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 چكيده
هـاي   فـيلم . اي از سـينماي ايـران در دهـة هشـتاد شمسـي اسـت       بندي تحليل روانكاوانه اين مقاله درصدد صورت

زيسـتي طبقـة     بازنمايي زندگي روزمره و اخـالق اند كه نظرگاه خويش را در  شاخص اين دوره در فضايي توليد شده
بـه كـارگرداني رضـا    ( همـين سـادگي   بـه  سـينمايي    رو، بـا انتخـاب فـيلم    ازهمـين . انـد  شهري برسـاخته   متوسط

روزمـرة   اي از بازنمـايي زيسـت   تحليـل گونـه    گفتماني، به  بندي اي از اين صورت مثابة نمونه  ، به)1386/ ميركريمي
. انـد  گشـته  ايراني مبـدل   فرهنگ  شكلي از پروبلماتيك  شده است كه در اين دهه به  شهري پرداخته  متوسط  طبقة 

غـايبي دارد كـه در گوشـه و كنارهـاي زنـدگي       هاي  اين فيلم، از درون روايت خويش، اشاراتي دال بر توجه به ابژه
مـر روزمـره را در جهـت امـر ناخودآگـاه      هايي شكل گرفته كـه مسـير ا   اند و از درونشان داللت روزمره رسوخ كرده

غـايبي   هـاي   روانكاوانه، قصد آن دارد كه به تفسير و تأويلي از ابـژه  مقاله، با تحليلي   اين. است  كرده رهنمون   سوژه
شـده، برسـاخت     ها بازنمـايي  كه در اين فيلم گونه  ، آن)ندا كه اغلب نيز زن(ها را  روزمرة اين سوژه  بپردازد كه زيست

پاشـيده نقشـي اساسـي در زنـدگي روزمـرة       خورده و ازهـم  هاي خط غايبي كه در برساختن سوژه هاي  كند؛ ابژه مي
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اي از  شـده، همـواره گونـه   1بنـدي  اي مفصـل  مثابة مطالعاتي بينارشـته  فرهنگي، به  مطالعات
پـي  ... ادبي، وشناسانه، نقد  شناسانه، جامعه فرهنگي را در مطالعات روانكاوانه، انسان مسائل 
روزمـره و ناخودآگـاه روانـي     رغم وجود مباحثاتي در زمينة مسـائل زنـدگي    به. است  گرفته
ها، در زيست روزمرة طبقة متوسط، تأمل در باب چنين موضوعاتي هنوز از بـداهت و   سوژه

اي  گسيخته هاي ازهم خصوص تأمالتي روانكاوانه در باب ميل سوژه تازگي برخوردار است؛ به
هـاي   هاي غايب درون ناخودآگاهشان، به توليـد داللـت   به ميانجيِ سينما، به دنبال ابژه كه

  .باشند روايي و بصري پرداخته 
) برسـاخت (دهـي   هايي است كه در شـكل  ترين روايت روايت سينما از جمله مهم«از سويي، 

تـوان از جهـات    يهاي فردي و جمعيِ ما تأثيرگذار بوده است و اين روايـت را مـ   به سوبژكتيويته
اساسـي ايـن اسـت     مقاله، فرضـية    بنابراين، در اين]. 93، ص16[» متعددي مورد تأمل قرار داد

هـاي روانـي    هـا و گسسـتگي   توانـد ميـانجي فهـم و ادراك پيچيـدگي     مديوم سينما مي/ كه فرم
يـل  رو، در اينجـا بـه تحل   ازهمـين . ايرانـي محسـوب شـود    مـدرن    ها در امر روزمرة فرهنگ سوژه
  ، تـا از  توليـد شـده   1380ايـم كـه در نيمـة دوم دهـة      روانكاوانة فيلمي پرداختـه  /شناسانه نشانه

هـا و ايماژهـاي    هـاي روانـي و ناخودآگـاهي بپـردازيم كـه در روايـت       رهگذر آن به تحليل نشانه
هاي طبقة متوسـط ايرانـي    فيلمي مورد توجه قرار گرفته است و سعي شده زندگي روزمرة سوژه

البتـه در كنـار ايـن    (ضمني زيست آنان را پروبلمـاتيزه كنـد     هاي در اين دهه بازنمايي و اليهرا 
اثـر رسـول صـدرعاملي،     تنهـايي  هـر شـب   حقيقـي،    اثر مـاني  كنعانهاي  توان از فيلم فيلم، مي

 اثـر بهـرام تـوكلي، و    اينجـا بـدون مـن   اثـر اصـغر فرهـادي،     جدايي نادر از سيمينو  الي  دربارة
هـاي ايـن بازنمـايي     عنوان نماينـده  ، به1380 اثر مازيار ميري نيز، در نيمة دوم دهة  آباد سعادت

  ).سينمايي در ايران، ياد كرد
هـا و وجـوه پارادوكسـيكال     هـا همـواره دچـار تنـاقض     روزمرة سـوژه   هاي ضمنيِ زيست اليه

كـه نشـان داده    چنـان  آن. انـد  طـور خـاص    و مدرنيتة ايراني به] 7ـ5ص، 7[طور عام  مدرنيته به 
جهـان ايرانـي      آميـز در ناخودآگـاه زيسـت    ها به امري هژمونيك و سـلطه  خواهد شد، اين تناقض

كـه بـه ميـانجي      طوري مبدل شده است؛ همان) زيستة زنان طبقة متوسط خصوص در تجربة  به(
  .است  سينما نيز در اين دهه بازنمايي شده

  لهئطرح مس
  ابـاذري و حسـن   علـي   ، اثـر يوسـف  )1381(» بـه سـبك زنـدگي    از طبقـة اجتمـاعي  «در مقالة 

) تحـول در رابطـة بـين كـار و فراغـت، ب     ) چاووشيان، نويسندگان با برشمردن سه حـوزة الـف  

                                                        
1. articulation 
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پيدايش فرهنگ مصرف، به تغييـر در فراينـد   ) چندپارگي ساختار طبقاتي در جوامع مدرن، و ج
زعـم   درنتيجـة ايـن فراينـد دگرديسـانه، بـه     انـد كـه    يـابي در دوران معاصـر اشـاره كـرده     هويت

نويسندگان، مطالعات امروزين در حوزة هويت با پذيرش اولويـت فرهنـگ بـر سـاختار طبقـاتي      
هاي سـاختاري   ها در برابر جبرگرايي تبيين توليد و همچنين پذيرش بازتابندگي برساخت هويت

كه به سوژه حيات فرهنگي  شناسي آن است شدن سبك زندگي و زيبايي همراه شده و اين عمده
اگر اين تفسير و تحليل را نقطة عزيمت خود در شرح و طرح مسئله قرار دهيم . بخشد نويني مي

روزمرة شـهري   در زيست 1380هاي زندگي متفاوت را، كه در دهة  و همچنين سربرآوردن سبك
شـويم   ني مواجـه مـي  اي از زندگي ايرا مورد توجه قرار گرفته نيز متذكر شويم، با فرهنگ روزمره

  .كرده است 1گفتماني بنديِ  كه شكلي از زيستن را صورت
اند  تري يافته كننده هاي درون اين گفتمان نقش تعيين اين امر ناخودآگاه، در برساختن سوژه

هـاي پيشـين همـواره ناديـده      شـهري در دهـه    خاموشي كه در فضاهاي ايدئولوژيك  هاي و گروه
شـدن    گفتمـاني جديـد، بـا برسـاخته      بندي ، در اين صورت)خصوص زنان به(اند  شده انگاشته مي

اند و خود را و زندگي  روزمره گام نهاده اي از زيست تكه، به ميدان پيچيده ذهنيتي چندپاره و تكه
را كـه    هـايي  اند؛ تا گوشه و كناره ميانجي سينما سپرده هخود را در اختيار بازنمايي و بازآفريني ب

رهگـذر    از همـين . كند نمايان سـازد  ز تفكر خودآگاه و رسمي جامعه خودنمايي ميهمواره دور ا
هـاي غـايبي را در فضـاي     ، ابـژه )سـينما (هاي درون اين ميانجي  كردن دال نيز، همواره در دنبال
هاي سـخنگو   سوژه. است روزمره ناشي شده  بودن اين زيست يابد كه از پيچيده زيستي خود درمي
اند، اما هرگـز بـه آن    شان روان شده هاي غايبي درون زندگي روزمره جوي ابژهو همواره در جست

در انتهـا، مجـدداً   . دست نيافتـه و نخواهنـد يافـت   ] 87، ص34[اند  نهاني كه ميل نموده» چيز«
  شناسانه را بـه ناكـامي خواهـد    هاي نشانه ها تحليل ماندگار در هستيِ سوژه   فقداني بزرگ و درون

هـاي درون   بـودن دال   ايتاليايي، از خـالي   نويس و رمان  ونه كه امبرتواكو، فيلسوفگ كشاند؛ همان
وجـو كـرده    شان جسـت  بودگي بودگي و تهي ها را در پنهان گويد و قدرت اين دال هايش مي رمان

  ].8، ص3[است  
  شـويم، كـه در عـين    هاي غايب مواجه مي نيز با همين ابژه به همين سادگيدر تحليل فيلم 

روزمرة اين مردمان اشاره دارد، همواره در چيـزي خـارج از سـاحت خودآگـاه      ل كه به زيستحا
رو، در اين مقاله، با تحليل اين گونـة سـينمايي،    ازهمين. آيد راحتي فراچنگ نمي نهان است و به
بـه وضــعيتي   1380شــود كـه در دهــة   مـي   اي پرداختــه كـردن ســبك زنـدگي   بـه پروبلمــاتيزه 

  متوسـط  زنـدگي طبقـة      بعد فرهنگـي سـبك  . است  مبدل شده] 58ـ56ص، 9[شناختي  زيبايي
اي  هاي متعـددي را فـراروي هرگونـه تحليـل فرهنگـي      در ايران، پرسش 1380 شهري، در دهة 

ـ  چـالش مدرنيتـه  معرفتـي    هـاي  ايراني چه نسبتي با گـزاره  روزمرة  نهد؛ مثالً، بنيان زندگي  مي
                                                        

1. discursive formation 
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چگونه در برابر گفتمان مسلط بر ) خصوص زنان به(اي  حاشيه هاي  هويتكند؟ يا  برقرار مي سنت
توان متصور شـد؟   كنند و چه سرانجامي براي چنين حضوري مي شان مقاومت مي روزمره زندگي 
  ؟دست خواهند يافت سوژگي  موقعيتبه چه  ديگري بزرگ   گفتمانهاي منقاد در  سوژه

  نظري چارچوب
 ،هـا  به منظور بازنمايي زندگي روزمره و برساختن سبك زندگي سوژه ،يسينماية در نقد روانكاوان

است    بندي سه ساحت نظري برساخت نموده پژوهش حاضر، چارچوب مفهومي خود را از مفصل
  نـوعي در مطالعـات   بـه   شهري كه  متوسط  ة زندگي طبق و سبك  امر روزمره .1: ند ازا كه عبارت

 ها كـه بـا رويكـرد    رواني سوژه روانكاوانه و هستي امر ناخودآگاه .2اند،  بندي شده فرهنگي صورت
ـ   سينما و هستي امر تكنولوژي .3و  ،الكان بسط يافته است هـاي   سـوژه ة زيسـت  ة شناسـي تجرب

   بنـدي بـين سـه امـر     مفصـل  بنـابراين،  .هايـدگر ة پديدارشناسـان  ةدرگير در آن با رويكرد فلسـف 
ميـانجي تصـوير بـه      هـايي كـه بـه    سـوژه ة زيسـت  ة ر تجربو ناخودآگاهي د ،روزمرگي، تكنولوژي

ويـل  أاند، خود را در ناخودآگاه جمعي همچون متني براي ت هايي در فضاي سينما مبدل شده دال
  .است  و تفسير بازتوليد كرده

فرهنگي مورد توجه قرار داده است، بـا قـدرتي شـگرف در     گونه كه مطالعات  امر روزمره، آن
ـ يعني در »ناخودآگاه؛ سطح است«: گويد كه الكان مي همچنان(سازد  خود را عيان مي امور سطح
صورت قالب و چارچوبي  به  بومي ـ امر محليبر اين است كه   عقيده). زيستة روزمره   تجربهبستر 

 معنادادن به منابع. كنند كند كه افراد از آن براي معنادادن به منابع فرهنگي استفاده مي عمل مي
جهت، اين   روزمره است و از اين  هاي افراد براي معناداركردن زندگي فرهنگي بخشي از استراتژي

. نـد ا دارنـد و آكنـده از ايـن صـور معرفتـي      معرفت محليها نسبت مستقيم با صـورت   استراتژي
. است مبدل شده  1مند مسئلهموردي   به  رو نيز، توجه به امر روزمره در مطالعات فرهنگي ازهمين

هاست كـه   معاصر محصول تعامل مستمري ميان خالقيت نمادين سوژه روزمرة   مطالعات زندگي
تصاوير، اطالعات، و محصـوالتي كـه صـنايع    . كشاند ها را به تصوير مي اوضاع و شرايط محلي آن

  در زنـدگي  سـخنگو  هـاي   سوژههاي  زني كنند، منابعي براي چانه مي اي و فرهنگي عرضه  رسانه
  هاي تأملي و ايجاد فضاهاي قابل اين فرايند شامل برساختن و ابراز هويت. شود ه محسوب ميروزمر

]. 60، ص9[توانيم زندگي روزمره را فضايي زيباشـناختي بـدانيم    ترتيب، مي اين به. سكونت است
هـاي مقـاومتي    بصري سينما، به بازنمايي خالقيت و تاكتيك ـ امر تكنولوژيميانجي   به درنتيجه،

  .است  ، پرداخته شده]89، ص17[دوسرتيو  زعم ميشل  ها، به سوژه
هـا و   ابزاري تكنولوژيك، در تصاوير و ايماژهايش به بازنمايي دنيايي از سـوژه ة مثاب به ،سينما

                                                        
1. problematic 
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از درون . اسـت   اين توانايي را به آن اعطـا نمـوده   امر تكنولوژيكه  چنان آن ؛پردازد مي ها ذهنيت
زعم هايدگر، ذات تكنولوژي جديـد در چيـزي اسـت كـه      به ،كه استژيك همين توانايي تكنولو

بنـدي   استخوان بندي و چارچوب فهومبه م ،در معناي مرسوم خود ،گشتل. نامد مي 1گشتلرا  آن
بنـدي و بـه قـول هايـدگر      چـارچوب  گشـتل در معنـاي مرسـوم   . كتـاب ة يك قفسـ مثالً، است؛ 
معناي برساختن اين پرسش است كه ما كه هستيم و جهـان مـا چيسـت؟      بندي است و به قالب

روزمـره،   در زيسـت  ،روي ازهمـين  .]124، ص28[هاسـت   گشتل انكشـاف جهـان سـوژه    ،درواقع
و  2اونتولوژيـك بلكـه بـا ابزارهـايي     ،بـا ابـزاري بـراي بازنمـايي مواجـه نيسـتند       هـا صـرفاً   سوژه

 بـه  ،بـا ميـانجي سـينما    اند كه سوژگي آنان را مـثالً  شدهرو  روبه ـزعم هايدگر به ـ شناسانه هستي
  .برساخت كرده و به انكشاف درآورده است ،ناخودآگاه اي كامالً گونه 

] 235، ص35[ »امر ناخوداگاه به ساختاري شبيه به زبان«گونه كه در روانكاوي الكان به  آن
مند  داللت  متنية مثاب را به  نيز آنبودگي زبان سينما  و تحليل ميانجي تأويل در ،اشاره شده است

رهگـذر نيـز     همـين  نمايـد و از  مـي  هاي خاص خـود را برسـاخته   كرد كه دال  توان محسوب مي
دهــد؛ تــا بــراي انكشــاف  تكنولوژيــك خــويش شــكل مــي  ســاحتي ناخودآگاهانــه را در هســتي

ورت تحليـل و تفسـير   سينما، ضـر ة شد در جهان بازنمايي ،ها سوژه  باشيدن بودن يا چگونه  چگونه
  .گذارد روي  شناسانه را پيش نشانه

) 4مـدلول (آن  و معناي پيوسته به ) 3دال(گرفتة يك واژه  سوسور نيز ميان سطح صداي شكل
هنگـام اسـتفاده   . سازند ي كامل را برمي 5شود؛ دال و مدلول با همديگر يك نشانه تفاوت قائل مي

آيـد، ظـاهراً،    شود كـه آنچـه از درون مـي    گونه تصور مي اين. شود مي هايش فراموش  از زبان، دال
هـا، از   نظر الكان ايـن اسـت كـه سـوژه    ]. 48ـ45 ص، 5[شود  بدون وساطت، در بيرون ارائه مي

]. 54، ص34[هـا گـذر كننـد     شوند، همواره مجبورند از معابر باريـك دال  كه وارد زبان مي زماني
تعريفش اين است كه دال موضوعي را نه براي موضوعِ ديگـر،  : روست تعريف وي از دال از همين

مثابـة چيـزي متفـاوت از     تعريـف ممكـنِ دال بـه    اين تنها. كند بلكه براي دالِ ديگر بازنمايي مي
كند، ولي دال چيـزي اسـت    نشانه چيزي است كه چيزي را براي كسي بازنمايي مي. نشانه است

  ]. 21، ص35[كند  گري بازنمايي ميكه موضوعي را براي دال دي
ديگـر،    عبارت  به. خورده نمايندة يك دال است در قبال دال ديگر تعبير الكان، سوژة خط  هب

است كه بتواند تابع يك داللت واحد قـرار گيـرد، چـه بـه محـض        تر از آن ساحت سوژه پيچيده
وجـود  . شـود، و الـي آخـر    مـي   ارجـاع داده ) ب(به دال ديگر ) الف(اينكه تابع شود، از يك معني 
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ف را سوژة محذو  روست كه الكان آن اي است ميان دو دال و از اين همچون صاعقه دال گريزپاي
گونه كـه   آن. شود مي  مشاهده) 1شكل ( نوار موبيوس خوبي در اين امر به. خواند خورده مي و خط

شود؛ يعنـي از روي   سوي ابژة غايب ديگري رانده مي اي خاص به  خورده از ميل به ابژه سوژة خط
تـا   دهـد؛  رود و همچنان به حركت بر نوار تداوم مي يك طرف نوار موبيوس به روي ديگر نوار مي

ماند و همواره در پي انسـجام و   مي  خورده باقي گونه است كه سوژه خط اين. آخرين لحظة حيات
  .شود تكامل دروني از دالي به دال ديگر رانده مي

  1نوار موبيوس .1شكل 
  

روي   محـض ادامـه بـه     ها بـه  هريك از آن. در اينجا، هر طرف نوار موبيوس نمايندة يك دال است
. گـردد  روي نخستين نـوار برمـي   ادامه، به   محض  نوبة خود، به  ديگر نيز به  شود و روي ديگري ختم مي

ديگر، يعني از يـك دال بـه دال ديگـر، نقطـة تقـاطع        رو به روي اصلي اين ارجاعِ مداوم، از يك   عامل
روسـت كـه الكـان سـاحت      از ايـن . خورده يا برزخي نيست هاست كه درواقع چيزي جز سوژة خط آن

  .داند مي) 2شكل (ها  پاشيده را عبارت از قطع يا برشي حاصل از تسلسل دال سوژة ازهم

  2نوار متوالي موبيوس /ها تسلسل دال .2شكل 
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يا  objet petit a، كه از توالي دو دال حاصل آمده ،موبيوس خالي موجود در وسط نوار  فضاي
دور يكـديگر    هـا بـه   ن ها و گردش آ اليعني مازادي است كه از تسلسل د ؛غايب است ة همان ابژ

يعني ، فقداني ستاسوژه موجوديتي  ،آيد كه از ساختار تحليلي فوق برمي چنان. است  پديد آمده
فقدان در هستي موجـد   .]4، ص10[شود  سخنگو دخيل مي ة پاشيدگي سوژ توخالي، كه در ازهم

الكـان يقـين    ،رو ازهمـين  .]15ص، 36[ اي ميان هستي و فقدان است شود؛ ميل رابطه مي 1ميل
 انـد  فقدان و ميل دو روي يك صفحه .خود اوست دارد كه ميل هركسي به نوعي متفاوت و از آنِ 

غايب، علـت   ة ابژ. چنين دارند دال و مدلول موقعيتي اين ،زعم سوسور به ،كه طور همان؛ )3شكل(
/ هـا  ن توالي و تسلسلي از ميـل غايب درو ة ابژ .]65، ص34[نچه مفقود است  ميل به آ ؛ميل است

 ،در ايـن پـژوهش  . آفريند غايب مي ة آن ابژ  سوي اي را به  شود كه كشش و رانه ها واقع مي فقدان
غايبي را در فراسوي ميـل   ة شود كه همواره ابژ مي  هايي در فيلم موردنظر پرداخته به تحليل دال

 .كند برساخت مي) شخصيت طاهره(اصلي فيلم ة سوژ

  2فقدان /ميل .3شكل 
  

ايـن  . سخنگو همواره در وضعيتي اضطراري قـرار دارد  ة در روانكاوي الكاني، سوژ ،رو ازهمين
گـاه   كنـد و او هـيچ   گسـيخته مـي   را ازهـم  اوة ، سوژچيزرسيدن به آن نو  ديگري غايبميل به 

كـه   شـود  مـي   اي برساخت سوژه. اش تجربه نخواهد كرد  ساحت انسجام و ساحل امن را در سوژه
  .ماند خورده و برزخي باقي مي همواره خط

روزمـره،   امر( مطالعاتي مذكور ةبندي سه حوز از مفصل ،در ترسيم الگوي نظري اين پژوهش
 سـينما در پيونـد بـا امـر     امـر تكنولـوژي  . اسـت   شده  بهره برده ) ناخودآگاه و امر ،امر تكنولوژي
كـردن   بـه ميـل   غايـب   گفتمان ديگـري اي كه همواره به دنبال سخنگوشـدن در   روزمره، سوژه

پاشـيده اسـت و    ازهـم  ةسـوژ  ،زعـم الكـان   بـه ، زمـان دچـار فقـدان نيـز هسـت      پردازد، و هم مي
و  ،خـورده، معلـق   خـط  اي  تكنولـوژي او را بـه سـوژه   ة شناسـان  در فضـاي هسـتي   زيستي قدرت
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هـاي    سـوژه ة ترومايي است كه در ايـن پـژوهش دربـار    اين همان. است  كرده  شده مبدل واپاشي
  .است  شده  شده در فيلم سينمايي موردنظر پي گرفته بازنمايي

  شناسي روش
ـ   تأويـل  كه مـتن مـورد   از آنجايي سـينمايي اسـت، امـر      فـيلم  ايـن پـژوهش  ة و تفسـير روانكاوان
جايگـاهي   1بازنمـايي رو،  ازهمـين كنـد و   متني براي تحليل خودنمايي مية شده به مثاب  بازنمايي

 فرهنگـي بـه امـر     بازنمـايي در بسـتر مطالعـات   . آورد مـي  دسـت   اين تحليل بـه  شناسانه در روش
. اسـت   بين معنا و زبان از يـك طـرف و فرهنـگ از سـوي ديگـر بـدل شـده         كننده بندي مفصل

يك دال بـه جـاي دالـي     و استفاده از ،ها، مفاهيم كارگيري نشانه معناسازي از طريق به، بازنمايي
ـ   راينـد  بازنمايي ف .]3، ص25[شود  ديگر با هدف انتقال معنا محسوب مي ة ذاتـي توليـد و مبادل

هـا، و تصـاوير بـراي     كارگيري زبان، نشانه معنا بين اجزاي يك فرهنگ است و اين امر مستلزم به
  ].65، ص12[هاست  بازنمايي دال

كردن بـه   نگاه. اي خاص از نگريستن نياز دارد شده، به شيوه هر نشانة تصويريِ بازنمايي
كنـيم، بلكـه بـه     ما هرگز به يـك دال نگـاه نمـي   . با آن دال است» نسبت«هر دالي، ايجاد 

، روشـنگر  »نسبت«ادراك حسي و شناخت اين . نگريم ها و خويشتن مي ميان دال» نسبت«
هـاي   نشـانه . ما وابسته است 2هاي پيشيني شيوة خاصِ نگريستن ماست، كه خود به دانسته

اعتبـار، ديـدن     ايـن  به . بينيم دانيم و آنچه بدان باور داريم مي تصويري را به ياري آنچه مي
، ص 22[فرهنگـي نيـز هسـت      شـناختي، پديـداري   اي است زيسـت  حد كه پديده  تا همان

سـت كـه   ا) ثابت يـا متحـرك  (اي از تصاوير  تماشاي هر بازنماييِ تصويري، مجموعه]. 196
اين تأمل لزوماً به معناي تأويل تصوير يا تصاوير نيسـت، امـا از   . دارد سوژه را به تأمل وامي

معنـايي   هـاي   اي از افق داللت است، لحظه) دال(اش وجود مادي تصاوير  آنجا كه سرچشمه
انـد، تصـوير را موجـد     كـه پديدارشناسـان بحـث كـرده     گونه  توان آن مي. آيد شمارمي آن به
و انتقال تماشاگر بـه  » حيات تصوير«پردازي و تفكر فانتزي دانست و در اين حالت از  خيال

تصويرــ  هفتم كتاب   ژيل دلوز در فصل]. 53، ص5[متن سخن راند  جهان تصوير يا جهان 
اي به ذهن تماشاگر  خدشهو  ضربههاي يك فيلم،  است كه از مجموعة حركت  نوشته زمان

ـــ حركــ وارد مــي ــد؛ و تصوير ــو،  آنتــونن ]. 4، ص32[شــود  ت ســازندة انديشــه مــيآي آرت
گيـر خـود    اي پي گونه  منشِ اصلي انديشه اين است؛ كه به«نويسد كه  نويس، مي نمايشنامه

موضـوع تصويرــ حركـت نيـز     . »را بيافريند، و انديشه، كاركردي جز بازآفرينيِ خود نـدارد 
شـود و   ويري و خيالي بازسـاخته مـي  اي تص گونه انديشه به. همچنين بازآفرينيِ مداوم است
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آگاهانـة انديشـه، يـا نظـمِ برآمـده از       اما ايـن نظـمِ   . گون اي انديشه تصويرـ حركت به گونه
آنچه انديشـه را بـه   «: نويسد كند چيست؟ هايدگر مي اي كه تصويرـ حركت ايجاد مي ضربه

بـريم و   سـرمي  بـه  وزنه هنانديشيم، همواره در اين  راند، اين است كه ما هنوز نمي پيش مي
آنچـه در روزگـار مـا انديشـه را     ... آورد گير امكان انديشه را فراهم مـي  اي پي گونه  جهان به

  ].89، ص2[» انديشيم كند، اين است كه ما هنوز نمي ممكن مي
هاسـت، همچـون    تصويرـ حركت در خود شكل بازنمايانـة نـاگرفتگي و نابسـندگي دال   

جاي افق  ساحت، افقِ محدود و بستة تصوير به  در اين . ستا» هنوز نه انديشه«انديشه كه 
شـناختي و غنـاي    در خلـوص هسـتي    شـود و هرچيـزي را نـه    كرانِ ديدار پنداشـته مـي   بي

هـاي   نشـانه . شـود  اش متصـور مـي  »پنـدارگون  وجود در خود«اي  اش، بلكه در گونه وجودي
ـ . هايند تصويري، برخالف عنوانشان، در حكم غياب دال ا تصـوير بـه تصـور كشـيده     جهان ب

هـاي   آنچـه دوران مـدرن را از دوره  «: گويـد  روست كه هايدگر چنين مي شود و ازهمين مي
، 33[» اسـت  بـه تصـوير شـده     سـره تبـديل    كند، اين است كه جهان يـك  ديگر متمايز مي

هاي تخيلي و فانتزي، بـه   روست كه الكان، در پديدارشناسي سوژه و مجدداً ازهمين] 45ص
بـارت در   و از همـين رهگـذر نيـز روالن     ناخودآگاه همان سطح اسـت عقيده دارد كه  اين 

همـين سـبك و سـياق بـه وسـعت و       بـه  اتاق روشـن   هاي تصاوير عكاسي در كتاب تحليل
روشنگري محوري الكان . شود هاي درون عكس و تصوير متذكر مي گستردگي ايماژها و دال

ي ديگـري  1 خيره نگاههاي گوناگون، رد يا اثري از  هها يا لك اين است كه هر دالي در خدشه
توانـد خـود را    اي كه سـوژه از درون آن نمـي   دارد؛ نقطه اي نگه مي صورت نقطه بزرگ را به  

توان گفت كه ايـن منظـرِ تئوريـك     مي. داند كه از بيرون در معرض ديد است ببيند، اما مي
اسـت   بـوده  ) ميز و تروماتيك در تصـاوير آ امر خدشه( 2پونكتومساز ايدة بارت در باب  سبب

كـه   حـالي   اي كه خاستگاه التذاذ كامالً شخصيِ سـوژه اسـت، در همـان     ؛ نقطه]79، ص6[
بـارت   بسا اين ايدة روالن  چه]. 58، ص14[داللت بر فضايي وراي مرگ خود سوژه نيز دارد 

هـاي   نوعي بازتوليد روايـت  باشد كه به زعم الكان به objet petit aديگري همان ابژة كوچك 
  هاي درون اين فـيلم  كند و بازنمايي دال بندي مي هاي غايب را در سوژة سخنگو صورت ابژه

شناسـي ايـن پـژوهش نيـز، بـا       در روش. طـور كـامالً محسوسـي پـي گرفـت       توان به را مي
ها و  تحليل  اه را برايالكاني، ر objet petit aبندي بين مفهوم پونكتوم بارتي و مفهوم  مفصل

تري  گشايد تا به درك چندساحتي شدة سينما مي تفسيرهاي اين پژوهش در فضاي بازنمايي
  .از چگونگيِ برساخت سوژه و فضاي روزمرة درون اين فيلم نائل آيد
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  همين سادگي بهفيلم ة خالص
) طـاهره (زن پـردازد كـه    فيلم به بازنمايي لحظاتي از آخرين ساعات يك زنـدگي زناشـويي مـي   

طـور ضـمني     كند كـه دو فرزنـدش را بـه    تالش خود را ميهمة درصدد ترك همسرش است و 
شـده    اش با شك و دودلي مواجه گيري نهايي البته در تصميم يو .آماده و مهياي اين فقدان كند

گيـرد امكـان ايـن اسـتخاره مهيـا       اي كه تمـاس مـي   اما با هر روحاني ،زدن دارد و قصد استخاره
، كه دارد  كند، زن همسايه رفتن آماده مي را براي  كه خود  ،تا اينكه در آخرين سكانس ؛شود ينم

او اسـتخاره   خواهـد بـراي دختـرش و خوشـبختي      از طاهره مـي  ،گيرد براي دخترش عروسي مي
آمـدن   كنـد، باترديـد از خـوب    كه قرآن را بـاز مـي   حالي شود و در مجبور مي كار اين  او به. نمايد

رو از تـرك فرزنـدان و    اسـت و ازهمـين    اسـتخاره زده  گويي براي خودش نيز ؛گويد استخاره مي
  .شود همسرش منصرف مي

  فيلم) تحليل( گشودن
  1باد ما را خواهد برد ،همين سادگي  به

ها زندگي زناشويي قصـد دارد خـانوادة    دار و مادر دو فرزند است كه پس از سال طاهره زني خانه
بسـا   نمايد، تا چه اش رخ مي ها برود؛ آنجا كه همواره در نگاه خيره ند و به دوردستخود را رها ك

كه به سكوتش نيز واداشـته،   چنان هاست او را دچار فقداني عظيم كرده، آن ابژة غايبي را كه سال
خواهـد   روايت يك روز از روزهاي زندگي زني است كه مي به همين سادگيفيلم . فراچنگ آورد

ترك بگويد تا در جايي ديگر به ابژة غايبش ميل كند؛ از دالي به دال ديگر رجوع كنـد،  جايي را 
اش را آرام و منسجم كند؛ تا اندكي خودش باشد و نـه آن   گسيخته تاب و ازهم تا اندكي درون بي

داري باشـد كـه همـة     خانه  خواهد كه او بايد همان زن از او مي بزرگ  ديگري  گفتمانچيزي كه 
اش را در آشپزخانه سپري سازد؛ حتي لحظة سرودن شعر هم بايـد خـود    و اوقات روزمرهزندگي 

از همان تيتراژ ابتدايي فيلم، گويا كارگردان بـه  . شده بازيابد  را درون اين فضاي از پيش طراحي
) از چـپ بـه راسـت   (اي از شن و برعكس  اندركاران فيلم را روي صفحه عمد نام بازيگران و دست

انگـار مخاطـب را بـه    . ببينـد ) از راست به چـپ (قاعده  ها را درست و به تا مخاطب نام نويسد مي
خواند و بيننـده، از همـان نخسـتين     بندي فرامي هاي ناخودآگاه در پشت اين صورت خوانش دال

، كه امر ناخوداگاه، همچـون دال  ]45، ص20[شود  ناخودآگاه مواجه مي برخوردش با فيلم، با امر
خـواني   هاي درون فيلم را از همين بـرعكس  اند و كليد خوانش دال روي يك صفحه و مدلول، دو

  .بايد در دست گرفت

                                                        
  كيارستمي  عباساز  يعنوان فيلم. 1
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اي غايـب در   وجـوي ابـژه   شان ايستاده و در دوردست به جسـت  طاهره بر بام خانة آپارتماني
بند فيلم،  در سكوت و سكوني كه فيلم را دربرگرفته، در اين ترجيع. گردد درون ناخودآگاهش مي

ايم كه روزي باد او را با خود خواهد برد؛ هرچند كـه   شدة زني را به نظاره نشسته زندگي بازنمايي
روايت مقاومت زني است در برابر  به همين سادگيرو،  ازاين. چنين اتفاقي نيفتاده باشد در پايان 

هاي زندگي روزمـرة يـك زن    خواهد از او چيزي بسازد كه در قالب كه مي گفتمان ديگري بزرگ
او در مقابل اين منقادشدگي، چه چيزي جز نوستالژي بازگشـت  . دار جا بيفتد و بيرون نزند خانه

منقاد است كه حتـي اگـر    بزرگ ديگري به امن خانه و مادر را در چنته دارد؟ او چنان در ورطة 
بينـد كـه قبـل از آن     اش خـود را مجبـور مـي    گسيخته د بزند، سوژة ازهممقاومتي را بخواهد كلي

بـار   دنبال استخاره چنـدين   را كسب كرده باشد؛ يعني به ديگري بزرگتأييديه و تصديقي از آن 
ماند؛ و اين همـان اليـة ضـمني     كند از اين خوان بگذرد، اما در اين كنش نيز ناكام مي تالش مي

هـاي روزمـرة خـود، بـه دنبـال       در پي معنابخشيدن به همة كـنش  زندگي روزمرة زني است كه
، و يـا  ازاي سـنت، ديـن، خـانواده    است كـه اينجـا مابـه    ديگري بزرگشناسانة  هاي معرفت گزاره

  .شود هرچيز ديگري تلقي مي
شخصيت طاهره بازنماييِ زني است از طبقة متوسط كـه مطـابق تربيـت و ازدواجـي سـنتي      

به همين سادگي به او اجازة  ديگري بزرگسر گذاشته است، اما گفتمان  زندگي متداولي را پشت 
همه  اي به آن، پس از اين كند كه هيچ دلبستگي اي را مي ناچار، قصد ترك خانه به. دهد طالق نمي
شود تا راه رهايي را بـه او   او حتي مجدداً به همين گفتمان مسلط سنتي متوسل مي. سال، ندارد

/ فقداناي متصور نيست، سوژه در تسلسلي از  گويد راه رهايي كه الكان مي گونه  نشان دهد، اما آن
دهنـد و طـاهره، بـه     هايي ديگر ارجاع مي ها در روندي بازيگوشانه به دال گرفتار آمده و دال ميل

  .شود تكه، بازنمايي مي تاب، با پيكري تكه گسيخته، سرگردان، و بي همين سادگي، ازهم
هـاي   دال. گيـرد  ، اين جهان ديداري را قـاب مـي  امر تكنولوژيدي با بن سوژه، در مفصل

بصري همواره ثبت عناصر دنياي ديداري در محدودة يـك قـاب و شـكلي از محـدودكردن     
گيـرد و   سوژه هر هيئت يا شكل يا گشتالتي را نخست قـاب مـي  . گستردة وجودي دنياست

ديگر، ژرفايش را از ميان  به بياني  كند؛ آورد و آن را مبدل به دال مي سپس به تصوير درمي
منـد و در دسـترس تبـديل     اش را بـه سـاحتي زمـان    كران و وجودي دارد و ساحت بي برمي
با اين كار، سوژه آنچه را كه كليت دارد و به تصور درنيامدني است، حذف و انكـار  . كند مي
 زعم دلوز، ذهنيت به جاست كه، همين. جهان است  مندي اين اعتبار، كران تصوير به . كند مي

است  1زعم بارت، همان استوديوم هزاران فالت وسيع و گسترده است و اين سطح گسترده، به
كند  اش ترسيم مي اي از ايماژها را براي طاهره در زندگي روزمره پارچه كه فضاي كلي و يك

ها را ادامة  بخشد و سوژه، توالي دال و هستي روزمره و يكنواخت سوژه را در تصوير تداوم مي
                                                        

1. studium 
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يـن  زعم روالن بـارت، ا  آميز، به يابد؛ تا آنجا كه ناگاه پونكتوم و امرخدشه فانتزي خود درمي
يكنواخت طاهره، كه هر روز با  زيست هاي روزمرگي درون فضاي  دال. تداوم را از هم بگسلد

سينما،  امر تكنولوژيكند، همان قابي است كه به ميانجي  رود و تكرارش مي آن كلنجار مي
اي  شود، اما امر تروماتيـك همـان نقطـه    اش، تكرار و تقليد مي بندي سوژة بحراني در صورت
بندي شده و ناگهان سوژه را با خأل و هيچ  وار صورت مچون تأمالت نابهنگام، نيچهاست كه، ه

آميز اشـاره   همين امر خدشه ، به كرگدنيونسكو، در نمايشي با عنوان   اوژن. كند  رو مي روبه
، به زيست روزمره و يكنواخت )پونكتوم(آميز  خدشه ها، همچون امري  دارد كه چگونه كرگدن

  .سازند د و شهر را دچار تروما ميبرن شهري حمله مي
هاي نسلي از زنان طبقة متوسط شـهري،   وجوه تشابهي با فانتزي توان به  رو، مي ازهمين

كنند،  اند و سبك زندگي متمايزي را با تربيت سنتي خويش دنبال مي كرده كه اغلب تحصيل
شان، به توليد و  روزمره  نگهاي فره  در حاشيه  اعتراضي فرهنگي  مثابة خرده اشاره نمود كه به
هايي كه  رهگذر، حضور كاراكتر از همين . پردازند هايشان در فضاي شهري مي بازتوليد فانتزي
پردازند، همواره براي مقاومت به تأمالت و  دست فرهنگ مسلط به زيست مي در سطوح يك

شان  زندگي شناختي شوند كه بتوانند حداقل خراشي را بر فضاي هستي نقدهايي متوسل مي
هـايي   ماندگار است كه امثال طـاهره  در چنين فضايي از قدرت درون ]. 23، ص21[بكشند 

بپردازنـد و   شـان   در فضاي زندگي روزمره  شناختي شوند كه به حضوري هستي برساخته مي
روست كه همواره در روايت  ازهمين. نظام رسمي فرهنگ نمادين را به سمت مميزي بكشانند

خصوص اگر زنان يك نسل هم باشد، بـا موانـع سـاختارين     غايب يك نسل، و به  هاي از ابژه
  .هاي تصويري را محدودتر كنند رو خواهند شد و متعاقباً ناچارند قاب دال فرهنگي روبه

هاي ميل طاهره گره  بند ديگري است كه با غياب ابژه ناكامي در ارتباطات انساني، ترجيع
شدن  تجربة زيستة طاهره همواره در خاموش. است ا برساخته رنگ روايت فيلم ر خورده و پي

هـا را هـم نداشـته، در     هاي رابطه همراه بوده است و او، كه حتـي اختيـار ايـن رابطـه     چراغ
اي كـه دارد بـه رهـايي     كند؛ برهه سكانسي از فيلم، چراغ را به اختيار روشن و خاموش مي

را  ديگـري بـزرگ  ـ همان كـه گفتمـان    كانزعم ال ، بهدال اعظمشود، اما همان  نزديك مي
) اش نـه بـراي دختـر همسـايه    (اي كه خودش بـراي خـودش    بخشدـ در استخاره سامان مي

شود و او دوباره به داالن تاريك همان رابطه و  اش مي شدن مسير زندگي زند، مانع روشن مي
طاهره ابـژة  . شود كه سنت در برساختن آن نقشي اساسي داشته و دارد پيوندي مرجوع مي

اش در يافتن  اش دنبال كرده است، اما حداقل در زندگي زناشويي غايبي را در رابطة عاطفي
او . شهر تهران ندارد كه برود؛ نه آشنايي و نه دوسـتي  او جايي در كالن. است آن ناكام بوده 
موهوم او نگاه خيرة خود را فقط در سكوت به دوردستي . است اي در بند شده  در ميان خانه

... مان روز اول آشنايي«: بود  ماند كه خودش سروده اي مي افكند و در انتظار همان لحظه مي
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اي را روشن  انتظار باريدن برفي كه رابطه» .و پديدار شد در مقابلمان، بهشت... باريد برف مي
ه و آميـز بـود   هاي انساني ببرد؛ ابژة غايبي كـه همـواره خدشـه    كند و او را به بهشت ارتباط

زعـم ژوليـا    بـه  انقالبي شـاعرانه، او خواسته با . است  كشيده تروماتيكطاهره را به وجهي 
كريستوا، از آستانة در به بيرون بجهد و رهايي خود را در زير آفتاب داغ جشن بگيرد، اما آن 

اين وجوه پارادوكسيكال، در . روز، اول دي است؛ روزي براي سكون و سرما؛ تاريكي و حبس
طـاهره در تاكتيـك   . كشاند خوردگي مي اي را به ناكامي و شكست روزمره، هر سوژه زندگي

او روز اولِ دي را براي بيرون جهيـدن  . دچار تناقض شده است) زعم دوسرتيو به(مقاومتش 
هـا   رابطـه . »بايد ايمان بيـاوريم بـه آغـاز فصـل سـرد     «انتخاب كرد، اما متوجه آن نبود كه 

حـال   زدگـي و درعـين   خواني بود كه در سرماي زمستان دچار يـخ  اند و او مرغ خوش تاريك
بود؛ روايتي كه براي همة زنان طبقـة متوسـط شـهري بانـگ آشـنايي       تابي پريدن شده  بي
الية ضمني زيست روزمرة اين زنان همواره با پارادوكس و . شود زند، از بس كه تكرار مي مي

طـور كامـل و نهـايي بـه رهـايي و آزادي       ه آيد كه تاكتيك مقاومت را ب تناقضي گرفتار مي
زدگـي   افسـون / زدايي افسون«ها دچار توالي  بخش اين سوژه كشاند؛ گويا الهيات رهايي نمي

هـاي   و براي فهـم زنـدگي روزمـرة ايـن سـوژه     ) زعم داريوش شايگان به(شده است » جديد
  .نمود كننده بايد اين الگوي متوالي مذكور را همواره تفسير و تأويل مقاومت

و يا بـا يـك    است كه با يك خأل سوژهناخودآگاه همان فصل از تاريخ «: گويد الكان مي
، 34[» تـوان بازيافـت   اما حقيقت را مـي . همان فصل سانسورشده: است نشان خورده  دروغ
رو، گشايش اين فيلم بر همين واقعيت تلخ و ناكام استوار است كه همـة آن   و ازاين] 24ص

اسـت و فضـاي روزمـرة      و به هوا رفتـه   شده دود شده داده هاي وعده بودن ها و كامل انسجام
اند كـه ديگـر پروبلماتيـك     بندي كرده اي صورت شكسته هاي درهم امروزين را سوژه  زندگي

ماندگارتر  در تعارضي درون  يابند، بلكه درمي ـ مدرنيته تعارض سنتدر   معاصر را نه فرهنگ 
هـا و يـا تـوالي     در رابطـه  ناكـامي / توالي كاميابييا  فقدان/ ميلاند؛ تعارضي بين  دريافته
شود همچون زن همساية طاهره از ظاهر زندگي او ابراز  مي. زدگي جديد افسون/ زدايي افسون

طـور اسـت، امـا     فريب، همچـون طـاهره نيـز، وانمـود كـرد كـه همـين        خرسندي كرد و به
  .و نقاب از چهره برخواهد انداخت خودسانسوري و خودفريبي در جايي خواهد شكست

هـاي   شـده، از ابـژه   اش بازنمايي روز از زندگي گاه طاهره، كه در يك شبانهآضمير ناخود
گـاه   پـو، هـيچ   ، در داستان ادگار آلـن شده نامة ربودهكند كه همچون مفاد  غايبي روايت مي

خوردة روايت  گسيخته و خط سوژة ازهم. است و چه نبوده   مشخص و معلوم نشد كه چه بوده
م تواند چيزي بگويد؛ فقداني كه همة روايـت فـيل   گاه از فقدانش نمي هيچ به همين سادگي

است كه از درون اين زندگي ساكن و مسكوت  طاهره دچار فقداني شده . گردد حول آن مي
اي مسافر و مهاجر مبدل  او به سوژه. ها را پر كند ها و حفره تواند آن چاله نمي. شده گذاشته 



  1392، تابستان 2، شمارة 5نشرية زن در فرهنگ و هنر، دورة    176
 

در خواهد اين احسـاس ناكـاميِ    مي. خواهد ساكش را بردارد و آمادة رفتن شود شده كه مي
انسـان  مارسـل بـه    زعم گابريل را با مهاجرت تسكين بخشد و به بودگي غريبوطن خويش 

مثابة تاكتيكي براي مقاومت نيز، با ناكامي همراه  مبدل شود، اما حتي مهاجرت، بهمسافري 
كند  ها را چنان از درون منقاد مي ماندگاري دارد كه سوژه هژموني درون اعظم دالِ  .شود مي

اي  اي است كه در استخاره شكسته رود و طاهره سوژة درهم دست ميشان از  كه امكان رهايي
براي ديگري، انگار خودش را در قالب آن ديگري جاي داده و در پاسخ به شوهرش، با نگراني 

كند، اما او را باد بـا خـود    طاهره ساكش را باز مي. »جا هستم من همين«گويد  و ترديد، مي
اي بر او وارد آمده كـه ديگـر    كامالً در بند نيست و خدشهاي  خواهد برد، زيرا او ديگر سوژه

  .كردن نيست درمان و تسكينش ماندن و تحمل
ــا تصــاوير و ايماژهــايي كــه از درون زنــدگي روزمــره  ] 3، ص30[اش  ســوژه همــواره ب

اي  گونـه   شـود و هژمـوني ايماژهـا درونـش را بـه      بندي شده مورد خطاب واقـع مـي   صورت
وجوي دالي روانـه   كند كه سوژه در هر تصوير و ايماژي به جست يگسيخته برساخت م ازهم
اي از هستيِ آن  تواند كرد؛ و همواره گوشه تمامي آن دال را معنا نمي گاه به شود كه هيچ مي

سـوژه    ماند؛ و امر ناانديشيده و تاريك را در هستي دال فرو ريخته يا از نظر پنهان باقي مي
ها يا  او، به دنبال هستي خويش، ناگزير به ساحت معاني و دال كند؛ و همواره بازآفريني مي
خورده  اش را خط شود، اما غافل از اينكه ورودش به اين ساحت، هستي حيث نمادين وارد مي

سوژة . شوند اي به معناي ديگر ارجاع داده مي يابند و از معني ها معاني موقت مي دال. كند مي
  شده، سـرگردان  تكه گسيخته و تكه اي معنادار، اما ازهم تياي نامعنا و هس بين هستيناتمام 

به اين پرسش اگزيستانسيل آلبر كامو، نويسـندة فرانسـوي كـه سـوژة      درنتيجه،ماند و  مي
خواهي خوكي كامروا باشي  مي«: كهشود  نزديك ميدهد،  هايش را مورد خطاب قرار مي رمان

  ].208، ص29[» !يا انساني ناكام؟ و
جهـان متفـاوت،    ـ  شده كه در ترديد ميان دو زيست انگارانه  اين وضعيت هستي طاهره دچار

» آزادي«هم براي او متصور نيست، زيـرا دال    گسيختگي است و امكان انتخاب آزادانه دچار ازهم
حال كه به زن همسـايه    در سكانس استخاره براي دختر همسايه، درعين. است  از معنا تهي شده

آميـزي اسـت    ويرانگرش همان امر خدشه  خوبي در اين استخاره آمده، سكوت  گويد چيزهاي مي
  جريان امور بـر طـاهره غلبـه   . سوژة آزادي ديگر در كار نيست. پاشاند مي كه او را از درون از هم 

دار  درآورد و به نقش و پرسوناي زن خانـه  هاي سفر و مهاجرت را از تن به است و بايد لباس كرده 
هــا او را بــه  شــود و ايــن تــوالي دال ز دال اســتخاره بــه دال مانــدن ارجــاع داده مــيا. بــازگردد

رفـت جـز    هرطـرف مـي    بـه  تري فرو خواهد بـرد و او را، كـه    عميق و دربندماندگي   منقادشدگي 
  .كند روزمره رها مي تنهايي، به درون اين وحشت و خشونت زندگي  افزود، به وحشتش نمي

دهـد و   ايي زندگي روزمرة طاهره از دالي به دال ديگر ارجاع مـي ايماژهايي كه در بازنم
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  تعويـق دريـدا، بـه    زعـم ژاك   اندازد و معنا را، بـه  غايبش را به عقب مي نهايي به ابژة  ميل 
بين فضا   رو با تعليق يابد و ازهمين اش دست نمي معنا به انسجام نهايي]. 33، ص4[اندازد  مي

اندازد تا بر  كار مي سوژه همة سعي و تالشش را به . شود اجه ميو سوژه و رابطة ميانشان مو
ها  بودن ارجاع دال  نهايت بودن ايماژها و بي  اين تعليق و تعويقِ معنايي غلبه كند، اما پيچيده

كافكـا، نويسـندة ابـزورد، همـين ارجـاع        فـرانتس . كند معنا مي  هم، او را سرگردان عالم  به
، 18[گيرد  در نظر مي. براي سرنوشت آقاي ك قصر هم را در رمان به  ها براندازانة دال هستي

او را در هزارتوهـاي رسـيدن بـه قصـر      ها تا رسيدن به قصـرْ  و براي پيمودن فاصله] 20ص
اش،  غايب و نهـايي  كردن به ابژة  را به رسيدن و ميل. كند، ولي هرگز آقاي ك سرگردان مي

هاي قصر براي باالرفتن  شمار پله ا در معماي ارجاعات بيكند و او ر كه قصر باشد، كامروا نمي
سرنوشت ناكام طاهره . گرداند هاي تاريك و باريك، معلق و معوق مي ها و گذر از داالن از آن

. دهد وضوح پيش روي قرار مي بودگي را به افتادگي و معلق تعويق  نيز، در پايان فيلم، همين به
روزمره در بنـد شـده، ولـي همـواره در پـي       زندگي  مرجع   نمادين معناهاي  طاهره در نظم

اش را  گسـيخته  اي وارد آورد و سـوژة ازهـم   اي است كه در امر نمادين خلل و خدشه عارضه
  .اندكي التيام و سامان بخشد

، مخاطب امر تكنولوژي، به كمك )ثابت يا متحرك(اي از تصاوير  تماشاي هر تصوير يا مجموعه
اين تأمل لزوماً به معناي تأويل تصوير يـا تصـاوير نيسـت، امـا از آنجـا كـه       . دارد واميرا به تأمل 
. آيـد  شـمار مـي   هاي معنايي آن بـه   اي از افق داللت هاست، لحظه اش وجود مادي دال سرچشمه

پردازي و  ها را موجد خيال اند، تصوير و بازنمايي دال كه پديدارشناسان بحث كرده  سان توان آن مي
ها و انتقال تماشاگر به جهان فانتزي تصوير يـا   حالت از حيات دال ر فانتزي دانست و در اين تفك

 استعاريو  مجازدر آفرينش و بازآفريني فضا، كه در آن رخدادهاي . جهان بالغي متن سخن راند
 هـاي  ، سـكانس ]38، ص23[انجامد  بزرگ در سوژه مي  ديگري تداومِ حضورِ بالمنازعِ گفتمان  به 
ايماژهـا و تصـاويري كـه بـه     . توان مورد توجـه قـرار داد   شماري در فيلم را با اين خوانش مي بي
رو  شـوند و ازهمـين   مبـدل مـي  ) مجاز(و محور همنشيني ) استعاره(هايي بر محور جانشيني  دال

گونة خود  هاي غايبش احساسات فانتزي اش براي ميل به ابژه زيسته ة بندي تجرب طاهره در صورت
اش، به ميانجي  هاي مقاومت و منقادشدگي در زندگي روزمره در قالب فنون بالغي در تاكتيك را

كننـد كـه    هايي را روايت مي كند؛ تصاوير و ايماژهايي كه در خود ابژه سينما، به تصوير مبدل مي
در  اي را ناگاه نشانه شده است، به  حال كه در نخستين برخورد همان دال متعارف و شناخته درعين

  .كند كه همان ابژة غايبش نيز هست فانتزي و خياالت طاهره برمال مي
جـاي اينكـه در    طوري اسـتعاري، بـه     اش را به شده سرايد و احساسات تهييج طاهره شعر مي

ديگر، چراغ لوسـتر   در جايي . كند وجو مي اي عاشقانه شكل دهد، جانشينش در شعر جست رابطه
/ كشاند و يا خـاموش  اش مي خيره را به نگاه   شود و طاهره آن مي تصوير كشيده همچون دالي به 
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هـاي   اي از چـراغ  اش با شـوهرش و اسـتعاره   كند؛ جانشيني براي برف و آغاز آشنايي روشنش مي
كـه   چنـان  كنـد؛ آن  رابطه و پيوندهاي انساني كه طاهره با روشن يا خـاموش بـودنش بـازي مـي    

پيرانـدللو،   لـوئيجي  . آورد طـور ضـمني بـه يـادش مـي       ا بـه بودن دال ارتباطات انساني ر تراژيك
چيزي  زيد و من هيچ است كه او زندگي مرا مي  اينجا كسي«: گويد ايتاليايي، مي  نويس نمايشنامه

روزمـرة درون او   شده است كه بـه زيسـت   پاشيده چيزي در درون سوژة ازهم» .دانم دربارة او نمي
و ] 67، ص19[شـود   غـايبش مواجـه نمـي    واسـطه بـا ابـژة     بخشد، اما سوژه هرگـز بـي   تداوم مي
كند كـه ناخودآگـاهش مخزنـي     اي زيست مي روست كه طاهره در فضاي مجاز و استعاره  ازهمين

سـفري   غايـب بـه    ابـژة   وجوي  جست  است كه او را به بزرگ ديگري  بازنمايانه از زبان و گفتمان 
الية ضمني زندگي روزمـرة زنـاني   . كند بر تنش مي فرستد يا لباس مهاجرت و سفر وار مي اُديسه

اند و همين نكتـه اشـاره بـه     شود كه همواره در پي مهاجرت و صيرورت در اين معنا بازنمايي مي
وار  نيز دارد، كه گويا به دنبال ابژة غـايبي بـه سـفري اديسـه     1380هاي دهة  ها و مهاجرت رفتن

  .خواهند رفت تا آن چيز را به دست آورند
روايـت  . نقشـي اساسـي دارد   ،انسانية شدن پيكرِ خود، در تجرب گير از امكانِ مثله ترس نفس

شـدن،   اختـه ة چيزهـايي چـون انگـار   ... بـدترين چيـز در دنياسـت    همچـون الكان از اين امكان 
] 98، ص34[شدن پيكـر   چاك شدن، چاك شدن، دريده عضو، دررفتگي، چندتكه  شدن، قطع مثله

 يابد كـه  ميگفتماني ة شد اش را برساخت خود هستي ةطاهره در زيست روزمر و از همين منظر،
تـا بـه فريـب و دروغ احسـاس انسـجام و        هـا را بـراي ايـن در اختيـارش قـرار داده      امكـان ة هم

روزمـره طـاهره    آلود در زنـدگي   ادراك و فهم همين وضعيت وهم .بودگي را به او القا نمايد كامل
گسيخته و ناقصِ خود آگـاهي   او به واقعيت ازهم .دهد مقاومت قرار مي ست كه او را در موقعيتا

هرچنـد كـه   ؛ اش را اندكي التيام بخشد پاره غايبي برود تا پيكر پارهة خواهد در پي ابژ يافته و مي
زدني ناكامي ديگري بر او آوار خواهـد شـد و بـاد او را بـا      برهم احساسي ناپايدار است و در چشم

  .خود خواهد برد
پــذيرترين احســاس  كنــد تــا بـه دســترس  اش تقـال مــي  طـاهره در همــين زنــدگي روزمــره 

كند؛ امكاني همچون رابطه برقراركردن با ديگـر فضـاهاي    پارچگي ميل گونة انسجام و يك فانتزي
هـا و   كـردن حفـره    شماري كـه دارد تـا حـداقل بتوانـد بـه پنهـان       شهري يا دوستان اندك زيست
مانـدگار فضـاي گفتمـان     اش بپـردازد، امـا قـدرت درون    بودگي تكه ي و تكهافتادگ غريب هاي  چاله

ــزرگ  كنــد كــه همــواره  زيســتي طــاهره بازتوليــد مــي  هــاي ، خشــونتي را در اليــهديگــري ب
. كنـد  گيـري از خـود مـي    طريقي است كه او را وادار بـه اعتـراف    كردنش به تكه اندركار تكه دست

هـاي دهشـتناكي كـه بـر طـاهره مسـتولي        ا و سـكون هـ  گيـري در سـكوت   اين سازوكار اعتراف
بـودگي، بـا برسـاختن تصـور و      تكـه  كه براي فرار از تكه  چنان كند؛ آن شود، خود را نمايان مي مي

رويـي كـه    منظور پيرمرد همسايه در خانة روبه(در رابطه با ديگري  مجازتوهمي از قاعدة بالغي 
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زنـد تـا، پـيش از     يانـت، دسـت بـه اعتـراف مـي     و انگـاره خ ) كنـد  اش زندگي مـي  به همراه گربه
پـارچگي را در معـرض قضـاوت     اش، تصوري از انسجام و يـك  بودگي هاي سوژه سربرآوردن حفره

زمينـه، روبرتـو روسـيليني، كـارگردان ايتاليـايي،       در همـين  . قرار دهد بزرگ ديگري خيرة   نگاه
خردكـردن شخصـيت    خشونت. شده معنايي خشن  طرز بسيار بي  جهان اين روزها به«: گويد مي
خـاطر هرچيـزي از آدم يـك اعتـراف      هاست، فروكاستنِ فرد به وضعيتي است كه در آن بـه   آدم

گيري منظوري داشتند، باز يك چيـزي بـود، امـا اگـر همـة       اگر از اين اعتراف. خواهند كامل مي
، 15[» كـنم  ا نمـي جز خشونت، اسم ديگري بـراي آن پيـد    چران بود، به ها زير سر يك چشم اين
قـرار  ] 5، ص15[ژيـژك،   زعـم اسـالوي   اي، بـه  طاهره در معرض خشونت زندگي روزمـره ]. 2ص
كـه سـوژه را از    چنـان  كنـد؛ آن  ها خود را بازتوليد مي سوژه هاي زيرين زيست گيرد كه در اليه مي

روزمـرة  و اين دقيقاً همان بازنمـايي فضـاي زنـدگي    . هم خواهد گسيخت و از هم خواهد پاشاند
حـال كـه امكـان حضـور در جامعـه را بيشـتر بـه دسـت          است كـه درعـين   1380زنان در دهة 

شـوند و همـواره، در پـي     آورند، به همان ميزان دچـار استيضـاح و مـورد خطـاب واقـع مـي       مي
آيند و ايـن مسـئله بـه امـري پروبلماتيـك       كردن دچار مي ها، به اعتراف نمودن سوءتفاهم برطرف

  .گردد هاي ايراني مبدل مي خانواده در فرهنگ زيستي
، سـانس  ژوئـي ، و ]2، ص11[بودريـار   زعـم ژان  ، بـه اغواگريبارت،  زعم روالن  ، بهمتن لذت 

يازيـدن بـه    تواند همان لحظه و رخدادي باشد كـه سـوژه را بـراي دسـت     الكان، مي زعم ژاك  به
كند به چيزي  ورزي مبدل كند؛ چون تصور مي براي ميل اي رانهبه ، همواره »بودن كامل«خاطره 

بـراي  . رود زبـان از كـف مـي    اين سرور بـا ورود بـه   . در انتها خواهد رسيد كه ميلش را ارضا كند
]. 230، ص34[» سـانس ممنـوع اسـت    ژوئي«كند، به قول الكان،  نفسه تكلم مي هركسي كه في

شـوند كـه امكـان     بندي مي اي مفصل سوژه  رو هم هست كه هر سه مفهوم فوق با هستي ازهمين
  .باشند را در خود نداشته  بزرگ  ديگري    فرارفتن از گفتمان

وجوي لذت و كيفـي   جست كند كه به  ، سوژة ناكام طاهره آرزو مي1در همين بافتار فرهنگي
نمادين را   مرا بيابد؛ تا از درها و ديوارهاي متن و بستر متن خروج كند و نظ  روان شود كه توان آن

دنبال ايماژها و تصـاويري    اي همچون طاهره به هاي بحراني و از هم پاشيده سوژه. بشكند در هم 
كار آيد،  بخش به  مثابة امري آرامش  شان به پاشيده خيره را براي ذهنيت ازهم  روند كه لذت نگاه مي

دهد و او همچنان  ي را به طاهره نميا چنين اجازه و اراده ، اينقضيبزعم الكان  اعظم، يا به اما دال 
زعـم او   زند كه به اي براي دختر نوعروس همسايه مي تري استخاره با سرافكندگي و ناكامي بزرگ

شـود كـه راه را بـر سـرزدن و      اعظمي مـي   خوبي در درونش است و او منقاد همان دال چيزهاي 
و همـين لحظـة شـكاف بـزرگ و     غايب در ناخودآگاهش سد كرده اسـت،   هاي  تابي براي ابژه بي

  .شود هاي پيشين تكرار مي بودگي طاهره است كه همچون مرتبه خوردگيِ عميق سوژه خط
                                                        

1. cultural context 
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  گيري نتيجه
  1وزد همين سادگي؛ باد هرجا كه بخواهد مي به
شدن بـا مـدلول و نـاتواني روايـت در      ناتواني دال در يكي«: گويد استوارت مي گونه كه سوزان  آن

هــا در  معنـايي بــا موضـوع خـويش و سـرانجام نــاتواني انـواع مختلـف رسـانه       برقـراري وحـدت   
اصـل،   اي بـراي بازيـابي    جايگزيني ارتباط مستقيم انساني، همه و همه، منجر به ميـل گسـترده  

، 26[» دهنـدة آرزوي نوسـتالژيك هسـتند    شوند كه اجزاي تشكيل طبيعت، و تجربة مستقيم مي
ده، هر دو، به دنبال بيان كامل و منسـجم همـان چيـز و ابـژة     ش  اين فيلم و تحليل ارائه]. 56ص

هـاي   هـا و كوشـش   كردن آن بود، اما همة تـالش  غايبي هستند كه اين مقاله هم در پي تئوريزه
جايي ره نبرد و نخواهد برد؛ اينكه دقيقاً طاهره به دنبال چه ابژة خاصـي بـود، همـواره     نظري به 

مسـلط    هاي فيلم آمـد، گفتمـان   گونه كه در تحليل همان. اندم هاي نظري ناكام مي در اين تالش
كننـد تـا امكـان     اي برسـاخت مـي   هـاي معرفتـي   ها را درون گـزاره  ، همواره سوژهبزرگ ديگري 

طلبيـدن را بـا ناكـامي مواجـه       ببرند و هرگونه رهـايي   هرگونه چالش و خدشه را در خود از بين
كـردن در برابـر هژمـوني      همـواره در پـي مقاومـت   ) انخصوص زن به(اي  حاشيه  هاي هويت. كنند 

هـاي ناخودآگاهشـان ميـل كننـد؛      غايـب در اليـه   هـاي   سوي ابـژه   اند تا بتوانند اندكي به مسلط
گريـزد و دربركشـيدنش را بـا ناكـامي و فقـدان       غايبي كه هميشـه از فراچنگشـان مـي    هاي  ابژه

نجام مقاومت و آرزوي رهـايي طـاهره چيـزي    نيز سرا به همين سادگيدر فيلم . كنند برگزار مي
بـاد هرجـا كـه بخواهـد     هـاي فـيلم،    جز ناكامي و منقادشدن مجدد نبود و در همـة سـكانس  

شود مقاومـت كـرد و مقاومـت طـاهره نيـز در مقابـلِ        ؛ باد و طوفاني كه در مقابلش نميوزد مي
ودآگـاهش نيـز رخنـه    هـاي ناخ  ، كـه در اليـه  مردسـاالرانه مسـلط   معرفتي گفتمـان   هاي  گزاره

گسـيخته   هـاي ازهـم   شود و انگار هيچ امكـان رهـايي بـراي سـوژه     مي  اند، با شكست همراه كرده 
شـود   هـاي اقليـت، را مـي    متصور نيست كه به همين سادگي سوژهايي از اين دست، چون گروه

 هاي ضمني زيسـت خـود واقـف شـده     سرجاي خود نشاند؛ حتي اگر زنان به وجوه انساني و اليه
قـدر بـاال و    اي همچنـان آن  هاي مسلط در چنين جامعه توان گفت كه قدرت گزاره باشند هم مي

و اينجا چهرة مغموم زنـي كـه   . ها ندهد ها و مقاومت فربه است كه امكان رهايي را به اين پريدن
همـه مقاومـت همچنـان سرشكسـته و منقـاد دارد زنـدگي روزمـرة خـود را سـپري           از پس اين

  .سينما قابل بازنمايي است امر تكنولوژيترين چيزي است كه به ميانجي  انكند، نماي مي

                                                        
  عنوان فيلمي از روبر برسون. 1
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