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چکیده
کتاب پدیدارشناســی روح، بخشــی را به دیالکتیک  گ ئ ورگ وی ل ه ل م ف ری دری ش هگل فیلســوف آلمانی)۱8۳۱-۱770 میالدی( در 
کوچک ترین واحد تجمع انســانی در تاریخ تطور روح مطلق  خدایگان و بنده اختصاص داده و به روابط قدرت بین دو فرد در 
که از پیروان جدید زیگموند فروید در روانکاوی  که در قرن بیســتم میالدی بر شــکل گیری اندیشــه های ژک لکان  پرداخته بود 
که او مفهوم میل به موضع مورد شناسایی) ابژه( در نزد فاعل شناسایی)سوژه( را با  گذاشت؛ به نحوی  در آن هنگام بود، تأثیر 
کرد. بر این اســاس، دیالکتیک قدرت در هر رابطه دو طرفه ای از جمله رابطه  مفاهیم خدایگان و بنده مورد نظر هگل ترکیب 
میــان زن و مــرد برقــرار اســت. این پژوهش بــه طریق تفســیری-تحلیلی، روابط دیالکتیکــی میان زوج های زن و مــرد در فیلم 
کرده  گذشته)۱۳۹۲( ساخته اصغر فرهادی را به عنوان نمونه ای مطالعاتی از افراد طبقه متوسط جامعه ای چند ملیتی بررسی 
کتابخانه ای و مشاهده فیلم بوده و اطالعات با رویکرد روان کاوانه تحلیل شده  است. جمع آوری اطالعات با استفاده از منابع 
که وضعیت قرارگیری شــخصیت های زن و مرد در دو جایگاه خدایگانی یا بندگی  اســت. نتایج به دســت آمده نشــان می دهد 
در فیلم گذشته به جایگاه اجتماعی افراد وابسته است و پدیده مهاجرت بر جایگاه آنان در این دیالکتیک تأثیر بسزایی دارد.
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کشــور  که در  فیلــم گذشــته )۱۳۹۲( اثــری از اصغــر فرهادی اســت 
فرانســه ساخته شده و به مســائل افراد وابسته به یک خانواده چند 
گرفته است، می پردازد. مرد  گلوبالیســم۱ شــکل  که در جریان  ملیتی 
ایرانــی )احمــد( بــه دعــوت همســر فرانســوی-آرژانتینی۲اش )ماری( 
برای انجام مراحل قانونی طالق به فرانسه می رود و متوجه می شود 
در این مدت ماری با یک مرد فرانســوی الجزایری تبار )ســمیر( آشــنا 
شــده اســت و بــا او زندگــی می کنــد. مــاری از احمــد می خواهــد برای 
کمــک بــه رفــع اختالف بــا دخترش )لوســی( مدتــی نزد آن هــا بماند. 
که از پیــش به احمــد دارد بــه او می گوید  لوســی بــه دلیــل اعتمــادی 
اختالفــش بــا مــادر بــه خاطــر رابطه مادر با ســمیر اســت. لوســی این 
رابطه را علت اقدام به خودکشی زن فرانسوی سمیر )سلین( می داند 
که او ایمیل های سمیر و مادرش را روز قبل  و بعد مشــخص می شــود 

از اقدام به خودکشــی ســلین برای او فرســتاده اســت و معتقد اســت 
کرده اســت و به  کــه ســلین بعــد از خواندن آن ها اقدام به خودکشــی 

همین دلیل لوسی خود را در این واقعه مقصر می داند.
کل ماجــرا حول محــور او حادث  کــه  شــخصیت اصلــی ایــن فیلم 
کــه در دو زمــان  می شــود، مــاری، زنــی فرانســوی-آرژانتینی اســت 
کــرده اســت. او بــه دلیــل همیــن  مختلــف بــا دو مــرد مهاجــر ازدواج 
اصالــت دوگانــه، خود را نســبت به افــراد مهاجر برتر می داند و اساســًا 
علــت انتخــاب این افــراد توســط او همیــن برتری طلبی اســت. البته 
جایــگاه او از نظــر خدایگانی یا بندگــی در رابطه با احمد با جایگاهش 
ح  کــه در ادامــه و پــس از شــر در رابطــه بــا ســمیر، تفــاوت بســیار دارد 
کــدام به صــورت مجزا و  کلیــات و چارچــوب نظــری پژوهــش، بــه هــر 

همین طور به رابطه سمیر و سلین پرداخته خواهد شد.

پیشینه پژوهش

کشــور مــا، متــون پژوهشــی محــدودی بــه بررســی دیالکتیک  در 
کــه عناویــن  خدایــگان و بنــده در آثــار فرهنگــی و ادبــی پرداخته انــد 
آزاده  پایان نامــه  اســت:  ح  ایــن شــر بــه  آن هــا  و خالصــه مهم تریــن 
جوهــری )۱۳۹۱( بــه راهنمایــی رضــا دیــداری با عنــوان تأثیر فلســفه 
گــودو،  گزیستانسیالیســم بکــت در نمایش نامــه در انتظــار  هــگل بــر ا
از طریــق بررســی دیالوگ هــای متــن بــه دیالکتیک خدایــگان و بنده 
بیــن شــخصیت های اصلــی نمایش نامــه پرداختــه اســت. مقالــه ای 
کبری )۱۳۹۱( با عنوان بررسی  نوشــته ســید محمد مرندی و فاطمه ا
دیالکتیــک خدایــگان و بنده هگل در مرگ یزدگــرد اثر بهرام بیضایی 
کــه بــر اســاس آن، دیالکتیــک در هر  و ســارداناپولس اثــر لــرد بایــرون 
دو اثــر مــورد تحلیــل وجــود دارد، لیکــن بــه دلیــل ضعــف خدایگان، 
کــه در   میــان دو طــرف دیالکتیــک، نبــردی شــکل می گیــرد 

ً
مجــددا

نتیجه آن موقعیت دیالکتیکی نابود می شــود، چون یکی از دو طرف 
جــان می بــازد. پایان نامــه دیگــری نوشــته مونــا فرمانبــر )۱۳۹۲( بــه 
راهنمایــی حمیدرضا افشــار با عنوان تغییر جایــگاه خدایگان و بنده 
در نمایشــنامه های برشــت و تأثیــر آن بــر ســاختار اپیــک، به بررســی 
رونــد دگرگونــی دیالکتیــک خدایگان و بنــده در دوره های سیاســی و 
اجتماعــی و تأثیــر این دگرگونی بر شــکل گیری ســاختار دیالکتیک آثار 

برشت پرداخته است. 
بــا عنــوان   همچنیــن نگارنــدگان مقالــه پیــش رو در پایان نامــه 
بــر  فرهــادی  اصغــر  فیلم هــای  در  شــخصیت ها  روان کاوانــه  تحلیــل 
اســاس دیالکتیک خدایگان و بنده از هگل، با رویکردی روان کاوانه، 
کرده انــد؛ نگارندگان  تعــدادی از فیلم هــای اصغــر فرهادی را بررســی 
مقالــه دیگــری )۱۳۹6( با عنــوان تحلیــل روان کاوانه شــخصیت های 
فیلــم دربــاره الی)۱۳87( بر اســاس دیالکتیــک خدایــگان و بنده، در 

مجله علمی و پژوهشی زن در فرهنگ و هنر به چاپ رسانده اند. 

روش تحقیق

از منابــع  بــا بهره گیــری  ایــن پژوهــش، جمــع آوری اطالعــات  در 
کتابخانــه ای و مشــاهده فیلــم بــوده و در مرحلــه تجزیــه  نوشــتاری 
و تحلیــل داده هــا، روابــط بیــن شــخصیت های زن و مــرد در فیلم به 
روش تفســیر روان کاوانه با نظریه دیالکتیک خدایگان و بنده تطبیق 
داده شــده اســت. داده هــای مورد نیــاز برای تجزیــه و تحلیل به طور 
کــردار شــخصیت های فیلــم انتخاب شــده  گفتــار و  هدفمنــد از بیــن 
کردار این شخصیت ها  گفتار یا  که به صورت رمز در  است و اطالعاتی 
نهفته اســت، به شــیوه روان کاوانه رمزگشــایی و تفسیر شده است. با 
گی های خاص رســانه فیلم، بنا به ضــرورت در مواردی  توجــه بــه ویژ
کنــش خاصی توســط شــخصیت از طریق   گفتــار یا  بــه دلیــل نبــودن 
گی های  کید بر ویژ که توســط فیلمســاز برای تأ تدقیق در میزانســنی 
شــخصیت و یــا رابطــه بیــن دو شــخصیت انتخــاب شــده، اطالعــات 

بازیابی شده است. 

چارچوب نظری

کتــاب  از  مهمــی  بســیار  بخــش  بنــده،  و  خدایــگان  دیالکتیــک 
گاهــی  پدیدارشناســی روح نوشــته هــگل اســت. به زعــم هــگل، هــر آ
در ابتــدا و در مرتبــه یقیــن حســی، معطــوف به خویش اســت. یقین 
کل آنچه از این  کم مایه ترین حقیقت اســت.  حســی »انتزاعی ترین و 
حقیقــت برمی آیــد، ایــن اســت: ایــن، هســت؛ و حقیقت ایــن یقین، 
گاهی نیز به نوبه خود  فقط دربردارنده بود امر است. از سوی دیگر، آ
گاهی، من  در چنیــن یقینــی فقــط به عنــوان من محــض هســت... آ
ک  اســت نه چیزی بیشــتر« )هــگل، ۱۳۹0، ۱۵8(. در مرتبــه بعد )ادرا
گاهی برای  گاهــی بــه بیرون از خود جذب می شــود. ایــن آ و فهــم(، آ
شــناخت خــود و بــرای تعالــی یافتــن به مرتبــه عقل، بــه فرد یــا افراد 
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ح وضعیت  گاهی، به شر دیگری نیازمند است. هگل در بخش خودآ
انســان در زندگــی اجتماعی می پــردازد. به اعتقاد هــگل، دیالکتیک 
که بعد از آن،  خدایــگان و بنــده، مرحله ای از زندگی اجتماعی اســت 

گاهی می رود.  ذهن بشر به سمت خودآ
گاهی اســت. او از خویشــتن و از واقعیت  »انســان )موجود( خودآ
گاه اســت و فــرق اساســی او از حیوان  و شایســتگی انســانی خویــش آ
کــه از مرتبــه احســاس ســاده خــود فراتــر نمــی رود در همیــن اســت. 
که »نخســت« بــار »من«  گاه می شــود  انســان هنگامــی از خویشــتن آ
می گویــد« )پرانتــز از محقــق( )کــوژو، ۱۳87، ۲۵(. موجودیــت یافتــن 
فــرد به عنــوان فــردی مســتقل و شــکل گیری »مــن« زمانــی ممکــن 
که به چیزی میل می ورزد. »در میل و به وسیله میل و بهتر  می شود 
که انســان خود را موجودیت می بخشد  بگوییم به عنوان میل اســت 
و به عنــوان مــن، به عنــوان منــی ذاتــًا متفــاوت از جز من... بــر خود و 
دیگران آشــکار می کند« )همان، ۲6(. هستی انسان نسبت به میل، 
پیشــینی اســت و بدون هستی، دســتیابی به میل و در نتیجه تعالی 
گاهی ممکن نیســت. اما این هســتی و حتی این میل،  فــرد به خودآ
کار  گاهــی نیســت. میل انســان را بــه  کافــی رســیدن بــه خودآ شــرط 
کــه زاییــده میل اســت هدفش برآوردن میل اســت؛  وامــی دارد. »کار 
کم  کردن و دســت  ولی نمی تواند میل را برآورد مگر از راه نفی و نابود 
که  که موضوع میل اســت« )همان، ۲7(. این  کــردن چیزی  دگرگــون 
گر  انســان به چه چیزی میل دارد، بر ســاخت »من« تأثیرگذار است. ا
کار به وجود  که به وســیله  ابژه میل، چیزی طبیعی باشــد، »من« ی 
می آیــد، »مــن« ی طبیعــی خواهــد بــود و »تنهــا می توانــد به عنــوان 
کنــد و هرگز به  احســاس خــود، خویشــتن را بر خــود و دیگران آشــکار 
گاهی دســت  گاهــی نخواهد رســید. پس برای آن که خودآ پایــه خودآ
که از  گیرد. یعنی بر چیزی  دهد میل باید به چیزی غیرطبیعی تعلق 
که از این واقعیت داده فراتر  واقعیــت داده فراتــر رود؛ ولی تنها چیزی 
کند  می رود، همان خود میل است« )همان(. پس انسان باید سعی 
کند؛ چون زمانی میل، انســانی اســت  میــل دیگــری را به خود جلب 
که میل فرد بر میل شخصی دیگر بنا شود. »مثاًل در رابطه زن و مرد، 
میــل جنبــه انســانی نــدارد، مگــر آن که یکــی از ایــن دو، نه تــن بل که 
که میــل را به عنوان میل  کنــد و در پی آن باشــد  میــل دیگــری را آرزو 
کــه قطب میل  کنــد«، یعنی بخواهد  »دارا شــود« یــا »در خــود جذب 
و محبــوب دیگــری واقع شــود« )همان، ۳۱(. انســان باید این میل را 
کند، امــا این میل در هر دو نفر موجود اســت.  بــه طــور قطعی اثبات 
که  »چــون هر یــک از دو موجود برخوردار از چنین میلی آماده اســت 
کار پیش رود، یعنی آماده است  در طلب برآوردن میل خود تا فرجام 
تــا جان خود... را به خطر اندازد تا قدرش از جانب دیگری شــناخته 
شــود... برخــورد آنان جــز نبردی تا پای جــان چیز دیگــر نتواند بود« 
گــر هــر دو طــرف دیالکتیــک تــا پای جــان بر میل  )همــان، ۳4(. امــا ا
خــود اصــرار ورزند، نبرد به مرگ یکــی از آن ها یا هر دوی آن ها در یک 
زمــان می انجامــد و الزم اســت یکــی از طرفیــن از میــل خــود بگذرد و 
کــه میل حریفش  میــل دیگــری را بــرآورد. »زیــرا با مرگ او میــل او نیز 
گیرد تا خصلت انسانی یابد از میان می رود« )همان،  باید بر آن تعلق 
کنــد. یعنی باید  ۳۵(. »او بایــد حریــف خود را به شــیوه جدلــی نابود 

گاهــی او را برایش باقی بگذارد و تنها اســتقالل او را از میان  زندگــی و آ
گاهی تحقق یابد، الزم اســت  که خودآ ببــرد« )همــان، ۵0(. بــرای آن 
دو طرف با دو رفتار متفاوت حضور داشته باشند. »انسان در حالت 
ظهــور خــود، انســان محض و مطلق نیســت. بلکه بــه حکم ضرورت 
و بــه حکــم ذات خــود همیشــه یــا خدایگان اســت یا بنــده« )همان، 
گاهند اما با دو جنبه نابرابر؛ یکی  ۳7(. بنابراین هر دو انســان، خودآ

ج شناخته اند. ج شناس و دیگری ار ار
پس از این شــرح مبســوط از دیالکتیک خدایگان و بنده به عنوان 
چارچوب نظری، الزم اســت توضیح مختصری راجع به علت انتخاب 
گســترش این پژوهش ارائه شــود. چنان که در  رویکرد روان کاوانه برای 
مقاله دیگری با چارچوب نظری مشــابه شــرح داده شد، »ارتباط بین 
مبحــث خدایگان و بنــده و روان کاوی، در ابتدا تأثیرپذیری روان کاوی 
نامــی چون لــکان از این مبحــث اســت. »لــکان... در درس گفتارهای 
ایــن  از  عمیقــًا  و...  می کــرد  شــرکت  کــوژو  الکســاندر  پدیدارشناســی 
درس گفتارهــا تأثیــر پذیرفتــه بــود« و متأثــر از خوانــش وی از هــگل، 
کــرد«  دیالکتیــک خدایــگان و بنــده را در نظریــه روان کاوی اش وارد 
کارن هورنای نیز معتقد بود »رابطه  )شیخ مهدی و هنرخواه، ۱۳۹6(. 
مرد و زن، رابطه ارباب و بنده است؛ ارباب به اربابی خود نمی اندیشد، 
امــا بنده هرگز آن را فراموش نمی کند« )هورنای، ۱۳۹۲، 78(. بنابراین 
دیالکتیــک خدایــگان و بنــده در روان کاوی، مبحثــی آشــنا اســت. اما 
کرده است، نه مانند رویکرد هورنای،  که این پژوهش اتخاذ  رویکردی 
یک جانبه و بر اســاس رابطه از پیش تعریف شــده مــرد خدایگان و زن 
بنده است و نه مانند رویکرد لکان، این دیالکتیک را در تحلیل فردی 
گرفته است؛ در این پژوهش با تحلیل روان کاوانه شخصیت ها،  کار  به 
چگونگی و علت قرارگیری هر فرد در جایگاه خدایگان یا بنده در رابطه 

بین زوج های فیلم گذشته بررسی شده است. 

تحلیل روان كاوانه روابط دیالکتیکی شخصیت ها

که توانسته بر بیش از یک نفر تسلط یابد.  ماری شخصیتی است 
کار می کنند. او در  که تحت امر او  احمد، لوســی و لئا افرادی هســتند 
گذر زمان نیز توانســته بر افــراد مختلف تفوق یابد و در همه روابطش 
که رابطه  )به جز همســر اول(، طرف غالب رابطه بوده اســت. چیزی 
کلیــت مبرا می کند، تولد دو فرزند اســت.  او بــا همســر اولش را از این 

تصویر 1- ماری.
ماخذ: )عکس نمایی از فیلم در دقیقه 97(
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در ایــن پژوهــش، در رابطــه دیالکتیــک بیــن زن و مــرد، تولــد فرزنــد 
ح می شــود، بنابراین در این  کار زن در جایــگاه بندگی مطر به عنــوان 
کار شایســته، از بندگی  کــه بــه واســطه  رابطــه، مــاری بنــده ای بــوده 
رهیده است. او بعد از ازدواج اولش سه ازدواج ناموفق داشته است. 
لوســی راجع به او می گوید: "از وقتی من به دنیا اومدم ســه بار شــوهر 
کرده... همه اشــون بعد یه مدت می ذارن می رن" )فرهادی، ۱۳۹۳، 
گفتــه لوســی راجع به شــباهت روابط گذشــته  گــر بــه اســتناد  ۵۹0(. ا
ماری )قطع روابط به خواســت طرف مقابــل(، جایگاه ماری و احمد 
که ماری  گیرد، این نتیجه حاصل می شــود  ک قرار  در دیالکتیک مال
در همــه روابــط، طــرف برتر رابطه بوده اســت؛ اما همــه آن افراد )یا با 
ارتقــا از بندگــی و یــا بــا امتنــاع از دوام بندگی( از خدمت به او اســتعفا 
که همه بندگانش  گی در ماری موجب می شــود  کرده انــد. اما چه ویژ
کامل نیســت و  کنند؟ ماری یک فرانســوی  از خدمــت بــه او اســتعفا 
اصالتــی فرانســوی-آرژانتینی دارد و بــه همیــن دلیــل از نظــر جایگاه 
کســب برتــری  اجتماعــی خــود را فــردی ضعیــف می پنــدارد. او بــرای 
که در طول فیلم شاهد  نسبت به یک مرد )با استناد به دو رابطه ای 
گرایش  آن هاییــم(، بــه رابطــه با افــراد مهاجــر )شــهروند درجــه دوم( 
که در فیلــم حضور دارند، در زمان رابطه با  دارد. هــر دو همســر ماری 
کن بوده و  کن بوده اند. احمد در این خانه ســا مــاری در منــزل او ســا
که خودش خانه  بعد به ایران برگشــته اســت. ســمیر نیز با وجود این 
دارد، بــه همراه پســرش )فؤاد( در منزل مــاری زندگی می کنند. ماری 
کســب برتــری در رابطه این اقــدام را انجام می دهد.  گاهانــه و برای  آ
گاهــی او بــه دلیــل اصالــت دوگانــه اش دچــار ضعــف اســت و با  خودآ
اســکان دادن همســر در منــزل خــود، بــه نوعی خــود را فــردی بومی 
جلــوه می دهــد. پــس در واقــع چون به قــدرت خــود یقین نــدارد، با 
افرادی ضعیف تر از خود وارد نبرد دیالکتیکی می شود و از این طریق 
بــه برتری دســت می یابد. اما ایــن برتری دوام چندانــی ندارد. چون 
پــس از مدتــی، بنده به ضعف خدایگانش پی می برد و به این ترتیب 
از ادامــه خدمــت بــه او ســر بــاز می زنــد. بنابرایــن اطمینــان مــاری از 
کنون نتوانســته  کاهش اســت، چون تا قــدرت و برتــری خود در حال 

هیچ بنده ای را در خدمت و بندگی خود نگه دارد.
بــدون  احمــد  و  داشــته  رابطــه ای  احمــد  بــا  گذشــته  در  مــاری 
که احمد ســعی  کــرده اســت. زمانی  کــه بــه او بگویــد، او را تــرک  ایــن 
می کنــد علــت ایــن موضــوع را توضیح دهد، مــاری مخالفــت می کند 
و می گویــد: »دیگــه نمی خــوام بــه عقــب برگــردم« )فرهــادی، ۱۳۹۳، 
کاوش  که  660(. او تمایلــی به بازخوانی گذشــته نــدارد. از این جهت 
که به ریشه یابی مشــکالت فرد در گذشته  کاوشــی اســت  روان کاوانه، 
کالم را می تــوان به عنــوان نمــادی از مقاومــت  وی می پــردازد، ایــن 
کرد. بنا بــه تعریف فروید،  گاه مــاری در روان کاوی اســتنباط  ناخــودآ
مقاومت بر عدم تمایل ذهن به فراخواندن خاطرات واپس زده شده 
لت می کند و با توجه به اهمیت یادآوری خاطرات  گاهی دال به خودآ
کند یک مقاومت  کار را مختل  که پیشروی  در روان کاوی »هر آن چه 
گاه،  گاه یا ناخودآ اســت« )Evans, 2006, 169(. مــاری به طور خــودآ
بخشــی از خاطرات مربوط به رابطه اش با احمد را واپس زده اســت و 
در مقابل یادآوری آن ها مقاومت دارد. پس به نظر می رســد مکانیزم 

که از آن استفاده می کند، مقاومت است. دفاع روانی اصلی 
کــه در مــورد مــاری توجــه را جلــب می کنــد،  موضــوع مهم تــری 
اهمیــت افراطــی صاحب فرزند شــدن، نزد اوســت. احمــد از او راجع 
گه جدی  به جدی بودن رابطه اش با سمیر می پرسد و او می گوید: »ا
نبــود ازش باردار نمی شــدم« )فرهــادی، ۱۳۹۳، 600( و یا جایی دیگر 
کــه می گوید: »من برات جبران یه شکســت عشــقی  در جــواب ســمیر 
گــه این جــوری بــود من ازت  نیســتم؟« )همــان، 647(، می گویــد: »ا
که صاحب فرزند شــدن  باردار نمی شــدم« )همان(. با این رویکرد او 
را نشــانی دال بــر اهمیت یک رابطــه می داند، ســه ازدواج قبلی او )از 
جملــه ازدواجــش با احمد( روابطــی جدی نبوده اند، چــون فرزندی 
که لوســی و لئا  از آن روابــط حاصــل نشــده اســت و تنها ازدواج اولش 
که از آن فرزندی در آستانه  حاصل آن ازدواج اند و رابطه اش با سمیر 
تولــد اســت، بــرای او روابطــی بااهمیــت هســتند. این توجــه افراطی 
که  مــاری بــه بچه، نتیجه حس غبطه به قضیب اســت. »تنها جایی 
زن بر مرد تفوق می یابد، موقع زایمان و )تجربه( لذت زایمان است« 
)پرانتــز از محقــق( )هورنــای، ۱۳۹۲، 68(. زن با صاحب فرزند شــدن 
که چرا  بر حس غبطه به قضیب فائق می شــود. اما ســوال این اســت 
مــاری از احمــد و دو همســر قبلــی اش صاحــب فرزنــد نشــده اســت؟ 
غبطــه بــه قضیب در یــک زن یا دختر، معــادل برتری پنــداری جنس 
مقابــل اســت. مــاری در رابطــه بــا احمــد در جایــگاه خدایــگان بوده 
اســت، امــا در رابطه با ســمیر، جایگاهش مشــخص نیســت. بدیهی 
که به عنــوان معادل  کــه موضوع برتری پنــداری جنــس مقابل  اســت 
ح شد، در رابطه او با احمد وجود نداشته است  غبطه به قضیب مطر
و بــه همیــن دلیــل ماری نیــازی به صاحب فرزند شــدن بــرای القای 
برتــری خود در مقابل احمد نداشــته اســت. امــا در رابطه جدیدش، 
بــاردار شــده اســت. ایــن بــارداری می تواند بــرای او به عنــوان حکم و 
کند. همین  کسب جایگاهی برابر عمل  سند برتری به مرد و یا الاقل 

موضوع دلیل اصرار ماری برای حفظ این فرزند ناخواسته است.
از طرفــی، در روان کاوی، رابطه ای بین عقده الکترا و صاحب فرزند 
گرفتار عقده الکترا بوده اســت،  کودکــی  که در  شــدن وجــود دارد. زنــی 
بیش از ســایر زنان به بارور شــدن تمایل دارد. عقده الکترا )که معادل 
زنانه عقده ادیپ اســت(، به میل جنســی دختربچه به پدر و متعاقب 
که میل پدر به ســمت  کســی  آن ناهمانندســازی۳ او بــا مــادر به عنوان 
کودکی، عقده الکترا  اوســت، داللت می کند. به نظر می رســد ماری در 
کــرده اســت. او بــا وجود داشــتن دو فرزند، همچنــان تمایل  را تجربــه 
که بین صاحــب فرزند شــدن و عقده الکترا  بــه بــاروری دارد. ارتباطــی 
کننده میل جنســی  که زایمان تا حدی ارضا  وجود دارد، چنین اســت 
گســترده بــا جنس مقابل  گویی روابط  بــه محــارم و عقده الکتراســت. 
گرفتــار عقده  کودکــی زن  )کــه معمــواًل جایگزینــی بــرای والد محبــوب 
کند و او همچنان درگیر  الکتراست( نتوانسته میل ماری به پدر را ارضا 

این عقده است و به همین دلیل بارداری برایش اهمیتی ویژه دارد.
گــی رفتــاری او، رفتــار  کــه بارزتریــن ویژ احمــد شــخصیتی اســت 
پدرانه اش است. او در رابطه با سایر افراد به خصوص لوسی و ماری، 
رفتــاری پدرانــه دارد. لوســی بزرگ تریــن رازش را )که حتــی از مادرش 
کــرده اســت( بــا او در میــان می گــذارد. در رابطــه با مــاری نیز  پنهــان 
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رفتــار احمــد عــالوه بــر بندگــی، وجهــی از پــدر بــودن دارد. از دیالوگ 
که ادای آدم خوبــا رو درمیاری و  کــه می گوید: »متنفــرم از این  مــاری 
می خوای چیــز یادم بدی« )فرهادی، ۱۳۹۳، 64۲(، چنین برمی آید 
ح  که آموزش های پدرانه، رفتاری پرتکرار نزد احمد است. پیش تر شر
که در رابطه میان احمد و ماری، احمد در جایگاه فرودست  داده شد 
قرار دارد. رفتار احمد از بدو ورود، بیانگر این موضوع است. به عنوان 
ک  که مــاری در حال رانندگی اســت، احمد شیشــه را پا مثــال زمانــی 
که  می کنــد و یــا در خانه، موهای ماری را سشــوار می کشــد، یــا زمانی 
کــرده اســت، به او  متوجــه می شــود مــاری دیوارهــای خانــه را رنــگ 
می گویــد: »می ذاشــتی من می اومدم... خودم بــرات رنگ می کردم« 
)همــان، ۵74(. جایــگاه فرودســت احمــد در مقابــل مــاری بــا رفتــار 
که پــدر عمومــًا در ذهن افــراد، در جایگاهی  پدرانــه او )بــه ایــن دلیل 
فرادســت قــرار دارد( تناقــض دارد. ایــن تناقــض در گذشــته موجــب 
که در ماه های آخر رابطه با ماری  افســردگی او شده اســت؛ به طوری 

به خودکشی فکر می کرده و در آخر مجبور به ترک رابطه شده است.
رفتــار پدرانــه احمــد می توانــد بیانگــر عقده ادیــپ در او باشــد. او 
گرفتــار عقــده ادیــپ بــوده و چــون نتوانســته در تصاحب  کودکــی  در 
کند  کرده اســت با پدر همانندســازی  مادر بر پدر چیره شــود، ســعی 
که  و ایــن منــش پدرانه بخشــی از رفتار او شــده اســت. نکتــه دیگری 
احتمال وجود عقده ادیپ در احمد را تشــدید می کند، عدم پذیرش 
که او ماری را ترک  که چهار ســال از زمانی  رقیب اســت. با وجود این 
کــه از طریق فؤاد به رابطه ماری با ســمیر پی  کــرده، می گــذرد؛ زمانی 
کــه فــؤاد به او  کنشــی افراطــی بــروز می دهــد. بعــد از ایــن  می بــرد، وا
کــه به همراه پــدرش در منزل ماری زندگــی می کنند، احمد  می گویــد 
به سرعت وسایلش را جمع می کند و آماده رفتن می شود. علت این 
کــه او پذیرش حضور مردی دیگر در زندگی همســر ســابقش را ندارد، 
غریــزه انحصارطلبی اســت. »غریزه انحصارطلبی در مــردان قوی تر و 
تحمیلی اســت... )چون( پســر در زمان شیرخوارگی حس یکی شدن 
کرده اســت« )هورنای، ۱۳۹۲، ۱07(.  این روند تا  با معشــوق را تجربه 
که احمد به شکل گیری رابطه ای جدی بین ماری  جایی ادامه دارد 
ح شــدن موضوع بــارداری ماری از  و ســمیر، بــه خصوص بعــد از مطر
ســمیر، اذعــان می یابــد؛ از آن پــس او ســعی می کنــد به نفع ســمیر از 

ماری فاصله بگیرد.
کمرنگش در  که علی رغم حضور فیزیکی  ســلین شخصیتی اســت 

که  گی روانی مهمی  فیلم، مرکز اصلی بحران محســوب می شــود. ویژ
دیگر شــخصیت های فیلم به او نســبت می دهند، افســردگی اســت. 
مــاری دربــاره او می گویــد: »اون از ســر زایمانــش افســردگی داشــت« 
که اختالل نســبتًا  )فرهــادی، ۱۳۹۳، 6۱7(. افســردگی بعــد از زایمان 
شــایعی بین زن هاســت، ممکن است افکار خودکشــی و یا دیگرکشی 
)قتل نوزاد( را به وجود بیاورد؛ اما این اختاللی موقت اســت و مدتی 
که نخســتین اقدام  بعــد از زایمــان بهبود می یابد. پس ممکن اســت 
ســلین به خودکشــی )زمان نه ماهگــی فرزندش( به افســردگی بعد از 
زایمــان مرتبــط باشــد، اما اقــدام به خودکشــی اخیــر او و اساســًا نوع 
افســردگی اش، ارتباطی به افســردگی بعد از زایمان نــدارد. اما به نظر 
می رسد زایمان او یکی از زمینه های بروز مشکالت عصبی اش باشد. 
ج از  گاهی ســلین از رابطه خار گفته هــای ســمیر حول موضوع آ از 
که در این رابطه سمیر بنده و سلین  ازدواج خودش، چنین برمی آید 
خدایگان بوده اند. ســمیر راجع به دیدگاه ســلین نسبت به وفاداری 
کســی  کاش نگــران بود با  خــود می گویــد: »کاشــکی شــک داشــت... 
هســتم... نیســتم... این جــوری الاقــل فکــر می کردم بــراش اهمیت 
که  دارم« )همــان، 648(. در رابطــه خدایگان و بنده، طبیعی اســت 
خدایــگان نســبت به حال بنده بی توجه باشــد و صرفــًا از خدمات او 
بهــره ببــرد. بین شــخصیت های اصلی فیلم، فقط ســلین فرانســوی 
کــه خدایگانــی اش در رابطــه دیالکتیکی  کســی اســت  اســت و او تنها 
که عمل  که بعد از تجربه زایمان  قطعی است. اما او خدایگانی است 
زن در جایــگاه بندگــی اســت، خدایگانی اش متزلزل شــده اســت. در 
دیالکتیــک خدایــگان و بنــده، عمــل زایمــان از دیــد زن خدمتــی بــه 
که باعث ارتقای زن از مرتبه بندگی می شــود، اما  مرد تلقی می شــود 
کسب نکرده و افسردگی او بعد  که خدایگان است، این ارتقا را  سلین 
از زایمان، دقیقًا به همین دلیل حادث شــده اســت. او عملی انجام 
که شــأن خدایگانی اش را زیر ســؤال برده و او را تا حد یک بنده  داده 
تنزل داده اســت. اما مسئله اساســی تر، میل شخصی سلین به تولد 
گاه به زایش  که زن به طــور ناخــودآ فرزنــد اســت. پیش تر اشــاره شــد 
که از او دریغ شــده مایل اســت. اما  به عنوان جایگزینی برای قضیبی 
زایمــان ســلین نــه تنها حس غبطه بــه قضیب را در او پوشــش نداده 
که توضیح داده شد، به افسردگی و انزجار او از  اســت، بلکه به دلیلی 

خود نیز منجر شده است.
که بیانگر نارضایتی ســلین از صاحب فرزند شــدنش  مســئله دیگر 

تصویر2- احمد.
ماخذ: )عکس نمایی از فیلم در دقیقه 81(

تصویر3- سلین.
ماخذ: )عکس نمایی از فیلم در دقیقه 126(

خوانشــی روان کاوانــه از روابــط ســلطه بین زنــان و مردان در فیلم گذشــته 
)۱۳۹۲( ساخته اصغر فرهادی
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اســت، رابطه بین فؤاد و ســلین است. فؤاد تمایلی به دیدن مادرش 
گه  که در بیمارســتان بســتری اســت، نــدارد و راجع بــه او می گوید: »ا
کنــن می میــره؟... خــب چــرا بــاز نمی کنــن پــس؟«  دســتگاه رو بــاز 
گواهی بر رابطه  )فرهــادی، ۱۳۹۳، 6۳۲(. عــدم تمایل فؤاد بــه مادر، 

عاطفی ضعیف بین آن دو و عدم تمایل سلین به فرزند است.
کسســوار و دکور منزل ســمیر و ســلین مشــخص  عــالوه بــر ایــن از آ
کــه ســلین نقاشــی می کشــیده اســت. روی دیوارهــای خانــه  اســت 
چندیــن تابلــوی نقاشــی قــرار دارد و نیــز ســمیر جعبــه ای پــر از ابــزار 
حرفه ای نقاشــی )که مشخص می کند این وسایل برای فؤاد نیست( 
را خالــی می کنــد تــا عطرهــا را در آن بچیند. ســایر هنرهــا به خصوص 
کنــش تصعیــد شــده میــل بــه آفرینــش  نقاشــی از دیــد روان کاوانــه، 
هســتند و مردهــا چــون توانایــی زایــش یــک موجــود زنــده را ندارند، 
معمواًل در فعالیت های هنری موفق تر از زنان ظاهر می شــوند. بنا بر 
این موضوع و با تکیه به شــغل ســلین، علت نارضایتی او از زایمانش 
مشــخص می شــود. او از تجربــه زایمــان به عنــوان عملــی شــبیه بــه 
آفرینش راضی نبوده است و زایمان نتوانسته میل او به آفرینش را به 
کرده از طریق خلق آثار هنری  کند، بنابراین سعی  کامل تمکین  طور 

به این میل پاسخ دهد.
کنــش نشــان دادن ســلین نســبت بــه عطــر  نکتــه مهــم دیگــر، وا
که ســلین نســبت به  ســمیر اســت. پرســتار بعد از آزمایش چند عطر 
کنشی نشان نداده است، جعبه عطرها را به سمیر می دهد.  آن ها وا
ســمیر بــا جعبــه بــه اتــاق ســلین مــی رود. عطــر خــودش را از جعبــه 
کمی تعلل بیــن آزمایش عطر روی دســت یا  بیــرون مــی آورد و بعــد از 
گردن خود می پاشــد و به ســلین  گــردن خــود، مقــداری از عطــر را بــه 
کنش نشــان داده و  نزدیک می شــود. ســلین نســبت به بوی عطــر وا
قطره اشــکی از چشمش بیرون می آید و بعد دست سمیر را به نشانه 
کنش او نسبت به عطر سمیر و استفاده سمیر  هشیاری می فشارد. وا
گــردن خــود )کــه بــا توجه بــه وضعیت ناهشــیار ســلین،  از عطــر روی 
گردن یا دست،  که اســتفاده از عطر روی  کنشــی نامتعارف است؛ چرا
کاربردی جنســی اعطا  تأثیــر چندانــی روی رایحــه عطر ندارد( به عطر 
می کند. در واقع عطر برای ســلین یک شــیء جنســی تلقی می شود، 
خ می دهــد. »در واژه فتیــش مــا بنا به  نظیــر آن چــه در فتیشیســم4 ر
رســم به اشــیا یا بخشــی از آن ها یا شــاخصه ای عجیب در اشیا اشاره 
که مزیت ارتباط با حســی شــدید داشــته باشند یا عالقه ای  می کنیم 

کننــد« )Krafft-Ebing, 2012, 17(. حافظــه ســلین  عمیــق را بیــدار 
نســبت بــه ایــن شــی )به عنوان شــی ای جنســی و یادآور همســر وی( 

ج می کند.  کنش نشان داده و سلین را از وضعیت ناهشیار خار وا
کــه از بند بندگــی رهیده  ســمیر در رابطــه با ســلین بنــده ای بوده 
است. اما میل به خدایگانی در وی همچنان باقی است. او در مقابل 
که بابت  نعیمــا، رفتاری به شــدت ســلطه جویانه دارد. در صحنه ای 
دادن آدرس ایمیل ســلین به لوســی او را شــماتت می کند، این رفتار 
برتری طلب به شدت بروز می یابد. او نعیما را اخراج می کند و اصاًل به 
عذرخواهی و اعمال بندگی نعیما )همچون بوســیدن دســت ســمیر( 
توجه نمی کند. نعیما و سمیر هر دو اصالتی الجزایری دارند اما نعیما 
مهاجــر غیرقانونــی اســت )بــه ایــن موضــوع در فیلم اشــاره مســتقیم 
می شود و ارتباطی به اطالعات فرافیلم ندارد( و سمیر مهاجر قانونی 
و به عبارتی یک فرانسوی الجزایری تبار است. نعیما به دلیل اقامت 
کارگــر ســمیر، بندگــی در  کشــور فرانســه به عنــوان  غیرقانونــی اش در 
گرفتن یک شهروند غیرقانونی  مقابل او را پذیرفته است. به خدمت 
کار می کند، روحیه ســلطه طلب ســمیر را تمکین  که به صورت ســیاه 
می کند. عالوه بر این بعد از اقدام به خودکشی سلین، سمیر به آزادی 
ویــژه ای دســت یافته اســت. با اقدام به خودکشــی ســلین، ســمیر از 
بندگی هرچند به شــیوه ای غیرمتعارف رهیده است. سمیر به آزادی 
دســت یافته اســت ولی به طور مطلق آزاد نیســت، چــون بندگی اش 
را بــه طــور جدلی رفــع نکرده و با مــرگ تقریبی خدایگانش آزاد شــده 
کمک آن  که به  اســت. اما همین آزادی نســبی به او قدرتی بخشیده 
ســلطه ماری را نپذیرد. رابطه دیالکتیکی ســمیر و ماری همچنان در 

مرحله نبرد است؛ چون هر دو طرف رابطه برتری طلبند.
بــا بازگشــت احمــد بــه فرانســه، رابطــه ســمیر و ماری دچــار خلل 
کنــون بــا مــاری در رابطه اســت، اما احمــد به طور  می شــود. ســمیر ا
قانونی همسر ماری است و نسبت به او در اولویت قرار دارد. سمیر به 
که برای احمد قائل اســت و چون احمد را از خود برتر  دلیــل اولویتــی 
می داند )الاقل از نظر ماری(، ســعی می کند از طریق انطباق هویت۵ 
کــه در نبــود  )همانندســازی/همذات پنداری(  بــا احمــد، جایگاهــی 
کند. »انطبــاق هویت فرآیندی اســت  کرده اســت را حفــظ  کســب  او 
که به موجب آن فرد جنبه یا خصوصیتی را از شخصی دیگر  نفسانی 
گرفته و سعی در انطباق خود با آن دارد« )موللی، ۱۳۹۳، ۱۵8(. چون 
احمــد بــه مشــکالت خانــه رســیدگی می کند، ســمیر ســعی می کند با 
کردن دیوارهای خانه  کند. رنگ  انطباق هویت، این رفتار او را تکرار 
کرده بود را ادامه  که پیش از این ماری به دلیل مچ درد، نیمه کاره رها 
می دهد؛ لوستر خانه را نصب می کند و نسبت به ماری و فرزندانش، 
موضعی پدرگونه اتخاذ می کند، مثاًل ماری را بابت مصرف زیاد سیگار 
کردن لوســی از خانه بیــرون می رود.  شــماتت می کنــد و یــا برای پیدا 
که ســمیر  ایــن اعمــال، اعمالــی پدرانــه و برگرفته از رفتار احمد اســت 
بــا انطبــاق هویت، آن ها را انجام می دهــد. معمواًل انطباق هویت به 
گاه با شــخص محبوب انجام می شود، اما  گاه یا ناخودآ صورت خودآ
کنش به صــورت وارونه عمل می کنــد. به این  در مــورد ســمیر ایــن وا
که شــخص محبوب احمد و ســمیر و در واقع ابژه میل هر دوی  دلیل 
آن ها، یک نفر اســت، بنابراین انطباق هویت ســمیر با احمد )رقیب( 

تصویر4- سمیر.
ماخذ: )عکس نمایی از فیلم در دقیقه 77(
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برای حفظ رابطه با شخص محبوب بروز می یابد.
گاه سمیر به انطباق هویت با احمد،  از طرفی صرف نظر از میل خودآ
گفتــه لوســی عاملــی که باعــث عالقه منــدی ماری به ســمیر شــده،  بــه 
شباهت او با احمد است. لوسی به احمد می گوید: »می دونی چرا رفته 
سراغ اون مرتیکه کثافت؟... چون شبیه تو اه« )فرهادی، ۱۳۹۳، 608(. 
احتمااًل سمیر هم به این شباهت پی برده و به همین دلیل با بازگشت 
کــرده اســت. پــس بــا جذب  احمــد، موضــع خــود را در خطــر احســاس 

ویژگی های احمد، سعی می کند خود را به بدل وی تبدیل کند.
الزم به ذکر اســت توضیحات ارائه شــده بر اســاس انطباق هویت 
ح  گر این انطباق بر اســاس نظریه لکان مطر در نظریه فروید اســت و ا
شــود، مســئله پیچیده تر می شــود. بنا بــه نظر لــکان، انطباق هویت 
ســوژه به دو طریق انجام می شود: انطباق هویت تصویری و انطباق 

هویت نمادین.
که ایگو به وســیله آن  »انطبــاق هویــت، تصویری فرآیندی اســت 
در مرحله آینه ای ایجاد می شود؛ این فرآیند مطلقًا به نظم تصویری 
تعلق دارد. وقتی نوزاِد انســان انعکاســش را در آینه می بیند، خود را 

بــا آن تطبیق می دهد. ســاخت ایگو توســط انطبــاق هویت با چیزی 
که »سوژه را به عنوان  ج )و حتی در تضاد( با ســوژه، چیزی اســت  خار
رقیبــی بــرای خود ســاختار می بخشــد«« )Evans, 2006, 82(. بر این 
گرفته شــود،  گــر احمــد به عنــوان تصویر آینــه ای ســمیر در نظر  مبنــا ا
کامــاًل توجیــه می شــود. تصویــر  احســاس خطــر ســمیر در مقابــل او 
کامل تر؛  که شبیه سوژه است اما به مراتب از او  آینه ای شخصی است 

بنابراین پرخاش سوژه نسبت به آن طبیعی است. 
بر اســاس انطباق هویت نمادیــن، وضعیت متفاوت خواهد بود. 
»انطبــاق هویــت نمادیــن... انطبــاق هویت با پــدر در آخرین مرحله 
عقده ادیپ اســت« )Evans, 2006, 83(. ســوژه ســعی می کند هویت 
خود را با پدر انطباق دهد و بدین طریق وارد نظم نمادین می شود. 
ح  پرداخت به حوزه نظم نمادین در اینجا ضروری نیست و فقط شر
که احمد به واســطه ســن بیش تر، حضور پیشینی اش نسبت به  این 
سمیر و البته رفتار پدرانه ذاتی اش، برای سمیر وجهی از پدر بودن را 
گی، تالش ســمیر برای انطباق هویت نمادین با وی  که این ویژ دارد 

را توجیه می کند.

گی بارز روانیشخصیت مکانیزم دفاع روانیویژ

توجه افراطی به فرزندعقده الکترا / غبطه به قضیبماری

ایفای نقش پدرعقده ادیپ / غریزه انحصارطلبیاحمد

کامل ایگوسمیر انطباق هویتساخت نا

تصعیدافسردگی / غبطه به قضیبسلین

سنتزآنتی تزتز

سمیر
که خدایگانش به خاطر عدم رضایت از او،  بنده ای 

تصمیم به امحای خود می گیرد.

سلین
که با تصمیم به امحای خود، بنده را از  خدایگانی 

بندگی رها می کند.

دیالکتیک به نتیجه رسیده است و بعد با تصمیم 
خدایگان به نابودی خود، بنده از بند بندگی 

رهیده است.

احمد
که بدون اذن خدایگان، بندگی را رها  بنده ای 

کرده، اما هنوز بنده است.

ماری
که پس از بازگشت بنده خاطی، او را از  خدایگانی 

بندگی خلع می کند.

در این دیالکتیک زن خدایگان و مرد بنده 
بوده اند، اما بنده، تاب بندگی را نیاورده و 

خدایگان او را خلع می کند.

ماری/سمیر
دو طرف در حال نبردند.

ماری/سمیر
نبرد دیالکتیکی هنوز ادامه دارد.دو طرف در حال نبردند.

گذشته. جدول 1- تحلیل روان كاوانه شخصیت های فیلم 

گذشته. جدول 2- ساختار دیالکتیک در فیلم 

ح داده شد دیالکتیک خدایگان و بنده، نتیجه میل  چنان که شر
که  کسب تأیید باید ایده ای را  انســانی برای تأیید است. ســوژه برای 
کند. با وجود این، چون دیگری  دربــاره خــود دارد بر دیگری تحمیل 
کار را انجام دهد. به این  نیز میل دارد تأیید شــود، او نیز باید همین 
ترتیــب، بیــن دو نفــر نبردی شــکل می گیرد. ایــن نبرد بایــد نبردی تا 

سرحد مرگ باشد، اما باید قبل از مرگ یکی از مبارزان متوقف شود، 
چــون تأییــد تنها می تواند به وســیله موجودی زنده انجام شــود. به 
که یکی از مبارزان، میل برای  این ترتیب، مبارزه زمانی پایان می یابد 
تأیید شــدن را وانهاده، تســلیم دیگری شــود؛ شکســت خورده، فرد 

کند و به بنده او بدل شود. پیروز را به عنوان خدایگانش تأیید 

خوانشــی روان کاوانــه از روابــط ســلطه بین زنــان و مردان در فیلم گذشــته 
)۱۳۹۲( ساخته اصغر فرهادی
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 در ایــن پژوهش ســعی شــد با تکیه بــه دانــش روان کاوی، روابط 
دیالکتیکــی خدایگانــی و بندگــی بیــن شــخصیت های فیلــم گذشــته 
ســاخته اصغــر فرهادی تحلیل شــود. تجزیــه و تحلیل ایــن روابط به 
روش تفسیری و با رویکرد روان کاوانه انجام شده است. در این راستا 
که  گی روانی هر شــخصیت )به مثابه شــخصی حقیقی(  مهم ترین ویژ
ح داده  زمینه ساز قرارگیری او در جایگاه خدایگانی یا بندگی شده، شر
که عناوین آن در جدول ۱ نوشــته شده است. چگونگی ساختار  شــد 
روابط دیالکتیکی بین شــخصیت های فیلم نیز به صورت خالصه در 
جدول ۲ ارائه شــده اســت. اطالعات مربوط به شخصیت ها از خالل 
کالم هر شــخصیت اســتخراج شــده و به اســتناد این رفتار،  کنش ها و 

علل پذیرش هر یک از جایگاه ها در دیالکتیک تحلیل شده است.
که وضعیت قرارگیری  گرفته می شــود  از بررســی انجام شده نتیجه 

شــخصیت های زن و مــرد در دو جایــگاه خدایگانــی یــا بندگــی در این 
فیلم، بسته به جایگاه و طبقه اجتماعی افراد متفاوت است و مسئله 
مهاجرت تأثیر شگرفی بر جایگاه افراد در دیالکتیک دارد. در رابطه بین 
که خدایگان بوده  ماری و احمد، ماری زنی فرانسوی-آرژانتینی است 
که مهاجر اســت، بنده اوست. در گذشته احمد تاب بندگی را  و احمد 
کرده است، اما به اذن خدایگان مجبور به  نیاورده و خدایگانش را رها 
بازگشت شده تا این بار خدایگان او را از بندگی خلع کند. در رابطه بین 
که  که زنی فرانسوی است خدایگان و سمیر  سلین و سمیر نیز، سلین 
مهاجر اســت، بنده بوده اند و ســلین با اقدام به خودکشــی، بنده را به 
شــیوه غیرجدلی از بندگی رهانیده اســت. در رابطه بین ماری و سمیر 
چــون هر دو طرف قدرت طلبند، هم چنــان درگیر نبردند و نتیجه این 

نبرد تا پایان فیلم نامشخص باقی می ماند.

پی نوشت ها

1  Globalism.
۲  اطالعات مربوط به اصالت شــخصیت ها غالبًا برگرفته از اطالعات فرافیلم 

است.
3  Disidentification.
4  Fetishism.
5  Identification.
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eorg Wilhelm Friedrich Hegel, the German 
philosopher (1770-1831) in his book:   Phe-

nomenology of  the Spirit, (1807) devotes a sec-
tion to the dialectics and the “master “and “slave” 
which  explores the power struggle between two 
individuals in the smallest unit of human accumula-
tion in the history of spiritual evolution. Hegel has 
influenced the formation of the ideas of Jacques 
Lacan, a new follower of Sigmund Freud in psycho-
analysis. Lacan introduced the notion of desire of 
a subject with an object and identification of con-
cepts in regards to the “master” and “servant,” ac-
cording with a combined view with Hegel. In other 
words, desire for confirmation that he/she should 
do with the same manner. Although that confirma-
tion can be implemented only by a living creature, 
a power struggle starts between two people. This 
battle must continue close to death because the in-
dividual can prove that he/she is truly human if only 
they endanger their lives for confirmation, but this 
battle should end near one of the opponent’s death 
since the confirmation can only be done by a living 
creature. The battle ends when one of the oppo-
nents walks away from the desire for confirmation, 
surrenders to the other, and confirms the conqueror 
as his/her “master” and becomes his/her “slave”. 
The dialectic of “master” and “slave” are related to 
psychoanalysis by Karen Horney, Jacques Lacan, 
and other psychoanalysts. Thus, the relationship 
between man and woman are the relationship be-
tween “master” and “slave”. Therefore, the research 
issued in this paper analyzes the dialectical rela-
tions between the couples (male/female) in Asghar 
Farhadi’s Le Passe (2013) movie, which is produced 
in France. This article through psychoanalytic signs 

G has implied in characters’ action and speech and 
with a reference to other psychoanalytic schools. 
Data gathering method in this research is based on 
observation of the film, in which its content is ana-
lyzed through using the interpretative method and 
psychoanalytical approach. Accordingly, the dialec-
tic of power exists in every two-way relationship, in-
cluding the relationship between man and woman. 
This research has, through interpretive-analytical 
research, examined the dialectical relationships 
between couples in Asghar Farhadi’s other films, 
as an example of studies of middle-class multina-
tional community. The results show that the position 
of male and female characters in the two “master” 
positions or “slave” in the previous film depends on 
the social status of individuals and the effect of mi-
gration on their position in this dialectic. This article 
opens a different path to Farhadi’s films. The result 
of this research conveys that the position of male 
and female characters within the category of “mas-
ter” and “slave” in this film is related to people’s so-
cial status, and immigration has an enormous effect 
on people’s position in dialectics. This research is 
conducted based on the relationships between the 
alleged film’s characters as a reflection of real indi-
viduals in society and as an analysis of power rela-
tions between the individuals in European society. 
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