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  چكيده
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  مقدمه

) م1856ـ  1939(نظريات فرويد  از آنكه  پس
روانكاوي باعث پيوند ميان روانكاوي و  دربارة

هاي بسياري در اين راستا  ادبيات شد، تاكنون نظريه
انداز  كدام از آنها چشم ارائه شده است كه هر

نويني در خوانش، درك و تحليل آثار ادبي ايجاد 
يا » انگاري آلوده«جمله اين نظريات،  اند؛ از كرده

» ژوليا كريستوا«. ژوليا كريستوا است 1»وازنش«
شدة  پردازان شناخته از نظريه) م1941(

پساساختارگرايي است كه به مطالعة روانكاوانه در 
او با بررسي متون . حوزة ادبيات پرداخته است

هايش، خوانش  گوناگون و تطبيق آن با نظريه
متفاوت و نويني از آثار ادبي ارائه كرده است كه 

هاي زيرين متون  تر و دسترسي به اليهماية درك به
 قدرت وحشتكريستوا در كتاب . شود مي

به طرح و گسترش نظريات جديد خود ) م1980(
اي ادبيات و روانكاوي  دربارة مطالعات بينارشته

انگاري در تحليل  پردازد و با كاربرد نظرية آلوده مي
» لويي فردينان سلين«اثر  سفر به انتهاي شب

، اين نظريه را رويكردي نو در )م1961ـ 1984(
اين است كه  او بر .نامد مطالعات ادبي مينقد و 

هايي هستند كه آثارشان را  نويسنده يا شاعر، سوژه
هاي وجود خويش و  مجالي براي افشاي بحران

: 1391كوچي،   سليمي(اند  جهان پيرامون قرار داده

رو، نظرية روانكاوانه را در خوانش  اين از. )116
  .گيرد كار مي  ون ادبي بهمت

هاي نظرية كريستوا كه  يكي از ريشه
رود، نظرية  شمار مي  روانكاوي پسافرويدي به

                                                 
1. Abjection 

فرويد دربارة دستگاه رواني انسان و تقسيم آن به 
نگاه   به  توجه با. است» فراخود«و » خود«، »نهاد«

هاي  شدن بر خواسته   از راه مسلط» خود«فرويد، 
، با چندين روش بر رخدادهاي دروني غرايز

گيري اينكه آيا  يكي از راه تصميم. راند فرمان مي
شوند يا خير؛ ديگر از راه  ها اجابت مي خواسته

ها به زمان و اوضاع  واگذاشتن اجابت آن خواسته
مساعد در دنياي بيروني؛ يا از راه سركوب تمام 

باور  به  .)4: 1382فرويد، (ها  تحريكات آن خواسته
هاي بشري در ناخودآگاه  بخش بزرگ خواستهاو 

قرار دارد؛ اما ناخودآگاه چنان در پستوهاي ذهن 
آشكار  آنهابشري واپس زده شده است كه ريشة 

. يافتنيست يا بسيار دشوار است كه بدان راه 
تر شخصيت  ، بخش مهم)ناخودآگاه(ناهشيار 

است و با اينكه ناديدني است، از وسعت بيشتري 
ژرفاي سترگ و تاريك ناهشيار،  .رخوردار استب

هايي است كه  ها، آرزوها و ميل دربرگيرندة غريزه
كند  دار و مشخص مي رفتار انسان را جهت

كريستوا از اين اصطالحات، . )58: 1386شولتر، (
هاي شخصي خودش را  ها و دريافت برداشت

را مطرح » سوژه«، »خود«جاي   او به. دارد
پاية سركوبيِ امر ناخواسته، سازد و بر  مي

كند كه در ادامه به  انگاري را تعريف مي آلوده
 .شرح آنها خواهيم پرداخت

  

  شالودة نظرية ژوليا كريستوا

  سوژه. 1

را دو مفهوم متفاوت » سوژه«و » خود«كريستوا 
را با هويتي » خود«او استعال و خودآگاه . داند مي
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» سوژه«منسجم باور ندارد؛ پس، از اصطالح 
مفهومي مستقل است؛ اما » خود«. كند استفاده مي

 طور  سوژه متأثر از شرايط گوناگوني است كه به
معمول، از ارادة فرد خارج است؛ براي نمونه، 

» ب«و تولد در خانوادة » الف«تولد در خانوادة 
هر كدام شرايط محيطي و فرهنگي خاص خود را 

نوزاد هيچ  كه،  حالي كند؛ در بر نوزاد تحميل مي
در طول . دخالتي در انتخاب محل تولدش ندارد

كدام از عوامل فرهنگي،  فرآيند رشد نيز، هر
اجتماعي و زباني كه بدون دخالت فرد بر او 

صورت ناخواسته بر او اثر   تحميل شده است، به
ها همچون  انسان، تابع انواع پديده. گذارد مي

اين  .فرهنگ، تاريخ، بافت، روابط و زبان است
  اساس، شيوة به هستي درآمدن انسان ها در پديده

جاي  پس، بهتر است اشخاص به. دهد را شكل مي
ها از  سوژه. »خود«گرفته شوند نه  در نظر» سوژه«

طور  دهند، به هايي كه آنها را شكل مي تمام پديده
كامل آگاهي ندارند؛ حتي در هستي آنها بعد دور 

ناميده » ودآگاهناخ«از دسترسي وجود دارد كه 
ها، انرژي و  ناخودآگاه؛ قلمرو اميال، تنش. شود مي

هايي است كه به سطح خودآگاهي  سركوب
سوژه بودن به معني آگاهي يافتن از . است نرسيده 

نيست؛ بلكه » خود«خويشتن در جايگاه يك 
هايي شكل  شيوه  تجربة داشتن هويتي است كه به

مك آفي، (گيرد كه سوژه از آن آگاه نيست  مي

شناسي كريستوا  سوژه در اصطالح .)14: 1384
است كه هنگام نقد يك متن ادبي » شخص«همان 

كه   كسي. تواند به نويسنده يا شاعر اشاره كند مي
سليمي (مولّد معناست و همواره در فراشد است 

كه از   رو، هنگامي اين از. )117: 1391كوچي، 

رمان گوييم منظو مي» فاعلِ سخنگو«و » سوژه«
 شكل«و » شدن«ست كه در تكاپو براي  ا  هويتي

  .است» گرفتن 
  

  اي و امر نمادين امر نشانه. 2

گويد؛ وقتي به زبان و فرآيند داللتي  كريستوا مي
نگريم، بايد به دو شيوة عملكرد زبان توجه  آن مي

اي بر  امر نشانه. 2و نمادين 1اي داشته باشيم؛ نشانه
دارد و تابع قوانين هاي عاطفي داللت  جنبه

مقابل، امر نمادين،  روِشمند نحوي نيست؛ اما در
جاي يك  اي از داللت است كه بر زبان، به شيوه

اي كامل، با دستور زبان و نحو آن  نظام نشانه
امر  .)Keristeva, 1984: 27(مبتني است 

نمادين، وجهي از داللت است كه جنبة خودآگاه 
و با آن سخنگ موجوداتو روشن دارد و 

كه ممكن است با   جايي كوشند معنا را تا مي
بيان دانشمندان و . كمترين ابهام بيان كنند

دانان نمونة بسيار مناسبي از تالش براي  منطق
كه، بيان   حالي استفادة نمادين از زبان است؛ در

اي است  در موسيقي و شعر نمودي از امر نشانه
مك (رد تواند از ناخودآگاه سرچشمه بگي كه مي

از نگاه كريستوا، امر نمادين و . )35: 1384آفي، 
اي در يك متن از يكديگر جداپذير نيستند  نشانه

دو تعامل برقرار است؛ اما اگر در متني،   و ميان آن
؛ و اگر 3وجه نمادين چيره باشد آن متن، ظاهري

  .خواهد بود 4اي پررنگ باشد، زايشي وجه نشانه

                                                 
1. Symbolic 

2. Semiotic 

3. Phenotext 
4. Genotext 
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  انگاري آلوده. 3

اي  انگاري پديده نظرية كريستوا، آلودهطبق  بر
مرحلة از   رواني است كه در دوران كودكي پيش

اي از  مرحلة آينه .افتد اتفاق مي 1اي آينه
. است) م1901ـ 1981( 2»ژك لكان«اصطالحات 

گويد؛ كودك، تصوير خويش را در آينه  او مي
شود؛ در اين مرحله كه  بيند و مجذوب آن مي مي

كوشد از وضعيت  ي است، ميزبان مرحلة پيش
پارة خود در آينه،  خيالي هستي به تصوير تكّه

او يك كمال مطلوب . وحدت معيني ببخشد
اگر . كند ايجاد مي» خود«يا يك » ساختگي«

كودك بخواهد به شخصي براي خود تبديل شود 
بايد جداسازي خود از ديگران را نيز بياموزد 

مرحلة «به باور لكان . )175ـ 176: 1377سلدن، (
» عنوان تعيين هويت درك كرد آينه را بايد به

)Lacan, 1997: 1( . كريستوا و لكان، هر دو در
يابي، به نقش و جايگاه مادر  شرح فرآيند هويت

از نگاه لكان، كودك با ورود به . اند پرداخته
كه با  پيشازباني » بودگي يكي«از » ساحت نمادين«

ماند و دچار هجران  مادر داشت، محروم مي
موجود (اين انشقاق، مادر را به ديگري . شود مي

 .)36: 1388پاينده، (كند  تبديل مي) جدا از كودك
گرفتن نظرية   انقالبي لكان در شكل نقش

را از پدر به  تأكيدپسافرويدي اين بوده است كه 
شمار  هاي بي او با خوانش. كند جا مي مادر جابه

ازجمله (آثار ادب كالسيك خود از متون فرويد و 
 دهد كه ميل انساني، بدون چون نشان مي) هملت

كردن دربارة پيوندهاي خود با ميل مادر،  چرا و 

                                                 
1. The mirror section 

2. Jacques lacan 

اين  اما كريستوا برتواند جايگاه خود را بيابد؛  نمي
اي، شروع  از مرحلة آينه  است؛ كودك حتي پيش

كند كه اين مرزها  به جداسازي خود از ديگران مي
نامد؛ فرآيند دور انداختن آنچه  انگاري مي را آلوده

مك آفي، (رسد  نظرمي بخشي از خود شخص به 

دهد كه  را شرح مي كريستوا فرآيندي. )77: 1384
اي بيرون  طفل از طريق آن از وحدت يكپارچه

كودك، اين . در و اطرافيانش داردآيد كه با ما مي
اي فيزيكي يا ذهني با بيرون راندن  گونه عمل را به

دهد كه با خود سالم و دست  آن چيزي انجام مي
كه، مادر اولين   آنجايي از. اش بيگانه است نخورده

از همه با او   وجود خارجي است كه كودك بيش
در ارتباط است؛ بيشترين تصور آلودگي بر مادر 

اساس، مادر و هر آنچه به   اين بر. افكند يه ميسا
او وابسته است مانند لباس، شير و حتي آغوش 

  .شود گرم مادر، آلوده انگاشته مي
كند و فرآيند  جا بسنده نمي كريستوا، به همين

انگاري را فرآيندي مستمر در طول زندگي  آلوده
گذشته، نظرية خود را به   آن از. داند انسان مي
ون ادبي كشانده، آن را گسترش داده و ساحت مت

بخشيده است كه  به آن كاركردي اجتماعي 
گر متن،  توان با آن پس از كشف درونِ آفرينش مي

هاي روحي و دروني انسان و جهان  از بحران
وي در توجيه كاربرد  .پيرامون وي پرده برداشت

اين نظريه در تحليل متون ادبي، از سوژه با عنوان 
» نقش پااليندگي«برد و به  نام مي» وفاعل سخنگ«

به باور او، هنر و ادبيات . كند ادبيات اشاره مي
ها را نمايان ساخته و ترس و  تواند آلودگي مي

او . تنفر سوژه براي نابودي آنها را برانگيزد
دگرگون «صورت ابزاري براي   متن بهگويد؛  مي
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ها و ركودهاي  ها، محدوديت مقاومت» ساختن
همه اينها با وارد  آيد و  اجتماعي درميطبيعي و 

هاي داللتي گوناگون  ساختن هريك از رمزگان
كريستوا اين  )268: 1390پين، ( .پذيرد انجام مي

ريزي امر  برون. نامد مي» ريزي برون«فرآيند را 
هاي مختلف نشان داده  شيوه آلوده در ادبيات، به

طرد  توان به انكار و آنها مي ترين از مهم. شود مي
مادر، نفي رابطه مادر ـ فرزندي، احساس جدال 
هميشگي با امر آلوده، ظهور واژگان و اصالحات 
ناخوشايند، تبديل متن به جايگاهي براي نشان 

هاي روح، براي  دادن ناخودآگاهي؛ و تاريكي
رسيدن به وااليش اشاره كرد؛ كه در ادامه هركدام 

  .از اينها تحليل و بررسي خواهد شد
  

  قاعدة بازي

» جاللي  فيروز زنوزي«اثر  قاعدة بازيرمان 
چاپ  1386بار در سال   ، براي نخستين)1329(

، از آن قدرداني شد و نخستين 1387در سال . شد
را دريافت كرد، » جالل آل احمد«جايزة ادبي 

و  1387همچنين توانست به عناوين كتاب سال 
ت انجمن قلم ايران نيز دس» قلم زرين«جايزة 

كوشد با استفاده از  نويسنده در اين رمان مي. يابد
 شيوه جريان سيال ذهن به واكاوي خاطرات راوي

محور اصلي رمان، . مسائل ذهني وي بپردازد و
ـ  حديث نفس  گوهاي راوي با خود ـوگفت
بازي از نظرگاه ژانر در دستة   قاعدة .است
 در اين رمان. گيرد شناختي قرار مي هاي روان رمان

است و » راوي«محوريت موضوع داستان، 
بيشترين تمركز نويسنده بيان حاالت رواني وي 

هاي مختلف به  بوده است كه در صحنه

راوي بيشتر . پردازد هاي دروني وي مي كشكمش
  خورد و روي در ارتباط با ديگران به مشكل برمي

  .رفته، هويت اجتماعي ضعيفي دارد  هم
ني، استفاده از هاي رمان روا يكي از ويژگي
فني . شيوة سيال ذهن است  تكنيك روايت به

است كه براي بيان و ارائة افكار و احساسات 
 :Cuddon,1979( .شود كار برده مي انبوه ذهني به

در جريان سيال ذهن با مفهوم روانكاوي ) 661
كاره   سروكار داريم و اينكه آدم چيست و چه

داستان، در سراسر . )204: 1370شميسا، (است؟ 
دنبال هويت گمشدة خود و بازگشتن به   راوي به

اين جستجو، راوي را تا . فطرت پاكش است
كشاند تا شايد هويت  مطب روان پزشك هم مي

به اين مسئله، با   توجه با. گمشدة خود را بيابد
توجه «. شناختي سروكار داريم يك داستان روان

به سيالن ذهن و تداعي افكار در ذهن فرد، 
شود؛  بر تنهايي ذاتي فرد مي تأكيدگزير منجر به نا

فرد و جدا از اذهان   به زيرا هر ذهنيتي، منحصر
ها  در بيشتر صحنه )119: 1384الج، (» .ديگر است

راوي از ديگران فاصله گرفته و در تنهايي و 
ور است و به واكاوي  دنياي ذهني خودش غوطه

هايش براي آينده  خاطرات گذشته يا بررسي ايده
گاهي همة افراد را مقابل خود . مشغول است

پردازد  پندارد و به نقد رفتارهاي آنان مي مي
و از ضعف كه گويي او از ديگران جداست  چنان

  .اي نبرده است بشري بهره
، در »خواه داور علت«راويِ قاعدة بازي، يعني 
» او«او دنبال يك . حال محاكمة خويش است

يي كه پست و ناپاك »او«گردد تا او را بكشد،  مي
دهد  راوي چهار روز به خودش فرصت مي. است
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يابد كه اين  نهايت درمي را پيدا كند و در» او«تا 
واقع خود  به وي نزديك است و در بسيار» او«

  .اوست
ديدم كه لنگ زد، مثل من كه رو پاي راست «

آيا خودم بودم كه دنبال خودم . زنم لنگ مي
در تمام مدت . )117: 1386زنوزي جاللي، (» بودم؟

اين چهار روز كه راوي به واكاوي درون خويش 
ها  ها و كشمكش پردازد، با زندگي وي و جدال مي

در اين . شويم روحي وي آشنا مي هاي و عقده
وجه شيطاني و طردشدة » او«يابي،  فرآيند هويت

هاست؛ و اين  ست كه منشأ تمامي پليديا  راوي
است تا راوي اين پليدي را كشف   فرصت، زماني
ريزي جهان ذهني خود و كشتن  كند و با برون

راوي در قاعدة بازي . نفس شيطاني، رستگار شود
ش را كشف كند و از ديگراني بايد خويشتن خوي

چون رامپوت، اصغر سياه، جواد سالخ، حسن 
رهايي يابد كه ... چراغ، سليم جابليق، مرد بلوچ و

 باره كريستوا بر در اين. همگي در درون او هستند
همزمان كه كودك تفاوت خود را با اين است؛ 

يابد، متوجه تفاوت ميان خود  پيرامونش درمي
: 1384مك آفي، (شود  مي) بژها(با ديگري ) سوژه(

هاي ميان سوژه و  بازشناختن مرزها و تفاوت. )40
ترين مراحل در فرآيند فرد  ابژه يكي از ضروري

  .بودن است
  

  پيشينة پژوهش

كاربست «اي با نام  اين، در مقاله از  اين نظريه پيش
دلم براي « انگاري كريستوا بر شعر نظريه آلوده

كار گرفته شده  به» فروغ فرخزاد» سوزد باغچه مي

در اين مقاله، به شرح نظريه كريستوا و تحليل . است
  .شعر فروغ براساس آن پرداخته شده است

اي از  عنوان مقاله» كنيم مان را مي ما همه بازي«
در اين پژوهش، رمان از ديدگاه . نرگس باقري است

يابي  بر فرآيند فرديت ويژه با تكيه روانكاوي و به
سوي  راوي، بررسي شده است كه سير روايت به

  .دهد خوبي نشان مي كسب هويت را به
قاعده «اي با نام  مريم غفاري جاهد در مقاله

به بررسي ساختاري متن » بازي در شكارگاه
پرداخته و آن را رمان جريان سيال ذهن خوانده؛ 

ه هاي شخصيتي راوي را بيان كرد سپس ويژگي
ها شامل دورانديشي، فريبكاري،  اين ويژگي. است

هوش و ذكاوت، بداخالقي، مصمم بودن و 
  .فيلسوف مĤبي است

طورخاص، به ارتباط راوي  در اين پژوهش به
با مادرش در طول فرايند فرديت، بررسي ادبيات 
به عنوان دالّ ممتاز، نقش پااليندگي ادبيات و 

شود كه در  تحليل روانكاوي راوي، پرداخته مي
  .هاي پيشين بررسي نشده است پژوهش

  

  خوانش قاعدة بازي برپاية نظرية كريستوا

  انگاري مادر مصداقي از آلوده. 1

 .انگاري، مادر آلوده است ترين مصداق آلوده مهم
كودك براي اينكه به سوژه  )79: 1384مك آفي، (

پنداري با مادرش  ذاتبدل شود، بايد از هم
او بايد خطي ميان خود و مادرش . نظر كند صرف

يگانگي / سوژه خود را در جدايي. ترسيم كند
سوژه از آن تن . يابد ناممكني با تن مادر درمي

متنفر است؛ تنها به اين دليل كه قادر به رهاشدن 
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در روند پيشبرد روايت  )80: همان( .از آن نيست
يز، راوي يك نيروي دوگانة در رمان قاعدة بازي ن

در اوان . جاذبه، دافعه در برابر مادر خويش دارد
كودكي تصوير مادر براي او دلخواه و پاك است 

كند با نزديك شدن به او آرامش  و گمان مي
رفتم، ديگر  دانستم كه اگر با مادر مي مي«: يابد مي

هاي كوچك و محتاج من توان گشودن در  دست
 .)203: 1386جاللي،  زنوزي(» دشكارگاه را نداشتن

، اين گرما و نيروي پناهنده »خواه داور علت«اگر 
را بپذيرد؛ فرآيند كشف خويشتن و فراز و 

 در. شود فرودهاي روح انساني در وي متوقف مي
شود و قدم به شكارگاه  نتيجه از مادر دور مي

باغي كه نمادي از داستان بهشت و گناه . گذارد مي
لحظة دورشدن از پاكي و . تنخستين آدم اس

معصوميت و غرق در ذات انساني و كشف 
  .تاريكي و سياهي است

شان را يك  همه چيزهاي مهم زندگي«ـ 
گذارند، يك جاهايي گمشان  جاهايي جا مي

وقت هم  كنند، جايي مثل اين باغ و ديگر هيچ مي
» .توانند پيدايش كنند كنند، يعني نمي پيدايشان نمي

  )254: همان(
گذر «از دورشدن از كودكي و طي يك   سپ

، چهرة مادر )291: همان(» شتابناك برزخي
شود؛ به پيرزني چروكيده و در حال  دگرگون مي

رمد و  شود كه راوي از او مي پوسيدن تبديل مي
  .كند هر نوع رابطه با وي را انكار مي

  
  توصيف مادر در فضايي آلوده. 2

از ديدگاه كريستوا حتي شير پاك و آغوش گرم 
شود؛ بنابراين، عجيب  مادر نيز آلوده انگاشته مي

  مهربان و دست هميشه  نيست اگر چشمان هميشه
جاي آنكه ستودني باشد در نگاه  نوازشگر مادر به

هاي زير،  در نمونه. راوي مشمئزكننده جلوه كند
 راوي مادرش را با كلماتي دون و در فضايي

  ريزي كند كه نمودي از برون آلوده ترسيم مي
  :ذهني است

از چشمان . از چراغ گردسوزش فرار كردم«ـ 
. نوازشگرش هم  مهربان و دست هميشه هميشه

اي بودند كه بايد ازشان  تعلّقات مشمئزكننده
  )290: همان(» .گريختم مي

از مادر، آن پيرزن ورچلوزيده » او«حتي از «ـ 
سته سريده بودم رو خشت كه از بطنش ناخوا

 )295: همان(» .سرد اين دنيا گريزان بودم

نگاهش كردم، من پسرش بودم؟ پسر اين «ـ 
 .)308: همان(» موجود رشك به سر؟

انگاري از زمان  در بعضي موارد ردپاي آلوده
كودكي نيز فراتر رفته و حتي دوران جنيني را نيز 

كريستوا از كه  بطن و زهدان مادر. گيرد دربرمي
، فضايي غريب و )1(كند ياد مي 1آن با نام كورا

همچنان آشنا براي كودك است كه منشأ دو 
ترس بازگشتن به تن مادر . احساس متضاد است

دادن هويت خود  دست كه حالت استعاري از
سويي ديگر اشتياق به آن  سو؛ و از يك است از

، اين انزجار و ترس را قاعدة بازيدر رمان . است
توان در كلمات سبكي مشاهده كرد كه راوي  مي

  :كند در توصيفات خود استفاده مي
را كه ديد، برخاست، درد و رضايت در من «ـ 

با نمي كه . به دنبالش تو رفتم. چشمش نيشتر زد

                                                 
1. Chora 
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داد و  اي آزار مي پهلوهام را طور مشمئزكننده
» . ...ام انداخت اي كه به رعشه چسبناكي مشمئزكننده

 )307: همان(

خانة  راستي من با چه صبري در تاريك«ـ 
بطن او، نه ماه و نه روز در خودم غوز كرده 

  )329: همان(» .بودم
  

تالش براي انكار و نفي رابطه نَسبي با امر . 3

 آلوده

كند  فرد هنگام برخورد با امر آلوده تالش مي
هاي  اين انكار به شكل. ارتباط با آن را انكار كند

نپذيرفتن، شك و ترديد . شود اده ميمختلفي بروز د
ات ناخودآگاه بر تأثيراز ... با امر آلوده ودر ارتباط 

براين  1»مارگارت ماهلر«. هاي سوژه است كنش
از سه برهه يا ) مادر(است كه رشد كودك با ابژه 

 2»خوداندري«نخستين برهه را گذرد،  فاز مي
اي با  تواند رابطه در اين هنگام، كودك نمي. داند مي

. است 3»همزيستاري«برهه دوم، . ابژه برقرار كند
شناختي است و آن  همزيستاري يك مفهوم زيست

اي به سود طرفين است؛ يعني هم كودك  رابطه
نيازهاي كودكانه خود را از طريق مادر رفع 

از  سازد و هم مادر نيازهاي مادرانه خود را مي
ـ  جدايي«برهه سوم، . كند طريق كودك تأمين مي

كودك در مرحله جدايي، به . است 4»فردشوندگي
كه بتواند ميان فرانمودهايِ  رسد چنان رشدي مي

تدريج   خود و فرانمودهاي مادر فرق بگذارد؛ به
خود را از مادر بازشناسد؛ همچنين » من«مرزهاي 

                                                 
1. Margaret Mahler 
2. Autistic phase 

3. Symbiosis 

4. Separation-individuation 

هاي ديگر  از وي جداشده و به كشف بخش
مرحله فردشوندگي در پي اين . ها بپردازد اقعيتو

آيد كه در آن، نوزاد از وابستگي خود به  مرحله مي
هايش  و خود به ارضاي خواست 5مادر كاسته

  )111: 1387صنعتي، ( .پردازد مي

در ) راوي(در طول فرآيند فردشوندگي، سوژه 
يافتن به هويت مستقل خويش است؛   پي دست

مادرش فاصله بگيرد و مرزهايي  كوشد از بنابراين مي
  :بسازد كه يكي از اين مرزها، انكار مادر است

جايي موذيانه را يكي انجام داده هاين جاب«ـ 
زنوزي جاللي، (» .نه، مادرم، مادر من نبود. است
1386 :207(  
آنكه هميشه خدا تك و تنها بود و مدام «ـ 

زدي  خواند و تا باهاش دو كالم حرف مي نماز مي
شد و اشك تو  نقطه مي لرزيد و نقطه اش مي چانه

همان (» .جوشيد هم ديگر مادرم نبود چشمش مي
212(  

! ديگر مطمئن بودم كه من را دزديده بودند«ـ 
» .ها پيش من را دزديده بودند از خيلي وقت

  )207: همان(
اين پيرزن كه بوي ترشيدة تند و مشام «ـ 

اين .. . .آزاري دارد، روزي مادر من بوده است
رشگي دارد و بوي قليا و  پيرزن كه اكنون سر پر

  )325: همان(» .دهد اسيد و تنباكو مي

گويم خب تو آن حال كه شما  من مي«ـ 
گوييد بيهوش شديد و  اي را زاييديد، مي بچه

مادربزرگ تنها پيشتان بوده، بعد كه بند ناف بچه 
را بريده است او را برده تو آن اتاق گرم كه تو 

وقت يكي  يعني ممكن است همان... ن بشويدلگ
                                                 

5. Ego boundary 
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ها را با هم  آمده باشد با يك پسر ديگر و بچه
  )208: همان(» .عوض كرده باشند؟

شود؛ بلكه راوي  اين انكار تنها شامل مادر نمي
ها را از ديگراني كه در  در ابتدا تمامي رذالت
داند و خود را جدا از  زندگي او هستند مي

گويد دنبال يك  اي رمان مياو در ابتد. ديگران
  .»من«گويد  است كه بايد كشته شود و نمي» او«

  
 ايجاد مزاحمت مكرر توسط امر آلوده. 4

گويد  انگاري، مي كريستوا در تشريح فرآيند آلوده
آنچه كودك آلوده انگاشته است يكبار و براي 

امر آلوده همچنان حول . رود بين نمي هميشه از
به خودآگاهي سوژه آسيب  ماند تا آگاهي باقي مي

جاي رمان،  در جاي )82: 1384مك آفي، ( .برساند
همواره در  موضوعي آزاردهندهخوانيم كه  مي

موضوع، همان اين . است حال نفوذ به ذهن راوي
هايي است كه ناخودآگاه در اطراف  مزاحمت

  .كند خودآگاه ايجاد مي
چيز  بينم اولش هيچ كنم، مي حاال كه فكر مي«ـ 
قدر مهم نبود كه حتي  ان مهمي نبود؛ نه، آنچند

گداري قسمتي از  فقط گاه. فكرم را مشغولش كنم
داد و بعدها ديدم كه يكباره  ام را آزار مي دانستگي

بود، مثل وجود چيز ريز مزاحمي كه آدم نداند از 
» .كي و از كجا و چطور زير پوستش خليده است

  )40: 1386زنوزي جاللي، (
كردم روزي مثل امروز،  نميهرگز تصور «ـ 

آن ذرة ناچيز مزاحم غول من شود و تا حدي 
اعصابم را تحريك كند كه نفرتش را به دل بگيرم 

  )41: همان(» .و آرزوي كشتنش را بكنم

عملكرد ناخودآگاه مانند انساني است كه در 

اتاقي تنگ و تاريك حبس شده باشد و با 
و اعالم كوبد  قراري، هر آن به ديوار مشت مي بي

هاي روزمره از  در تمام فعاليت. كند وجود مي
 تأثيرترين آنها، رد پايي از  ترين تا دقيق عادي

سوژه، «از نگاه كريستوا؛ . شود ناخودآگاه ديده مي
يابد و هم جذاب و  امر آلوده را هم ناخوشايند مي

طور متناقضي، پيوسته  بنابراين مرزهاي خود او، به
 )83: 1384مك آفي، (» .شوند تهديد و تضمين مي
صورت ايجاد  خود را به تأثيرامور سركوب شده 

... رتي وپ هاي زباني، حواس مزاحمت، لغزش
انگاري،  در شرح كريستوا از آلوده. دهد نشان مي

اي  يابد كه اين فرآيند تنها مرحله خواننده درمي
رود؛ بلكه  شمار نمي موقتي در رشد شخص به

. ماند همواره در سراسر زندگي او باقي مي
دست از «توصيفي چون؛  هاي مختلف  عبارت

» نيروي مخل آزاردهنده«و » داشت سرم برنمي
  :دهد خوبي نشان مي  هاي امرآلوده را به زاحمتم

ها بود  ها، مدت وسواس جستجوي نشانه«ـ 
داشت، مدام جلوي آينه  كه دست از سرم برنمي

  )206: 1386زنوزي جاللي، (» .بودم
رفتم  بعدها فهميدم اگر كه به سراغش مي«ـ 

شدم، نه با ميل؛ بلكه  برده مي. رفتم با تمام دل نمي
انگيز و مزاحمي مرا با خودش به  وسوسهنيروي 

نيروي مخل و . كشاند طرف پيرزن مي
ام را ضايع  خواست راحتي اي بود كه مي آزاردهنده

  )295: همان(» .كند
خواست به سرش داد بزنم و  دلم مي«ـ 
  )321: همان(» .!دست از سرم بردار پيرزن. بگويم

ديدمش، كاش  آمدم و نمي كاش نمي«ـ 
خواهد از  چه مي! خدايا... ديدم ميهاش را ن رشگ
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  )328: همان(» .جانم اين پيرزن
خواهد به توصيف  كه راوي مي  همين

ها  ها بپردازد، ذهنش معطوف پليدي زيبايي
  :تواند آنها را ناديده بگيرد شود و نمي مي

هايشان را  درختان انجير، درختان سيب، برگ«ـ 
زمين باران در تمام . شويند البد دارند زير باران مي

اند  ابرهاي نيلي و كبود، آسمان را پر كرده. بارد مي
شبِ خالي از زمان، . و حاال حاالهاست كه ببارد

دهد،  خالي از خنده و خوشبختي همين بو را مي
هايي كه  هاي فاسد، سيب بوي سيب. بوي سيب

  )779: همان(» .شوند مدام فاسد و فاسدتر مي

  

 امر آلودهبردن   بين تالش براي از. 5

انگاري، فرآيندي است كه  گفتيم فرآيند آلوده
كودك در جريان آن شروع به بيرون راندن 

پندارد جزئي از  كند كه مي چيزهايي از خود مي
اين رانش و دفع، هم به شكل . خود پاك اوست

راوي داستان . افتد فيزيكي و هم رواني اتفاق مي
چيزي » وا«ست و اين »او«از ابتدا به دنبال كشتن 

هاي روح راوي نيست كه در روند رشد و  جز لكه
جدال . رسيدن به فرديت بايد بر آنها چيره شود

. گونه است ها در قاعدة بازي هم بدين با ناپاكي
هاي  از كشمكش  چراكه راوي داستان، پس

رسد كه بايد  بسياري با مادرش، به اين نتيجه مي
ن ببرد؛ بي با امر آلوده مقابله كند و آن را از

ناك مادر را هاي چرك و عرق بنابراين، لباس
  :داند شويد كه آن را نمودي از آلودگي مي مي

رو . ها را برداشتم رفتم پالستيك لباس«ـ 
مرده و زنده مثل . پالستيك، از تو پر شپش بود

پالستيك را دراندم و . هاي سوخته خشخاش
بوي چرك و نا و . ها را ريختم تو طشت لباس

  )314: همان(» .بخار آمدعرق و 
بودم و نشانده بودمش رو   لُختش كرده«ـ 

نشانده بودمش رو صندلي ... صندلي، وسط حياط
. قيچي كُند بود. و با قيچي موهايش را بريده بودم

كشيد  بريد؛ مي كرد و موهاش را نمي كن مي ريشه
قيچي ... زد كرد؛ جيغ مي كَنشان مي و ريشه

  )317: مانه(» .كَندم كردم و مي مي
بردن امر   بين در حين تالش براي از راوي

. رهاند آلوده، خود را از شرّ چرك و نا و عرق مي
لُختش كرده «قول آخر، از جملة  سرانجام در نقل

صورت نمادين،   كند تا به استفاده مي» بودم
ها باشد؛ در ادامه  كنندة عرياني از آلودگي بيان

ا را تقويت نيز آن معن» كن كردن ريشه«جملة 
به همة ابعاد جسمي و  سازي اين پاك. كند مي

  به. يابد روحي خود او در زندگي نيز جريان مي
 نهايت، با كشتن خود به هر كه راوي در  طوري

  .دهد ش، پايان مي ا نوع پلشتي و فرومايگي بازگفته
و حاال در اين هواي سنگين گوگردي كه «ـ 

ديدة دنيا را هاي گن بوي شيرين و ملسِ تمام سيب
دهد و بويش همة آشپزخانه را پر كرده است،  مي

دانم كه اين  و مي. فقط خواب. آيد خوابم مي
خواب، چه خواب خوب و شيرين و خوش 

  )819: همان(» .راحتي است
  

  انگاري مثابة دالّ ممتاز آلوده  متن به

ريزي ذهني  از نگاه كريستوا، ادبيات نوعي برون
اين است براي نشان دادن  است؛ وي بر
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هاي ذهني، ادبيات ابزاري بسيار كارآمد  آشفتگي
كنندة دردهايي باشد كه  تواند منعكس است و مي

ادبيات به «. در ناخودآگاه فرد ريشه دوانده است
كند تا برخي از  مؤلف و خواننده كمك مي

دهد پردازش  هايي كه روحشان را رنج مي ناخوشي
كند تا آنچه موجب  يكنند و راهي را مطرح م

دادن   بر نشان  عالوه. شود پردازش كنيم مان مي رنج
ست  ا هاي روح، ادبيات قادر عالئمي از ناخوشي

نقشي پااليشگر داشته باشد و روان را به پاكي و 
كه در   هنگامي )83: 1384مك آفي، (» .تطهير برساند

صورت   ناخودآگاه امري آلوده تصور شود، به
  توصيف و تعريف آن، كلماتي را بهنامستقيم در 

سازد يا  بريم كه آلودگي را نمايان مي مي كار
كنيم كه فرد يا شئ آلوده  فضايي آلوده را ترسيم مي

ترتيب، بدون آنكه مجبور   اين  به. در آن قرار دارد
ريزي و به نمايش گذاشتن مستقيم  به برون
هاي  توانيم دردها و تنش ها باشيم، مي ناخوشي

ني را از صافي ادبيات و هنر عبور داده و به درو
هرگاه امري . پااليش روان خود بپردازيم

ناخوشايند باشد هرچيز وابسته به آن نيز 
شود؛ چراكه ناخودآگاه، فرد  ناخوشايند پنداشته مي

را به يادآوري امر ناخوشايند و آلوده هدايت 
ت انگار، فعالي از ديد كريستوا؛ ادبيات آلوده. كند مي

تواند  مهمي در فرهنگ يك جامعه است كه مي
ترين  هاي اجتماعي و نيز جدي ترين بحران دروني
پيرامون هاي جهان  هاي انساني و نابساماني فاجعه

  )Keristeva, 1982: 208( .را بيان كند
در قاعدة بازي، به شكل تركيبي از امر  زبان

هاي شخصيت داستان  اي، ويژگي نمادين و نشانه
راوي، اعتمادناپذير است و به . دهد را نشان مي

شكل منطقي همة قضايا را به نفع خود تغيير 
كند و قصد فريب  دهد؛ خود را مجاب مي مي

مخاطب را دارد؛ اما با تداعي خاطرات به شكلي 
توان  هاي متفاوت، مي يان روايتمبهم و در جر

  .روح واقعي او را ديد
ترين موارد  در رمان قاعدة بازي، يكي از مهم

انگاري يعني حضور واژگان و مفاهيمي كه  آلوده
بد و زشت و مورد انزجار هستند، درخور 

بسامد باالي واژگاني چون . مالحظه است
جنايت، نجاست، پليدي، مرگ، كشتن، حقارت، 

هاي  مصرف، ميوه هاي بي پاره پلشتي، آهنرذيلت، 
آلود، لجن، نخاله، چرك،  هاي لجن پالسيده، آب

هاي بد بو، چشم پلقيده،  بوي ترشيدگي، نفس
هاي  ها، سگ گر ولگرد، پنجره جير موش جير

گرفته، ذرات گردوغبار، آسمان سياه، ابرهاي  خاك
خاكستري و بسياري از فضاهاي سياه و تاريك و 

دهندة هاي منفي داستان، نشان تصفات شخصي
، راوي داستان »خواه داور علت«. اين ادعا هستند

. كند قاعدة بازي، در ادارة كل ضايعات كار مي
ها  ها و طردشدني ضايعات همان دور ريختني

او همة . همان امور ناخوشايند. هستند
هاي پيرامون خود را جزء ضايعات  شخصيت

نها و پاكيزه گرداندن بردن آ  بين داند و قصد از مي
بدين شكل، متن جايگاهي . محيط خود را دارد

نخست . ها كردن ها و پاك شود براي دورريختن مي
ها پاك  ها و پليدي راوي، خود را از همة شرارت

اين است ديگران او را  داند و بر و بري مي
  :اند آلوده

نفس؛  آدم هرچند طاهر؛ هرچند نيك«ـ 
اگر همين آدم با جامة هرچند پاك و مطهر؛ آيا 
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زار بگذارد، شتكي از آن  پاكش مدام پا به لجن
زنوزي جاللي، (» نشيند؟ همه لجن بر دامانش نمي

1386 :137.(  
او از همسرش متنفر است و او را موجودي 

پدرش را . پندارد عقل مي پرت و بي شلخته، حواس
داند و با نام شكارچي  ها مي مسئول همة فرومايگي

خوي شرارت » حسن كوري«در . كند مي از وي ياد
رفته با پيشبرد داستان آشكار  بيند؛ اما رفته مي
هاي شيطاني در روح  شود كه همة اين ويژگي مي

كند،  خوب كه فكر مي. خود راوي وجود دارد
بيند به همسرش بدي كرده و دوستانش را  مي
دليل منافع شخصي لو داده است و انبار گناهانش  به
  .است كه ديگر گنجايش ندارد قدر پر آن

قدر جنس رو جنس تو انبارم تلمبار  آن«ـ 
توانم حتي يك حلب كوچك  ام كه ديگر نمي كرده

  )561: همان(» .رذالتم را توش جا بدهم

هايش در پي  راوي حين كشف همة پستي
  :گويد مي. تطهير خويش است

من اگرچه آدم خبيث و رذلي هستم و «ـ 
من نزاييده است، ولي از اگرچه مادر دهر چون 

آسا و حسابگر در رنجم كه دائم در  وجداني غول
را پيدا كند و به اوي خبيث رست تا آن ا جستجو

  )830: همان(» .مكافاتش برساند
به . راوي به دنبال خويشتن خويش است

ها را  زند و رد پاي ناپاكي ها گريز مي گذشته
  .كند وجو مي جست
ه كرده بودم خدايا؟ چ... بود؟ كجا بود؟ كي«ـ 

دانم در تاريكي، از  هيچ، هيچ به ياد ندارم، فقط مي
... ام پريده بودم هاي عميق زندگاني رو يكي از حفره

آيا اين اولين لكّه نبود بر سپيدي روحم؟ هنوز به 

فهميدم، آزارم  بوي لجن را مي. ها عادت نداشتم لكه
  )469: همان(» .بردم داد و رنج مي مي

شكل با روش تداعي آزاد؛ راوي، و بدين 
آورد و  ها را به ياد مي ها و سياهي يكايك لكه

حالِ  در  »سوژة«او در جايگاه يك . كند بازگو مي
او در . توجه دارد» خود«، مدام به مسئلة »شدن«

طول رمان، مدام در حال تحول است و با 
اين . است  هاي مختلف درحال درگيري»خود«

گذار از مراحل مختلف فراشدن و تحول در 
  :ديدني نيست... كودكي، بلوغ و

حال بلعيدن  ها مدام در وقت دانستم آدم آن«ـ 
بلعند و نوجوان  شان را مي اند، كودكي خودشان

بلعند و جوان  شان را مي شوند، نوجواني مي
  )293: همان(» .شوند مي

بندي آن، داستان به  در ساختار رمان و فصل
است؛ هر كدام از اين چهار روز تقسيم شده 

روز اول روز . چهار روز به نام يك حيوان است
روباه حيواني است كه در كثرت . است» روباه«

راوي در اين . وري و زيركي معروف است حيله
. هاست بخش از رمان به دنبال شناخت رياكاري

روز دوم به نام شغال و روز سوم به نام گرگ «
ع سگ و برزخ شغال نام حيواني است از نو. است

اين جانور به پرندگان . ميان روباه و گرگ است
اين  داور. كند و آفت آنهاست اهلي نيز حمله مي

. كند تا به گرگ برسد مرحلة برزخي را طي مي
گرگ حيواني درنده است و روز آخر روز پلنگ 

شدن در چرخة   از روباه به پلنگ تبديل. است
اند كه در رس جايي مي خواه را به هستي داور علت

» .چهارمين روز دست به اقدام عليه خود بزند
  )71: 1388باقري، (
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اي كه  كشيدن امور آلوده  هنر، اغلب با پيش«
كند، نقش تطهير و  براي زايل كردنشان تالش مي
مك آفي، (» .گيرد تهذيب نفس را برعهده مي

ترين  تواند دروني رو، ادبيات مي اين از )82: 1384
 در اينجا نيز. در خود هضم كند هاي بشر را عقده

ها و  عرصة متن جايگاهي براي دفع همة آلودگي
. يافته است متن، كاركرد پااليش. هاست طرد بدي

هاي روحش  سوژه، در جريانِ فراشد، زخم/ راوي
  :گويد يابد و مي را مي

كه بيرون از خودم   كردم  ناگاه احساس«ـ 
ح خودم را ديده و مجرو ام و دارم تن آسيب ايستاده

هام  شويم و درد مكيفي دارد از مغز استخوان مي
خلد بيرون؛ و احساس كردم كه روحم دارد از  مي

زنوزي جاللي، (» شود اي پاك مي آلودگي كهن و كهنه

  .؛ و اين همان پااليش و تطهير است)649: 1386
  

  گيري نتيجهبحث و 

انداز نويني پيش  نظريات روانكاوي، هر كدام چشم
گشايد و باعث درك بهتر متون  خواننده ميروي 

انگاري ژوليا كريستوا نيز يكي  نظرية آلوده. شود مي
توان با آن  از آنهاست كه اين پژوهش نشان داد مي

هاي  به خوانشي نوين و گاه متفاوت از خوانش
ترين  از مهم. ادبي دست يافت پيشين در يك اثر

ا آن از توان ب هاي اين نظريه آن است كه مي ويژگي
نويسنده، به درون انسان معاصر و / دنياي راوي

انگاري در  هاي آلوده نشانه. دنياي پيرامون او پي برد
شخصيت راويِ قاعده بازي بيانگر آن است كه او 
در مراحل تكوينِ هويت نه تنها در جداسازي 

كند؛ كه با  مرزهاي خود با مادر تالش مي

طرد هاي روح و  ريزي و كشف پليدي بيرون
بيروني خود، به شكل عناصر آلودة دروني و 

فيزيكي و روحي براي رسيدن به خويشتن پاك و 
  .كوشد واقعي خود نيز مي

دهنده اهميت  پژوهش همچنين، نشان اين
هاي  ريزي عقده جاي ابزاري براي برون ادبيات به

سازد چگونه جهانِ متن  دروني است و آشكار مي
انگاري، با  ودهتواند همچون دالّ برتر آل مي

ها و ديگر  ها، دردها، پليدي دادن زخم نشان
شكل   هاي منفي و خلق جهاني آلوده، به ويژگي

دروني و بيروني، فجايع انساني را نشان دهد و 
  .به تطهير و پااليش آنها كمك كند

  

  نوشت پي

كريستوا، براي ارائة شرحي از روابط دروني و ) 1
نمادين، جسورانه مفهوم اي و  پوياي ميان امر نشانه
سازد كه خوانشي نافذ از  كورا را مطرح مي

زمان يادآور اصطالح فني و دقيق  افالطون و هم
است و نخستين جايگاه جسماني » كوريون«

  ).272: 1390پين، (فرآيندهاي داللتي جنين است 
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