تم »آن   هصاعتدکل و الگوی خود آشور اس.، یعنی شکل و الگوی پراکنتدگیِ بیب که کشف ش

را در تقابتل بتا  (1)صواعدی اس. کته پیشتامدی یتا طوخته هکنند، ع می که تشریح«به امر واصعی

 (            63-64: 3122)ژیژ،،  کندمینمادین ایجاد  هوار حوزخودکاریِ ماشین

مپتُم مترد»چیزی نیس. مگر  زن هی «: جود نداردزن و»ی این اس. که لکانحکم  ، «ستَ

کنتد، بنتابراین زنتان می اش را پنهتاننداشتتنصدرت جاذبه و کشش زن خأل ناشتی از وجود

حهتر آنتان، نفتسِ وحدها هستند، یعنتی کیتف بیگان، گویا تهدیدی مرگبار برای آنشاهزاد

زادگتان بتا کشتتن زنتان، حتس کنتد، م تکمی هوی. شاهزادگان را در مقام ستوژه تهدیتد

سال کار را با دختران در طی سه ر اینیابند  شهریایکپارچگی و هوی. شخهی خود را بازمی

حهری نیس. کته مترد را وحددهد  ماهراً، آنچه در زنان تهدیدآمیز اس.، کیف بیمیانجام 

نیست. کته باعتث  جتوابی. هکند  این زن در مقام ابتژزن می هکند و او را بازیچمیمنکور 

بدهند، ب که بترعکس، آن دس. شود شاهزادگان درکشان را از داوری و نگرش اخالصی از می

اس.، آن چیزی که ناگهان با فروریختن چیزی اس. که در زیر این نقارِ جوار، پنهان مانده

    پویردمرگ را می هنابی که کامالً ران هشود: یعنی همان بُعد سوژاین نقار آشکار می

                                                           
1. Attractor    
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شتود، نمیجویی و کیف بیمارگون اس.، تهدیدی برای مرد محسور که تجسم کامآنجازن تا 

شتود کته میگیرد  بُعدِ واصعی تهدید هنگامی آشکار می چون در چارچور یک فانتزی خاص صرار

که پیوندهای فضای فانتزی از طریتق فروپاشتی هیستتریک ، هنگامی«کنیممی گور»ما از فانتزی 

گس د  آنچه در زنِ افسونگر، واصعاً تهدیدآمیز اس.، این نیس. که او برای مردان مرگبتار می هم زا

کنتد کته کتامالً تقتدیر می بیمارگون و نار را عرضتهغیر ههس.، ب که این اس. که او نوعی سوژ

مترد بتاصی حل برای راه رسد، دونقطه میه این که زن ب  هنگامی (310 همان:) پویردخویش را می

زند و هوی. خودشیفته و خیتالی زن می هرد به سین، دس.ِ«کشدمی می ش دس. از»ماند: یا می

مپتُم ختود  هم ابت)شاهزمانِ زاهد و شهریار، هنگام کشتن زنان( یا با زن به یابدخویش را بازمی ستَ

زنتتدگی  دوم ه)مرح تت پتتویردمی (4)گونهشتتود و تقتتدیر ختتویش را در ژستتتی خودکشتتییکتتی می

 شهریار(       

ستوی سبب سرشت. افراطتی عشتقش بهوادس. که او را به هگویا در نظر شهریار، زن یک ابژ

ی لکتانتتوانیم بته داستتان چرخشتی جنستی، می هبودن رابطتبه ناممکنتوجه راند و با مرگ می

مه تک بترای  واد، همیشه مست زم بروز خطتری هبدهیم  ارتقای یک زن زمینی عادی به مقام ابژ

زن وجتود »نهایت. است.، زیترا درشتده بخشیدن به شیء، بته او محتولتجسم هاوس. که ومیف

(، مترد تنهتا XXI:1974 ) «نداردجنسی وجود  هگونه رابطحقیق. هی در»، لکانبه اعتقاد «  ندارد

زن در چتارچور  ببرد کتهکند و آن را پیش تحمل با یک زن برصرار ای صابلتواند رابطهمادامی می

در »یا مرد به صدای زن میتل بتورزد:  ؛(121: 3122)ژیژ،،  خیالِ بیمارگونه و نامعقول او وارد گردد

کند، نته آنچته می مورد مردان، این صدای زن اس. که بسیار اهمی. دارد؛ آنچه میل آنها را بیدار

دای اوست.  مت الً، اگتر گوید و لحتن و طنتین صتمی که به آن سخنای گوید، ب که شیوهزن می

کنتد، چته بستا  صدای متادرش بیتان هکند که صدایش، میل را دصیقاً به شیو مردی کسی را پیدا

اعتقاد عامه، فشار اجتماعی و اخالب رایج را نادیده بگیرد و از جستجوی زنی با تمام کیفیتاتی کته 

طور رایتج تهتور کته بتهعشق چنان دلیل کند  الزاماً نه به نظربود به دنبالش باشد، صرف آموخته

: 3136)فینتک،  «کنتد ورز را حفتظمیتل هجایگاه ستوژکه بتواند این تا- دلیل میلد، ب که بهشومی

شتود و بتا شتهریار وارد می هها در چتارچور خیتالِ بیمارگونتگفتن افسانه هبهانشهرزاد به (  323

عشتق  هتتوان ابتژد؛ بنتابراین شتهرزاد را میکنتمیگویی، نقش مادر را برای شهریار بازی داستان

های شتبانه، افستانه نایت« شتنیدن»غایب و شهریار نیتز بتا کامل دانس. که نه خاموش اس. نه 
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چرختد تتا شود و میل شهریار کالً حتول تقاضتای شتهرزاد میمیپیش به شهرزاد وابسته ازبیش

 کند  ورز را حفظمیل هبتواند همچنان جایگاه سوژ

 

 پریشیژوئیسانسِ منحرف و روان -3-7

نهایت. ناخوشتایند و صبل متع تق بته دیگتری است.، چیتزی بینگاهی که از هم ابنگاه شهریار، به

ها، معترفِ موصعیت.ِ شدنِ نگاهگونه منطبقی این اس. که اینلکانآور اس.  چرا؟ ماهراً پاسم شرم

)شتهریار( در  شتهرزاد( و عتارف متوکر) ، تفاوت میان عارف مانثلکانآدمِ منحرف اس.  به زعم 

آنکته است. و حال« ایهمهتتنته»فالوستی و واجد صسمی کیفِ غیر« مانث»جاس.  عارف همین

تجربته هتا کته بتر اثتر آن، عتارف بهپوشتیِ نگاهصسم همدصیقاً، متکی اس. به این « موکر» عارف

در خویشتتن دا بتا آن بنتدد کته ختمیچشتمی صتورت ا همان یابد که شهود وی از خدا بدرمی

نگترد، مطمئنتاً بایتد چشمِ اهل مراصبه با چشمی که خدا با آن بته او میکردن این نگرد: خ یمی

بتزرگ،  تطابق دیدگاه سوژه با نگتاه دیگتریِ(  این 147:1982 ) حاکی از ژوئیسانسِ منحرف باشد

هتای بنیتادین از ویژگی کنتد تتا یکتیمی کند، شتاید متا را صتادرمیکه مفهوم انحراف را تعریف 

مبتنتی « مردانته»حترافِ صورت مفهوم درآوریم: اگر انرا به« خواهیتمامی.»عم کرد ایدئولوژیکِ 

نگاهی اس. که دیگری از آن بته نگرد همان وژه از آن به دیگری میکه سکه دیدگاهیاس. بر این

گاهی کته شتهریار از آن بته که دید بارت اس. از این واصعی.نگرد، پس انحراف شهریار عخود می

 نگترد و فترد منحترفواسطه منطبق اس. بر نگاهی که دیگری به شهریار مینگرد، بیدیگری می

شرط را از جستم دیگتری وصیدبرداری بینشیند که حق بهرهمط قی می ه)شهریار( در موض  سوژ

 استتددل لکانآورد  می ابزاری برای ارضای خواس. خویش پایین هو او را تا حد ابژ کندمیغهب 

ای گیترد و مجتری ارادهمیصترار ابتزار اس. که در جایگتاه ابتژه« منحرف»کند این خود، فردِ می

)صربتانی او( است.   خورده دصیقاً همان دیگریشکاف هکه سوژحالیشود، درآیین میبن دگروبیماز

رستاندن بته دیگتری را صهتد کیف کند، ب کهنمی فرد منحرف در راستای لوت خودش فعالی.

)ژیتژ،،  کردن برای کیفِ دیگریجوید، در کارشدن میدس. او کیف را دصیقاً در این آل.دارد  

کوشتتد کیتتف و می« دیگتتری»خیتتال هستتتند کتته زادگتتان در ایتتن احتمتتادً م ک ( 201: 3122

ی دارد کته از هتانی دسترستجویی پنبته کیتف و کتام« دیگری»ها را بدزدد و این جویی آنکام

 ها بیرون اس.  دستر  آن
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کنتد  می)شاهزمان( فترب  پریش)شهریار( با موصعی. ذهنی روان موصعی. ذهنی فرد منحرف

آمیز در خدم. به دیگریِ بزرگنتد؛ تفاوتشتان ایتن است. کته هتدف دو گرفتار فعالیتی جنونهر

بتزرگ است.؛ یعنتی  جویی دیگتریِبُردن و کتام)زاهتدی( ج توگیری از کیتف فعالی. شتاهزمان

نهایت. بدهتد  دراش روی وصفتهصتورت توصتف فعالیت. بیترسد در که شاهزمان می« ایفاجعه»

 هتدف کتار)شهریار( دصیقاً بتا ایتن  که فرد منحرفآنجویی دیگری اس.، و حالو کام همان کیف

ع ت. همتین  بهکند  بزرگ را تضمین  دیگریِ« جوییخواس.ِ کام»کشد که کند و زنان را میمی

شتود: او فتر  را بتر ایتن پریش نمیفردِ روان هاس. که فرد منحرف هرگز دچار تردید ابدیِ ویژ

پتریش، دیگتر، فترد روانطرفکند  ازمی جویی دیگری کمکگوارد که فعالیتش به کیف و کاممی

: ایتن دیگتری )شتاهزمانِ زاهتد( اوست.« مکمل»عبارتی، جویی دیگری و بهکیف و کام هخود ابژ

خالف فرد منحرف که ابزار و آدت دس.ِ خن ایی است. کته بترای کند، برمیاس. که روی او کار 

   .کندمیدیگری کار 

« دیگتری»جویی فرد منحرف، یقینی فوری دارد که این فعالی.، در خدم. کیتف و کتام

انتهتا  )انحراف( و در کُشداز دیدن غالمان و همسرش، بالفاص ه آنها را میاس.  شاهزمان بعد

اش به انحراف کشیده شتود پریشیکند تا روانمی شهریار، مکث  پریشی()روان شودزاهد می

کشد و این کشتتن را تتا را می از بازگش. از پیش عفری. و عرو ، زن و غالمان خود و بعد

کنتد، تقتدیم دیگتری می)ابژه(  عنوان صربانیواص  بهدهد و این زنان را، درمیسال ادامه  سه

کند  وصتتی در خود، از تقاضای دیگری تبعی. هزند که با فعالی. زاهدانمی ولی شاهزمان زور

اس.، شهرزاد همچنان بته گوید که زاهد شدههشتم شهریار به شهرزاد میوچهلوشب یکهد

ی گزیتده، ولتی پ ه از انحتراف دور داند شهریار یککه میدهد، چرامی گویی خود ادامهصهه

 کند  مرح ه هم عبور پریشی اس. و باید از این روان ه هنوز در مرح

هتا کنند، حضتور آنمیبازی  شبارویکهز، نقشی مستقیم در غیره حضور عفری. و دیو و

عقالنتی وصتای ، در  هناپویر، در مقام چیزی بیرون از زنجیترتوان در مقام چیزی توضیحرا می

زادگتان، از دیتدار عفریت. و عترو ، م تک داد  بعدصانون نشان مکنی بیمقام امر واصعی، نام

کنند؛ ولی برای رهایی از بار گناه و جبران مافات جترأت آن را ندارنتد کته احسا ِ گناه می

یتاری شود و شهریار بته خاطر شاهزمان زاهد میهمینمستقیماً دس. به خودکشی بزنند، به

کنتد  می)کشتتن زنتان بعتد از تمتت  از آنتان( جبتران  احتترامنوعی صربانی آیینی توأم بتا 

جویی و کیتف همراه اس. کته متان  کتام« مادرانه»منی با برپاییِ ابر« آرمانمن»فروپاشیِ »
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را از طریتق اضتطرابی « ناکتامی اجتمتاعی»کند و شود ب که، برعکس، آن را تحمیل مینمی

 ( 332 همان:) «کندمیوت تمام تنبیه سوز، با خشون. و صساخودویرانگرانه و طاص.

 

 شهریار (1)شهرزاد سَنتُم -3-0

)و  )یتا مادرانته( شتهرزاد شهریار در مقابل روان زنانه هشهریار در مقابل شهرزاد؛ یعنی، روان مردان

دانتد کته ایتن تهدیتد بته عمتل گیترد، ولتی میدنیازاد( ژست. تهدیدکننتده می هروان خواهران

 ،است.یا مشتی نیست. کته دچتار وصفته شتده ژس. تهدیدکننده ضربه» لکانآید  به صول نمیدر

 (    116 :1964) «شود، تا متوصف شود و به حال تع یق درآیدمی گمان، حالتی اس. که گرفتهبی

شدن بنای ایدئولوژیک نقش دارد  ایدئولوژی را معمتودً صستمی گفتتار ت قتی سَنتُم در ساخته

بندی شکل خاص مفهتل هواسطشان بهبستنِ عناصری اس. که معنایزنجیرکنند که نوعی بهمی

گتردد، صستمی می )و گتاه متنتاصض( تعیتین یکدیگر با ع تل مخت تفبس. شدنشان به وو چف.

 نظر،بته .آوردصتورت تمتامیتی واحتد درمتیها را در میتدانی همگتن بهی( آنلکان)دال  «گاهگره»

شتهریار را آشتکار « ختواهیِتمامی. هراندحقیق.ِ واپس»نوع ی عنوان سَنتُم شهریار، هشهرزاد به

کنتتد، ب کتته نظتتام آن رودررو نمی« حقیقتت.»خواهی را بتتا کنتتد  همچنتتین منطتتق تمامیتت.نمی

 هجویی اب هانتشنی ِ کیف یا کتام هنمودنِ هستعنوان یک پیوند اجتماعی، با جداخواه را به تمامی.

 کند  میآن، منحل 

ای بتا هتم پیونتد ای برومتهساح. واصعی، نمادین و خیالی در ح قته ، سهلکان هدر نظری

تهی وستی  ح قه در فضای شود که این سهشخ  زمانی مکشوف می اند، کانون روانِخورده

برای شتهریار « سَنتُم»توان شهرزاد را در نقش   میسَنتُمح قه با هم تداخل کنند؛ یعنی در 

است.   ح قه از هتم گسستتهخاطر انحراف، این سه که به د، چراکرح قه تهور  در وسی سه

تو »گوید ای که به سوژه میکند، نقطهمیانسجام سوژه عمل گاه سَنتُم همچون آخرین تکیه

و آنچته بتدین « ژه بتیش از ختود اوست.آنچه در ستو»ای که نامر اس. به بُعدِ ، نقطه«آنی

 «   دداربیش از خویش دوستش می»اعتبار، او 

برند ناخودآگاه موجتودیتی فهمند: گمان میای متضاد میمفهوم ناخودآگاه را به شیوه معمودً

بداند )برای م تال  )خواهد(اش هی  نمیرانی، دربارهکار دفاعیِ واپسواس. که سوژه، به ع . ساز

ا تنهتا امیال نامشروع(  برعکس، ناخودآگاه را باید موجتودیتی محهتل دانست. کته انستجامش ر

اش آن است. کته شتناختی ایجتابیشترط هستی-کند میاسا  صسمی ندانستنِ خاص حفظ بر



 89-57، ص 2044تان، پاییز و زمس22پیاپی ،2 هدور،  6سال /نقد و نظریه ادبی عباس براری، علی صفایی، علیرضا نیکویی   34

 

ترین تعریتف که نباید به صالب کالم درآیتد  ایتن ابتتداییچیزی  -بماندناشده باصی نمادین چیزی

دارد کته ستوژه از حقیقتتی بنیتادین در بتار  آنجتا وجتودسَمپتُم اس.؛ تشکل خاص که تنهتا تا

مپتُم، ختود را محضش غافل باشد؛ بهخوی آنکه معنای آن درون عالم نمادین سوژه ادغام شود، ستَ

همتواره یتک « واصعیت.»به ذات ختود، یتا همتان « جهان»این اس. که  لکانکند  تز میمنحل 

سَمپتُم اس.؛ یعنی مبتنی بر فروبستگیِ یتک دال ک یتدی ختاص است.  ختود واصعیت. چیتزی 

باشتد، داشتته آنکه واصعی. وجود سداد در فرایند نمادپردازی  برای وعی اننیس. مگر تجسمی از ن

رفتته ها، رفتهافستانه« شتنیدن»شتهریار بتا   (30: 3122 ژ،،یت)ژ بمانتدچیزی بایتد ناگفتته بتاصی 

صرار نتوعی فراینتد آورد و بتدینمتییتاد ختود را بته  هگوشت« انسانی»هایی از زندگی پارهگسسته

نتار بته موجتودی  هیافتتجستد هتدریج وجتودش را از رانتگوراند که بهمیسر  را ازشدن سوژهباز

است.، « های مردیکی از سَمپتُم»ی که زن لکانگرداند و شهرزاد بر مبنای این تز دارای میل برمی

 او    « متمم ترکیبیِ»شود یابد؛ او عمالً سَنتُمِ شهریار میای میارزش غیرمنتظره

شوند که همچتون عترو  عفریت.، خودشتان نیتز می در مقاب ه با عفری. آگاهزادگان م ک

ها تست ی یابنتد و کتامالً توانند بر آنس. نیروهایی که نمیای در دصربانی تقدیر هستند، بازیچه

هتا را ی آنلکتانمی ی که به مفهتوم دصیتق پویرند، همان کردن به می شان میتقدیرشان را با وفا

که بته « ژس. تهی»نهای. نامی اس. برای این ، سوژه درلکانکند  برای یم« سوژه»تبدیل به 

 هواصعتیِ رانت ههستتپویریم، یعنتی همانشود، میکمک آن، ما آزادانه آنچه را به ما تحمیل می

ای بترای ایتن هتا ابتژهزادگان، آنشدنِ خیان.ِ همسرانِ م کدیگر، تا هنگام دیدهبیان مرگ  به 

هتا کردنتد  آنمیفتانتزی ایشتان ایفتا ها متکی بر نقشی بود که در فضای آن هبان بودند، جاذمرد

افستار »کردند که واصعاً شاهزاده با این توهم زندگی می سَمپتُم شاهزادگان بودند، اگرچه هر دو

ان نیتز ای برای خودشزادگان در مقاب ه با عفری.، ابژهکه م ک هنگامی«  ها را در دس. دارندآن

ی، لکتانبنتابراین از منظتر »شوند  ، یعنی سوژه می«سازندسوژه می»ها خودشان را ، آنشوندمی

صربتانی »یتک  هم ابتابژه است.، بهیک هم ابکردن خویش بهتجربه هدصیقاً همبست« شدنسوژه»

های فروشتیاعتبتاری محتض ج وهکته بتا آن متا بتا بیو این نامی اس. بترای نگاهی« بیچاره

 (   326 همان:) «شویمجه میمان مواخودشیفته
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 گیریهنتیج -4

صابتل  لکتان هبه نظریبا توجه زادگان م کهای حکای. دهد که بسیاری از گزارهمینتایج نشان 

زادگان، صسمی غ یتان تروماتیتکِ خوردن روان م کهمفالوسی و بر ه  دیدن صحنخوانش اس.

اثتر ماهر بهنجار را برآشتف. و برزد و جهانِ بههمنمادین را بر هامر واصعی، گردش امور در شبک

سامانی انداخ. و عمل جنسی غالمان بتا همستران آشور و بی هکامالً تهادفی در ورط همداخ 

زادگتان در داد  م تکباد زادگان همچون تجاوز امر واصعی، انسجامِ واصعی. ذهنی آنان را بر م ک

 روانی آموختند که بعتدتلحا  روحیشدند و به همسرانشان گرفتار هآشور ناشی از دیدن رابط

ایتن  هنگردنتد  نتیجت« فقتدان واصعیت.»پاشید، باید دچار تمامی فروبه آنکه عالم نمادینشان از

کترد و  گیرند: شاهزمان زهتد پیشتهراه متفاوت را در پیش می برادر دو آموزش این بود که دو

 پتریشداد که موصعیت. ذهنتی فترد روانی نشان کانلشهریار به کشتن زنان مشغول شد  نگاه 

دو گرفتتار فعتالیتی کترد  هترمی)شتهریار( فترب  )شاهزمان( با موصعی. ذهنتی فترد منحترف

 آمیز در خدم. به دیگریِ بزرگ بودند؛ تفاوتشان این بتود کته هتدف فعالیت. شتاهزمانجنون

)شتهریار(  و هدف فرد منحترف بزرگ اس.؛ جویی دیگریِبُردن و کام)زهد(، ج وگیری از کیف

ع . فرد منحرف دچار تردیتد ابتدیِ بزرگ بود  به همین  دیگریِ« جوییخواس.ِ کام»تضمین 

جویی گواش. که فعالیتش بته کیتف و کتامشد: او فر  را بر این میپریش نمیفرد روان هویژ

او بتود، « کمتلم»جویی دیگتری و کیف و کام هپریش، خود ابژکند  فرد روانمیدیگری کمک 

خالف فرد منحرف که ابزار و آدت دس.ِ خن ایی بود کرد، برمیاین دیگری بود که روی او کار 

 کرد می که برای دیگری کار

نگترد، واصعی.: دیدگاهی که شهریار از آن بته دیگتری میانحراف شهریار عبارت بود از این 

)شتهریار( در  نگترد و فترد منحترفیواسطه منطبق اس. بر نگاهی که دیگری به شهریار مبی

شترط را از جستم دیگتری غهتب وصیدبترداری بینشیند که حتق بهرهمط قی می هموض  سوژ

آورد  آنگتاه بتا حضتور متیابزاری، برای ارضای خواس. خویش پایین  هو او را تا حد ابژ کندمی

تِ نمتادین ج توه نمایتد  داد و توانس. از طریق خودِ صتورشهرزاد، امر واصعی برگش. و پاسم 

کرد  شهرزاد با پرهیز از منطتق میبود که شهریار باید آن را کشف  معرفتی در امر واصعی نهفته

، راه پرهیز از مواجهه با امر واصعی را به شهریار آموخت.  شتهرزاد «گفتنسخن»و با استفاده از 

گفتن داستان به نقتد کشتاند و شهریار را با « روانی»و « درونی»کاو، واصعی. همچون یک روان

حقیق. که ما در ناخودآگاهِ میل خویش همگی صاتل هستتیم و جنایتکتار واصعتی در اثبات این
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کنتد   گناهی شتهریار را اثبتاتاس.  شهرزاد در پی آن بود که بییافته تحقق « شهریار»شکل 

آن چیتزی « امورِ واصت  به یاری»یافته  شهرزاد تمام تالش شهرزاد چیزی نبود، جز توهم تحقق

زای گناه به فردی دیگتر در مقتام ستپر صورت یک فرافکنی توهماینغیرکه در« اثبات کرد»را 

 شده، عمالً گناهکارند  کرد که زنان کشتهماند؛ به عبارت دیگر شهرزاد اثبات میبال باصی 

 

 نوشتپی

 بته نیتز آن برجستتگی و شتودمی دوختته غیتره و مبتل بته روکتش آن در که درفش فروبردن نقطه -3

 و رؤیتا هایعرصته در کته اس. هاییگاهگره به نامر استعاره این لکان نظریه در  شودمی تعیین نحوهمین

 یتا انحنتا واستطهبه هتادال زنجیتره که ایدگمه یا نقطههمان بخشند؛میشکل روایات به غیره و روانکاوی

  (376: 3122 ژ،،یژ) کنندمی تعیین را مدلول خود، مسیر

 شتیء، شتخ ،) کته آنچته  یابدمی دس. رضای. به آن با  pulsion تکانه که اس. عام ی objet ابژه، -2

 از کته دارد چیتزی بر ددل. ابژه  کرد ت قی ابژه توانمی آورد،می فراهم را رضایتی یا لوت( غیره و حیوان

  اس. متفاوت سوژه

 کتار بته هتاییگره بیان برای لکان و فروید کاویروان در که «شانس» یا «بخ.» معنای به یونانی واژه -1

 نمتادین حوزه «خودکاریِ» لکان  آیندمی پیش اشزندگی وصای  و آدمی روان رویدادهای میان که رودمی

(automaton )پیشامدیِ» برابر در را» (contingency )اشتاره «طوخه  »دهدمی صرار واصعی امر با مواجهه 

    واصعی امر با مواجهه: واصعی امر بنیادبخ. و تهادفی حال. به دارد

 برستند، پایان به خوشیبه باید هاصهه کهآنجاییاز ولی شود، منتهی خودکشی به باید شهریار سرانجامِ -4

      خوردمی رصم خوش پایان این خانواده، تشکیل با

1- Sinthome، را کستی یتا چیتزهی  و است. پردافعته لتوتی گواه که خاموش، یا مخوف جسمانی نشانه 

 تحتول سیر در لکان  ندارد وجود سَمپتُم ارتباطیِ تنمادین وجه سَنتُم در اعتبار، بدین و کندنمی مظهری.

مپتُم اش،نظتتری نتُم منزلتتهبه را ستتَ نتُم  کتترد بتتازخوانی ستتَ مپتُم بتتا ستتَ مپتُم کنتتد،می فتترب ستتَ  پیتتام ستتَ

 واستطه،بی کته معناست.بی موجتودیتی سَتنتُم امتا شتودمی معنتا تأویتل بتا که اس. ایشدهرمزگواری

     کندمی بدل کیف به را معنا خود یعنی «معنا در کیف» یعنی کند،می ایجاد ژوئیسانس

 

 منابع

  «لکتانگویی شهرزاد از منظر روانشناستی ژا، های صههناگفته  »3136صدرایی، ر  و پور، آ  ابراهیمی

  32-3: (11) پژوهشی زبان و ادر فارسی، ع می هه نامف

 م  جعفری، تهران: صقنو    هترجم و امر سیاسی، لکان  3132استاوراکاکیس، ی  
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 تهران: سروش   ر  خرمشاهی هترجم عرفان و ف سفه،  3167استیس، و  ت  

 تهران: فراز   شب،بوطیقای نو و هزارویک  3137اسحاصیان، ج  

 ،زبتان و ادر پارستی هفهت نام  «لکتانکاوی روان هنقد شعر زمستان از منظر نظری  »3122ح  ، دهنایپ
(42) :47-26  

 تهران: هرمس  هزارویک شب،  3121تسوجی، ع  

پتژوهش ادبیتات معاصتر   «پریشی رمان بتوف کتوری روانلکانخوانش   »3132حیدری، ف  و فرد، م  
  73-41: (2) جهان،

  «کتتاوی بتتر شتتعر هم تت. شتتام ونقتتد روان  »3122دی، ف  و یزدخواستتتی، ح  دزفولیتتان، ، ؛ مولتتو

  62-73: (3) پژوهی،ادر

: 22، ارغنتونم  فرهتادپور،  هترجم « رونداند به خطا میچگونه آنان که گول نخورده»  3122ژیژ،، ا  

376- 332    

 داد نو  و ص  نجفی، تهران: رخ  م  اسالمی هترجم کژ نگریستن،  3122 ژیژ،، ا  

 سوم   هزنجان: هزار  ف  محمدی هترجم از نشانگان خود لوت ببرید،  3131ژیژ،، ا  

 تهران: چاپ و نشر نظر   کاوی و ادبیات و هنر؛ از فروید تا ژا، دریدا،روان  3131شریع. کاشانی، ع  

نقتد و   «رپستند پریچهتخوانش لکتانی رمتان عامه  »3136صدیقی، م  و خجسته، ف   ؛صابری، ف  ن 

  331-31: (3)ادبی،  هنظری

جستتارهای   «لکتانژ،  هاسا  نظریتح یل انقالر روحی سنایی بر»  3122فرضی،    و زرصانی، م  
  330-26: (377) ادبی،

  16-33  چشمهتهران:   پورش  وصفی هترجم ت ی از تهاویر شکسته،  «ضمیر ناخودآگاه  »3131فروید، ز  

 تهران: صقنو    ع  جعفریم   هترجم ی بین زبان و ژوئیسانس،لکان هسوژ  3136فینک، ر  

 تهران: پندار تابان   ص  راستگار هترجم اضطرار: دفتر دوم: بازبینی وض  ابژه،الف  3136 ، ژ لکان

 تهران: پندار تابان   ص  راستگار هترجم ،a ههای ابژاضطرار: دفتر سوم: شکلر  3136 ، ژ لکان

 تهران: حرفه نویسنده   خواها  کیانی ه، ترجممن هآموز  3132، ژ  لکان

 تهران: تو     ج  ستاری هترجم های پریوار،زبان رمزی صهه  3127لوف ر ددشو، م  

تهتران: روشتنگران و   م  صتدرزاده هترجمت های پریتان،ها: زن در افستانهپریانه  3136لوئیز ف  ف ، م  

 مطالعات زنان  

نقتد و   «لکتانخوانش شعر مرگ ناصری از منظر   »3131دارلو، م  ع  ع  و خزانهتس یمی،  ؛مرادی، ن 
  343-323: (7) ادبی، هنظری

 تهران: صقنو    م  ع  جعفری و م  ا  طاهائی هترجم ،لکانژا،   3122هومر، ش  

        تهران: امیرکبیر   ا  صارمی هترجم هایش،انسان و سمبول  3113یونگ، ،  گ  
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