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ژاک الکان روانپزشک معروف فرانسوی است که در آثارش عالقهی خود را به فلسفه و ادبیات

ابراز کرده است .او ِ
نفس انسانی را متشکل از سه نظ ِم مه ِم روانی با نامهای خیالی ،نمادین و واقع
میداند .وی معتقد است که ساختارِ ضمیرناخودآگاه ِ انسان همانند ساختارِ زبان عمل میکند .به عقیدهی
الکان ،زبان ترکیبی از دالها و مدلولها است .یکی از نکات اساسی در نظریات الکان حضور احساسات
و عوامل منفی چون بیگانگی ،پرخاشگری ،ناامیدی ،فقدان و غیره است .اینگونه احساسات از مرحلهای
آغاز میشوند که الکان آن مرحله را آینهای میخواند .مرحلهی آینهای هنگامی رخ میدهد که کودک
خود را درون آینه میبیند و پی میبرد که مستقل از وجود مادر است .آثار بر جای مانده از این مرحله
تا آخر عمر ،بر روی ذهن انسانها که در تعریف الکانی ،سوژه خوانده میشوند ،ادامه یافته ،همهی آنها
را تبدیل به یک رواننژند میکند .اگر مشکالت زندگی بر یک فرد فشار وارد کند ،آن فرد برای فرار
از واقعیت ممکن است زندگی در توهم و دور از زندگیِ معمو ِل اجتماعی را ترجیح دهد .در این مقاله
تالش بر این است که شخصیتهای موجود در نمایشنامهی «از پشت شیشهها» اثر اکبر رادی به مثابهی
سوژهی موردِ
ِ
بحث فلسفیِ تعریف شده توسط الکان قرارگیرند .تحلیل دیالوگهای موجود در این
اثر بیانگر حضور عواملی است که ثابت میکنند که این شخصیتها از مشکالت ذهنی چون بیگانگی،
ناامیدی ،پرخاشگری و فقدان در عذابند ،بنابراین به واسطهی دوری از اجتماع ،با کتاب خواندن ،و
کتاب نوشتن از واقعیت میگریزند و در پشت شیشهها ،دنیایی متفاوت را برای خود ایجاد میکنند.
واژههای کلیدی :نظمهای سهگانهی الکانی ،سوژه ،زنجیره داللتی ،فقدان ،توهم
 -1استادیار دانشکدهی ادبیات و زبان های خارجی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ایران
 -2دانش آموختهی زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ایران
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مقدمه
نق��د روانکاوانه همواره دوش��ادوش دیدگاههای دیگر برای بررس��ی آثار مدرن و
پس��ت مدرن بهکار رفته است .یکی از روانشناسا ِن برجس��تهای که نظریات پیچیده و

ِ
ِ
ادبیات جهان به کار گرفته ش��ده ژاک الکان میباشد .او به
معروف
مطرحش برای آثار
واس��طهی سمینارهای متداولش ،تأثیرات فراوانی بر فلسفه ،ادبیات ،سینما و هنر ایجاد
نموده اس��ت؛ چراکه در این سمینارها ،روشنفکران بسیاری شرکت میکردند که بعدها
در نظریاتش��ان ردپای آرای الکان دیده شده اس��ت .مقالهی حاضر تالشی است برای
بررس��ی آرا و عقاید روانشناس��انهی الکانی بر روی نمایش��نامهی اکبر رادی با نام «از
پشت شیشهها» که از منظر روانشناختی ،دارای شخصیتهای پیچیدهای است.
الکان مــعتقد اس��ت اســاس ذهن آدمی تش��کیل شده است از سه نظم تصویری
( ،)The Imaginary Orderنمادین ( )The Symbolic Orderو واقع ()The Real Order
که ب��ه صورت همزم��ان و مرتبط عمل میکنن��د .در نظم تصویری ،ک��ودک همواره
موجودی��ت خود و مادر و دنیای اطراف را یک��ی میداند .اما زمانیکه خود را در آینه
میبیند (آینه از منظر ادبی میتواند هر چیزی باشد که قابلیت انعکاس تصویر را دارد)،
متوجه میش��ود که موجودی متحد با مادر و یا دنیای اطراف نیس��ت .از این لحظه به
بع��د بیگانگی ( ،)Alienationناامیدی ،جدایی ،پرخاش��گری ( )Aggressivityو غیره
در او ایجاد ش��ده ،این فرایند تا رس��یدن به مرحلهای ک��ه الکان آن را "واقع" مینامد
ادامه مییابد .بعد از ورود به نظم نمادین که مصادف اس��ت با یادگیری زبان ،انس��ان
تبدیل به یک سوژه ( )The Subjectمیشود که بایدها و نبایدهای اجتماعی را توسط
حض��ورِ پدرِ نمادین ( )The Symbolic Fatherیاد گرفته و درمییابد که در زندگیش
محدودیتهای دیگری وجود دارد .در واقع پدرِ نمادین جایگاهی در نظم نمادین است
که میتواند توس��ط اعمال کنندهی قوانین اشغال ش��ود .از طرفی سوژه قادر نیست تا
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مفهوم و منظور اصلی خود را از طریق زبان بیان نماید چراکه زبان نظمی است متشکل
از دالهایی ( )Signifierکه بر روی مدلول ( )Signifiedمیلغزند و نمیتوانند بر یک
مدلول خاص اش��اره کنند و مقصود سوژه را بهدرستی انتقال دهند ،بنابراین همواره از
دالی به دال دیگر در حرکتند .نظم واقع پیچیدهترین مرحلهی ذهنی سوژه است چرا که
در مرز نظم نمادین و تصویری واقع شده اما فراتر از آنها عمل میکند .در این مرحله
ِ
احساسات منفیِ ذکر شده در باال ،همهی سوژهها را تبدیل به یک انسان روان نژند
که
میکنند ،مشکالت زندگی میتواند یک سوژه را وادار نماید تا برای فرار از واقعیت ،به
سمت توهم ( )Hallucinationگریخته ،در دنیای دیگری زندگی کند.
پیشینهی تحقیق
از آنجاییک��ه اکبر رادی از چهرههای ش��ناخته ش��ده در بین نمایشنامهنویس��ان
ایرانی اس��ت مقاالت و آثاری چند دربارهی آثار وی نوشته شدهاند که مطرحترینشان
کتاب «رادی شناس��ی  »1اس��ت .این کتاب مجموعهای از مقاالت نوشته شده دربارهی
نمایشنامههای رادی اس��ت که توسط همسر وی حمیده بانو عنقا جمعآوری شدهاند.
در این میان ،نوشتههای عاطفه وحیدنیا ،سلما سالمتی و شکرخدا گودرزی نکات مهم
و ظریفی را در رابطه با اثر «از پش��ت شیش��هها» بیان کردهاند .آنها نو ِع زبان و حاالت
ِ
روش نویس��ندگیش بررس��ی کرده ،بدین سبب به
روانی ش��خصیتهای رادی را در
خوانندهی آثار رادی نشان دادهاند که میتوان نمایشنامههای وی را از دیدگاه متفکران
روانش��ناختی نیز بررس��ی کرد .در بین صاحبنظرا ِن نقد روانشناختی ،یکی از افراد
برجستهای که مفاهیمش تا به امروز برای بررسی و تحلیل آثار رادی بهکار نرفته ژاک
الکان است .در ایران نقد روانشناختیِ الکانی بیشتر برای بررسی فیلمها استفاده شده،
بنابراین اغلب عالقهمندان به تئوریهای الکان با جنبهای از تفکر او آش��نایی دارند که
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برای بررسی آثار سینمایی به کار گرفته میشوند.
معروفترین کتابهای ترجمه ش��ده در ایران که برای شناخت نظرات ژاک الکان
میتوانند بس��یار مفید واقع شوند «فرهنگ مقدماتی اصطالحات روانکاوی الکانی» اثر
دیلن اونز« ،ژاک الکان» نوشتهی شون هومر و «نظریهی ادبی» تری ایگلتون هستند .این
آثار هر کدام خوانش��ی مفید برای نظریات الکان مطرح کرده ،شناخت آرای پیچیدهی
او را آس��انتر میکنند .در این میان کت��اب دیلن اونز مانند مرجعی با ارزش ،عالوه بر
بررس��ی عقاید الکان به اکثر سمینارهای او اشاره کرده ،به اختصار توضیح میدهد که
وی در سمینارهایش دربارهی چه مفهومی سخن گفته است.
شناخت اکبر رادی
ب ه واس��طهی پرداختن به موضوعات منحصر به ف��رد در قالب متفاوت و کم ِ
نقص
دراماتیک ،بسیاری از متفکران ایرانی ،اکبر رادی را بهترین نمایشنام ه نویس تاریخ ایران
میدانند .او که از برجستهترین نمایشنامه نویسان ایرانی است در سال  1318در شمال
ایران پا به صحنه زندگی گذاش��ت  .کودکی رادی همراه با امنیت و آرامش س��پری شد
اما در نوجوانی به دلیل تاثیر جنگ جهانی دوم بر اوضاع مالی خانواده ،طعم تلخ تنگ-
ِ
تحصیالت دانشگاهی خود را در رشتهی علوم
کوچ اجباری را چشید .بعدها
دس��تی و ِ
اجتماعی در دانشگاه تهران آغاز نمود ،ا ّما تحصیل در دوره کارشناسی ارشد این رشته را

رها نموده ،برای آموختن دروس عمیقت ِر زندگی به شغل مع ّلمی در مناطق محرومِ شهر
تهران روی آورد (رادی ،)14-15 :1379 ،در کارنامهی کاری او تدریس ادبیات نمایشی
و نمایشنام ه نویس��ی نیز به گونهای برجسته حضور دارد .اولين تجربهی نویسندگی او
با نام باران در مس��ابقه داستان نويسيِ مجلهی «اطالعات جوان» در سال  1338برندهی
جايزهی اول ش��د .بعدها با نوشتن «روزنهی آبی» به عنوان نمایشنامهنویس مطرح شد
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و بیش از چهار دهه حضوری مقتدر و چش��مگیر را در عرصهی ادبیات نمایش��ی ایران
ایجاد کرد .بررسی آثار مطرح او بیانگر این امر است که رادی با ادبیات مطرح جهانی
آش��نایی دارد و از بزرگانی چون آنتوان چخوف تاثیر گرفته اس��ت (رادی.)93: 1379 ،
نمایش��نامههای ماندگار او مانند «ملودی شهر بارانی»« ،صیادان»« ،لبخند با شکوه آقای
گیل» و «از پش��ت شیش��هها» مورد توجه بس��یاری از کارگردانان و منتقدان ایرانی قرار
گرفته و اعتباری خاص را برای هنر نمایشنامه نویس��ی ایرانی به وجود آورده اس��ت.
سرانجام اکبر رادی در حالیکه بسیاری از ادبای ایرانی او را پدر نمایشنامه نویسی ایران
لقب دادهاند ،در سال  1386در تهران درگذشت.
خالصهی نمایشنامه
«از پشت شیشهها» داستان سی سالهی زندگی زوجی با نام بامداد جلیلی ،نویسندهای
روشن فکر و مریم ،مع ّلم یک مدرسه را به تصویر میکشد .در طول نمایشنامه ،بامداد
به دور از جریان زندگی اجتماعی س��رگرم نوش��تن کتابی اس��ت که داس��تان تکراری
زندگی او و مریم است .مریم گاه میکوشد تا وارد دنیای تنهایی بامداد شود و یا از او
میخواه��د که صفحات کتاب را برایش بخواند .اما بامداد کار خواندن نوش��تهها را به
آینده حواله میدهد و مانع ورود مریم به دنیای انزوای خود میش��ود .در طول داستان
تنها کسانی که وارد خانهی آنها میشوند خانم و آقای درخشان هستند .از دید بامداد،
درخش��انها گاه به شکل دو مگس دیده میشوند که در طی سخن گفتن ،نقابی از این
حشره را بر صورت زدهِ ،وز ِوز مگسانهای را سر میدهند.
شناخت ژاکالکان
ژاک ماری امیل الکان ( )1901 -1981( )Jacques Marie Émile Lacanفیلسوف
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و روان پزش��ک معروف فرانس��وی اس��ت .هرچند الکان تحت تاثیر نظرات زیگموند
فروید قرار دارد ،اما از منظر خودش به روان انسانی مینگرد و ذهن را به مثابه ترکیبی
از سه نظم تصویری ،نمادین و واقع مطرح میکند که رشد آن از نظم خیالی آغاز شده
و تا نظم واقع ادامه دارد (ضیمران .)156 :1385 ،اولین نظمی که الکان از آن در آثارش
یاد میکند نظم تصویری نام دارد.
تیس��ون معتقد اس��ت که اولین نظم الکانی به این دلیل تصویری نامیده میشود که
تصاوی��ر ،تجربیات ک��ودک را ایجاد میکنند ( .)Tyson, 2007: 27در این دوره به این
دلی��ل که کودک تصور خیلی کاملی ازجس��م و کالبد خود ن��دارد ،ارتباط نزدیکی بین
مادر و او برقرار است و تمام احتیاجات کودک را مادر برآورده میسازد ،کودک همیشه
خ��ود را با مادر یکی دانس��ته ،میپندارد که وجودش با دنی��ای اطراف وحدانیت دارد
(ایگلتون .)226 :1388 ،اما بین  6تا  18ماهگی که کودک قدرت تشخیص پیدا میکند،
خود را در یک جسم قابل انعکاس میبیند که میتواند آینه ،آب و یا چشم مادر باشد
(.)Lacan, 2005: 75-76
بنابرای��ن در این زمان که مرحلهی آیینهای ( )The Mirror Stageنامیده میش��ود
کودک برای اولین بار خود را موجودی جدا از جس��م مادر و دنیای اطراف مییابد که
بر بدن خود تس��لط دارد ( )Selden & Widdowson, 1997: 139اینجاست که اولین
حس بیگانگی ،ش��قاق ( ،)Splitو دوگانگی در او ایجاد میش��ود .از یک س��و کودک
خوشحال اس��ت که موجودی مستقل از محیط اطراف است اما از سوی دیگر همیشه
در جست و جو و تمنای وجود مادر به سر میبرد ( .)Bressler, 2007: 153نکته مهم
دیگر نتیجهگیریای است که الکان از این مرحله میکند؛ او توضیح میدهد که در این
مرحله یک همانند س��ازی ( )Identificationشکل میگیرد که در آن کودک در توهم
همیشگی و رویا ،خود را با تصویر آینهای یکی میداند و دچار این فریب میشود که
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ی��ک من آرمانی ( )Ideal Egoوج��ود دارد (اونز .)444 :1387 ،امر دیگری که در این
مرحله اتفاق میافتد ،نارسیسیس��م ( )Narcissismنامیده میشود .الکان این اسم را از
اسطوره نارسیس گرفته است که در آن مرد جوان شیفتهی تصویر خود در آب میشود.
الکان معتقد اس��ت که این همانندس��ازی اگر از مرزهای عادی خودش خارج ش��ود
میتواند مرگبار باش��د (اونز ،)470-471 :1387 ،زیرا سبب میشود انسان همواره در
تمنای یک ایده آل و کمال مطلوب به سر برد (احمدزاده .)3 :1387 ،همیشه به دالیل
مختلف احتمال دارد که س��وژه بخواهد به نظ��م تصویری بازگردد تا بتواند کمالهای
مطلوبی چون وحدانیت با مادر و یا من آرمانی را پیدا کند .بنابراین آثار نظم تصویری
و مرحله آینهای همیش��ه تا آخر عمر باقی اس��ت و اهمیت دارد که این شکل گیریها
در ذهن سوژه چگونه صورت میگیرد.
نکتهی مهم دیگری که در آرای الکان وجود دارد ابژهی کوچک ( )bject Petit aنام
دارد که از نظم تصویری شروع میشود و تا باقی عم ِر سوژه ادامه مییابد و همواره با
فقدان در رابطه است .بیان یک مثال برای توضیح بهتر نکات میتواند مفید باشد؛ وقتی
یک کودک نیازهای زیس��تی خود را مانند گرس��نگی ،تشنگی و خواب آلودگی توسط
گریس��تن انتقال میدهد ،مادر این نشانهها را دریافت کرده ،برای رفع نیازهای کودک
عوامل��ی را فراهم میکند .از آنجایی که ای��ن عوامل یا همان ابژههای برطرف کنندهی
نیاز کودک توس��ط فردی ایده آل به وجود آمدهاند ،عش��ق کودک به مادر را هم نشان
میدهند .بنابراین یک ابژهی خاص دارای دو عملکرد میباش��د؛ بیان نیاز و بیان عشق
ک��ودک .اما ای��ن ابژهها فقط میتوانند نیاز اولیه را برطرف کنند و عش��ق برای کودک
همواره دور از دس��ترس باقی میماند .این کارک��رد دوگانهی ابژه به همراه ته ماندهی
نیازهای تکراری کودک باهمدیگر میل را به وجود میآورند (اونز.)460-461 :1387 ،
نظ��م دومی که الکان از آن صحبت میکند ،نظم نمادین ن��ام دارد .در این مرحله که
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کودک شروع به یادگیری زبان و قوانین میکند ،سوژه شکل میگیرد (.)Habib, 2011: 28
از نظ��ر الکان زب��ان تعریفی مانند آنچ��ه که فردینان دو سوس��ور ارائه میدهد ،دارد
(موللی .)169 :1384 ،سوسور معتقد است که مفهوم مانند مدلول است و زبان یا نشانهای
که برای بیان آن اس��تفاده میکنیم دال نام دارد .تفاوت سوس��ور و الکان در این است که
سوس��ور معتقد است مدلول همیشه بر دال مقدم اس��ت و دال میتواند مفهوم و منظور
گوین��ده را بیان کند .در حال��ی که الکان باور دارد که به دلی��ل وجود بار ( )Barمیان
دال و مدلول ،دالها همواره بر روی مدلول در حال س��ر خوردن هس��تند و نمیتوانند
بر روی یک مدلول خاص س��اکن ش��وند .بنابراین ی��ک دال در یک زنجیرهی داللتی
( )Signifying Chainهمواره بر دال دیگر اشاره میکند و معنی و منظور گوینده را به
تعوی��ق میاندازد (هومر .)61-62 :1388 ،در نظریهی الکان اصوالً دال بر مدلول مقدم

است و باعث میشود که سیستمی از داللت ،سوژه را از دالی به دال دیگر محدود کند.
درنتیجه ،زبان که به گونهای از طریق دیگری به س��وژه منتقل میشود ،در مقابل سوژه
قرار میگیرد و او را محکوم میکند که خود را از طریق سیستم داللت بیان کند .ایــن
محدودی��ت باعــث میش��ود آن چــیزی که در الیــههای ضـــمی��ر نـــاخودآگاه
( )The Unconsciousس��وژه وجود دارد همیشه پنهان مانده ،نتواند خود را به درستی
بیان کند .چراکه الکان معتقد است جایگاه ضمیر ناخودآگاه در بار میان دال و مدلول است
( )Lacan, 2005: 428البته الکان معتقد است که در زنجیرهی داللتی نقاطی وجود دارند
ک��ه در آنها "مدلول و دال به هم گ��ره میخورند" ( )Lacan, 1997: 268و در این
نقاط لغزش متوقف میش��ود و "پندار ضروری معنای تثبیت ش��ده را ایجاد میکند"
(اونز .)486 :1387 ،الکان اینها را نقطهی کاپیتون نامیده اس��ت.
یکی از نکات مهمی که در آرای الکانی دیده میشود رابطهی دیالکتیک ارباب و برده
نام دارد که تاثیر دستاوردهای هگلی در عقاید الکان را نشان میدهد (اونز.)270 :1387 ،
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الکان معتقد اس��ت س��وژه بودن با فقدان هویت همراه است و برای کسب هویت سوژه
باید جایگاه خود را در جامعه به عنوان ارباب یا برده مش��خص کند .اما حضور شخص
دیگری الزامی است که نقش ارباب و یا برده را به عهده بگیرد .بدیهی است که سوژه در
حالت عادی موقعیت اربابی را ترجیح میدهد .سوژهی دیگری که در جایگاه برده قرار
دارد همواره تص ّور میکند که بر او ظلم ش��ده و جایگاه ارباب ،برجس��تهتر و مناسبتر
است .بنابراین همیشه میان ارباب و برده مبارزهای بر سر قدرت و حفظ و تغییر جایگاه

وجود دارد (اونز.)102-103 :1387 ،
قس��مت آخر مباحث الکانی مربوط است به نظ ِم واقع که یکی از پیچیدهترین آرای
الکان به شمار میرود .همچنین تعریف این نظریه در طول عمر الکان تغییرات مکرری
پیدا کرده است و در نهایت ،الکان تعریف مشخص و نهاییای را برای آن مطرح نکرده
اس��ت .نظ ِم واقع ،نظمی اس��ت که در مرز بین نظم نمادین و خیالی واقع شده است اما
کارک��رد آن فرات��ر از عملکردهای این دو نظم میرود (اون��ز 129-130 :1387؛ هومر،
 .)113-117 :1388نکتهای که در اینجا باید در نظر گرفته ش��ود این اس��ت که منظور
الکان از واقع با واقعیت متفاوت است .نظم واقع آن چیزی است که برای ما مقدر شده
و گریزناپذیرترین بخش وجود ما اس��ت .موضوعی که در نظم واقع اهمیت دارد و به
ِ
بازگش��ت تمام امیا ِل رد شده در
نوعی ارتباط بین س��ه نظم را ایجاد میکند ،مس��ئلهی
این مرحله ،به صورت توهم آمیز اس��ت (.)Lacan, 1997: 13-14; Nassio, 2004: 22
تمام فقدانهای نظم تصویری و نمادین که میل را در سوژه ایجاد میکنند در نظم واقع
دوباره به سوی او باز میگردند .در نتیجه حضور خالء در نظم واقع ،گریز ناپذیر است
ِ
احساسات آزار دهنده مانند بیگانگی،
و همواره س��وژه را آزار میدهد .بنابراین اگر این
ش��قاق ،و ناامیدی در سوژه بیشتر شوند و یا اگر مشکالت زندگی و شکستها به یک
سوژه فشار وارد نمایند ،نتیجه میتواند سوژهای باشد که زندگی کرد ِن دور از واقعیت
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را ترجیح میدهد و برای فرار از این شکس��تها به س��وی دنیای��ی ترکیبی از توهم و
واقعیت پناه میبرد.
بررسی نمایشنامهی «از پشت شیشهها»
همانطور که ش��کر خ��دا گودرزی در مصاحب��ه خود بیان میکند روان شناس��ی
و پیــدایش اعــتقادات آدمها در آثــار رادی به صورت اس��تادانه بیان ش��ده اس��ت
(گ��ودرزی ،)73 :1391 ،بنابرای��ن ش��خصیتهای نمایش��نامههای او را میت��وان از
دیدگاههای روانشناختی بررسی نمود .یکی از آثار مطرح او که دارای شخصیت های
پیچیدهی روحی و روانی اس��ت« ،از پش��ت شیشهها» نام دارد .در این نمایشنامه سی
ِ
مشترک زوجی به نامهای مریم و بامداد جلیلی نشان داده شده که بر روی
سال زندگی

صحنهای با دکور ثابت ،سیر زمان و پیر شدن آنها به تصویر کشیده میشود .در طول
نمایشنام��ه رخدادِ اجتماعیِ خاصی در زندگیِ این زوج صورت نمیگیرد بلکه آنها
خود را در دنیایی محصور میان شیش��هها پنهان کرده ،تنها نظارهگ ِر س��ی ِر زندگی در آن
س��وی شیشهها هس��تند .تنها کس��انی که به خانهی آنها رفت و آمد دارند ،خانوادهی
درخش��ان هستند .خانم درخشان با مریم همکار اس��ت و همسرش که مردی ضعیف
و تحت س��لط ه اس��ت در بانک کار میکند و بعدها تجارت کوچکی برای خود ایجاد
ِ
ارتباط مریم و همس��رش ،درخشان و همس��رش و ارتباط این دو خانواده
میکند .در

ب��ا هم الیههای عمیقی وجود دارد که مخاطب را به تفک ِر بیش��تر وا میدارد .پرداخت
ش��خصیتها ،رفتار و حرکات شخصیتها به گونهای ش��کل گرفتهاند که مفاهیم زیر
متنی را در داستا ِن به ظاهر راکد آنها ایجاد میکنند.
نکتهای که خود را در این اثر به رخ میکش��د حضور عواملی اس��ت که در درو ِن
زندگیِ ذهنی و روانیِ مریم و بامداد جلیلی ،مانند موش��ی رس��وخ کرده و آنها را به
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تدریج از بین میبرد .دنیای آنها که با رنگ خاکس��تری پوشیده شدهاست از ناامیدی،
افلیج جس��می و روانی کرده
اندوه و فقدا ن سرش��ار اس��ت و آنها را تبدیل به نوعی
ِ
است .این موضوع با ناتوانی جسمیِ بامداد که گویی یک پایش را کوسه از بین برده و
همچنین عدم باروری مریم نشان داده شده است .هر دوی آنها در انتهای نمایشنامه
مانند قربانیانی به تصویر کش��یده میشوند که در این سی سال ،زندگی خود را صرف
هیچ کردهاند .وقتیکه بامداد نتیجهی س��ی س��ال نویسندگیش را میخواند ،مخاطب با
ِ
تکراری زندگیِ این زوج است .این
ناباوری درمییابد که این نوش��تهها همان داستا ِن
تکرارِ ناعادالنه ،بیانگر این اس��ت که در زندگی آنها به عنوان س��وژه عواملی وجود
دارد که گریزی از آنها نیس��ت و آنها در س��یر سه نظ ِم تصویری ،نمادین و واقع اسیر
هستند و با فقدانها و امیال دست نیافتنی دست و پنجه نرم میکنند.
آغاز مراح ِ
ل ابتدایی سفرِ طوالنی در نظمهای الکانی
«از پش��ت شیش��هها» خصوصیاتی از ش��خصیتها را به تصویر میکشد که برای
مخاطب ،س��وژهی الکانی را یادآوری میکند .به عنوان مثال مریم بارها اشتیاق خود را
در مورد بازگش��ت به مرحلهی آینهای و پیدا کردن کمال مطلوب ثابت کرده است؛ در
خطوط ابتدایی نمایشنامه ،او دربارهی رویاهای دس��ت نیافتنی خود س��خن میگوید
و بیان میکند که "دلم میخواس��ت یه تکه زمین داشتیم  ...دویست مترشو با سلیقهی
خودمون س��اختمون میکردیم؛ یه ساختمونی که پر از پنجره باشه" (رادی.)9 :1387 ،
واژه "پنجره" میتواند اش��تیاق مریم برای بازگشت به مرحلهای را نشان دهد که الکان
آن را آینهای میخواند چراکه شیش��ه یادآور تصویر ایدهآ ِل منعکس ش��دهی سوژه در
آینهی اس��ت .در جای دیگری مریم اینگونه توصیف شده است" :پیشانیاش را روی
شیشه میگذارد؛ با لحنی که دور و خیال انگیز شده است" (رادی .)15 :1387 ،حضور
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کلماتی چ��ون "دور" و "خیال انگیز" میتواند بیانگر امیال و خواس��تههای غیرممکن
مریم به سوی نظم تصویری باشد که تاثیر خود را بر روی زندگی سوژه برای همیشه
میگذارد .بنابراین همانگونه که الکان مطرح میکند؛ نوعی از نوس��تالژی برای بهشتی
گمشده وجود دارد ( ،)Lacan, 2005: 458مریم هم به عنوان یک سوژه امیدوار است
ِ
خطوط ای��ن اثر با مواردی برخورد
در آین��ده آن را به دس��ت آورد .به عالوه در طول

میکنیم که ابژههای کوچک را به یاد میآورند؛
بامداد :هر کی یه جوری خودشو سرگرم میکنه.
مریم :؟
بامداد :یکی با کتاب.
مریم :کتاب چی به آدم میده؟
بامداد :یکی با بچه.
مریم :خیال میکنی دلم نمیخواد؟
بامداد :یکی هم با کلکسیون.
مریم :کلکس��یون؟ (با ش��وقی مبهم ).بد نگفتی ،آره ،این یه چیزی( .نرم ،خیره به
گلدان ).گل! خوبه .گالی دنیا رو جمع میکنم( .رادی)38 :1387 ،
گلهای اطلس��ی یک��ی از آن ابژههای کوچک اس��ت که مریم میپن��دارد با آنها
میتواند میل همیش��گی در جود خود را ارضا کنند .اما وقت گذاشتن برای آنها مانند
تالشی بیهوده است که فقط باعث یاد آوری فقدان میگردد.
وحیدنیا در مقالهی خود مینویس��د که گلها"نوستالژی گذشتهی دل خوش مریم
را دارند"(وحیدنیا)1389:132،
برای همین اس��ت که مری��م از وجود موشهای مزاحمی ش��کایت میکند که هیچ
مدرکی مبنی بر حضورشان وجود ندارد .این موشها نمادی از واقعیتهای تلخ زندگی
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هستند که رسیدن به میل و دیگرخواستههای سوژه را غیر ممکن میسازند .از این دیدگاه
است که میتوان موشها را نمادی از ویرانی تصور کرد (وحیدنیا.)134 :1389 ،
مریم :موش��ا مرتب دارن زیاد میش��ن ،دارن زندگیمونو میجوین .یه چیزی ،یه
تل��ه موش بهم بدین ،میخوام زنده زنده گیرش��ون بی��ارم  ...امروز دو تا از گالی منو
جوییدن( .رادی.)63 :1387 ،
از س��ویی دیگر بامداد درگیر خصوصیت نارسیس��تی نظم تصویری اس��ت که بر
اس��اس گفتههای الکان میتواند برای س��وژه ویرانگر باش��د (اون��ز )471 :1387 ،او
مانند س��وژهای عمل میکند که همواره در حال نقد کردن هویت اجتماعی و موقعیت
خانوادگی دیگران اس��ت و "خود را تنها تافتهی جدا بافته و تنها اس��تثنا و تنها انس��ان
نیالوده" میداند (حسنلی ،حقیقی )61 :1390 ،و در تمنای یک ایدهآل و کمال مطلوب
به سر میبرد ،در نتیجه هرگز دچار احساس رضایت و شادمانی نمیشود .برای همین
است که بامداد مصرانه خود را از روابط اجتماعی دور نگه داشته و سرگرم خواندن و
نوشتن کتاب است .اما او خود و زندگیش را دچار نابودی کرده و تبدیل به یک شهید
فلسفی شده است (حسنلی ،حقیقی.)60 :1390 ،
ادامهی سفر به سوی نظم نمادین
دومین مرحله روانی مطرح شده در آرای الکان نظم نمادین نام دارد .در این مرحله
ِ
یادگیری زبان و قوانین ش��کل میگیرد ،زبان نقشی مهم و اساسی را ایفا
که س��وژه با
میکند .زبان و بازیهای زبانی یکی دیگر از مباحث
الکان هستند که در این اثر دیده میشوند .از نظر الکان ،زبان که بر اساس زنجیرهی
داللتی به وجود میآید ،تمامی روابط انس��انی را ش��امل میش��ود .در آثار اکبر رادی
نمونههای��ی از دیالوگ مش��اهده میگردد که در آنها نوع��ی از دادنها و گرفتنهای
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نرم و س��ریع دی��ده میش��ود (رادی .)282 :1379 ،به عقیدهی اکب��ر رادی دیالوگها
گاهی در "کیفیت حرکات و حاالت بدن پنهان اس��ت" (مظفری ساووجی.)28 :1388 ،
شخصیتهای «از پشت شیشهها» بیانگر س��وژههایی هستند که نمیتوانند تمام منظور
و مقص��ود خ��ود را بیان کنند چرا ک��ه دال در کالم آنها همواره ب��ر روی مدلول در
حال لغزیدن اس��ت .این نکته در یکی از دیالوگهای مریم به وضوح دیده میش��ود،
"امروز رتبه یه عده اومده بود  ...یادم باش��ه یه خورده قارچ بگیرم برای س��وپ .به هما
گفتم .گفت :آره ،من که میدونس��تم گردنبندش بدله؛ ام��ا هر وقت میرم منزل خانم
درخشان( "...رادی .)32-33 :1387 ،کالم مریم همچنان از دالی به دال دیگر در حال
تغییر اس��ت ،در نهایت او قادر نیس��ت تا احس��اس و منظور واقعی خود را به بامداد
برس��اند (وحیدنیا .)135 :1389 ،یا در جای دیگر بدون این که صدایی از دهان مریم
خارج ش��ود لبهای خود را تکان میدهد چرا که کالم او توانایی بیان خواستههای او
را ندارد و این موضوع با عدم ایجاد صدا نشان داده شده است.
مریم ]…[ :وقتی بچه بودم ،اون روزا باغچهی ما پر از گالی اطلسی بود .غروبا،
چاپ سگ داشتیم (همان گرامافون «هیز ماسترز ویس» است که مردم
ما یه گرامافون
ِ
«چاپ س��گ» مینامیدند) ،میذاشتیم رو تخت و
کوچه و بازار آن را «س��گنشان» یا
ِ
گوش میکردیم .وقتی نوای موسیقی بلند میشد ،گال انگار بیدار میشدن؛ اونوقت ...
(صدایش بریده میشود؛ اما لبانش همچنان میجنبد( ).رادی)14 :1387 ،

ِ
نوستالژیک خود را مرور میکند قادر نیست
در این قسمت مریم همچنان که امیال

ت��ا منظور و خواس��تهی واقعی خود را توس��ط کالم مطرح س��ازد .الکان در این باره
میگوید بین کالم و میل ناسازگاری حاکم است ( )Lacan, 2005: 535در نتیجه نوعی

از کالم به صورت اسرار آمیز باقی میماند که خودِ گوینده هم از آن بی خبر است .این
موضوع به ویژه هنگامی دیده میشود که در بخشی از نمایشنامه ،خانوادهی درخشان
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ماسکی از مگس بر روی صورت خود قرار داده و شروع به ویز ویز مگسانهای میکنند
که قس��متی از نا خودآگاه آنها را مطرح میکند که هنگام گره خوردن دال و مدلول و
ایجاد نقطهی کاپیتون به وجود میآید.
نکت��هی دیگری که در مباحث کالمی الکان وج��ود دارد رابطه دیالکتیک ارباب و
برده است که سوژهها را وادار به جنگیدن بر سر قدرت میکند ،بنابراین نکتهی اساسی
بین آنها قدرت زبانی است (وحیدنیا .)133-135 :1389 ،قدرت کالم بیشتر در دستان
خانوادهی درخشان است که هنگام حضورشان بیشتر از مریم و بامداد سخن میگویند،
پیداست که این امر مریم و بامداد را آزار میدهد چرا که اکثر مواقعی که خانم و آقای
درخش��ان به منزل آنها میآیند مریم به بهان��هی پذیرایی کردن صحنه را ترک میکند
و وقتی باز میگردد که آنها رفتهاند و خود مریم اندکی پیرتر ش��ده اس��ت .از سویی
دیگر بامداد آنها را با ماسک نفرت انگیز مگس تصور میکند تا بدین وسیله به عنوان
بردهای که میپندارد به او ظلم ش��ده اس��ت ،نفرت خود را نسبت به آنها نشان دهد.
در رابطهی بین مریم و بامداد ،مریم با تصاحب کلمات ،بس��یار تالش میکند تا ارباب
رابطهی دیالکتیکی باشد در حالی که بامداد با انتخاب سکوت هم مریم را آزار میدهد
و هم تالش میکند تا در این رابطه ،طرف پیروز باشد.
بنابراین شخصیتهای نمایشنامهی رادی سوژههایی هستند که نتایج منفی سه نظم
تصویری ،نمادین و واقع س��بب ایجاد عقدههایی در آنها ش��ده اس��ت .آنها برای به
دست آوردن امیالشان به دنبال ابژههایی چون جمع آوری کلکسیون ،شرکت در مراسم
مذهب��ی ،گوش کردن به موس��یقی و کتاب خواندن رفتهاند اما هی��چ کدام اینها قادر
نبودهاند که به آنها کمک کنند ،چرا که ابژه همواره با فقدان همراه اس��ت و نمیتواند
نیاز سوژه را برطرف کند .برای همین است که در جایی از نمایشنامه بامداد این گونه
توصیف میش��ود :بامداد میآید س��مت گرام .میخواهد روش��ن کند .حوصله ندارد.
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میرود جلوی کتابخانه .دس��تی به روی ردیف کتابها میکش��د .کتابی جدا میکند.
مینش��یند به مطالعه .حوصله ندارد .کتاب را میبندد .س��یگاری آتش میزند .ش��روع
میکند به نوشتن .پک میزند .سرفه میکند .سنگین و کشدار ریسه میرود .سیگار را
خاموش میکند( .رادی)76 :1387 ،
نظم واق ِع توهمآمیز
همان طور که پیش��تر نیز گفته ش��د ،الکان معتقد است تمام امیال سوژه که در گذشته
سرکوب شدهاند ،در نظم واقع به صورت توهمآمیز باز میگردند (،)Lacan, 1997: 13-14
بنابراین در نظم واقع بعضی از سوژهها برای خود دنیایی توهم آمیز را ایجاد میکنند تا از
واقعی��ت و حقایق تلخ زندگی فرار کنند .نظ��م واقع در تعریف الکانی بین نظم نمادین و
خیالی واقع شده است .البته این مفهوم در طول عمر الکان چندین بار تغییر کرده ،تا به معنای
نهایی خود رس��یده است .تلقی الکان از واقع با واقعیت بسیار متفاوت است .واقع ،مقدر
و گریزناپذیرترین بخش وجود انس��ان اس��ت .فضای حاکم در نمایشنامهی «از پشت
شیش��هها» ترکیبی از واقعیت و خیال را به تصویر میکش��د (سالمتی )164 :1389 ،که
در آن مریم و بامداد در پشت شیشهها خود را پنهان نموده و جریان زندگی را از پشت
پنجره تماش��ا میکنند .با توجه به عقای ِد الکان خواستههای غیر ممکنی چون بازگشت

به نظم تصویری ،آغوش مادر و تصویر ایده آل ،احساساتی چون فقدان ،میل ،ناامیدی
و بیگانگی را در سوژه ایجاد میکنند .اگر مشکالت و سختیهای زندگی به یک سوژه
خاص فش��ار وارد نماید ممکن است سوژه را وادار کند تا در یک دنیای توهم آمیز به
س��ر برد .بامداد نویسندهای اس��ت که قادر به خلق یک اثر ادبی واقعی نیست ،از نظر
جس��می هم دارای ناتوانی اس��ت ،از طرفی همس��رش نمیتواند به او فرزندی بدهد.
در نتیجه مش��کالت زندگی او را وادار مینماید تا با س��یگار کش��یدن ،گوش کردن به
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موسیقی و کتاب خواندن و نوشتن برای خود دنیایی را خلق کند که از واقعیت و دنیای
واقعی فاصله دارد .برای همین اس��ت که وقتی خانم و آقای درخشان از فضای حاکم
بر زندگی جلیلیها شکایت میکنند بامداد به آنها میگوید؛
بامداد :موضوع اینه که  ...میدونین؟ موضوع سر جلده.
آقا :جلد؟ (با استفهام به خانم نگاه میکند).
بامداد :هر کی یه جلدی برای خودش داره که ...
آقا :بله ،البته ،بحثی نیس.
بامداد :خب دیگه ،اینم جلد منه( .رادی)25 :1387 ،
جلد در اینجا میتواند نمادی از دنیای متفاوت از واقعیت باش��د که تمام سی سال
زندگی مشترک بامداد را در خود بلعیده است اما نتوانسته است به او کمکی بکند؛
بام��داد ]…[ :دالونی��ه تنگ و تاری��ک .کف این دالونم یه فاضالب��ه که به کندی
حرک��ت میکنه  ...خب ،حاال فرض کن میلیونها مگس تو این دالون میلولن و وزوز
میکنن  ...دالون ،فاضالب ،مگسها! اینا عناصر اصلی اون کابوسه که ذهن منو اشغال
کرده .چطور بگم؟ دنیا برای من دالونی ش��ده با لشابش و اون مگسهای گرسنهای که
روی لشاب پرواز میکنن( .رادی)18 :1387 ،
در نتیجه دنیای توهم آمیز هم کمکی به سوژه نکرده است و در پشت شیشهها که
خود نمادی از بازگشت به امیال سرکوب شده است "تنها نگاه مانده است .نگاهی تلخ،
خس��ته ،مات به بیرون" (رادی .)66 :1387 ،در نهایت بامداد در اواخر نمایش نامه از
بین رفتن دنیای توهم آمیز را پیش بینی میکند و به مریم میگوید:
بامداد :دیشب چه باد بدی میاومد ،تمام شیشهها میلرزید( .رادی)77 :1387 ،
در خطوط پایانی نمایشنامه هنگامی که بامداد نتیجهی س��ی سال نویسندگی خود
را برای مریم میخواند ،مخاطب ناباورانه در مییابد که این کتاب فقط و فقط داستانی
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تکراری از داستان زندگی خود آنها است که دقیقا همانند خطوط ابتدایی نمایشنامه
ش��روع میشود .همچنانکه بامداد داس��تان را برای مریم میخواند لبانش بدون ایجاد
هیچ صدایی ش��روع به جنبیدن میکنند و "مریم همان طور که دستش را زیر چانهاش
گذاشته ،آهسته آهسته چرت میزند" (رادی )83 :1387 ،آخرین نور صحنه که غروب
را نش��ان میدهد ،به مخاطب این حس را القا میکند که تمام تالشهای این س��وژهها
برای فرار از نتایج محنت بار س��ه نظم الکانی کمکی به آنها نکرده و زندگی آنها با
واقعیتی تلخ همراه شده است.
نتیجهگیری

از آنجاییکه اکبر رادی ش��خصیتهای ِاثرش را ب��ا الیههای ذهنی و روانی خلق

کرده اس��ت ،میتوان آنها را با توجه به آرا و عقای ِد روانشناسانه تحلیل نمود .بررسی
ِ
اساس نظريههاي روان کاوانهی الکان نشان میدهد
نمایشنامهی «از پشت شیشهها» بر
ِ
گرداب نظمهای
که ش��خصیتهای این اثر به مثابهی س��وژههایی رفتار میکنند که در
س��هگانهی تصویری ،نمادین و واقع اسیر شدهاند و هیچ گریزی از نتایج محنتبار آن
ِ
گیری روان ،آنها
ندارند .چراکه حس فقدان و بیگانگی از همان مراحل ابتداییِ ش��کل
را همراهی کرده و تا همیشه ادامه دارند .از سویی دیگر چنگ زدن به ابژههای کوچک،
ن��ه تنها میل آنه��ا را فروکش نکرده اس��ت بلکه همواره فقدان و کمبود را برایش��ان
یادآوری نمودهاس��ت ،چراکه بر اس��اس عقای��د الکان ،میل و فق��دان بایکدیگر گره
خوردهاند .از آنجاییکه سیس��تم داللتی زبان هم قادر نیس��ت تا منظور و مفهومِ درونی
آنه��ا را بیان کند و همچنی��ن به این دلیل که ضمیر ناخ��ودآگاه برای آنها مانند یک
پدیدهی رمز آلود عمل میکند ،ش��خصیتهای این اثر قادر به شناختن و مطرح کردن
ِ
مشکالت
نیازها و خواستههای خود نیستند و این ،اوضاع را برایشان سختتر میکند.
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موجود در زندگی مریم و بامداد ،مانند عدم توانایی در داش��تن فرزند و یا شکست در
ِ
مشکالت روحیِ
زندگی روزمرهی اجتماعی ،اوضاع را برای آنها س��ختتر نموده و
آنها را تشدید مینمایند .به همین دلیل است که در نهایت ،این دو شخصیت به نوعی
از زندگیِ دور از واقعیت پناه برده و در فضایی که رنگ طوس��ی بر آن حاکم اس��ت،
زندگ��ی میکنند .اکبر رادی در اثر خود ،دنیایی ترکیبی از واقعیت و خیال را برای این
ش��خصیتها آفریده اس��ت که میتواند به عنوان دنیای توهمآمی ِز الکانی در نظر گرفته
ِ
واقعیت زندگی گریخته و در
ش��ود؛ دنیایی که در آن سوژههای ناامید و سرخورده ،از
پشت شیشهها ،سی ِر بیرحمانه ِ
ی زمان را نظاره میکنند.
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