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امپراتوري اسطوره ها کنايه از دنياي نمادين ادبيات مدرن ايران است. فضايي 
نمادين که اسطوره هاي کهن ايراني را به  شکلي مدرن، درون خود بازتوليد 
نامطلوب  بازنمايي  نحوة  مطالعة  کتاب،  اين  در  اصلي  کرده است. مسئلة 
)خودآگاهانه و ناخودآگاهانه(  از غرب، به مثابة ابژة بيگانه، در فرهنگ ادبي 
ايران، با رويکرد روانکاوي فرهنگي است. در واقع هدف از اين نوشتار 
ارائة تحليلي روانکاوانه از »تصوير غرب در گفتمان ادبي ايران« در دورة 
و  )نشانه ها  زباني  عناصر  اين رويکرد،  در  است.  ـ 1356  تاريخي 1332 ـ
نظام داللتي، نمادها و استعاره ها( از طريق روانکاوي نشانه شناختي، تحليل 
و نحوة بازنمايي غرب در گفتمان ادبي بررسي مي شود. در اين جا ساختار 
نشانه شناختي و معنايي زبان ادبي برجسته مي شود تا از طريق تحليل آن به 
هدف مهم تري در شناخت عناصر بيگانه ستيزي پنهان و ناخودآگاهانه در 
فرهنگ مدرن ايران نائل شويم. زبان پيوند تنگاتنگي با ميل سياسي )ميل 
به اعمال قدرت و ميل به مقاومت در برابر اعمال قدرت(، ايدئولوژي و 
قدرت دارد، پس الزم است از طريق چنين مطالعاتي در عرصة فرهنگي، و 
از طريق تحليل زبان نمادين و استعاره اي فرهنگ معاصر، به زبان به عنوان 

امري سياسي تأکيد شود.

مقدمه
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در اين اثر، واژة گفتمان، به گونه اي مترادف و هم معنا با واژگان سخن، 
است.  رفته  به  کار  گفتاري  کردار  و  ـ گفتار  کنش  زبان،  متن،  گفتار،  نظِمِ 
مثابة کردار اجتماعي است، کرداري اجتماعي که  به  گفتمان، کاربرد زبان 
رابطه اي ديالکتيك با ابعاد اجتماعي ديگر دارد. گفتمان هم سازنده و هم 
برساخته است. و نه تنها در بازتوليد ساختارهاي اجتماعي دخيل است، بلکه 
منعکس کنندة آن نيز، به شمار مي آيد. در اين جا، منظور اصلي از گفتمان به 
شيوه اي از متن و گفتار باز مي گردد که از زاوية ديدي خاص به تجربيات ما 
معنا دهد. گفتمان در خأل توليد نمي گردد، بلکه در فضايي از باورها و معاني 
نظام مند و در بستر فرهنگ جامعه شکل مي گيرد. در اين کتاب کاربرد زبان، 

متن و گفتار تحت عنوان گفتمان مورد بررسي قرار مي گيرد.
رويکرد اصلي در اين مطالعه به بحث هايي در زمينة مطالعات روانکاوي 
با اين رويکرد ما به تحليل معاني ناخودآگاهانه و  فرهنگي برمي گردد.)1( 
بيگانه«، در  »ابژه اي  منزلة  به  به غرب،  نسبت  گونه هاي مختلف احساس 
بارة  در  نظريه اي  عنوان  به  روانکاوي  مي پردازيم.  ادبي  گفتمان  و  متن 
ما  اين که  براي  دارد  مفيدي  ناخودآگاه فردي و جمعي، بحث هاي  ضمير 
را به اهميت معاني پنهان درون نمادها و استعارهاي ادبي آگاه کند. براي 
مطالعه اي نظام مند در حوزة فرهنگي ـ گفتماني، آن هم به روش روانکاوانه، 
نياز به مواد تحليل، يعني سخن ها، متون و ديگر کاربردهاي زبان، و ابزار 
ابزار و فنون  براي تحليل، است.  تحليل، يعني روش ها و اطالعات الزم 
تحليل متن و گفتمان ادبي در نوشتار حاضر، شامل نظريه هاي روانکاوي، 
اسطوره شناسي،  گفتمان،  نظريه هاي  انتقادي،  زبان شناسي  نشانه شناسي، 
روان شناسي  جامعه شناسي،  نظريات  داستان،  در  روايت شناسي  ادبي،  نقد 
اجتماعي و از اين قبيل نظريه ها و فنون است که مي تواند در تحليل متن و 
گفتمان، به عنوان ابزاري مؤثر مورد استفاده قرار گيرد. در اين ميان، تمرکز 
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ـ 1356 به عنوان »اليه اي فرهنگي« از  اين نوشتار بر گفتمان ادبي 1332 ـ
»کاربرد زبان« در فرهنگ مدرن ايران است.

پيدا  افزايش  ايران  در  شاه  محمدرضا  قدرت   ،1332 سال  کودتاي  با 
 ،1350 دهة  دوم  نيمة  تا   1330 دهة  اول  نيمة  از  که  گونه اي  به  کرد؛ 
گرفت.  شکل  ايران  سياست  عرصة  در  هژمونيك  قدرت  نظام  به تدريج، 
قدرتي که مهم ترين ويژگي و ماهيت آن، سياست زدايي از عرصة سياست 
و غيرسياسي کردن جامعة ايران در آن روزگار بود. در واقع، قدرت هژمون 
پهلوي، از طريق سرکوب ميل سياسي نيروهاي اجتماعي، فضاي رسمي 
بروز  از  مانع  که  کرد  تبديل  بسته  و  محافظه کارانه  فضايي  به  را  سياست 
خواسته  هاي سياسي نيروهاي اجتماعي »مخالف وضع موجود« در عرصة 
يعني  غير سياسي،  فرهنگي  فضاي  اين وضعيت،  در  شد.  سياست  رسمي 
به خصوص  و  ادبيات  و  هنر  اجتماعي همچون عرصة  نمادين  حوزه هاي 
از مهم ترين حوزه هاي  مجالت »ادبي ـ  هنري« دهة 1340، تبديل به يکي 
ضد نظام قدرت و مقاومت در برابر وضعيت سرکوب شد. در واقع، زبان 
نزد بسياري از نويسندگان و شاعران اين دورة تاريخي، تبديل به سالحي 
شد تا با زباني نمادين، استعاره اي و تمثيلي به مخالفت با وضعيت موجود 
منزلة صداي جامعه و صداي  به  آنان  زبان  ادعا مي کردند که  برخيزند و 
نيروهاي اجتماعي سرکوب شده  و خاموش آن روزگار است. همين تعهد 
بود که گفتمان ادبي متعهد را شکل داد. اين گفتمان ادبي، درون شبکه هاي 
اجتماعي نويسندگان و شاعران مخالف وضع موجود، و از طريق مجالت 
بازتوليد  ادبي،  همکاري هاي  و  ادبي  آثار  توليد  شبکه هاي  و  ادبي ـ  هنري 
مي شد. اين ميل به مقاومت و ميل به مخالفت با وضعيت موجود که به 
سبب سرکوب از حوزه هاي سياسي به حوزه هاي نمادين ميل کرده بود، به 

روشني در »گفتمان ادبي متعهد« قابل بازيابي و شناسايي است.
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متن ادبي مناسب ترين متن براي بازيابي ويژگي هاي »ناخودآگاه جمعي« 
در روانکاوي فرهنگي است. بدين معنا که متن ادبي به تحليلگر کمك مي کند 
تا از طريق ويژگي هاي نهفته در متن ادبي، به وضعيت هاي ناخودآگاهي 
جمعي در فرهنگ جديد ايران نفوذ کند. متن ادبي، کليد ورود به ناخودآگاه 
جمعي است. در اين نوع از متن، زبان خودبخود برجسته مي شود، چرا که 
متن ادبي، فن کاربرد زبان و آرايه هاي ادبي در متن است. به قول جاناتان 
برجسته  را  زبان  که خودِ  است  زباني  »ادبيات  ادبي:  نظرية  کتاب  در  کالر، 
مي کند: سبب مي شود غريب شود، آن را به رخ مي کشد ــ ‘نگاه کن! من 
زبانم!’ ــ طوري که نمي شود فراموش کنيد که با زباني سر و کار داريد که 
به طرقي عجيب شکل داده شده است.«)2( ادبيات، به دليل سر و کار داشتن 
با »نماد« و »استعاره«، به منزلة زباني نمادين و استعاري، بستري مناسب 
براي ورود به دنياي ناخودآگاه به شمار مي آيد، چرا که نمادها و استعاره ها 
در نظريه هاي روانکاوي، کليد ورود به ناخودآگاه و سطح پنهان است. در 
اين نوشتار، ادبيات موضوع شناخت وضعيت هاي ناخودآگاهي جمعي در 
برخورد با غرب در فرهنگ ايران است و ادبيات موضوع دانش و شناخت 
ما از نحوة بازنمايي هاي جمعي از غرب است؛ و به ما اين امکان را مي دهد 
ادبي  فرهنگ  ناخودآگاهي  در  بيگانه ستيزي  عناصر  بازيابي  طريق  از  که 
ـ  سياسي داشته  نگاهي ژرف نگرانه نسبت به اين مسئلة فرهنگي ـ  اجتماعي 

باشيم.
است.  رفته  کار  به   »بينامتني«  تحليل  روش  ادبي،  گفتمان  تحليل  در 
تحليل بينامتني، مناسب ترين تحليل براي بررسي نظم هاي گفتماني در يك 
مقطع تاريخي مشخص و در بستر جامعة معين، است. به قول فرکالف: 
به  گفتمان  نظم هاي  از  چگونه  متون  که  مي دهد  نشان  بينامتني  »تحليل 
نحوي گزينش گرانه استفاده مي کنند... تحليل بينامتني ما را متوجه اين نکته 
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مي سازد که متن ها وابستة تاريخ و جامعه اند، بدين معني که تاريخ و جامعه 
منابعي هستند که تحليل بينامتني را در نظم هاي گفتمان ممکن مي سازد.«)3( 
در واقع نظام  معنايي مشترک و بينامتني در متن هاي ادبي، اعم از داستان، 

رمان و شعر، کليد اصلي ما در بررسي مسئلة بازنمايي از غرب است.
تذکر اين نکته الزم است که منظور از به کارگيري مفاهيم و اصطالحاتي 
از قبيل »بازتعريف«، »بازنمايي« و »بازتوليد«، نشان دادن خالقيت فعاالن 
ادبي است که خالقانه، درون ساختارهاي فرهنگي کهن الگويي و بينا نسلي 
جامعه دست به کنش مي زنند و فرهنگ از پيش ساخته را دوباره بازسازي 
و بازتوليد مي کنند و دائم اين فرايند بازتوليد، در شبکه ها ي کنش بينافردي 
و جمعي، تداوم مي يابد. منظور از کاربرد »کهن الگو ها«، نظام معنايي زباني 
غيرمادي(  و  )مادي  ساختارهاي  دادن  نشان  نيز،  فرهنگي  سرمايه هاي  و 
هدف  اين جا،  در  است.  سوژگي  و  کنش  فضاي  در  از پيش تعيين شده 
اين  جايگاه  که  است  گونه اي  به  ساختار،  و  سوژه  دوگانگي  بين  پيوند 
يك  در  دوگانگي  اين  نمايش  امکان  ضمن  در  و  متمايز  يکديگر  از  دو 
بافت به  هم پيوسته فراهم گردد. الزم به گفتن است که کهن الگو ها صرفًا 
پديده هاي  و  اجتماعي  نهادهاي  بلکه  نيست،  فرهنگي  کالن  پديده هاي 
هويتي جمعِي تداوم يافته در بستر تاريخ نيز، به شمار مي رود. کهن الگوها، 
به منزلة ساختارهاي از پيش تعيين شدة خودآگاهانه و ناخودآگاهانة جمعي 
براي کنش، در نظر گرفته شده است؛ ساختارهايي که سوژه از طريق عنصر 
خالقيت و در شبکه اي متقابل از کنش و واکنش با سوژه هاي ديگر، آن را 

بازتوليد مي کند.
نظريه هاي  کاربرد  به  بيش تر  نوشتار  اين  محدوديت هاي  و  موانع 
روانکاوي،  دعاوي محوري  از  بسياري  اين که  مثاًل  برمي گردد.  روانکاوي 
تا امروز ناآزموده مانده است. پوزيتيويست ها بر اين نظرند که روانکاوي 
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بيش تر با مذهب قرابت دارد تا با علم، چرا که مفاهيم اصلي آن، از جمله 
آشتي  سر  تجربي  مشاهدة  با  هميشه  جمعي،  و  فردي  ناخودآگاه  ضمير 
ندارند. همچنين، نظرية روانکاوي، زبان مخصوص به خودش را دارد و 
آموختن اين زبان خاص به سال ها مطالعه نياز دارد، لذا درک متونش براي 
کساني که خارج از حيطة آن قرار دارند مي تواند فوق العاده دشوار باشد. 
مردم،  که  مي کند  پيشيني عمل  باور  اين  با  روانکاوي  نظرية  اين که،  يا  و 
سرکوب شده، روان نژند، بيمار و غيره هستند. اين نگرش لجوجانه، تار و 
بدبينانه، به  کار بستن اين نظريه را در زمينه اي متفاوت براي درک جنبه هاي 
خالقانه با دشواري روبرو مي سازد، چرا که اين نگارنده، هرگز به دنبال 
روش  برعکس،  و  نيست  روان نژندي جمعي  يا  اجتماعي  بيماري  کشف 
روانکاوانه را براي کند و کاو و کاوش در ناخودآگاه جمعي و روان جمعي 
عرصة  در  را  از غرب  بازنمايي  تا  گرفته  به خدمت  ايران  مدرن  فرهنگ 
فرهنگ ملي مطالعه کند. عناصري که به  هيچ  وجه روان نژندي و بيماري 
به حساب نمي آيند، بلکه برعکس، اين عناصر به مثابة خالقيت سوژه هاي 
جمعي در نظر گرفته شده است؛ و نگارنده در اين جا، بيش تر جنبه ها و 
ويژگي هاي خالقانة سوژه هاي جمعي در بازسازي روايت بينانسلي جدال 

با غرب در ايران معاصر را، نشان داده است.)4(
مفاهيم اصلي در اين نوشتار عبارتند از: گفتمان، زبان و بازنمايي ابژة 
اين  ارتباط  مي تواند  که  است  مناسب  نظريه اي  روانکاوي،  نظرية  بيگانه. 
مفاهيم را توضيح دهد. در نوشتار موجود، افق تازه اي نسبت به افول و 
امر  که  معنا  بدين  مي شود.  اخذ  سياسي،  و  اجتماعي  گفتمان هاي  ظهور 
ـ گوتاري معناي تازه اي  سياسي در پرتِو نظريات پسافرويدي الکان و دلوز
پيدا مي کند و در مفهوم ميل )يکي از بنيادي ترين مفاهيم حوزة روانکاوي( 
بلکه  نيست،  قدرت  عرصة  سياست  که  معنا  بدين  مي شود.)5(  بازتعريف 
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عرصة ميل است و قدرت نظم دهنده به ميل هاي جمعي است. ميل، نيرويي 
اثباتي است که قدرت از طريق سرکوب به آن نظم مي دهد؛ و در عين حال 
ميل نيز، در حرکت به سوي شدن است. در اين اثر، منظور از ميل سياسي 
همان ميل به مقاومت در برابر وضعيت سرکوب است، که از طريق فرهنگ 
مقاومت نمادين، در برابر فرهنگ رسمي و گفتمان سياسي حکومت، به 
ظهور مي رسد. بدين معنا که ميل سياسي نيروهاي اجتماعي سرکوب شده، 
از طريق کاربرد امر زباني و فرهنگي، تبديل به نيرويي اثباتي مي شود که 
امر سياسي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. در واقع، کاربرد مفهوم ميل، 
افول گفتمان ها را  امکان مطالعة پويايي هاي فرهنگي ـ گفتماني و ظهور و 
داده است. همچنين ميل سياسي را بايد اين گونه تعريف کرد: ميل سياسي 
همان نيروي اعمال قدرت و نيروي مقاومت در برابر قدرت، يا به عبارت 
در سال هاي  واقع،  در  است.  مقاومت  به  ميل  و  قدرت  اعمال  ميل  بهتر، 
بوده  قدرت  اعمال  ميل  از  بازنمايي کننده  قدرت  گفتمان  ـ 1356،  1332ـ
اجتماعي  نيروهاي  مقاومت  به  ميل  نيز،  قدرت  گفتمان هاي ضد  و  است 
سرکوب شده است که در پي سياست زدايي از عرصة رسمي سياست توسط 
جامعة  فرهنگي  در سطح  شده  غيرسياسي  فضاي  در  و  پهلوي  حکومت 
ايران آن روزگار بازتوليد شده است. ميل، در فرايند »شدن« است که به 
نيرويي سياسي تبديل مي شود. همچنين، سوژة گفتمان در شبکه هاي جمعي 
ميل، از طريق ميل به قدرت و ميل به چيزها، درون روابط نظام مندي از 
قدرت وارد مي شود؛ و بدين شکل، سياست و امر سياسي معنا پيدا مي کند. 
ميل  و  قدرت  اعمال  به  ميل  با  زبان  داللتي  نظام  و  زبان  ميان،  اين  در 
امر سياسي  به  تبديل  زبان  پيوند مي خورد و  برابر قدرت  مقاومت در  به 
مي شود. به  طوري  که زبان، در جايگاه بيان ميل به اعمال قدرت و ميل به 
مقاومت قرار مي گيرد و ساختارمندي به ميل است که به عنصري بااهميت 
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و کليدي در حوزة روانکاوي تبديل مي شود. ميل، يا به بيان دقيق تر ميل  
سياسي، از طريق زبان و نظام داللتي و معنايي آن، يعني گفتمان ، به عرصة 
قدرت سياسي )قدرت متمرکز در متن جامعه يا همان حکومت( و قدرت 
اجتماعي )قدرت پراکنده در سطح جامعه و بين نيروهاي اجتماعي( راه 
پيدا مي کند. مفاهيم زبان و گفتمان، به دليل بازنمايي از ميل به مقاومت 
نيروهاي اجتماعي )ميل سياسي( در عرصة جامعه، و روابط نظام مند قدرت 
است که در اين جا اهميت پيدا مي کنند )البته، عالوه بر اين، زبان و گفتمان 
در اين اثر، گنجينه اي از نمادها، نشانه ها و استعاره هايي است که در تحليل 
روانکاوانه کليد ورود به ضمير ناخودآگاه فردي و جمعي است(. )6( زبان 
و گفتمان، در دو جهِت متقابل، به روابط نظام مند قدرت شکل مي دهد: 
يکي اين که، در جهِت اعمال قدرت سرکوب کننده، يعني به منزلة خشونتي 
نمادين، به کار مي رود؛ و ديگر اين که، به گونه اي واکنشي، به عنوان ابزار 

مقاومت در برابر نظام قدرت، مورد استفاده قرار مي گيرد.
سياسي  ميل  با  آن  ارتباط  و  ناخودآگاه  ضمير  به  ديگر  مهم  مسئلة 
از ميل هاي  برمي گردد. همان گونه که اشاره شد ميل سياسي در شبکه اي 
جمعي و روابط نظام مند قدرت، بنياد سياست را به  وجود مي آورد، بنيادي 
که  زماني  مي پردازد.  قدرت  برابر  در  مقاومت  يا  قدرت  اعمال  به  يا  که 
ميل سوژه هاي اجتماعي سرکوب شود، ناخودآگاه سوژه معنا پيدا مي کند 
و سوژة سرکوب يافته، در برابر اين وضعيت نامطلوب دست به مقاومت 
مقاومت  از  شبکه اي  بازتوليد  آن،  به  ممکن  واکنش هاي  از  يکي  مي زند. 
است. در واقع اين ميل سياسي وارد حوزه اي نمادين و استعاره اي مي شود 
تا در برابر وضعيت نامطلوب، امکان مقاومت و محافظت از خود را داشته 
باشد و گروه هاي مخالف وضع موجود، از طريق گريزگاه هاي فرهنگي، 
يعني فضاهاي نمادين و استعاره اي، به ايجاد شبکه اي از مقاومت جمعي و 
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بازتوليد فرهنگ مقاومت مي پردازند. مسئلة اساسي اين است که اين ميل 
طريق  از  شده،  رانده  ناخودآگاه جمعي)7( پس  به ضمير  که  سرکوب شده 
و  جامعه  ناخودآگاه  نماد  فرهنگ  اين  مي شود.  متجلي  مقاومت  فرهنگ 
متعهد،  ادبي  گفتمان  در  کند و کاو  با  که  است  آن  پنهان  و  زيرين  سطح 
به منزلة بخشي از اين فرهنگ مقاومت، مي توان به شناختي از آن سطح 
زيرين و پنهان رسيد. بايد توجه داشت که، به دليل شرايط سرکوب، افراد 
و گروه هاي مخالف وضع موجود با پناه بردن به حوزه هاي استعاري تر، مثل 
فعاليت هاي ادبي و هنري که حوزه هايي کم تر سياسي به  حساب مي آمد، 
اين که  براي تعريف خويشتن خويش داشتند. به خصوص  فضاي مناسبي 
ادبيات اين دوره، که با مخاطب عام سر و کار داشت، حوزه  اي بود که ميل 
سياسي سرکوب شدة نيروهاي اجتماعي را در خود منعکس ساخته است. 
)عرصة  بيش تر سرکوب شده  از عرصه هاي  ميل سياسي  اين  در حقيقت، 
ادبي و هنري و  )فعاليت هاي  به عرصه هاي کم تر سرکوب شده  سياست( 
مذهبي( وارد شد، که گفتمان ادبي و متن هاي ادبي يکي از اين عرصه ها در 

سال هاي پس از 1332 بود.)8(
به  ميل  سياسي سرکوب شده،  ميل  مفاهيم  از  بهره گيري  با  اين جا،  در 
مقاومت، فرهنگ مقاومت، گفتمان ضد قدرت، کهن الگو و ضمير ناخودآگاه 
جمعي، جنبه هاي آشکار و پنهان، يا خودآگاهانه و ناخودآگاهانة بازنمايي 
ـ 1356 مورد تحليل روانکاوانه  از غرب، در گفتمان ادبي سال هاي 1332 ـ
قرار گرفته است. در روانکاوي گفتمان ادبي متعهد، نحوة بازنمايي از بيگانه 
و بازنمايي از قدرت، راهنماي اصلي شناخت عناصر بيگانه ستيزي است. 
بازنمايي از بيگانه، اين حقيقت را بازگو مي کند که ايرانيان از غرب چگونه 
تصويري دارند. بدين معنا که روانکاوي گفتمان ادبي متعهد نشان مي دهد 
که چه تصاوير خودآگاه و ناخودآگاهي از غرب در نظام معنايي و جهان 
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نمادين فرهنگ جامعة ايران، بازتوليد شده است و در ناخودآگاه جمعي 
ايرانيان چه احساسي نسبت به غرب وجود دارد.

يادداشت ها
1. براي اطالع بيش تر از اين روش، رجوع شود به فصل »مطالعة روانکاوانة فرهنگ چگونه انجام 
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2. کالر )1382: 41(.

3. فرکالف )1379: 132(.
4. براي اطالع بيش تر از انتقادات موجود به روانکاوي رجوع شود به اسميت )1383: 8- 336(.

5. رجوع شود به پيتون )1383(.
6. در بارة تجلي ناخودآگاه در زبان و امر زباني )مثاًل زبان رؤياها، ادبيات، لطيفه هاي روزمره، هنر 
و...( رجوع شود به روانکاوي فرويدي و الکاني در آثار زير: آسابرگر )1382: 130-99(؛ 
ياوري  )1383: 65-208(؛  ايگلتون  )1372(؛  رايت  )1384: 8-173(؛  ويدوسون  و  سلدن 

)1374: 8-57(؛ بشيريه )1378: 135(؛ و ايستوپ )1382(.
که هستي  است  معتقد  و وجود خودآگاه،  ناخودآگاه  به هستي  روان  تقسيم بندي  با  يونگ،   .7
ناخودآگاه را مي توان در دو سطح ضمير ناخودآگاه فردي و ضمير ناخودآگاه جمعي بازيابي 
کرد. همچنين، وي معتقد است که، در جوامع مدرن، انسان ها به انسان توده اي تغيير حالت 
مي دهند و روان توده اي يا روان جمعي شاخصة مهم جوامع مدرن است، که آن را روح 
جمعي زمانه مي داند. از نظر يونگ، اين روح جمعي و ضمير ناخودآگاه جمعي، مي تواند 
در بسترها و دوره هاي تاريخي خاص، شکل و حالت خاصي به خود بگيرد که مرتبط با 
زمان هاي خاص و تاريخي است. همچنين، يونگ بر اين نظر است که، اين ضمير ناخودآگاه 
يونگ،  دارد.  به گونة عام بشري، وجود  نژاد و حتي  قبيله، ملت،  جمعي در سطح گروه، 
کهن الگوها را نمودي از اين روح جمعي مي داند و معتقد است که کهن الگوها راه ورود به 

ضمير ناخودآگاه جمعي است. در اين مورد، رجوع شود به اوداينيك )1379(.
در  و  است  سياسي سرکوب شده  ميل  همين  اصلي  محصول  قدرت،  ناخودآگاه ضد  8 . ضمير 
از  اجتماعي مستقل  نيروهاي  بروز و ظهور هويت  براي  جامعه اي که سرکوب سياسي مجالي 
قدرت سياسي را نمي دهد و آن را سرکوب يا مجبور به سکوت مي کند، اين هويت راه و مسير 
متفاوتي پيدا مي کند تا خود را نمايان کند. ادبيات و گفتمان ادبي، به خصوص شعر و داستان، 
جايگاه خاصي در نماياندن و تعريف اين هويت سرکوب شده و پنهان دارد. به اين علت که حوزة 
ادبيات، حوزة زبان استعاري و مجازي است و امکان استتار و پوشش هويت و ميل سياسي را 

در شرايط سرکوب مي دهد.



پردة اول: شب و سياهي غروب

گجه دور، باخ گجه دور / هست شب، آري شب )ترجمة ترکي شعر 
نيما يوشيج()1(

يك روز در جلسه ديکته آقاي بهرنگ وارد کالس شد و بدون اين که 
چيزي بگويد گچ را برداشت و يك شعرمانندي زير هم نوشت. به اين 
عنوان: »هست شب.« ما اصاًل سر در نياورديم که چه دارد مي نويسد. شعر 
را نوشتيم. سپس معني شعر را برايمان شرح داد. چه شعر خوبي! هر يك 
اين »هست  بودند  اشعار خريده  براي  دفتري  از دوستان همکالسانمان 
به  هم مي رسيد و دست  بوديم. دو دوست که  ياد گرفته  شب« را همه 

مي داد. اين شعر سر زبانش بود. )عزت داللي، شاگرد صمد بهرنگي()2(
بودند  لندن وارد شده  از  تازه  انگلیسي که  عصر يك عده  آن روز 
انگليسي  به  تو  مي خواهم  مي آمدند...  مدرسه  به  مدرسه،  ديدار  براي 
نوبت  اما  بخواني...  برايشان  را  کيپلينك  »اگر«  بگويي و شعر  خيرمقدم 
شعرخواني زري که رسيد، به جاي شعر »اگر« شعر »کوري سامسون« اثر 
ميلتون، خودبخود بر زبانش آمد: »تاريك! تاريك! تاريك! / در گرما گرم 

درخشش نيمروز!« )سووشون، سيمين دانشور()3(

1. روانكاوي »شب« و فضاي گفتمان ادبي
برخوردار است  فراگير  نشانه اي  از  بعد  به  ادبي سال هاي دهة 1330  زبان 
که ما آن را »شب« مي ناميم. در اين جا، منظور از نشانة شب، دال هايي مثل 
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شب، غروب، تاريکي، تيرگي، سياهي، عصر، و مانند اين هاست. نشانة شب، 
در ناخودآگاه متن، بازتوليد کننده و تداعي گر ابژة وحشت است. يونگ در 
مقام روانکاو، در بارة رابطة بين نشانة شب و معناي وحشت نهفتة آن در 
ناخودآگاه جمعي بحث جالبي دارد. اين مطلب را اوداينيك اين گونه بيان 
مي کند: »از ديد يونگ درست است که برخي از نسبت هايي که مردم به رنگ 
سياه مي دهند ريشه در فرهنگ آن ها يا به الية نژادي يا گروهي ناخودآگاهي 
جمعي مربوط است ولي او اصرار دارد که همة مردم جهان سايه را سياه 
مي دانند که اين خود ريشه در تجربه هاي مشترک نژاد بشر دارد. براي نمونه، 
فرا رسيدن شب از زمان هاي بسيار دور موجب ترس بشر شده و او را به 
جستجوي امنيت واداشته است.«)4( همان گونه که شب در ناخودآگاه جمعي 
عنوان  به  نيز  ادبي  متن  پنهان  اليه هاي  در  است،  هراس  و  نشانة وحشت 

نشانه اي از ابژة وحشت تداعي مي کند.
است؛  نهفته  دوره  اين  ادبي  زبان  بدبيني  در البالي  ابژة وحشت  اين 
ايرانيان در آن روزگار  ناخودآگاه جمعي  به  براي ورود  بدبيني کليدي  و 
است. بدبيني، فضاي مسلط در گفتمان ادبي اين دوره است که با نااميدي 
ـ هنري صدف  و افسردگي آميخته است.)5( منتقدي در سرمقالة مجلة ادبي 
در سال 1336 به اين مسئله اين گونه اشاره مي کند: »شاعران و نويسندگان 
جوان ما خاصه آنان که مايه و استعداد بيش تري دارند، در راه هايي مي روند 
که به تضعيف نيروهاي زندگي کشيده مي شود... مرگ و سايه اش به هر 
بهانه اي در اشعار و آثارشان سرک مي کشد. غمي بيهوده و تيره و يکنواخت 
کنوني  نثر  نمونه هاي شعر و  بهترين  پيش چشم گسترده مي شود، که در 
ببخشد.  بدان  جاليي  و  رنگي  نمي تواند  خوش تراش  الفاظ  صيقل  حتي 
شادي نيست. رنج زنده و زاينده نيست. يا صالي مستي و فراموشي است، 
ايراني  يا دريغ و آه و تنهايي... بدين سان، تصويري که هنر امروزة ما از 
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مي دهد غالبًا جز موجودي سرگشته و تنها و مرگ انديش چيزي نيست. و 
اين دروغ است.«)6( شايد اين حرف آن نويسنده درست باشد که »اين دروغ 
است«. اما فضاي گفتمان ادبي اعم از شعر و نثر که از نسل جوان تر ارائه 
مي شود فضاي نااميدي، پوچي و مرگ انديش است، و صرف نظر از اين که 
دروغ يا اصيل باشد، خبر از ابژة وحشت در گفتمان ادبي اين دوره مي دهد. 
اگر بخواهيم اين فضاي مرگ انديش را ترسيم کنيم بهتر آن است که به 
ناظران همان زمان مراجعه کنيم. از نظر يك منتقد ادبي: »همه جا غم است 
و نوميدي شکست؛ و ساية مرگ، گاه دور و گاه نزديك، هر زمان به  چشم 
مي آيد.«)7( و منتقد با مثال زدن از مجموعة شعر »هراس« از هنرمندي، در 
بارة او چنين مي نويسد: »اما از اين ميان به ويژه هنرمندي دوست دارد که 
با مرگ همچون گربه اي دست آموز بازي کند« و به اين اشعار از مجموعة 

شعر هنرمندي اشاره مي کند:
عشق من مرگست، مرگ... )هراس ــ کابوس ــ هنرمندي( يك دشنه 
فرود آر که آهسته بميرم )هراس ــ تشنه ــ هنرمندي( رنگ و بوي مرگ 
دارد پيکرم )هراس ــ تنها ــ هنرمندي( بگذار فرو روم به  خواب مرگ 

)هراس ــ بيزار ــ هنرمندي()8(

به آذين ادامه مي دهد:
و آن گويندگان ديگر،)9( اگرچه بر لب اين ورطة سياه با چنين چاالکي باورنکردني 
با همه رنگ  باز کم و بيش داغ از آن به دل دارند. حتي آوا،  سرک نمي کشند، 
قهرماني اش که واقعي ترين و هماهنگ ترين نقش زمان ما را تصوير مي کند و در 
بيش تر آنچه اين جا گفته مي شود حسابش به کلي جداست، از اين داغ کاماًل پاک 

نيست: تابوت مي دود پي من با دهان باز )آوا ـ خواب ـ کسرايي()10(

و در ادامه مي افزايد: »... اين رنگ تيره و اين کبودي ماتم را، ــ اگرچه 
ديگر زمانش مي گذرد، ــ البته بايد اصيل دانست.«)11( منتقد ادبي ديگري 
در سال 1350، اين وضعيت را اين گونه توصيف مي کند: »خيابان ها را مه 
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پر کرده است و ابرها پايين آمده اند. اشباح در خيابان ها مي گردند، سرها 
خم مي شود، دست ها به دروغ در هوا به هم سالم مي کنند. پشت ميزهاي 
نسيمي  و  مي بندند  جمعي  مي شوند.  راست  و  خم  سايه هايي  رنگ باخته 
نمي وزد. نسيمي که يکباره مه را از همه جا براند و آدم ها را از ميان غبار 
مجلة  از  که  را  نعمتي  مردگان«  »شهر  شعر  بتوان  شايد  کشد.«)12(  بيرون 
پيام نوين سال 1340 برگزيده شده است، تصويري ادبي از اين نااميدي و 

مرگ انديشي در فضاي گفتمان ادبي آن زمان دانست:
در ديار من که شهر مرده هاست/ هر کسي سر برده در دامان خويش/ 
هر کسي را سيل امواج برد/ برده تا گرداب بي سامان خويش/ شبنم هر 
اشك آذين بسته است/ در بلورين غنچة لبخندها/ گشته پنهان پير زال هر 
فريب/... هر که پارو زد بر اين درياي شوم، جام تن بر صخرة غرقاب 
زد./ هيچ  کس جز گزمه بيدار نيست/ تا بگويد بندي آواره بخت/... شاخ 
مرده   / زمستان سکوت،  دم سرد  از  است/...  برگ شعله ها خشکيده  و 
خون نعره در ناقوس ها/ پرده در پيش نظرها بسته اند/ ماه در زندان قصر 
کهکشان/ شب به  سنگ ابرها سر مي نهد/ در دل ميخانه خلق بي پناه/ گريه 
را رنگ مستي مي دهد./ در سکوت شوم دريا، موج ها/ برده سر در زير 
بال آب ها/چشم زورق ها نمي تابد دگر/...  اي سوار دشت هاي گلفشان/ 
گلبن  طلسم،  بشکن  قلعه ها  حصار  از  آر/  بر  گردي  را  مرده  ديار  اين 

فانوس ها را گل بکار.)13(

اين نااميدي و بدبيني که مضمون مسلط در گفتمان ادبي سال هاي پس از 
1332 است، با فضاي آشفتة آن دوران مرتبط است. فضاي آشفته اي که 
ميل  و  مي گيرد  خود  به   سرکوب کننده اي  نقش  )حکومت(،  قدرت  نظام 
جامعه  سياسي  عرصة  در  مشارکت  براي  را  اجتماعي  نيروهاي  سياسي 
سرکوب مي کند و بايد گفت که اين ميل سياسي سرکوب شده به ناخودآگاه 
جمعي جامعة ايراني پس رانده مي شود؛ ناخودآگاهي جمعي که مي توان 
آن را ضمير ناخودآگاه ضد قدرت جامعة ايراني دانست. نااميدي و بدبيني 
که داللت بر ميل سرکوب شدة سوژه هاي گفتمان ادبي و وضعيت وحشت 
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دارد، ماحصل همين تجربة معنادار آشفته است. متن آشفته، متن ادبي زمانة 
مورد نظر است.)14(

اين تجربة معنادار آشفته که بدبيني و نااميدي يك نسل سوخته است.)15( 
نسلي مغلوب و سوخته که در اين فضاي آشفته دچار وحشت و هراس شده 
است؛ وحشت و هراسي که در نشانة »شب« و نشانه هاي مترادف آن مثل 
سياهي، تاريکي، غروب و امثال اين ها بازنمايي مي شود.)16( به آذين ادراکي را 

که از شعر اميد دارد اين گونه بيان مي کند:

نازک  بوتة  بيزاري که گاه  اميد، آن تل آوارهاي تلخي و  ويرانه قلب غم بنياد 
نغمه اي شاد از آن به ميان سر بر مي آورد و زود خاموش مي شود، با آن سقف 
فرو  تا  است  ديگري  تکان  اضطراب  در  دم  هر  که  شکاف هاي سرداب هايش 
ريزد، روزنه هاي نهفته اي به قلب ما دارد که اگر بخواهيم نمي توانيم از سرايت 

اندوه نافذ او برکنار بمانيم.)17(

به آذين به حقيقتي بي پيرايه و صاف و شفاف از تجربة معنادار نسل خود 
اشاره مي کند که تنها نگاه و ذهنيت او و اين شاعران نيست بلکه به قول 

خودش از آن يك نسل فريب خورده است:

پاره اي  در  اندوه،  اين  زيرا  نيست.  با همة عمق سنگينش مالل آور  اميد  اندوه 
لحظات يکپارچه از آن ماست، بيزاري او را هر يك از ما به  نوبة خود چشيده ايم. 
رميدگي او، رميدگي يك نسل فريب خوردة سالح از کف ربودة تنهاست که 
دست کم  يا  مي بيند،  آشکار  يا  نهفته  دشمني  آيد  پيش  که  کسي  هر  در  ديگر 

هميشه چنين احتمالي مي دهد و سخت مي پرهيزد.)18(

اين کليد روانکاوي گفتمان ادبي اين دوره است. در واقع دشمني نهفته يا 
دشمني آشکار وضعيتي است که نويسنده و شاعر ايراني دنياي اطراف خود 
را در آن مي يابد و ادراک مي کند. اين همان ذهنيت ادبي نسل سرخوردة 
ناميد؛  »شب زده«  ذهنيت  را  آن  مي توان  که  است  بعد  به  سال هاي 1332 
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ذهنيتي بدبين و سرکوب شده که متعلق به نسلي است که تجربه اي آشفته 
را دروني کرده بود. به آذين به نکته مهمي در سال 1336 اشاره مي کند که 
به مرور در قالب گفتمان هاي اجتماعي و ادبي تازه اي در حال ظهور است؛ 
آن  هم از طرف يك نسل فريب خوردة سالح از کف ربودة تنها که هر کسي 

را که پيش آيد، دشمني نهفته يا آشکار مي بيند:
دريا  »آنچه  که  نگوييم  مغموم«  لولي وش  مالمتي  »مرد  اين  به صراحت  شايد 
ما  ولي  الله«؛  و  بوته  زهر  را،  خشکي  آنچه  و  نهنگ؛  و  است  غرق  راست، 
همگي پاره هايي از تن و جان خود را درگير  و  دار اين سال هاي پرآشوب که 
نوبر جواني ما را همچون نهنگ بلعيده از دست داده ايم و آن  کس که چيزي 
از دست نداده بي شك خود چيزي نبوده و چيزي نداشته است، تن و جانش 

بي برگ بوده، مفلس بوده.)19(

همان طور که به آذين مي گويد: »اين رنگ هاي تيره، رنگ زمان ماست.«)20( 
و در نقد شعر زمان خود ادامه مي دهد:

»سياهي از درون کاهدود پشت درياها/ برآمد با نگاهي حيله گر با اشکي 
آويزان/ به  دنبالش سياهي هاي ديگر آمدند از راه...« )زمستان ــ سترون 
تيره  »اين شام  در  فريب،  و  نيرنگ  و  اين سياهي دروغ  در  و  اميد(  ــ 
دل که در او يك ستاره نيست« )شعر انگور ــ چاره ــ نادرپور(، شاعر 
ندارد:  روشني صبح  به  اميدي  غالبًا حتي  و  مي خزد  امروزي سرگردان 
»بيهوده مگو که صبح مي خيزد/ در گوش من اين سرود سنگين است« 
)هراس ــ بيزار ــ هنرمندي( و بي تابي شاعر ديگر که مي گويد: »در اين 
شب سياه که غم بسته راه ديد/ کو خوشة ستاره؟/ کو ابر پاره پاره/ کو 
کهکشان سنگفرش تا مشرق اميد؟« )آوا ــ پاييز درد ــ کسرايي( پاسخي 
جز اين نمي يابد: »در چنگ من ستاره شکست، آفتاب مرد« )هراس ــ 

آينده ــ هنرمندي()21(

منتقد ادبي ديگري در سال 1340، در نقد آخر شاهنامه )مجموعة شعر 
از م. اميد( در بارة شب در گفتمان ادبي مي نويسد: »همه  چيز حکايت 
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از فرو ريختگي و رسوايي و دريوزگي و پوچي مي کند. همه جا شب 
کار  در  روز  شاعر(  باور  )به  هم  تپه  پشت  حتي  و  است  تيرگي  و 
نيست.«)22( از نظر اين منتقد: »شعر عصر ما براي خود رسالتي دارد 
و من برآنم که هم اکنون نمونه هاي برجسته اي در اداي اين رسالت 
عرضه مي شود... ]اميد[ يکي از اين گويندگان قادر سخن و گشاده 
زبان عصر ماست...«)23( و اين يعني زبان اين عصر آميخته با شب و 
تيرگي است، همان گونه که به آذين رنگ آسمان اين عصر را سياهي 

و شب مي بيند:
]کبودي ماتم[ اين رنگ آسمان عصر ماست. دل ها رميده است. سوز ماتم هاي 
به  خنده ها  دارد.  آشنايي  کم تر  خنده  با  لب ها  سينه هاست.  در  نزديك  و  دور 
سکسکه و هق هق گريه بيش تر مي ماند. زندگي افسرده است. کسي نمي داند 
بهار ديررس در کدام چمنزار خوش و فارغ نشسته است و ما را از ياد برده، 

همه جا، مه و ابر است و زمستان و سرما.)24(

شعر  چند  دهيم،  نشان  ادبي  گفتمان  در  را  فضاي شب  اين  اين که  براي 
شاخص را در اين جا مي آوريم. شعر اول »اندوه سيمرغ« از سياوش کسرايي 

که مضمون اصلي آن هجوم شب است:

شما،  اي دره هاي سرد و خاموش/ نواهاي مرا در بر بگيريد/ که روزي 
کسي بگذشت ازين راه/ بر او اين قصه را از سر بگيريد: / شبي سنگين 
به  سنگستان اين کوه/ هجوم آورده بي پروا نشسته است/ ربوده اختران 
آسمان را/ نفس را بر نسيم خسته بسته است/... چنار پير را مانندم اکنون/ 
فشانده برگ ها در باد پاييز/ فشرده ريشه در خاکستر خاک/ مشوش مانده 

در شام غم انگيز )ارديبهشت37()25(

شعر دوم، »شعر ناتمام« از ا. بامداد )احمد شاملو( که باز مضمون اصلي 
آن شب است:
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.../ من سالم بي جوابي بوده ام/ طرح وهم اندود خوابي بوده ام/ زاده پايان 
روزم، زين سبب/ راه من يکسر گذشت از شهر شب./ چون ره از آغاز 

شب آغاز گشت/ الجرم راهم همه در شب گذشت. )1335()26(

شعر سوم، شعر »زمستان« م. اميد )اخوان ثالث( است که نااميدي و تاريکي 
و دلمردگي مضمون اصلي آن است:

سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت، / سرها در گريبان است./کسي سر 
ديد  را  پا  پيش  جز  نگه  را./  ياران  ديدار  و  گفتن  پاسخ  کرد  نيارد  بر 
نتواند/ که ره تاريك و لغزان است./... منم من، سنگ تيپاخوردة رنجور 
بگذارم./چه  کنار جام  را  بگذارم./ حسابت  وام  آمدستم  امشب  من   .../
مي گويي که بي گه شد، سحر شد، بامداد آمد؟ فريبت مي دهد بر آسمان 
اين سرخي بعد از سحرگه نيست/ حريفا، گوش سرما برده است اين، 
يادگار سيلي سرد زمستان است/ و قنديل سپهر تنگ ميدان مرده يا زنده، 
/ به  تابوت ستبر ظلمت نُه توي مرگ اندود پنهان است./ حريفا رو چراغ 
باده را بفروز، شب با روز يکسان است./ سالمت را نمي خواهند پاسخ 
گفت/ هوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دست ها پنهان/ نفس ها 

ابر، غبارآلوده مهر و ماه/ زمستان است. )1334()27(

شعر چهارم، شعر »شب گرد« از رويا )يداهلل رويايي( که مضمون آن سکون 
همراه شب است و انتظار روز و خستگي و دلسردي شاعر از اين وضعيت 

است:

اشك شب نشسته به خاکستر/ چشم اختران سحر مبهوت/ لحظه ها چو 
جادة بي عابر/ جاده ها چو مرده بي تابوت/ سايه در سکون سکوت آرام/ 
منتظر نشسته که روز آيد/ شاخه در ستوه ز بي برگي/ مات، رفتن شب 
را پايد/ پهنه دلم همه ناهموار: /دوستي و دشمني از هم دور، / هر که 
پا نهاده در اين ويران/ هر که دل سپرده بر اين رنجور/ ز آن ميان اگر 
که گلي بشکفت/ ديدمش که خندة خاري بود: / در سرشك من زده راه 
خون/ بر سپند من شده رقص و دود./ خسته ام ز گشت و گذار شب/ 
از گذار من شده شب ولگرد/ هر چه در من است چو من در تب/ هر 
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چه در شب است چو شب دلسرد/ نه شکفت روشن آغوشي/ که نياز 
خويش بيارايم/ نه نويد پاسخ خاموشي/ که نداي بسته بگشايم/... خشك 
مانده شيوة لبخندم/ برگي از دريغ نمي افتد/ تا نسيم فکر بر آن بندم/... 

)فروردين 1337()28(

شعر پنجم، شعر »ز کدامين ره...؟« از اورنگ خضرايي که مضمون اصلي 
آن وحشت و شب است:

تيره  خاک  که  بادي  وحشت   / ديديم:  و  شکسته  سنگ ها  در  همه  دل 
را  به  هم خورد./ ظلمت شب  که سهمناک  را  در  بازوي   / برانگيخت، 
هراس نور لرزيد/ و گذران از فراز گور چراغان، / راند به سوي ديار و 
معبد اين باد./ سينه دشت اضطراب قافله را ديد/ صخرة سنگين انتظار 
به دل داشت/ زمزمه مي کرد/ تلخ: / )کي ز کدامين ره از دل اين شب، / 
بانگ برخيزد ز رائد: / آي! از اين سو...(/ شب، شب قطبي و بانگ مژده 
نمي خاست، / از بر رائد، که: / آي!  آي از اين سو!/ قافله در انتظار خويش 

فرو ماند و شب که نمي رفت...)29(

و اما شعر »در مدار شب« از رضا براهني نمونه اي ديگر از شب و وحشت 
در شعر است.)30( ابژة وحشت در شعر »در مدار شب« همراه با نشانة شب 

به وضوح قابل بازنمايي است:
پرنده بدرقه شد/ چه روز شوم فجيعي!/ تمام جادة ظلمت نصيب من 
گرديد/ به خانه باز نگشتم که خانه ويران بود/... به خانه باز نگشتم کسي 
نبود آن جا/... به خانه باز نگشتم که خانه ويران بود/... براي ساية وحشت 
ـ / فشار  ـ که سخت ناخواناست ـ کتيبه مي سازم/ کتيبه اي که حروفش/ ـ
گرسنة روح بي پناهان است/ بر اين کرانة ظلماني کسوف تمام/ که روي 
با  و  مي خواهم/  آفتاب  از همه جا  که  مني  افتاد/...  فرو  آسمان  آن  نيلي 

خشونت دندانه هاي دندانم/ براي ساية وحشت کتيبه مي سازم.)31(

ـ نشانة شب، نشانه اي فراگير در شعر اين دوره است.)32( شب  در واقع، واژه 
با همان بازنمايي وحشت در متن داستاني نيز حضور نماياني دارد. براي 
نااميدي و سياهي  نمونه، داستان »آدم هاي دربند« از امير گل آرا به همين 
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ـ . پارسا در سال 1341، در نقد  زمانه با نگاه هنري و ادبي مي پردازد.)33( ه
اين داستان مي نويسد:

موضوع کتاب وصف يك مالقات است در دو سوي ميله هاي زندان... آدم هايي 
در بند گرفتارند و چشم براه لبخندي، نوازشي، پيام آشنايي، قطره اشکي، تپش 
شوق آميز دلي، در پس ميله ها گرد آمده اند و آدم هايي ديگر براي ديدار بنديان از 
اين سوي به ميله ها هجوم مي برند اما کيست که در اين صحنة پرآشوب آدم هاي 
اين سوي ميله را هم زنداني و گرفتار نداند و آزاد بپندارد؟... در گوشه هايي 
ميان آن همه آشوب و ناايمني و نوميدي و سياهي، دختري به پدر گرفتارش 
دلداري مي دهد: »باالخره روزي دوباره آفتاب سر مي زند...« و پدر سرشار از 
غمي سوزان پاسخ مي گويد: »...درست، اما روزي هم که آفتاب آمد خانه هاي 

خرابه خرابند. روي گور ما دنياي نويي مي سازند...«)34(

واژة ناايمني که در کنار نوميدي و سياهي آمده است، مي تواند نشان دهندة 
برابر  در  نور  بازنمايي  آفتاب  باشد.  نويسنده  وجودي  امنيت  در  مخاطره 
تاريکي و سياهي و شب است و در روانکاوي نشانه شناسانة گفتمان ادبي، 
اين تقابل دوگانة نور و تاريکي، روشنايي و سياهي، و شب و روز، اهميت 
بسياري دارد. در گفتمان ادبي متعهد، ابژة قدرت هميشه در جايگاه سياهي 
و تاريکي قرار مي گيرد و ابژة وحشِت حاصل از سرکوبگري قدرت، در 
استعارة شب بازنمايي مي شود. اين تقابل دوگانه در قسمت دوم، جايي که 
ادبي بررسي مي شود، به  طور مفصل تري  بيگانه در گفتمان  بازنمايي هاي 

بحث مي شود.
داستان کوتاه »دود« از مصطفي رحيمي نيز، فضاي شهري پر از دود را 
ترسيم مي کند که مترادف با نشانة شب در گفتمان ادبي همين دوره است. 
دودي که نماد سياهي است، اما ناشي از آلودگي هاي شهر نيست و هيچ 
تأثيري ندارد، جز اين که فضايي تاريك و سياه از شهر را به تصوير بکشد 

و تداعي کنندة ابژة وحشت در ذهن شخصيت اصلي داستان باشد:
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...آقاي خرسند تقريبًا مي لرزند. آشکارا دستپاچه بود. و نمي دانست چه 
کند. دود هر آن بيش تر فرو مي آمد و چيزي نمانده بود که به سر آقاي 
خرسند و خانم ميزبان مماس شود، خانم شعار که نگراني زياد مهمان 
خود را دريافت براي اين که حرفي زده باشد پرسيد: »گويا شما اين قضية 
دود را اصاًل نشنيده باشيد؟« »خير خانم نشنيده ام....« خانم دکتر شعار که 
با همان لحن گفت: »مي خواستم  لبانش دور نشود  از  لبخند  مي کوشيد 
بدانم شما چرا از دود اين قدر مي ترسيد؟ مي دانيد خانه همه اقوام ما را 
دود گرفته است ولي هيچ چيز فرقي نکرده. هيچ چيز آقاي خرسند...« 
»چطور  پرسيد:  معصومانه  باشد.  يافته  مؤثري  تسکين  بي آن که  مهمان 
هيچ چيز فرق نکرده...؟« ... خانم ميزبان مهمان خود را به سالن برد و 
اعالميه هاي مختلف رسمي به او نشان داد که همه حاکي از آن بود که 
جاي هيچ گونه نگراني نيست... هيچ گونه اثر نامطلوبي بر هموطنان عزيز 
ندارد... فقط چند نفر ديوانة خلي که هميشه از چيزي نق مي زنند حاال 

بهانه اي پيدا کرده اند که باز هم چرند بگويند. همين.)35(

2. روانكاوي »شب« و فضاي حضور بيگانه در گفتمان ادبي
در قسمت قبل روشن کرديم که ابژة وحشت در نشانه شناسي فضاي گفتمان 
ادبي با نشانه ـ واژه هاي تيره رنگ مثل شب، سياهي، تاريکي، غروب، عصر، 
ظلمت، کسوف و استعاره هايي مانند اين ها بازنمايي مي شود. در اين قسمت 
به بررسي حضور بيگانه و نشانه شناسي فضاي حضور بيگانه در گفتمان 
ادبي مي پردازيم. براي اين که اين مسئله را بيش تر باز کنيم و فضاي حضور 
بيگانه در گفتمان ادبي را روشن کنيم سه متن داستاني شاخص به عنوان 
نمونه مي آوريم که در هر يك، حضور بيگانه در زندگي روزمرة ايرانيان به 

تصوير درآمده است.
متن اول از داستان مدير مدرسه نوشتة جالل آل احمد انتخاب شده است:

معلم کالس چهارم  عصر  هنوز برف اول روي زمين بود که يك روز 
رفت زير ماشین...مثل همة عصر ها من مدرسه نبودم... عصر مثل هر روز 
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از مدرسه درآمده و با يك نفر ديگر از معلم ها داشته مي رفته که ماشين 
زيرش مي گيرد. ماشين يکي از آمريكايي ها که تازگي در همان حوالي 
خانه گرفته بود... گويا يارو خودش پشت فرمان بوده و بعد هم هول 

شده و در رفته.)36(

متن دوم از داستان کوتاه کينه ازلي نوشتة رضا براهني انتخاب شده است:

دشت وسيع سراسر از برفي يکدست پوشيده بود... و نزديك غروب... 
روبرو هوا تاريک بود... کاميون داشت رو به سوي اين هواي تاريک 
کنارش  برداشته  را  کارش  کاله  آمريكايي،  گروهبان  مي کرد...  حرکت 
گذاشته بود... آخر سر کاميون دو و نيم تني مستشاري نظامي آمريكا در 
کنار جاده با سر توي برف فرو نشست...آمريكايي به برف و بوران و پتو 

و ايران فحش مي داد...)37(

متن سوم از داستان عزاداران بَيل نوشتة غالمحسين ساعدي انتخاب شده است:
دو کاميون بزرگ تمام محل را مي گشتند... اما به بَيل نرفتند...از هه زه وان 
برمي گشتند... کاميون اولي ايستاد...از کاميون اولي يك گروهبان آمريكايي 
آن جا...  بروند  که  کرد  اشاره  و  کرد  نگاه  را  بيل  دوربين  با  و  شد  پياده 
آمريكايي اشاره کرد. کاميون ها راه افتادند طرف بَيل. نزديکي هاي غروب 

بود... اول آمريكايي و بعد سربازها پياده شدند و ريختند توي ده...)38(

سه متن منتخب از سه داستان نويس مطرح در دهه هاي 1340 و 1350 که 
شاخصي براي داستان نويسي اين دوره هستند.)39( در هر سه متن، زمان حضور 
بيگانه )آمريکايي( عصر و هنگام غروب آفتاب است، يعني زماني که شب در 
حال فرا رسيدن است. در هر سه متن، ابژة بيگانه در هنگام غروب حضور 
مي يابد و نشانة غروب همان طور که گفتيم به نوعي با نشانة شب مترادف و 
فضاي تيرگي و سياهي را تداعي مي کند. براي اين که درک دقيق تري از نشانة 
غروب داشته باشيم، ابتدا به سراغ نظام معنايي فرهنگ جامعة ايران مي رويم. 
است.  ايراني  فرهنگ  در  کهن الگويي  و  قديمي  نماد هاي  از  يکي  غروب 
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غروب، نشان دهنده زمان تاريکي است و در غرب قرار دارد؛ و با اين کاربرد، 
معنايي مذموم پيدا مي کند. غروب را بايد در نمادپردازي هاي حکمت و ادب 
ايراني ـ اسالمي معنا کرد. در نظام  معنايي حکمت اشراقي و حکمت متعالي، 
نشانة غروب يکي از نشانه هاي محوري است. يکي از کهن الگوهاي معنايي 
از غروب را در نمادپردازي سهروردي، صاحب کتاب رسالة الغربت الغربيه، 
بهره گيري  با  باره مي نويسد: »سهروردي  اين  بروجردي در  يافت.  مي توان 
نور،  نمايندة  )خاستگاه خورشيد(  مي گويد شرق  نماد سازي جغرافيايي  از 
خرد، و معنويت است، حال آن که غرب )جايي که خورشيد غروب مي کند(، 
نماد تاريکي، ماديت، و ضد  معنويت است.«)40( ليلي عشقي نيز، در اين باره 
مي نويسد: »مي دانيم که شرق و غرب جغرافيايي و عيني نيست. شرق روح 
انديشه طلوع مي کند و اين  است و افق داخلي، يعني جايي که خورشيد 
شرق در مقابل واقعيت ملموس غرب که دام است و خيالي بيش نيست قرار 
مي گيرد.«)41( بايد به اين نکته توجه داشت که اين نظام معنايي و نمادپردازي 
نيز يکي از نشانه هاي محوري آن به حساب مي آيد، در  که نشانة غروب 
مثاًل شعر  اجتماعي سال هاي 1340 و 1350 رواج داشت.)42(  گفتمان هاي 
و  زمانة خويش  وضعيت  از  بازنمايي  در  براهني  رضا  از  جديد«  »غروب 
بازنمايي غرب اتمي )به خصوص آمريکا(، از طريق کاربرد نشانه هاي بارزي 
از نظام معنايي و نمادپردازي کهن الگوي اشراقي در فرهنگ ايراني، چنين 

تصويري از ابژة بيگانه را به زبان شعر بازنمايي مي کند:
غروب شوم جديدي در آسمان داريم/ که ابرهاش، / به مرگ، / آفتاب 
مي گويند)43( / درخت هاي غروبي، تمام تنهايان/ تمام سوختگان، تشنگان 
در  افق/... غروب شوم جديدي  افول  در  تمام شعله ورانند  باختگان/  و 
آسمان داريم/ که شاهراهي مجعول/ کشيده اند سراسر ز شهر تا مغرب/... 
ز  حقيقت  روز،  »تمام   / مي گويد:  دروغ  بزرگي  بلندگوي  روز/  تمام 
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آسمان کبودي که مثل آب مقدس جاريست/ تمام پنجره ها را به خويش 
مي خواند!«/ ولي رفيق! جنونم ز عزلتي تاريك/ نهيب مي زند از وحشتش 
به پنجره ها که شهر/ چرخ و فلك/ ــ چرخ چرخ ــ مي چرخد/ شتاب 
سرازيري  در  افتاده   / دايره،  مثل  و  افزون/  مي شود  لحظه  هر  چرخش 
است/ که انهدام حتمي ما را/ و انفجار حتمي خود را/ نه يك دقيقه، نه 

يك قرن، بل براي ابد/ مظفرانه، تضمين مي کند.)44(

همچنين در منظومة معروف براهني جنگل و شهر که در خرداد 1342 سروده 
شده است، استعارة غروب و استعارة شب، به اين شکل به  کار مي رود:

.../ لحظه اي بعد از غروب، / شب چو حيوان پليدي مي رسيد از دور./ گوييا 
تاريکي پيکر جهان را مي گرفت و گوييا پيکر چو )حيوان پليدي بود، / و جهان 

را با نفس هاي پليدش مي گرفت./ گوييا شب ساية تاريك پيکر بود./...)45(

نشان  تاريکي  نماد  را  بيگانه  غروب،  هنگام  در  بيگانه  حضور  بازنمايي 
مي دهد و ابژة بيگانه در نشانه هاي ناخودآگاهانة متن به همين تاريکي و 
ابژة  از  بازنمايي  ادبي،  تاريکي در گفتمان  باز مي گردد. سياهي و  سياهي 
وحشت است و اين نشان مي دهد که ابژة بيگانه نيز همچون ابژة قدرت، 

تداعي کننده ابژة وحشت است.
در  نماياني  بازتاب  ايرانيان  روزمرة  زندگي  در  بيگانه  مسئله حضور 
متون ادبي، از جمله متن داستاني دارد. داستان هاي تاريخي همچون رمان 
پرفروش)46(سووشون از سيمين دانشور که سرگذشت ايران و يك خانواده 
و جلوه هاي  انگليسي ها  دوم و حضور  در خالل جنگ جهاني  شيرازي 
ملي  دوران  به  که  محمود  احمد  از  همسايه ها  رمان  يا  است  آن  حماسي 
شدن صنعت نفت و مبارزة مردم ايران با حضور انگليسي ها در ايران و 
وقايع آن از نگاه يك جوان جنوبي مي پردازد.)47( دسته اي ديگر از رمان ها 
پرداخته،   1350 و   1340 دهه هاي  روزمرة  زندگي  در  بيگانه  به حضور 
مي توان  نمونه  براي  مي کند.  بازنمايي  را  آمريکايي ها  بيش تر حضور  که 


