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  ي آنهاسمو فانَت فارسي زبان

  واقف كاشفي

  تو را من گويمچون تويي گويا چه              مرارـاني مو بس زيـاي زبان ت

  چند اين آتش در اين خرمن زني    اي زبان هم آتش و هم خرمني

  نداش آن ميك گرچه هرچه گويي    در نهان جان از تو افغان ميكند

  ايان توييـپ يـم رنج بـن هاي زبا    پايان تويي اي زبان هم گنج بي

  جران توييههم انيس و وحشت     مرغان تويي عهدهم صفير و خ

  مانـن كـاي تو زه كرده به كين م             انـام هي اي بي چند امانم ميد

  دفتر اول مثنوي معنوي

قابل تقليل به زبان نه رف روانكاوي در عاست (سمبوليك)  رميزيت َتساح

1ها سمفانَت ازقبيليز نمقوالت خيالي  تنها مظهر زبان. اشاريوت رمزيو نه ساح  -

در  -بنمايش ميگذارندذهناً را كه اميال فرد آگاه يا ناآگاه  سناريوهاي تخيليِ يعني

 برغم تضاد ،2حيث خيالي يكارگزاربهمين ترتيب  .دارند خود را خاصزبان جاي 

 تكلّمزبانهمين از طريق  ،) حاكم بر زبانليكسمبو( ترميزيِت با ساحخود 

                                           
1 Fantasmes (Eng. fantasies) 
2 Imaginaire (Eng. Imaginary) 
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ست آن بركتبهبوده و  متكّلبدو حيات خود درگير زبان. آدمي از 3ميگيردصورت

  .گرددتاريخ ميگذشته و كه واجد 

ات آدمي ينحيثي كه خارج از نفسا يعني ،4واقع امرل در مقاب تكلّمزبان ولي 

بار هر يعني. بخودميگيردمتناوب و مكرر  يصورتپيوسته  ماندهاز گفتن باز  ،است

لة زبان ناگزيز مكرراً در مقو نشدنبجهت جذبو  بردهحيرت فرووهتآدمي را در ب

 اساسيِبعد و امرواقع سه خياليرمزواشارت (سمبوليك)، حيث زبانِ .ميشودازسرگرفته

ميكنند ي عملادهخوررهم گرهديِهانفس آدمي را تشكيل ميدهند كه همچون حلقه

فتن انسجام نفساني فرد آدمي ركه گسستن هريك ازدوديگر موجب ازدست

  ميگردد.

موجودي  بعنوان كودك است كهد مادر از كالب اوليهع با گذشت از تمّت 

ها  قراري ها و بي يتيارغ از نارضاكه ف قاين تعّليابد.  ق ميبه زبان تعّل پروراشارت

شمرده برنيز هايي كه فرويد در خصوص فرهنگ و تمدن  نارضايتي -بودنخواهد

                                           
نفساني را شامل سه قطب متفاوت ولي درهم پيچيده ميداند. ائتالف آنها همچون گره ايست سه حلقه اي كه  ساختمانلكان   3

درآميخته اند كه واشدن هريك از دوديگر منجر به ازدست رفتن انسجام كلي آنها ميگردد. اين سه قطب  چنان دريكديگر

آغاز شده طفل را در احساس  ن نفساني كودك بين شش و هجده ماهگيبا مرحلة تشكل مك عبارتند از حيث خيالي 

ك) ميباشد كه جايگاه فرد را درمقابل غير و خودبسندگي و خودشيفتگي غرق ميكند. دومين قطب ساحت رمزواشارت (سمبولي

اخته ذات برزخي و ازطريق  بخصوص زبان تكلّم تعين ميبخشد. اين ساحت فرد را برخالف حيث خيالي تابع غيري جز خود س

كه   مان ميبخشد. سومين قطب امر واقع نام دارد كه وراي دو قطب خيالي و ترميزي (سمبوليك) قراردارد بنحويمنقسم او را سا

  دسترسي بدان امريست ممتنع .

4 Le réel (Eng. The real) 
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قوم و هيچ  تمدن و تاريخ ،چرا كه فرهنگ استدق اص همزبان  دربارة - است

را درپي دارد، تمتع اوليه  ت ازمحروميق به زبان تي جدا از زبان آن نيست. تعّلمّل

 حديثي است تكلّمزبانلذا . ميگردد يقرار ه موجب ميل به وصال و بيمحروميتي ك

را  آدمياي است كه  دسيسهخود هجران  جالب آنكه .شكايت از هجرانوشكوهاز 

درد هجران چراكه  .بخشدرهايي ميميباشد ناممكن  يامر كهوصال  از اضطرابِ

تكه فرد بطور ساين مهم چنان  .ر نيستمحروميتهاي مكرّ چيزي جز به عزانشستن

بود. بهمين ترتيب اساس ميل جنسي نبال عشقي جز عشق نافرجام نخواهدناآگاه بد

» چيزي بنام رابطة جنسي وجود ندارد«متكي است كه  حقيقتبر غفلت از اين 

در رابطة جنسي (لكان). بدين معني كه افراد آدمي پيوسته در اين توهمند كه 

جهت است كه ذََكر بعنوان اسم داللت واقعيِ ل يكديگر باشند. بهمينميتوانند مكم 

هريك از  آنكهحال .ميل جنسي يعني بعنوان سائقة تمناي آدمي فاقد تماميت است

درپي عطا يا دريافت آن از ديگري است. عشق چيزي است كه فرد آدمي  جنسيانباز

 (عدم وجود تام و تمام ذََكر) به ديگري اعطاءازاي عدم امكان آميزش جنسي  در

به  عاشق عشق خود را ازاي عدم تصاحب ذََكر است كه  ميكند. بعبارتي ديگر در

  معشوق اهداء ميكند.

***  
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 6بعديطور ماَبكه  ست از اين محروميتية بارزنمون 5مطلوب گمشده 

را  مااست ولي م كه فاقد موجوديتي واقعي درگذشتة بدين معني يابد ميحاصل

واجد آن بوده از تمتع از آن برخوردار ارد كه دچار شبهه كرده براين تصور واميد

 مينشينند كه مطلوب گمشدهآدميان چنان در سوگ و ماتم دائمي اما گاه بوده ايم. 

آن ميگردند. لذا  »انسداد«آرزومندي راستين خود را نيز ازدست داده موجب 

  .امري ممتنع و ناممكن ميدهداز  7حظّ باطنيو ع تمّتآرزومندي جاي خود را به 

و  قومي را در الاليي تاريخ ع ممكنست در سطحي وسيعتراين نوع تمّت 

درچنين موردي قوم يا مّلت موردنظر  نگ گذشتة خود بخواب غفلت فرو برد.فره

- دور ودراز  ايگذشتهوحداني با  يتويه درپيِمرگ پدر  )سمِع از توهم (فانَتا تمّتب

تيشه به ريشة برآمده  - كردهدوب گمشده را برايش پيدا خوامطلمادر يا كه حكم 

جالب . ميكندريخ و گذشتة واقعي خود را پايمالتاميزند يعني خود وجود واقعي 

كه به اعتالي آن  ميكندخوشبدين توهم دلكه در اين تخريب و دوري از واقعيت آن

استت گماشتههم .  

اولين مطلوب گمشده را تشكيل ميدهد، مطلوبي كه مادر در نفسانيات آدمي 

يبايستي بنام قانون پدري و اصل منع زنا با محارم بر كودك حرام گردد. درغير م

ع از مادر باقي ميمانند و از گام برداشتن بسوي اينصورت كودك در خيال خام تمّت

                                           
5 La Chose (Ger. das Ding) 
6 Dans l’après-coup (Ger. nachträglich, Eng. in a differed manner) 
7 Jouissance 
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سالم و  ايتنها در رابطه ايآينده امتناع خواهد ورزيد. ناگفته پيداست كه چنين آينده

كه  م شكوه و عظمت گذشتهرد نه براساس توهراستين با گذشته ميتواند شكل بگي

   حكم مطلوب گمشده را دارد.

 بطوريكه  .سرگذشت و حيات نفساني هر قوم و ملتي است زبان آيينة

رار و با اص چگونهو دريافت كه  كردنظاره  را شدر آن فرهنگ و تمدنتوان مي

و  يشودمرويگردان و منحرف  خودپافشاري در حيث خيالي از ذات اشارت پرور 

ناكامل برآمده تا بهاست ي نظام كه اساساً متكّلزبانبخشيدن به ت در پي تمامي 

آدمي  ابطةراز طريق آن توان يماتي آن پايان بخشد. زبان شاخصي است كه نقصان ذ

نسبت و مناسبتي است كه  اي در گرو چرا كه چنين رابطهدريافت را با عالم و آدم  

  فرد با زبان خويش دارد.

دهد بلكه را در عرف روانكاوي تشكيل ميت اصلي ن نه تنها ساحزبا 

گويد ديو مين بَل. چنانچه اَبرخوردارست سفهفالدرنزد  امروزه از اولويتي خاص

ي تخصيص جايگاه و منزلت مهم فلسفي در حوزه هايوجه مشترك درحال حاضر 

قي اصوالً به تعمحاضر قرن  . بزعم او فلسفه دراند است كه به پرسش از زبان داده

   .8ان بدل شده استدر باب زب

                                           
، 1388، ترجمة صالح نجفي، فرهادپور و عباس بيگي، چاپ غزال، عشق -هنر -سياست -فلسفهبديو، اََلن،   ,8

 .76ص
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تفكر فلسفي نسبت و مناسبت خاصي با زبان داشته و  هايهر كدام از حوزه

ميپردازند  آندر  فتصرّبه مسألة بنوعي  گاه نيز ند.اكردهبي متفاوت بدان اتخاذ تقرّ

 آن »هبودب«درپي آشكارا و پنهان داده ه قراراز آن را مورد مداقهاي خاصي  مقوله و

در نسبتي  آن. اما صائب بودن امريست قابل دركان بزف در تصرّبه  ميل. برميĤيند

شده در هر  هاي ارائهحل . راهميكنيماتخاذ  تاشارت رمز و با ساحما كه  است

 10لكان رگانةچها هايهاز گفتار يكق به هرد متعّلنتوانجدا از اينكه مي 9ب فلسفيتقرّ

فلسفي امروز دنيا را سه  هايحوزهترين  ديو عمده. بنديز نيستن  سمد فارغ از فانَتنباش

 با تمييز، تفكيك،تحليلي  د. فلسفةنداميتحليلي، هرمونوتيك و پست مدرن  فلسفة

 هو مقابل قواعد دستوريشفاف ساختن  اصرار در ،مفروضاً فاقد معنا حذف عناصرِ

زبان  نايت رفتن غموجبات از دسكاري جز فراهم آوردن ت كلما معنيِ دبا تعد

 زبان عبارتآنرا به  نيز برآنستكهزبان وجه ترميزي  عدم توجه بهبا  نميكند.

 علمي تبديل كند.باصطالح  يرا به زبان اين ساحت آرزومندياند دهد تا بتو تقليل

هد زيرا دذات و ماهيت قوة تكلم انسان را تشكيل مي اشارتحال آنكه زبان 

  آرزومندي ما منوط بدانست. 

ها و  وند با روايتمشكل و اختالل زبان را در پينيز ست مدرن پ فالسفة

 ،11محاكاتند و درمان آن را در گرو خالصي زبان از هر گونه انداسامي اعظم مي

                                           
9 Approche philosophique (philosophical approach) 
10 Les quatre discours (the four discourses) 
11 Mimésis 
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ه واجد تنها موجودي ك آدمي بعنوان 12تاريخيِدرماني كه در آن حوالتميدانند.

 .ودتاريخ است ناديده گرفته ميش

 مستورمعنا به مقوالت نيز با تأويل و تفسير و ارجاع يك نوترمه وباالخره  

را آن و مستور  درپرده عناصر پرداخته است كه ميخواهد به مداواي آنو مكنون زبان 

در خصوص هرمنوتيك چنانچه . دبخشنجاتمقوالت نامستور و بازاري  »هجوم«از 

ي چيزي جز تنها افق حيات آدم بعنوانگويد در نظر گرفتن ساحت زبان بديو مي

  .13م ارتباط نيستدر تشتت و توه غرق شدن

  زبان باز تا زبان پاكاز 

  ها فئاسي تا جزيرة هاكلوپيغار س از

  

 .اشدزبان فارسي در وجه زندة يعني كنوني خود دچار اختالل و مشكل ميب

 ، باني حوزة اصالت ساخت در زبانشناسي،14نه در معنايي كه سوسور» وجه زنده«

س آنچه كه بلكه براسا .هد قرار ميد ل زباندر تضاد با سوابق و تحو هكرد داز آن مرا

ن زبا ة نظريه وجه زنده بنا بر اين .نظر دارد مد 15وپكرنوتباختين در تئوري 

                                           
12 Historicité (Eng. Historicity, Ger. Geshichlichkeit) 

  .73، صهمان 13

14 Ferdinand de Saussure 
15 Bakhtinian theory of chronotope according to Harold D. Baker`s interpretation in "Obsessional 

and Hysterical Modes of National Identity," Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society 

2, no. 2 (Fall 1997): 129-45. 
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اشد. با اين و تعاطي مستمر با وجه قديمي آن ميبدر تعامل  بودهكنوني آن  صورت

با  اين امر .ل وجود نداردتعريف در چنين وجهي تفارقي قطعي ميان گذشته و حا

وان گفت تاين نظريه مي مطابقت دارد. باتوجه به ميكند روانكاوي از زمان مراد آنچه

ي شّك .باشددچار اختالل و كشمكش مي 16حيث زماني بلحاظزبان فارسي كه 

اي راكد و ايستا نبوده هربار واجد نحو تحولي خاص خويش  ان مقولهزب يست كهن

 خاص ايهگفتار از تاريخ رهه ايبوالتي است كه در هر است. بموجب چنين تح

  برآن حاكم بوده درانسجام ذاتي آن واجد سهمي اساسي ميگردد. 

نه تنها چنين انسجامي فاصله گرفته و بيش از پيش از يكزبان فارسي امروزه 

اند بلكه براساس  زبان پرداخته و مقاالتي كه مستقيماً به مقولةها  به استناد كتاب

مشاهده ميكنيم دچار هرج و مرج و ياها ها و رؤ ها، لطيفه در البالي فيلمچه كه آن

آشوري  »زبان باز« كسروي و نه» زبان پاك« نه جالب آنكه.اغتشاش گرديده است.

ان  عنوببلكه برعكس خود  زبان فارسي نبودهراهگشاي مشكالت كنوني هيچيك 

هاي ارائه  ّحلراه ميباشند.» يبيمار«ناكي از همين زباني عوارض مرض هايگفتاره

منظور اختفاي تمناي كه ب ميكنندعمل 17گاه همچون خاطرات حاجبشده 

حاكي از هايي  و فانتسم عوارضهمچون نيز و گاه  .نداشدهتعبيه فرد ل قبوغيرقابل

در واقع براي اجتناب از ها  حلّ اينگونه راهتعارضي اساسي در بطن زبان فارسي. 

                                           
16 Temporalité (temporality) 
17 Souvenir--écran (screen-memory) 
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و ساخته كنوني ما فارسي  نهفته در ض يا تعارضات اساسيِارمستقيم با تع هةمواج

هستند  فرد ايرانيرنج و درد  نه تنها منعكس كنندة اين كوششها . پرداخته شده اند

بنابر  چنانكه ميدانيماشند. ميب ع و حّظي باطنيحاكي از تمّتخود بلكه درعين حال 

بوده اساساً با آن تفاوتي  ع و حظّ باطني عين رنج و درديافته هاي روانكاوي تمّت

كشمكش و  ياد شده از آنرو در فهمِ نظرياتهاي موجود در  سمبررسي فانَتندارد. 

در  داراي جايگاه مهمي همواره  سمدر زبان فارسي مهم است كه فانَتاختالل موجود 

  . ميباشدات كنوني و آرزوهاي آينده ، احساسميان اميال گذشته رابطة

موجوداتي هستند كه بررسي  19ها ئاسيو ف 18ها كلوپيومر سه ديسةدر اُ

ت . در خصوص ماهيميتواند راهگشائي براي ما باشدرابطه و مناسبت آنها با زبان 

هميشه  -يعني قبل از دسترسي بزبان تكّلم– شدن 20پليفم پيش از يكلوپهازبان س

لفظ از اطالق شناسان اي از هومر اشته است بطوريكه عدهبحث و جدل وجود د

  زبان بدان اجتناب ميورزند. 

ي هستند اَعون (تك چشم) كه داراي حياتي بنهايت محدود يكلوپها غوالنس

هومر  اسةدر حم و انفرادي ميباشند. ناگفته پيداست كه مشخصات ظاهري آنها

خود  آنها نيست.و منزوي  نشينغار يموجوداتارتباط با خودبسندگيشان بعنوان  بي

انند. هر كدام  به قوانينن او نميدد مقيدانسته و  داي خدايان،خ ،را برتر از زئوس
                                           
18 Cyclops 
19 Pheacians 
20 Polyphème (اج استدر زبان يوناني بمعناي پرحرف و ور). 
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دارند. واجد زبان هستند اما از خود  اوالدو  انبراي زن قواعد و طرزرفتاري خاص

 تفاوتييكلوپها در زبان سبلحاظ روانكاوي  روند.ديگر طفره مييكحرف زدن با 

تفاوت اساسي است كه  حال آنكه يكچنينميان پدر واقعي و نام پدر وجود ندارد. 

، هومر ، قهرمان حماسةم را فراهم ميĤورد. اُديسهموجبات دسترسي به زبان تكّل

، شرابي ناصاف و مردافكن بدو داده د و همراهانش از زندان پليفمبراي رهائي خو

 يشود. اُديسهاو را درحال اغماء كور ميكند. غول درحالتي از مستي نام او را جويا م

او ميپرسند چه  دها هربار ازميخواند بطوري كه بع» هيچكس«را  در پاسخ خود

هيچكس. اين فاجعه : كسي تو را كور كرده است پاسخي همواره يكسان ميدهد

چراكه براي نخستين بار . واميدارد از ديگران» طلب«نابينا را به غول  براي اولين بار

تام و تمام خود و  بي نيازي محضاز دنياي  دست طلب بسوي ديگران دراز كرده

بيرون ميĤيد. ازين پس فقدان جاي خودبسندگي را گرفته غول را دچار انقسام ميان 

ر به زبان تكلّمي باخود و غير ميسازد. ببركت يكچنين نقصان اساسي است كه اين

ل پيش از تحم م مدار بستة خود رهائي پيداميكند.راستين دست مييابد و از عاَل

در ارتباط با فاقد هرگونه كارگزاري  شزبان كور شدن آسيب و ضربة ناشي از

 . حال آنكه هم اكنون بعد ازمسدودبا زبان نسبتي تام و  نسبتشديگران بود و

دراينجا ازدست دادن بينائي . و تابع قوانين او ميداندخود را پسر زئوس  كورشدن

كه به  -استعاره ايست از اين امر اساسي كه فرد براي دسترسي به زبان تكّلم 



11  

ايستي از حيث خيالي گذشت پيدا كرده باطناً ميب -ساحت رمز و اشارت تعّلق دارد

  .تناهي يعني محروميت خود را از ذََكر قبول كند

ي نيز موجودات 21ها ها و پروته ئاسييكلوپها كه فهومر نه تنها س ديسةدر اُ 

اجتناب  منظورب مات (فانَتسم ها) و بدين لحاظ است كهغرق در عالم توههستند 

  به دسايسي خيالي دست ميازند. تكلّمسيب و صدمة حاصل از دسترسي بزبانآاز 

در  توان رد آنرافانَتسمي است كه مي هايكلوپسلكن اَبازگشت به زبان  ميلِ

نواقص يا و  متمركز بر عيوب 22او دراين باب. كتاب يافتنيز كسروي » زبان پاك«

ه در كتاب ياد شده بدان . اولين آكي كاست» هاي زبان فارسي آك« ود اوبقول خ

ي كه بايستي حذف هاي بيگانه در زبان فارسي است، لغات ژهوا وجودشود اشاره مي

تر كردن و غلبه  آراستهغافل ازآنكه شود.  "تر منزه "و» تر آراسته«د تا اين زبان نگرد

يكچنين ت. نيس آنغلبه بر فقدان ذاتي ميل به هاي زبان چيزي جز  و آك بر عيوب

فقداني است كه آدمي را موجودي منقسم و برزخي ساخته وجود او را وابسته به 

ي كه همواره غيري گردانده است كه قبل از هرچيز در باطن خود اوست. بدين معن

  .يابدخود را همچون غير مي

                                           
21 Protées 

  http://www.kasravi.info/ketabs/zabane-pak.pdf ي،زبان پاك، احمد كسرو  22
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 23باز زبان در زبان فارسي است. هاي متعددالمعني واژهبعدي  آك عيب يا 

از  خصوصيتي بارز –ها  . متعددالمعنا بودن واژهاست يمشكل ينچنيك درگيرنيز 

 هرج و مرج از عواملدر هر دو كتاب  -.آنستغناي ذاتي حاكي از كه  تكلّمزبان

، فيلسوف لرجان س با قبيلة خيالي. ميل به حذف اين ويژگي اندشده محسوب

وصيفي فرِگه نظرية تمخالفت با  .اين فيلسوف در 24قابل مقايسه است آمريكائي، 

با توجه به در آن ميبايستي كه  ميكندي خيالي فرضاقبيله صخادرباب اسماء

اسم خاص  اوزيراكه براي  .دشواز اموات تابو محسوبصحبت كردن نظرية فرِگه 

در زبان  لذا. و فاقد مابازاي خارجي توصيفي است از موجودي واقعي نه مردهتنها 

محسوب تابو  خارجي باشد مرجعيمعنا وفاقد  بي هر وجهي از زبان كه اين قبيله

به مرجع تنها  خواهدبود و ئي واحداين قبيله واجد معنا . هر واژه از زبانِخواهدشد

 درجاي تعجب نيست كه  تيبتربهمين .25بالفصل خود داللت خواهدداشت

ما اميدمنديم زبان : «شدباي آمدهاچنين جملهنيز  زبان پاكفحات پاياني كتاب ص

   26!»دارد اين زبان گردد ه جهان به آن نياز ميهمگاني ك

                                           
  .1387نشر مركز، چاپ اول،  يت،نردربارة زبان و مد يزبان باز، پژوهش يوش،دار ي،آشور  23

24 Cf. Searle, John, Mind, Language and Society, Basic Books, 1999. 
25 Buchan, Mark, The Limits of Heroism: Homer and the Ethics of Reading, The University of 

Michigan Press, 2004, p 24. 
  همان  26
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برآنستكه نقص ذاتي آدمي زباني غير واقعي بوده گوئي   عاري از آكزباني  

را بعنوان موجودي منقسم از ميان ببرد و مخاطب باطني او را بصورت غيري مطلق 

خارجي ماهيتي مطلق موجوديتي خيالي است كه ومتانكه غيرآدرنظر بگيرد. حال

مطلق است كه جوامع انساني را به استبداد ميكشاند، م غيرندارد. همين توه

جائي براي  جوامعيدرچنين استبدادي كه كسروي خود يكي از قربانيان آن گرديد. 

  است.  س داراي زباني با سليقه و ميل خويشقانون وجود ندارد و هرك

نه نزد كودك است. آيي رحلةيادآور م مطلق غيرنيل به  و تامرسيدن به زبان 

لين كه حكم او -گوئي مادر  يشتصوير خودر  تأملبا دراين مرحله است كه طفل 

مخاطب قرارداده از او ميپرسد كه آيا اين همانست كه براي  -غير را براي او دارد

تي مطلق مبتني بر جستجوي موجودي؟ فع فقدان ذاتي خود بدنبال آن بوده استر

ت وحداني هويميل به . گذشتانقسام ماهوي انسان ن از ميتوا اين فكر خامست كه

و توحيد طفل ميختگي همĤ تداومدرواقع چيزي جز  تتمامي با غير يعني جستجوي

  .مطلق نيست مطلوب با مادر بعنوان

درآنصورت  به غار تأويل كنيم اَعونبازگشت غوالن  را به زبان پاك. اگر 

ها نيز چون  هومر فئاسي ر حماسةست. ددان ها ئاسيسم فرا ميبايستي فانَت زبان باز

. نديكديگربال اين دو كامالً متضاد هستند. در نگاه او خيالييكلوپها موجوداتي س

 بدنبال ها  فئاسيبهمان ترتيب نيز ند انگردبرميروين يكلوپها از تمدبهمان نحو كه س
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»ح سروته يك لذا هردو باصطال. هستند» استثنائي و عاري از عيب و نقص نيتمد

بهمان به زراعت نيازي ندارند  آدمخوار بودهيكلوپها بهمان ترتيب كه سكرباسند. 

ند. غوالن تك چشم نه كشتي بدنبال زراعتي بدون نقص هستها  فئاسينحو نيز 

داراي  ،انتها غاز و بيآبي ة اين جزير ،ن. اما ساكنان اسكريادارند نه نياز بدا

 به مقصد بيچون و جراآنها مهمانان خود را  با ند كهنقص هستوعيببيهايي  كشتي

تي ها مقوال يكلوپشوند. سشبهه نميوچگاه دچار شكرسانند و در اين راه هيمي

ي انها ميزبان كه فئاسيحال آنكنند مي را رد گريخنيانوازي و  چون ميزباني، مهمان

اشند.نقص ميب و فاقدتمام  كامل، تامزبان  بركت ويژگيها اين توانايي را به  ئاسي. ف

با مطابقت با اين نظام . د معناو فاقد هرگونه تعد خود دارند، زباني صريح و شفاف

يكلوپها فاقد باشند. اگر زبان س لآايدهني ناميزبا اندكه قادر بوده كالمي است

مطلق براي ارتباطي كامل و ها واجد كاركردي  كارگزاري ارتباطي است زبان فئاسي

چنين نسبتي ا ناممكن با زبان دارند. ي كامل اما رابطه ها ئاسينقص است. فوعيب بي

 ليكنا ناممكن. رابطه و مناسبتي كامل ام مييابيم،بايكديگر آنها  امر مبادلةنيز در  را

 مستلزم رد هات كامل آنها به مثابه فئاسيخبرند. موجودياز ناممكن بودن اين امر بي

ي و چنين نسبتي ها با چنين سيستم كالم است. فئاسيو انكار امكان وجودي آنه

معني . اسكريا باندپرداختهناممكن با زبان به امر مبادله در سرزميني به نام اسكريا 
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زباني باز و مقرون به  ،ستهامنطبق با ماهيت زبان فئاسيبوده بينهايت و نامحدود 

  .26هفاضلمدينة 

فرق « :ستاشده ن زبان باز و بسته چنين بيانايفرق م زبان بازدر كتاب  

هاي بسته كم و  توان به اين فرمول خالصه كرد كه زبانهاي بسته را مي اساسي زبان

هاي طبيعي و تاريخي خود در زيست ناخودآگاه  تبيش در چارچوب محدودي

هاي باز با برداشتن  نكه زبانآاند. حال خود در ترس در دگرگوني فرو مانده

ي يار اي به ي خود با نگرش انقالبي تازهخهاي طبيعي و فرهنگي و تاري تمحدودي

 عباراتاين . 27»اند نهايت خود را گشوده بي علوم و تكنولوژي زبان راه توسعة

ميم. زبان به مثابه  بنا» اسكرياي زبان باز«انيم آن را تومنطبق با چيزي است كه مي

  فرهنگي.  طبيعي، تاريخي يا  تهرگونه محدودي فاقدو  ايده آلسرزميني 

صدمة جهت غلبه بر  ميزآمتوه هايي ها و زبان باز هر دو راه حل سيئاان فزب

 . نسبت و رابطةندسته تكلّمآدمي يعني زبان ت اصليساحورود به حاصل از  باطنيِ

  بنا بر اين رابطهشان دارند. اي است كه با خدايان تناسب با رابطهبا زبان م هافئاسي

آنكهحالكنند شان را انكار ميخدايان هاپيكلونميدهند. سراهي بخود اشبههوشك 

با اي  رابطهچنين داشتن بها  آنها دارند. فئاسي اي بسيار نزديك با ها رابطه فئاسي

                                           
26  Utopie (utopia) 

 
  .27همان ص  آشوري، داريوش،   27
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هند. در اين  اياني كه هيچگاه آنها را فريب نميدخد رزند، خدايان مباهات ميو

بر آنها ظاهر شده  صريحاًخدايان گويد مي ،هاپادشاه فئاسي ،28ينوسلكاخصوص 

تي واجد شفافي نحوبهميننيز  دانكه زبانشاننكنند. چبرآنها پنهان نميچيزي را 

ي تاعباردر  ي بودهسمنين توهم و فانَتباز نيز حاوي چ محض و مطلق است. زبان

. زبان ميدهدماهيت واقعي خود را نشان» زبان دست آموز« و» رام كردن زبان«چون 

د را باشد. ميلي كه خو» زباناز تابعيت «ه ها فاقد هرگون خواهد همچون فئاسيمي باز

شاهراهي  ،دهدمينشان» شاهراه زبان« ميز مدينة فاضله تحت عنوانآر وهمدر تصو

مسافرين  اراضيطبيعي و هموار ساختن  موانعبا برداشتن تمامي قادر است كه 

 .كندهدايتسرعت به سرمنزلشان بيشترين با و  راه ترينكوتاه(متكلمين) خود را از 

عيب و نقص  منطبق با سيستم انتقال و كشتيراني كامل و بي كالمي ين شاهراها

زبان  ساند.مير مال به مقصدهاست كه مسافرين و مهمانان خود را تمام و ك فئاسي

با چيرگي بر زبان و كاربرد كه است و دورازواقعيتي مدينة فاضله چنين باز رسيدن ب

ها  چنانچه زبان فئاسي. گيردقراركنولوژي در خدمت علم و تميخواهد  خودكارآمد 

توليد صنعتي « مِبراساس توه باز زبانو كامل آنها بود.  تام نيز در خدمت مبادلة

طبيعي، فرهنگي و تاريخي.   يعني فارغ از هرگونه محدوديت ،استوار است» واژگان

نيز اندازه همان قدر كه ميخواهد درهايش را بروي تكنولوژي باز كند بهمان باززبان 

                                           
28 Elkinous 
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 ممتنع يا رابطهها  زبان فئاسي بندد. زبان باز همچونرا بروي گذشتة خود مي آنها

د. مؤلف زبان باز در مانباندازة باز بودنش بسته مي ارميكند. زبان بازقرزبان بر با

تي هستيم كه در اين دنيا كه دوست داريم سربلند باشيم ما مّل« :يد اي ميگو مصاحبه

 .هاي آن دست پيدا كنيم نيم به افقاي وجود دارد، بتوا ر و چيرهو اگر فرهنگ برت

چنين جمالتي با  مقايسة .29»و سازمان بدهيمبنابراين الزم است زبانمان را از ن

  ان پاك قابل توجه است.آخرين عبارات كتاب زب

ه برغم تضاد ظاهريشان آنچبايد گفت ها  فئاسييكلوپها و در خصوص س 

وهمي بوده مقولة فقدان و خيالي تي اكه موجوديك ميكند اينستيكديگر نزدآنها را ب

ميباشند. لذا هر كامل و خودبسنده  ،نيازبينجد. بعبارتي ديگر موجوداتي درآنها نميگ

د. دارنازسوي ديگر  تكلّمزبانبا و از يكسو ناممكن با امر مبادله  يارابطه دو

زبان پاك و زبان ر است همينطوواحدند.  ها دو روي يك سكة ها و سيكلوپ فئاسي

ي ئها حل دو راههربايكديگرند. فاقد تفاوتي ذاتي وجه ظاهريشان كه عليرغم باز 

قوم و هرتعارضات نفساني  ند كه موجباتتر عميق واقعياتيخيالي براي اجتناب از 

را شكافته درپي نهفته  تعارضِ بود ايننكه الزم خواهدآحال .فراهم ميĤوردرا ملتي 

در زبان فارسي . لذا پرسش اينستكه ماهيت اين تعارضات برآيند درك وفهم آن

   .كاري جز اجتناب از طرح آنها نميكنند ها سمفانتتوهمات و اين  چراو  چيست

                                           
  http://bukharamag.com/1389.02.599.html ي حق، پاشا جواد يمحمد جبار ي،ورآش يوشزبان باز/ گفتگو با دار    29
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   »پدر پدران بي«سم فانَت

 يستيبا ها و مقاالت منابع مهم ديگري هستند كه ها در كنار كتاب فيلم

گيرند. در مورد مداقه قرار تكّلم خودزبان  اقوام بامنظور بررسي رابطه و نسبت ب

ت ت اهميفقدان هويويا  امين فراموشي، آلزايمر و اختاللهايي با مض اين ميان فيلم

 دوِموني است كه از بمض ،ت يا مطلق آنشكل موّقچه ب ،وشييابند. فرام بيشتري مي

پاي خود را  و در آثارشان رد آن قرار گرفتهاختراع سينما مورد توجه سازندگان 

 -مجنگ جهاني دوهاي بعد از  همچون سال -زمانياين پديدار . استجاگذاشتهب

در سينماي را آنميتوان  .استشدهمنعكسها  در فيلمتر  گستردهبازهم تي صورب

 ازآنجمله استخت. مشخص سارا  شو كيف كم دهمورد مداقه قرار دافارسي نيز 

 تهوي ازدست دادنفراموشي و  مقولةحول محور كه ب جدايي نادر از سيمينفيلم 

چنانكه . اين بيماريستمبتال به  )پدربزرگ ترمه(. پدر نادر ميچرخد )لزايمراَ(

كامل  ازدست دادنبه شروع شده ت هويدر تشخيص  الزايمر با اختالل ميدانيم

 پدر نادر با دررابطهها و حوادث فيلم  تگردد. شخصيميمنجرفردي ت هوياحساس 

. پرسش اساسي ميدهدتشكيل  عارضه فيلم را همين . لذا محور اصليندشكل ميگير

. استكردهفراموشي مطلق محكومي باطني پدر نادر را باچه ميل و انگيزه اينستكه

ق چنين ميلي در حوزة سينماست. چراكه اين فيلم بيش از هر چيزي حاصل تحّق

بموجب اميال باطني  هاست، فانتسمهائي كه كار اصلي سينما بصحنه گذاشتن فانَتسم



19  

كه تو  فهمه  مي ناو« . درجائي سيمين خطاب به همسرش، نادر، ميگويد.ميĤيندپديد

در اين گفتگو . آيا »م او پدر منهفهممن كه مياما «هد و نادر جواب ميد» شي؟پسرِ

هويت پدر و  ازدست دادنكم، حكم ميلي در مقام يك ح شود،حقيقتي بيان مي

مرد يا زن؟ اگر  د،وميش بزبان چه كسي جارين حقيقت اي فراموشي مطلق او؟

صورت نادر در مقام و جايگاه سيمين ميگويد درآنباشد كه حقيقت همان 

نادر را پسر خطاب  واندخود نميتموجب فراموشي مطلق ديگر ب ش. پدرديگريست

اين كارگزاري . هد ميدكارگزاري خود را ازدست يتين موقعيچندر  تكلّمكند. زبان

و را است كه پدر بتواند فرزند خود را مورد خطاب قرارداده ا پذيرورتي امكاندرص

 ست.ارفتهبيننكه جنين امكاني بكلّي ازآ. حالدهدتشخيص» پسرم«با بيان عبارت 

ت او بعنوان  .استي ممتنع قرارگرفتهتنادر در موقعيپسرپدر قادر به تشخيص هوي 

مهم  نيست. 30باطنيع تمّتحظّ و ي نوعخالي از  ت ممتنعموقعياين  نيست.خود 

پسر  . آنچه اهميت دارد اينستكه ديگر بعنوانداند پدرش كيستنيست كه نادر ب

. ميل استهديگرد عزلادر از مقام فاعل باالجرا ن . پدرِپدر قرارنميگيرد خطابِمورد 

 .استو منزلتي چنين مقام از  به عزل اوكم ت پدر در واقع حهوي دادنازدستبه 

نادر را مذكور سم فانت لوصفامع .ردرا به صحنه ميبچنين حكم و فانتسمي يك فيلم

كه پسري است بدون اينكه پدري  معنيبدين ممتنع قرارميدهد.ي تدر موقعي

                                           
30 Jouissance 
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پدراني « كه اساساً استهومر  ديسةيكلوپها در اُت سموقعي يادآور اين .ددركارباش

يكي از ( 31فمليانش بدست پو همراه اُديسهاز گرفتاري قبل  .»پدر هستند بي

اقعي و هيچ شكافي ميان پدران و ها كه توسط او بينائي خود را ازدست داد)سيكلوپ

آنها كه به  ي بودادسيسه »پدر پدران بي«سمفانت چراكه .آنها وجود نداشتنام پدر 

در زمان و مكان بتوانند تنش ميان  32هااُايكُو ازتحرّك بازداشتنبا  اد اجازه ميد

 داشت. زيراميوجود ن نسلها ي ميانتنش ايدسيسهين ا را مرتفع سازند. با چنه نسل

 كه فانَتسم گفتميتوان. آيا تواند داشتنسلي وجود ن ديگربا حذف حيث پدري 

اساسي » فاقد پدر پسرِ«بعنوان نادر  و موقعيت ممتنعفراموشي يت پدر بمحكوم

تنش  34يا جابجائيِ 33باطنيدر اُديسه داشته درجهت دفع يكلوپها چون وضعيت س

تحت عنوان اي  نويس جواني در نوشته ؟ وبالگاستشدهتعبيهميان پدر و فرزند 

سوي جايي كه شما فرزند كسي نيستيد و پيش ب«مينويسد:  اي براي قتل پدر نقشه

دقيقي  برساختةهومر  ةدر حماسآيا سيكلوپها  35».پدرتان پسر هيچ موجودي نيست

 پايانسم ترمه در نويس يادآور فانت خانم وبالگاين  نوشتة نيستند؟سم نتاز اين فا

را ازميان ها  تعارض ميان نسل دسايسي اينچنين است كه برآن ميشود در سايةفيلم 

                                           
31 Polyphème 
32 Oikos 
33 Refoulement (repression) 
34 Déplacement (replacement) 

  .www.atousamolavi.blogfa.com، آتوسا مولوي »اي براي قتل پدر يادداشت: نقشه«  35 
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 آوردههايي را فراهم سمك بچنين فانتتنش و تعارضي كه موجبات تمس بردارد،

ت. فيلم با گريه يكچنين تناقضي است كه ترمه را در غم و اندوه فروبرده اس است.

  مييابد.» پايان«هاي دختر جوان 

نيست.  يقيح و موّثصح مفيد به معناي بودندر تعليمات روانكاوي پدر  

ين مقام باطني از يك طرف مستلزم است. احراز ا شدنپدر  آنچه حقيقت دارد

مرد مستلزم اينستكه آميز كودكي است و از طرفي ديگر  گذشت از دوران حسرت

در هر فرهنگ و رپي توّلد فرزندان به احراز چنين مقامي نايل آيد. قادر باشد د

اي است كه ميان  و رابطه شدن منوط به نسبتپدر بحث و فحص در مقولة يزبان

فرد  رابطة وجود دارد.نوه  گ، پدر و فرزند يا به عبارتي ديگر پدر، پسر وپدربزر

از  پدر خويش) بوده و(يعني خود  واسطةبي سو تابع قانون مردميبايستي از يك

در روانكاوي  ش با پسرخويش باشد.امترتب بر رابطهيگر حافظ قانون دسوي

ب تقرّ العاده پيچيده بوده تي فوقپدري ساح در تفكر لكان منزلت و مرتبةخصوصاً 

د باطناً  فرد با احراز چنين مقاميطريقي طوالني است.  بدان نيازمند طيمتعهت هوي

 يمرتبه و مقام به نسل بعد يناعادة ادي تعه بدون چنيند. شوخود مي »فقداني«

 نادر از سيمين جداييدر فيلم بخوبي اشكالي كه  بود،خالي از اشكال نخواهد

» تفقدان هوي«بصورت  »فقداني تهوي« يرش باطنيِپذطوري كه . بهويداست

مطلق  ادر را به فراموشيدر اين فيلم پدر ناست كه  حذف پدر سمِدرميĤيد. فانت
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نام پدر  اين وضع ناپايدار نشانگر اختالل در اعادة ناگفته پيداست كه  .سازدمبتال مي

  ي است. هاي آتبه نسل

 افقكه - زبان تكّلمة حيطدر روانكاوي  لحاظاي است كه ب نام پدر مقوله

باطني تأسيس  . بهمين جهت استكهابدديد مييتح - نفسانيات آدمي را تشكيل ميدهد

در  ،)لكان-فرويد(مباني روانكاوي مؤلف كتاب  ،ليباشد. موّلدان ميقانون منوط ب

ي يا تخيالت افراد آن ت يك ملت به ثروت مادحمي«نويسد: اين خصوص مي

كه فرد پدر نزد آن ملت است. نام پدر به اين معناست  منزلت نيست بلكه حاصل

حقيقت دارد  اين امراگر  .36»ندعادة آن به نسل بعدي نميكفرد جامعه كاري جز ا

بايستي در ميا عّلت ردرآنصورت ديرزمان درگير مشكالتي است زبان فارسي از كه 

 نام پدر به نسل بعدي اختالل در اعادة نام پدر جستجو كرد. گي اعادةچگون

 ،دباش ضعيف و ناپايدار يحّلراهچيزي جز واند ميتنسم چون فانَت ازطريق دسايسي

ش و تعارض بين نسلها اتخاذ با تن مستقيم جهةاجتناب از موا منظوركه ب ايدسيسه

ها موجب  تداوم نسلنام پدر در  اعادة براي ك به حيث خياليتمس .شدخواهد

در مرج وآشفتگي و هرج بصورتاختاللي گرديد. يكچنين اختالل خواهد ديتشد

  بخوبي مشهود است.زبان فارسي در امروزه كه  شد، امريخواهدظاهر تكلّمزبان

                                           
  .107 ، ص1390، نشر ني، چاپ هشتم، لكان)-مباني روانكاوي (فرويدموللي، كرامت،   36
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هاي سيمين با  نادر بالفاصله با شنيدن حرف ،جدائي از فيلم شدر همان بخ

اهميت اين  ».كه او پدر منهفهمم من كه مي«هد  ترس و خشم پاسخ ميد حالتي از

ت امحاء هوي بهدنبال ميل است كه ب و عذاب وجداني له در انتقال حس گناهجم

نسبت لزايمر تال به اَه پدر مبب گناهي كه بالفاصله بعد از ظاهرشدن ند،پدر بروز ميك

در فرهنگ  رستم و سهرابوان آن را به اسطورة احتياط ميت. در اينجا با ميشودداده

يادآور  »؟تو پسرشي هفهم مياو «سيمين  حشت نادر از جملةاد. ودربط فارسي

بار سهراب  اما اين .نيستپسرش  همنبرد او كسي جز نميداندمي است كه رست

. شايد »ن پدر منهنم اوو من كه ميد«ويد نادر با خشم و ترس ميگاست كه درمقام 

ميلي كه در  ق ميل به امحاء پسر دانست،بتوان اين جمله را كوششي در مقابل تحّق

بقول از تجليات و تظاهرات نام پدر است. جزئي اساسي امحاء پدر  آرزويكنار 

پسركشي است. او موّللي آنجه در فرهنگ ايراني غلبه دارد نه پدركشي بلكه 

  پسركشي را اساس استبداد ميداند.

اين  د.نادر ديتوسط ردن پدر حمام ك وان در صحنةبه امحاء پدر را ميتميل  

. در استاي فيلم بودهه كانسطرفدارترين سپربه استناد منابع اينترنتي يكي از   صحنه

 پدر مييابيم،بارز از ميل به امحاء اي  نشانه استكه يادآور غسالخانه  اين صحنه

چراكه احساس نام پدر نميتواند داشته باشد. بخشيدن بم غايتي جز تقوالبته ميلي كه 

وجدان دراينجا حاكي از ذمه و د. عذاب دارگناه و عذاب وجدانِ فرزند را درپي

لي ام تقابحم نادر به سيمين و صحنةپاسخ ميان  مقايسةپسر به پدر ميباشد.  دين
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است آورد. آيا فيلم كوششي  پسر و ميل به امحاء پدر بوجود ميامحاء به ميل  ميان

؟ چنين تحولي راه را اء فرزندامحبه آرزوي ميل امحاء پدر  منظور جانشين كردنب

امحاء ترميزي ؟ براي گذشت از پسركشي و اجتناب از استبداد هموارخواهدكرد

 آنكهالح ت.داشاز افراد آدمي وجودي مطلق نتواندپدر حاكي ازآنستكه هيچيك 

 تماميت ست كه و انحراف قلبي متكّي اجامعه بوده براين توهم  كشينسل پسركشي

مرگ ترميزي (سمبوليك) پدر يعني قبول تناهي فرد  امريست مطابق با ذات آدمي.

  توّطن دارد. تكلّمبعنوان موجودي كه در ساحت زبان

ي از دارد كه در خصوص برخوي ديگري ميان نادر و دخترش وجودگفتگ

كلمة  ورزد كه بجايميت اصرارجايي به شد . نادر دراسترسي فازبانها در  واژه

. كردپشتوانه استفاده از واژة يايستبرد بلكه ميبرا بكار ضامن گارانتي نبايستي كلمة

اين  اي ضامن حاكي از كدامين ميل اوست؟جاصرار او در جايگزيني پشتوانه ب

خالف ذات اكتمال و خودبسندگي  .يستچيزي جز ميل به خودبسندگي ن اصرار

رف روانكاوي حقيقت آدمي همواره در ت اصلي آدمي است. در عساح يعنيزبان 

اشد. يقت آدمي است بلكه ضامن آن نيز ميبگرو ضمانت غير است. غير نه تنها حق

خود را پشتوانة خويش فرد ود كه تواندب آن بجاي ضامن حاكي ازاصرار در پشتوانه 

ميل به خودبسندگي همانطور كه در  آنستكه به امحاء غير مبادرت ورزد.دانسته بر

طفل با مادرست يعني ت وحداني بازگشت به هوي گفتيمخصوص زبان پاك نيز 

ممتنغ خود يعني خودبسندگي و  تموقعي بجهت ها كه بازگشت به زبان سيكلوپ
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 را خود تهداشبرتري  ي مملو ازاحساس ، خداي خدايان،زئوس نسبت به اكتمال

 زيها فاقد پدر ترمي يكلوپبستة س زبانلذا . دنميدهمصون از هرگونه خطا جلوه

مرگ  بدين معنا كه از ذات برزخي و منقسم خود سربازميزنند. است (سمبوليك)

ترميزي پدرگواه آنستكه همة افراد آدمي تحت لواي محروميت از ذََكر قرارداشته 

عني تابع غيري هستند كه نفس آنهارا تشكل موجوداتي برزخي و منقسم ميباشند ي

  .ميبخشد

 37رَكذَكس صاحب هيچنام پدر است چرا كه  با مغاير ايمقولهت تمامي 

 اي بر سر نحوة شمارش طبقة بحث و مجادلهديگري از فيلم  ة در صحنه .نتواندبود

ك نقل شمارش را از يوحمل گيرد. كارگرانِميدر يمينكارگران و س يانمها  آپارتمان

در نه آپارتمانشان را  شروع ميكند -همكف-از صفركه ا سيمين ام نندآغاز ميك

  .اند  ميد مدوسوم بلكه در طبقة طبقه 

گذاري  شماره در خصوص نحوةاختالف را  ينا نكاو معروف،ا، روژيژك 

ميان اروپا و آمريكا وجود دارد مربوط به  ها و تفاوتي كه در اين زمينه آپارتمان

نزد ش شماربنظر او اين  گذشتة خود ميداند. با از آنها  هريك ابطةنسبت و ر

رابطه و  موردنظر . درصحنة38آنهاست ت تاريخيها مرتبط با وضعي يآمريكاي

طوري كه گويا . باستخوردهگرهمناسبت افراد با گذشته به نوعي با منافع مالي آنها 

                                           
37 Phallus 
38 Cf. Žižek, Slavoj & John Milbank, John, The Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic? 

Creston David (ed.), MIT Press 2009, p.91. 
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نحوة شمارش خود مجادله  كدام از طرفينِگذشته چيزي جز ابزار و وسيله نبوده هر

شده محاسبة خود . كارگران منكر صفر دكنميانتخاب را با توجه به منافع مالي خود

  .نمايدميه سيمين شمارش را از صفر آغازككنند. درحاليرا از يك شروع مي

 دارد.تي خاص ت آدمي اهميلكان اشتباه در محاسبه در پيدايش هوي براي 

. بدهيم محض غير از عدمِ يارزشكه به صفر  استه اين معناشتباه در محاسبه ب

ها ازطريق توان يافت. تنومر نيز ميه در اُديسةاشتباه در محاسبه را  ت مقولةاهمي

ت فقدان شده به ساح واجد ها ها و فئاسي يكلوپست كه ساشتباه در محاسبه ا

نوان عا معرفي خود بب ،حماسه، قهرمان اُديسهد. نيابراه مي(سمبوليك) زي رميت

پذير  امكان ها يكلوپسيعني محروميت از ذََكر را نزد سترسيون َك »هيچكس«

كه  است »هيچكس«واژة  حاصل از سازد. بدنبال همين اشتباه در محاسبةمي

كور شده بود، بزبان آمده قادر به تكّلم  سيكلوپي كه توسط اُديسه، 39فمپلي

  .ميگردد

تلويحاً به مسألة ي است كه هاي يكي ديگر از فيلم بوي كافور عطر ياس

فراموشي  ولي يابيمنمينادر  لزايمر پدرِاَشباهتي با  ميپردازد. گرچه دراينجافراموشي 

ي نسبتي رف روانكاوي كالم با فراموش. در ع.ميكندخود را حفظ  مچنان اهميته

نيز ناممكن  متكّلناآگاه و زبان. بدون فراموشي دسترسي به ضميرذاتي دارد

                                           
39 Polyphème (Eng. Polyphemus)   بمعناي پرحرف و وراج 
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ت مسأله مربوط به اختالل و اضمحالل هويدر فراموشي مطلق  آنكهحالخواهدبود. 

بوي كافور در . غيرممكنستميل دفع شده  بازگشتفرد ميباشد. در فراموشي مطلق 

كافور يكي از كاربردهاي  ميتوان كارگزاري مقولة مجاز را بخوبي ديد. عطر ياس

است. يافته با مرگ پيوند  بعنوان اسم داللتدر زبان فارسي كافور  ت است.غسل مي

وجود كافور در غذاي دستجمعي كه ند براين تصور ياندانشجو ياسربازان  غالباً لذا

ه چراكه كافور اسم داللتي است ك .ميگيردا بمنظور كاهش توان جنسيشان صورتآنه

ان مردميل جنسي  كم وكيف در اين خصوص. استمجازاً به مرگ پدر مربوط شده

  .ميباشد مالحظهدر امري قابلدرپي مرگ واقعي پ

 ، قهرمان داستان،فرجامياي از فيلم  در صحنه .بازگرديم عطر ياسحال به 

كه عطر  متوجه ميشويم .رودميشان باال هاي منزل قديمي پله منظور ديدار مادرش ازب

ه او را مادري كه ميلي ناآگا ) از مادر است،مجازي(اي ترميزي  نمايندهبراي او ياس 

بدانيم   افراديداستان را  نادر جداييفيلم  اگر. استمطلق محكوم نموده فراموشيب

فيلم داشتن ندارد كه بموجب آن پسربودن ربطي به پدردرگير فانتسمي هستند كه 

محكوم به فقدان  مادرِ«ميتوان روايتي دانست از فانَتسم را  بوي كافور عطر ياس

 ي است از بحران احراز مقامروايت شخصيتي چون فرجاميدر اين فيلم ». هويت

حيث برعكس به و گاه  پدر ترميزي نزديك كردهرا به  بحراني كه گاه او ،يپدر

پدر در  بصورت ميل به امحاءنام پدر گاه  ر و اعادةد. تقرّسازخيالي متمسك مي

دن آوردنيااست. ازين قبيل است صحنة بشدهبه نمايش گذاردهي تاوهاي متف صحنه
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 درموردي شخصيت محوري داستان ر وسواسافكمسافر يا ا نوزاد مرده توسط زن

نادر در خصوص  آنچه ميان سيمين و مشابهي يگفتگوشاهد  . در اين فيلم نيزمرگ

 شخصيت اصلي داستان حضور مادر ميان در اين گفتگو. ميشد هستيمردوبدل پدر 

تي از صفحاكه در حال خواندن  -خدمتگزار به او .ميگيردخانه صورتخدمتگزار  و

خوانيد؟ اند شما چه مي گويد مادرتان كه نميدمي -يك كتاب براي مادرش ميباشد

ادامه با  Ĥورد. دريادبيباعث شود كه مرا باي  شايد كلمه انم اما هد بله ميد ميد جواب

خودش را اينستكه مادر بتواند هويت مهمتر از همه كه  كندميستپاچگي اضافهكمي د

  ؟استتار كدامين حقيقت ميتواند باشددر پي  مييكچنين فانتس. بياوردبياد

ي كه سمفانتحاصل زناي محسنه باشد ست ممكنر فرد از اينكه تصو

ت هوي و ترديد نسبت به شكچراكه اساس آن در  پدر بازميگردد. مستقيماً بنام

ميگويد  ش درهمين رابطه است.با مادر اُديسهپسر  هايگفتگويكي از ست. وا

و رستم  كه تهمينه درهمانطوراقعاً بداند كه پدرش كيست. واند وهيچكس نميت

 در بهمان ترتيب نيز كند مياختيارخود با سهراب سكوت  نسبت در مورد سهراب

است كه  يسكوت چنينت. اسشدهمحكوممادر به سكوت مطلق موردبحث فيلم 

 ديسةاُانجامد. مي اونسبت به پدر شده به فانتسم امحاء موجب اصلي شك وترديد 

خصوصومر بيش از آنكه داستاني در ه دوران باشد روايت آن ت اجتماعي وضعي

  هاي مربوط به آن دوره است. مسفانَت
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هستند براي بيان ترميزي  هائي كوشش ياس عطر كافور بويو   نادر جدايي 

ة بيان هاي چشمگيري در نحو بدون شك تفاوت ي.پدرمربوط به حيث  هاي فانتسم

كشمكش و بحراني است ك آنها در بيان اولي وجه اشتر رد.دادو فيلم وجود  اين

زبان فارسي وجود بطن در  اوت اسمي نام پدر و انتقال هوي فرايند اعادةكه در 

كه در پذيرش باطني  ندستدام از آنها به نحوي نشان دهندة اختالالتي هدارد. هر ك

پيچيده بوده و  تب چراكه فرايند پدر شدن امري بمرادارد. ت نسبي پدر وجودهوي

به اين مهم  هريك بنحوي خاصموردبحث دو فيلم  .طريقتي است پر كشمكش

دارد و آن نام پدر وجود عطفي در خصوص اعادة نقطة بوي كافور . دراندپرداخته

ميدانيم كه حيث شنود. خبر نوه دار شدن خود را تلفني مي زماني است كه فرجامي

صرف  بنا بر تعليمات روانكاوي ي خاص.لتمقام و منز ست از احرازپدري عبارت

 بهرا نميتوان حيث پدري  نبودهصاحب فرزند شدن براي احراز اين مقام كافي 

بوي قهرمان اصلي داستان در طريقي است باطني. طيشدن پدر .دادتنرلمثل توليد

عاجز بوده احراز حيث پدري  از همچنان ي بالغ و عيالوارپسرداشتن  عليرغم كافور

اش  تولد نوه خبرِبعد از شنيدن  ي اصحنهدر . بحران و كشمكش باطني استار دچ

 . پيش از اين بوي كافورهستيماو براي احراز مقام پدري در  مناسب شاهد تحولي

روند مرگ  ازوسواس فكري او هراس و فيلم بوده و  ل استشمامتنها عنصرقاب

 تولد نوه او را در آستانةن خبر شنيد آنكهحال .استتشكيل ميدادهداستان را  اصلي

ميان پدربزرگ  برنام پدر ازطريق راهي ميان هد. اعادة ميدري قرارپدحيث ترميزي 
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در فرهنگ فارسي ازدواج كردن و واجد محتمل است كه . ميگيردصورتو نوه 

اصي كافي نبوده و حتي با موانع نفساني خاحراز حيث پدري  برايفرزند شدن 

را  ت پدريورود به حيث هوي پدربزرگيدن بمقام رس ظاهراً ليو .باشدمواجه

  .ميكندتسهيل

درواقع راهي برزو  - سهراب -رستم گانة رابطة سه ر حماسة رستم نيزد 

سهراب است كه اين رابطه امكانپذير  رستم و برزو و تنها با حذف بينبر ميان تاس

 تانة حيثرا در آسر است كه رستم پس ميل به امحاءتر  صحيح يگردد. به عبارتمي

 ء پدر به فقدان هويتسم ابتالفانت جدايي نادر از سيميندهد. در ميقرار يپدر

. نوه -پسر -پدر گانة سه رابطةدر اساسي  يمنظور ايجاد تغييرست بدسيسه اي

وجه  .قهرمان فيلم هستيم 40ت نفسانيِچرخشي در موضوعيدراينجاست كه شاهد 

  بدان اشاره كرديم.است كه  بريراه ميان  فيلم اين دومشترك 

  كلنگي تخريب و جامعة سائقة

 در حوزةخاص ي انظريه ةمنظور ارائجامعة كلنگي اصطالحي است كه ب

از اين  كوتاه مدت ايران، جامعةاست. كاتوزيان در كتاب شدهعلشناسي ج جامعه

ايران  تا در تفاسير خود در شرح جامعة جستهصطالح در مقام تشبيه و تمثيل سودا

مقام تشبيه بلكه نه در  رااين اصطالح  ما دراينجااستفاده كند.  اريمعم مقوالتاز 

                                           
40 Subjectivité (subjectivity) 
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اساساً متعلق به حيث . چرا كه تشبيه مورد بررسي قرارميدهيم جازم تحت عنوان

خيالي بوده فاقد عمق و پيچيدگي استعاره و مجاز كه مقوالتي ترميزي هستند 

  .ميباشد

امند. سال را كلنگي مين 18و  17ي هاي باال خانهغالباً  معامالتيهاي  بنگاه 

ند. پرسشي  سال تخمين ميز 30هاي ايراني را سازمان نظام مهندسي ميانگين عمر بنا

يست تنها براساس منافع مالي  اعداد را ميبااين كه آيا كه در اينجا مطرح ميشود اينست

يعني  تند؟اعدادي كامالً تصادفي هسيا آ ؟تفسير كردو يا عمر واقعي بناها ها  بنگاه

از  ؟دونسال كلنگي ناميده ميش 18بناهايي با عمر باالي است كه برحسب تصادف 

سبت فرد با عالم و چه تغييري در منا 18عدد  افتد؟ سالگي به باال چه اتفاقي مي 18

قانوني است كه فرد را واجد حقوقي چون  يسالگي سّن 18ند؟ آدم ايجادميك

خانة  ترك كرده غالباًخدمت زيرپرچم  ج و، خريد و فروش رسمي، ازدوارانندگي

باشد خوردهگره 18تواند با عدد هايي كه مي سميكي از فانت .داردرا بدنبال پدري

حاليكه ميل به استقالل و عينسم در فانت ايناست.  »پدري كلنگي خواندن خانة«

  .ستني عناصر خيالي خالي از هد ميداز دوران كودكي را نشان گذر

و مناسبتي است تخريبي با  حاكي از رابطهي زبان فارس دراصطالح كلنگي 

نسبتي كه با ورود چنين اصطالحي در حوزه  ،گذشته و ميراث گذشتگان مقولة

به ميراث پدران و عدم حفاظت آثار و بناهاي  اعتنائيبي علوم نيز آشكار است.
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 ست از امحاء نامياعارضهتاريخي شاخصي از پيشرفت جامعه نميتواندبود بلكه 

و  مقابل فرهنگي متوفق دررا شرو و مترقي است كه خود يپواقعاً  ايپدر. جامعه

 راآنها بلكه  دننگر پوسيده عناصريرا همچون ميراث پدري خويش  برتر نباخته

ي هرگز تاريخ گذشتة انمايد. چنين جامعهو ادغام در حيات كنوني خود جذب 

نميسپارد بلكه آنرا  بدست فراموشيور باشد آخود را هرجند ناگوار و شرم

 د.قرارخواهدداپذيرفته سرمشقي براي اجنتاب از فجايع بعدي  بينيدرنهايت واقع

نشاني جز احساس تحقير عميق جامعه درمقابل » شكوه و عظمت گذشته«باليدن از 

فرهنگي برتر نيست. پناه بردن به خودشيفتگي و برترپنداشتن خود نسبت به ديگر 

  چنين احساس تحقيريست.  فرهنگها همواره فرار از

  زبان فارسي »چهرة«

 جمع خوددر اُديسه ها پس از حضور  يكلوپها و فئاسيهومر س در حماسة

ند. تنها با اجه ميگردموخويش نفساني با فقدان شده  ناك آسيب يلحظاتمتحمل 

به  شدهواردعالم انساني  بهمي دي عاتموجود بعنوانفقدان است كه  پذيرش مقولة

مصون از خطا و برتر از خود را موجوداتي كه پيش از آن ،  يابندميقتعّل متكّلزبان

از زبان عاري  نميتواندفاعل برزخي  آدمي در مقاماعتبار لكان تند. بپنداشميخدايان 

است كه ذات برزخي خود را در ساختمان زبان  41چرا كه فاعل نفساني م باشد.تكّل

                                           
41 Sujet (subject) 
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اساسي شكافي  مؤسس آن يفيِأت تالهمواره بين فاعل نفساني و هي بازمييابد.

كه شرط دسترسي نام دارد  42ضميرناآگاه اين شكاف در عرف روانكاوي. وجوددارد

شت و ذسرگ كه ي استفقدان و شكاف با چنين سبتمنا ةنحو .است تكلّمبزبان

 هر دورة 43. گفتارةدسازمينتي را معياجتماعي فرد، قوم يا مّل -حيات تاريخي

درتحليل نهائي ف و فقدان دارد. اسبتي است كه با اين شكاتاريخي منوط به من

 .مييابدتشّكلت اسمي پدر هوينسبتي است اساسي باعالم و آدم كه براساس گفتاره 

قي در زندگي كه بتواند گونه تحّق هر«نويسد مي خصوصلي در اين چنانچه موّل

پدر است كه به  يابد همين نام م هاي بعدي تداو راي مرگ و نابودي رفته در نسلو

44»خشد.ن تاريخي ميبخانواده، قوم يا جامعه تعي  

كه هرگونه بحث و فحصي در خصوص زبان فارسي  كه گفتلذا ميتوان 

بود. نام پدر حوالت ري عبث خواهدكا گيردصورتنام پدر  جداي از مقولة

رابطة  هرگونه بدان باطني داي كه بدون تعه مقوله ،يك ملت است 45تاريخي

نظر از  اي منجر به امحاء قدان چنين رابطه. فگذشته ناممكن خواهدبودبا  يراستين

خرد  فكنداگر گذشته ديگر به آينده نوري ني«نويسد ل ميشد. توكويگذشته خواهد

از گذشته  عراضا تبعات  در اين گفته 46.»انسان در تاريكي سرگردان خواهدماند

                                           
42 Inconscient (unconscious) 
43 Discours (discourse) 

  . 107  نشر ني، چاپ نهم، صلكان)، -مباني روانكاوي (فرويدموللي، كرامت،   44
45 Historicité (Historicity,Ger. Geschichlichkeit) 
46 Tocqueville, Charles Alexis http://izquotes.com/quote/273156   
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ها و  تمام استعارهحاوي ابيش گذشته كم«گويد ميت رننا اَاست. حشدهبخوبي ترسيم

در حركت به سوي آينده  آنرا بدوش كشيدهباري نيست كه  ي ماست وليها تمثيل

ذشته گ«قول فاكنر . ب47»آن شانه خالي كنيم وارو الشه سنگينناگزيرشويم اززير بار

ا را به عقب گذشته م .نخواهدآمدنيز بسرهرگز  بلكه هيچگاه نميميردنه تنها 

اين آينده است  تصور ميكنند انبرخالف آنچه آدمي .اند به پيش ميرنميكشاند بلكه 

ما ايرانيان سنّت «ميگويد: در اين باب لي موّل. 48»شاندسوي گذشته ميككه ما را به 

ت كه گذشته سناگفته پيداست كه منظور او اين ني» . داريم ولي فاقد گذشته هستيم

بجهت  يعني يماگرداندهيريخي نداشته باشيم بلكه ميگويد ازآنها روو تا

يي به نقض نام پدر اعراض كرده گو گذشتهدرمقابل غرب از  ازخودوارفتگي

. همين امرست كه كه موجب تحريف گذشته و تاريخ ما شده ايممبادرت ورزيده

. اسناد اين ايمترين پادشاهان خود لقب كبير دادهاست چندانكه غالباً به خونخوار

ميخوانند.  49نفي اثباتياست باطني كه آنرا  يمكانيسملقب در نظر موّللي مبتني بر 

. چرا كه ي است معاصرتاريخ تاريخ همواره مراد ميكند لكان از زمانآنچه به اعتبار 

فرد يا قوم و پيوسته راكد و ايستا نبوده منوط به نسبتي است كه  ياگذشته مقوله

  ملتي با غير دارد. 

                                           
  .20ص ، 1390، ترجمة سعيد مقدم، نشر دات، چاپ دوم، ي سياسي ، ميان گذشته و آينده، هشت تمرين در انديشهاَرِنت، حنا  46

48  Faulkner, William همان ص.  

49 Negation (Fr. dénégation, Ger. Verneinung) 
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 يزبان فارس كنوني  جدر خصوص اختالالت و هرج و مرپرسش اصلي 

بخوبي در وان . اين نسبت را ميتگرددما با غير مطرحنسبت به  ميبايستي باتوجه

. 50مالحظه كردپديدارهاي اجتماعي است  ترينكه يكي از اساسي چهرهپديدار 

روشن از  ستزبان تصويري. چرا كه گفتسخن »چهرة زبان«توان از ميبهمين نحو 

ت خود را باز اهيت آن ماست كه ما در غيري زبان غيري .ملت هر قوم و چهرة

قبل نام پدر  .حيث پدري است قين آن بهبان حاكي از مناسبت متعّلز يم. چهرةياب مي

  ن گزيده است.توّطاز هرچيزي در زبان 

ي است اساسي. دجار مشكالت اين رابطة ذاتي با غير در زبان فارسي كنوني 

صوص مترجم داراي چنان نثر مخدوشي است كه نويسنده يا بخ ميكنيمغالباً مالحظه

كه كمتر كسي قادر بدرك آن ميباشد. گوئي براي اين نويسندگان غير و درك او از 

چنانكه ميدانيم كوشش در امحاء غيريت نوشته هايشان واجد اهميتي واقعي نيست. 

حتي از مالنصرالدين هم  مترجميناين غير از خصوصيات ذاتي خودشيفتگي است. 

بمقصد برساند سبقت نامه هايش را  خودچنان بدخط بود كه مجبور ميشد كه 

درواقع  نيز قادر بدرك واقعي آنچه ترجمه ميكنند نيستند. چراكه خود! ه اندجست

حتي از  درك واقعي  آنكهحال. ميخواهند انگليسي فكر كنند ولي بفارسي بنويسند

بدل است. وميگيرند كه قابل ردرا همچون ابزاري درنظراين زبان بهره ندارند. زبان 

درحاليكه رابطه با زبان بدون اخذ فرهنگي كه اساس و بناي آنرا تشكيل ميدهد 

                                           
  .اعراض ازچهره -خيالي مباحث چهره آدمي و غيريت غير حيث رك. به مباني روانكاوي، بخش چهره درمورد مقولة   50
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يد در تقلامريست بيربط و عبث. هرزبان واجد نحوي خاص از بيان است كه قابل 

رواني و  اساساً ايخود را درمقابل عارضهباشد. دراينجا زباني ديگر نميتواند

مخدوش و  ايبه متن اساسي از آن ترجمه »وفاداري«مترجم براي  يم:نوروتيك ميياب

  ميدهد!بدست نامفهوم 

 ت چرا كه چهره خود پرسش از نحوةپرسش از چهره پرسشي مضاعف اس 

مسألة اساسي در خصوص ما با غير.  يعني پرسش از عهد ديرينةحضور غير است. 

اقوام در مواجهه با ديگر نزد  نهازبااين زبان مانند ديگر انواع كه زبان فارسي اينست

 حال پرسش اينستكه د.است كه واجد چهره ميگرددر مقام غير و » گذشته« مقولة

هاي  هاي ارائه شده براي مشكالت زبان فارسي چهره حلراهاي است؟  چگونه چهره

اين پديدار نه تنها در حاكي ازآنند كه  همگيكه  دنميدهبدستمتفاوتي از آن 

هاي ديگر  ه با زبانهدر مواجبخصوص بلكه خاص خود  گذشتة با  رمواجهه مستم

  .استگرفتهشكل

هاي  ود با زباناجتماعي خو هر زباني در سرگذشت و حيات تاريخي  

 كه داشته و چه آنهايي آنهايي كه قرابت بيشتري با  . چه زبانشودميمتفاوتي مواجه

خود واجد  تماعيِاجوهاي تاريخي  لحاظ ظرفيتو و هم بلحاظ صرف و نحهم ب

 از تاريخ يخاص دورة را نميتوان بهاي  . چنين مواجههآن هستند بابيشتري  هايتفاوت

زبان . ل هر زبان دانستدر سير و تحو مستمر محدودكرد بلكه الزمست آنرا روندي

ممكنست زبان ديگري را درمقام غير يافته با هر مّلتي درطي تحول تاريخي خود 
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تازه ايست كه نصيب آن  »چهرة« اركند. مهم در اين تعاملآن تعاملي عمده برقر

  مشاهده ميكنيم. ي با تمدن اسالمي فارس زبان . اين امر را بخوبي در مواجهةميگردد

هم نسبت به گذشتة خود دچار  حال حاضرزبان فارسي در كه رسد مينظرب

واجد  اساساًدرجهرة جديد گوئي  .هاي ديگر در مواجهه با زباناست هم شدهاشكال

طفيلي از خود بحساب مازاد و باآنها بوده آنها را بصورت  نسبتي ابزاري و مصرفي

ي كه انعكاسي است مستقيم از نسبت ايناگفته پيداست كه چنين رابطه .مي آورد

هايي چون  در كتاب يزبان فارسم به اين زبان از داخل با آن دارند. لذا افراد متكّل

چهره اي لوچ بخود ميگيرد. بالً مورد بحث قرارگرفتند كه ق پاكزبان يا و  زبان باز

يكي بنام تسوية زبان با هستند.  آنهريك بنحوي دچار اعراض از چرا كه 

ف و فقر هرچه بيشتر آن عتي كه ريشة غيرفارسي دارند موجب ضدورانداختن كلما

فاقد باصطالح به احياء لغاتي باستاني بپردازد كه  كردهه درآن تصرفست كشده برآن

گري نيز به بهانة لمين كنوني آن هستند. و ديهرگونه روح و حياتي براي متّك

وانسرائي ميداند فاقد شخصيت و رآنرا يكسره همچون كا ضعف زبان فارسي

  حيثيتي خاص خود.

اعراض از غير و از زبان هستيم،  عراضالذا شاهد دو نوع اساسي از  

كند و بروز مي ي است كه در فراموشي تاما مقوله هتاز گذش اعراضاعراض در غير. 

در اين حسرت گذشته به حد سنّت . آنآميز از  حسرتگذشته در ياد در عراضا

  Ĥيد.ه بصورت عنصري راكد و بيجان درميباقي ماند
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استبدادي  جوامعيادآور تسوية اقوام در » عناصر خارجي«تسوية زبان از 

ازغير همواره نفرت از نفس خويش ز نژادپرستي ندارد. ولي نفرت ده منشأئي جبو

 يسم) به حيات مرضناك خود ادامه ميدهد.(نارسي س فاف خودشيفتگياست كه درل

مستي از افتخارات گذشته نشانيست از احساس حقارتي باطني نسبت بغير. دراين 

مخاطب نفرت بنحو غريبي به عامل انزجار نزديك بوده بطوريكه  آميزنفرترابطة 

اوست. چنين است كه ترك و يوناني، شيعه و سنّي، صرب و » نبستگا«غالباً از 

رويد كمر به نابودي يكديگر ميبندند. ف وت هاي جزئياوات پيوسته به بهانة تفرك

  مينامد.ت هاي جزئي وانفرت مبتني بر تفاين پديدار را 

را زبان باز  نظريةپايه و اساس كه  همين احساس حقارت باطني است

پيكري براي زبان  و خود را ميبازد و در» مسلط«در مقابل زبان . چراكه ميدهدتشكيل

  نميگذارد. باقي خود 

. ترميزي با گذشته رابطه و نسبتيبر ايست متكّي چهره جهرة واقعي زبان

زبان چيزي جز خشونت ورزي  در ين ساحت ترميزي تصرّف فرعونيبموجب ا

چنين نسبتي  يتجزاء ازبدان جزئي ال نسبت د. تأمل در گذشته و تعهبدان نيست

زبان خود را متعّلق بدان دانسته قصد  است كه بموجب آن فرد در مقام ميزبانِ

و فرمانرواي خانه معناي صاحب ميزبان بودن بولي  .نخواهدكردرا تصرّف در آن 

به كه مثابه سكني گزيدن در آن است. چناناني در زبان به بمقام ميز بودن نيست.
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ان زب يِل به مقام ميزبانني .51در زبان است گزيدنصلي سكنياعتبار هيدگر سكونت ا

ست. با يعني غيرخيالي و فارغ از خودشيفتگي با آنترميزي منوط به داشتن رابطة 

يث متخاصم به مقام و منزلت نيز از ح غير چنين نسبتي است كه زبان و فرهنگ

  تعالي مييابد. مهمان

درمورد  جنانكهام و كامل نيست. اي ت مهمان رابطهو  ميزبان نسبت و رابطة 

بي عيب و و  ميزبانان كاملخود  در جزيرةنه تنها كه  كرديمها مالحظه  فئاسي

نيز تمام تام و نقل و انتقالي  سيستمخود  نظام كالميدر كنار بلكه  ي بودندنقص

مهمان امري است ناممكن. ميل به ميزبان  چنين رابطة كاملي ميان ميزبان و  د.داشتن

زبان بودن در خصوص زبان همان ميل به تسلط بر آن است. آنچه را كه در  كامل

 بر خانة ئيب و فرمانرواصاحتمنظور وان مالحظه كرد كوششي است كه بميت باز

منوط به ترميز و اشاري ونوازي پديداري است رمزي مهمان است.گرفتهزبان صورت

  .يهمانمدرمقام  غير
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