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چکید ه   
ژک لـکان، ژوئیسـانس را در سـاحِت واقـع و اختگـی را در سـاحت نمادیـن تعریـف می کند. رنج، ویژگی مشـترک 
ایـن دو امـر اسـت کـه به  طـور متفاوتـی نمایـان می شـود. نمایشـنامۀ »هیوالخوانـی«، نوشـتۀ نغمه ثمینـی اثری 
اسـت بـا ویژگی هـای رئالیسـم جادویـی و در بـاب سـرکوب. از همیـن روی، بسـتر مناسـبی را بـرای پژوهـش 
روانکاوانـه فراهـم می کنـد. هـدف از ایـن پژوهـش، خوانـش روانکاوانـۀ نمایشـنامۀ »هیوالخوانی« با تکیـه بر آرای 
ژک لـکان و تأکیـد بـر چگونگـی بازنمایـی رنج اسـت. ایـن تحقیق، بـا اسـتفاده از منابـع کتابخانـه ای و به  صورت 
توصیفـی- تحلیلـی بـه نـگارش درآمـده اسـت. طبق نتیجـۀ پژوهش، هـر دو روِی رنـج، در این اثر، بازنمایی شـده 
اسـت. نشـانه های اختگـی در ظاهـِر خانـه، سـقط جنیـن، خـواب یونـس و ... وجـود دارد. ابراهیـم نیـز بـه  دلیـل 
سـرکوب مرضیـه و یونـس، عامـل اختگی اسـت. سـعید شـهرزاد/ ترانه بامـداد به وسـیلۀ متونی که می نویسـد، امر 

واقـع را بازنمایـی کـرده و امـکان تجربـۀ ژوئیسـانس و گـذر از اختگـی را بـرای مرضیه فراهـم می کند. 
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ژک لـکان1، روانکاو فرانسـوی، در تعریف ژوئیسـانس2 به رنج 
انسـان اشـاره می کنـد. او معتقد اسـت کـه ژوئیسـانس، لذتی 
اسـت که از انسـان دریغ شـده و در عین حال، تجربه ای اسـت 
دردآلود. از طرفی، او در بررسـی سـاختمان نفسـانی انسـان و 
رشـد کـودک بـا اشـاره بـه آرای فروید3، بـه فقـدان و تجربۀ 
اختگـی کـودک که پدیده ای اسـت دردآور نیز اشـاره می کند. 
»هیوالخوانـی«، نوشـتۀ نغمـه ثمینی، نمایشـنامه ای اسـت با 
ویژگی هـای رئالیسـم جادویـی4 و در بـاب سـرکوب. از همین 
روی، بسـتر مناسـبی برای خوانش روانکاوانه اسـت.  رئالیسـم 
جادویـی، یکـی از مکتب هـای ادبـی اسـت کـه در بازنمایـی 
آسـیب های اجتماعـی و روانـی، نقـش مهمی را ایفـا می کند. 
چنان چـه در آثـاری بـا مضامین پسااسـتعماری و فمنیسـتی 
از آن اسـتفاده می شـود. ایـن شـیوه، یکـی از ابزارهـای هنری 
بـرای بازنمایـی رویدادهـای وحشـیانه و بغرنـج اسـت و بـه 
نویسـنده و مخاطـب کمـک می کنـد تا بـا اسـتفاده از تصاویر 
رئالیسـم جادویـی، روان زخـم خـود را بـروز داده و بـا آن سـر 
کننـد (Pimentel, 2012, 1-2). در »هیوال خوانی« نیز شـاهد 
وقایـع خیال پردازانـه ای هسـتیم کـه حامـل روان ضربه هـای 

افراد اسـت. 
ایـن تحقیـق، بـا تکیه بـر منابـع کتابخانـه ای و اینترنتـی، به 
صـورت توصیفی- تحلیلی و با اسـتناد به اصـول نقد روانکاوانه    
از منظـر لـکان بـه نگارش درآمده اسـت. از آن جا کـه هدف از 
این پژوهش، بررسـی رنج در نمایشـنامۀ »هیوالخوانی« است، 
ابتـدا خالصـه ای از نمایشـنامه بیـان شـده و سـپس برخی از 
مفاهیم روانکاوانه شـرح داده خواهند شـد. در نهایت، خوانش 
روانکاوانـۀ اثـر بـا تکیه بـر چارچـوب نظری، صـورت می گیرد 

و نتیجـه حاصل می شـود. 

پیشینۀ تحقیق
بـه  طور مشـخص، در باب رنج و خوانش روانکاوانۀ نمایشـنامۀ 
»هیوالخوانی«، پژوهشـی یافت نشـد. اما پژوهش های دیگری 
در رابطـه بـا این اثر به نگارش درآمده  اسـت که به آنها اشـاره 
می شـود. آزاده تفضلـی )1400( در پایان نامـه ای تحت عنوان 
»بررسـی اهمیـت خاطـره در شـخصیت های نمایشـنامه های 
ثمینـی... «، بـه بررسـی الگـوی رفتـاری و اهمیـت خاطره در 
نمایشـنامۀ »هیوالخوانـی« پرداخته اسـت. هم چنین، تفضلی 
و مقبلـی )1400(، مقالـه ای بـا همیـن عنـوان را بـه نـگارش 
درآورده انـد. شـهرزاد امیرشـاه کرمی )1399(  در پایان نامه ای 
بـا نـام »تحلیـل سـاختاری فرم هـای نمایشـی و کارکردهـای 
بومـی آن ها در نمایشـنامه های اخیـر ایران...« فرم، سـاختار و 

پی رنـگ در »هیوالخوانی« را بررسـی کرده و مقاله ی »تحلیل 
سـاختاری فرم های پی رنگ نمایشـی...« را بـا همکاری محمد 

جعفر یوسـفیان کناری )1399( اسـتخراج کرده اسـت. 
کارشناسی ارشـد  پایان نامـۀ  در  نیـز   )1396( نـوری  مریـم 
خـود تحت عنـوان »اسطوره سـنجی در نمایشـنامه های نغمه 
ثمینـی بـا رهیافتـی از روش ژیلبر دوران«، به نقد اسـطوره ای 
حسـینی  مریـم  همـکاری  بـا  و  پرداختـه  »هیوالخوانـی« 
)1397(، مقالـه ای مسـتخرج از پایان نامـۀ مذکور تحت عنوان 
»اسطوره سـنجی در پنج نمایشـنامۀ منتخب از نغمه ثمینی« 

را بـه نـگارش در آورده اسـت. 

خالصۀ نمایشنامۀ »هیوالخوانی«
مرضیـه بـه همـراه عمویـش، ابراهیم و پسـرعمو/ همسـرش، 
یونـس زندگـی می کند. یونس بـه خوابی طوالنـی و غیرعادی 
فـرو رفتـه اسـت. مرضیـه از عمویـش کـه او را بـزرگ کـرده 
شـنیده پـدر و مـادرش گناهـکار بوده انـد. او در خانـه، مـدام 
تحـت نظـارت ابراهیـم اسـت و به اصـرار او، از کار در مدرسـه 
اسـتعفا می دهـد تـا کار ناتمـام یونس را به سـرانجام برسـاند. 
او بـه دسـتور ابراهیـم، سـعی در سانسـور متنی تحـت عنوان 
»واگویه هـای شـک و پریشـانی« دارد. مرضیـه در میـان کار، 
بـا متـن، احسـاس همذات پنـداری کـرده و کنجکاو می شـود 
حقایـق مربـوط بـه خواب رفتـن همسـرش را از طریـق آن 
کشـف کنـد. در انتهـا، مرضیـه متوجه می شـود سـال ها به او 
دروغ گفته شـده اسـت. او به عشـق پدر و مادرش به یکدیگر 
و رشـک عمـو پـی بـرده و بـه آگاهـی می رسـد. او کـه تجربۀ 
سـقط سـه جنین را داشـته، در پایان، کودکی به دنیا می آورد 
کـه بـر روی تـِن کـودک، جمـالت متن هـای سانسورشـده، 

نوشـته شـده است.

چارچوب نظری
1( امر خیالی

لـکان در تقسـیم بندی سـاحت نفسـانی انسـان، از سـه امـر 
خیالـی5، نمادیـن6 و واقعـی7 نـام می بـرد. امر خیالـی، زمانی 
آینـه ای خـود مواجـه  بـا تصویـر  رخ می دهـد کـه کـودک 
می شـود. نـوزاد، خـود را بـا تصویـِر آینـه  یکـی می پنـدارد. 
تصویـر، خـود اوسـت. در این جـا، منظـور نـه تنهـا آینـه کـه 
هـر سـطح بازتاباننـده ای مانند چهـرۀ مادر اسـت. یکی انگاری 
یـا همانندسـازی، برای کـودک حیاتی اسـت، زیرا بـدون آن، 
هرگـز نمی توانـد بـه مرحلـۀ ادراک خـودش برسـد. پیـش از 
آن، کـودک احسـاس تکه تکه بـودن دارد. آینـه بـه او کمـک 

مقدمه
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می کنـد تـا بتوانـد خـودش را موجودی کامـل ببینـد. اما این 
تصویـر، در عیـن حـال بیگانه کننده اسـت، زیرا بـا خود8 خلط 
می شـود. در واقـع، تصویـر، جـای خـود را می گیـرد. بنابراین، 
احسـاس خـوِد یکپارچـه، بـه بهـای دیگری بـودن خـود تمام 

می شـود )هومـر، 1398، 44(.
2( امر نمادین

نـام پـدر، واسـطۀ ورود کـودک بـه جهـان نمادیـن اسـت. نام 
پـدر، در فراینـد اختگـِی نمادیـن کـودک، وقتـی بـه عنـوان 
مانعـی بـر سـر راه رسـیدن به میـل مـادر می ایسـتد، کودک 
را وارد جهـان نمادیـن می کنـد. از منظـر لـکان، بـه دلیـل 
حضـور دیگـری و نـام پـدر، هویت و سـوبژکتیویتۀ مـورد نظر 
دکارت9 زیـر سـوال مـی رود. او معتقـد اسـت کـه هویـِت من 
واقعـی، از آن مـن نیسـت. بلکـه هویتـی اسـت کـه از نظـم 
نمادیـن- یعنـی سـازمان دال هایـی که مـرا احاطـه کرده اند- 
اخـذ و درونـی شـده اسـت. هویـت، به عاریـت گرفته شـده و 
از دیگـری تشـکیل می شـود )ایسـتوپ، 1398، 86-87(. از 
منظـر لـکان، قانـون پـدر یـا نام پـدر، همـان جدایـی از مادر، 
درک جنسـیت و اسـتعاره ای از نظم، قانون و فهم قراردادهای 
اجتماعـی اسـت و این اسـتعاره، تنهـا مربوط به وجـود مادی 
پـدر نبـوده و قابـل تعمیـم بـه قـوم، خانـواده و جامعه اسـت 

)موللـی، 1391، 107(.  
3( امر واقع

لـکان، بـرای تشـریح امر واقـع، از مفهـوم »برون ایسـتادن«10 
هایدگر11 اسـتفاده کرده اسـت. او بیان می کنـد که امر واقعی، 
وجـود نـدارد زیـرا ماقبل زبان اسـت. وقتی مـا آن را وارد زبان 
می کنیـم، فقـط برون ایسـتایی دارد. لـکان توضیـح می دهـد 
کـه امـر واقعی، چیزی اسـت کـه نمادین نشـده، قرار نیسـت 
نمادیـن شـود یا حتـی در برابر نمادین شـدن مقاومت می کند 
)فینـک، 1397، 73(. او شـرح می دهـد کـه امر واقعـی به دو 
حالـِت اولیـه و ثانویه وجـود دارد. امـر واقعی اولیـه، به تدریج 
در جریـان زندگـی کـودک نمادسـازی می شـود و رفته رفتـه 
کاهـش می یابـد اما هرگـز تخلیه نشـده و همواره ته نشسـتی 
از آن بـه صـورت امـر واقعـِی ثانویـه باقـی می مانـد )همـان، 
76-77(. لـکان در دهـۀ 60،  امر واقع را بـا روان ضربه12 پیوند 
می زنـد. او می گویـد کـه روان ضربـه، هیچ گاه به زبـان نمی آید 
و نمادین نمی شـود. پـس در امر واقع جـای دارد. لکان معتقد 
اسـت کـه واقعیـت، سـاخته و پرداختۀ امـر نمادین اسـت، اما 
امـر واقـع، برعکـس، مقولـه ای اسـت تغییرناپذیـر که هـر بار 
بـه طـور غیرمنتظـره آشـکار می گـردد. بنابرایـن، هر بـار فرد 
غافلگیـر می شـود و هـر گونـه وسـیلۀ دفاعـی را در دفـع آن 

از دسـت می دهـد. حیـث واقـع، نـه تنهـا فـرد را در حالتی از 
مات زدگـی نـگاه مـی دارد، بلکه موجب وحشـتی عظیـم در او 
می گـردد. حیـث واقع، قلمرویی اسـت بیگانه با سـاحت رمز و 
اشـارات. وحشـت آدمی در مقابل آن، ناشـی از همین بیگانگی 

عمیق اسـت )موللـی، 1391، 274(. 
4( ژوئیسانس

ژوئیسـانس، تحقـق یگانگـی سـوژه و ابژه اسـت و بـه کلماتی 
هم چـون ِکیف یا لذت نیز ترجمه شـده اسـت. امـا از آن جا که 
بـار معنایـی متفاوتـی دارد، در برگردان  زبان هـای دیگر، اغلب 
سـعی شـده کـه ایـن واژه ترجمـه نشـود و همان ژوئیسـانس 
باقـی بمانـد. ژوئیسـانس را هـم دارای داللت هـای ضمنـی 
جنسـی معرفـی می کننـد و هـم آن را مشـابه تجربه هـای 
وجـدآور مذهبـی- عرفانـی می داننـد. ژوئیسـانس ماننـد رانۀ 
مـرگ13 فرویـد ورای اصـل لـذت اسـت. ژوئیسـانس، گاهـی 
بـه نیـروی برتـری اشـاره دارد کـه موجـب تکـرار تجربه ها یا 
رخدادهایـی می شـود که تـوازن آرام و ظریف واقعیت تخیلی- 
نمادیـن سـوبژکتیویتۀ روانی را بر هم می زند. از همین روسـت 
کـه ژوئیسـانس، با امـر واقع ارتبـاط دارد )جانسـتون، 1396، 
62- 63(. ژوئیسـانس، شـامل ترکیبـی از لـذت و درد و بیانگر 
وضعیـت متناقض نمـای بیمار، هنگامی اسـت که از نشـانگان 
بیمـارِی خـود لـذت می بـرد )هومـر، 1388، 124(. هم چنین 
چون ژوئیسـانس از انسـان متکلم به واسـطۀ اختگـی نمادین 
دریغ شـده، گاه با تجربه های مرزی14 یعنـی رفتار متجازگرانه 

و هنجارشـکنانه نیـز پدیدار می شـود.
از منظـر لـکان، زنـان و مردان، ژوئیسـانس متفاوتـی را تجربه 
مجـاز  دال هـای  بـازی  بـه  محـدود  مـرد،  لـذت  می کننـد. 
اسـت و  بـه همیـن دلیـل، ژوئیسـانس او، ژوئیسـانس فالیک 
اسـت. ژوئیسـانس فالیـک یـا نمادین، به لـذت اندام اسـت. از 
همیـن رو، لـکان ماهیت این ژوئیسـانس را اسـتمنایی می داند 
از  شـکلی  حـاوی  دیگـر،  ژوئیسـانس   .(Lacan, 1993, 75)
واالیـش از راه عشـق اسـت کـه بـه رضایـت کامـل سـایق ها، 
منجـر می شـود. لـکان آن را بـه وجـد دینـی و گونـه ای از 
ژوئیسـانس بدنـی ربـط می دهـد کـه برخـالف ژوئیسـانس 
فالیـک، در انـدام تناسـلی واقـع نیسـت. ژویئسـانس زنانـه 
بـرون می ایسـتد؛ فراتـر از سـاحت نمادین و جـدای از اختگی 

نمادیـن اسـت )فینـک، 1397(.
5( اختگی15

وقتـی لـکان از اختگـی حـرف می زنـد، منظـورش اختگـی 
نمادیـن اسـت. کـودک، پـس از ورود به جهـان نمادین و گذر 
از مرحلـۀ آینـه ای، دچـار اختگـی یـا همـان فقدان می شـود. 
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چـرا کـه اساسـا زبـان و نمـاد کـه بـه وسـیلۀ دیگـرِی بزرگ 
)نـام پـدر( به کـودک القـا می شـوند، منجـر به اختگی شـده 
و ژوئیسـانس را از او دریـغ می کننـد. از منظـر لـکان، دیگری، 
آموزش دهنـدۀ قانـون، زبـان، رفتـار و عامـل اختگـی اسـت. 
یعنـی کسـی یـا چیزی کـه عامل اعمـال نفوذ و قـدرت تلقی 
می شـود. در بسـیاری متـون، قـادر مطلـق در جایگاه نـام پدر 
خوانـش شـده و در عقـدۀ اختگـی نقـش دارد )وارد، 1399، 
38( کدیـور توضیـح می دهـد کـه اختگی بدین معناسـت که 
مـادر، از ابـژۀ خـودش جدا می شـود و کـودک، از مقـام ابژگی 
مـادر در سـاحت خیالـی به مقام سـوژگی در سـاحت نمادین 

تغییـر وضعیـت می دهـد )کدیـور، 1381، 141(.
اسـتعارۀ پدر، در گذار از اختگی و شـکل گیری سـوبژکتیویته، 
نقـش مهمـی ایفـا می کنـد. از منظـر لـکان، پـدر دارای دو 
روی انحـراف )نسـخۀ برگـردان پـدر( و قانـون اسـت )ژیژک، 
1398، 58(. نسـخۀ برگـردان پـدر را می تـوان هم تـراز پـدر 
نخسـتین در نظـر گرفـت کـه با بازگشـت بـه صـورت توتم و 
قانـون سـخت گیرانه، ژوئیسـانس را بـرای همیشـه از فرزندان 
دریـغ می کنـد. در ایـن بـاره، ژیـژک16 می گویـد: »کارکـرد 
نـام پـدر قـرار اسـت تنهـا جلـوی رابطـه بـا محـارم را بگیرد، 
امـا ایـن دگردیسـی، ایـن گنجیـدن، هرگـز بـدون پس مانده 
صـورت نمی بنـدد. همـواره پس مانـده ای بـر جـای می مانـد 
کـه در جامـۀ سـیمای بی شـرم و کینه جـوی پـدر کیـف بـاز 
عقـدۀ  هم چنیـن،   .)56-55  ،1398 )ژیـژک،  می گـردد« 
اختگـی بـر گسسـت میـان نگرش هـای عاطفی و جنسـی به 
مـادر یعنـی بانـوی مقـدس و روسـپی هـم تأثیـر می گـذارد 
(Freud, 1910, 11). همان طـور کـه لـکان، بـر دو روی پـدر 
تأکیـد دارد، دربـارۀ مـادر نیز چنین نظری را ارائـه می دهد. از 
منظـر او، مـادر بـرای کـودک دارای دو وجه حامی/ هم دسـت 
پـدر اسـت. بـه عـالوه، گاه در جامۀ مـادر کنترل گـر، می تواند 

در گـذر از دورۀ ادیپـی اختـالل ایجـاد کنـد. 

تحلیل داده ها
بـه دو روِی پـدر و دو روِی مادر در روانکاوی اشـاره  شـد. لکان 
معتقد اسـت کـه وقتـی والدین، در جایـگاه دیگـری، به جای 
کمـک بـه شـکل گیری سـوبژکتیویتۀ فـرد، با اعمـال قدرت و 
کنترل در تشـدید اختگی سـهیم می شـوند، در جایگاه نسخۀ 
برگـردان تعریـف خواهند شـد. در ایـن پژوهـش، دو روِی پدر 
و مـادر، بـه دو روِی رنـج تعمیـم داده می شـود. ژوئیسـانس، 
تحقـق یگانگـی سـوژه و ابـژه اسـت کـه تجربـه ای لذت بخش 
امـا دردنـاک تلقی می شـود و اختگـی، درسـت در مقابل آن و 

شـمایل دیگـِر رنج اسـت که در سـاحت نمادیـن رخ می دهد. 
در »هیوالخوانـی« بـا هـر دو روِی رنـج در اثر مواجه هسـتیم. 

اختگی به مثابۀ رنج 
در  سـرکوب.  نکوهـش  در  اسـت  اثـری  »هیوالخوانـی« 
نمایشـنامه، آدم هـا بـه دلیل سـرکوب، دچار اختگی شـده اند. 
بـه طـور کلی، اختگـی به معنی از دسـت دادن لذت شـهوانی، 
عـزت نفس، فقدان ظرفیت پیوسـتن نمادین به شـمایل مادر 
و در نهایـت، از دسـت دادن توانایـی فرزنـدآوری یـا توانایـی 
جنسـی اسـت )وارد، 1399، 37(. یکـی از تبعـات اختگـی، 
رنـج اسـت. در متن، نشـانه های اختگـی وجـود دارد: ابراهیم، 
نابیناسـت، یونس خوابیـده، درخِت حیاط خشـکیده، مرضیه، 
جنین هـای مـرده بـه دنیـا آورده و متن هـای ترانـه شـهرزاد/ 
سـعید بامـداد، مثلـه شـده اسـت. رفتـار خشـونت بار ابراهیم 
نیـز در جایـگاه نسـخۀ برگـردان پـدر و عامـل اختگـی، قابـل 
خوانـش اسـت. چنان چـه در کابوس هـای ابراهیـم، بارهـا بـه 
عمـل قربانی کردن اشـاره می شـود17 و این فعـل، قابل تعمیم 
بـه اختگی اسـت. هم چنین زبـان، قوانین، رفتار، گذشـته و ... 
از دیـدگاه ابراهیـم معنـا پیدا می کنـد. به طور مثـال، ابراهیم 
ناآگاهـی را نوعـی فضیلـت می دانـد. او مرضیـه را تشـویق بـه 
ندانسـتن می کنـد. بـا ایـن کار باعـث می شـود که تا سـال ها، 
مرضیـه از حقیقت دور بماند و رنج را متحمل شـود و ابراهیم، 

جایـگاه قـدرت خـود را حفـظ کند. 
ابراهیـم: کفـره کـه حـرف بزنـه یا بـه حرفـش بیارن. خـدا رو 
شـکر کـن هزار بار کـه به جگر سـوخته ات رحـم آورده خدا و 

برگردونـده مردتـو بهـت. نمی دونی چـرا این طور شـده؟
مرضیه: نه، نمی دونم.

ابراهیم: راضی باش به ندونستنت )ثمینی، 1396، 19(. 
ابراهیـم کـه خـود از عشـق، محروم شـده و اختگـی را تجربه 
کـرده، عامـل ازدواِج بـدون عشـق مرضیـه و یونـس اسـت. او 
بـا تالش هـای مرضیـه بـرای بهبـودی حـال یونـس مخالفت 
می کنـد، مرضیـه را از کارکـردن بـاز مـی دارد، او را وادار بـه 
خـط کشـیدِن کلمـات متـن »واگویه هـا...«  می کنـد و در 
خصوصی تریـن لحظـاِت مرضیـه و یونـس سـرک می کشـد.

ابراهیـم: پنجـره بـاز کنـی که چـی؟ کـه بفهمن عـروس من 
صبـح بـه صبـح چـی وزوز می کنـه بیـخ گوش شـوهرش؟

مرضیـه: مـن ... مـن... عموجـان یـه وقتایی اگـه باهاش حرف 
نزنـم، دلـم می ترکه.

ابراهیم: تو به من قول دادی دختر جان )همان: 17(.
احسـاس گنـاه، یکـی از تبعات رنـج آور اختگی اسـت. مرضیه، 
بی مهـری را در خانـواده از جانـب همسـر و پدرشـوهر/ عمو و 
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تهدیـدی بـرای برقراری روابط او بوده اسـت. وقتـی قدرت امر 
و نهـی به سـوپرایگو تنفیذ می شـود و به شـکل نـدای وجدان 
تـداوم می یابـد، فرد، دسـت به سانسـور خود می زنـد )فروید، 
1394، 44(. در »هیوالخوانـی«، سـوپرایگوی خشـن و فعـال، 
یونـس را از پرداختـن به میل چنان بازداشـته اسـت که حتی 

امـکان رابطـه با همسـر شـرعی اش را بـه او نمی دهد.
سـوپرایگو، خصلـت پدرانـه را حفـظ می کنـد. در ایـن حالت، 
سـوپرایگو کـه در حرارت بسـیار زیـاِد تهدید اختگـی، آبدیده 
و پرداخـت شـده اسـت، عهـده دار وظیفـۀ سـرکوب عواطـف 
بی انـدازه شـدید درام ادیپـی می شـود. شـمایل پدر بـه عنوان 
مانـع و ممنوعیتـی در برابـر امیـال ادیپـی، ماهیـت خـود را 
بـه سـوپرایگو منتقـل می کنـد. یـا بـه عبارتـی، پدر بـه مثابۀ 
عامـل اختگـی ادراک می شـود )وارد، 1399، 31(. چنان  کـه 
در نمایشـنامه، بـه جنین هـای سقط شـده کـه نشـان اختگی 
و سـترونی اسـت، بارهـا اشـاره شـده و پـدر نیـز بـه عنـوان 
عامـل اختگـی معرفی می شـود. برای مثـال در ایـن رابطه، به 

دیالـوگ زیـر توجـه کنید: 
مرضیـه: شـما می دونیـن درد سـه تـا جنیـن انداختـن یعنی 

چـی؟ )ثمینـی، 1396، 36(.
مرضیـه: این جـا تـو ایـن خونـه، زیر نـگاه عمو، وقتـی نطفه ها 

بسـته می شـدن، مـا معذب بودیـم هر دو )همـان، 45(.
مرضیـه، مـدام در زیـر نـگاه ابراهیـم قـرار دارد. نـگاه ابراهیم، 
نگاهـی خیـره22 اسـت. نـگاه خیـره، فـرد را در جایـگاه اربابی 
قـرار می دهـد کـه در آن، چشـم چرانی متوجـه ابـژه ای اسـت 
کـه از آن خبـر نـدارد )مالـوی، 1382(. در مقابـل چنیـن 
نگاهـی، مرضیـه تبدیـل بـه ابـژۀ میـل ابراهیـم شـده اسـت. 
ابراهیـم بـا آزار رسـاندن و محدودکـردن مرضیـه، بـه ارضای 
نیـاز سادیسـتی و پنهان کـردن رشـک خود نسـبت بـه پدر و 
مـادر مرضیه می پـردازد. او بـرای حفظ جایگاه خـود )دیگرِی 
بـزرگ(، از دیـن اسـتفادۀ ابـزاری می کنـد. در واقعیت هـای 
تاریخـی، همـواره تفاسـیر پدرسـاالرانه از دین یکـی از دالیل 
اساسـی غلبـۀ فرهنـگ پدرسـاالری در جوامع گوناگـون بوده 
اسـت )قانعـی راد، 1396، 175(. ابراهیـم، دال خیالـی دین را 
در جایـگاه واقعیـت قـرار داده و بـا اسـتفاده از فتیشیسـم23 
یعنـی جایگزینـی دال خیالی به جای امر فالوسـی و حقیقت، 
هـدف خـود را پیـش می بـرد. ابراهیـم بـا ایدئولـوژی دینی و 
اسـتفاده از روایت هـای سـاختگی، جلـوی آگاهـی و زایـش 
مرضیـه را می گیـرد تـا قـدرت و سـلطۀ خـود را حفـظ کنـد. 
بیـدار  خـواب  از  کـه  مدت هاسـت  و  اسـت  بیمـار  یونـس، 
نمی شـود. مرضیـه می ترسـد کـه یونـس را از دسـت بدهـد. 
او بـرای بهبـود حـال یونـس تالش می کنـد. به دکتـر می رود 

در مدرسـه از طـرف همـکاران و دانش آمـوزان تجربـه کرده و 
دچـار احسـاس گناه اسـت. بـه طور معمـول، احسـاس درد و 
بـه خصوص احسـاس گناه کـه در بطن اضطراب افسـرده گون 
نهفتـه، آن قدر شـدید اسـت که نمی تـوان آن  را حمـل و مهار 
کـرد و یا مانع بازگشـت احساسـات آزاردهنده شـد. احسـاس 
گنـاه  می توانـد بـرای فردی کـه تاب تحمـل ندارد، به شـدت 
آزاردهنده باشـد )امانوئـل، 1399، 69(. مرضیه از بی مهری ای 
کـه بـر او روا شـده و تحمل سـه بار سـقط جنین کـه به طور 
واضـح بـه اختگـی نقـب می زنـد، رنج می کشـد و دلیـل آن را 

در گذشـته و خانـوادۀ خود جسـتجو می کند.
مرضیـه: اگـه تو به جای من بـا زنی ازدواج می کـردی که پدر 
و مادر درسـت و حسابی می داشـت... پدر حاجی، مادر حاجیه 
خانـم. جمعه شـب به جمعه شـب دعـوت ات می کردن واسـه 
دعـای کمیـل. ظهرای عاشـورا نـذری عدس پلو، تو سـر دیگ 
کـه بـه همه برسـه. هـر سـال نیمۀ شـعبان صـدات می کردن 
کـه چراغونی کنی حیاطشـونو، کوچه شـونو. تو حقـت بود اینا 
رو داشـته باشـی. تـو حقتـه بـه مـن بگی مـار، من یـه کاری 

کـردم که تو توی بهشـت نباشـی... )ثمینـی، 1376، 40(. 
دلیل احسـاس گناه مرضیه را می توان در رفتار و صحبت های 
ابراهیـم جسـت: پدر و مادرت تـو رو توی هاویه جا گذاشـتن. 
مـن آوردم ات، کـردم ات میـوۀ سـدرالمنتهی. مهم تـر از همـۀ 
اینـا. مـن پسـرمو بهـت دادم )همـان، 23(. در ایـن دیالـوگ، 
ابراهیـم جایـگاه خـود را رفیـع و جایگاه پدر و مـادر مرضیه را 
پسـت تعریـف می کند. او بـرای اثبات قدرت خـود، از کلماتی 

بـا ریشـه در روایـات دینی اسـتفاده می کند.18 
احسـاس گنـاه در نمایشـنامه، تنهـا توسـط مرضیـه تجربـه 
نمی شـود. یونـس نیـز دچـار ایـن رنـج اسـت. او از رابطـۀ 
جنسـی با همسـرش دچار اضطراب و احسـاس گناه می شـود: 
می ترسـم کـه سنگسـارم کنـن. امـا بـه تـو نمی گـم، تـوی 
خوابـم کـه از ایـن می ترسـم، اگـر دسـت به تـو بزنـم، اگر به 

تـن نحیف تـو نـگاه کنـم... )همـان، 53(. 
دارد.  تجربـۀ سـرخوردگی  و  در سـرکوب  ریشـه  اضطـراب، 
نامتعـارف جنسـی، تکانه هـا و کشـش های مبـرِم  تمایـالت 
برخاسـته از ایـد19 ابتدایی، در تعارض بـا هنجارهای متمدنانه 
قرار می گیرند که در درون فرد به شـکل ایگو20 و سـوپرایگو21 
یونـس،  اضطـراب  )امانوئـل، 1399، 19(.  نهادینـه شـده اند 
بسـیار شـدید اسـت. او بین خواسـت اید و فرمان سـوپرایگو، 
دچـار تناقض شـده اسـت. دلیـل اضطـراب یونـس را می توان 
در رابطـۀ او بـا پـدر و عقـدۀ اختگـی جسـتجو کـرد. او اجازۀ 
انتخـاب همسـر و تجربـۀ عاشـقانه را نداشـته، در خانـواده ای 
تهـی از عشـق بزرگ شـده و پـدر، با ابزار دین، همـواره مانع و 
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و زخمـش را ضمـاد می مالـد. مرضیـه دچـار اضطـراب اسـت. 
از نظـر فرویـد، از دسـت دادِن ابـژه ای کـه عاشـقش هسـتیم، 
یکـی از محوری تریـن اضطراب هاسـت )کنـدی، 1399، 26(. 
بـا وجـود ازدواج اجباری، مرضیه عاشـق یونس اسـت. هرچند 
کـه ایـن رابطه، دو طرفـه نیسـت. ابراهیم برای حفـظ قدرت، 
اضطـراب مرضیـه را افزایـش می دهد و این گونه، نقش نسـخۀ 
برگـردان پـدر و عامـل اختگـی را به طـور کامل ایفـا می کند.

ابراهیـم: میـل رفتـن تـو صورتشـه. می خـواد بـره )ثمینـی، 
.)24  ،1396

یکـی از مباحثـی کـه در  رابطـه بـا رنـج در متن به آن اشـاره  
شـده، میـل بـه آزار دیگـری یـا همـان سادیسـم24 اسـت. 

چنان چـه در دیالوگ هـای ذیـل مشـهود اسـت:
صـدای زن: دیـروز بـه چهـرۀ قربانـی ام، زنـی که بـه رحمش 
سـیمان تزریـق کـرده بـودم، نـگاه کـردم و فکـر کردم شـاید 

بایـد یـک رنج سـنج اختـراع کنـم )همـان، 34(.
ابراهیـم: وای بـرادر! وای بـر تـو! بکـش! عـذاب بکـش! بـذار 
روحـت شـقه شـقه بشـه از دیدن ایـن دختر کـه داره روحش 
شـقه شـقه می شـه! بـذار رگ و پـی ات بـدره از هـم از دیـدن 
اون کـه مـی دره از هـم! عذاب بکـش! عذاب علیـم بکش از ته 

جهنم )همـان، 52(.
ابراهیـم، یک بـار بـا سـرکوب میـل بـه مریـم، بـه آزار خـود 
پرداخـت. عمـل او بـه گونـه ای رفتـار مازوخیسـتی25 بـود که 
منجـر به رنج او شـد. سـپس بـرای رهایی از شـدت رنج خود، 
بـه فراهم کـردن موقعیـت زجرکشـیدن دیگـری دسـت زد. 
فرویـد معتقـد اسـت در بسـیاری مواقـع، فرد مازوخیسـت به 
سادیسـت تبدیـل می شـود. انطبـاق هویت با مهاجـم، یکی از 
روش هـای رایـج در برخـورد با اضطـراِب آزار و اذیت اسـت. به 
طـوری کـه بـه فـرد، مجـال فرافکنی تـرس به طرف شـخص 
دیگـری می دهـد و او، قربانی حمله می شـود )امانوئل، 1399، 
48(. وقتـی مازوخیسـت، خود را در جایـگاه قربانی می گذارد، 
درد او را نمی فهمـد. درسـت همان طـور کـه در متـن اشـاره 
شـده: رنـج نکشـیدن فاتـح از رنج اسـیر اسـت که شـکنجه را 

ممکـن می سـازد )ثمینـی، 1396، 34(.

ژوئیسانس به مثابۀ رنج
نـام رواقیـون، بـودا و فـردی به نام حکیـم فراموشـی، در کنار 
مفهـوم رنـج در نمایشـنامه آمـده اسـت. بـودا و رواقیـون در 
آییـن و فلسـفۀ خـود، بـه جهـان سراسـر رنـج که گذراسـت، 
اشـاره کرده انـد. آنهـا در پـی عرفـاِن پـس پـرده در جهـان 
نمادیـن هسـتند کـه قابـل تعمیم بـه امـر واقع و ژوئیسـانس 
)بـه دلیـل تجربـۀ لذت بخـش، رنـج آور و وجـدآور عرفانـی( 
اسـت. طبق نمایشـنامه، حکیم خاموشـی پیش از آنها به این 

مفهوم اشـاره کرده اسـت. او اهل سـراندیب اسـت کـه مکانی 
اسـطوره ای اسـت. در فرهنـگ لغـت دهخـدا آمـده کـه محل 
فـرود آدم از بهشـت، محـل دفـن او و جزیـره ای در نزدیکـی 
خط اسـتوا در هند اسـت که از آن الماس و یاقوت اسـتخراج 
اسـطوره اِی  مـکان  این جـا،  در   .)1377 )دهخـدا،  می شـود 
فـرود آدم بـا مـکان زندگـِی حکیـم خاموشـی یکی اسـت که 
می توانـد تداعی گـر ورود بـه جهـان نمادیـن و این معنا باشـد 
کـه انسـان از بـدو ورود بـه زمیـن، فقـدان را تجربـه کـرده و  
رنـج را متحمل شـده اسـت. چنان چـه در متـن »واگویه ها...« 
آمـده: رنج می کشـم پـس هسـتی می یابـم )ثمینـی، 1396، 
34(. ثمینـی، هم چـون لـکان کـه در کوگیتـوی دکارتـی26 
شـک کـرده و فقـدان را بـه عنـوان اصلـی در زندگی بشـر در 
نظـر گرفتـه اسـت، بـه واقعیـت رنج بـار زندگی انسـان اشـاره 

می کنـد. 
از منظـر روانـکاوی، درد و رنـج بـه مثابـۀ نشـانگان تجلـی 
ناخـودآگاه و رانـۀ سـرکوب شـده  اسـت )نازیـو، 1395، 35(. 
انسـان، از بـدو تولـد بـا پدیده هایـی هم چـون زبـان، قانـون و 
از  بخشـی  و  می شـود  متحمـل سـرکوب  همـواره  دیگـری، 
خواسـته های پـس زده اش به ناخـودآگاه مـی رود. پس طبیعی 
اسـت کـه زندگی، سراسـر رنج باشـد. نازیو معتقد اسـت رنج، 
امـر واقعـی ناب اسـت که روانـکاو آن را به امـر نمادین تبدیل 
می کنـد )همـان، 29(. نوشـته های سـعید شـهرزاد در اثـر، به 
مثابـه امـر واقعـی قابـل خوانـش اسـت. چنان چـه حقیقت را 
فـاش می کنـد و تمـام آن چه در خودآگاه، سـرکوب شـده بود 

را عیـان می سـازد. 
گفته شـد کـه در نمایشـنامه، ابراهیم در نقـش دیگری بزرگ 
و نمایندۀ جهان نمادین تعریف شـده اسـت. کسـی که جلوی 
حقیقـت کـه قابـل تعمیم به امـر واقـع لکانی اسـت را گرفته 
و در نقـش عامـل اختگـی، مرضیـه را از عشـق محـروم کرده، 
جلـوی کار او را گرفتـه و دربـارۀ زندگی پـدر و مادر مرضیه به 
او دروغ گفتـه اسـت. از همیـن روی، می تـوان گفـت که وقتی 
مرضیـه در انتهـای نمایشـنامه بـه حقیقـت پـی می بـرد، بـه 

نوعـی بـا امر واقـع مواجه می شـود. 
میشـل شیون27 معتقد است صدای اسـرارآمیز شناور و سیالی 
کـه هیـچ صاحـب مشـخصی نـدارد، غریـب و مرموز اسـت و 
گویـی از درون شـخصیت می آیـد، صـدای ووآکوسـماتیک28 
اسـت. ژیـژک، ایـن صـدا را بـا امـر واقـع پیونـد می زنـد. او 
معتقـد اسـت چنیـن صدایـی درونی تریـن الیۀ فرد را آشـکار 
می کنـد و از آگلمـا29ا گنجینۀ نهانی که پشـتوانۀ شـخصیت 
اسـت، پـرده برمـی دارد. ایـن صـدا، مـا را از پهنـۀ واقعیـت به 
سـاحت خیـال می بـرد. منزلـت خیالـی کـه ایـن صـدا را بـه 
گـوش می رسـاند، نـه خیالی اسـت، نـه نمادین؛ واقعی اسـت 
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ابتـدا  )ژیـژک، 1398، 188، 259-260(. »واگویه هـا...« در 
توسـط صـدای کسـی کـه دیـده نمی شـود، خوانده می شـود. 
ایـن صـدا، مرمـوز و دارای ویژگی هایـی اسـت کـه ژیـژک و 
شـیون بـه آن اشـاره کرده انـد. هم چنیـن، ایـن صـدا بـرای 
مرضیـه در عیـن حال که وسوسـه انگیز اسـت، دهشـت بار نیز 
هسـت و ایـن دلیل دیگری اسـت بر حضـور امر واقـع. صدای 
سـعید شـهرزاد/ ترانـه بامـداد از حقیقتی کـه در مقابل جهان 

نمادیـِن عمـو نهان شـده، پرده برمـی دارد. 
ترانـه  نوشـتۀ  پریشـانی«،  و  اوِل »واگویه هـای شـک  فصـل 
بامـداد یـا همان سـعید شـهرزاد، »در توجیـه رنج« نـام دارد. 
گفته شـد کـه مفهوم رنج با امـر واقع و ژوئیسـانس در ارتباط 
اسـت. لـذا می تـوان ارتباطـی دیگـر بیـن »واگویه هـا...« و امر 
واقـع یافـت. در ایـن فصل، فیلسـوفی بـه نام فرانـک تیمولین 
بـه بحـث تیمـارداری بـرای مقابلـه با رنـج اشـاره می کند: هر 
آدمـی تیمـاردار آدم دیگـری اسـت. رنـج مـا فرو نمی نشـیند 
مگـر بـا تیمـار دیگـری )ثمینـی، 1396، 27(. تیمولیـن، از 
از  دیگـر  یکـی  عشـق،  می کنـد.  پرسـتاری  خـود  معشـوق 
مفاهیمـی اسـت کـه لکان بـا امر واقـع مرتبط می دانـد که در 
فصـل چهارم »واگویه ها...« و آثار پیشـین سـعید شـهرزاد، به 

آن اشـاره شـده است. 
نویسـندۀ کتـاب »واگویه هـا...« دو اسـم دارد، یکـی زنانـه و 
دیگـری مردانه: سـعید شـهرزاد و ترانـه بامـداد. در متن آمده 
کـه نام هـای دیگـری را نیـز داراسـت. عدم تأکید بر جنسـیت 
بـا جهـان غیرنمادیـن  ارتباطـش  از  نشـانۀ دیگـری  نیـز  او 
اسـت. چرا کـه اساسـا گزاره های جنسـیتی، در قانـون و زبان 
گنجانـده شـده اند. سـعید شـهرزاد/ ترانـه بامـداد، نماینـدۀ 
تمـام نویسـنده های سانسورشـده در جهـان نمادیـن اسـت و 
هم چـون ناخـودآگاه عمـل می کنـد. او نقاط پنهان شـده ندارد 

و همه چیـز را آشـکار می کنـد. 
در مبانی نظری اشـاره شـد که ژوئیسـانس، نوعی لذت همراه 
بـا درد اسـت و در سـاختار زنانـه و مردانـه، بـه طـور متفاوتی 
فالیـک،  کارکـرد  بـا  مردانـه  ژوئیسـانس  می شـود.  ارزیابـی 
تعریف شـده و ژوئیسـانس زنانه )ژوئیسـانس دیگر( به حالتی 
حیـرت آور هم چون جذبۀ عرفانی تشـبیه شـده اسـت. مرضیه 
در »هیوالخوانـی«، ژوئیسـانس زنانه را تجربـه می کند. او پس 
از مطالعـۀ »واگویه هـا...« و آشـنایی با اخالق مراقبت، عشـق، 
شـادی، درد و ... امـکان تجربـۀ امـر واقـع را پیدا کرده اسـت. 
او در ایـن مواجهـه بارور شـده و به آگاهی دسـت یافته اسـت. 
آگاهـی او بـه مثابـه ژوئیسـانس، تجربـۀ لـذت و درد هم زمان 
را برایـش ممکـن می سـازد. هم چنیـن پـس از ایـن تجربـه، 
او دچـار رفتـار مـرزی می شـود. چنان چـه ماننـد قبـل بـرای 

بازگردانـدن سـالمتی ابراهیم تالش نمی کند و بـه گونه ای در 
مـرگ او سـهیم می شـود: در حیـن حرف ها قلـب ابراهیم درد 
می گیـرد. مرضیـه متوجـه حـال او اسـت. اما دسـت از گفتن 
نمی کشـد. ابراهیـم بـه خود می پیچـد. مرضیـه بی وقفه حرف 
می زنـد. مرضیه نمـی رود قرص هـا را بیـاورد. ابراهیم می میرد 

.)69 )همان، 
مرضیـه پـس از مواجهـه با امـر واقع، امـکان بـاروری می یابد. 
کودکـی کـه از او زاده می شـود، بـه سانسـورِ جهـان نمادیـن 
تـن نمی دهـد: تـن بچـه پر از نوشـته بـود. انـگار تمـام تنش 
را خـط قرمـز خالکوبـی کرده باشـند. بچه زاده شـد بـا تنی از 
تمـام کلمـات حذف شـده، کلمـات خط خـورده، قرمز شـده، 
پـاک شـده، کلمـات مطـرود، تبعیـدی )همـان، 72(. تصویـر 
دهشـت بار،  هم زمـان  ژوئیسـانس،  هم چـون  کـودک،  ایـن 
لذت بخـش و دردنـاک اسـت. مرضیـه در پـی تجربۀ بـاروری، 
تمـام کلمـات منع شـده را بـه زبـان مـی آورد. در نمایشـنامه، 
آگاهـی هم چـون امـر واقـع در مقابل امـر نمادین قـرار گرفته 
و حقیقـت را آشـکار می کنـد و ژوئیسـانس، تبدیل به نسـخۀ 
برگـردان اختگی می شـود. لکان معتقد اسـت که ژوئیسـانس، 
دسـت نیافتنـی اسـت امـا در بسـتر رئالیسـم جادویـی اثـر، 

بازنمایی شـده اسـت.

نتیجه گیری
اختگـی و ژوئیسـانس را می تـوان بـه دو روِی رنـج تعمیـم 
داد. اختگـی، رنـج ناشـی از سـرکوب و فقدان سـوژگی اسـت 
و ژوئیسـانس، در نقطـۀ مقابـل آن قـرار گرفتـه و هنگامی رخ 
می دهد که سـوژه و ابژه به یگانگی برسـند. در »هیوالخوانی«، 
نخسـت شـاهد اختگـی در مواجهه بـا جهان نمادیـن و قانون 
سـرکوب گر پـدر هسـتیم. نشـانه های اختگـی را می تـوان در 
جنین هـای سقط شـده، متن سانسورشـده، اسـتعفای مرضیه 
از کار، نابینایـی ابراهیـم، درخت خشک شـده و خـواب یونس 
جسـت. امـا مرضیـه در مواجهـه با متـِن »واگویه های شـک و 
پریشـانی« و شـخصیت سـعید شـهرزاد/ ترانـه بامـداد، امکان 
درک امـر واقـع را پیـدا کرده و بـارور می شـود. او در تجربه ای 
آمیختـه بـا رنج، خشـونت و عشـق، امـکان درک ژوئیسـانس 
زنانـه را می یابـد. متـن »واگویه هـا«، بـه دلیـل آشـکارکردن 
روان زخم، صدای غیرحامل، عدم تأکید بر جنسـیت نویسـنده 
و اشـاره بـه رنـج، عشـق، شـادی و ... نمایانگِر امر واقع اسـت. 
»واگویه هـا« بـا آشـکارکردن روان زخـم، امـکان ژوئیسـانس 
مرضیـه را فراهـم می کنـد. مرضیـه در پی تجربۀ ژوئیسـانس، 
در مقابـل ابراهیـم می ایسـتد و مـرگ او را نظـاره می کنـد. 
او بـارور می شـود، کودکـش تـن بـه قانـون پـدر نمی دهـد و 
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بـر تنـش، کلمـات سرکوب شـده نقـش بسـته اسـت. مرضیه 
در یـک جذبـۀ دردنـاک، تمـام کلمـات منع شـده را بـر زبـان 

می آورد. 

پی نوشت
1. Jacques Lacan
2. Jouissance
3. Sigmund Freud

4. رئالیسـم جادویـی  (Magical Realism)به دنیای شـگرف، 
و  زمـان  مرزهـای  و  ورود می کنـد  و خیال پـردازی  فانتـزی 
مـکان را درهـم می نـوردد. و به ایـن ترتیب، مرکـز روایت را از 
 (Langdon, 2001, 14).امـور واقعـی سـلب می کنـد
5. The Imaginary
6. The Symbolic
7. The Real
8. Self
9. Rene Descartes
10. Ex- sists
11. Martin Heidegger
12. Trauma
13. Death Drive
14. Limit- Experiences
  15. Castration
16. Slavoj Zizek

17. نـام شـخصیت، از نـام ابراهیـم نبـی وام گرفتـه شـده که 
قصـد قربانی کـردن فرزنـد را داشـته اسـت.

18. »هاویـه« در قـرآن، بـه معنای جهنم یا بخشـی از آن و با 
عـذاب و درد همراه اسـت )قارعه: 8-11(. و سـدرالمنتهی نیز 
طبـق روایـات اسـالمی، درختـی در آسـمان هفتـم اسـت که 
پیامبـر در آن جـا بـا جبرئیل مالقـات کرد )طبرسـی، 1384(. 
بـه طـور کلی، از منظر اسـطوره و دین، احسـاس گناه انسـان 
ریشـه در روایـت هبـوط در سـفر آفرینـش دارد.  ابراهیـم نیز 

در سـخنانش بـه روایات ایـن چنینی می پـردازد.
19. Id
20. Ego
21. Superego
22. Gaze
23. Fetishism
24. Sadism
25. Masochist

26. کوگیتـو )Cogito(، اشـاره بـه جملـۀ معروف رنـه دکارت 
دارد: »مـن می اندیشـم، پس هسـتم«.
27. Michel Chion
28. La Voix acousmatique

29. آگلمـا )Agalma( بـه معنـی تزییـن، جواهـرات، پیرایـه، 
گنجینـه و نـذر بـرای خدایـان اسـت. ویژگـی آگلمـا، تاللـو و 
بـرق خیره کننـده اسـت. مفهـوم آگلمـا، جـزء بن مایه هـای 
رسـالۀ افالطون اسـت. لکان در بحث راجع به عشـق سـقراط 
و دو شـاگردش، الکیبـادس و آگائـون، ایـن کلمـه را در کانون 
توجـه خـود می گـذارد )ژیـژک، 1398، 259(.
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