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  چكيده
مسئلة  ،بر اين اساس .ي شده استكاو روانديالكتيك خدايگان و بنده توسط ژك لكان با الهام از نظريات هگل وارد 

 ةسـاخت ) 1387( دربـارة الـي   زن و مرد در فيلم ةهاي چهارگان مورد پژوهش در اين مقاله، تحليل روابط ميان زوج
فيلم بوده كه محتواي آن به روش  ةمشاهدبراساس آوري اطالعات  روش جمع. است ،ساز ايراني اصغر فرهادي، فيلم

شـكل  . هاي مكتب فرويد استفاده شده است و در آن از روش شدهانه تجزيه و تحليل كاو روانتفسيري و با رويكرد 
شـكل   .نداست كه در آن زن و مرد همچنان بر سر قدرت در حال نبرد هاي سپيده و امير شخصيت بين ةاول، رابط
بـين   ةشكل سـوم در رابطـ  . هاي نازي و منوچهر است كه زن بنده و مرد خدايگان است ميان شخصيت ةدوم، رابط
د كه خودش خدايگان كن هاي شهره و پيمان برقرار است كه زن در عين پذيرش خدايگاني مرد، تظاهر مي شخصيت

. هاي الي و احمد است كه دو طرف رابطه تمايـل دارنـد كـه بنـده باشـند      بين شخصيت ةشكل آخر در رابط. است
هـاي زن و مـرد بـه صـورت      روابط ميان زوج ،مردساالر ايراني ةحاصل از اين مقاله چنين است كه در جامع ةنتيج

  .ها در فيلم اصغر فرهادي بازنمايي شده است ع رواني شخصيتديالكتيك خدايگان و بنده در قالب سازوكارهاي دفا
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  لهئطرح مس
دانند، علمي است كه بـه بررسـي تـأثير     مي 1گذارش را زيگموند فرويد كه عموماً پايه ،يكاو روان

اين علم در مسير رشد و گسترش با علـوم مختلفـي چـون    . پردازد ناخودآگاه فرد بر اعمال او مي
ي و فلسـفه ارتبـاط   كـاو  رواناز افرادي است كـه بـين    2ژك لكان. فلسفه ارتباط پيدا كرده است

  .برقرار كرد
را » بازگشت بـه فرويـد  «برد طرح  ، ابتدا و پيش از هر چيز، پيشكاو روانبا وجود اينكه يك 

 ةشدت تحت تأثير انديشـ  ي ژك لكان، كه بهكاو روان ةگزيند، اما نظري عنوان رسالت خود برمي به
  .]5[هگل قرار داشت، در دل خود سرشار از مفاهيم فلسفي است 

اصـلي پـژوهش    ةتاكنون به سه حوز«فيلم شد و  ةوارد نظري 1970 ةي از دهكاو روان ةنظري
بيننـده  ــ   كه بعدها بـه روابـط مـتن   ( بينندهـ  آپاراتوس ةها، رابط خود متن فيلم: اند تعميم يافته
 ةنظريـ براسـاس  اي كـه ايـن پـژوهش اتخـاذ كـرده اسـت،        حوزه .]12[» و فانتزي) تحول يافت

 دربـارة الـي   .است ،اصغر فرهادي ةساخت ،دربارة الي  هاي فيلم ي در روابط بين شخصيتكاو روان
پردازي دقيق در  اين اثر به دليل شخصيت. فرهادي با مضمون دروغ است ةگان دومين فيلم از سه

بـديهي اسـت كـه ايـن     . انه قابل بررسي استكاو روانگيرد كه با رويكرد نقد  آثاري قرار مي ةزمر
را متمـايز   دربـارة الـي   اي كـه فـيلم   نكته اماها قابل اجراست،  روش نقد در مورد بسياري از فيلم

ــده اســت براســاس ســي آن كنــد، قابليــت برر مــي ــين  .ديالكتيــك خــدايگان و بن مناســبات ب
خـدايگان و بنـده    ةرابطـ هـا   ة آناي طراحي شده است كه بـين همـ   هاي فيلم به گونه شخصيت

  .كنند آن را متجلي مي ةاي مختلف، اين ديالكتيك و نتيج به گونه، كيبرقرار است و نيز هر

  تحقيق ةپيشين
در تحليل  ،شناسي غم كاربرد گسترده در مباحث سياسي و جامعهر ديالكتيك خدايگان و بنده به

برد يافتـه اسـت   رغلب اين مبحث زماني كااندرت به كار گرفته شده است و  آثار ادبي و هنري به
محمـد   دكتر سيد ةدر مقال؛ مثالً، كه اثر مورد نظر، نوع غيرمتعارفي از رابطه را تصوير كرده باشد

مـرگ  هگـل در   ةبررسي ديالكتيك خـدايگان و بنـد  «با عنوان ) 1391(مرندي و فاطمه اكبري 
 شـده  ، ديالكتيك در هـر دو اثـر تحليـل   »اثر لرد بايرون سارداناپولساثر بهرام بيضايي و  يزدگرد

 ؛شـود  و بعد ديالكتيك نـابود مـي   انجامبه دليل ضعف خدايگان، پيكاري مجدد  اماموجود است، 
خـود بـه راهنمـايي     ةنامـ  در پايان) 1392(مونا فرمانبر . نجامدا چون به مرگ يكي از طرفين مي

هاي برشت و تأثير آن بر  نامه تغيير جايگاه خدايگان و بنده در نمايش«حميدرضا افشار با عنوان 

                                                        
1. Sigmund Freud 
2. Jacques Lacan 
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هـاي سياسـي و    سعي كرده روند دگرگوني ديالكتيـك خـدايگان و بنـده در دوره   » ساختار اپيك
در . كنـد  گيري ساختار ديالكتيك آثار برشت را بررسـي  شكلاجتماعي و تأثير اين دگرگوني در 

تـأثير  «و به راهنمـايي رضـا ديـداري بـا عنـوان      ) 1391(آزاده جوهري  ةديگري نوشت ةنام پايان
هـاي   بـا بررسـي ديـالوگ   » در انتظار گودو ةنام نسياليسم بكت در نمايشاهگل بر اگزيست ةفلسف

 ،بكت ةنوشت  ،در انتظار گودوهاي اصلي اثر  ن شخصيتنامه، ديالكتيك خدايگان و بنده بي نمايش
ـ ) 2016( 1تينـا چنتـر  . نشان داده شده است در رابطـه بـا    آنتيگونـه «خـود بـا عنـوان     ةدر مقال

بـه   2»دريـدا  نـاقوس مـرگ  هگل تطابق دارد يا خير؟ يك واكنش به  ةديالكتيك خدايگان و بند
خدايگان و بنده بين زن و شوهر و قرارگيري آنتيگونه در جايگاه همسر در خوانش دريـدا   ةرابط

ـ  ) 2016(مرضيه فريـور  . پردازد از آنتيگونه در منظر هگل مي : ‘كنـراد ’و ‘گلنـار ’« ةنيـز در مقال
بـه بررسـي ديالكتيـك خـدايگان و بنـده بـين        3»ركورسـا هگلي در  ةديالكتيك خدايگان و بند

  .پردازد مي ،لرد بايرون ةنوشت ،كورساررد اثر شخصيت زن و م

 روش تحقيق
فـيلم بـوده كـه محتـواي صـوتي و       ةمشـاهد براسـاس  آوري اطالعـات   در اين مقاله، روش جمع

ها بـه   شده در تفسير داده رويكرد اتخاذ. است شدهتصويري آن به روش تفسيري تجزيه و تحليل 
 ،خصوص مكتب فرويـدي  به ،يكاو روانهاي ساير مكاتب  انه بوده كه در آن از روشكاو روانروش 

از هـاي بـه كـار گرفتـه شـده       الگوي مفهومي تجزيه و تحليل نيز بنا به دفاع. استفاده شده است
هـا،   انتخاب شده و در مورد شخصيت) يكاو روانشخص مورد  ةمثاب به(هاي فيلم  شخصيت سوي

رمز در سخن يا عمل شخصيت نهفته اسـت،  ي، اطالعاتي كه به صورت كاو روان ةمانند هر جلس
شـده و   مسـتقيم يـا دگرديسـي    اطالعات به صورت غيـر  ،بنابراين. رمزگشايي و تحليل شده است

  .است شدهنگارنده دريافت و تحليل  از سويشده،  يا تصعيد 4حتي در مواردي به صورت وااليش

  چارچوب نظري
ي الزم اسـت توضـيح داده شـود    كـاو  روانديالكتيـك خـدايگان و بنـده و ارتبـاط آن بـا       ةدربار

نـاتواني   ةبه واسـط ) نهاد... (يك تز«آيد كه  ديالكتيك در معناي كلي به اين صورت به وجود مي
خـود را بـه   ) برنهـاد ... (تز كردن محتوايش در كليت خود، آنتي دادن و سازگار صوري خود از جاي

آورد و تلفيـق   تز را پديـد مـي   تكامل، آنتيتز در مسير  .]1) [پرانتزها از محقق(» .آورد وجود مي
                                                        

1. Tina Chanter 
2. Does Antigone stand or Fall in Relation to Hegel`s Master-Slave dialectic? A Response to 

Derrida`s Glas 
3. “Gulnar”And”Conrad”: Hegelian Master-Slave Dialectics In The Corsair 
4. sublimation 
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ديالكتيـك   ةخالصـ . انـد  تز تغيير يافتـه  سازد كه در آن هم تز و هم آنتي اين دو، يك سنتز را مي
  :هگل چنين است ةخدايگان و بنده نوشت
اي اسـت كـه    باشـنده، آگـاهي   خود اين آگاهيِ براي... خودباشنده است آگاهيِ براي خدايگان
اسـت، بـا خـود    ... خودقـائم  قالب شدن با بود بـه  كه ذاتش هم، يك آگاهي ديگر ةاكنون با واسط

قـائم دارد، زيـرا    خـود   اي با بنده از خاللِ بود بـه  واسطه بي ةخدايگان رابط. خويش در رابطه است
بنـدد، همـين زنجيـر اسـت كـه بنـده در پيكـار         همين رابطه است كه دست و پاي بنده را مـي 

خـدايگان از راه  ... خود دارد ةخدايگان آن فرد ديگر را به زير سلط... نار بماندنتوانست از آن برك
بنـده بـا كـار خـود، فقـط چيـز را دگرگـون        ... گيرد دار قرار مي اي ميانجي بنده با چيز در رابطه

واسطه براي خدايگان، تبديل به نفي محض همـين   بي ةبرعكس، با وساطت بنده، رابط. سازد مي
خودقائمي چيـز مـدد    بنده ميان خود و چيز، تنها به نابه خدايگان، با قرار دادن... دشو مي... چيز

خودقائم چيز به بنده وانهـاده شـده    مند شده است، ضمن اينكه وجه به رسانده و فقط از آن بهره
  .]10[تا آن را عمل بياورد 
مورد توجه قـرار  از اين مبحث، تفسيري جامع است كه تاكنون بسيار  1تفسير الكساندر كوژو

هـر آگـاهي بـه حضـور يـك      : اين مبحث چنين است ةبا نگاه به اين تفسير، خالص. گرفته است
سـادگي حاصـل    لـيكن ايـن سـلطه بـه    . آگاهي ديگر نيازمند است تا ارج و برتـري او را بپـذيرد  

بـرد  هر دو آگاهي براي غلبه بر حريف در اين ن زيراشود و نيازمند نبردي تا پاي جان است،  نمي
  .شوند وارد مي

ديگري بودن در واپسين تحليل، ميل به اين است كه ارزشي كه من دارم يا  2تمايل به ميل
خـواهم كـه فـرد     من مي. آنم، همان ارزشي باشد كه مطلوب ديگري قرار گرفته است» ةنمايند«

  .]8[» بشناسد«ارج مرا همچون ارج خود  ديگر
دارد؛ پس دو خواست و ميل در مقابل هـم   ميل به شناخت ارج در هر دو آگاهي وجود

  .گيرند قرار مي
يك از دو موجود برخوردار از چنين ميلي آماده است كـه در طلـب بـرآوردن ميـل      چون هر

خود تا فرجام كار پيش رود، يعني آماده است تا جان خود را به خطر اندازد تا قدرتش از جانـب  
  .]8[ارزش بر ديگري تحميل كند  ديگري شناخته شود و خويشتن را به نام برترين

براي آنكـه  «. شود و الزم است هر دو طرف زنده بمانند ولي طبق قاعده، يك طرف پيروز مي
صورت بندد، بايد هـر دو طـرف پـس از نبـرد      ‘شناخته’عنوان واقعيتي  واقعيت انساني بتواند به

ضـروري  ) خـدايگان (وجود آگاهي بازنده براي شناخت ارج آگاهي برنـده   ، زيرا]8[» زنده بمانند
پـذيرد و بـه    عنوان خدايگان مـي  ماندن خود، آگاهي ديگر را به آگاهي مغلوب در ازاي زنده. است
بايد ميل خـود  «بنده . يابند شود و به اين طريق هر دو طرف ديالكتيك تغيير مي او بدل مي ةبند

 ةبنـده بـه واسـط   . دارد و خدايگان، بنده را به كار وامـي ] 8[» ي را برآوردرا رها كند و ميل ديگر
                                                        

1. Alexandre Kojeve 
  .آيد ترجمه شده است كه به نظر درست نمي »آرزو«متن كتاب،  در desire (désir) ةكلم .2
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يابـد و بـا تسـلط بـر چيـزي كـه بـر آن كـار          دهد، از جايگاه بندگي ارتقا مي كاري كه انجام مي
  .شود و به نوعي خدايگان آن چيز مي گيرد ميكند، استقالل آن چيز را  مي

ي نـامي چـون   كاو رواني، در ابتدا تأثيرپذيري كاو روانارتباط بين مبحث خدايگان و بنده و 
گفتارهـاي پديدارشناسـي الكسـاندر كـوژو شـركت       در درس... لكـان «. لكان از اين مبحث اسـت 

و متـأثر از خـوانش وي از هگـل،    ] 5[» گفتارها تأثير پذيرفته بـود  عميقاً از اين درس... كرد و مي
  .اش وارد كرد يكاو روان ةديالكتيك خدايگان و بنده را در نظري

مـدلي   هگل ةداليل بسياري براي تصديق اين ادعا وجود دارد كه ديالكتيك خدايگان و بند
كنـد   ، لكان ادعـا مـي  ؛ مثالًبندي كرد اش را صورت »اي آينه ةمرحل«تز  بود كه لكان به كمك آن

نـه بـه   گيري فرد را قاطعا مند تجربه شده است كه شكل اين رشد، همچون ديالكتيكي زمان«كه 
  .]5[دهد  تاريخ نسبت مي

او از . انسـان، خودآگـاهي اسـت   «يا تشابهات ديگر مفهومي همچون اينكه در تفسـير كـوژو   
كـه از   ،خويشتن و از واقعيت و شايستگي انساني خويشتن آگاه است و فرق اساسي او از حيـوان 

يشـتن آگـاه   انسـان هنگـامي از خو  . رود، در همـين اسـت   خود فراتـر نمـي   ةاحساس ساد ةمرتب
شـود كـه بـه هويـت      خودآگاهي فرد زماني كامل مـي  .]8[» گويد يمن م بار شود كه نخست مي

 ةمرحلـ : شـود، چنـين اسـت    اي ارائـه مـي   آينـه  ةتعريفي كه از مرحل. برد مستقل خويش پي مي
پديداري كه ميان شش . عبارت است از توانايي كودك در شناسايي تصوير خود در آينه«اي   آينه
 ةمرحلـ  .]9[» رسـد  سالگي به حـد نهـايي خـود مـي     هجده ماهگي تكوين يافته، در حدود سهتا 

اولين گام بزرگ كودك است در جهت آگاهي به اين امر كه موجودي متمايز از ديگران «اي   آينه
ميختگي بـا مـادر فاصـله    آ بار از هم تمايز در اينجا بدين معناست كه كودك براي نخستين. است
. كند، مفهوم ميـل اسـت   مفهوم ديگري كه تأثيرپذيري لكان از هگل را اثبات مي .]9[» گيرد مي

لكان قلمداد كـرد،   ةعنوان مركز انديش اگر فقط يك مفهوم وجود داشته باشد كه بتوان آن را به«
از هگل اخـذ  ) ميل(تمايل دربارة  معني مورد نظر خود را«كه لكان ] 2[» اين مفهوم، ميل است

ميل بـه ميـل، ميـل ديگـري بـزرگ      «ميل انسان  ،به زعم لكان .]4) [نتز از محققپرا(» كند مي
هـاي اول   د كه اين تمايل در سالكنكند تمايل ديگري را برآورده  انسان تالش مي .]13[» است

اديپ يا الكترا  ةجنس و وقوف فرد به ناتواني خويش به عقد خود با والد هم ةتولد به علت مقايس
دي و شروع تمايل به رابطه با جـنس مقابـل بـه تـالش بـراي جلـب محبـت و        هاي بع و در سال

. انجامـد  كـودكي مـي   ةمحبوب ديگري قرار گرفتن و درواقـع يـافتن جـايگزيني بـراي والـد دور     
  .كوژو راجع به ميل انساني وجود دارد ةشباهت بسياري ميان اين امر و نوشت

بـر عينـي واقعـي و محصـل و داده، بلكـه بـر       فرقش با ميل حيواني آن است كه نه ... ميل انساني
گونه مثالً در رابطة زن و مرد، ميل جنبة انساني ندارد، مگر آنكـه يكـي    بدين. گيرد ميل ديگر تعلق مي

دارا «عنـوان ميـل    از اين دو، نه تن بلكه ميل ديگري را آرزو كنـد و در پـي آن باشـد كـه ميـل را بـه      
  ].8[د كه قطب ميل و محبوب ديگري واقع شود  ؛ يعني بخواه»در خود جذب كند«يا » شود
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ي، شـرح ايـن نكتـه نيـز     كاو روان ةپس از وقوف به تأثير ديالكتيك خدايگان و بنده بر نظري
ي براي فرد، شناخت خود و جايگـاه خـود   كاو روانضروري است كه يكي از نتايج آرماني جريان 

ممكـن اسـت    ،زن و مـرد  ةاز جمله رابط ،اي نفره دوة هر فرد در هر رابط. پيرامون است ةدر جامع
دربـارة   در فـيلم . پذير باشد كه همان مفهوم ديالكتيك خدايگان و بنـده اسـت   گر يا سلطه سلطه

كنند كه در ادامه بـه صـورت    هاي مختلف اين ديالكتيك را نمايان مي ها به شيوه ، روابط زوجالي
  .مجزا بررسي خواهند شد

  فيلمهاي زوج در  ي شخصيتكاو روان

  )فيلم 59:39 ةتصوير دقيق(امير و سپيده . 1تصوير 
  
اي كـه   رابطـه . ترين تجلي ديالكتيك خدايگان و بنده است اين زوج به لحاظ زماني ابتدايي ةرابط

  .و هدفشان تحميل برتري خود بر ديگري استند دو طرف در حال نبرد
بايد تصوري را كه از  ،سان بداندراستي و درستي انسان باشد و خود را ان  انسان براي آنكه به

  .]8[يعني بايد خود را از جانب ديگران بشناساند  ؛خويشتن دارد بر ديگران تحميل كند
. شـود  دهد و نبرد آغاز مي ديگري نيز ميل دارد تأييد شود، پس او نيز همين كار را انجام مي

در اينجـا  . تا جايي ادامه دارد كه يكي از دو طرف برتري طرف مقابل را بپـذيرد  اين نبرد معموالً
يك برتري ديگـري را نپذيرفتـه، بنـابراين جـدال بـه       و هيچاند  هر دو، اقتدارطلب ،امير و سپيده

  .برابر همچنان بين آن دو برقرار است صورت دو نيروي متقابل تقريباً
نبردي تا سرحد مرگ باشد، زيرا فرد تنهـا بـا بـه خطـر      ناب بايد ةمبارزه براي تأييد و وجه

  .]2[تواند ثابت كند حقيقتاً انسان است  اش براي تأييدشدن مي انداختن زندگي
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در ايـن  «كـوژو اسـت، بـا ايـن مضـمون كـه        ةگفت ةشد اين موضوع برداشت يا درواقع ساده
آيـد و آشـكار    ت پديد مـي عنوان واقعي خطركردن و با اين خطركردن است كه واقعيت انساني به

شود و در اين خطركردن و با اين خطركردن است كه همچون واقعيتـي كـه ذاتـاً از واقعيـت      مي
اميـر و  (يـك از دو طـرف    هـيچ  ،درواقـع  .]8[» ‘كنـد  محقق مـي ’حيواني متفاوت است، خود را 

تـالش   دانـد و هـر دو همچنـان    قدرت طرف مقابل را براي از بين بردن خود كافي نمـي ) سپيده
البته كه درنهايت يكي از دو طرف . دارند ميل خود به تأييدشدن را از طريق ديگري تأمين كنند

ممكن است ديالكتيك بـه مـرگ يـك يـا هـر دو طـرف       ، زيرا بايد به نفع طرف مقابل كنار برود
موجـودي زنـده تصـديق شـود، الزم      ةتواند به وسـيل  مي فقطچون تأييد . بينجامد) پايان رابطه(
خـورده، فـرد    و تسليم ديگري شود؛ شكسـت ند ت يكي از مبارزان ميل به تأييدشدن را رها كاس

نبـرد را تـز و    نددا اگر دو طرف رابطـه قبـل از انجـام   . كند عنوان خدايگانش تأييد مي پيروز را به
طـرف  . اي جديـد شـكل گرفتـه اسـت     تز در نظر بگيريم، در نبرد هر دو تغيير يافته و رابطه آنتي
 فتنپـذير نبه دليل  ،امير و سپيده ةاند؛ كه البته در رابط خدايگان و طرف مغلوب بنده شده غالب

  .يك از طرفين، هنوز ديالكتيك كامل نشده است هيچ از سويبرتري ديگري 
ـ   ؛كند خود را در مركز توجـه قـرار دهـد    سپيده شخصيتي است كه با اعمالش سعي مي  يزن

حتي توجه بـه ايـن رويكـرد    . كند سفرانش رسيدگي مي به همپرانرژي كه مثل يك مادر و جوان 
د؛ اميـر همسـرش را بـه    شو شدن الي مؤكد مي سپيده از طريق ديالوگ انتقادي امير بعد از غرق

 ةكار چي«: گويد و صريحاً به او مي كند ميبه سفر آوردن الي براي آشنايي با احمد شماتت  دليل
  ]7[ »خواهرشي؟... احمدي؟ مادرشي؟

ال پيش بيايد كه چرا سپيده حس مادري را از طريق فرزند واقعي خود تمكين ؤيد اين سشا
. كند؟ فرزندي كه او به دنيا آورده، دختر و درنتيجه داراي نقص زنانه مشـابه خـودش اسـت    نمي

پس سپيده نتوانسته با بارورشدن و زايمان بر حس غبطه به قضـيب خـود غالـب شـود و سـعي      
سـپيده بـه ايـن     ،عـالوه  بـه . كردن براي افراد ديگر اين نقص را بپوشـاند  ريكند از طريق ماد مي

كـه در   تمايل اول ميل او به برتـري اسـت، چنـان   . دهد طريق به دو تمايل دروني خود پاسخ مي
امـا برداشـتي كـه او از فـرد قـوي دارد، در كـودكي وي سـاخته و        . ديالكتيك مـد نظـر ماسـت   

  .ونش تقويت شده استمردساالر پيرام ةتأثير جامع تحت
شـود و فرويـد آن را همچـون     زنانگي آن چيزي اسـت كـه از الگـوي مردانـه منشـعب مـي      

  .]2[نگرد  اي سياه مي قابل كاوش و قاره اي اسرارآميز، غير منطقه
كند و زن را ناشناخته و متعاقب آن بـراي مـرد،    ناپذيري جنس زن را بيان مي اين امر كليت
شرايطي كه تعريف جامعي از زن قوي وجود ندارد، بديهي اسـت كـه    در. دهد ترسناك جلوه مي

كنـد و   شناس حركـت  مند، به سمت سوژه زن به علت عدم شناخت خود و اطرافيان از زن قدرت
اي  تأمين مسكن مسـئله  ةدانيم كه در عرف و سنت ما، مسئل ما مي ةهم. منش مردانه اتخاذ كند
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كـه در برنامـه    راجع به آن تدبيري انديشيده و حتي زمـاني اما سپيده پيش از سفر . مردانه است
اين در حالي اسـت كـه سـپيده بـه     . كند تنهايي براي حل آن اقدام مي شود، به اختالل ايجاد مي

. دانـد  پيرامونش، همواره جنس مقابل را برتر مـي  ةخود آگاه است، اما متأثر از جامع ةهويت زنان
انتقادهاي امير از سپيده بـا  . طور خودجوش والد است كه بهدر طرف مقابل وي، امير حضور دارد 

اميـر در سـاختار   . مردساالر اوست ةگر روحي اش به او، نمايان فيزيكي ةلحن پدرگونه و حتي حمل
  .نظم اجتماعي در مفهوم لكاني، پيش و بيش از هر چيز، پدر نمادين است

ك عملكـرد اسـت و بنـابراين    پدر نمادين يك موجود واقعي نيست، بلكه يك جايگـاه يـا يـ   
  .]2[معادل عملكرد پدري است 

  .]14[انجامد  ميل با قانون مي) و نه تضاد(به شكل اساسي به اتحاد ... عملكرد حقيقي پدر
تمايل او به قضاوت اعمال همسرش و حتي نهي او از برخـي كارهـا، نمـود همـين عملكـرد      

كنـد قـدرت همسـرش را     طلبي سعي مي تامير به علت ترس مردانه از زن، با سياد. پدري است
 ،چـون فرزنـد   ،او ميل دارد همسـرش زنـي مطيـع   . اش را حفظ كند تقليل دهد تا جايگاه مردانه

حتـي  . باشد كه حس قدرت و پدري او را تقويت و نيز برد وي در نبرد بر سر قدرت را تأييد كند
مرواريد حاصل صـدف  . كند مي ساز اين موضوع را تأييد توسط فيلم) مرواريد(انتخاب اسم دختر 

اش حفاظت از مرواريد اسـت و حتـي شـايد بعـد از تولـد       صدفي است كه وظيفه است و سپيده
بـودن در زنـدگي    اعلـت دوم ميـل سـپيده بـه كـار     . فرزند، توسط مرد كنار گذارده شـده اسـت  

ريق او از ضعف خود در مقابل شوهرش آگاه است، اما از ط. خصوصي ديگران همين مسئله است
  .كند ايفاي نقش مادر براي ديگران، آن را انكار مي

  

  )فيلم 36:56 ةتصوير دقيق(منوچهر و نازي  .2تصوير  
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نبرد تمام شده و يكـي از دو  . صورت متجلي ديالكتيك خدايگان و بنده است اين زوج ةرابط
جديـد شـكل    اي جايگاه هر دو طرف تغيير يافته و رابطه. طرف به نفع ديگري كنار كشيده است

رو محكـوم بـه تقـدير     هـيچ  آنكه به يكي از ايشان بي«قانون ديالكتيك اين است كه . گرفته است
باشد، بايد از ديگري بترسد و به ديگري تسليم شود و از به خطر انداختن جانش در راه برآوردن 

نـازي   .]8[» داو بايد ميل خود را رها كند و ميل ديگري را بـرآور . بپرهيزد ‘شناسي ارج’ميل به 
را پذيرفته و به صـورت خودآگـاه همـواره    ) منوچهر(شخص ديگر  شخصيتي است كه خدايگانيِ

درست است كه ترجيح ميل ديگري بر خود بخشي . نهد ميل منوچهر را بر ميل خود رجحان مي
  .از ماهيت بندگي است، با مفهوم كار در نظر ما فاصله دارد

كـار بـا رهـا كـردن بنـده از طبيعـت، او را از       ... شود ت ميطبيع كردن، خدايگانِ بنده با كار
  .]8[رهاند  اش مي خويشتن خود و از طبيعت بندگي

كـردن از   بـا كـار  ) بنـده (پس او ... كند كار جهان را دگرگون و متمدن و انسان را تربيت مي
  .]8) [پرانتز از محقق(كند  رود يا بهتر بگوييم خود را تربيت مي خويش برتر مي ةمرتب

  .دهد، تولد فرزند است بندگي ارتقا مي ةكاري كه زن را از مرتب ،در روابط مد نظر ما
پرانتـز از  ( لذت زايمان است) تجربه(يابد، موقع زايمان و  تنها جايي كه زن بر مرد تفوق مي

  .]11[ )محقق
دانسـتن ميـل    به عالوه، ارجح. نازي به علت اينكه فرزندي ندارد، نتوانسته بر مرد تفوق بيابد

  .باشد 1پوشي ديگرخواهانه چشمتواند حاصل يك مكانيزم دفاع رواني به نام  ديگري، مي
فكني كـرده و اعمـال پرخاشـگرانه خودمـان را بـه       هنگامي كه ما حسادت خودمان را برون

امـا  . شـود  مان مي  شدن روابط انساني فكني موجب مختل دهيم، سازوكار برون ديگران نسبت مي
هـاي مثبـت    تواند كار كنـد و مـا را قـادر سـازد وابسـتگي      كار به طريق ديگري نيز مياين سازو

ايـن شـكل طبيعـي و    . نتيجه روابطمان با ديگران را تحكـيم كنـيم   ارزشمندي ايجاد كرده و در
هاي غريزي خود  پوشي ديگرخواهانه از تكانه توان تحت عنوان چشم فكني را مي كمترآشكار برون
  .]6[ صيف كردبه نفع ديگران تو

، )كـردن همسـر در نبـرد    مغلـوب (ميل  ةنازي به دليل ناتواني در به دست آوردن ابژ ،درواقع
كند و به اين طريق تا حدودي ميل خودش را نيـز   خواست خود را براي طرف مقابل برآورده مي

 هـاي  ميان بيماري«. ي نمودي از شخص هيستريك استكاو روان ةنازي در نظري. كند تأمين مي
براي مثال بـين هيسـتري و   . منظمي وجود دارد ةهاي خاصي از دفاع، رابط عصبي خاص و شيوه

عنـوان   زدن ميـل بـه    توجهي به ميل شخصي توسـط نـازي، همـان واپـس     بي] 6[» 2واپس زدن
كسـي اسـت كـه ميـل      هيسـتريك دقيقـاً  «. ترين مكانيزم دفاعي شخص هيستريك اسـت  اصلي

تـوان   در اين بـاره مـي  ] 2[» .دهد به خود اختصاص ميها  آن همانندسازي با ةديگران را به وسيل

                                                        
1. altruistic surrender 
2. repression 
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بـه  ] 7[» چـي آقـامون بگـه    هر« ةپرسي را مثال زد كه نازي از حق رأي خود با جمل همه ةصحن
بـا  هـا   آن گيري عالئم در بيماران هيسـتريك در كشـمكش   شكل«. گيرد نفع همسرش كناره مي

هـاي ذهنـي    نماينـده هـا   آن :دشـو  زدن اسـتوار مـي   واپـس  براسـاس نخسـت   ةغرايزشان، در وهل
شكل مقاومتشان در برابر تداعي آزاد نيز . كنند شان را از خودآگاهي محروم مي هاي جنسي تكانه

سـادگي   دهنـد بـه   را در حالت دفاعي قرار مي) ايگو(» من«هايي كه  تداعي. شبيه به همين است
كند يك خأل و جـايي خـالي در خودآگـاهي     حساس ميتمام آنچه بيمار ا. شوند كنار گذارده مي

پذير نازي حاصل  طلب و حتي در غالب موارد، سلطه نوع رفتار صلح. ]6) [پرانتز از محقق(» است
نـازي احتمـال    ،كننـد  شدن الي بحث مي اي كه راجع به علت ناراحت در صحنه. همين خأل است

شـدن خـود    شهره از مقصر دانسته. اشدشهره ناراحت شده ب هدهد الي از حرف دو شب گذشت مي
ايـن ديـالوگ در   ( پـردازد  سرعت به عذرخواهي از او و توجيه حرفش مي كند و نازي به انتقاد مي
او  .)بازيگر است كـه در نقـش خـود فـرو رفتـه اسـت       ةنامه وجود ندارد و حاصل بداه متن فيلم

  .اش باشد هاي دروني د ترستوان گونه برخورد تند خارجي را ندارد و علت آن مي پذيرش هيچ
تـداعي  . كاوي گفته شد در روان 1راجع به شكل مقاومت فرد هيستريك در مقابل تداعي آزاد

گر بـا قرائـت فهرسـتي از     كه معموالً درمان) است) (كاوي روان=( 2تحليلي تكنيكي در روان«آزاد 
اي  خواهد بدون سانسور يا حذف يا هر تصحيحي هر جمله يا كلمه مي) جو درمان(كلمات از مراجع 
روش تداعي آزاد در قالب استعاري بازي ]. 3) [پرانتزها از محقق(» آيد، بيان كند كه به ذهنش مي
منزلة كالم ناخودآگاه  كاوي، رؤيا به عموماً در روان. نمايان شده است ليدربارة اپانتوميم در فيلم 

  .نزد لكان رؤيا به لحاظ رازآلودي شبيه به بازي پانتوميم است. شود فرد قلمداد مي
خود تماشاچيان ة هر شخص به نوبها  آن هاي محفلي هستند كه در ياها درست مثل بازيؤر

  .]15[كند  صدا مي هاي بي اين از طريق اشاره اي مشهور يا مشابه را به حدس گفته
نازي . بيند، بياني مبهم از كالم ناخودآگاهش است و نياز به تفسير دارد يا ميؤآنچه فرد در ر

تـأثير تـداعي آزاد مقـاومتش شكسـته شـده، بـه بيـان آن         يك كابوس ديده و اكنون كـه تحـت  
خـواب ديـد دنـدونش    «تعبيـر  . يـده اسـت  او يك كالم مبهم را براي بياني مبهم برگز. پردازد مي

شايد اين تعبيـر ماهيـت    .در تعبير عاميانه چنين است كه اتفاقي بد در شرف وقوع است »افتاده
، )تـداعي آزاد (باشد، اما توسط نازي پذيرفته شده اسـت و او تـا قبـل از پـانتوميم     داشته علمي ن

كنـد تـا بـه     شخص استفاده مـي  ل سومشهامت به زبان آوردن آن را ندارد و حتي اينجا نيز از فع
ناخودآگـاه وي از چيـزي مطلـع شـده كـه      زيـرا  نوعي خودش را از اين آگاهي مبرا جلوه دهـد؛  

  .كردن آن، سعي در انكارش دارد خودآگاهش پذيرش آن را ندارد و با پنهان
زنـي بـا   . نماي اوست كند، ظاهر متناقض بودن نازي را تأييد مي ويژگي ديگري كه هيستريك

                                                        
1. free association 
2. psychoanalysis 
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آرايش كه مناسب زن با روحيات فمنيستي اسـت، بـه تبعيـت از     موي كوتاه پسرانه و صورت بي
كنـد كـه دو معنـا     بحراني، كاپشن مردانه به تـن مـي   ةهمسرش اذعان دارد و حتي بعد از حادث

كنـد   سـعي مـي  برد و  معناي اول اينكه او در شرايط بحراني به مرد پناه مي. تواند داشته باشد مي
تر است، اين اسـت كـه نـازي     كه بغرنج ،معناي دوم. در اين پوشش، خود را از خطر مصون بدارد

اي مردانه دارد كه هميشه پنهان است و در اين شرايط چـون تـوان كنتـرل آن را نـدارد،      روحيه
  .او گرفتار پرسش هيستريك است ،واقع در. كند بروز پيدا مي

پرسشي است كه معرف هيستري ) »من مرد هستم يا زن؟آيا «(پرسش از جنسيت شخص 
يـك زن  «(اسـرارآميز همـواره زن اسـت و بنـابراين پرسـش هيسـتريك       » جنس ديگـر «. است

  .]2[ هاي مؤنث يكسان است هاي مذكر و هم براي هيستريك هم براي هيستريك) »چيست؟
. اي دارد وگانـه تـوان گفـت هويـت د    شناسد و حتي مي طور كامل هويت خود را نمي نازي به
اين دوگانگي، زنانگي ضعيف او باشد؛ نازي تنها زن متأهل در جمع است كه صاحب  ةشايد ريش

زنـي كـه صـاحب فرزنـد نيسـت،      . حكم سند برتري بـر مـرد را دارد   بچه براي زن. فرزند نيست
كـه   ،شـدگي  نتوانسته بر حس غبطه به قضيب فائق بيايد؛ اين حس در كنار حس پيشيني اختـه 

  .مرد است ةن زنان عمومي است، علت ترس او و پذيرش سلطبي
گر اصلي نيست و در فضـاي قصـه حضـور كمرنگـي      منوچهر شخصيتي است كه غالباً كنش

نمـايي از شخصـيت نـازي     برجسـته  بـراي رسد كه حضور او صرفاً  گونه به نظر مي حتي اين. دارد
او توانسته از طريق حريـف  . رت استاش در نبرد بر سر قد پيروزي ةرفتار منفعل وي نتيج. است

تنهــا ذهنــي و ) از شـأن خــود (اطمينــان خــدايگان «چــون . بــه ارج خــود وقــوف يابـد ) نـازي (
 يعني بنـده، عينـي و   ،شدن ارج و قدر او از جانب ديگري بلكه بر اثر شناخته ،نيست »واسطه بي«

خدايگان قطعي نيسـت؛   بدون حضور بنده، خدايگانيِ .]8) [پرانتز از محقق(» باواسطه شده است
نازي خدايگاني منوچهر را پذيرفته . كسي وجود ندارد كه خدايگاني او را بپذيرد چون بدون بنده

و براي ارتقاي خود از بندگي كاري انجام نداده است؛ پس منوچهر بـا اقتـدار در جايگـاه برتـر از     
بيند، قدرتش را در خطر  خدمات بنده برخوردار است و چون از طرف بنده ميلي به استقالل نمي

خيـزد و در   زماني كه منوچهر براي اجراي پانتوميم برمي. دهد بيند و رفتاري منفعل بروز مي نمي
او با اشـاراتي سـاده   . خالف ساير اوقات، تحرك فراواني دارد كند، بر مدتي كه پانتوميم را اجرا مي

تيركشـي   وسترن، حالت هفـت  ةان كلمبعد براي بي. كند كه نام يك فيلم را مد نظر دارد بيان مي
آورد؛ امـا جمـع    كند كه پيش از سينماي وسترن، سينماي گنگستري را به ذهن مـي  را بازي مي

احتمالي وي به سينماي وسترن دارند، ايـن كلمـه    ةبه دليل شناختي كه از شخصيت وي و عالق
ص را بـه جمـع   منـوچهر در اجـراي پـانتوميم خيلـي تبحـر نـدارد و تشـخي       . زننـد  را حدس مي

، يك فيلم وسترن مردانه است كـه  )خوب، بد، زشت(فيلمي كه منوچهر انتخاب كرده . سپارد مي
عنـوان جـنس    عالوه بر اين، در سينماي وسترن، زن بـه . اوست ةطلب مردان گر نگاه برتري نمايان



  1396 پاييز، 3، شمارة 9، دورة فرهنگ و هنرزن در   326

كـالم   عنـوان  اين انتخـاب بـه   .يازد كه وسترنر موفق بدان دست مي شود دوم و كااليي مطرح مي
 ةعنـوان جـايز   داند كـه بـه   گر اين باشد كه او خود را قهرمان وسترني مي تواند بيان ناخودآگاه مي

  .آيد اين رويكرد، تأييدي بر خدايگاني او به حساب مي. پيروزي، زن را برنده شده است

  )فيلم 55:04ة تصوير دقيق(پيمان و شهره . 3 تصوير
  

ديالكتيـك  . اي با ساختار نمايشـي اسـت   برقرار است، رابطهاي كه ميان پيمان و شهره  رابطه
گـري   سـلطه . خدايگان و بنده بين اين زوج با دو ساختار متناقض ظاهري و باطني برقـرار اسـت  

اي  در صـحنه  ؛ مـثالً، كنند آن را بازي مي شهره بر رابطه، يك نمايش است كه دو بازيگر در جمع
كند و پيمـان از   شود، شهره مخالفت مي مي پرسي برگزار كه بر سر ماندن يا نماندن در ويال همه

كنـد   خطاب مـي » آقامون«او همسرش را  .]7[ »نه... گه نه ما هم آقامون مي«. كند او تبعيت مي
كند  پيمان آگاهانه از اين واژه استفاده مي. اي براي يك زن نيست واضح است صفت برازنده كه پر

ـ   اين انتخاب بيانگر نگاه برتري ،؛ در عين حالگونه ببخشد لحني مزاح تا به كالمش  ةطلـب مردان
گـر رابطـه    داند كه طرف سـلطه  پيمان مي. خواند برتري را قرين آقايي مي اوست؛ او با اين حرف

بـودن ايـن رابطـه حـين بگومگـوي       پهلو دو. كند تابع همسرش است است، اما در جمع تظاهر مي
هـاي ايـن    جزئيـات و ديـالوگ  (كند  ر كامل بروز پيدا ميطو پيمان و شهره، روز بعد از حادثه، به

پـچ جروبحـث    صداي پـچ «: نامه وجود ندارد و فقط به بحث اشاره شده است صحنه در متن فيلم
جمع با مـن   يجلو«: گويد شهره به پيمان مي .])7[» شود پيمان و زنش از آشپزخانه شنيده مي

  ».جوري حرف نزن اين
و بـه برتـري او اذعـان     پذيراستدهد او در تنهايي كالم تند همسرش را  اين جمله نشان مي

شهره در نبرد بر سـر قـدرت، خـدايگاني پيمـان را     . كند دارد و در مقابل اطرافيان نقش بازي مي
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پذيرفته و ديالكتيك به نتيجه رسيده است؛ اما بعد از پذيرش برتري مرد، اعمال بندگي را انجام 
  .اي كه انجام داده، خود را ارتقا داده است كار بهينه ةداده است و به واسط

. بخشـد  عنوان انسان تحقـق مـي   طور عيني به تنها با كار و در كار است كه انسان خود را به
طور واقعي و عيني چيـزي بـاالتر    تنها پس از ايجاد يك عين ساختگي است كه انسان خود را به

  .]8) [محققپرانتز از ) (پذيرد مي(از يك موجود طبيعي 
  واسطة كار شايسته شهره به. عين ساختگي كه به شهره قدرت بخشيده، تجربة دو زايش است

اي كه انجام داده، خود را از مرتبة بندگي ارتقا داده و به همين دليل مدعي قدرت )تولد دو فرزند(
همين دليل خصوص فرزند پسرش، قائل است، به  اي كه شهره براي فرزندان، به اهميت ويژه. است
اي كه شهره در  اي اديپي است؛ مثالً در صحنه رابطة عاطفي عميق بين آرش و مادرش رابطه. است

ترس . اش را ببينند بيم دارد حال لباس پوشاندن به آرش است، آرش از اينكه ديگران بدن برهنه
وي را پذيرفته داند كه مادر ضعف فيزيكي  او مي. شدن بدنش در عقدة اديپ ريشه دارد او از ديده

تـر عقـدة اديـپ     بيان صريح. كند كند اين نقص را از ديگرانِ جز مادر پنهان  است؛ پس سعي مي
عنوان كالم ناخودآگاه  را به» باباي بچه«آرش حرف . آرش، انتخاب او در حين بازي پانتوميم است

آرش . كند تخاذ ميترين روش ممكن را براي بيان عقدة اديپ او ا فرهادي ظريف. كند پانتوميم مي
دادن پـدر،   آورد و بعد براي نشـان  براي بيان بچه به شكلي ساده، اداي در آغوش گرفتن را درمي

بعد دستش را بـه سـمت فـاق    . كند برد و به سبيل اشاره مي صورتش را به حالت اخم در هم مي
توانـد   خمو مـي سبيل و صورت ا. كند برد و بعد از اشاره به خود، به پدرش اشاره مي شلوارش مي

مجموعـه  . گر اينكه تصوير ذهني او از پدر، پدر خشن است نمادي از خشونت مردانه باشد و بيان
رغم اينكه در  شهره به. حركات بعدي او بيانگر مقايسة خود با پدر و شدت عقدة اديپ در وي است

مشـاركت  عنوان بازيگر شركت نكرده، در تشـخيص حـرف پـانتوميم فرزنـدش      بازي پانتوميم به
. زنـد  راحتي حرف پـانتوميم او را حـدس مـي    داند، به كند و چون دغدغة ذهني پسرش را مي مي

زدن حرف پانتوميم، بـا   بودن خود يقين دارد، در حين حدس بودن و قدرت برتر پيمان كه به پدر
آرش بدون توجه به حـدس  . كند را بيان مي» باباي بچه«كند و حرف  يقين به خودش اشاره مي

كند؛ چون دغدغة اصلي او پدرش است كه از او  يح ديگر افراد جمع، حدس پدرش را تأييد ميصح
برد كه در مقابل  اي به سر مي آرش در دوره. شود تر است و مانع ارضاي ميل وي به مادر مي قوي

وت رابطة بين او و پيمان نيز رابطة خدايگان و بنده است؛ با اين تفا. پذيرش نام پدر مقاومت دارد
تر بودن  كه خدايگانيِ پدر از پيش تعريف شده است و بدون درگيري و نبرد، آرش به دليل كوچك

 .سني و فيزيكي مجبور به پذيرش جايگاه وي شده است
در تأييـد ايـن   . دهد، زني با رفتار مردانه است تصويري كه شهره در جمع از خود نمايش مي

زند، تنهـا كسـي    كنند و امير همسرش را كتك مي اي كه امير و سپيده دعوا مي مدعا، در صحنه
  .دهد كند، شهره است كه رفتاري مشابه مردان بروز مي كه مداخله مي
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ها را به سمت صـندوق عقـب    امير، شهره كه چمدان ةكاري وحشيان داد سپيده، كتك و جيغ
  .]7[كشد  شهره، سپيده را از دست امير بيرون مي... دود سو مي برد به اين ماشينشان مي

دهد اين مطلب اسـت كـه    اي كه زيربناي آثار فرويد را شكل مي هاي پايه فرض يكي از پيش
هايي رواني نيـز   هايي جسماني ميان مردان و زنان وجود دارد، تفاوت گونه كه تفاوت همان دقيقاً
را ها  آن توان اي وجود دارند كه مي به بيان ديگر، خصوصيات رواني ويژه. موجود استها  آن ميان

  .]2[را زنانه تلقي كرد ها  آن توان مردانه خواند و خصوصيات ديگري نيز هستند كه مي
تواند باشد؟ يكي از علل اين تمايل در  اما علت اينكه يك زن رفتار مردانه نشان دهد، چه مي

مردسـاالر   ةمورد سپيده شرح داده شد؛ برداشتي كـه زن از فـرد قـوي دارد، برخاسـته از جامعـ     
توانـد   علت ديگر اين امر مي. يك فرد قوي الزاماً خصوصيات و رفتار مردانه دارد .رامونش استپي

  .باشد نرينگي ةعقد
احساسات و تصوراتي را كه مضمونشان احساس مورد تبعيض قرار گرفتن زن، حسادت او به 

  .]11[ناميم  نرينگي در زنان مية بودن و دوري از ايفاي نقش زن است، عقد مرد، ميل زن به مرد
 بـودن را خـود   احساس حقارت ناشـي از ميـل بـه مـرد    «علت اين عقده در زن اين است كه 

بودن به خـودي   زن .]11) [پرانتز از محقق(» پذيرد بودن مي بهتر از حس گناه ناشي از زن )ايگو(
يكـي  . شـود  هاي دفاعي متوسل مي زن براي رفع اين نقص به انواع مكانيزم. خود يك نقص است

به دنيا آوردن بچه است؛ اما چون شدت عقـده در   ،از بهترين راهكارها براي پوشاندن نقص زنانه
. شهره بسيار عميق بوده، دو بـار زايمـان نتوانسـته حـس حسـادت او بـه مـرد را پوشـش دهـد         

كـوژو   ةبـه گفتـ  . داند طور قطع خود را طرف برتر رابطه مي شخصيت مقابل او پيمان است كه به
 ‘شـناخته ’عنوان واقعيتي كـه   ظهور و بقايش ممكن نيست مگر به ،چه باشد ساني هرواقعيت ان«

شدن از جانب ديگري و از جانـب ديگـران و حـداكثر از     ‘شناخته’اين تنها در حالت . شده است
 ،كسان ديگر است كه وجود يك انسان، خـواه بـراي خـودش و خـواه بـراي ديگـران       ةجانب هم

  .]8[» شود راستي انساني مي به
پيمان توانسته بر بيش از يك نفر تسلط يابد، پس شناخت خود و ديگران از برتري او قطعي 

، تجلـي بـارز   يتـوجه  بـي اين . ندارد ،خصوص فرزندانش به ،خود ةاو توجه زيادي به خانواد. است
او در جايگاه خدايگان در مقابل بنده احساس مسئوليت چنداني ندارد، زيـرا  . طلبي اوست سيادت

بار براي كسب جايگاه برتر وارد نبرد شده و حريف را به زيـر سـلطه كشـيده اسـت و از آن      يك
حقـوق   ةهاي دانشـكد  دم بچه«پيمان در بازي پانتوميم، عبارت . مند است پس از خدمات او بهره

توانـد   كنـد، امـا مـي    او را بيان مـي  يطلب رفاقت ةروحي رظاه اين عبارت در. كند مي اجرارا  »گرم
حقـوق اسـت، نمـادي از     ةالتحصيل رشت حقوق و فردي كه فارغ. معنايي ضمني نيز داشته باشد

 ةآميـزي را در عقـد   پدر كسي است كه قـانون و تـابوي محـرم   . و قانون همان پدر استاند  قانون
  .كند اديپ وضع مي

ريخي، دم زمـان تـا   ما بايد در نام پدر پايگاه كاركردي نمادين را بازشناسـيم كـه از سـپيده   
  .]16[شخصيت خود را با شكل قانون شناسايي كرده است 
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صدا حرف پـانتوميم پيمـان    افراد جمع يك ةهم. بودنش است ذهني پيمان اثبات پدر ةدغدغ
انـد و معنـاي    كالسـي بـوده   هـم  حقوق ةكنند كه به اين معناست كه همه در دانشكد را بيان مي

  .ثانوي آن نيز پذيرش عمومي قانون پدر است

  )فيلم 8:15 ةتصوير دقيق(الي و احمد . 4 تصوير
  

ميـل بـه خـدايگاني     ك از طـرفين آن ي اي است كه هيچ مدت الي با احمد، رابطه كوتاه ةرابط
انـد و حاصـل    دو طرف، پيش از شروع نبرد، به نفع طرف مقابل از جنگيدن عقب كشيده. ندارند

براي كسب جايگاه برتـر،   كي ون هيچآن چيزي جز عدم برقراري ديالكتيك بين آن دو نيست؛ چ
طور قطع او را خدايگان ناميـد، حتـي اگـر     توان به جان خود را به خطر نينداخته است، پس نمي
اي نـدارد   بنـده  از دو طـرف  كي در اين رابطه هيچ. طرف مقابل او را در اين جايگاه پذيرفته باشد

دهـد،   كاري كه برايش انجـام مـي  واسطة  بهخدايگاني ندارد كه  كي كه او را تأييد كند و نيز هيچ
نمـود بـارز آن   . نسبت به اطرافيان احساس مسئوليتي افراطي دارنـد ها  آن ارتقا يابد؛ اما هر دوي

. رونـد  محابـا بـه دريـا مـي     حس مسئوليت هر دو نفر در مورد آرش است كه براي نجات وي بـي 
بنـدگي اشـاره    ةاي از روحيـ  نشـانه  منزلـة  دادن ميل ديگري بر خـود بـه   تر راجع به رجحان پيش

نفـره   انـد و وارد نبـرد دو   عنـوان خـدايگان برگزيـده    اطرافيان را به واقع هر دو نفر كرديم، پس در
آن دو  ةتواند در روابط نافرجـام گذشـت   اند، مي علت اينكه دو نفر وارد نبرد دونفره نشده. اند نشده

را هـا   آن اند و شان داشته قبلي ةز نبرد در رابطاي كه ا دو طرف به دليل تجربه. ريشه داشته باشد
. انـد  جديد از همان آغاز به نفع طرف مقابـل كنـار كشـيده    ةبه سمت جدايي سوق داده، در رابط

 :گويـد  او به نقل از همسر سابقش مي. احمد و همسر سابقش به ميل زن پايان يافته است ةرابط
  .]7[» پايانه پايان تلخ بهتر از يه تلخي بي«
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عنـوان بنـده از    توان گفت در آن رابطه زن جايگاه برتر را داشته و مرد را بـه  با اين شرح، مي
پايان است، با اين تفـاوت   ةنيز در آستان) رضا علي(الي با نامزدش  ةرابط. خدمت عزل كرده است

تـوان نتيجـه    پـس مـي  ؛ شـود  كه مرد پذيرش جدايي را ندارد و بدون پذيرش او رابطه تمام نمي
  .فت كه در اين رابطه مرد در جايگاه برتر قرار داردگر

او با  ةپرسد كه از رابط الي مي  سفران آيد، از هم رضا به دنبال الي مي وقتي علي ،بعد از حادثه
  .]7[ »اين ماجرا بيا، نگفت نه؟ يه نامزدي، كسي داره؟ ةشما گفتي واس« .يا خيراند  الي مطلع

نـزد   1انحصارطلبي اسـت كـه بـه اعتقـاد هورنـاي      ةغريز يك علت اهميت اين موضوع نزد او
واقـع ارج و   علت ديگر اين است كه بدانـد الـي حضـور وي يـا در    . تر و تحميلي است مردان قوي

طلبـي و حـس    سيادت ةبرتري وي را در مقابل ديگران بيان كرده است يا خير؛ كه اين امر نتيج
يابـد، درگيـر اطـالع     كه از مرگ الي اطمينـان مـي   او تا زماني. خدايگاني او در رابطه با الي است

چـون الـي ديگـر زنـده     . شود اهميت مي شان است و بعد اين موضوع برايش بي اطرافيان از رابطه
  .اي ندارد نيست، تحقيق فايده

سـردي از آن رو  بهره از شعور و آگاهي است كه حريف زنده بـا خـون   مرده چيزي بي حريف 
  .]8[ تواند از آن به سود خود چيزي چشم داشته باشد ميتابد، زيرا ديگر ن برمي 

 با مرگ الي، خدايگاني نامزدش نيز به پايان رسيد و شايد بهتر باشـد بگـوييم اصـالً    ،درواقع
توانسته خود را از بند زنجير بندگي برهاند، سخني  كارواسطة  بهاگر بگوييم الي زيرا  ،شروع نشد

ايم، پس شـناختي   هم نديده ه اين دليل كه ما هرگز آن دو را بااول ب. است كه نمود بيروني ندارد
دوم اينكه در روابطي كه مـد نظـر ماسـت، كـاري كـه زن را از جايگـاه       . شان نداريم از نوع رابطه

پـس  . آن دو هنـوز اتفـاق نيفتـاده اسـت     ةدهد، تولد فرزنـد اسـت كـه در رابطـ     بندگي ارتقا مي
از پيروزي مرد، زن كه پذيرش بندگي را نداشته، سعي كـرده   توانيم بگوييم در اين رابطه بعد مي

است رابطه را قبل از به نتيجه رسيدن به پايان برساند؛ اما قبل از توافق با برنـده، مـرده اسـت و    
. ديالكتيك كامل نشود نتيجه اين مشابه حالتي است كه يكي از طرفين در حين نبرد بميرد و در

خـدايگان و بنـده اسـت، لـيكن برتـري       ةرضا هم به نوعي رابط ليبين احمد و ع ةرابط ،از طرفي
منـدي و حضـور    بودن به معناي قـدرت  رضا وجهي از پدر علي. رضا از پيش اثبات شده است علي

عنـوان نيـروي    دانـد و بـه احمـد بـه     مردي كه خود را مالك الي مي. پيشيني را براي احمد دارد
بچـه   اديـپ بـراي پسـر    ةمشابه اتفاق ذهني كه در عقد كند؛ شان پرخاش مي  گر در رابطه مداخله

ميـل بـه مـادر، او را اختـه      دليلداند پدر مالك مادر است و ممكن است به  بچه مي پسر. افتد مي
ـ . زند ترس از اختگي، ميل او به مادر را واپس مي. كند رضـا آگـاه    علـي  ةاحمد كه از حضور پدران

اما اكنون مجبور به پذيرش نـام پـدر اسـت و    . است نبوده، بدون هيچ ترسي به الي نزديك شده
  .دهد رضا مي حق را به علي

دريغـش توجـه همگـان را بـه خـود جلـب        الي شخصيتي است كه با معصوميت و محبت بي
                                                        

1. Karen Horney 
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پوشـي ديگرخواهانـه باشـد كـه      تواند حاصل سازوكار دفاع روانـي چشـم   اين محبت مي. كند مي
او ميـل  . كودك است رز آن شغل وي است كه مربي مهدنمود با. شود توسط الي به كار گرفته مي

الـي در طـول سـفر    . كند خود به داشتن فرزند را از طريق رسيدگي به فرزندان ديگران ارضا مي
اومده بـود مواظـب   « :شنويم دائماً مراقب مرواريد است، حتي اين حرف را از زبان مرواريد نيز مي

  .]7[» م تو آبمن باشه نرَ
اسـت كـه    »مادر هاچ زنبور عسـل «كند،  عنوان كالم ناخودآگاه پانتوميم مي حرفي كه الي به

جوي مـادرش  و است؛ كودكي به جست» جوي مادرو جست« ةماي شخصيت يك انيميشن با درون
تنهـا در   كنـد كـه نـه    اي را تصـوير مـي   الي از طريق پانتوميم، ابـژه . يابد رود و هرگز او را نمي مي

تر ذكـر شـد،    پيرو مطالبي كه پيش. انيميشن نيز ديده نشده است واقعيت، بلكه حتي در فضاي
الي تمـايلي  . نظر الي نيست  رسد؛ اما اين كمال مد مادر با صاحب فرزند شدن به نوعي كمال مي

عنـوان مـادر    به زايمان و داشتن فرزند ندارد، آنچه الي به دنبال آن است ميل اطرافيان به وي به
  .باشد 1شده و تمايل دارد براي ديگران، مطلوب گمناخودآگاه ا. شده است گم

بايسـتي آن را   مـي «ولـي   ،گاه گم نشده شده به قول لكان مطلوبي است كه هيچ مطلوب گم
  .]9[» يافت باز

اهميـت  ] 9[» شده يعنـي از دسـت دادن مـداوم آن    جوي مطلوب گمو جست«در عين حال 
روش بيـان مـادر در    ،به همين دليـل  .زايمان بودن پس از تولد است و نه مادرانگي نزد الي، مادر

اي از زايـش   او تجربـه . درون شـكم  ةپانتوميم او با اشاره به بچه در آغوش است و نه از طريق بچ
وانگهي الي به . بودن را از طريق رسيدگي به فرزند ديگران تجربه كرده است ندارد، اما حس مادر

دانند الي بـه دريـا رفتـه اسـت، امـا       همه مي. درس شده بودن مي اش پيرامون مطلوب گم خواسته
كس اسم كامـل او را   حتي هيچ. اي از به دريا رفتنش وجود ندارد كسي او را نديده است يا نشانه

» عنصري است نامسما، چراكه قابل ناميدن نيست) كه(شده  مطلوب گم«داند؛ درست مانند  نمي
  .]9) [پرانتز از محقق(

خالي و معدم، تـوهمي اسـت متكـي بـر هـيچ و فقـدان،        است توعنصري ... شده مطلوب گم
  .]9) [پرانتز از محقق(دهد  ماهيت آن را تشكيل مي
رضا مطلـوب   الي براي ديگرانِ به جز علي. ماند سفرانش مبهم مي چگونگي رفتن الي براي هم

  .شده است گم

  گيري نتيجه
 هاي فيلم ي، روابط زوجكاو روانده در سعي شد با تكيه به ديالكتيك خدايگان و بن ،در اين مقاله

هـايي را خلـق كـرده كـه در      نمـايي، شخصـيت   ساز براي حفظ واقع فيلم. شودتحليل  دربارة الي

                                                        
1. last object (objet perdu) 
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توان گفت اثر تـا حـدودي    مردساالر پيرامون، مي ةجامعه نمود عيني دارند؛ لذا با توجه به جامع
آگاهانـه يـا    ،انـه كاو روانر فيلم نشـانگان  ساز، د فيلم ةداران نظر از نگاه جانب صرف. ستيز است زن

سـاز توانسـته    فـيلم . انـد  ها به خدمت گرفته شده در گسترش روايت و معرفي شخصيت ،تصادفي
مـرد قـوي و   ة كه مشاهده شد، رابطـ  چنان. گري پنهان كند روايت ةايدئولوژي خود را در زير الي

هـا منـتج از اعمـال زن     آسـيب تـرين   عنوان الگوي پسنديده مطرح شـده و سـخت   زن ضعيف به
دربـارة   هاي فيلم ديالكتيك زوج ةعنوان حسن ختام مطلب، رابط به ،در ادامه. سركش قصه است

تـز را   كه در ديالكتيـك هگلـي، تـز، آنتـي     از آنجا. شود عرضه مي 1طور خالصه در جدول  به الي
عنوان تـز برگزيـده شـود؛     هارجح است بنده ب، خدايگان و بنده ةدر رابط ،آورد، در اينجا پديد مي

اين بنده اسـت كـه بـه نفـع     . گر اصلي در رابطه از زمان نبرد، بنده است طرف فعال و كنش زيرا
پذيرد و نيز بنده است كـه بعـد از بـه     دهد و برتري او را مي نبرد انصراف مي ةطرف مقابل از ادام

  .ترسيم شده است بر همين مبنا 1جدول . دهد نتيجه رسيدن ديالكتيك، كار انجام مي
  

 دربارة الي هاي فيلم ديالكتيك زوج ةابطر. 1جدول 
تزآنتي سنتز تز

آن  ةديالكتيك پايان نيافته، اما نتيج
هر دو  ،بعد از نبرد. مشخص است

طرف تغيير پيدا كرده و امير به 
جايگاه خدايگان و سپيده به جايگاه 

 .بنده منسوب خواهند شد

 امير
نبرد است، اما  داند كه طرف پيروز مي

دهد؛ چون  به حريف ميدان مي
شكست دادن حريف قدرتمند، 

 .كندنمايي او را تقويت ميقدرت

 سپيده
به برتري حريف اذعان دارد، اما 

با پرسوناي قدرت، سعي در 
ارعاب وي دارد و شكست را 

 .پذيرد نمي

 ديالكتيك پايان يافته و هر دو طرف
 .ندا خود را در جايگاه جديد پذيرفته

  منوچهر
بعد از پيروزي در نبرد و كسب جايگاه 

مندي از خدمات بنده  برتر، به بهره
اكتفا كرده و براي به زير سلطه بردن 

 .كند افراد ديگر تالشي نمي

 نازي
بدون مقاومت يا با كمترين 

مقاومت برتري حريف را پذيرفته 
و عالوه بر انجام وظايف بندگي، 

طور كالمي هم برتري حريف  به
 .كندرا اعالم مي

ديالكتيك به نتيجه رسيده و طرفين 
طرف . اند در جايگاه جديد قرار گرفته

كار، واسطة  بهكند  مغلوب سعي مي
 .خود را از بند بندگي برهاند

 پيمان
در نبرد پيروز شده و در ازاي خدمت 

اي كه از بنده ديده، به او در  شايسته
اجراي نقش طرف غالب كمك 

اين نمايش فقط در كند؛ اگرچه  مي
 .شودحضور ديگران اجرا مي

 شهره
در نبرد شكست خورده و برتري 

اما براي . حريف را پذيرفته است
ارتقاي خود از بندگي تالش 

كند و حتي نقش طرف غالب  مي
 .كندرا بازي مي

 تز آنتي فقدانفقدان نبرد به دليل  .شود ديالكتيك برقرار نمي

 احمد/الي
شكستي  ةتجربهر دو طرف با 

اند،  قبلي داشته ةكه در رابط
پيش از شروع نبرد، از نبرد 

 .اندانصراف داده
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