
 

  لكان منظر از مكتبي ومجنون ليلي داستان در عشق بررسي
  1 اكرم نعمت اللهي

  2ميرهاشمي سيد مرتضي
 :چكيده

پـرداختن  . را در روانكاوي گشـود اي  هاي تازه ي فرانسوي با استفاده از مفاهيم بنيادي فرويد افق ژك لكان روانكاو  برجسته
وي به علومي چون فلسفه، زبان شناسي و انسان شناسي و وارد نمودن آن ها در حيطه روانكاوي باعـث پيشـرفت و اسـتقبال    

تفكر لكاني امروزه در ادبيات، سينما، زبان شناسي و ديگر علوم راه يافتـه و تـأثيري عميـق بـر     . چشمگيري در اين علم گرديد
خوانش لكاني باعث تحليل .در اين بين نقد روانكاوانه در ادبيات با استفاده از نظريات لكان نمود بارزي يافت. است جاي نهاده

  . هاي تجلي ميل در سه ساحت، خيالي، نمادين و واقع گرديد روش
  .ته ايمدر نوشته حاضر نخست به عشق از منظر لكان و سپس به بررسي آن در داستان ليلي و مجنون مكتبي پرداخ

  لكان، عشق، ميل، ليلي و مجنون ، مكتبي  :گان كليديواژ

  مقدمه 
هاي نظريه پرداز بزرگ فرانسوي ژك لكان با تكيه بر روانكاوي فرويدي و هم چنين بسط و گسترش ايـن   انديشه

تأكيـد لكـان بـر    . مفاهيم و به كار گيري آن در قالب و زباني نو باعـث پيشـرفت چشـمگير علـم روانكـاوي گرديـد      
پرداختن به مقوله عشق كه بـا  . خواننده استناخودآگاه شخصيت يا نويسنده نيست بلكه بر خود متن و رابطه متن با 

عشق در اين سـه سـاحت بـه صـور گونـاگون      . ميل در ارتباط است در سه ساحت لكاني قابل توجه و بررسي است
  . شود متبلور مي

در اين مرحلـه تصـوير ذهنـي بـا واقعيـت درهـم       . يابد در ساحت نخستين عشق ورزيدن به تصوير خود نمود مي
عشـق در ايـن   . شود يابد و از خود بيگانگي حاصل مي تي بعد سوژه به بازتاب تصوير خود دست ميآميزد  اما مد مي

در مرحله نمادين سوژه بـا كمـك زبـان ميـل را بـه مرحلـه درخواسـت        . مرحله تصويري ذهني و امري خيالي است
اي نمـادين در ايـن مرحلـه    هـ  وجود هنجارهاي اجتماعي و قـانون . سازد كه اعتالي ميل را به دنبال دارد رهنمون مي

اشاره به اين امر الزم اسـت كـه شـكل گيـري سـوژه در ايـن       . گردد باعث عدم هماهنگي كامل بين زبان و سوژه مي
  .پذيرد مرحله صورت مي

يابـد و در   انجامد و صورتي بيروني مـي  ي درخواست مي پس عشق در ساحت نمادين با استفاده از زبان به مرحله
در ساحت واقع كه نقطه مقابل سـاحت نمـادين اسـت عشـق بـه نـوعي       . گيرد م اجتماعي قرار ميمدار نمادين مفاهي

دهـد و وي را بـه    شيدايي كـه تماميـت سـوژه را هـدف قـرار مـي      . شود شيدايي براي دسترسي به ديگري نمايان مي
  .سازد مشغوليتي بي پايان دچار مي

سپس به . حت خيالي، نمادين و واقع خواهيم پرداختي حاضر نخست به بررسي از نظر لكان در سه سا در نوشته
  .پردازيم بررسي و تحليل اين امر در داستان ليلي و مجنون مكتبي مي

  عشق در سه ساحت لكان
عشق از . به آن بخشيداي  هاي فرويد و وارد نمودن علوم ديگر در روانكاوي جان تازه لكان با به كار گيري  انديشه

در اين بخش بـه مبحـث عشـق در سـه سـاحت خيـالي،       . ن به شرح و تبيين آن پرداختجمله مباحثي است كه لكا
  :پردازيم نمادين و واقع مي

دانـد،   يك فاجعه روانـي مـي  ) ذهني(لكان عشق و شيدايي را در بعد خيال يا تصوير : ساحت خيالي عشق –الف 
                                                            

  خوارزمي دانشگاه دكتري ـ دانشجوي1
  خوارزمي دانشگاه علمي هيأت عضوـ 2
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شيدايي در بعد تصـويري نـوعي بـه  دام افتـادگي در وادي نارسـي      . شود يك كذب محض كه فرد آن را متحمل مي
ايـده آل مـن بـه    "پس سـقوط  . ورزد سوژه در اين نوع شيدايي به تصوير خود عشق مي. سيسم و خودشيفتگي است

. عشق نيز بسـتگي بـه ايـن دو مقولـه دارد    عمر  )77: 1388كديور، ( ".پذيرد دنياي ابژه و به حد من ايده آل صورت مي
عشـق عمـدتا در بعـد    " لكان معتقـد اسـت   . كه در اين ميان وجود دارد تنها حراست از خود شيفتگي استاي  رابطه

  )77: همان(" .تصويري است و در اين ميان خود مبتني بر خود شيفتگي است
سوژه به تصوير خود در ديگري كه توأم با در اين نوع عشق شخص خود را در وجود ديگري دوست دارد، يعني 

در  "اين نوع عشق همانند آن چه در عالم خيالي وجود دارد مبتني بر دوسو گرايي است و. ورزد لذت است عشق مي
  )78: همان( ".هر لحظه ضد خود را به همراه دارد

اين نوع عشق بـا  . ائل استلكان به نوع ديگري از وجود عشق با عملكرد نمادين نيز ق:  ساحت عشق نمادين -ب
شود و براي بيان آن بر حقيقتي اشاره دارد كه كمتر كسي به آن توجـه نمـوده و ايـن امـر      درخواست عشق مطرح مي

  .باشد كه بين ميل و ارضاي آن، قرار گرفته است درخواست ميل مي
  ارضاي  ميل___________    درخواست ميل ________ميل

  

گرچه ممكن است اين حركت، ناچيز، ابتـدايي و  . آيد  زبان توسط ميل به حركت در ميدر واقع دستگاه كالمي و 
حتي به سختي قابل دريافت و شنيدن باشد  فقط با در نظر گرفتن حضور درخواست در ميان ميل و ارضاي آن است 

 ،موجـود مـتكلم  حتياجـات  تمـام ا ": گويد لكان مي. براي توضيح مقوله كاميابي و ناكاميابي يافتاي  توان چاره كه مي
نوع  ديگـر ارضـا همـان     )78. همان( ".آلوده به واقعيتي است كه همانا گرفتار بودن آن ها در نوع ديگري از ارضاست

  .تقاضا يا درخواست زباني است
  

  ارضاي ميل__________  تقاضا _________احتياجات موجود متكلم 
  دستگاه زبان                   اميال                        

  

بنابر نظر لكان تقاضا در وجود با بيان درخواسـت كالمـي بـراي    . پس تمام احتياجات بايد از دستگاه زبان بگذرند
ديگـري كـه   . چرا كه اين درخواست پاسخ، به ديگـري وابسـته اسـت   . آورد ارضاي ميل، اعتالي خود را به همراه مي

آيد نخست پاسخ ديگـري ارضـاي ميـل را بـه      ن دونكته در ذهن پيش ميبا اين سخ. تواند اين ميل را ارضا نمايد مي
در اين مرحله نفس پاسخ ديگـري ارضـا بـه همـراه     . يابد آورد و ديگر خود نفس پاسخ است كه اهميت مي همراه مي

ي  مـاده در مـاوراي تقاضـا،   " بنـابراين  . كنـد  كه نياز را ارضـا مـي  ) ماده(بدون در نظر گرفتن هيچ امر مادي . آورد مي
  .نشانه عشق : توان گفت ماده در اين مرحله تبديل به نشانه شده است مي )79. همان(". يابد كننده معنويت ميارضا

لكان اين چرخش را كه به سمت سير غير مستقيم ميل، درخواست و ارضاي ميل اضافه شـده، درخواسـت عشـق    
  .ي يك شي مادي است داند كه در فراسوي مبادله مي

يابد، بلكه مبادله عشق است  شود نيست كه اهميت مي بر اين است كه ارزش مادي آن چه رد و بدل مي تأكيد وي
  :ي اشتياق را به اين فرايند اضافه نمود گرچه بعدها او مقوله. پذيرد كه به بركت وجود احتياج صورت مي

  درخواست عشق=  اشتياق   +  ارضاي ميل  +  درخواست  +  ميل  
درخواست عشق به معناي جستجوي چيزي وراي داشتن ها، وراي امر مـادي در نـزد ديگـري و در     دليل ماورايي

اما حركت عشق از سـاحت  . اين عملكرد عشق در بعد نمادين  است. نهايت رفتن به جستجوي وجود ديگري است
 سـانس برخـورد  نمادين به ساحت واقع، پذيرفتن ژوئي سانس مهلك ديگري است و اين جاست كه عشق با ژوئـي  

كه اي  افق تازه.سازد عشق در بعد واقع و ارتباط با ژوئي سانس را خاطر نشان مي كند و در اين امر حد و مرزهاي مي
دهـد تـا حـد اشـتياق      عشق آن چيزي است كه به ژوئي سانس اجـازه مـي  "گشايد اين است كه  لكان در مقابل ما مي

  ) 80. همان( ".متعالي گردد
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از ساحت نمـادين بـه سـاحت    اي  ، عشق هم چون هديه)اصل لذت(در اين نوع اروس : شقساحت واقع ع  –ج 
اين نوع شيدايي تمامي وجـود سـوژه را هـدف    .شود واقع كه نوعي شيدايي براي دسترسي به ديگري است متبلور مي

  : تعبير لكان به اين نوع عشق چنين است. دواند دهد و در تماميت وجودش ريشه مي قرار مي
در اين نوع عشق سوژه چنان در خيانت به خود  )77:همان( ".ق هم چون نفرت يك مشغوليت بي پايان استعش "

با توجه به اين امر هر فرد در مقابـل  . يابد كند كه به مشغوليتي بي پايان دست مي و فريب دادن خويش زياده روي مي
  : گيرد دو انتخاب قرار مي

  ) نوعي تاناتوس در عشق(د  ده به مرگ تدريجي عشق رضايت مي  - 1
هاي متناوب كه هر يك شاهدي  پذيرد تا دردها و داغ دهد و مي خود را در معرض تغييرات پي در پي قرار مي – 2

هاي وجود وي بر اثر تحمـل كـردن متنـاوب بدسـت      چاك. بر وجود چاك خورده وي هستند بر پيكرش نقش بندند
ان وفاداري در بعد تصويري ندارد بلكه نياز به وجـود چيـزي در سـاحت    آوردن چنين عشق و اشتياقي نياز به فراخو

  .ژوئي سانسي در وراء: واقع است
شويم كـه عشـق وارد سـاحت جديـدي شـده و از       با وارد شدن ژوئي سانسي ماورايي در قلمرو عشق متوجه مي

  .ساحت نمادين به واقع ارتقا يافته است
اشتن ژوئي سانس نمي داند بلكه آن را تبديل به ژوئـي سانسـي در   در اين ساحت عشق خود را ملزم به دوست د

پس ايـن  . دهد عشق در اين ساحت عشقي در سطح سائق است و سائق را در ارتباط با ديگري قرار مي. كند وراء مي
گردد كه ژوئـي سـانس از تـك روي     اين امر زماني محقق مي. شود تا عشق وارد ديالكتيك اشتياق شود امر باعث مي

اين نوع عشق از نظر لكان بر اثر ناممكن . دست بردارد، دچار نقصان شود تا خود را گرفتار دردسرهاي اشتياق نمايد
با توجه به اين نظريه عشق، جايگزيني براي يك پاسـخ و يـا راه   . ي جنسي قدم به عالم هستي نهاده است بودن رابطه

تأكيـد بـر ايـن امـر الزم     .دن امر جنسي واقع گرديده اسـت حل غير ممكن است و اين جانشيني در نتيجه ناممكن بو
داند كه در اثر برخورد به وجود آمده و بعدها مسأله معشوق يـا شـريك را بـه     نمايد كه لكان عشق را تصادفي مي مي

هاي خـود را بـا    عشق در بعد واقع، ميثاق ناخودآگاه است كه در آن دو سوژه شرط وجود ژوئي سانس. آورد ميان مي
تـر   اي گيرد  و بسيار عميق تر، فراگيرتر و ريشـه  اين قرار داد در بعد واقع صورت مي. سازند همنوا و هماهنگ مي هم

گيـرد كـه تمـامي     همين ميثاق در بعد واقع گاه چنان ابعـاد هولنـاكي بـه خـود مـي     . از قرار دادهاي بعد نمادين است
  .غلتد سراشيبي غريزه مرگ در مي شكند و به مرزهاي ترسيم شده توسط اصل لذت را در هم مي

يابيم كه عشق تنهـا يـك رابطـه اجتمـاعي نيسـت بلكـه        پس با حضور عشق در ساحت واقع به اين امر دست مي
گردد تا سوژه از ژوئـي   همين عشق باعث مي. پيوندد ي بين ژوئي سانس و اشتياق است كه دو نفر را به هم مي رابطه

  . در خارج از خود برآيداي  در جستجوي ابژه سانس خودشهواني خود دست بردارد و
ژوئي سانسي كه هـم  . سازد كه شرايط عشق همان شرايط ژوئي سانس است مطالعه عشق ما را بر اين امر آگاه مي

پذيرد اما پا بـر   انتخاب معشوق يا ابژه بر مبناي نشانه صورت مي". به وجود آورنده  عشق و هم نابود كننده آن است
  )83.همان(" . ط به ژوئي سانس استجايي آن منو

  :توان گفت اساسا دو نوع انتخاب ابژه وجود دارد بر اين اساس مي
ي اصـل لـذت وجـود     بندد، پس در اين مقوله ارضايي در محدوده كسي كه با فالوس به عنوان دال پيوند مي  - 1
  . دارد
  . آورد ا به همراه ميدر اين نوع كه خود ابژه مد نظر است  و ويراني غريزه مرگ ر  - 2

اي تنها بـا   اما گاه رابطه. در نهايت بدون وجود اشتياق، عشق غير ممكن است حتي اگر ژوئي سانسي در بين باشد
  .اين رابطه بدون اشتياق چيزي با رنگ و بوي نفرت در برنخواهد داشت. گيرد ژوئي سانس صورت مي
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  خالصه داستان ليلي و مجنون مكتبي 
پـس دعـا و بخشـش بسـيار     . ي عرب در عين توانگري و جاه و مقام از نداشتن فرزند غمين بود خطهپادشاهي از 

بر طبق آيين مرسوم، منجمان را خواسـت تـا از طـالع    . نمود تا سرانجام صاحب فرزندي شد كه وي را قيس نام نهاد
قـيس از  . دهنـد  دد و دام خبـر مـي  فرزند، او را آگاهي دهند و آنان وي را به عشق جگر سوز فرزند و هم نشيني بـا  

تأديب و اندرز معلم موثر واقع نمي شود تا اين كـه ليلـي از آمـدن بـه     . سپارد كودكي در مكتب دل به عشق ليلي مي
پدر بعد از آگاهي از حال فرزنـد، او را بـه   . كند فراق ليلي، مجنون را آواره كوه و بيابان مي. شود مكتب باز  داشته مي

پس دگر باره قيس به كوه نجـد پنـاه   . رود اما تالش وي راه به جايي نمي برد به خواستگاري ليلي مي آورد و خانه مي
اما او نيز بر دوام عشـق قـيس   . كند پدر براي بهبود فرزند دست ياري به سوي پيري مستجاب الدعوه دراز مي. برد مي

جويد، شايد كه محبت ليلي از دل قـيس   ند ياري ميبرد و از خداو در نهايت پدر او را به زيارت كعبه مي. كند دعا مي
. نهد ي خدا خواهان فزوني عشق ليلي است و بعد از آن دوباره سر به بيابان مي بيرون رود، اما مجنون در طواف خانه

. بخشـد  شود و طبيب فرزانه با دادن گلي از جانب قيس وي را بهبود مـي  از سوي ديگر ليلي نيز از فراق يار بيمار مي
بر حسب اتفاق ابـن سـالم شـاه    . برد در همين ايام ليلي در باغ با همساالن به منظور تفرج و در انتظار قيس به سر مي

خـانواده ليلـي   . رود پس به خواستگاريش مـي . سپارد گذرد و با ديدن وي دل بدو مي جوان و قدرتمند از آن محل مي
در اين زمان نوفل نامي چون داستان قيس مجنـون را  . اندازند ميپذيرند اما تا بهبودي حال دختر عقد را به تعويق  مي
اما قيس براي اين كه خوني نريـزد خـود را   . خيزد ي ليلي بر مي شنود براي رساندن او به معشوق به جنگ با قبيله مي

  .شود قيس بار ديگر راهي كوه و بيابان مي. كشد كند و نوفل براي زنده ماندن قيس دست از جنگ مي تسليم مي
آورد، امـا هرگـز از وي    برد و او را به عقـد خـويش در مـي    ي خويش مي ابن سالم در موعد مقرر ليلي را به خانه

مجنون كه مشتاق ديدار ليلي است با كمك شبان ابن سالم در پوستين گوسفندي به نزديـك چـادر   . محبتي نمي بيند
  .برد وي را از معركه به در ميشود و شبان  رود اما با شنيدن صداي وي مدهوش مي ليلي مي

پـردازد   پدر به نصـيحت وي مـي  . شود اما مجنون وي را نمي شناسد پدر مجنون به ديدن فرزند راهي كوه نجد مي
رفتن مادر به نزد وي نيز بي اثـر اسـت او كـه بـراي     . رود مدتي بعد پدر از دنيا مي. ماند ولي تالش وي بي نتيجه مي
رود و در همـان بيابـان    دود تا سرانجام درمانده و از دنيا مي رديده از پي فرزند آن چنان ميديدار فرزند راهي بيابان گ

  . سپارند به خاكش مي
شود امـا خـود شـكار     ابن سالم كه از بي مهري ليلي رنجور و به تنگ آمده به قصد كشتن مجنون روانه صحرا مي

ا به منظور ديدار يار به صـحرا بـرد و بـدين طريـق هـر دو      خواهد تا او ر ليلي از طبيب فرزانه مي. گردد درندگان مي
مجنون پس از آگـاهي از واقعـه مـرگ ليلـي بـه      . رود شود و از دنيا مي در همين حين ليلي بيمار مي. گردند شامان مي

سـپارند و بـر    اهل قبيله هر دو را در يك گور بـه خـاك مـي   . سپارد رود و در نزد تابوتش جان مي زيارت پيكر او مي
  .كنند كه همواره زيارتگاه عاشقان پاكباخته باشد تربت آن ها عمارتي بنا مي

  نگاهي به داستان بر اساس نظر ژك لكان
اولين مرحله رشد قيس بر اساس ساحت خيالي لكان و شكل گيري من نفساني از اين . قهرمان داستان قيس است

  :شود بيت آغاز مي
ــادام ــت م ــه داش ــش دل ك  زان آت

  

 نگرفـت بـا كـس آرام   چون جان 
 

ــدي ــي نديـ ــري رخـ ــا روي پـ  تـ
  

ــدي    ــي نيارميــ ــه دمــ  از گريــ
 

 مــادر پــدرش نجســت و خويشــان
  

 جسـت كسـي بـه غيـر ايشـان     مي 
 

 )347-345. ذوالفقاري(   
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سـوژه در ايـن   . ساحتي كه من نفساني دائم در حال تعارض و جدال اسـت . عالم خيالي ساحت من نفساني است
در ايـن بعـد كـاركرد مـن نفسـاني      . ورزد و پيش از مرحله عشق به ديگران است بعد به بدن و تصوير خود عشق مي

كـه موجـودي متمـايز از ديگـران     ي آينـه آگـاهي بـه ايـن امـر اسـت        اولين گام مهم سوژه در مرحلـه . خيالي است
در سه بيت اخير،  مكتبي حالـت قـيس را   . مرحله آينه از شش تا هيجده ماهگي و پايان آن در سه سالگي است.است

  .كند دقيقا در ساحت خيالي توصيف مي
شناخت تصوير خويش و احساس بي قراري قيس براي يافتن مطلوب واقعـي از همـين ابيـات آغـازين دريافـت      

پس اين .شود گيرد و از طريق سوژه رابطه اش با جهان خارج تكرار و تقويت مي در اين مرحله اگو شكل مي .شود مي
تصوير عشق سوژه اگـر چـه در ابتـدا حـالتي ذهنـي دارد امـا بـا گـذر از         . گيرد مرحله در مركز تجربه سوژه قرار مي

گرچـه در  . كند به سمت بعد نمادين حركت ميگيرد و از تصوير ذهني صرف  ي خيالي در حالت ارتقا قرار مي مرحله
كنـد و در واقـع وارد    از اين مرحله عبور مي )قيس(خورد اما سوژه  هاي نارسي سيسم به چشم مي بعد خيالي، حالت

ارتقا سوژه در حركت از بعد خيالي عشق به بعد نمادين خيلي سريعتر از آن چه لكان .گردد ي نمادين عشق مي مرحله
  .ست صورت پذيرفته استبه آن معتقد ا

ي آغـازين بـه آن    در داستان ليلي و مجنون مكتبي عشق از همان ابتدا در وجود قيس ريشه دوانده است اما مرحله
پس ارتقا عشق از بعد خيالي به بعد نمـادين در سـوژه باعـث بـه     . نمايد چه لكان بعد تصويري نام نهاده نزديكتر مي

پس از طي اين مرحله عشق در بعـد نمـادين واقـع    . دسترسي به ديگري استوجود آمدن ميل و سپس اشتياق براي 
 :دارد گردد و عامل حركت زباني و ايجاد كالم كه همان ميل است سوژه را به حركت وا مي مي

  

 چون سال بـه ده رسـيدش از هفـت
  

 جــوش جگــرش بــه آســمان رفــت 
 

 بــــود از دل ســــوزناك بريــــان
  

ــان     ــال گري ــاه و س ــطه م ــي واس  ب
 

ــر  ــتندهـ ــش جسـ ــه ايـ  دم زخرابـ
  

 رخســـاره اش از گـــالب شســـتند 
 

)135:همان(     
در . اين مرحله از كاركردي زباني برخوردار است. شود ي نمادين مي سوژه همزمان با دسترسي به زبان وارد مرحله

سوژه بـه  . واقع ديگري بزرگ در اين مرحله زبان است و هيچ گاه با سوژه به طور كامل هماهنگ و همانند نمي شود
  . عنوان يك انسان قادر به گريز از امر نمادين و نظام زبان نيست

قيس قهرمان داستان . شود مي توان گفت در اين مرحله سوژه به علت تكميل فرايند زباني از آموزش برخوردار مي
بعـد صـورت   پس نياز به آموزش در ايـن  . گيرد شود چرا كه ساخت سوژه در اين مرحله صورت مي وارد مكتب مي

  :پذيرد مي
 كردنــد هــم آخــر از پــي پنــد

  

 ي مكتبـــي پـــاي بنـــددر حلقـــه 
 

 مكتب نـه كـه بـاغ پـر زبلبـل
  

ــيده غلغـــل   از چـــوب ادب كشـ
 

)135: همان(       
  

دهد كه سوژه از طريق زبان با هنجارها و قوانين اجتماعي آشنا و در واقع سازگاري  مكتبي در اين داستان نشان مي
از نظر لكان ورود به اين مرحله و سركوب فقدان باعث پديدار شدن دو ساحت خودآگاه و ناخودآگـاه  . كند ايجاد مي

سوژه در اين داستان به ايـن  . ي ورود به اين ساحت شناخت ديگري و تمايز بين خود و ديگري است الزمه. شود مي
قيس به مكتب ابـژه مطلـوب و گمشـده وي     با رفتن. برد ي ابتدايي آن به سر مي امر پي برده است اما هنوز در مرحله

  :شود پديدار مي
 ي قــيس ديــد رويــشچــون ديــده

  

 شــد عاشــق صــورت نكــويش    
 

 رفت آتـش دل بـه هـر رگ و پـي
  

 چــون آتــش ســوزناك در نــي    
 

ــد دل او ــق شـ ــم عشـ ــم غـ  تخـ
  

ــل او   ــه در گــ  از رگ زده ريشــ
 

)136: همان(     
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عاشقي كه شور و شيدايي وي از ساحت تصـويري بـه   . شود تا اين قسمت داستان مجنون تنها عاشق محسوب مي
دل داده به قيس "مكتبي ليلي را . گردد ي عشق مي در اين ساحت ليلي نيز وارد مقوله. ساحت نمادين ارتقا يافته است

  . پذيرد شود و ژوئي سانس حاصل عشق صورت مي عشق ليلي از عالم نمادين آغاز مي. كند معرفي مي "و دل ربوده
شود و بر حقيقتي كه كمتر كسي به آن توجه نموده اشاره  در اين مرحله عشق با عنوان  درخواست عشق مطرح مي

  :نمايد مي
 هم داغ، دو همدم بـه هـم خـوش

  

ــش     ــك آت ــمع در ي ــه و ش  پروان
 

ــه سرشــته  در گــل هــم  چــون دان
  

ــم    ــده و دل هـ ــه ديـ ــتند بـ  رسـ
 

)137: همان(     
  

در اين مرحله عشق مجنون كـه بـه درخواسـت    . كند در واقع دستگاه كالمي مهمترين نقش را در اين برهه ايفا مي
كند  پس ماده تبديل به نشانه شـده و آن   پاسخ ديگري منوط است بدون در نظر گرفتن هيچ امرمادي ميل را ارضا مي

  .نشانه عشق است
ي عشق به بركت وجود احتياج صـورت   چرا كه مبادله. ي يك شي مادي است اين امر از ديد لكان فراسوي مبادله

اولـين عامـل بازدارنـده و نمـاد قـانون و هنجارهـاي       . در ارتباط با ليلي و مجنون اين احتياج دوجانبه است.پذيرد مي
  : در از بين بردن رابطه دارد اجتماعي معلم  مكتب خانه است كه با جدايي آن دو از هم سعي

  

 از گوش بـه گـوش گفـتن راز
 

ــد آواز   ــم آمـ ــوش معلـ  درگـ
 

ــودب ــم مــ ــيد معلــ  ترســ
 

 كــاوازه بــرون رود زمكتــب   
 

 ننشـــاند دومـــه مقابـــل هـــم
 

ــم    ــد از دل ه ــه رون ــد ك  باش
 

)137: همان(    
  : دارد دومين عامل بازدارنده در اين داستان مادر ليلي است كه وي را از رفتن به مكتب باز مي

  

 از بس كه شـد آن جـرس پـرآواز
  

ــه از راز   ــي آگـ ــادر ليلـ ــد مـ  شـ
 

 بســـتد ز ادب ســـراي  فرزنـــد
  

ــد     ــي چن ــيش بلبل ــد زپ ــل چي  گ
 

ــور ــد مهج ــيس مان ــه زق ــي ك  ليل
  

 چون شاخ بريـده گشـت رنجـور    
 

)138: همان(     
اين ارتباط، ليلي و مجنون را . شوند اين جاست كه كل شبكه اجتماعي، خانواده، دوستان و خويشاوندان پديدار مي

دهد  بعد از اين مرحله، عشق از بعـد نمـادين بـه سـمت بعـد واقـع ارتقـا         در مدار نمادين مفاهيم اجتماعي قرار مي
ت و در ديگـري  بـه دنبـال امـري وراي مـاده اسـت و بـه        اين عشق با ژوئي سانسي ماورايي در ارتبـاط اسـ  .يابد مي

  .اين همان عملكرد عشق در بعد واقع است. رسد درخواستي ماورايي مي
ميل وي كه همان ميـل ديگـري   . برد پس سوژه اصلي داستان كه به شيدايي در عشق رسيده به كوه و بيابان پناه مي

  :كند است او را از اجتماع جدا مي
  

 ن رســيدهچــون قــيس گــل خــزا
  

ــده     ــد بريـ ــاز شـ ــبن نـ  زان گلـ
 

 چون مـرغ پريـدنش هـوس بـود
  

ــود    ــس ب ــش قف ــوب معلم  وز چ
 

 تنـــگ آمـــده بـــر وي از زمانـــه
  

 ...هـــم خانـــه و هـــم كتابخانـــه  
 

 افكند قلـم كـه هـيچ غـم نيسـت
  

 يعني كه بـه عاشـقان قلـم نيسـت     
 

ــادي آورد ــگ شــ  در وادي ريــ
  

 غـــم بـــيش ز ريـــگ وادي آورد 
 

)140-141: همان(     
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چيزي وراي تصوير،  رفتار وي نشـان دهنـده آن   . سوژه از همين قسمت در گذر از بعد نمادين به بعد واقع است
دهد تا حد  اين جاست كه عشق به ژوئي سانس اجازه مي. است كه وي به چيزي در فراسوي پاسخ ديگري نظر دارد

ق سـاختهبه همـين دليـل عشـق واقـع صـورت       پس عشق ژوئي سانس را وارد ديالكتيك اشـتيا . اشتياق متعالي گردد
ي  عشق ليلي و مجنون از همان ابتـدا در نتيجـه  .پذيرد اين امر با همراهي ژوئي سانس و اشتياق صورت مي. پذيرد مي

  .توان گفت اين عشق جانشيني براي پاسخ به امري ناممكن است مي. ناممكن بودن قدم به عالم هستي نهاده است
تصادفي كه در اين داسـتان  . پذيرد و وجودش مديون يك برخورد است صادف صورت ميگفتيم كه عشق بر اثر ت

ي عميـق   رابطـه . گـردد  آيد و باعث آشكار شدن معشوق و آغاز عشق ليلي و مجنون مي با اولين برخورد به وجود مي
نـوايي ژوئـي   شرط وجودي  ايـن عشـق هـم    . گيرد ليلي و مجنون به نوعي از يك ميثاق در ناخودآگاه سرچشمه مي

گيرد كـه هـر    اين ميثاق صورت گرفته در ساحت واقع چنان ابعاد هولناكي به خود مي. هاي  آن دو با هم است سانس
اينجاست كه سمپتوم دو نفر يـك  . كشاند دو قهرمان داستان را از مرزهاي ترسيم شده اروس به سراشيبي تاناتوس مي

  .شود امر واحد مي
عشـق در امـر واقـع    . شـود  امل در تضاد است و هر مانعي باعث افـزايش ليبيـدو مـي   عشق در بعد واقع با ارضا ك

پس حضور عشـق  . نمادين و در كشاكشي پايدار با آن حضور دارد –شود كه در مرز جهان اجتماعي  مياي  ناشناخته
ايـن امـر در   . استدر واقع مطلوب واقعي يا ابژه گمشده دست نيافتني . گردد در امر واقع باعث ناممكن بودن آن مي

  :داستان ليلي و مجنون مكتبي به زيبايي به تصوير كشيده شده است
  

ــادي  هــر جــا كــه گذشــت گردب
  

 زان ســـرو رونـــده كـــرد يـــادي 
 

 مي زيسـت بـدين خـراب حـالي
  

 از يـــار پـــر و زخـــويش خـــالي 
 

 داشـتبي سرقدمي به جـاي مـي
  

 داشـت  بي جان بدني بـه پـاي مـي    
 

)144: همان(     
رود كه سوژه را به  كند تا به امر دست نيافتني و مطلوب خود برسد اين اشتياق تا بدان جا پيش مي مي سوژه تالش
تالش پدر و مادر سوژه در از بين بردن عشق راه به جايي نمي برد تا اين كـه تانـاتوس آن دو را   . كشاند تاناتوس مي

  .شوند خواست سوژه اصلي داستان محو و نابود ميهستند  كه همگي در ميل و اي  گويا آن ها در گردونه.ربايد مي
ياري دهندگاني چون نوفل از قدرت و شايد بتوان گفت از ميل واقعي براي ياري سوژه برخوردار نيستند به همين 

  . روند از صحنه به در مياي  دليل بسيار زودگذر و ناموفق هستند و با روان ضربه
عشـقي در  . گيرد عشق او نسبت به ليلي در حد يك غريزه صورت مي. ودش در اين ميان ابن سالم وارد داستان مي

اين ميل يك طرفه است و ميل ديگري بـزرگ را  . يابد ليلي براي وي در نقش ديگري در عالم آينه نمود مي. عالم آينه
بـين رفـتن    شود و باعث از خود شيفتگي از جمله مواردي است كه در رفتار ابن سالم مشاهده مي.  مرتفع نمي سازد

  :گردد وي مي
 چــون ابــن ســالم ســوي او ديــد

  

 تـــن غرقـــه در آب روي او ديـــد   
 

 پـــا از نـــم ديـــده در گلـــش مانـــد
  

ــد     ــش مان ــت دل ــت و جراح  دل رف
 

ــي ــه ليلـ ــالم را بـ ــن سـ ــون ابـ  چـ
  

ــي     ــت ميل ــاده گش ــه زي ــر لحظ  ...ه
 

 چون مرغ به صد زبـان سـخن گفـت
  

ــنفت   ــواب نش ــي ج ــه يك  ...زان غنچ
 

 شـــمايلدانســـت كـــه پـــيش آن
  

ــل    ــت حايـ ــده اسـ ــون رميـ  ...مجنـ
 

 برداشـــت پـــي هـــالك مجنـــون
  

ــردون     ــو دور گ ــر چ ــغ كم ــر تي  ...ب
 

 زان ســـو چـــو درنـــدگانش ديدنـــد
  

ــد   ــده از همـــش دريدنـ ــرد آمـ  ...گـ
 

   ( )228-227:همان  
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آن چنـان در ايـن امـر    . ي عشق در معشوق محو گرديده در درخواستش مصر اسـت  ليلي كه با ژوئي سانسي زاده
در واقع اشتياق سوژه براي دست يافتن به مطلوب گمشده وي را بـه  .شود رود كه يكباره در تاناتوس گم مي مي پيش

  :سازد رانه مرگ رهنمون مي
  

 ليلـــي زخـــزان بـــاغ، بـــي يـــار
  

ــار     ــيده بيم ــزان رس ــاغ خ ــون ب  چ
 

 بيماري غـم كـه بـردش از جـاي
  

 چون برگ خـزان فكنـدش از پـاي    
 

)235:همان(     
رسد وجود ندارد چرا كه هرگز ارضاي ميل به طـور   سوژه در داستان هنگامي كه عشق به بعد واقع ميارضاي ميل 

كنـد و آن حـاالت سـوژه، سـرودن      در عالم واقعيت بروز مياي  عشق در بعد واقع با نشانه. كامل صورت نمي پذيرد
كنـد يعنـي بـه شـكل      دآگاه عمل مياين امر به نحو ناخو. شعر براي معشوق، گريزان شدن از جامعه و شيدايي است

  :عشق در امر واقع فراسوي امر نمادين و خيالي است.كند اختاللي در واقعيت نمادين بروز مي
  

ــان گذشــتم ــو از جه  در عشــق ت
  

ــتم    ــتگان گذش ــه گذش  وز جمل
 

 بــي روي تــو بــر در  لحــد پــاي
  

ــتم   ــان گذشـ ــادم و از جهـ  بنهـ
 

 آن دم كـــه زيكـــديگر گذشـــتيم
  

 زجـان گذشـتم  تو از دل و مـن   
 

)215: همان(     
آن چه با سوژه و عشق در ساحت واقع مرتبط است وجود ترومـا اسـت و منشـا آن برخـورد محـرك بيرونـي و       

اولين روان ضربه در داستان كه سـوژه قـادر بـه آن    . ناتواني سوژه در فهم تحريكات و تفوق و پيروزي بر آن هاست
اين خاطره فهم ناپذير  واپـس  . ي آن ناآرامي سوژه و گريه بسيار اوست نشانهدهد كه  نيست در زمان نوزادي رخ مي

در اين داستان سوژه با ديدن ليلـي در مكتـب   . شود تا دوباره باز براثر رويدادي به سطح خودآگاهي باز گردد زده مي
  .يابد آن امر فهم ناشده را باز مي

. نمايد ي آغازين رشد تثبيت مي قف و سوژه را در مرحلهاز همين جاست كه روان ضربه جريان نماد سازي را متو
همين تجربه روان ضربه . اين رنج و اختالل از ابتداي داستان تا انتها سوژه را آرام نمي گذارد و مدام همراه وي است

يان تالش سوژه براي ب. دهد امر واقع به طور كامل جذب امر نمادين و واقعيت اجتماعي نمي شود است كه نشان مي
اين همان عشق در . گذارد كه قادر به بيان آن نيست همواره چيزي را در وي باقي مي )نماد(درد و رنج در قالب زبان 

  :انجامد بعد واقع است كه در نهايت به مرگ سوژه مي
  

ــات نعــش، خيلــي  هــر ســو چــو بن
  

ــي   ــش ليلـ ــاده نعـ ــيش نهـ  در پـ
 

ــد ــان دي ــر خــويش را چن  چــون دلب
  

 ...ديـــداز فـــرق فتـــاده آســـمان 
 

 نزديـــك جنـــازه رفـــت مـــدهوش
  

ــوش   ــازه را در آغـ ــت جنـ  بگرفـ
 

ــاد ــه اشــك و آه و فري  مــي گفــت ب
  

ــاد    خــود رفتــه نكــرده همرهــان ي
 

ــو خوردســت  آن تيــغ اجــل كــه برت
  

ــار كردســت   ــو ك ــر از ت ــن بت  درم
 

 دل افــروزايشــادم كــه بــه وصــلت
  

 نزديكتـــرم كنـــون بـــه هـــر روز 
 

ــازه پــوش بگشــاد  گفــت ايــن و جن
  

ــاد و جــان داد رخ  ــدمش نه ــر ق  ب
 

)240-239: همان(     

  :گيري نتيجه
توان گفت عشق در سه ساحت لكاني حضور دارد، عالم خيالي كه با خود شيفتگي و شيدايي در بعد تصـويري   مي

و اي  ورزد پس از طي مرحله آينـه  شود و در واقع نوعي نارسي سيم است كه سوژه به تصوير خود عشق مي آغاز مي
بعد از اين مرحله امر واقع قـرار دارد  . رسد ورود به عالم نمادين سوژه به نوعي شيدايي براي دسترسي به ديگري مي



 1867/      لكان منظر از مكتبي ومجنون ليلي داستان در عشق بررسي

يابد در نتيجه دسـت يـابي بـه مطلـوب گمشـده نـاممكن        كه سوژه در اين مرحله به ژوئي سانسي ماورايي دست مي
در داسـتان ليلـي و مجنـون مكتبـي،     . و فراگير اسـت پس عشق امر واقع دست نيافتني است و بسيار عميق .  شود مي

شود و با طي مراحل عشق و ارتقا آن از بعد خيالي به بعد نمادين و  سوژه اصلي داستان از همان ابتدا درگير عشق مي
كنـد و   گردد كه معشوق را نيز با خود همراه مي يابد و اشتياق وي آن چنان متعالي مي در نهايت به بعد واقع دست مي

گـردد كـه هـر دو را بـه      كند و با اشـتياق همـراه مـي    در نهايت اين ژوئي سانس در ليلي و مجنون آن چنان رخنه مي
 . كشاند تاناتوس مي

 
  نوشت پي

امـا ژوئـي   . كننـد  اين اصطالح را معموال لذت ترجمه مـي . ژوئي سانس مفهومي بسيار پيچيده نزد الكان است :(jouissance)ژوئي سانس
ي وجد آميز  مذهبي يا عرفـاني   اين كلمه فرانسه براي تجربه. سانس شامل تركيبي از لذت و درد است يا به عبارت دقيق تر، لذت در درد

ي شصت نمود بارزي پيدا كرد و آن زماني بود كـه آن را   الح را به كاربرد و در كار او در دههاين اصط 1953اولين بار لكان در سال . است
 .به امر واقع ربط داد

 .و شاعرانه لكان است كه به معني اصل لذت استاي  از نظريات اسطوره: (eros)اروس 
 .كان در روانكاوي استهاي ل خداي مرگ در اساطير يونان كه از برساخت. رانه مرگ: (thanatos)تاناتوس 

سوژه بين شش تا هجـده تصـوير خـود را در آينـه     . اين مرحله كه در ساحت خيالي لكان واقع است: (the mirror stage)اي  مرحله آينه
گرچه وي ابتدا تصوير خود را بـا واقعيـت بـه هـم     . كند آن راكنترل و با آن بازي كند نوزاد مجذوب خودش وسعي مي. دهد تشخيص مي

الزم به ذكر است منظور از آينه نه آينه واقعي بلكـه  . يابد كه تصوير ذهني خودش يعني بازتابي از خود اوست آميزد اما به زودي در مي مي
 .هر سطح بازتابنده مانند چهره مادر است

، كـنش و روابـط اجتمـاعي    ليبيدو ميل ناخودآگاه است كه اصل سـازمان دهنـده تفكـر   . ي بنيادي بشر است نيروي محركه): libido(ليبدو 
 . است

روان ضربه در روان شناسي مواردي . در فارسي به معناي روان ضربه در پزشكي عبارت از هر نوع بريدگي يا زخم است ):trauma(تروما 
روان ضربه تروما رخدادي نيست كه در واقعيـت بـراي فـرد اتفـاق     .ي رواني آزار دهنده است است كه شامل رويدادهايي است كه از جنبه

  .بيفتد بلكه معموال رخدادي رواني است

  :منابعفهرست 
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