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  انگاری اعتیاد و دیگربودگی: مطالعة فیلم دارکوب از منظر آلوده

*1رزانهدهکردیجاللف  

 چكیده 
( فیلمی به کارگردانی بهروز شعیبی است که تأثیر اعتیاد را در برساخته شدن هویت 6931)دارکوب 

کشد. در طول فیلم، اعتیاد مهسا باعث  فردی و اجتماعی شخصیت اصلی فیلم، مهسا، به تصویر می

جتماعی محسوب کنند و به تحقیر و ای از آلودگی ا شود که اطرافیانش او را فردی انزجارآور و گونه می

رو، شخصیت مهسا و چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی او از دیدگاه  طرد او بپردازند؛ ازاین

انگاری  توان دارای دو سطح از آلوده را می دارکوبانگاری قابل بررسی است. ساختار روایی  آلوده

کند و  اجتماعی داللت می« امر آلودۀ» عنوان دانست؛ سطح نخست، به برساخته شدن شخصیت مهسا به

دهد؛ به همین  گیری آنها را نشان می انگاشته و چگونگی شکل های آلوده سطح دوم، ارتباط او با جمعیت

شناختی و  انگاری روان انگاری، یعنی آلوده دلیل، در این مقاله از تلفیق دو زیرشاخۀ موجود در نظریۀ آلوده

« امر آلوده»عنوان  عنوان آلودگی اجتماعی و معتاد به بررسی ماهیت اعتیاد به اجتماعی، برای  انگاری آلوده

برساخته شدن »، «دیگربودگی امر آلوده»های مشترکِ  شود. این دو زیرشاخه دارای مضمون استفاده می

گیری  هستند. با استفاده از این سه مضمون، چگونگی شکل« سیالیتش در مرزهای سوژه»و « گفتمانی آن

و « انگاشته های آلوده جمعیت»انگاری با تشکیل  و ارتباط این برساختۀ آلوده« امر آلوده»عنوان  معتاد به فرد

ترتیب، روش تحقیق این مقاله روش تحلیل  این شود. به جغرافیای فرهنگی مربوط به آنها بررسی می

ورت بینامتنی با ص های ذکرشده، این مضامین به مضمونی است. همچنین، برای اعتبارسنجی مضمون

تنها عواملی  شود که این سه مضمون نه شوند. در این مقاله مشخص می تجربۀ زیستۀ معتادان مقایسه می

انگاشته و مناطق  های آلوده هستند، بلکه به تشکیل جمعیت« امر آلوده»عنوان  برای برساختن فرد به

 شوند. ای آلوده منجر می حاشیه

 انگاشته، ژولیا کریستوا، ایموجن تایلر های آلوده یتامر آلوده، جمع:کلیدی گانواژ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
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 مقدمه

های اعتیاد بر شخصیت و  ( فیلمی به کارگردانی بهروز شعیبی است که آسیب6931) دارکوب

رو اهمیت دارد که دربارۀ  گذارد. این فیلم، ازاین هویت اجتماعی زنان را به نمایش می

این اعتیاد بر روان، زندگی خانوادگی و هویت  پردازی از زنی معتاد و چگونگی تأثیر شخصیت

شکستۀ  اجتماعی او ساخته شده است. نمود بارز این اعتیاد نیز بر چهرۀ فروریخته و بدن درهم

شکستگی، اگرچه دلسوزی دیگران را  شود. این درهم شخصیت اصلی فیلم، مهسا، مشاهده می

یر اجتماعی او نیز هست. به همین دلیل، انگیزد، دلیل اصلی انزجار آنها از این زن و تحق برمی

 ای از آلودگی اجتماعی است. شکستۀ مهسا و رفتارهای اجتماعی او نمونه بدن درهم

 6انگاری انداز آلوده توان از چشم گونه ترس و انزجار از پیکرِ اجتماعیِ فرد معتاد را می این

ادبی معاصر است که تجربۀ  انگاری رویکردی در مطالعات فرهنگی و نظریۀ تحلیل کرد. آلوده

کند و دالیل آلوده انگاشتن  بررسی می 9«امر آلوده»فرد و اجتماع را هنگام رویارویی با 

(. از دیدگاه 2-5: 9162، 9نماید )آریا های مختلف را در ذهن افراد جامعه مطالعه می پدیده

وسیلۀ  یا اجتماع به افتد که مرزهای هویتی و وجودی فرد انگاری زمانی اتفاق می کلی، آلوده

: 9112، 5و اسمیت 2میر آنچه در حال پوسیدن و گندیدگی است مورد تهدید قرار گیرد )کورس

های مشهودی نظیر زخم چرکین، جسد مرده یا خون باشد، اما  تواند نمونه می« امر آلوده(. »9

هایی  یدز نیز گونهپوستان، دیوانگان و مبتالیان به ا های اجتماعی نظیر رنگین گاهی اوقات گروه

رو، آلوده دانستن یک پدیده،  (. ازاین31: 6331، 1شوند )کراس محسوب می« امر آلوده»از 

امر »(؛ بلکه به این دلیل است که 2: 6399، 7الزاماً به معنای آلودگی ذاتی آن نیست )کریستوا

رسمیت  کند و مرزهای آن را به هویت فردی و اجتماعی یک ساختار را تهدید می« آلوده

 (.21: 9162شناسد )آریا،  نمی

یابی  نگرد و آن را فرایندی برای هویت شناختی می انگاری از دیدگاه روان ژولیا کریستوا به آلوده

انگاری برای  داند. از نظر او، زمانی که دوگانۀ من/دیگری مرز مشخصی ندارد، آلوده سوژه می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. abjection 
2. the abject 

3. Arya 
4. Korsmeyer 
5. Smith 
6. Kraus 
7. Kristeva 
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، 6ورث شود )بیردس دوگانه به کار بسته میمشخص کردن مرز میان من و دیگری و پیکربندی این 

انگاری بپردازد،  شناختی به تبیین آلوده کند با رویکردی روان (. اگرچه کریستوا سعی می31: 9112

  گیری هویت انگاری به شکل ناگزیر ماهیتی اجتماعی نیز دارد. ازآنجاکه آلوده انگاری به آلوده

پردازد، فروکاستن رویکرد کریستوا به  ماعی میاجتماعی افراد و تشکیل و تثبیت روابط اجت

اجتماعی آن غفلت شود   ـ  های فرهنگی شود که از جنبه شناختی باعث می موضوعی صرفاً روان

شناختی  شناختی و جامعه انگاری دارای دو زیرشاخۀ روان (. به همین دلیل، نظریۀ آلوده91)همان: 

 نقش دارند. است که هر دو آنها در تکمیل و تکامل یکدیگر

، اعتیاد مهسا و دیگر دوستان او، آنها را به امری آلوده تبدیل کرده است. دارکوبدر فیلم 

آنها هم از نظر ظاهری پیکری فروشکسته و منزجرکننده دارند و هم از نظر اجتماعی به گروه 

امر »وان عن تنها مهسا به نه دارکوبنابهنجار جامعه )معتادان و بزهکاران( متعلق هستند. در 

ای  عنوان طبقه دیدۀ او نیز به شود، بلکه همراهان آسیب به نمایش گذاشته می« آلوده

ای زجرکشیده و رهاشده  شوند؛ طبقه انگاشته، به تصویر کشیده می شده و آلوده رانده حاشیه به

فرایند  انگاری آنها توسط جامعه سر سازش ندارد و پیوسته آنان را قربانیان این که فیلم با آلوده

امر »عنوان نمادی از  با تمرکز بر زندگی مهسا به دارکوبکند. درواقع، فیلم  محسوب می

انگاری فرد معتاد توسط خانواده و نزدیکان را به تصویر  شناختیِ آلوده های روان ، نشانه«آلوده

شناسی در سطح روان دارکوبحال،  پردازد. بااین انگاری می کشد و به اعتراض به این آلوده می

ماند. این فیلم با به تصویر کشیدن محل زندگی  فرد معتاد و روابط خانوادگی او باقی نمی

گذارد که در فرایند  دیدگان اجتماعی، جمعیتی را به نمایش می مبتالیان به اعتیاد و دیگر آسیب

، اند. به همین دلیل انگاری از فضای عمومی اجتماع طرد شده و به حاشیۀ آن کوچیده آلوده

انگاری،  انگاری، تلفیقی از هر دو زیرشاخۀ آلوده منظر آلوده از دارکوبنگارنده برای بررسی 

دیگربودگی امر »بندد. از این تلفیق سه مضمون  شناختی و اجتماعی، را به کار مییعنی روان

شود. هرکدام  استخراج می« سیالیتش در مرزهای سوژه»و « برساخته شدن گفتمانی آن»، «آلوده

شوند و با  ز این سه مضمون پس از بررسی در فیلم با تجربۀ زیستۀ معتادان قیاس بینامتنی میا

 گردند.  افتد مرتبط می آنچه در جامعه اتفاق می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Beardsworth 
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 . پیشینۀ پژوهش1

دهد که این  انگاری در سینمای غرب نشان می گرفته دربارۀ آلوده های انجام بررسی پژوهش

های جنسیتی، قومیتی و  انگاری سوژۀ غربی از جنبه یندهای آلودهها عموماً به مطالعۀ فرا پژوهش

با عنوان  6توان به کتاب باربارا کرید ها می ترین این پژوهش اند. ازجملۀ مهم نژادی پرداخته

شناسی زنان هیوالوار با استفاده  اشاره کرد که به شخصیت 9کاوی پتیارگان: فیلم، فمینیسم و روان

هایی نظیر  انگاری نخستین کریستوا را در فیلم پردازد و مفهوم آلوده ا میهای کریستو از اندیشه

انگاری و  آلوده(. در پژوهشی دیگر با عنوان 6339کند )کرید،  بررسی می دراکوالو  گیر جن

پردازد و انزوای  می رانندۀ تاکسیو  دیوانه از قفس پرید، گیر جنهای  ، رینا آریا به فیلمبازتاب

(. همچنین، 65: 9162کند )آریا،  ها را با همین نظریه تحلیل می های این فیلم اجتماعی شخصیت

هایی  انگاری در فیلم به بررسی فرایند آلودهانگاری  آلوده تصویردر کتاب خود با عنوان  9تینا چَنتر

ی گیر عنوان فرایندی که در شکل انگاری را به پردازد و آلوده می 2تولد یک ملتو  کازابالنکانظیر 

(. 9119کند )چنتر،  شود، معرفی می های اجتماعی و انزوای بعضی دیگر دخیل می گروه

انگاری دارد و چندان  شناختی آلوده حال، پژوهش چنتر و آریا تأکید فراوانی بر رویکرد روان بااین

 کند. های اجتماعی اشاره نمی به تجربه

انگاری انجام  سی در حوزۀ آلودههایی که تاکنون به زبان فار براین، بررسی پژوهش عالوه

رویکرد برای مطالعۀ آثار ادبی )شعر و رمان(  اند، حاکی از آن است که پژوهشگران از این  گرفته

اند. این در  های کریستوا بسنده کرده اند و برای بررسی این آثار نیز بیشتر به اندیشه بهره گرفته

آلودگی فردی و اجتماعی از نظر پژوهشگران عنوان مصداقی از  حالی است که مطالعۀ اعتیاد به

تنها  دهد نه انگاری نشان می گرفته با رویکرد آلوده های انجام دور مانده است. مطالعۀ پژوهش

انگاری انجام  پژوهشی در حوزۀ سینما و ادبیات، در زبان فارسی و انگلیسی، در زمینۀ آلوده

های  انگاری و اعتیاد در حوزه وضوع آلودهتری نیز که به م های کلی نگرفته است، بلکه پژوهش

شناسی معضل اعتیاد و رو، هدف از این مقاله آسیب دیگر فرهنگ بپردازند، وجود ندارد. ازاین

 انگاری است.برخوردهای اجتماعی با فرد معتاد از منظر آلوده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Barbara Creed 
2. The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis 
3. Tina Chanter 
4. The Birth of a Nation 
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 . چارچوب نظری2

دارد: نخست: حقارت،  انگاری دو معنای عمومی نزدیک به هم در زبان انگلیسی واژۀ آلوده

(. بنابراین، 9: 9119خواری و فرومایگی و دوم: تحقیر و خوار کردن )فرهنگ دانشگاهی وبستر، 

سو، به حالت و موقعیت حقارت و از سوی دیگر به فرایند تحقیر داللت  انگاری، از یک آلوده

دهد؛  نشان میانگاری شرایطی از فرومایگی و بیچارگی را  کند. در معنای نخست، آلوده می

، 6شود )هاپکینز اندازی به او نگریسته می موقعیتی که فرد در آن قرار گرفته است و از چنین چشم

وسیلۀ آن، فرد آنچه را در  کند که به ای داللت می (. مفهوم دوم، بر عملکرد و سائقه995: 9111

 (.9: 9162زند )آریا،  داند، واپس می سطح شخصیت و هویت خود نمی

کند که سوژه میان خود و  ای داللت می انگاری بر فاصله ۀ مطالعات فرهنگی، آلودهدر حوز

سوژه را « منِ»، تمامیت فردی و «امر آلوده»کند. در این رویارویی  داند، ایجاد می آنچه آلوده می

: 9162کند )آریا،  ای برای سوژۀ خود نیز خودداری می کند، اما از تبدیل شدن به ابژه تهدید می

انگاری بیشتر مواقع با تحقیر و انزجار همراه است. انزجاری که  . به همین دلیل، آلوده(2

رو، هر آنچه در متون ادبی و  دهندۀ مقاومت سوژه برای حفظ مرزهای امن خود است. ازاین نشان

شود با  برد یا توسط دیگری تحقیر می فرهنگی در شرایطی از حقارت و فرومایگی به سر می

 انگاری قابل مطالعه است. دهرویکرد آلو

 شناختی انگاری روان . آلوده2-1

انگاری توسط ژولیا کریستوا صورت گرفته است.  شناختی آلوده پردازی دربارۀ جنبۀ روان نظریه

کند. در این  داند که در روند آن، سوژه خود را تعریف می انگاری را فرایندی می کریستوا آلوده

کند و از این گذر  انگارد و طرد می داند، آلوده می ه خود بیگانه میفرایند سوژه آنچه را نسبت ب

(. از نظر کریستوا 25: 9112، 9آفی کند )مک خود ایجاد می« منِ»مرزهایی شکننده و ظریف برای 

گیرد. پیش از زایمان،  انگاری توسط نوزاد و هنگام تولد انجام می نخستین و بارزترین گونۀ آلوده

ر و در یگانگی کامل با او قرار دارد و هنوز سوژه نیست. هنگام زایمان، نوزاد در رحم ماد

ای نیز که  کند که در فرایند تعریف خود قرار گیرد. نخستین پدیده انگاری به کودک کمک می آلوده

(. حس نوزاد به مادر خود 29شود پیکر مادر یا همان خاستگاه نوزاد است )همان:  آلوده انگاشته می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Hopkins 
2. McAfee 
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پنداری/جدایی است. پیش از زایمان نوزاد در شیفتگی و اتحاد کامل با پیکر مادر  ذات همتناقضی از 

باید با پیکر مادر وداع کند. درواقع، نوزاد به این  خود « منِ»برد، اما برای پیدا کردن  خود به سر می

 (.11: 6339، 6تواند از آن رهایی یابد )اولیور انگارد که نمی دلیل پیکر مادرش را آلوده می

شناختی تنفر، انزجار و  های روان کند ریشه ، تالش می9های هراس قدرتکریستوا در کتاب 

زدگی و چگونگی عملکرد آنها را در روان آدمی بررسی کند. از نظر او، سوژه با تجربۀ  دل

 پوشاند و در کامل و پاک جامۀ عمل می« خودِ»انگاری و قرار گرفتن در روند آن به رؤیای  آلوده

انگاری به  (. آلوده25: 6399گیرد )کریستوا،  این فرایند دوگانۀ خود/دیگری )خود/ابژه( شکل می

، 9169انگار میان خود و امر آلوده تمایز قائل شود )تایلر،  شود که سوژۀ آلوده این امر منجر می

استفاده از انگاری تالش سوژه است برای یافتن فردیت خود و سوژه با  ترتیب، آلوده این (. به99

 (. 99: 9112ورث،  کند )بیردس انگاری مرزهای بیرون/درون را تثبیت می آلوده

 انگاریِ اجتماعی . آلوده2-2

های ژاک  خصوص با توجه به اندیشه شناختی خود، به اگرچه ژولیا کریستوا، با رویکرد روان

های  او در پژوهشای بخشید، این مفهوم پیش از  انگاری جان تازه الکان، به مفهوم آلوده

داری را در  ، نقش جامعۀ سرمایه9شناختی مطالعه شده بود. برای مثال، جورج باتای مردم

انگاری  (. از دیدگاه باتای، آلوده677: 9111، 2انگاری فقرا و درماندگان مطالعه کرد )نوئیس آلوده

کشی طبقاتی سرچشمه  شناختی نیز دارد و از بهره شود، بلکه جنبۀ جامعه فقط به فرد مربوط نمی

انگاری خود به  (. خود کریستوا نیز برای بسط نظریۀ آلوده19: 9111، 5گیرد )هگارتی می

ها،  انگاری و نقش آن در مرزبندی سوژه شناختیِ مری داگالس دربارۀ آلوده های مردم پژوهش

شناختی دارای بُعد  بر زمینۀ روان انگاری عالوه رو، آلوده (؛ ازاین1: 6399کند )کریستوا،  تکیه می

 شناختی نیز هست. جامعه

زدگی نسبت به او وقتی در گسترۀ اجتماع و در مقیاس  طبیعی است که تمایز از دیگری و دل

زدگی  انگاری و دل آلوده 1شود. از نظر سارا احمِد کالن بروز یابد، به امری اجتماعی تبدیل می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Oliver 
2. Powers of Horror 
3. George Bataille 
4. Noys 
5. Hegarty 
6. Sara Ahmed 
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که بعضی از  قدرت در جامعه است؛ چنانگیری و تعریف روابط  نهفته در آن، عاملی برای شکل

شوند و در جایگاه اجتماعی  پیکرهای انسانی در مقایسه با بعضی دیگر آلوده انگاشته می

تر  زدگی نسبت به آنچه در موقعیت اجتماعی، پست رو، دل گیرند؛ ... ازاین تری قرار می پایین

انگاری،  . درواقع، از طریق آلودهشود، عاملی است برای تثبیت روابط اجتماعی قدرت انگاشته می

تر از  برد، پست در آن به سر می« امر آلوده»ها و حتی فضاهای اجتماعی که  بعضی از پیکرها، ابژه

 (.93-99: 9112احمد، شوند ) ها دانسته می دیگر مکان

کند و به آن  شناختی بررسی می انگاری را با نگاهی روان از این منظر، اگرچه کریستوا آلوده

اجتماعی ـ  ای است که در ارتباط با بافت فرهنگی انگاری پدیده دهد، آلوده می 6ماهیتی غیرتاریخی

های اجتماعی  های تاریخی و موقعیت رو، ممکن است در بافت کند. ازاین جامعه بروز می

-79: 6335، 9کلینتاک های اجتماعی مختلف آلوده انگاشته شوند )مک ها و نحله گوناگون، گروه

شناختی آنها ریشه دارد، اما  های روان طبیعی است که رفتار کنشگران یک فرهنگ در انگیزه (.79

ای  انگاری پدیده دیگر سخن، آلوده  (. به26: 9112، 9تواند به امری اجتماعی تبدیل شود )باتلر می

 است. 5«نهادینه در فرهنگ»و  2باور تاریخ

 . ساخت نظریه3-2

انگاری کریستوا  در واکنش به نظریۀ آلوده 1را ایموجن تایلر انگاری اجتماعی اصطالح آلوده

انگاری،  شناختی کریستوا دربارۀ آلوده کند. تایلر معتقد است که رویکرد روان مطرح می

حال،  خصوص در دو دهۀ آخر قرن بیستم، تأثیر فراوان بر علوم انسانی و هنر داشته است. بااین به

ه در شرح و تحلیل فرایندهای پویا و زندۀ زیست اجتماعی از نظر تایلر این روش روانکاوان

تأثیری ماندگار نداشته و توجه اندیشمندان علوم اجتماعی را چندان به خود جلب ننموده است 

کریستوایی اگرچه در روانکاوی و « امر آلودۀ»(. تایلر معتقد است که مفهوم 2: 9169)تایلر، 

انگاری  ازاندازه در چارچوب مؤلفۀ مادرانۀ آلوده ه، بیشهای فمینیستی مؤثر و موّلد بود بررسی

 (.35: 9113گرفتار آمده است )تایلر، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. ahistorical 
2. McClintock 

3. Butler 
4. historicist 
5. culturally-situated 
6. Imogen Tyler 
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کند. از  انگاریِ کریستوایی تأکید می به همین دلیل، تایلر بر لزوم چرخش انتقادی در آلوده

قرار  انداز خود را نیز در چشم 6انگاری باید مناسبات اجتماعی و روابط بینافردی نظر او، آلوده

گیری  انگاری اجتماعی خود به مطالعۀ چگونگی شکل دهد. به همین دلیل، تایلر در رویکرد آلوده

کند که  انگاری را بررسی می هایی از آلوده پردازد و فرایندها و شکل روابط قدرت در اجتماع می

 (.29 :9169؛ 31: 9113انجامد )تایلر،  های اجتماعی می زنی بعضی از گروه به طرد و واپس

ازاندازۀ آن با سیاست و تاریخ  حال، مشکل اصلی رویکرد تایلر نیز درآمیختگی بیش بااین

اش نقد جامعۀ نئولیبرال انگلستان با روشِ پژوهشِ  معاصر غرب است، چراکه هدف اصلی

موردی است. درهرحال، هر دوی این رویکردها دارای دو اشتراک عمده هستند. نخست اینکه 

کنند و دوم  شناختی تأکید می از طریق روندهای گفتمانی و زبان« امر آلوده»ن به برساخته شد

و قرارگرفتگی آن در مرز میان سوژه و ابژه را از « امر آلوده»اینکه هر دوی آنها سیالیّت مکانی 

دانند. به همین دلیل، در پژوهش حاضر از اشتراک این مضامین در هر دو  های آن می مشخصه

انگاریِ اعتیاد  و گسترش گفتمان آلوده« امر آلوده»مطالعۀ چگونگی برساخته شدن زیرشاخه برای 

انگاری اعتیاد در فیلم  شود تا چارچوب نظری مناسبی برای بررسی فرهنگی آلوده استفاده می

 به دست آید. دارکوب

  پژوهش  . روش3

شناختی آن با رویکرد  گراست. به همین دلیل برای بررسی جامعه فیلمی اجتماعی و واقع دارکوب

انگاری فرد معتاد را در جامعۀ  انگاری الزم است مشخص شود آیا این فیلم فرایند آلوده آلوده

عبارت دیگر، بررسی تطبیقی  کشد یا خیر؟ به ای موثق به تصویر می گونه درستی و به واقعی به

امر »عنوان  فرد معتاد، به با آنچه در جامعۀ واقعی با مشاهدۀ دارکوبانگاری در  فرایندهای آلوده

انگارانه یا به  کند که آیا فیلم به حمایت از گفتمان مسلط آلوده افتد، مشخص می اتفاق می« آلوده

هایی استفاده شده است که به  پردازد. به همین منظور، در این مقاله از پژوهش انتقاد از آن می

ها همگی با استفاده از ابزار  پژوهشاند. این  زنان معتاد در جامعه پرداخته« تجربۀ زیستۀ»

اند و به همین  های آنها انجام شده مصاحبۀ مستقیم با معتادان مواد مخدر و بررسی عمیق تجربه

افتد، تطبیق بسیار دارد. طبیعی است که مطالعۀ  دلیل، با آنچه در جامعه برای فرد معتاد اتفاق می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. intersubjective relations 
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تواند در بررسی موفقیت فیلم در بازنمودن فرایند  های زیسته می بینامتنی میان فیلم و این تجربه

رو، سه مضمون  گیری آن در قبال این فرایند کمک شایانی بکند. ازاین انگاری و جهت آلوده

نخست در « سیالیتش در مرزهای سوژه»و « برساخته شدن گفتمانی آن»، «دیگربودگی امر آلوده»

ترتیب،  این شوند. به یستۀ معتادان مطالعه میهای حاصل از تجربۀ ز فیلم دارکوب و سپس در داده

روش تحقیق این مقاله روش تحلیل مضمونی است که با رویکردی بینامتنی به درک معانی و 

 رساند.   انگاری یاری می تجربۀ جمعی معتادان از فرایند آلوده

 . کاربست نقد4

 در دارکوب« امر آلوده». مرزهای سیالِ 4-1

انگاری توضیح داده شد، نوزاد پیکر مادر را به این دلیل آلوده  تجربۀ آلودهچنانکه دربارۀ نخستین 

کند و نوزاد برای مشخص کردن مرز میان خود و مادر ناگزیر  او را تهدید می« منِ»انگارد که  می

افتد که  انگاری به این دلیل اتفاق می است پیکر مادر را آلوده بینگارد. درواقع، نخستین آلوده

(. کریستوا، مشخصۀ 29: 9112آفی،  شوند )مک ویتیِ نوزاد، توسط پیکر مادر تهدید میمرزهای ه

داند. او  انگاری را سردرگمی و قرارگرفتگی آن در مرزهای مادی و روانی سوژه می اصلی آلوده

ها و قوانین را محترم  شود که مرزها، موقعیت معتقد است امر آلوده به این دلیل آلوده انگاشته می

(. 2: 6399زند )کریستوا،  شمرد و به هویت سوژه، ساختار و نظم حاکم آسیب می نمی

 کند. افتد که امر آلوده مرزهای یک ساختار را تهدید می انگاری به این دلیل اتفاق می آلوده

تواند بدن یک فرد، هویت او، یک سازمان یا حتی کلیت جامعه باشد. به  این ساختار می

ثباتی ذاتی مرزها و  شود، موضوع بی انگاری پیش کشیده می ای از آلوده نههمین دلیل، هرگاه نمو

(. 21: 9162شود )آریا،  خود، مطرح می خودی بر این مرزها، به« امر آلوده»گرایانۀ  تأثیرات اخالل

شناسد  اگرچه مرزها را به رسمیت نمی« امر آلوده»ماهیتی دوگانه نیز دارد. « امر آلوده»حال،  بااین

 (.3: 6399شود )کریستوا،  واره در حال گذر از آنهاست، کامالً هم از آنها جدا نمیو هم

است که به ناگاه در مرز خانوادۀ روزبه ظاهر « امر آلوده»ای از  ، مهسا نمونهدارکوبدر 

از این توسط روزبه از محدودۀ خانوادگی خود دور  عنوان زنی معتاد که پیش  شود. مهسا به می

شود. اگر   پس از یک اتفاق ساده به مرزهای امن خانوادۀ جدید روزبه نزدیک میشده است، حاال

خواهد تمامیت خود را حفظ کند، مهسا از خانوادۀ  خانوادۀ روزبه را ساختاری اجتماعی که می
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ای تشکیل  روزبه نیز کامالً جدا نیست. روزبه پس از جدایی از مهسا، سعی کرده است خانواده

را حفظ کند. مشکل اینجاست که او به همسر پیشین خود، مهسا، به دروغ  دهد و تمامیت آن

گفته است که نوزادشان در کوهستان برفی مرده است. حاال مهسا به دنبال کشف موضوع است. 

واسطۀ کودک خود با خانوادۀ  او اگرچه دیگر همسر روزبه و جزئی از خانوادۀ او نیست، به

گیرد. به همین  و درست در مرزهای تمامیت این خانواده قرار می کند جدید روزبه ارتباط پیدا می

یعنی قرارگرفتگی در مرزهای سوژه را داراست. این « امر آلوده»دلیل، مهسا خصوصیت اصلی 

محابا به محدودۀ  دهد که بی واقعیت که مهسا مادر واقعی کودک است، به او این توانمندی را می

 یت آن را تهدید کند.خانوادۀ روزبه وارد شود و تمام

اگرچه « امر آلوده»دربرگیرندۀ نوعی دوپهلویی است. از نظر او، « امر آلوده»از نظر کریستوا، 

: 6399)کریستوا، « کند از آنچه تهدیدی برای اوست رها نمی»زمان سوژه را  از سوژه رهاست، هم

در « دیگری»کنم که یک  انگاری را تنها زمانی تجربه می من، آلوده»نویسد:  (. کریستوا می3

، دارکوب(. در 61: 6399)کریستوا، « توانست از آن من باشد، قرار گرفته است جایگاهی که می

توانست در  مهسا از همین شرایط دوگانه برخوردار است. در صورت عدم اعتیاد، مهسا می

قبت کند. عنوان همسر روزبه از کودک خود مرا جایگاه مادر فعلی خانواده قرار بگیرد و به

حال، اعتیاد باعث شده است که او در جایگاه اصلی خود نباشد. او به مرزهای سوژه تبعید  بااین

من چه »انگاری بر این پرسش که  شده و در حاشیۀ آن جای گرفته است. به اعتقاد کریستوا، آلوده

شود.  رح میمط« من کجا هستم؟»یابد که پرسش  شود، بلکه زمانی بروز می بنا نمی« کسی هستم؟

ورث معتقد  (. بیردس61: 6399است )کریستوا، « مند موقعیت»انگاری امری  به همین دلیل، آلوده

پرسد و تا زمانی  انگاری او را احاطه کرده است، همواره از جایگاهش می کسی که آلوده»است 

ذاشتن بر که دودلی او دربارۀ جایگاهش برطرف نشود، تقابلش با این دیگربودگی که حتی نام گ

 (.31: 9112ورث،  )بیردس« یابد پذیر نیست، ادامه می آن نیز امکان

شود که او در مرزهای خانوادۀ  سرگشتگی و دیگربودگی مهسا زمانی بیشتر مشخص می

گیرد، اما هیچ قطعیت و شناختی از میزان فاصلۀ خود با خانوادۀ روزبه  جدید روزبه قرار می

وجو و دیدن کودکش پا به آپارتمان  بارانی که او برای جستندارد. سرگردانی مهسا در شبی 

ای از قرارگرفتگی  گذارد، کامالً هویدا است. حضور مهسا در این صحنۀ فیلم، نشانه روزبه می

شود که باران  در مرزهای خانوادۀ روزبه است. مهسا در حالی وارد آپارتمان روزبه می« امر آلوده»
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لرزد. در این صحنه، اگرچه مهر مادری  از سرما به خود میسرتاپایش را خیس کرده است و 

اش در منزل روزبه مشخص نیست. او حتی  مهسا را به خانۀ روزبه کشانده است، جایگاه واقعی

تواند بنشیند. باران و سرما بیچارگی و درماندگی مهسا را دوچندان  داند در کجای منزل می نمی

است و آلودگی در حالت ظاهری و « امر آلوده»مادی از دهد. در این صحنه، مهسا ن بازتاب می

داند که  خوبی می شود به زند. هنگامی که او از در آپارتمان وارد می پیکرۀ اجتماعی او موج می

خواهند جایی مناسب  شود و هنگامی که از او می اش باعث آلودن منزل می وضعیت ظاهری

رو، ورود  زند. ازاین ای از منزل چمباتمه می بنشیند، همچون حیوانی آلوده و درمانده گوشه

تنها نشانگر آلودگی اوست، بلکه بر سرگشتگی مکانی او و  نابهنگام مهسا به آپارتمان روزبه نه

کند. این سرگشتگی مهسا در مرزهای خانوادۀ  حضور ناگزیرش در مرزهای سوژه نیز داللت می

شود مهسا  که در شب بارانی روزبه ناچار میشود. هنگامی  روزبه در خودرو او بیشتر نمایان می

پوشد، بلکه  ای همسر دوم روزبه را می های عاریه تنها لباس را تا محل سکونتش برساند، مهسا نه

داند که اعتیاد او را در مرزهای خانواده  کند. مهسا می مزه می غذای خانۀ او را نیز با حسرت مزه

شود که پس از  فاصلۀ نامشخص نیز زمانی آشکار می شناختی این شناور کرده است. نشانۀ زبان

خواهد او را از خودرو بیرون بیندازد. در این لحظه است  جدال لفظی میان او و روزبه، روزبه می

 6کند که به او دست نزند، چراکه دیگر همسرش نیست. در جدول  که مهسا به او گوشزد می

اند.  همراه موقعیت سیال سوژه مشخص شده ها به کاررفته توسط شخصیت های جمالت به نمونه

که در بخش  کنند، بلکه چنان تنها بر سیالیت سوژه داللت می باید ذکر شود که این جمالت نه

 انگاری نیز هستند. شناختی برای آلوده هایی زبان شود، نشانه بعدی توضیح داده می

هایسوژهانگاریوسیالیتدرمرزشناختیآلودههایزبان.نشانه1جدول

موقعیت
 مکانی

 موقعیتسیالسوژه هایسیالیتدرزباننشانه

 منزل روزبه

کنی؟ حرف  روزبه به مهسا: تو اینجا چیکار می
 آدم سرت نمیشه؟

زند. جایش در  ای از منزل چمباتمه می گوشه
 منزل مشخص نیست.

مهسا به دخترش: من هم اگه یه دختر داشتم مثل 
 تو ...

ای همسر دوم  ی عاریهها در منزل لباس
 روزبه را پوشیده است.

 خودرو روزبه

مهسا به روزبه: به من دست نزن من االن زنت 
 نیستما!

ای  صندلی عقب خودرو نشسته است، فاصله
 نامعلوم از روزبه دارد.

 من هم اگه معتاد نبودم االن داشتم ...
در صندلی عقب خودرو روزبه غذای خانۀ او 

 د.خور را با حسرت می
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دهد که این سرگشتگی آنها و قرار  آمده از تجربۀ زیستۀ زنان معتاد نشان می نتایج به دست

ساله در  97شود. میترا  گرفتن در مرزهای خانواده، در شرایط واقعی جامعه نیز تکرار می

وقتی مصرف شیشۀ من زیاد شده بود مادرم بچمو ازم گرفت... »گوید:  ای واقعی می مصاحبه

ساله نیز  96زمان مادر بودن و نبودن را فرزانه  تجربۀ هم«. خونه مادرشوهرم بود پسرم کالً

...« م کنارم باشه  مادرم وقتی دید مصرفم زیاد شده نمیذاشت بچه»کند  ای مشابه بیان می گونه به

ساله  (. تجربۀ سرگشتگی در مرزهای خانواده را مهناز بیست96: 6931، زاده و باستانی )کرمی

پنج سال با خانواده حرف نزدم، توی عالم خودم بودم، نه بیرون »کند  ای دیگر مطرح می نهگو به

(. 19 :6931، آباد )گروسی و محمدی دولت« رفتم نه عروسی می

 انگاری در دارکوب . گفتمان آلوده4-2

چنانکه در بخش پیشین ذکر شد، قیافه و رفتار مهسا حالتی از انزجار را در محیط اطرافش 

عنوان یک معتاد  کند. درواقع، وضعیت ظاهری مهسا به انگاری او داللت می پراکند و بر آلوده می

کند. انزجار حالتی روانی  متجاهر به برانگیختن احساس انزجارِ بیشتر در محیط اطرافش کمک می

را در زنی و اکراه  هایی نظیر واپس افتد و واکنش است که در هنگام مشاهدۀ پدیدۀ آلوده اتفاق می

انگاری اجتماعی این اکراه  انگیزد. از منظر آلوده است برمی« امر آلوده»گر  رفتار فردی که مشاهده

ای فرهنگی و اجتماعی نیز دارد  شود، ریشه و پیشینه گر نمایان می که در حالت و رفتار مشاهده

شود،  تجربه میصورت واکنشی فیزیکی یا روانی  (. درواقع، انزجار اگرچه به96: 9169)تایلر، 

از نظر معناشناختی « امر آلوده»خورد و  ها و مفاهیم اجتماعی گره می مرور زمان با ارزش به

 (.66: 9115شود )نگای،   آور دانسته می موضوعی ننگین و شرم

شناختی بعضی از  که سارا احمِد همراهی نشانه رو، انزجار ماهیتی گفتمانی دارد. چنان ازاین

خاص در سطح جامعه « کردارهای بیانیِ»ر در زبان روزمره را عاملی برای بروز ها با یکدیگ واژه

کنند. از نظر احمِد  ها در آفریدن انزجار نقشی اساسی ایفا می داند. ... این همراهی نشانه می

کنیم  هایی در گفتار استفاده می کنیم از هنجارها و عرف هنگامی که امری را انزجارآور معرفی می

های مرتبط با انزجار که در پیشینۀ  شود؛ ... از این نظر، نشانه می« امر آلوده»تولید که باعث 

هایی خاص  ها و ابژه شوند و به پیکره شناختی یک فرهنگ وجود دارند با یکدیگر همراه می زبان

های  ها و انگاره (. احمِد معتقد است نشانه39-39: 9112خورند )احمِد،  در فرهنگ پیوند می
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شوند و در گفتمان  و رفتارهای اجتماعی منجر می  با انزجار با تکرار مداوم، به عادات مرتبط

 (.92: 9169گردند )تایلر،  جامعه نهادینه می

های گفتمانی و رفتارهای  انگارانه دربارۀ اعتیاد به رویه های آلوده نیز گفتمان دارکوبدر 

، «عملی»هایی نظیر  فیلم مهسا با واژهانجامد. در طول  اجتماعی خشن نسبت به فرد معتاد می

ها و  شناختی عموماً با رویه های زبان شود و بار معنایی این نشانه خطاب می« بدبخت»و « نشئه»

های  شود. همراهی این رفتارهای خشن با استفاده از واژه رفتارهای خشن نسبت به او همراه می

وجو دربارۀ فرزند خود  د که مهسا برای پرسشو ای از فیلم مشاهده می مبتنی بر انزجار در صحنه

کند. در این صحنه، روزبه مهسا را  کند، مراجعه می ای که روزبه در آن کار می به فروشگاه زنجیره

کند؛  برد و با لحنی تحقیرآمیز او را به بیرون پرتاب می سمت در پشتی فروشگاه می با خود به

شود و  فتار خشن به همین صحنه ختم نمیبیند. این ر طوری که حتی دست مهسا آسیب می

گردد، روزبه این بار با لحن و  خورده و عصبانی دوباره به فروشگاه بازمی وقتی مهسا زخم

کشد. گویی  کوبد و روی زمین می انگاری فرد معتاد، مهسا را به زمین می های مرتبط با آلوده واژه

دهد  جتماعیِ اعتیاد، این مجوز را به روزبه میانگاری ا های گفتمانی مرتبط با آلوده زمینه که پیش

 که رفتارهایی خشن با مهسا داشته باشد.

گیری سوژه نیز، مانند احمِد، رویکردی گفتمانی است.  نگاه کریستوا به نقش زبان در شکل

داند. از نظر کریستوا زبان  گیری سوژه را در گرو رابطۀ میان انسان و زبان می کریستوا شکل

گیرد و در آنجا دائماً در حال  در آن جای می 9«سوژۀ سخنگو»است که  6«ی داللتیا منظومه»

رو، سوژه  (. ازاین93: 9112آفی،  ؛ مک995و  979: 6393بازسازی و نوسازی است )کریستوا، 

است و هیچ خودِ خودآگاهی پیش از به کار بستن زبان « شناختی حاصل فرایندهای زبان»

خصوص  (. کریستوا اعتقاد دارد که فرایندهای داللتی زبان، به93: 9112آفی،  وجود ندارد )مک

انگاری مؤثرتر هستند  کنند در فرایند آلوده و نمادین پیدا می  آنجا که نقشی استعاری

های ماری داگالس بر این باور است که  (. او با نگاه به اندیشه619: 9115، 9لکرون )بکرـ

هایی دربارۀ پاک و ناپاک به ساختارهای اجتماعی  تمانهای اجتماعی حاکم با ایجاد گف سنت

چیز به غیر از زبانی که امر پاک را از ناپاک و  حال، هیچ (. بااین91: 9119دهند )چنتر،  نظم می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. signifying system 
2. speaking being (parlêtres) 
3. Becker-Leckrone 
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اندازۀ زبانِ  چیز به هیچ»انگاری مؤثر نیست:  کند، در فرایند آلوده شایسته را از قبیح متمایز می

 (.55: 9112آفی،  )مک« کند نمادین سوژه را تطهیر نمی

انگاری فرد معتاد و محکوم  شناختیِ گفتار همواره در جهت آلوده ، کارکرد زباندارکوبدر 

کنند فرد معتاد را تحقیر کنند  های غیرمعتاد فیلم در گفتار خود سعی می کردن اوست. شخصیت

ود برسند. نمونۀ این تا به این وسیله برتری خود نسبت به او را نشان دهند و سپس به هدف خ

خواهد  توان در گفتار روزبه مشاهده کرد. هنگامی که مهسا می شناختی را می کارکرد زبان

در این شرایط، کارکرد «. خواد مادر عملی نمی»گوید که دخترش  دخترش را ببیند روزبه به او می

کند  رای مادری معرفی میای آلوده و ناشایست ب شناختیِ وجه نمادین، ابتدا مهسا را به پدیده زبان

وسیلۀ آن همسر دوم روزبه خود را برای مراقبت از کودک  گردد که به و سپس ابزاری می

انگاری مهسا و سپس برای تطهیر  تر بداند. درواقع، روزبه زبان نمادین را ابتدا برای آلوده شایسته

 بندد. خودش به کار می

هایمربوطبهآنوکنشانگاریشناختیآلودههایزبان.نشانه2جدول

 انگاریدرزبانهایآلودهنشانه موقعیتمکانی
انگارانهمبتنیبرطردوکنشآلوده

 دورریزی

 فروشگاه

روزبه به مهسا )با تحقیر(: برو گم شو بیرون، 

 گی. دونی چی می ای نمی بدبخت تو االن نشئه
 کشد. او را جلوی جمعیت روی زمین می

 روی ...(: من خَرم ...مهسا به روزبه )از 
بُرد و از فروشگاه فرار  دست خود را می

 کند. می

 کارگاه ساختمانی

مازیار به مهسا )با عصبانیت(: تو مادر رو کشتی، 

 برو تا...، اومدی آبروی من رو ببری؟

دود و به او سنگ پرتاب  دنبال او می

 کند. کند؛ مهسا فرار می می

دیگه بیای  بار مازیار به مهسا: به خدا یک

 کشمت. می

اندازد و با  مازیار سرش را پایین می

 کند. تفاوتی مهسا را ترک می بی

 خودرو روزبه
قدر حرف  شه این روزبه به مهسا )با تحقیر(: می

 نزنی؟ برو پایین بهت میگم.

کشد. کیف مهسا روی  مهسا را بیرون می

 شود. زمین پخش می

امر »عنوان  زیستۀ فرد معتاد از قرارگرفتگی خود، به پیش از این نشان داده شد که تجربۀ   

در مرزهای خانواده، دلیل عرفی برای از دست دادن حق مادری است. تجربۀ زیستۀ این « آلوده

دهد که آنها شرایط تحقیر گفتمانی مهسا را در زندگی  های گفتمانی نیز نشان می افراد از رویه
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گفت من  که من معتاد به شیشه هستم. حتی به پدرم می گفت شوهرم به همه می»اند:  خود آزموده

: 6931زاده و بوستانی:  )کرمی« خواهم، بیایید دختر معتادتون را از خانۀ من ببرید زن معتاد نمی

انجامد.  انگاری و سپس به عمل طرد می (. طبیعی است که این تحقیر گفتمانی ابتدا به آلوده63

من »کند  انگاری را اینچنین توصیف می خود از فرایند آلودهفرد معتاد دیگری از تجربۀ زیستۀ 

شه. از نظر مردم ما انگلیم ... یه بار  کنم. هیچکس نزدیکم نمی مثل یک حیوان زندگی می

جالب «. کنیم. اینو راه نده خواستم تاکسی سوار بشم، مسافرا به راننده گفتن ما پولشو حساب می

ای است که مازیار  شناختی دیگری بسیار مشابه تحقیر زبان اینجاست که تجربۀ زیستۀ فرد معتاد

برادرم از خونه پرتم کرد بیرون. به من گفته اگه یکبار »دهد:  نشان می دارکوبنسبت به مهسا در 

ترتیب، تجربۀ زیستۀ  این (. به93-99: 6931وری،  )جوادی و پیله« کشمت دیگه ببینمت حتماً می

انگارانه در نهایت به اِعمال خشونت نسبت به فرد معتاد و  ان آلودهدهد که گفتم معتادان نشان می

مادرشوهرم به ما گفت یا ما را انتخاب کنید یا نشئگی را. بعد از کلی دعوا »شود:  طرد او ختم می

 (.    69: 6931زاده و بوستانی،  )کرمی« از خونشون بیرونم کرد

 ر دارکوبد« انگاشته های آلوده جمعیت». دیگربودگی و 4-3

انگاری به این نتیجۀ کلی  شناختیِ آلوده شناختی و جامعه رینا آریا با نگاه به هر دو رویکرد روان

(. کریستوا 7: 9162)آریا، « گیرد انگاری پیرامون هراس از دیگری شکل می آلوده»رسد که  می

تجربۀ نخستین  داند و معتقد است پس از یافتن سوژه می انگاری را شرط الزم برای هویت آلوده

ماند  انگاری، آلوده انگاشتن پیکر مادر هنگام تولد، این تجربه در وجود سوژه باقی می آلوده

انگاری نخستین در دیگر مراحل زندگی فرد پیوسته  حال، این آلوده (. بااین29: 9112آفی،  )مک

 (. 69: 9112آفی،  شود )مک تکرار می

انگاری را  داند. او آلوده می« دیگری»یف و برساختن انگاری را تعر کریستوا شرط تحقق آلوده

داند؛  و رها شدن از سیطرۀ حضور او می« دیگری»توانمندی سوژۀ سخنگو در گسستن از 

او «. شود کند و مانند شبح بر سر راهش ظاهر می ای که همواره سوژه را تعقیب می دیگری»

هایمان برای رها  ... همراه نخستین تالشامر آلوده، پیوسته پیش روی ما قرار دارد »نویسد:  می

انگاری را  او آلوده«. شدن از وجود مادر؛ حتی پیش از اینکه خارج از پیکر او وجود داشته باشیم

خطر »هایش  ای از گسستن که در رگ داند که خشن و زمخت است. گونه شکلی از جدا شدن می
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، همواره جریان «بخش و هم امنیتآور است  زمان هم خفقان بازگشت به سیطرۀ قدرتی که هم

(.69-69: 6399دارد )کریستوا، 

و « خود»کند که مرزی میان  انگاری را به این دلیل تجربه می رو، سوژه آلوده ازاین

توسط سوژه « دیگری»(. درواقع، اگرچه 9: 9117، 9و مولر 9ایجاد کند )کوتزباچ 6«مادر/دیگری»

در وجود »آید، همواره بخشی نهادینه  حساب می آدمی بهشود و نیرویی خارج از تن  برساخته می

همواره از درون  5«انگاشته دیگریِ آلوده»است. به همین دلیل، ترس و دلهرۀ ناشی از  2«خود ما

انگاری از نظر کریستوا نفرت و  (. نمونۀ بارز آلوده7: 9162گیرد )آریا،  خود ما سرچشمه می

اد زائدی است که پس از خروج از بدن فرد، انزجار او را خوردگی فرد از مایعات و مو هم به دل

انگیزند. این مواد تا پیش از اینکه از بدن خارج شوند جزئی از کلیت تن محسوب  برمی

انگیز است  ، نفرت«امر آلوده»رو،  شوند. ازاین شوند، اما پس از خروج امری آلوده انگاشته می می

شود؛ ... به همین  آور می کند، ترسناک و تهوع یدا میشکل فضوالت بدن نمود پ و هنگامی که به

توان ترس فردی و جمعی از دیگربودگی دانست و شکل ظاهری آن در  انگاری را می دلیل، آلوده

انگاری را  (. آریا این ویژگی آلوده9: 9117یابد )کوتزباچ و مولر،  تنفر از فضوالت بدن نمود می

انگاری اجتماعی، ترس از دیگری  . از نظر او در آلودهدهد به رویکرد اجتماعی آن تعمیم می

هایی که در حاشیۀ  هایی خاص در اجتماع انسانی منتقل شود؛ گروه تواند به افراد یا گروه می

شوند که تمایز آنها از دیگران  آور دانسته می کنند و به این دلیل بدنام و شرم جامعه زندگی می

 (.7: 9162شدنی نیست )آریا،  فهم

است. چنانکه « دیگربودگی»و نمادی از « انگاشته دیگری آلوده»ای از  مهسا نمونه ،دارکوبر د

از این ذکر شد، مهسا در مرزهای سیال سوژه، یعنی خانوادۀ روزبه، قرار دارد و مانند   پیش

توان گفت که جزئی از آن خانواده  حال، نمی عنصری نامطلوب از آن اخراج شده است. بااین

است. اعتیاد شکل ظاهری او را به هم ریخته « امر آلوده»ای از  ز سوی دیگر، مهسا نمونهنیست. ا

ای آلوده به وجود آورده است. دختر مهسا هنگامی که برای  و از او عنصری انزجارآور و دیگری

کشد. او مهسا را فردی نامعمول و بدشکل  ترسد و جیغ می بیند از او می نخستین بار مهسا را می

 آفریند.  های سیاه او ترس و انزجار می آورد. فردی که دندان نظر میدر 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. (m)other 
2. Kutzbach 
3. Mueller 
4. other-in-the-self 
5. the (a)object 
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بینیم. هنگامی که مهسا  دیگربودگی مهسا را در رفتار مازیار، برادر مهسا، با او نیز می

تنها مازیار به او روی خوش نشان  برد، نه دیده به آغوش برادر پناه می خورده و آسیب کتک

گذارد. در این  دود و مهسا رنجیده و ترسیده پا به فرار می ال او میدهد، بلکه با خشم به دنب نمی

های جوشکاری است، نماد  صحنه، فضای کارگاه ساختمانی که پوشیده از سنگ و فلز و جرقه

دهد. اینجا دیگر مهسا خواهر  سردی و خشونتی است که مازیار نسبت به خواهر خود بروز می

توان عاطفه و احساس نسبت به او را  انگاشته است که می ای آلوده مازیار نیست، بلکه دیگری

شود که  کنار گذاشت و با خشونت با او رفتار کرد. دیگربودگی مهسا زمانی بیشتر مشخص می

گوید که روزبه دستش را کبود کرده است و او حامی دیگری جز  مهسا با زجه و ناله به برادر می

 گذارد. تفاوت او را تنها می برادرش ندارد، اما مازیار خشمگین و بی

کند که پس از مرگ پدر  مهسا هنگام واگویه کردن خاطرات خود بر این نکته تأکید می

هنگامی که هنوز ازدواج نکرده بود، برادرش مازیار او را به بهانۀ کمی دیر رسیدن به خانه زیر 

دام اعتیاد انداخته،  درپی مهسا را در ها و تحقیرهای پی گرفته است. همین کتک مشت و لگد می

اما رسوایی و بدنامی برای مازیار به همراه نداشته و او را به امر آلودۀ اجتماعی تبدیل نکرده 

است. طبیعی است که فرد معتاد، مقصر قطعی اعتیاد خود نیست. عوامل روحی و روانی، کودکی 

اشند. آلودگی مهسا به توانند عوامل آلودگی به اعتیاد ب سخت، شرایط اجتماعی و خانوادگی می

های  ارتباط با شرایط خانوادگی او و مرگ زودهنگام پدر نبوده است. اگرچه گفتمان اعتیاد هم بی

تبدیل کرده، رفتار خشن و غیرانسانی مازیار از این « امر آلوده»حاکم بر جامعه مهسا را به 

 انگاری اجتماعی در امان مانده است. آلوده

یِ اجتماعی، فرد معتاد را مقصر اصلی و عامل ترس، دلهره و آلودگی انگار حال، آلوده بااین

ناگزیر از فضای عمومی اجتماع بیرون رانده  به 6«انگاشته های آلوده جمعیت»داند. این  جامعه می

انگاشته تهدیدی برای  کوچند. این واقعیت که جمعیت آلوده های آن می شوند و به حاشیه می

گر آن است که آنها باید از بافت جامعه بیرون رانده شوند.  جیهشوند، تو جامعه محسوب می

های  عاملی برای به حاشیه راندن اوست. آریا دربارۀ جمعیت« امر آلوده»درواقع، دیگری انگاشتنِ 

 نویسد: انگاشته می آلوده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. abject populations 
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شوند. اگر  انگیز انگاشته می ها، حقیر و نفرت در شرایط دیگربودگیِ خود، این جمعیت»

اند. همگی  شده و مطرود همواره وجود داشته های رانده های تاریخی را پی بگیریم، جمعیت ریشه

اند؛ چراکه  اند و از بدنۀ اصلی جامعه کنار گذاشته شده ها از تبعیض رنج برده این جمعیت

تنها نشانگر جنبۀ  بازنمودی از آن هستند، نه« امر آلوده»و « دیگری»عنوان  تهدیدی که آنها به

 (.7 :9162)آریا، « کند انگاری است، بلکه بر جنبۀ اجتماعی آن نیز داللت می ی آلودهروان

ای است کوچک از واماندگی و  ، بیگانه و در حاشیه بودن مهسا نمونهدارکوبدر فیلم 

کنند. در واقع، در  ای که در حاشیۀ جامعه زندگی می انگاشته های آلوده شکستگی جمعیت درهم

خورد و  پیوند می 6«انگاشته مناطق آلوده»یق دوستان و محل زندگی خود به مهسا از طر دارکوب

کشد که هرکدام از  نشینانی را به تصویر می فیلم از طریق این ارتباط، وضعیت اجتماعی حاشیه

 انگاری اجتماعی هستند. آنها نیز برساختۀ آلوده

است که مهسا در آن ای  دهد، خانه آشکارترین مکانی که تجمع این جمعیت را نشان می

ای چنداتاقی و کلنگی است که مهسا و دیگر زنان  سکونت دارد. این خانه درواقع خانه

سرا  های اصلی این ویران نظمی و آلودگی، ویژگی اند. بی های آن را اجاره کرده دیده اتاق آسیب

را در خود « گاشتهان جمعیتی آلوده»که « انگاشته منطقۀ آلوده»ای است از  هستند. این خانه نمونه

اند  برند یا سابقۀ اعتیاد داشته دهد. هرکدام از این زنان به این دلیل که از اعتیاد رنج می جای می

 اند.  محسوب شده و به حاشیۀ اجتماع کوچیده« امر آلوده»

انگاشته و کوچ آنها به حاشیۀ اجتماع نتیجۀ  های آلوده از نظر کریستوا، تشکیل جمعیت

انگاری در  (. درواقع، آلوده96: 9115، 9سازی نهادینه در آن است )سوژولم و دیگریانگاری  آلوده

شود و نخستین  می« خود»شناختی خود باعث فاصله گرفتن سوژه از ابژه و تعریف  بُعد روان

گیرد. در روشی مشابه،  انگاری بدن مادر انجام می تجربۀ این فاصله گرفتن نیز با آلوده

شده و  عی با ترفند ایجاد انزجار میان پیکرهایی که از نظر اجتماعی پذیرفتهانگاری اجتما آلوده

 کند. مطلوب هستند و دیگرانی که باید از گسترۀ اجتماع طرد شوند، فاصله ایجاد می

کند. او  انداز جغرافیای فرهنگی نگاه می انگاری کریستوا از چشم به نظریۀ آلوده 9دیوید سیبلی

در مرزهای سوژه و به حاشیه رانده شدن « امر آلوده»بارۀ قرارگرفتگی های کریستوا در دیدگاه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. abject zones 

2. Sjöholm 
3. David Sibley 
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گیری فضاهایی  انگاری به شکل داند که در صورت فراگیر شدنِ آلوده نهایی آن را عاملی می

دلیل قرار گرفتن  ها به (. این محیط91: 6335شود )سیبلی،  جغرافیایی در حاشیۀ اجتماع منجر می

هایی هستند که آلوده و  تماع، همواره مقصد و مأمنی مناسب برای گروهدر حاشیۀ جغرافیاییِ اج

(. 967: 9169، 6کلی-اند )فیاسنت شوند و به همین دلیل نیز به حاشیه رانده شده مضر دانسته می

شود و در حاشیۀ آن  انگاریِ اجتماعی جمعیتی از پیکرۀ اجتماع جدا می درواقع، در فرایند آلوده

پردازد و سعی  بندی مکانی جامعه می انگاری اجتماعی به پیکره ترتیب، آلوده این گیرد. به قرار می

 (.91: 6335انگاشته دارد )سیبلی،  های آلوده در تفکیک فضای زیستی جمعیت

وری تجربۀ زیستۀ معتادان از تجمعشان در یک مکان مشخص را ناشی از  جوادی و پیله

داند. از این منظر،  ی( برای حمایت از یکدیگر میباش تالش آنها برای کنار یکدیگر بودن )هم

انزجار از افراد معتاد و محروم شدن آنها از حمایت خانوادگی و اجتماعی باعث پیوند خوردن 

های اجتماعی به پشتیبانی از یکدیگر به  شود تا بتوانند در غیاب حمایت معتادان به یکدیگر می

شون خوب بود از  ها که وضع اون رسید واد میوقتی توی پاتوق، م»روش خودشان بپردازند: 

کردند. اینجوری نیست که همدیگه رو تنها  هایی که پولی نداشتند و خمار بودند دعوت می اون

انگاری فرد معتاد  توان گفت که آلوده (. درواقع، می93: 6931وری،  )جوادی و پیله« بگذاریم

ای از جغرافیای  د. در نتیجه، گونهدردهای خود پناه بگیر است که او در کنار دیگر هم

 شود.  انگاری ایجاد می آلوده

های برق فشارقوی ساخته شده،  ای ویرانه و زیر دکل بر روی تپه دارکوبهایی که در  زاغه

ها که با پسماندهای پالستیکی و  انگاری است. این زاغه ای از همین جغرافیای آلوده نمونه

های آنان هستند. تصویر  ، زیستگاه معتادان و خانوادهاند های کامیون ساخته شده الستیک

دهندۀ حضور مناطق  نشین که در غروب آفتاب در پهنۀ افق گسترده شده نشان اندوهناک این زاغه

کالن در برابر « امر آلودۀ»عنوان  شهرها است؛ نمادی که به در همسایگی کالن  انگاشته آلوده

انگاشته در نخستین  کند. این منطقۀ آلوده یی میهای زیست اجتماعی مدرن خودنما سامانه

بینیم که با  ای را می انگاشته آید. در این سکانس جمعیت آلوده می به نمایش در دارکوبسکانس 

که در  دارند، درحالی سوی شهر گام برمی نشین به های مندرس زیر دکل فشارقوی این زاغه لباس

ها در دوردست  خراش کشیده و آسمان فلک سربه های های مرتفع، برج زمینۀ آنها جرثقیل پس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Pheasant-Kelly 
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دارای ساختاری معنایی و  6انداز شوند. از منظر جغرافیای فرهنگی، هر چشم مشاهده می

(. در 51: 9115، 9کند )میچل شناختی است و بر روابط اجتماعی نهادینه در آن داللت می نشانه

کند که در شرایطی از  داللت می شهر/منطقۀ آلوده بر جمعیتی این تصویر نیز دوگانۀ کالن

انگاشته شدنِ خود به منظرۀ  برند و از افق آلوده جداافتادگی، سیالیت و دگربودگی به سر می

شهر نشانگر آن است که این  سمت کالن نگرند. حرکت این افراد در افق و به دوردست می

ای کریستوایی  مچون سوژهتوانند ه اند، هر لحظه می جمعیت با اینکه از گسترۀ اجتماع طرد شده

 در مرزهای آن جاری شوند و در گسترۀ جغرافیایی آن پخش شوند.

 دارکوببیهوده نیست که پس از این سکانس کوتاه، ظهور نابهنگام امر آلودۀ اجتماعی در 

شود. بعد از این سکانس اولیه، مهسا و دوستش، تینا، به همراه یکدیگر و  بالفاصله مشاهده می

شوند که تینا اجناسی را مخفیانه در کیف  ای در حالی به تصویر کشیده می زنجیره در فروشگاه

خواهد بدون پرداخت هزینۀ آنها از صندوق فروش بگذرد. ظهور مهسا  خود گذاشته است و می

شوند،  که هنگام دزدی از فروشگاه توسط مأمور فروش غافلگیر می و تینا در آغاز فیلم درحالی

شهرها و به  انگاری به حاشیۀ کالن مر آلودۀ اجتماعی، اگرچه در فرایند آلودهدهد که ا نشان می

شود، مانند امر آلودۀ کریستوایی سر بزنگاه بر سر راه سوژه و در  انگاشته کوچانده می مناطق آلوده

شود. درواقع، اگرچه مدرنیته و ساختارهای  شهرهای مدرن ظاهر می گسترۀ کالن

های  کنند، این جمعیت را به حاشیۀ خود تبعید می« امر آلوده»ته به آن اجتماعی وابسـ  اقتصادی

شوند و باعث انزجار، ترس و  وبیگاه در برابر چشمان شهروندان ظاهر می انگاشته گاه آلوده

مدرنیته در فضای آن  9زادِ عنوان عنصر درون به« امر آلوده»شوند. از این منظر،  گیری آنها می غافل

شدۀ مدرنیته است که  خودرانده امر آلوده تکۀ از»کند.  مدرنیته دائماً آن را انکار می وجود دارد، اما

 (.79: 6335کلینتاک،  )مک« تواند از آن جدا شود نمی

 گیری نتیجه
کند. از نظر او،  انگاری را رهیافت سوژه برای یافتن هویت خود معرفی می کریستوا، آلوده

افتد و در این فرایند کودک پیکر مادر را  زایمان اتفاق میانگاری هنگام  نخستین تجربۀ آلوده

پردازی  انگارد تا بتواند هویتی مستقل از او پیدا کند. از سوی دیگر، ایموجن تایلر فرضیه آلوده می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Landscape 
2. Mitchel 
3. endogenous 



 

 

 

 

 

  انگاریازمنظرآلودهدارکوبودیگربودگی:مطالعةفیلماعتیاد

  

 

 

43 

داند و  ازاندازه در مؤلفۀ مادرانه می انگاری را گرفتار آمدن بیش شناختی کریستوا دربارۀ آلوده روان

های اجتماعی آن را با نگاه به  انگاری باید جنبه ی کارآمد کردن بیشتر آلودهمعتقد است برا

سازوکارهای اِعمال قدرت در جامعه پی گرفت. به همین دلیل، تایلر با پیگیری موارد اجتماعی 

انگاری افراد و به حاشیه رانده شدن آنها  طرد و انکار فرایندهای اجتماعی را که به آلوده

اند که از  هایی مشترک کند. هر دو این رویکردها دارای مضمون عه میانجامد، مطال می

در مرزهای هویتی « امر آلوده»گیرد. در هر دو آنها،  های مشترک آنها سرچشمه می شناسی شناخت

در « امر آلوده»کند. در هر دو مورد نیز قرار گرفتن  گیرد و هویت آن را تهدید می سوژه قرار می

انجامد. این دیگربودگی در شکل فردی باعث طرد  می« دیگری»اخته شدن مرزهای سوژه به برس

ها و  شود و زمانی که در سطح اجتماع تجربه شود به ایجاد جمعیت می« امر آلوده»زنی  و واپس

 شود. انگاشته منجر می مناطق آلوده

« امر آلوده»عنوان  ای از آلودگی اجتماعی و فرد معتاد به عنوان گونه ، اعتیاد بهدارکوبدر 

صورت بینافردی، در شخصیت زن معتاد فیلم و ارتباط او  شوند. این آلودگی ابتدا به بازنموده می

انگاشته و  های آلوده شود و با پیشرفت سیر داستان جمعیت اش بازنموده می با خانوادۀ قبلی

رو، در این  شود. ازاین شوند به تصویر کشیده می ها در آنها ساکن می مناطقی که این جمعیت

انگاری برای بررسی چگونگی عملکرد  های مشترک در هر دو رویکرد آلوده مقاله از مضمون

ای  عنوان دیگری انگاری اعتیاد بهره گرفته شد. در این پژوهش، ابتدا شخصیت اصلی فیلم به آلوده

تبدیل آلوده که در مرزهای شکنندۀ خانوادۀ پیشین خود قرار دارد، بررسی شد و سپس فرایند 

ها و مناطق  ای اجتماعی و فراگیر که به تولید جمعیت انگاری به پدیده شدن این آلوده

 دارکوبشناختی و گفتمانی در  شود، مطالعه گردید. مطالعۀ روندهای زبان انگاشته منجر می آلوده

ست. اجتماعی مؤثر ا« امر آلودۀ»عنوان  نشان داد که این روندها در برساخته شدن فرد معتاد به

های  روندها در تشکیل جمعیت  سازی ناشی از این همچنین، این مقاله مشخص کرد که دیگری

امر »انگارانۀ میان سوژه و  دیگر سخن، ارتباط آلوده کند. به انگاشته نقش اساسی بازی می آلوده

 انگاشته و های آلوده تر میان جمعیت ای است که در سطح وسیع الگویی از همان رابطه« آلوده

 دیگر شهروندان وجود دارد.

انگاری در  های موجود در فرایند آلوده همچنین برای پاسخ به این پرسش که آیا مضمون

ای بینامتنی میان فیلم و تجربۀ زیستۀ  افتند یا خیر، مطالعه ، در جامعۀ واقعی نیز اتفاق میدارکوب
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افتد.  معۀ بیرونی نیز اتفاق میمعتادان انجام گرفت. این قیاس مشخص کرد که این فرایندها در جا

نگرد. طبیعی است که بازتاب انتقادی این  ای انتقادی به این فرایندها می گونه عالوه، فیلم به به

 تواند در شناخت اجتماعی نسبت به آنها و اصالحشان مؤثر باشد.   فرایندها می
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