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  »  فيلم اندازی  پسامدرنی و چندچشمکاوی روان «
 

گر  درمان روان/ شناسی داريوش برادری کارشناس ارشد روان  
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ز چند کاوانه فيلم ا اين کتاب الکترونيکی بخشی از کتاب چهارم در صف انتشار من است که به تئوری نقد روان
اين بخش بدون اديت . پردازد های ايرانی و خارجی برای آشنايی ايرانيان با اين مباحث می انداز و به نقد برخی فيلم چشم

به فهرست نيز احتماال بعدا مطالبی ديگر نيز اضافه . نهايی و تصحيح نهايی است و بخشی از مطلب را در بر دارد
.شود می  

 
 
 

: نهايی  کتاب اصلی بدون تصحيحفهرست  
 

از لکان تا ژيژک: کاوانه و پسامدرنی فيلم تئوری نقد روان/ 1  
تئوری فيلم دلوز/ 2  
تئوری بينامتنی/ 3  
 

: خارجی فيلم چند اندازی  روان کاوی چندچشم  
)1)(ها سکوت بره(کاوی چهار فيلم هانيبال روان/ 1  
)2)(ها سکوت بره(کاوی چهار فيلم هانيبال روان/ 2  
300يلم کاوی ف روان/ 3  
)1(کاوی فيلم ماتريکس روان/ 4  
)2( ريلوودد:کاوی فيلم ماتريکس روان/ 5  
)3( انقالب:کاوی فيلم ماتريکس روان/ 6  

 
:کاوی چند فيلم ايرانی روان  

باف از مخمل» سکس و فلسفه«کاوی فيلم  روان/ 1  
باف از مخمل» ها فرياد مورچه« کاوی فيلم  روان/ 2  
از بيضايی» انمسافر«کاوی فيلم  روان/ 3  
از بيضايی» کشی سگ« کاوی فيلم  روان/ 4  
ده نمکیاز » ها اخراجی«فيلم کاوی  روان/ 5  
، »واکنش پنجم«،»مزرعه پدری«، »نسل سوخته«، »نقاب« مانند چند فيلم ديگر معاصر ايرانیکاوی  روان/ 6
.و غيره» زن زيادی« ، »ای بر روی آب خانه«  
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)1 (وی هيوالی جذاب، هانيبال لکتور در فيلمهايشروانکا  

 
 

سکوت «، »اژدهای سرخ« توماس هريس است که هر سه بنامهای گانه سه ، فيگور اصلی رمانهای)1(هانيبال لکتور
که » هانيبال ريزينگ«بخش چهارم فيلم نيز به نام . اند های موفق و پرفروشی تبديل شده به فيلم» هانيبال «و »ها بره
دهد توسط توماس هريس به عنوان  کی و شرايط تحول و خلق هانيبال لکتور کانيباليست و سوسيوپات را نشان میکود

بنام » اژدهای سرخ« اولين فيلم بر اساس کتاب 1985در سال . رمان و نيز سناريوی فيلم نوشته و فيلم موفقی شده است
دوباره » اژدهای سرخ« عنوان بخش سوم فيلم هانيبال و بنام بعدها اين کتاب به. ساخته شد که موفق نبود» ماه خونين«

شرورترين فيگور « فيگور هانيبال لکتور بباور خيلی از منتقدان سينمايی به عنوان . خلق شد و موفقيت بسيار کسب کرد
 نيز بهيبال لکتور و اين نقد روانکاوانه به داليل موفقيت فيگور هانيبال، علل روانی ايجاد هان. شناخته شده است» سينمايی

البته اين نقدها و چهار روايت مختلف از او، در اينجا به اختصار به بحث گذاشته . پردازد روابط درون چهار فيلم می
شود، تا خواننده ايرانی بدينوسيله هم بيشتر با نقد روانکاوانه فيلم آشنا شود  و هم با حاالت چنداليه اين فيگور و علل  می

 اختصار در بحث، مقاله به مباحث برای ..نهايت تالشی باشد برای نشان دادن ابعاد پيچيده درون آدمیدر  وموفقيتش 
به تفاوت سبک و نگاه . پردازد تکنيکی فيلمها، نوع بازی درخشان بازيگرانی مثل آنتونی هاپکينز و غيره نمی

که بجای خود پرداختن به آنها خالی از لذت موضوعاتی  ، شود کارگردانهای مختلف بخشهای چهارگانه نيز پرداخته نمی
اليين،  « کارگردانخلق شده است که » ريدلی اسکات« توسط » هانيبال«برای مثال بخش دوم فيلم، يعنی فيلم . .نيست

با بازی قوی آنتونی هاپکينز و جودی فوستر، توسط » ها سکوت بره«بخش اول . بوده است» موجود غيرزمينی
کانديدای « و يا » فيالدلفيا« فيلمهای موفق ديگری چون سازندهخلق شده است که » جوناتان دمه« کارگردان آمريکايی 

 ديگر های فيلم است و شدهها برنده پنج جايزه اسکار  فيلم سکوت بره. با بازيگری دانسل واشينگتن بوده است» منچوری
 رالف ودرخشان آنتونی هاپکينز، ادوارد نورتون با بازی » اژدهای سرخ« ، بويژه بخش سوم اند برده مهمی نيز جوايز

.فينه  
 

برای ورود به جهان  وحشتناک  و جذاب هانيبال لکتور و  نيز برای ورود به درون چهار روايت مختلف فيلمها، بايستی 
.  بشناسد و درک کندبه اختصارخواننده ابتدا چند موضوع روانکاوی را   

 
 
 

است هر انسان مدرن و در نهايت هر انسانی  نيمه پنهانهمچونهانيبال لکتور   
 

توانند از   چرا انسانهای خشن، قاتل و ستمگر می؟علت جذابيت نهفته در خشونت فيگوری مثل هانيبال لکتور چيست
 چه چيز در يک ؟زيبايی نهفته در خشونت چيست. يا عاشقانه دوست داشته شوند؟جهت ديگر بسيار جذاب باشند و 

 ؟شويم اليست و سوسيوپات مانند هانيبال لکتور برای ما چنان جذاب است که خواهان ديدن فيلمهای او میفيگور قاتل،کانيب
توان به کمک   را می)يا بسياری از قاتلين ديگر( فيگوری مثل هانيبال در وجودچند دليل روانی اين رابطه پارادکس 

.کشف کردروانکاوی   
 

دارای اشتياقات مختلف نارسيستی، خشونت آميز و يا تمناهای سمبليک  و در معنای روانکاوی هر انسانی در خويش . 
وار   رئال يا کابوسودر معنای روانکاوی لکان هر انسانی دارای سه بخش و سه جهان نارسيستی، سمبليک . مدرن است

بخش رئال نه به معنی  .تواند وجود داشته باشد اند و يکی بدون ديگری نمی آميخته  درهم»ای دواير برومه«است که بشکل 
واقعيت در نگاه الکان به عرصه . واقعيت بلکه به معنای عرصه هيچی و پوچی است که وجودش را مرتب حس می کنيم

 بخش بالغانه بخش سمبليک است که .واقعيت در اينجا همچون روايتی در عرصه زبان است. سمبوليک تعلق دارد
تواند باشد و هر دفعه برای   نمی»رئال«ش بدون دو بخش نارسيستی و عرصه فرديت و تمناهای فرديست، اما اين بخ

گونه را به تمنای مدرن، فانی سمبليک  آميز رئال  بلوغ بيشتر بايستی انسان بخشی از اين اشتياقات نارسيستی و خشونت
او .  و بی پايانی دارد فيگورها و حاالت فراوانوانهر انسانی در خويش در واقع بقول روانکا) 2(.تبديل و تعالی بخشد

خواهد بدون مرز و قانون، از هر چيز لذت ببرد و  در خويش برای مثال يک قاتل و هانيبال لکتور خودخواه دارد که می
 بقول مالنی کالين انسان و کودک در واقع يک منحرف جنسی چنداليه .اش دربياورد  همه چيزرا بخدمت خويش و تمتع

. االمال از اين اشتياقات خشمگينانه، جنسی و  ميل قتل پدر و فانتزيهای فراوان ديگر  استجهان ناآگاهی بشری م. هستند
در واقع جهان آگاه و سمبليک  ما برای اين ساخته شده است که به ما اين امکان را بدهد، اين رازهای درونی را از 



 4

ونی ، اين اشتياقات بی مرز را به قدرتهای يکسو بر خويش بپوشانيم و از سوی ديگر بتوانيم به کمک قانون و وجدان در
اينگونه در واقع خودآگاهی و ناآگاهی بشری در يک رابطه . مدرن و تمناهای مدرن و مرزدار خويش تبديل کنيم

 ده فرمان برای خويشکنيد چرا انسان  فکر می. کنند تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند و همديگر را ايجاد و تکميل می
 يا مثل انسان مدرن ، کند؟ میاخالق ايرانی، جهان را به جنگ خير و شر تبديل چرا در کند؟ صادر میا اخالقی موسی ر

 اگر که ما در خويش چنان اشتياقاتی برای نفی هر است؟ قانون بر احساس چيرگی  در پی دستيابی به سيادت خرد ودائم
فرمان موسی برای ممنوعيت قتل و زناکاری، بدون  نداشتيمقانون، برای لذت بردن بی مرز،برای قتل خويش و ديگری 

..بود میوجود چنين اشتياقاتی غيرقابل فهم   
 

توان درک کرد که تاريخ بشری، در واقع بقول نيچه تاريخ تحول قدرت خودآگاهی بوده است، تا بتواند   اينگونه نيز می
تا در اين مسير با تن دادن هر چه بيشتر به . دهر چه بهتر با قدرتهای درون خويش و با جسم خويش ارتباط برقرار ساز

جسم «قدرتهای خويش و با ايجاد توانايی تعالی بخشی و زيباسازی سمبليک قدرتهايش، هرچه بيشتر به قول نيچه به يک 
تاريخ بشری از خيروشر مطلق ايرانی تا اخالق مدرن يا پسامدرن و نگاه جسم گرايانه در حال رشد . تبديل شود» خندان

مروزی، همه و همه تالشهايی برای پاسخگويی به اين اشتياقات مختلف درونی خويش و تالشهايی برای ايجاد نظم و ا
. هيرارشی احساسی است، تا همزيستی با خويش و ديگری ممکن شود  

 
 با زده به ناآگاهی موضوع اما اين است که  حالت خودآگاهی و ناآگاهی، اخالق سمبليک يک جامعه واشتياقات پس

يعنی برای مثال وقتی فرهنگی مثل فرهنگ ايرانی، جهان را به دو بخش خير و شر مطلق . يکديگر پيوند تنگاتنگ دارند
های  راند و در بخش ناآگاهيش، اهريمن و  وسوسه کند، در بخش آگاهی و اخالقش در واقع اهورامزدا حکم می تبديل می

برای مثال ايجاد اخالق . ات ناآگاهانه به معنای تغيير اخالق آگاهانه نيز هستاز اينرو تغيير اشتياق. کنند او حکمروايی می
يابی به  اخالق، بدون آری گويی به جسم و دست/شری و چرخه گناه/مدرن در فرهنگ ايران بدون عبور از جنگ خير

بندان خندان و فانی  خويش به فرشتگان و امشاساهريمناشکال و انواع اين جسم سمبليک و خندان، بدون تعالی بخشی 
ضميرناآگاه دارای ساختاری مانند زبان . بقول لکان و فرويد، ضمير ناآگاه يک جهان هرج و مرج نيست. ممکن نيست

اين ساختارمندی را چه چيز بوجود . فرويد نيز به ساختارمندی ناآگاهی باور داشت. است همانطور که لکان می گويد 
گره « متقابلشان را،  ناآگاهانه و رابطه/ساس اين ديسکورس و ساختار روانی آگاهانهبباور فرويد و لکان  ا. می آورد؟

و قبول محروميت از يگانگی »  نام پدر يا قانون جنسی عدم زنای با محارم«در نگاه فرويد و در نگاه لکان » اديپ
، به هستندنی شدن و قابل تحول اين بدان معناست که آن بخش از اشتياقات ما که قادر به فا. دهد جاودانه تشکيل می

دهند و آن بخش از اشتياقات  شوند و بخش خودآگاه ما را تشکيل می عرصه زبان و اخالق و جهان سمبليک ما وارد می
کوبند، تا ما با تعالی   خودآگاهی ما میدربخش به دائمآنها . ، در ناآگاهی ما خانه دارند باشند میکه ناتوان از اين کار 

 هم از بحران و بيماری رهايی يابيم و هم قدرت و حقيقتی از بخردانهک آنها و تبديل آنها به تمنای مدرن بخشی سمبلي
. انطباق دهيمو با خودخويش را در خود   

 
 تمنا و نام پدر يا قانون  است، ،يعنی او مانند زبان که عرصه سمبليک . »ناآگاهی ديسکورس ديگران است«  بقول لکان،

از اينرو نيز . ناآگاهی  تبلور اين ديسکورس عمومی است. و تبلور ديسکورس عمومی و يا نام پدر است ساختار عرصه 
دارا و شری باشد و به اينخاطر /کاهنانه و بطور عمده خير/وقتی زبانی مانند زبان فارسی در واقع يک زبان شاعرانه

شوند میمه آن رانشها و فانتزيها تبعيد و پس زده  نباشد، آنگاه در ناآگاهی زبان و روانش، هک کلمات  اروتيپذيرای  . 
يعنی   . شوند می آنها به وسوسه و اهريمن تبديل . اند  که در زبان و روان ايرانی جايی برای بيان خويش نيافتهفانتزيهايی

 درونه اين جهان و زبان سمبليک و ديسکورس سمبليک، بناچار بطور مرتب بخشی ممنوعه نيز  بوجود می آورد که ب
 داده شود حقشانخشم و فانتزيهای پس زده ، مرتب در قالب مجاز و استعاره باز می گردند، تا .  ناآگاهی پس زده ميشود

 به تمنای فانی و قابل تحول بشری تبديل و و تعالی يابند شوند به شيوه سمبليک پذيرفته ، و يا ديگربار پس زده شوند
آلود يا نارسيستی ايرانی ما مرتب به شکل  در اين معنا اشتياقات جنسی و خشم. دشوند  يا ايجاد بيماری و کابوس کنن

شوند، تا بشکل سمبليک آنها را تعالی بخشيم و در جهان  های اهريمنی و در قالب مجاز و استعاره بر ما ظاهر می وسوسه
. بيماری و بحرانمان را  افزايش دهيمسان قدرتهای خويش جذب کنيم يا ديگربار به سرکوب آنها ادامه دهيم و  خويش و به

يا مرد  و عارف  باشيم را داراييم، خواه کاهن و اهريمنیآميز   های اروتيسمی، خشونت يکايک ما در خويش اين وسوسه
 ما تبديل و سازندهاينها نيمه پنهان ما و قدرتهای پنهان ما هستند که بايستی پذيرفته و به قدرت مدرن . و زن معمولی

. شوند  
 

 
 

با چنين نگاهی  می توان درک کرد که چرا هر ايرانی دچار جنگ خير وشر است و در خويش اهريمنی و خودمداری  
پنهان، در خويش عارف و کاهنی لجام گسيخته و بی مرز دارد که در پی حاکم شدن بر روان و بدست گرفتن قدرت 

مشکل ايرانی اين . ديکتاتور و در خفا لذت طلب استهمانطور که کاهن اخالقی و اهورامزدايش نيز همينگونه . است
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است که چون در فرهنگ، زبان و روانش  قدرت اصلی، بخش سمبليک و فردی نيست که قادر به تلفيق و تفکيک 
از آنرو ايرانی . يابی به فرديت خويش و تحول مداوم است ، از آنرو  ايرانی ناتوان از دستباشدحوزهها و تحول مداوم 

گناه است و بخش جوان و بالغ /کودک درون خويش،جنگ اخالق/ک کاهن و کودک است و مبتال به جنگ کاهنبيشتر ي
از اينرو نيز ايرانی جهانش و . او، فرديت او که بايستی ميان اين دو بخش پيوند سمبليک ايجاد کند، ناتوان است

يا به . يا مريد است و يا مراد. ت و افراطيستسنت اس/شری و ناتوانی از  تلفيق مدرنيت/ديسکورسش مبتال به جنگ خير
او يا . يابی به اعتدال و تلفيق قدرتهای خويش چاکرتم،مخلصتم مبتال است و يا خودمدار و ديکتاتور است و ناتوان از دست

. يابد شود و به اخالق مدرن دست نمی زند و يا با شکست اخالق،پوچ و دشمن هر اخالقی می از خجالت حرف نمی
طور با چنين نگاهی می توان ديد که يک جامعه آمريکايی با زندگی آمريکايی در پی پول و خانه و با هراسهايش از همين

بيکاری و بی پولی ، طرف و سمت ديگرش اين انسان نويروتيک، منحرف جنسی و يا پسيکوتيک مانند هانيبال لکتور و 
ای ساختارمند شده است، با خويش  ابژه/ساس نگاه سوژهزيرا نگاه و زبان سمبليک مدرن که بر ا. يا هاملت  است

يعنی در چنين جامعه ای هر انسان مدرنی . ايجادگر يک ضمير ناآگاهی با چنين ساختار مشابهی مثل ساختار زبانش است
تواند در عرصه زبان و آگاهی ايجادگر رابطه فانی، خالق حقيقت و  در خويش دارای يک فرديت سمبليک است که می

ق فانی و در چهارچوب قانون باشد و نيمه پنهان اين انسان مدرن، يک ناآگاهی ساختارمند با فيگورهايی چون هانيبال عش
ها  و خوشی  خويش مثل  يابی به خواست اين قدرتها و فيگورهای ناآگاهانه  برای دست. لکتور و هاملت و غيره است

» ابژه«همه هستی را به » سوژه قدرتمند و بدون مرز«هند به عنوان کنند و می خوا هانيبال لکتور هر قانونی را نفی می
يابی به سعادت   دستازخويش تبديل کنند  يا اينکه مثل هاملت و يا وودی آلن دچار حاالت نويروتيک انسان مدرن ناتوان 

.شوند فردی خويش می  
 

نوار مويبوس . ر مويبوس استخويش بر روی يک نوا»  غير« و » من« شخصيت هر انسانی نقطه تالقی ميان 
شوند و اين نوار بدور يک هيچی محوری تاب  نواريست که در نقطه ای دو روی آن، پشت و جلوی آن به هم تبديل می

دادن پيوند درونی ميان ناآگاهی و آگاهی، برون و درون در ايجاد شخصيت انسان، از اين  لکان برای نشان) 3.(خورد می
است، از آنرو نيز جهان بشری و   » هيچی محوری«از آنجا که اين نوار بدور يک . کند اده میتمثيل نوار مويبوس استف

 هر انسان شخصيتاين نوار مويبوس به اين معناست که . روايات سمبليکش از خود و هستی مرتب قابل تحول است
از اينرو شخصيت هر . منانش است نقطه تالقی اهورا و اهريو  ايرانی نقطه تالقی آگاهی و ناآگاهی، اخالق و وسوسه

 همانطور که هر انسان مدرنی شخصيتش نقطه تالقی فرد مدرن با هانيبال لکتور .سنت است/ ايرانی نقطه تالقی مدرنيت
. باشد درون خويش، نقطه تالقی سوژه مرزدار و متمايل به قانون مدرن با نيمه پنهان و سوژه مطلق گرا و ضدقانونش می

. کند يش اين نيمه پنهان را دارد و اين نيمه پنهان و رابطه شان بسته به فرهنگ و ساختار زبان فرق میهر انسانی در خو
يا مثل جهان ايرانی بطور عمده خيروشريست و يا مثل جهان مدرن بشکل جدل درونی ميان عالقه به قانون و رابطه و 

به . بينيم  شکل فيگورهای قهرمانان فيلمهای ايرانی مینمونه اين حاالت را ما در. نفی هر قانون و رابطه  متقابل است
اينجا فقط ) 4.(کنم خوانندگان خواندن نقد مرا بر اين موضوع در لينک ذيل و نقد روانکاوانه فيلمهای سينمايی دعوت می

طور عمده کنم، که بخاطر اين ساختار روانی بشری و تفاوتهای فرهنگی، در فيلمهای ايرانی ب به اين موضوع اشاره می
ابتدا . رابطه ميان قهرمان و ضدقهرمان بشکل رابطه خير و شريست و قهرمان و ضدقهرمان بسيار متضاد با يکديگرند

شود و رابطه  بهرام بيضايی و ديگران ، اين حالت خير و شری شکسته می» رگبار«در کارهايی چون 
 در سينمای .شوند کميک مدرن می/لت دواليه تراژيکشود و فيگورهای ايرانی دارای حا ضدقهرمان چنداليه می/قهرمان
می توانند هردو شری مطلق است  و /عاری از حالت خير است که گونه طور عمده اين  ضدقهرمان به/حالت قهرمانمدرن 

اما در برخوردشان به قدرت و نيازشان به ديگری در  ، و يا برادر يکديگر باشندزيادی به هم  داشته باشندتشابهات 
 عمدتا »ضدقهرمان«اما  ، و ديالوگ با ديگريست طرفدار قانون و بيانگر نياز به ديگری» قهرمان«. ايت متفاوتندنه

/ فيگورهايی مثل هانيبال لکتور.  و بازی خويش استخوشی تماميت خواه و تبديل کننده ديگران به ابژه و ابزار دست 
 همه نمونه هايی از اين جدل انسان 3سرخ در اسپايدرمن /سيف در جنگ ستارگان، مرد عنکبوتی سياه/زن پليس، يدی

پرست پنهان و ضد   است، نمونه هايی از جدل ميان سوژه مدرن با سوژه مطلق گرا و لذتمدرن با نيمه پنهان خويش
  اگر قهرمان مدرن با ديدن هيچی و پوچی زندگی به قبول قانون و نياز به ديگری. است خويش درون مرز  قانون و بی
و مرگ همه حقايق مطلق و متاروايتها به نفی » مرگ خدا«خواهد با ديدن  يابد، نيمه پنهان او اکنون می دست می

اسپيلبرگ با >مونيخ< همچون در فيلم  مدرن قهرمان.ضرورت هر قانون و حاکميت قانون خود و خوشی خود دست  يابد
 جنگ ستارگان با تالش  فيلم  قهرمان»انی کن«شود و مانند    تروريست ضد قانون به او تبديل میيک تن دادن به اعمال

 .  تبديل می شود و لرد سياهپوش >سيف<فانی بودن عشق و خدا شدن به  با تالش برای چيرگی بر برای نفی مرگ و 
  .او نيمه پنهان و برادر اوست. نهفته است» سيف«يک » يدی«در درون هر 

  
بد به /شود ، از طرف ديگر بازی قهرمان خوب  ر اين سوژه يگانه شکسته می در مسير تحول فيلم معاصر هر چه بيشت

 . از روايت و چشم اندازی ديگر بد و منفی باشدد همان قهرمان خوب توان  میاکنون. شود  يک حالت چندروايتی تبديل می
خوب يا بد نسبی می است که يک حرکت را » هيچی مرکزی«اندازها و تفاوت جا و مکان نسبت به  موضوع تفاوت چشم

شوند و قانون خود ماالمال از  اکنون هر چه بيشتر دو نيمه آگاهی و ناآگاهی  و فيگورهای مثبت و منفی چنداليه می. کند
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اکنون . دهد نشان می» محاکمه«همانطور که کافکا در کتاب . شود میاميال کانيباليستی و خوشی پنهان نارسيستی 
ه مشابه، توسط راويان مختلف به اشکال مختلف ديده و روايت شود و ما شاهد چندروايتی تواند واقعيت مشابه و لحظ می
هر بخش از فيلم به روايت يک قهرمان داستان توضيح » يک آلمانی خوب« برای مثال در فيلم عالی . مدرن هستيم پست

ای اول پس از جنگ جهانی دوم و اندازهای مختلف  شهر برلين  و روزه شود و ما شاهد روايات مختلف و چشم داده می
در فيلم عالی يا . يابی به قدرت و غيره و سرنوشت آدميان در اين بازی جديد هستيم جدل ميان قدرتهای مختلف برای دست

رودريگز،مزرعه يا فارم هم محل زندگی کانيباليست قاتل است و هم محل پليس و  هم  اشاره ايست  به > سين سيتی<
 و نماينده زند اينجا در موقعيتی  جانی و دزد به انجام قانون و دادخواهی معشوقی دست می. سيا سازمان آموزشمحل 

 قتل و «اينگونه در شهر.   و خود نيز يک کانيباليست استاست قانون و جهان سمبليک عمال حافظ اين قاتل کانيبال
. ود دارد  و مرزها مرتب تغيير می کند بد موقعيتی وج/ سين سيتی تنها امکان عشقهای موقعيتی و شناخت خوب»سکس

  ديگرديويد لينچ موضوع انسان مدرن> بزرگراه گمشده < از طرف ديگر با شکست هرچه بيشتر سوژه مدرن  در فيلم 
 بی خانه و  قبول  بلکه مبتال شدن به چندهويتی،چندشخصيتی و چند روايتی و،عشق خويش به نه دستيابی به خويش و يا 

   .استکاشانه بودن 
 

زيرا اين اشتياقات قابل سرکوب . موضوع نهايی اين است که اساس بلوغ در نوع رابطه با اين نيمه پنهان و ناآگاهست
آميز  از اينرو نيز فرهنگ ايرانی در تالش برای سرکوب و قتل اشتياقات نارسيستی، جنسی و خشونت. نهايی نيستند

. گناه و فرسودگی دچار ساخته است/کرده و به جنگ ابدی وسوسهخويش ناموفق بوده است و تنها خويش را داغان 
خطر ساختن اين قدرتها، در عمل  همانطور که شيوه برخورد مدرن به نيمه پنهانش و تالشش برای کوچک ساختن و بی

از طرف ديگر توانايی جهان . است به بيمار ساختن،کوچک ساختن خويش و کسالت پنهان و آشکار زندگی منجر شده
درن و پسامدرن در پذيرش و تعالی اشتياقات خويش و تبديل آنها به تمناهای مدرن خويش، ايجادگر قدرت مدرنيت و م

از اينرو موضوع، نوع برخورد به اين اشتياقات و تعالی . ها بوده و هست قدرت تحول مداوم مدرنيت در همه زمينه
هرچه اين . نها به قدرتهای تازه خويش و به ياران خويش استبخشی آنها، پذيرش سمبليک اين اشتياقات و تبديل ساختن آ

کردن  ساختن و کوچک تعالی بخشی و پذيرش سمبليک قويتر و چنداليه تر باشد و کمتر  به سرکوب احساسات و يا بيمار
جسم «ه او اينگونه هرچه بيشتر ب. دهد، آنگاه بهتر قادر به لمس سعادت زندگی چنداليه و تحول مداوم است آنها تن
شود و قادر است مرتب اهريمن و هانيبال لکتور درون خويش را به قدرت نو و سمبليک جديد  نيچه ای تبديل می» خندان

او قادر است حيوان درون خويش را زيبا و خندان . خويش و يار خويش تبديل سازد و قويتر و جذابتر و خالقتر گردد
کلی و  به حالتی از خويش در آيد، شرور خندان، اغواگر جذاب و عاشق سازد و  قادر است مرتب دگرديسی يابد و به ش

او با اين کار از خطای انسان سنتی و مدرن . قدرتمند شود و يا به اشکال مختلف خرد و حيله شاد و خندان دست يابد
دان چنداليه و ناتمام مدرن تلفيقی و ناتمام و چنداليه و در حالت بهتر به يک جسم خن کند و به يک انسان پست عبور می
اساس روانکاوی .  شود شود و زندگی برايش مانند نگاه زمينی من به يک بازی عشق و قدرت خندان تبديل می تبديل می

يابی به پذيرش سمبليک اشتياقات خويش و دگرديسی آنها به تمنای فانی و سمبليک مدرن   اين تالش دسترالکان و فرويد   
وار به هزار شکل از حالت   جسم گرايانه دلوز قادر به دگرديسی اشتياقها ی نارسيستی و کابوسمثلن نگاه. دهد تشکيل می

  . وجود دارد_در کنار رابطه بالغانه سمبليک  وفردی_ در نگاه لکان دو شکل ديگر رابطه .باشد سمبوليک جسم می
وار است که در هر دو حالت شخص اسير  متنفرانه و يا رئال و کابوس/ رابطه نارسيستی شيفتگانهايندو شکل، اشکال

يابی به فرديت  او در اين حاالت  ناتوان از دست. دهد شود و فرديت خويش را از دست می نگاه اشتياقات خويش می
از اينرو انسان گرفتار در حالت رابطه . خويش و ناتوان از تعالی بخشی احساسات خويش به تمناهای مدرن است

به .شود زير نگاه پدر جبار درونی می درمرادی /وار، گرفتار رابطه مريد رانه و يا کابوسمتنف/نارسيستی شيفتگانه
يا در حالت .  ند دست به قتل و جنايت می زخاطر، در حالت اسارت کابوس وار مانند قاتل،جانی،متجاوز جنسی  اين

گرفتاری جهان ايرانی در حالت از اينرو . شود وار مبتال می گرفتار نارسيستی به حاالت نويروتيک و يا هاملت
 ارتباط سمبليک برقراری خيروشری، نشان از گرفتاری جان و روان و زبان ايرانی در حالت نارسيستی و ناتوانيش از

. ها تبديل نشده است  هنوز به زبان علمی قادر به تفکيک و تلفيق خوزهفارسیزبان بدينخاطر. کند و فردی با اشتياقش می
بخشی اشتياقات جنسی،اروتيکی،خشمگينانه،خودخواهانه به تمناهای مدرن   فرديت و تعالیيلتبددر اين فرهنگ 

يکی از وظايف رنسانس ايرانی ، ايجاد اين رابطه . دوستی مدرن صورت نگرفته است نارسيستی و اروتيکی و خويشتن
اروتيسم مدرن ايرانی، نارسيسم مدرن نو و سمبليک و آفرينش اين مفاهيم نو و تلفيقی ايرانی و آفرينش انواع و اشکال 

رنسانس ايران بر بستر آشتی با جسم و ايجاد انواع و اشکال اين جسم سمبليک و چنداليه و خندان . ايرانی و غيره است
گيرد صورت می  

 
.توانيم به فيلمها بنگريم و روايات مختلف و موضوعاتشان را بررسی روانکاوانه کنيم حال با اين توضيحات می  
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»ها سکوت بره«  اندازی روانکاوانه به فيلم  چشم  

 
 

  
سه فيگور و دو نوع رابطه مرکزی وجود دارد که برای بررسی روانکاوانه فيلم، پرداختن ) 5(»ها سکوت بره«در فيلم 

، قاتل سريالی )جودی فوستر(، زن پليس)آنتونی هاپکينز( اين سه فيگور زندانی هانيبال لکتور . به آنها ضروريست
البته يک مثلث اديپالی . بوفالو بيل هستند/هانيبال و زن پليس/ دو رابطه، رابطه ميان زن پليسو) تد لوين( بوفالو بيل
پردازم، زيرا مطالب روانکاوانه در باب محتوا و سبک اين فيلم  بوفالو بيل نيز وجود دارد که به آن نمی/ کالريس/هانيبال

کنم که در حالت مثلث اديپالی بخوبی می بينيم  ن اشاره میفقط به اي.  آنقدر زياد است که از حوصله مقاله من خارج است
پسر /بوفالوبيل يا رابطه دختر/پدر چنداليه  است ولی رابطه ميان کالريس/هانيبال يا دختر/که  رابطه ميان کالريس

. طه نيستدختر در اين راب/ اليه آنها قادر به رقابت با رقيب پدر و رابطه پدرکبوفالوبيل و رابطه ت. تکاليه  است
او نسبت به هانيبال يک احساس چنداليه ماالمال از  ..ازاينرو نگاه و عالقه کالريس بطورعمده متوجه هانيبال است

قدرت و زيرکی سرد هانيبال و توانايی او در لمس درون ديگران، . هراس، وحشت، تهوع، جذابيت و عشق دارد
جانی /اليه پليس ان کالريس و بوفالو بيل در واقع يک رابطه تکرابطه مي. کند کالريس را همزمان مجذوب و هراسان می

پسر، /از طرف ديگر در رابطه اديپالی ميان پدر. خواهد با دستگيريش جان دختر سناتور را نجات دهد است و او می
ين مقاله بيشتر اما موضع بحث ما در ا. بوفالو بيل نيز در واقع پسر کامال ضعيف و ناتوان از رقابت است / ميان هانيبال

.شوم فيگورها و روابط دوگانه ميان آنهاست و از اينرو بيشتر وارد اين موضوع نمی  
 

گيری بوفالو بيل که زنان جوان متعددی را به قتل   داستان فيلم اينگونه است که  زن پليس کالريس استارلينگ برای دست
رود، تا به کمک اين  راغ زندانی معروف هانيبال میرسانده است و بخشهايی از پوست بدن آنها را کنده است، به س

هانيبال لکتور يک روانپزشک . زندانی روانپزشک و کانيبال به درک علل اعمال بوفالو بيل نائل آيد و او را دستگير کند
متخصص عرصه بيماران جانی و قاتل است، ولی در خفا اين روانپزشک مشهور و بسيار باهوش يک کانيبال است و 

و مغز و يا جسم   بخشهايی از جگر او همچنين. دارد کشد و يا به خودکشی وامی  را میخوداران فراوانی از بيم
خورد و يا به خورد مهمانان ناآگاه خويش به عنوان غذاهای  ای می پزد و می قربانيانش را به شيوه بسيار دقيق و خوشمزه

 موضوع رابطه او با اين پليس برای کشف يک .افتد به دام میدهد، تا آنکه سرانجام توسط يک پليس  خوشمزه و نو می
هانيبال در واقع يک سوسيوپات و يک کانيباليست است . است» اژدهای سرخ«قاتل سريالی ديگر، موضوع فيلم و رمان 

.و برای درک بهتر فيگور او،توضيح کوتاهی درباره اين بيماريها الزم است  
 

يابی به هدفش  تواند برای دست وان از احساس همدردی با ديگران است و براحتی میدر واقع نات»  سوسيوپات« بيمار 
او ناتوان از حس شرم و گناه و عاری از معضالت اخالقی و وجدانی . دروغ گويد و يا در شرايطی حتی جنايت کند

« يتی نارسيستی مانند در کتابهای مرجع روانکاوی امروزه بيمار سوسيوپات در رديف بيماريهای اختالالت شخص. است
علت روانی بيماری . گيرند گسسته يا ديسوسياتيو قرار می و يا در رديف شخصيتهای از هم» شخصيت ضداجتماعی

همچنين . باشد سوسيوپات در عدم شکل گيری اخالق و قبول نام پدر يا قانون در دوران کودکی و در مرحله مهم اديپ می
 زيرا .تواند در ايجاد آن دخالت موثر داشته باشد يکتاتوری و آزار جنسی اوليا میضربات و کابوسهای دوران کودکی و د

چنين کودکی برای حفظ خويش در برابر ظلم خانواده و يا ضربات کودکی بايستی در واقع خود را بيحس کند و بدور 
سوسيوپات معضلش ترکيبی انسان . خويش يک ديوار روانی بکشد و بقول معروف پوستش را کلفت کند، تا از بين نرود

برای مثال در رمان . از اين معضل اديپی عدم قبول قانون و نام پدر از يکسو و از سوی ديگر اين ضربات کودکيست
مشخص است که بسياری از حاالت سوسيوپاتی و کانيباليستی هانيبال ناشی از دوران سخت کودکی و نوجوانی و ناشی 
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شوند و در اين بخش  مطرح می» هانيبال ريزنيگ«ست که در بخش چهارم فيلم از ضربات و کابوسهای اين دوران ا
.پردازم چهارم به آنها می  

 
يابی جاودانه به يک عشق  کانيباليست در واقع در پی دست. کانيباليسم در واقع يک بيماری و حالت بشدت نارسيستی است

دوران اوليه جنگجويان قوم پيروز بخشی از جسد همانطور که در . و پيوند جاودانه با معشوق و يا با ديگريست
خوردند، تا به قدرت او دست يابند، همينطور نيز کانيباليست با خوردن ديگری در  خورده را می جنگجويان قوم شکست

نمونه آن کانيباليست آلمانيست که به . است) همپيوندی نارسيستی(يابی به يگانگی و حالت سيمبيوزه نارسيستی پی دست
 کانيباليسم از اينرو در واقع يک بيماری ناشی از صدمات نارسيستی در .خورد ست معشوقش و خودش، او را میخوا

دوران کودکی و روابط غلط با مادر و يا پدر و نيز ناشی از عدم تن دادن به جدا شدن از مادر و قبول نام پدر و قانون و 
يابی يگانگی جاودانه و  بهشت جاودانه و يگانگی با معشوق  تکانيباليست تبلوری از تالش برای دس. فانی بودن است

يک حالت عمده عشق ميل ذوب شدن در . اصوال در عشق بشری حالتی از اين اشتياق کانيباليستی وجود دارد. است
 اما در حالت بالغانه و سمبليک عشق، اين حالت عشق کانيباليستی کودک به مادر و خشم به. يکديگر و يکی شدن است

تواند در عشق و سکس هم اين  شود که می هرکسی که مانع اين عشق شود، به تمنا و عشق فانی و يگانگی فانی تبديل می
در . باشديگانگی را تجربه و لمس کند و هم قادر به قبول فرديت ديگری و تفاوت او و ضرورت ديالوگ  و تحول رابطه 

معشوقی به حالت تراژيک و ناتوان از قبول فرديت /ده عاشقحالتی که اين تحول صورت نگيرد، اين عشق ذوب شون
يعنی از بلعيدن نارسيستی معشوق و . ماند شود و گرفتار حالت بلعيدن نارسيستی ديگری باقی می  میگرفتارديگری 

ل اگر دقت کنيد، عشق ايرانی که در اساسش ماالما. يابد به هضم و جذب سمبليک مدرن عشق و انديشه دست نمی» غير«
وجود و در پی يگانگی با ديگری و نفی فرديت خويش است، ماالمال از اين حاالت کانيباليستی و   از حالت عرفانی وحدت

بخاطر اين ناتوانی از ارتباط سمبليک و بافاصله نيز، انسان . بلعيدن ديگری و يا ميل بلعيده شدن توسط ديگری است
ای  زاده ببلعد و يا لحظه خواهد مدرنيت را مثل شاه و تقی است و يا میايرانی ناتوان از هضم و جذب و پذيرش مدرنيت 

آورد و بازگشت به خويشتن  شود و همه آنچه را که بلعيده، باال می ديگر عشق نارسيستی به نفرت نارسيستی تبديل می
ر نو در اين فرد و قوم  پيوند عميقی ميان نوع غذاخوردن يک فرد و يا ملت با حالت هضم و جذب انديشه و فک.. کند می

فکر کنيد اگر من در نقدم بر حافظ از اين حالت کانيباليستی نهفته در . ای دارد بقول نيچه، روح نيز معده. وجود دارد
بهترين مثال برای اين حالت ، اين روايت عرفانيست که . شدم گفتم، دچار چه سنگساری می عرفان ايرانی سخن می

پير در جوابش . دهد که منم گويد که کيستی؟ فرد جواب می زند و او می رود و در می شخصی به سراغ پيرمغانش می
زند و در جواب استاد  گردد و در می مدتی بعد شاگرد برمی. گويد، برو وقتی به من تبديل شدی، برگرد می
های فلسفی و ادبی يا روانی توان از اين روايت معنا طبيعی است که می. کند و استاد در را برايش باز می» توام«:گويد می

 وجود ايرانی  توان به معنای روانکاوی آن و ديدن اين حالت نارسيستی و کانيباليستی در وحدت ديگری نيز يافت، اما نمی
زيرا بحران مدرنيت عشق ايرانی، ناتوانیِ  آن از قبول فرديت . اعتنا بود و يا آن را سنگسار کرد و عرفانِ  ايرانی  بی

خويش و معشوق، ناتوانی } خشن{و يا هاردکور} لطيف{کور ود و قبول فانتزيهای مختلف اروتيکی سافتمعشوق و خ
وجود فانی شرقی با فرديت غربی، همه و همه حکايت از  يابی به تلفيقی مدرن از تمنای يگانگی فانی و وحدت از دست

ام بارنويسی کردم  بته من اين روايت را از حافظهال. کند درستی اين نگاه روانکاوانه به معضل عشق و عرفان ايرانی می
.شناسند تقريبا همه ايرانيان اين روايت را می. ام، اما اصل مطلب همان است و احتماال کامل ننوشته  

 
از اينرو حالت . از طرف ديگر نبايد از ياد برد که اين اشتياقات انسانی، بسته به فرهنگ، حالت های مختلف دارند

زيرا چنين رابطه ای، . ابژه ای نيز هست/عين حال ناشی از نوع روابط جامعه مدرن مانند رابطه سوژهسوسيوپات در 
است که در آن يک » پسيکوی آمريکايی«يک نمونه آن فيلم موفق . کند تبديل کردن ديگران به ابژه خويش را ساده می

يابی به کمی  نی ديگر است که برای دستموفق چنان ناتوان از حس همدردی و يا هر حسِ  انسا}تاجر{من  بيزنس
او همزمان مواظب است که . کشد برد و معشوقانش را در خانه با اره برقی می احساس ، به خشونت و قتل پناه می

همينطور حالت کانيباليسم هانيبال لکتور در واقع همانطور که . اش بهم نخورد خونشان بر پارکت خانه نريزد و نظم خانه
خواهد مانند ديگر  او بقول خودش نمی. رمان بارها به آن اشاره می کند، پاسخ او به هيچی و پوچی زندگيست در فيلم و 

آور زندگيش را به دروغهايی چون پول و حساب بانکی و زندگی معمولی بفروشد، بلکه چون   انسانهای ترسو و کسالت
 طبق قانون خود زندگی کند و در اين قانون ديگران هيچی و پوچیِ عميق زندگی را دريافته است، اکنون می خواهد بر

بين اين قانون اخالقی هانيبال لکتور ، و ماکسيم و قانون اخالقی مارکی دوساد . هستند» پرس غذا«برای او در واقع يک 
 يا يابی به لذتم، از هر فرد ديگری به دلخواهم استفاده و من در پی لذت خويشم و حق دارم برای دست« :گفت که می

 جالب است که در آثار مارکی دوساد نيز رسوم و آيين قتل و قربانی .)6(توان ديد ، پيوندی تنگاتنگ می»سوءاستفاده کنم
کردن وجود دارد و او نيز مثل هانيبال لکتور هر عمل اروتيکی و يا قتل آيينی را به يک کار عقالنی ، با جزئيات و 

.سازد تنظيم دقيق تبديل و همراه می  
 

تواند جذابيت شرورانه او را  ضوع نهايی درباره هانيبال اين است که اين حاالت سوسيوپات و يا کانيباليستی نمیمو
زيرا بوفالو بيل نيز يک  قاتل و کانيباليست به شيوه ديگريست، اما او جذابيت هانيبال را ندارد و در واقع . توضيح دهد
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ديوانه، ترکيبی از يک عالم و /جانی/عاشق/طی از يک فيلسوفدر حاليکه هانيبال در عمل مخلو. يک جانی است
از . روانپزشک، يک منحرف جنسی  و يک انسان رمانتيک و عاشق غذای خوب و شراب و همصحبتی خوب است

طلبد و ميان آنها يک  اينرو نيز برای همکاری با کالريس، عوض همکاری ، شنيدن رازهای خصوصی کالريس را می
زيبايی و جذابيت هانيبال در اين است که قادر . شود روانکاوانه ايجاد می/  شرورانه /عاشقانه/روتيسمیرابطه چنداليه ا

اين چنداليگی قدرت نهفته در شرارت  و . است برخالف يک جانی معمولی و خطرناک مثل بوفالو بيل،  چنداليه باشد
 لکان دارای سه بخش خيالی يا نارسيستی، سمبليک همانطور که گفتم، هر انسانی بقول. جذاببت نهفته در خشونت اوست

آميخته اند و بدون هم نمی  وار است که اين سه بخشِ  روان انسانی به شکل دواير برومه ای در هم و بخش رئال يا کابوس
نگيش، شود که هر انسانی بنا به توان فردی و فره آميختگیِ  اين سه بخش در روان انسانی باعث می درهم. توانند باشند

يا می تواند يک بخش از اعمال او  . وار خويش را بيافريند کابوس/نارسيستی/حاالت مختلفی از ترکيب قدرتهای سمبليک
هرچه درجه . نارسيستی/نارسيستی باشد و بخشی ديگر بيشتر ترکيبی از حاالت رئال/ترکيبی از حاالت سمبليک

. تر و چنداليه تر است ين رابطه و حالت  و در کل انسان،  پيچيدهآميختگی اين سه بخش ويا دو بخش قويتر باشد، ا درهم
در چنين . بويژه  وقتی بتواند قدرت سمبليک خويش ، يعنی قدرت فردی و زبانی خويش را در اين رابطه قوی نگه دارد

سمبليک /تواند ترکيبی جذاب و خطرناک  از شرارت و خشونت و رمانتيک، يعنی ترکيبی از حالت رئال شرايطی می
او اينگونه هر لحظه  قادر است بدون مرز ، تن به اشتياقات نارسيستی  و . مانند حالت هانيبال لکتور بوجود آيد

آميز خود دهد و همزمان اين حاالت را با قدرت تئوری وبيان سمبليک و توانايی استقالل فردی همراه سازد و از  خشونت
رئال و غيره را بررسی /خيالی،خيال/ل مختلف اين ترکيب حاالت سمبليک ژيژک شاگرد لکان اشکا.آن يک فلسفه بسازد

.کرده است  
 

وار لکان نهفته است که سختترين بخش تئوری  بخشی ديگر از جذابيت هانيبال لکتور در مفهوم جهان رئال يا کابوس
پسامدرنهای ديگری چون لکان و يکی از مهمترين نوآوريهای پسامدرنی اوست و همزمان ايجادگر انتقاداتی از طرف 

در باور لکان بخش رئال هستی انسانی، در واقع همان عرصه هيچی و پوچی . پردازم دلوز بوده است که بعدا به آن می
هر روايت انسانی، چه روايت سنتی از هستی ،  . باشد و اين بخش غيرقابل بيان است است که مرز جهان سمبليک ما می

ايجاد شده است » هيچی مرکزی«ر واقع يک جهان سمبليک و زبانی است که  بدور يک و يا روايت مدرن و پسامدرن د
اين بخش رئال در واقع مرز روايتهای سمبليک ماست و . و نماينده بخش غيرقابل درک و غيرقابل بيان هستی انسانيست

توانيم به راز   تغيير دهيم، اما نمیشود که هميشه در تفسير خويش از واقعيت زندگی کنيم و بتوانيم اين تفاسير را باعث می
. کنيم ِ  خراباتی لمس می پی ببريم، بلکه تنها  او را به شکل احساس کابوس و تمتع يا خوشی» هيچی مرکزی«و ذات اين 

هيچگاه به نوشته شدن « بقول لکان جهان سمبليک انسان مرتب قابل تحول است و از اينرو اين جهان و روايت سمبليک
راه ارتباط ما با اين نادانی . »هيچگاه قابل نوشتن نيست«، در حاليکه جهان رئال و عرصه رئال درونمان »دهد پايان نمی

 و هيچی محوری زندگی انسانی تنها به شيوه احساسهای
همانطور که انسان از فيلم ترسناک. کابوس وار، لذت آور  يا خوشی دردآور است  

حالت جهان رئال به مانند تاثير تاريکی بر . تواند چشمش را از آن برگرداند نمیآيد و  می ترسد ، اما همزمان خوشش  می
يا مثل يک راهروی  تنگ و . کشاند انسان است که هم هراسناک است و هم جذاب ، و انسان را به سمت خويش می

. شود د و مجذوبش میگذار ترساند و هم آدمی خودبخود پا به آنجا می تاريک و يا زيرزمين قديمی است که آدم را می
انسان گرفتار اين حالت رئال و گرفتار حالت و نگاه کابوسیِ هيچی خويش، در واقع از يکطرف گرفتار نگاه مادر يا پدر 

آور و تکرار مداوم اين خشونت و تمتع  وار درون است و از طرف ديگر اسير اين خوشی و خشونت لذت کابوس
از اينرو نيز عرصه . برد  تمتع مداوم و خوشِ  رانشی بدون مرز بسر میاو در يک حالت خشونت و. نارسيستی است
گيرد و هم فرد گرفتار ، اين حاالت را بشيوه  ايست که هم  سکس و خشونت در آن صورت می آور عرصه رئال و کابوس

برای مثال يک . دهد اسارت در نگاه پدر جبار درون و تکرار حالت ابژه وار و تکرار يک سری اعمال مشابه انجام می
او اسير اين بازی و تکرار رانشی خوشی خويش .  کند و می کشد ای قربانيانش را انتخاب می قاتل جنسی بشيوه مشابه

زيرا اين فرد ناتوان از تبديل اشتياقات و . افتد پيش بينی است و سرانجام گير می است و بدين خاطر نيز حرکاتش قابل 
بوفالو بيل در فيلم دقيقا اين حالت کابوس وار و تکرار . ابل تحول و دگرديسی بوده استرانشهايش به تمنای سمبليک و ق

وجود اسارتش در اين حالت و ناتوانی از تبديل  دهد، در حاليکه هانيبال لکتور با سری اعمال مشابه را نشان می يک
ارای قدرت عمل و تغيير روش احساس کانيباليسم و خشونت خويش به خشم مدرن و فانتزيهای عشقی مدرن، باز د

اما سرانجام .  زيرا او حالت رئال خويش را با يک حالت قدرت سمبليک همراه ساخته است و چنداليه است.بيشتری است
. افتد وار و بيمارگونه است، گير می  او نيز به خاطر اينکه اساس نگاهش کابوس  

 
نامد،  در معنای مثبت آن می» عارضه« جيمز جويس را يک اگر لکان. اين چنداليگی هانيبال تاثيری ديگر نيز دارد

زيرا در . و تحول در فيگورهای شرورانه در سينمای هاليوود دانست» عارضه«توان هانيبال لکتور را نيز يک  می
 وار درون هيچکاک، فرد بيمار بخاطر اسارتش در نگاه پدر و يا مادر کابوس» پسيکوی«سينمای هاليوود و حتی در فيلم 

اين حالت از دست دادن فرديت بخاطر گرفتاری در . ، در عمل چنان در او حل شده است که فاقد هرگونه فرديتی است
از اينرو نيز حرکات نورمان در )  6.(ناميده است» آفانيزيسيس«نگاه پدر جبار درون و حل شدن در اين نگاه را، لکان 
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اما در طی زمان و با شکست هرچه بيشتر .  و ماشينی استوار فيلم پسيکوی هيچکاک، بقول ژيژک حرکاتی روبوت
بد در جامعه مدرن و حس و لمس پيوندهای درونی حاالت خوب و بد، ما شاهد نسلی نو از /مرزهای بين خوب

آشام بدون احساس و يا قاتالن بدون احساس و بدون  اکنون ديگر داراکوالهای خون.  فيگورهای شرور و چنداليه هستيم
و يا فيگور هانيبال لکتور دارای چنداليگی و » يک مصاحبه با وامپير« يستند، بلکه هرچه بيشتر مانند فيلم فرديت ن

در درون اين فيگورها شرارت و فرديت، بيماری و سالمت با هم درهم . گردند شوند و جذاب و سکسی می فرديت می
خاطر يک عارضه  لکان جيمز جويس را به اين. ودش آميخته می اکنون خشونت با شرارت و جذابيت در هم.  ميآميزند
ای نقطه تالقی اسامی داللت ها و  دهد، هر لحظه و يا حادثه نامد، زيرا اين جيمز جويس است که به ما نشان می مثبت می

جويس  در بخش » اوليسيس«همانطور که برای مثال در کتاب ). 7(اندازهای مختلف است نقطه تالقی روايات و چشم
 به کتابخانه،  کتابخانه نه تنها محل حضور فيگورهای داستان و گفتگوی آنهاست، بلکه همزمان  کتابها و مربوط

يا بنا به اين حضور و تالقی، شيوه . گويند يابند و روايات خويش را می نويسندگان فراوان در آنجا در گفتگو حضور می
ظه ی انسانی تنها روايت يک زمان خطی و يک روايت زيرا هر لح. سخن گفتن و حالت رمان و لحظه تغيير می کند

. گويند نيست ، بلکه در آن همزمان گذشته و آينده  و  بسياری فيگورهای ديگر نيز حضور دارند و سخن می  
 

دهد که زندگی و انسان چقدر  زيرا فيگور هانيبال و حالت چنداليه او نشان می. هانيبال نيز از جهتی يک عارضه است
 و دهد که بخشی از او همزمان او به ما نشان می.  باشد و هر انسانی در خويش دنياهای فراوانی داردتواند میچنداليه 
 و اين بخش او، اشاره ای به بخش رئال و ماند و امکان تفسير و روانکاوی شدن ندارد  هميشه ناشناخته باقی میانسان

علت جذابيت نهايی هانيبال در اين . انسان و زندگی معماييستزيرا . شود ناشناخته درون ماست که هيچگاه شناخته نمی
مرز غيرقابل توضيح  است که به بهترين وجهی اين بخش رئال و غيرقابل تفسير بشری، اين بخش خشونت و خوشی بی

 کند و هم ترساند،کابوس ايجاد می بخشی که هم می. سازد دهد و در فيگور خويش قابل لمس می و تفسير را نشان می
جذابيت نهايی هانيبال در موضوع  تبلور حالت رئال و هيچی درونی انسان نهفته . ايجادگر تمتع و خوشی خراباتيست

زيرا هر بيماری روانی در واقع يک اسم داللت . است» بيماری روانی«در اين معنا در واقع هانيبال بهترين تبلور . است
بايستی به شيوه سمبليک جذب و هضم و زيبا شود و به   میو يک حقيقت درونی، يک قدرت و غول درون ماست که

اما هر بيماری روانی  در خويش بخشی نيز دارد که هيچگاه قابل تفسير نيست و فقط خوشی . قدرت و يار ما تبديل شود
يش به شود که انسان به بيمار اين خوشی خراباتی و يا تمتع نارسيستی نهفته در بيماری باعث می. خراباتی مطلق است

در . کند دهی می اش را سازمان وسيله خوشی وتمتع ترسش ، اعتياد و افسردگيش و حالت کانيباليش بچسبد، زيرا بدين
درمانی و با توانايی تبديل کردن اين اشتياق به تمنای مدرن،  باز هم بخشی اندک از حالت بيماری  بهترين حالت روان

از .  و مربوط به اين بخش رئال و هيچی و غيرقابل شناسايی انسانی استماند که غيرقابل تفسير و هضم است باقی می
اينرو بقول ژيژک بايستی بيماری خود را مثل خويش دوست داشت و اين قدرتهای پنهان را در خويش بشيوه سمبليک 

ز انسان بايستی آن بخش نهايی غيرقابل پذيرش و انطباق را ني. تعالی بخشيد و زيبا ساخت، تا از بيماری رهايی يافت
و حالت نشناخته خويش دوست بدارد و گاه بگاه به او امکان بيان دهد و از معمابودن خويش و زندگی » تيک«چون يک 
هانيبال تبلور اين چنداليگی انسان و نيز تبلور اين جهان رئال و کابوس وار، اين خوشی خراباتی و ).  7.(لذت ببرد

. که جذابيت چنداليه او به عنوان شرورترين فيگور سينمايی را با خود همراه داردنشناختن نهايی انسان و زندگيست ،   
  

زيرا . فيگور دوم ، کالريس ، يک زن جوان پليس است و در خويش رازی پنهان دارد که هانيبال در پی درک آن است
خاب نهايی آگاهانه و يا ناآگاهانه داند که در کانيبال بودنش راز او و در پليس بودن کالريس، راز کالريس و انت او می

ای ديگر يک  او هم زيبا و مرموز، هم يک پليس و لحظه. کالريس نيز مثل هانيبال چنداليه است. کالريس قرار دارد
زيرا . از اينرو رابطه اين دو نيز چنداليه و قدرتمند و جذاب است.  گويد بيمار است که با روانکاوش هانيبال سخن می

يابد و در  شان مرتب شکل نويی می اينگونه نيز رابطه.  و در يک حالت بينابينی و قابل تحول قرار دارندهردو چنداليه
دهد و رازش را  يابی به اطالعات مورد نظرش به بازی هانيبال تن می کالريس برای دست.  هر لحظه چنداليه است

ای را از غسالی نجات  سش و زندگی نزد اقوام، برهسازد که چگونه خواسته است در کودکی پس از قتل پدر پلي برمال می
کالريس به نيمه . کنند های غسالی شده او را هميشه همراهی می دهد و نتوانسته است و چگونه قتل پدر و سکوت اين بره

ه با ای برابر و چندالي يابد و هم قادر به ايجاد رابطه دهد و خود در مسير فيلم تحول می پنهان و کابوس خويش تن می
با آنکه در نهايت در دستگيری اتفاق . شود شود و هم قادر به درک درون بوفالو بيل و دستگيری نهايی او می هانيبال می

هانيبال .  شود و اين حالت فيلم، بار ديگر حکايت از چنداليگی و نيز معمابودن زندگی دارد و تصادف نيز موثر واقع می
های  جانی و همراه با اليه/شود و رابطه اين دو در واقع پليسی ب او میبا درک کابوس کالريس هم بيشتر مجذو

دهد  گشايد و تن به احساس و عشق و ديالوگ می شود و هم خود نيز خود را بيشتر می روانکاونه می/عاشقانه/اروتيکی/
دهد که در واقع تالش  یهانيبال به کالريس نشان م.  که نتيجه اين تحول پنهان را در بخش دوم فيلم و رمان می بينيم

ها و جلوگيری از ايجاد سکوت بعد از قتل  ه اش برای دستگيری قاتل، ادامه همان تالش برای جلوگيری از قتل بر امروزه
شکند و  اش ديوار قطور احساسی بدور هانيبال را می  همانطور که کالريس با سادگی زنانه و جذابيت و خرد زنانه.است

شود که رابطه ميان کالريس و هانيبال را با  دارد، تاثير اين تفاوت وقتی بيشتر روشن می وگ وامیاو را به تحول و ديال
تواند  آن رابطه نيز چنداليه است، اما نمی. مقايسه کنيم» اژدهای سرخ« هانيبال در فيلم /رابطه ميان کميسر پليس گراهام
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مرتب در . يابد و مرزهای فراوانی را بشکند پدرانه دست/هاروتيکی، دختران/ مردانه، عاشقانه/به اين چنداليگی زنانه
. ها در واقع بخش دوم رمان و بعد از رمان اژدهای سرخ است ذهن خويش داشته باشيد که فيلم سکوت بره  

 
که توجه اساسيش را برروی روابط و انتخابات آگاهانه و ناآگاهانه افراد و بويژه بر »  ها سکوت بره«کارگردان فيلم 

دهد که در نهايت هم کالريس و  گذارد، بخوبی نشان می گيريهای افراد در شرايط بحرانی و تحول يا دگرديسی می ميمتص
اند، وقتی  هم هانيبال دارای يک پيوند درونی با يکديگر هستند و هر دو دست به انتخابی بر اساس شرايط زندگيشان زده

کالريس در برخورد با اين هيچی و . سازد طرناک آن روبرو میزندگی آنها را با کابوس زندگی و بخش تاريک و خ
شود و هانيبال با ديدن اين هيچی و پوچی به کانيبال و خدای مطلق جهان خويش  کابوس به حافظ انسان و قانون  تبديل می

دو نيمه پنهان در واقع هر. توانند که بدانند، کی برحق است دانند و نمی در نهايت نيز هيچکدام نمی. شود تبديل می
تفاوت در اين است که کالريس در برخورد با هيچی و .  يکديگرند و به يکديگر و به ديالوگ با يکديگر نياز دارند
دهد و  برد و هرچه بيشتر تن به جهان سمبليک و فردی می کابوس زندگی به ضرورت نياز به ديگری و قانون پی می

اما در نهايت هر دو در پی . وار خدای مطلق جهان خويش شود خواهد توهم  و میشود هانيبال به کانيبال و بيمار تبديل می
اينگونه در مسير فيلم در . عشقند و نياز به ديده شدن و محبت ديگری دارند و نياز به ديالوگ با نيمه پنهان خويش دارند

يس بيمار و يا زندانی است و شوند و اين هانيبال است که در واقع روانکاو است و کالر واقع گاهی جاها عوض می
شرطهای هانيبال، هرچه بيشتر بخشهای انسانی و نيازمند به عشق و ديده شدن  کالريس با تن دادن به اين حالت و به پيش

 رابطه ای که باعث ديالوگ و ارتباط عميق .آيد  ای چنداليه بوجود می سازد و اينگونه رابطه در او را زنده و قوی می
گردد، اما اين موضوع بخش دوم فيلم و بخش دوم و نهايی اين  ان آنها و شکسته شدن مرزهای معمولی میای مي چنداليه

.مقاله است  
 

وار  او نيز با کابوس زندگی و هيچی و يک رابطه نارسيستی و کابوس. است»  بوفالو بيل«فيگور سوم ، قاتل سريالی 
 . به خواست خويش و عشق دست يابدخواهد با خشونت  میغلط با مادر خويش در کودکی روبرو شده است و اکنون 

خواهد زن و زيبا باشد، اما بخاطر اين ضربات کودکی و نيز  بوفالو بيل در واقع يک مرد تراوستی است که می
آميز ناتوان از تبديل اين خواست خويش به يک تمنای مدرن و سمبليک مانند  های نارسيستی و خشونت گرفتاريش در تمتع

های پوست زنان جوان برای خويش پوستی  خواهد، از تکه وار می وار و کابوس او توهم.  تغيير جنسيت و غيره استميل
« اصطالح بوفالو بيل يا همان فيگور فيلمهای وسترن که به . يابد نو بيافريند و زن و يا زيبا شود و به عشق دست

بوفالو بيل جديد .   دهد  را و حالت بينابينی او را نشان میمعروف بود، بخوبی اين دوگانگی درونی او» سرخپوست سفيد
آور و اسير نگاه پدر جبار و مطلق خواه درون  است که  اما چنان اسير اين حاالت يگانگی نارسيستی و تمتع خشونت

هم اين لباس از تواند با کمک تو ناتوان از ايجاد يک فرديت چنداليه مثل هانيبال و يا مثل کالريس است، بلکه او فقط می
از اينرو حالت بوفالو بيل .  پوست قربانيان و تکرار مدوام قتل و دوختن لباس،  به خواست بيمارگونه خويش دست يابد

رئال است و دارای عنصر اندکی از بخش سمبليک و قدرت /نارسيستی يا رئال/چنداليه نيست و بطورعمده رئال
از اينرو نيز رابطه ميان او و  کالريس تک . محو شده است و فرديتی ندارداز اينرو او در اين توهم و نگاه . فرديست

اليه است و  به حالت فلسفی و  همانطور که رابطه اش با قربانيان همينطور تک. جانی است/اليه و فقط به شيوه پليس
» ابژه«موال وابسته به يک يعنی نوع اشتياقات او به شيوه رانشی و موضعی  است که مع. يابد چنداليه هانيبال دست نمی

خاص و تکرار يک عمل مانند مکيدن پستان نزد کودک است و قادر به تحول رانش خويش به تمنای چنداليه و يا قابل 
او . های ديگر تجربه و لمس کند و از آنها لذت ببرد شدن را به شيوه تواند اين ميل زيباشدن و زن او نمی. تحول نيست

بينی است و در  ی است و از اينرو فاقد فرديت است و به همين دليل نيز حرکاتش قابل پيشاسير يک نگاه و يک باز
.شود افتد و کشته می نهايت  بدام می  

 
سخن نهايی   
 

همه فيلمهای هانيبال حکايت از وجود يک . موضوع دگرديسی و عشق است» ها سکوت بره«موضوع نهايی در فيلم 
يابی به خويش و عشق  هانيبال با خوردن ديگران در پی دست. کند يسی میبحران درونی و ضرورت تحول و دگرد

خواهد با  بوفالو بيل می. وسيله به خدای مطلق جهان خويش و قانون خويش تبديل شود خواهد بدين خويش است و می
.  رها شودلباسی از پوست ديگران، زن و زيبا شود و از هراسهای خويش و دردهای درونی و تنهايی و کابوسهايش 

يعنی اينجا باز با . شوند گذارد که بعدها به پروانه تبديل می بوفالو بيل در دهان قربانيانش يک نوع کرم  به يادگار می
.  خوريم در فيلم اژدهای سرخ نيز به عالئم فراوان اين موضوع دگرديسی برمی. شويم روبرو می» دگرديسی«موضوع 

 به يک بحران زندگی و وجوديست، همانطور که در بخش چهارم متوجه همه اين تالشهای دگرديسی نيز پاسخی
ای  موضوع ضرورت دگرديسی و تحول يک موضوع پايه. شويم کابوسهای نهفته در کانيباليسم و خشونت هانيبال می

 يا عشق يابی به خويش و عشق به خويش و تحولی که در واقع در پی دست. فيلمهای هانيبال و در واقع حيات انسانی است
اينگونه عشق و دگرديسی موضوع مشترک و . به ديگريست و موضوعش در نهايت نياز به عشق و ميل به عشق است

تفاوت در نوع برخورد به بحران است که  ايجادگر حاالت .   پايه ای همه فيلمها و نيز موضوع پايه ای انسان است
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در اين . شود  و  يا حاالت بينابينی و اشکال مختلف اين حاالت میزا و  يا حاالت بالغانه و چنداليه بيمارگونه و خشونت
فيلم و در سه فيلم ديگر، همه فيگورهای اصلی با کابوس و بخش تاريک زندگی، با هيچی و پوچی زندگی، با بحران 

هايی را آنها چيز. توانند به شکل سابق زندگی کنند عميق شخصی و وجودی و يا عشقی روبرو شده اند  و  ديگر نمی
کند و اکنون با اين آگاهی و زخمهاو  تجارب ،  اند و تجربه کرده اند که از مرزهای معمولی انسان معمولی عبور می ديده

. اندازی هستند   محکوم به دگرديسی،  انتخاب راه  وهمين طور تحول و پوست  
 

اکنون هر فيگور بنا به انتخاب .  شکل ميگيرد  تفاوت ميان افراد ، در نوع انتخاب و پاسخ به اين بحران درونی و فردی 
ای به ديدن کابوس خويش و زندگی و ضرورت تحول ، و  نياز خويش به  ناآگاهانه  و تاريخ فرديش،  به شيوه/آگاهانه

دهد و حالتی از دگرديسی و عشق و خوشی را  دهد، به ضرورت دگرديسی و تحول تن می عشق جواب می
ها به پليس و حامی قانون و حامی نياز به ديگری  کالريس با ديدن هيچی و سکوت بره. کند ب میاگاهانه انتخا/ناآگاهانه
خواهد خدا شود، تا  هانيبال می. شود و خود نيز نيازمند عشق و در پی عشق است و هراس انسانی نيز دارد تبديل می

ال در پی عشق است و بشيوه خوردن اما در عين ح.  ديگر دچار هيچ ضربه ای نشود و به هيچکس نيازمند نباشد
اين . سازد دهد و اينگونه دردش را ابدی می ديگران، به يگانگی عشقی و ميل عشق خويش و نياز به ديگران پاسخ می

زيرا خداشدن . باشد کانيباليسم يک توهم است و ناتوان از پرکردن جای واقعی عشق و ناتوان از تبديل کردن او به خدا می
دهد و او  اساس انسان را اين حالت فانی بودن تشکيل می. يابی به بهشت جاودانه يک توهم است ن و دستو جاودانه شد

و انواع و » هيچی خندان و خالق«تواند ايجادگر  بر بستر اين فانی بودن و قبول روايت بودن عشق و جهان خويش، می
خواهد با دگرديسی به زن به  بوفالو بيل نيز می. وداشکال جهان سمبليک و افريننده هزار روايت از عشق،خدا و بازی ش

و بر هراسهای انسانيش چيره » غير«وار بر بحران و کابوس خويش و نيازش به عشق و به  کمک پوست ديگران، توهم
و کند، با کشتن ديگران و ايجاد اين لباس با پوست ديگران به دگرديسی  وار نارسيستی سعی می او نيز به شيوه توهم. شود

زيرا آنکه در . پردازد اما بهای توهم خويش را با مرگ می. يابد و يا مورد عشق ديگران واقع شود عشق به خود دست
وار  يا او با نگريستن در چشمان کابوس. نگرد، در نهايت دو راه بيشتر در پيش ندارد هيچی و بخش معماوار زندگی می

کند، کانيباليست يا  کند، ديگرکشی می گردد، خودکشی می بيمار میشود و  سنگ می» مدوزا الهه مرگ اسطوره يونانی«
شود، يا با ديدن هيچی و پوچی زندگی همزمان به هيچی و پوچیِ  هر انتقام و خشونت نيز پی  جبار تماميت خواه می

خويش، انواع و او با قبول هيچی و تبديل هيچی و پوچی به قدرت . دهد برد و تن به نياز خويش به عشق و ديالوگ می می
» هيچی محوری«اشکال مختلف جهان سمبليک و روايت فردی و جمعی خويش از عشق و خدا و زندگی را بدور اين 

تواند به جهان  برده است، اکنون می و مرگ همه حقايق مطلق و متاروايتها پی» مرگ خدا«او چون به . می آفريند
تواند  او می. مرتب روايتی نو از خدا،از عشق و از زندگی بيافريندفانی،عشق پرشور فانی و قابل تحول خويش تن دهد و 

باشد و يا » هراس و دلهره«مانند کيرکه گارد با قبول پوچی و با نيروی پوچی آفريننده ايمان پارادکس و سبکبال در کتاب
دلقک و خندان و » انابرانس«مانند نيچه به جسم خندان و هيچی خندان و شکوه انسان و زمين دست يابد و به عنوان 

ای نو از قدرت و يا عشق دگرديسی  يابی به درجه ناتمام در تفسير خويش از زندگی و واقعيت بزيد و مرتب برای دست
تواند چون عارف زمينی خندان من، خالق انواع و اشکال مختلف عشق زمينی و عرفان فانی و متفاوت  و   او می. يابد

ی گويی به زندگی و به نيازها و اشتياقات جسم و جانش،  اکنون به انسان ناتمام،خندان، زيرا  او با  آر. خرد شاد باشد
، به معشوق و رقيب و به ديالوگ با انها احتياج دارد، تا هم به »غير«داند به  شود که می کميکی تبديل می/تراژيک

او نيازمند . ديگری نيمه پنهان خود اوستزيرا تمناهايش، تمناهای ديگريست و . تمناهايش دست يابد و هم خود را ببيند
از اينرو او و جهان سمبليک وسبکبالش قابل تحول و . عشق و ارتباط است و اين عشق و ارتباط فانی و قابل تحول است

گرايان،  کميک و  يا در نگاه ما جسم/يابی به اين حالت انسان سمبليک و ناتمام تراژيک موضوع بلوغ دست. خندان است
با اين تفاوت که . يابی به آن هستند هانيبال و بوفالو بيل ناتوان از دست. است» جسم خندان و چنداليه«ی به ياب دست

يابی بيشتر به فرديت فانی و سمبليک خويش، دارای امکان تحول و تکامل و دگرديسی  هانيبال به خاطر توانايی دست
وار و  واهيم بود، در حاليکه بوفالو بيل اسير حالت توهمبهتريست که در بخش بعدی فيلم و رمان هانيبال شاهد آن خ

مرگ «کالريس از هر دو بيشتر تن به اين . ميرد شود و می ماند و سنگ می يابی به عشق و قدرت می وار دست کابوس
سانها برای اما او نيز مثل همه ان. دهد  و از اينرو نيز بالغتر از آنهاست و قبول نياز خويش به ديگری و قانون می» خدا

هميشه بخشی رئال و نارسيستی در وجود خويش خواهد داشت، که او را به بحران و تحول تازه و دگرديسی و انتخاب 
از طرف ديگر در اين ديالوگ و تحول، او نيز . بخشی تاريک که همزمان نيمه پنهان او و قدرت اوست. دارد تازه وامی

طلبد و به او  شود و اين بخش و اشتياقاتش  هانيبال را می آشنا می»  غير« به با اشتياقات پنهان خويش در پی عشق و نياز
، همانطور که هانيبال نيز توسط اين ديالوگ تغيير کرده است و عاشق کالريس شده است وعشق ورزد می عشق در خفا 

ای برای  قی نو و هم وسيلهبيند و از اينرو کالريس برای او در خفا ،هم عش گمشده و نيازهای  خويش به ديگری را می
اما اين که آيا چنين تکامل و تحولی برای هانيبال و . يابی به يک بلوغ تازه است رهايی از کابوس درون خويش و دست

.در نهايت برای هردو امکان پذير است يا نيست، موضوع بخش دوم فيلم و بخش نهايی اين مقاله است  
 پايان بخش اول
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:ادبيات  
 

1/ http://de.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Lecter 
دواير سه گانه برومه ای در نگاه لکان، نماينده سه بخش سمبليک،خيالی و رئال ساختار روانی انسان هستند که هيچ / 2

برای درک اين سه بخش، به مقاالت قبلی بحران هويت و يا . دکدام بدون ديگری نمی تواند باشد و درهم گره خورده ان
لينک ويکيپديا درباره لکان و عکسی ار . در سايت زمانه مراجعه کنيد» بازی نارسيستی تا مصاحبه نارسيستی«مقاله از 

  . مراجعه کنيد درباره دواير برومه ای68لکان اثر دکتر موللی به ص /در کتاب مبانی روانکاوی فرويد. دواير برومه ای
http://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan 

لکان برای تشريح ساختار روانی انسان و نوع رابطه انسان با ديگری، خواه با هستی يا معشوق، يا همان رابطه فرد /  3
   استفاده می کند، نوار مويبوس،نواری بدور يک وسط تهی است  که در نقطه ای از  اصطالح نوار مويبوس» غير«با 

بقول لکان حالت روان انسانی نيز اينگونه است که او هميشه ترکيبی از پشت و . شود رو و پشت آن به هم تبديل می
برای مثال .  شخصيت ماستيابند و اين نقطه بيانگر است که در نقطه ای با هم تالقی می> غير<رو،ترکييی از فرد و 

» غير«او  و» من«سنت است، زيرا نقطه پيوند ميان /شخصيت هر انسان ايرانی دارای تبلوری از يک بحران مدرنيت
يابی به تلفيق  نقطه پيوند مدرنيت و سنت  و ناتوانی از پذيرش ترميزی و سمبليک مدرنيت در ساختار خويش و دست

و يا سايت او 211لکان،ص /بوس به کتاب دکتر موللی بنام مبانی روانکاوی فرويددر رابطه با دايره موي. خويش است
باره در  تصويری از نوار مويبوس بر صحفه اول سايت دکتر موللی وجود دارد و يا توضيحاتی در اين. مراجعه کنيد

.مقاالتشان در سايت موجود است  
  http://www.movallali.fr/ 

4 / http://www.radiozamaneh.org/radiocity/2007/06/post_211.html 
5 / http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Schweigen_der_L%C3%A4mmer_%28Film%29 

همينطور بحث . درباره ماکسيم اخالقی مارکی دساد و نقد لکان بر آن به مقاله ذيل من و بخش اول آن مراجعه کنيد/ 6
.آفانيزيسس نزد لکان   

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=411&nid=autor 
7 / Zizek. Liebe Dein Symptom wie Dich Selbst 
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)2(روانکاوی هيوالی جذاب، هانيبال لکتور در فيلمهايش  

 
 

 
 

 هانيبال
 

» اژدهای سرخ«قع قسمت سوم و نهايی رمان و ماجراست، اما چون بخش اول رمان بنام در وا) 1(»هانيبال«فيلم 
به »  هانيبال«فيلم . خورد شود، از اينرو اين نظم رمانی بهم می دوباره به عنوان فيلم  و بخش سوم فيلم ساخته می

. يابد سکار مانند فيلم اول دست نمیکارگردانی ريدلی اسکات پرفروشترين قسمت چهار فيلم هانيبال است، اما به جايزه ا
وار و غيرقابل فهم زندگی و  ريدلی اسکات در واقع در اين فيلم کنجکاوی و عالقه خويش به عنصر رئال و کابوس

اشتياق و کنجکاوی که ايجادگر   فيلم  مهم ديگر . گذارد درگيری ميان آدمی با اين بخش را ديگربار به نمايش می
با آن عالقه غريزيش به خوردن ديگر موجودات و بااستفاده از » اليين«زيرا . بوده است» مينیاليين،موجود غيرز«او

وار، نامفهوم،  ديگر موجودات مانند انسان به عنوان وسيله حمل نوزادانش، دارای حاالت پارازيت
»  وار  کابوسرئال و يا هيچی«ی است که بهترين تبلور بخش وار آميز، غريزی و کابوس  درک،خشونت غيرقابل
اند و ديالوگ عميق با آنها ممکن نيست، زيرا موضوع اصلی آنها حاالت  داند اليين از کجا آمده هيچکس نمی. زندگيست

گونه  بار است، بدون هيچ ابتدايی و رانشی چون خوردن و زاييدن و تکرار مداوم اين حاالت غريزی و نيز خشونت
وار،  وار، بهترين تبلور حاالت  کابوس ترين تبلور حاالت خشونت و سکس کابوساليين از اينرو به. تحولی در اين حاالت

مرز و تکرار اين خوشی يا تمتع  او بهترين تبلور حالت خوشی مداوم و بی. نامفهوم بخش هيچی و رئال زندگی انسانيست
انيباليسم هانيبال و يا خشونت آور را ما در ک وار بخش رئال زندگيست، که نمونه اين تکرار کابوس و خوشی تهوع کابوس

همانطور که در بخش قبل بيان . می بينيم» ها سکوت بره«قاتالن جنسی مانند بوفالو بيل در بخش اول رمان و در فيلم 
بخش رئال  . شد، بخش رئال مربوط به بخش هيچی و پوچی و نامفهوم زندگيست و ربطی به واقعيت و يا رئاليته ندارد

. کنيم، مثل حالت آمريکاييها و جهانيان پس از حادثه يازده سپتامبر است وار و ناگهانی آنرا  لمس می که ما بشيوه کابوس
شوند و آدمی به  در برابر اين ظهور ناگهانی بخش رئال و خشونت غيرقابل فهم، آمريکاييان و جهانيان ناگهان فلج می

 مهندس با هواپيما به ساختمانهای بزرگ ورلد تريت تواند توضيحی برای اين بيابد که چرا يک مسلمان هيچ وجه نمی
تواند اين  هيچ دليل منطقی، حتی داليل بظاهر منطقی در باب تروريسم، نمی. کشد زند و خود و جمعی را می سنتر می

شوند، اما سپس  از اينرو اول جهان و بويژه آمريکاييان فلج می. خشونت و خوشی نهفته در اين خشونت را توضيح دهد
ه جای قبول کابوس زندگی  و يافتن راهی منطقی برای جواب دادن به علل منطقی تروربسم و خشونت، اسير  نگاه ب

 و خشونتشان شان  از اينرو حرکات آمريکاييان، حمله. شوند شوند و دقيقا از قربانی به مجرم تبديل می کابوس نامفهوم می
وار  شود و کابوس الدن مرتب به يکديگر نزديکتر می کالم بوش و بنشود و  زبان و  در عراق خود به کابوسی  تبديل می
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هيچکاک » پرندگان«وار را ما در فيلم  وار و خوشی رانشی  حاالت کابوس تبلوری ديگر از اين حالت کابوس. شود می
رئال زندگيست و هيچکاک بهترين تبلور اين هيچی و بخش » پرندگان«  فيگور کالغها و مرغان دريايی در فيلم .بينيم می

آزاری چون کالغ و مرغ دريايی بدون هيچ دليلی و يا دليلی که ما قادر به درکش باشيم، ناگهان  شود، حيوان بی باعث می
انسان هميشه از اين بخش خوفناک و غيرقابل فهم زندگی هراس دارد و به آن . به قاتل و خشونت محض تبديل شود

در کل فيلم هانيبال يک ترس تپنده و . زدگی و غيره داده است يوانگی، شيطانزدگی، د نامهای مختلفی چون حالت جن
کند و مرتب توسط حاالت هانيبال لکتور،  اين حالت ناپايدار  هراسناک وجود دارد که مثل موسيقی متن فيلم را همراه می

مثل يک انسانی معمولی که . دشو وار زندگی بر تماشاگر فيلم  آشکار می زندگی و حضور ناگهانی عنصر رئال و کابوس
شود، هانيبال  نيز که در لحظه ايی قبل يک کارمند موزه  مدرن و  مسئول کتابخانه  ناگهان به يک قاتل سريالی تبديل می

لحظه بعدی به هانيبال خونخوار تبديل  کتب قديمی و در حال شرح مسائل تاريخی شهر زيبای فلورانس است، ناگهان در 
چه انسانهای معمولی که بدون هيچ . ريزد اش را بيرون می برد و دل وروده کميسر پليس را با تيغی میشود و گردن  می

از اينرو در روانشناسی .  زده اند وار ناگهان به قتلهای سريالی و غيره دست کودکی پردردسر و يا بدون مشکالت کابوس
ها می توان سخن گفت و از فاکتورهای تاثيرگذار مانند و روانکاوی رابطه علت و معلولی وجود ندارد و تنها از پيوند

هميشه يک بخش از زندگی و انسان و هر . توان سخن گفت کابوسهای دوران کودکی و يا گذار منفی اديپی و غيره می
. ماند و اين بخش همان بخش رئال است حرکتش غيرقابل درک و فهم می  

 
توان دو فيگور هانيبال و کالريس   زيبا نسبتا مشخص است و می/زشتبد و /فاصله ميان خوب» ها سکوت بره«در فيلم 

تر و  بد نسبی مدرن و فيگور قاتل سريالی بوفالو بيل را  عنصر زشت و خطرناک ديد که شکل خشن/را فيگور خوب
. ناميد» تزش/بد/خوب« توان اين سه فيگور را به نام يک فيلم معروف قديمی وسترن، يا می. آورتر هانيبال است کابوس

کالريس گاه اين مرزها شکسته و يا /مجرم، تنها در رابطه ميان هانيبال/در اين فيلم با مرزهای نسبتا مشخص ميان جانی
در فيلم هانيبال و . ماند شود، اما اصل مرزها و چهارچوب  روابط باقی می شود و هانيبال روانکاو کالريس می جابجا می

اندازه نيز مرزها  شود، به همان بحران و دگرديسی و عشق هرچه بيشتر مطرح میفينال روايت هانيبال که موضوع 
هر مرد قانونی در خويش يک خائن و جانی . شود و هر فيگوری از جهاتی خوب و يا از جهاتی منفی است شکسته می

 ريدلی اسکات در فيلم .شود نهفته دارد و جانی و کانيبال از جهتی قربانی و  و از طرف ديگر طرفدار عشق و رابطه می
خويش مرتب اين مرزها را می شکند و اجازه بيان بحران همه جانبه و دگرديسی و تحول در روابط را » هانيبال«
داستايوسکی » قمارباز«باختين و حالت کارناوالی رمانهای چند صدايی مانند » چند صدايی«با توجه به تئوری . دهد می

شود  ابل دارد و همه چيز مرتب در لحظه تحول و بحران قرار دارد و شاه، گدا میکه در آن هر فيگوری يک عنصر متق
طمع و بازيگران مختلف و متقابل اين / خشونت/شود، همينگونه نيز در فيلم هانيبال اين کارناوال عشق و گدا شاه می

مه بدور حول فيگور هانيبال لکتور تنها تفاوت  شايد در اين است که اينجا اين چندصدايی در نهايت ه. بازی را می بينيم
اما ما .شود روايتی درونيست و کامل به چندصدايی تبديل نمی خورد و اينگونه دارای يک تک و روايت او دور می

خشم و حاالت بينابينی و در حال تحول مداوم روبرو /دلهره/بهرحال با يک کارناوال از فيگورها و احساسات عشق
.هستيم  

 
 به عنوان يک ای که کارمند يک موزه فلورانس را کشته و خورده است، اکنون در آنجا زندگی تازه هانيبال لکتور  

 که به راز است»  پازی« بنام  کميسر پليسیفيگور متقابل او از يکطرف . دار باسواد و متشخص شروع کرده است موزه
گيری از هانيبال را   بفروشد که قصد انتقام هانيبالخواهد به خاطر پول او را به يکی از قربانيان سابق  می وبرد او پی می

اش  و نياکانش نيز دست به خيانتی  اين کميسر پليس اما در خويش نيز رازی پنهان دارد  و آن اين است که خانواده. دارد
کند و   میرود و برای پول به قانون خيانت اکنون او نيز به عنوان پليس گويی راه نياکان خويش را می. اند بزرگ زده

شود و همزمان دل و  پردازد که او مانند نيايش توسط هانيبال به دار آويخته می بهای اين خيانت را به اين شکل می
.شود اش بيرون ريخته می روده  

در اين حالت کميسر پليس و تکرار گذشته در زندگی او و نيز در حاالت فيگورهای ديگر فيلم هانيبال، ما مرتب با 
مانند تميزکردن وسواسی يک » تکرار اجباری« در موضوع . خوريم فرويدی برمی» تکرار اجباری«يوه انگيزه و ش

بيمار وسواسی، يا تکرار قتل و تجاوز توسط يک قاتل و متجاوز جنسی، هم موضوع حقايق و قدرتهای پذيرانشده و 
کند که متعلق به  ه در اين تکرار میوار و تکرارشوند انطباق نيافته بشری وجود دارد، هم حکايت از خوشی کابوس

تا زمانی که اين حقيقت درونی پذيرفته و به قدرت مدرن تبديل نشود و تا زمانی که اين . عرصه رئال و هيچی است
تواند حتی پس  خوشی تکرارشونده رانشی به تمنای قابل تحول مدرن مانند شرارت مدرن و تمنای مدرن تبديل نشود، می

يک نمونه اين تکرار حالت کميسر پليس و خيانت نهفته در تاريخ و روان . گيرد اين تکرار صورت میاز نسلها باز هم 
نمونه جمعی آن بحران مدرنيت  طوالنی ما ايرانيان و . خانوادگی آنها و تکرار قتل تراژيک نيای خويش و خيانت است
.يی به تلفيق و گذار از بحران استيابی نها اجبار به تکرار مداوم آن توسط نسلهای بعدی تا زمان  دست  

 
فرزند » ورگه«شود، قربانی سابق او  فيگور ديگر اين بازی که او نيز به شيوه خود به عنصر متقابل هانيبال تبديل می

هانيبال که اين حاالت .  نيز هست) باز بچه(يک بارون فروشنده گاو و حيوانات است که در واقع يک ساديست و پدوفيل
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ناخته است، او را در زير تاثير مواد مخدر وادار کرده است، بخشهايی از صورت خويش را با چاقو ببرد و ش او را می
خواهد انتقام  شود و می اکنون اين موجود ناقص و معلول و اين قربانی به يک مجرم تبديل می. به سگی برای خوردن دهد

تعليم ديده برای اين کار سازد و » خوک وحشی«  چند او  بقول خودش می خواهد هانيبال را طمعه . خويش را بگيرد
صدای خوکان و موزيک مربوط به آنها بسيار عالی و پرقدرت . شاهد  قتل و خوردن هانيبال توسط خوکان وحشی باشد

از در اينجا نيز ديگربار شاهد عبور . وار است در فيلم است و بيانگر اين خوشی و تمتع کانيبالی کور، ابتدايی و کابوس
. شود مرز هستيم و قربانی به جانی تبديل می  

 
 کالريس نيز اکنون بخاطر يک عمل پليسی ناموفق دچار مشکالت و بحران کاری است و يک همکار سابق او را زير 

يعنی فيگور کالريس و همکارش نيز باز در يک . اش را نداده است دهد، بويژه که کالريس جواب عشق فشار قرار می
از طرف ديگر هانيبال  سرانجام احساسش را . ل با يکديگر و همزمان در حالت بحرانی و مرزی قرار دارندحالت متقاب

پدرانه آنها به /جانی، دخترانه/اروتيکی، پليسی/گيرد و رابطه چنداليه عشقی دهد و با او تماس می به کالريس نشان می
شود و مرزهای  سات پارادکس عشقی و بشری تبديل میمردی چنداليه و ماالمال از احسا/مرحله نوينی از رابطه زن

. شکند سابق را می  
 

دهد که آدمها تحت  توان فيلم هانيبال را نيز يک زيباسازی هانيبال خواند، اما در واقع فيلم نشان می از جهاتی می
و توانند به قاتل  ندگی  میموقعيتهای متفاوت و تحت تاثير عوامل شناخته چون پول يا انتقام، عشق و يا عوامل نشناخته ز

دهد در لحظات  همزمان فيلم بخوبی نشان می.شوند و چنين مرزهای بسته ميان سالم و بيمار وجود ندارد هانيبال تبديل 
شوند و آدمها در پی دستيابی به  عشق و نفرت، در لحظات احساسی و بحرانی، اين مرزها مرتب شکسته می

 ميگذارند و ايجادگر تفاوت و تحول در ديسکورس و گفتمان و خالق مرزها و خواستهايشان اين مرزها را پشت سر
از طرف . شرطش يک بحران و بيماری است هر تحول واقعی فردی و يا جمعی زيربنا و پيش. شوند روابط نويی می

شق و وار، عنصر ع دهد که چگونه در اين جهان هيچی و ماالمال از خشونت و خوشی کابوس ديگر فيلم نشان می
در لحظه نهايی فيلم، هانيبال توسط  ورگه و آدمهايش . تواند به ايجاد يک رابطه نو و تحول آدمی کمک رساند احساس می
ورگه قربانی . شود دهد و خودش زخمی می شود  اما کالريس او را از دست ورگه و خوکان وحشی نجات می دستگير می

جالبی فيلم . شود دارش به ميان خوکان وحشی انداخته می صندلی چرخشود و توسط  پيشخدمتش با  حس انتقام خويش می
وار و گاه خندانی وجود دارد که از فرد به فرد  ريدلی اسکات در اين است که گويی در فيلم شرارت و خشونت گاه کابوس

ن حال جذاب بشری يابد و ريدلی اسکات به اين وسيله، بخوبی بخش هراسناک و در عي و از فيگور به فيگور انتقال می
گذارد  يا تمتع مازاد می» سينت هوم«لکان اسم اين حالت و  انتقال خشونت و خوشی  غيرقابل تفسير را . دهد را نشان می

وار، سخن هانيبال به پيشخدمت است که به  يک لحظه اين انتقال حالت کابوس. دهد که به نگاه او بطن انسان را تشکيل می
آميختگی .  کند و پيشخدمت  نيز همين کار را می» و را  جلوی خوکان بيانداز و بگو من بودما« :گويد او با خنده می

. دهنده و جذاب فيلم است صدای خوکان و فريادهای قاتل ساديست نيز يکی از بخشهای تکان  
 

 کالريس را به برد و از او  پرستاری می کند و همزمان رقيب پليس خطرناک هانيبال کالريس زخمی را به خانه او می
جالب اينجاست که . دهد سازد و در يک شام باشکوه، خوراک مغزش را به خورد خودش می عنوان شام شب آماده می

در رمان در پايان کتاب و در انتهای اين بحران عشق و دگرديسی . شود ميان فيلم و رمان از اينجا اختالف آغاز می
شوند و هر کدام در نتيجه اين عشق و تن دادن به  و معشوق تبديل مینهايی،  کالريس و هانيبال به يک جفت عاشق 

يابد و چيزی از ديگری را در خويش جذب  و لمس تمنا و نياز خويش به ديگری، در عمل دگرديسی می» غير«تمنای 
  اين در واقع. يابند آنها با قبول پوچی و هيچی زندگی به عشق زمينی و نياز خويش به يکديگر دست می. کند می

شود که هانيبال از کانيباليسم که خود تبلوری از عشق بيمارگونه است، به عشق واقعی  دگرديسی نهايی عاشقانه باعث می
کالريس نيز با عبور از مرزهای معمولی و تن دادن به عشق هانيبال، به سعادت و عشق . دست يابد و بنوعی شفا يابد

شود که  در رمان اين موضوع به اين شکل نشان داده می. در خويش پذيرا شوددست يابد و نيمه پنهان خويش را بفهمد و 
بخش حتی بخشی از مغز دشمن خود را  شوند و کالريس در زير تاثير داروی آرامش اين دو به عاشق و معشوق تبديل می

دهد و سپس با هم  ون تن میشود، همانطور که هانيبال به عشق و قان خورد و اينگونه او نيز بنوعی کانيباليست می نيز می
. دهند عاشقانه بزندگی معمولی در آمريکای جنوبی تن می  

 
تواند بدهد  گويی ريدلی اسکات و جامعه آمريکايی اجازه اين سعادت را نمی. گيرد  در فيلم اما پايان اينگونه صورت نمی

دستگيری هانيبال، در همان حال بيماری و از اينرو در فيلم کالريس برای . و جنايتکار بايستی به سزای اعمالش برسد
. کند کند و قبل از آن نيز پليس را خبر می زند و اين دستبند را به دست خويش وصل می جراحت به او دستبندی می

گيرد که برای فرار دست معشوقش و يا دست خود را  هانيبال با شنيدن صدای آژير پليس در برابر اين انتخاب قرار می
در فيلم گويی ريدلی . زند کند و از هواپيما به معشوقش زنگ می کند و فرار می و دست خود را قطع میقطع کند و ا

اسکات و جامعه آمريکايی اين نتيجه و گذار منطقی رمان را و شکستن همه مرزها توسط عشق و قدرت دگرديسی 
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خواهد يک حالت بينابينی و بدون پايانی   يا می.خواهد بخشی از اين مرزها را نگه دارد خواهد بپذيرد و می انسانی را نمی
. مشخص را حفظ کند، تا امکان ساختن فيلمهای بعدی نيز بوجود آيد  

 
دهد در مسير عبور از بحران فردی و يا گروهی، يک فرد و يا جفت عشقی بناچار  جالبی فيلم دوم اين است که نشان می

طبيعی است که اين . يابند شوند و دگرديسی می  خويش آشنا میکنند و با بخشهای ديگر از مرزهای عمومی عبور می
تواند به شکل منفی و ماندن در بحران، تشديد  يا تکرار بحران  مانند کميسر پليس و ورگه قاتل ساديست  دگرديسی می

 و تحول يابی به شکل جديدی از عشق و فرديت کالريس  به شيوه عبور از بحران و دست/رخ دهد،  يا مانند هانيبال
های پنهان يکديگر، حاالت متقابل هم هستند و به اين خاطر  ها و چهره همه فيگورها در واقع نيمه. سمبليک صورت گيرد

موضوع . شود شود و قانون به خائن و جانی به حافظ عشق و قانون مبدل می قربانی به مجرم و مجرم به قربانی تبديل می
تواند به  اما اين دگرديسی می. وضوع بحران انسان و ضرورت دگرديسی استاين فيلم نيز موضوع دگرديسی است و م

آدمی در برخورد با هيچی وکابوس زندگی . وار باشد درک، بالغانه، بيمارگونه يا کابوس درک يا غيرقابل علل مختلف قابل
ا به شيوه اپيکوری و خيامی تن ي. خواهد با پوچ شدن بر پوچی چيره شود شود، يا مثل آلبر کامو می يا به سنگ تبديل  می

شود، يا به وسيله عشق و قبول پوچی و هيچی و قبول نيازهای  دهد، يا به يک فرد مطلق خواه وضدقانون تبديل می می
موضوع انسان توانايی . يابد انسانی خود به شکلی از اشکال جهان سمبليک انسانی و جهان پارادکس بشری دست می

. هيچی و پوچی خويش و زندگی، توانايی نگريستن به درون کابوسها و زخمهای خويش استديدن و نگريستن به درون 
موضوع، توانايی ديدن هانيبال و هاملت درون خويش و تبديل آنها به قدرتهای زندگی و به شرارت خندان و جذاب 

تفاوت انسانها . است» القهيچی خندان و خ«خويش، تبديل آنها به هيوالی جذاب و خندان خويش و به انواع و اشکال 
.اش ناآگاهانه و تحت تاثير شرايط و بخشهای غيرقابل فهم زندگيست انتخابی که بخش عمده. تنها در نوع انتخاب آنهاست  

 
 اژدهای سرخ

 

 
 

يک ريميکس و بازتوليد بخش اول رمان هانيبال است که قبال به اسم فيلم ) 2(»اژدهای سرخ«، فيلم همانطور که گفتم
، موضوع فيلم جستجوی يک قاتل »اژدهای سرخ«در فيلم جديد  و موفق . به اکران می آيد و ناموفق است» ماه خونين«

امل دستگيری هانيبال بوده است و توسط او کميسر پليس گراهام که خود ع. بی آی است سريالی ديگر توسط سازمان اف
نيز زخمی و ضربه روحی شديد خورده است، مجبور است برای درک حاالت اين قاتل سريالی که دو خانواده را در 

هانيبال در . هايی کار گذاشته است، بسراغ هانيبال لکتور رود هنگام قرص ماه کشته است و بجای چشمانشان  تکه آينه
اينگونه يک بازی پليسی و . خواهد خانواده گراهام را بقتل برساند اتل در تماس است و حتی به کمک او میواقع با اين ق

موضوع بسيار جالب اين فيلم، جدا از ديدارها و ديالوگهای گراهام و هانيبال، قاتل . شود خطرناک چندجانبه شروع می
دری ستمگر مورد آزار قرار گرفته است و دندانهايش داغان او  از کودکی توسط ما. سريالی به بازيگری آلفرد فينه است

. خاطر دچار يک گره حقارت عميق و ترس عميق از ارتباط و عشق است شکری هستند و  به اين و لبانش به شکل لب
ای يابی به يک دگرديسی و عبور از هراسها و کابوسه است و  او در واقع از طريق قتلها در پی دست» دالرهايد«اسم او 

مند به يک  خواهد بدينوسيله و بکمک اين قتلهای آيين در واقع او می. کودکی و در پی عبور از بحران خويش است
اينجا ديگربار با موضوع بحران . کند و قدرتمند تبديل شود که در درونش جا دارد و او را کنترل می» اژدهای سرخ«

 به يک بلوغ فردی و دگرديسی يابی زندگی و ضرورت دستروانی، بيماری روانی و روبرو شدن با کابوس و هيچی 
هر بيماری روانی يک تالش  . بيماری خويش و حقايق نهفته در آن به قدرتهای سمبليک و بالغانه خويش  روبرو هستيم

مشکل اين است که تنها با دگرديسی هرچه بيشتر بيمار . يابی به تمناهای خويش است روان و جسم برای  بيان و دست
وار، بيمار اسکيزوفرن، معتاد و يا کانيباليست  به فرد فانی و قادر به قبول قانون و قبول  نارسيستی و يا کابوس

يعنی در هر بيماری، در واقع هم حالت . محروميت از يگانگی اوليه با مادر می توان از بيماری به بلوغ تازه دست يافت
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در حالت نارسيستی و نيز بيماريهای اسکيزوفرنی و پارانوييد، . ر استو شوقش و هم  فرد و رابطه اش با اشتياقش بيما
ابتدا . وار اوليه است در واقع بيمار در حال نفی قانون و نام پدر و در پی حفظ يگانگی با مادر و حفظ خوشيهای کابوس
 مرگ يگانگی اوليه وقتی بيمار هرچه بيشتر به قبول فاصله ميان خويش و تصوير، ميان خويش و اشتياقش تن دهد و

وار  را پذيرا شود، آنگاه او قادر به دگرديسی به فرديت فانی و منقسم لکانی و اشتياق نارسيستی اش قادر به  توهم
يعنی بيمار و بيماری يک حالت است و در معنای . دگرديسی به تمنای مدرنست که آن روی ديگرش قانون است

قابل با يکديگر قرار دارند، از اينرو با تغيير حالت بيمار و قبول فانی بودن پسامدرنی فوکويی يا دريدايی در رابطه مت
اکنون اين فرد  و جسم خندان . ،  حالت بيماريش نيز تغيير می کند»غير«خويش و قبول فاصله و حجاب  ميان خويش و 

ديسی آنها به تمناهای مرزدار، قادر به ايجاد روايات نو و فانی از اشتياقات خويش،  قادر به پذيرش اشتياقاتش و دگر
زيد و می داند که هميشه رواياتی ديگر  او از اکنون در روايت خويش می. شود فانی و قابل تحول در جهان سمبليکش می

.از عشق و قدرت، از خدا و يا از خود ممکن است  
 

 دادن به اين جدايی و نيز ناتوانی معضل انسان بيمار، چه انسان اسکيزوفرن و چه انسان نويروتيک، ناتوانی از قبول تن
تفاوت در اين است که انسان . از تن دادن به اشتياقات خويش و ناتوانی از دگرديسی آنها به تمناهای مدرن است

است، ناآگاهانه در پی » دالرهايد«اسکيزوفرن و يا انسان پارانوييد اسکيزوفرنی مانند قاتل سريالی اين داستان که نامش 
کند که ناپلئون است و متوجه فاصله  از اينرو نيز يک ديوانه فکر می.  نفی نام پدر و ايجاد يگانگی اوليه استنفی قانون و

. »گيرد ناپلئون خود را با خويش هيچگاه عوضی يا اشتباهی نمی« شود، در حاليکه بقول لکان  ميان خويش و ناپلئون نمی
يک هويت اوست و دربرگيرنده همه هويتها و نامهای .   داللت استزيرا او می داند که ناپلئون يک سمبل است، يک اسم

از . انسان اسکيزوفرن در پی نفی اين فاصله و حجاب است. زيرا ميان من با خودم هميشه فاصله ای است. او نيست
نند و ک اينرو نيز برخی ديوانگان فاصله ميان کلمات در زبان را که نمودی از قبول قانون و فاصله است، نفی می

زيرا زبان عرصه حضور اين حجاب و فاصله سمبليک . کنند نويسند و يا بيان می کلماتشان را بهم چسبيده و نامفهوم می
انسان نويروتيک در واقع اين نام . يابد است و از اينرو نيز زبان و نوشتار هميشه يک روايت است و نوشتن پايان نمی

چندين قدم از انسان اسکيزوفرن جلوتر است، اما اين گذار کامل صورت نگرفته از اينرو . پدر و قانون را پذيرفته است
است و او ناتوان از دگرديسی اشتياقات بدنبال نفی پدر و قانون و يا اشتياقات نارسيستی جنسی خود به تمنا و خشم مدرن 

. شود  يا بيماری هيستری میاجباری/است و اينگونه دچار انواع و اشکال بيماريهای نويروتيک چون بيماری وسواسی
از . اجباری مانند بيمار گرفتار وسواس تميزی ناآگاهانه باور دارد که تمنايش ناممکن است/برای مثال بيمار وسواسی

داند  اش نماند و از طرف ديگر  می کند، تا اثری از اشتياقات جنسی و خشمگينانه اينرو از يکطرف مرتب ميز را تميز می
.کند که ميز کثيف است و بايد دوباره تميز کند ی بر آنها و يا ارضای آنهاست، از اينرو باز هم حس میناتوان  از چيرگ  

 
يابی  دهد و او برای دست است که به او فرمان می» اژدهای سرخ« قاتل سريالی  دالرهايد دارای يک  جنون درونی بنام 

اژدها در واقع بقول کارل گوستاو يونگ در کتاب . زند خشونت و تجاوز می دست به ين اژدهای درون به خواستهای ا
يابی به فرديت خويش  تبلوری از مادر و تبلوری از اسارت در شکم و جنين مادری و ناتوانی از دست» مفهوم قهرمان«

ران در معنای لکانی نيز تصوير اژدها در اين فيلم برای دالرهايد در واقع هم تصويری از مادر جبار و واقعی دو. است
کودکيست که او را زجر داده است و هنوز هم اين فرد در زير نگاه و فرمانش است و هم تبلور تالش ناآگاهانه اين بيمار 

اژدها و نفی قانون و فرديت و رهايی از هراسهای انسانی و فرار از عشق فانی زمينی /شدن با مادر روانی برای يکی
اژدها همچنين پدر جبار درونی را ديد که عامل ايجاد انحراف و / مادرتوان در پشت اين يعنی می. انگيز است هراس

دالرهايد و  اژدهای درونش تبلور اين حالت چنداليه  انسان پارانوييد و .  مرز است خشونت جنسی است و بی
يمار اسکيزوفرن است، تا اينکه ب/البته او بيشتر دچار اختالالت شخصيتی با حاالت پارانوييد. اسکيزوفرن است
موضوع اين است که همانطور . ريزی او  تا حدودی قادر به عمل است زيرا قدرت فرديت و برنامه. اسکيزوفرن باشد
يابی به يک  يگانگی اوليه را دارد، همانطور نيز دالرهايد از طريق قتلها و  شدن قصد دست شدن، ناپلئون ديوانه با مسيح

مرز را دارد، تا بدينوسيله بر کابوسهای  اژدهای سرخ و خدای جبار و بیجنايت سعی در دگرديسی و تبديل شدن به يک 
زيرا حتی يگانگی اوليه نيز در . اما اين چيرگی يک توهم است. اش چيره شود کودکی و هراسهای زندگيش و تنهايی
ت مختلف است مادر و حتی رابطه جنينی ماالمال از حاالت مهراکين و يا مشکال/نهايت يک توهم است و رابطه کودک

مشکل انسان بيمار ناتوانی به عبور از . اما بشر برای تحول مداوم احتياج به اين توهم دارد. و هيچگاه بهشت برين نيست
.اين يگانگی مطلق و جستجوی مداوم آن در عشق و حقيقت فردی و قابل تحول بشريست  

 
وار به عشق و يگانگی نارسيستی  يابی توهم شدن و دستنياز شدن، خدا  وار در پی اين دگرديسی و بی توهم»  دالرهايد« 

وار و نيز  او حتی به اين تصوير اژدهای درون که تبلوری از مادر کابوس. با خود و با يک تصوير درونی و برونيست
اژدهای بزرگ سرخ و زنی که «اين تصوير، نقاشی .  پدر جبار درونيست، يک تصوير واقعی  در بيرون نيز داده است

اثر نقاش معروف ويليام بلک است که دالرهايد عکس اين اژدهای سرخ را بر تن »  نور خورشيد ملبس شده استبا
جالب اين است که اژدهای سرخ در تصوير در واقع سفيد است . کوبی کرده است و عکسش را در خانه دارد خويش خال

صوير اين اژدهای سرخ و زن موطاليی تبلور که باز بيانگر چندمعنايی و حالت بينابينی اين تصوير است، اما ت
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زيرا هر بيماری روانی دارای معانی مختلفی است و در . جستجوی درونی دالرهايد بدنبال عشق و ارتباط نيز هست
واريست  اينگونه اژدها هم تبلور مادر کابوس. يابی به خواست خويش است نهايت خالقيتی توسط جسم و جان برای دست

هم اژدها در معنای انحراف جنسی تبلور . گذارد او به عشق فردی و بالغانه دست يابد کند و نمی  نمیکه کودک را رها
لکان .  پدر جبار درون است که بقول لکان بدون مرز در پی خوشی نارسيستی است و انسان منحرف اسير نگاه اوست

از طرف ديگر اين اژدها و .  پدر می خواندرا پارورزيون يا انحراف) انحراف جنسی(در زبان فرانسوی پرورزيون يا 
موضوع اين . کند زن موطاليی حکايت از جستجوی جان و روان بدنبال عشق و زندگی، بدنبال قدرت و سالمت نيز می

است که چگونه بيمار با کمک تحول درونی  و با کمک تاثير مثبت شرايط برونی مانند عشق  بتواند اين قدرت و 
مرز بيماری خويش چيره شود و  بيماری خويش را  در خود جذب کند و بر حاالت بيمارگونه و بینيروهای مثبت درون 

ماالمال از عالئم اين ميل به دگرديسی و درگيری ميان » اژدهای سرخ«تمامی فيلم . به فرد مدرن و بالغ دگرديسی يابد
م پرداختن به اين عالئم نمايانگر ميل بخشهای سالم و بيمارگونه درون بيمار است که برای درک بهتر موضوع فيل

.دگرديسی و ميل عشق ضروری است  
 

»اژدهای سرخ« دگرديسی و معضل عشق در فيلم چند عالمت بحران و ضرورت  
 

هم موضوع فيلم و هم سمبلهای فراوان در فيلم حکايت از بحرانهای عميق انسانی و ضرورت دگرديسی و نياز به عشق 
پنج سمبل اساسی اين حاالت به شرح ذيل . کند می» غير«ه عشق و يا ارتباط با ديگری و يابی ب و چگونگی شکل دست

:هستند  
 
نام مستعار دالرهايد/ ا  
 

دهند که حکايت از لحظه  می» دندان طاليی«يا با ترجمه آزاد فارسی » پری دندانها« ها به قاتل سريالی نام  روزنامه
افتد، بجای هر  ايست که وقتی دندانهای شيرخواره کودک می ک موجود افسانهپری دندانها ي. کند دگرديسی و بحرانی می

اينگونه با توجه به ايماژهای شيرخوارگی، افتادن دندانها و پری . گذارد دندان در دهان يا جيب کودک يک سکه می
ا اين دگرديسی به موضوع تنها اين است که آي. شود دندانها، موضوع ضرورت دگرديسی و بلوغ  هرچه بيشتر مطرح می

ناآگاهانه و تجارب  و کابوسهای کودکی تاثير /در اين تحول انتخاب آگاهانه. دهد شکل بالغانه و يا بيمارگونه رخ می
.فراوان دارند  

 
آينه/ 2  
 

بيند  گذارد، تا در لحظه همخوابگی با آنها خود را ب هايی می های مقتولين تکه آينه دندان طاليی و قاتل سريالی  بجای چشم
مرحله آينه مرحله نارسيستی تحول انسان است و انسانی که گرفتار اين . و شاهد دگرديسی خويش به اژدهای سرخ  شود

 او. کند ماند، در واقع اسير نگاه آينه ايست که در آن يا خويش را بزرگ و يا هيچ احساس می مرحله نارسيستی و آينه می
ناتوان به گذار از رابطه . ا.  توهم تماميت و متفاخر بودن استگرفتارخويش و  ناتوان از حس چنداليگی و منقسم بودن 

از اينرو نارسيسم بسته و در پی يگانگی . متنتفرانه ثنوی به رابطه سمبليک و فردی تثليثی است/نارسيستی شيفتگانه
اينگونه . ه ديگری دگرديسی يابدتواند  به تمنای نارسيستی فانی و مدرن، به توانايی عشق به خود و عشق ب مرزش نمی بی

آنها برايش تنها ابژه ای در اين بازی نارسيستی بيش . دندان طاليی تنها با جسم بيجان مقتولين قادر به همخوابگيست
 اژدها و  آنهاخواهد بجای چشمان سرزنش گر مادر درونی و گره حقارت درونی، در آينه چشمان نيستند و تنها می
از اينرو نيز ناتوان از ديالوگ و ارتباط . او گرفتار يک خيال و يک نگاه در آينه است. ها را ببيند به اژددگرديسی خويش

.و همخوابگی عشقی واقعيست  
 

قرص ماه/ 3  
 

آميز  پيوند ميان ماه کامل و رشد حاالت حيوانی و خشونت. زند  دندان طاليی در هنگام کامل شدن ماه به قتل دست می
فقط به پيوند ميان قرص ماه و حالت . ها مثالهای فراوانی دارد ها و افسانه نارسيستی در اسطورهنارسيستی  و يا سکس 

اينجا نيز موضوع دگرديسی است، اما اينجا نيز . و افسانه تبديل شدن انسان به گرگ در اين شبها توجه کنيد» گرگ شب«
رجعتی که در آن حالت . گيرد وار صورت می وسآميز و کاب  دگرديسی به شکل بازگشت به يک حالت ابتدايی و خشونت

، »حيوان و جسم خندان نيچه«حيوان درون انسان بدون تعالی يابی و يا تبديل شدن به حيوان سمبليک و يا  دگرديسی به 
. زند و ديگری برايش يک ابژه  و قربانی بيش نيست آميز و جنسی خود دست می وار به اميال خشونت به شکل کابوس

.است» غير«توان از ديالوگ عاشقانه و اروتيکی و لمس نياز خويش به يعنی نا  
 

کوبی تاتو يا خال/  4  
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 سنتی عظيم در شرق کوبی خال. کوبی  شده است و تصوير اژدها را بر پشت خويش کشيده است تمامی بدن دالرهايد خال

 روانشناختی، تاتو يا خالکوبی و يا برخالف نگاههای اوليه  و بطور عمده غلط. و نيز اکنون در جهان غرب دارد
تاتو و خالکوبی در واقع به معنای دگرديسی به ديگری، . کردن خويش نيست پيرسينگ عالمتی از ميل به زخمی

تواند بشيوه  ، رفتن زير پوست ديگريست و بسته به حالت تاتو، بسته به رابطه فرد با خالکوبيش می»غير«دگرديسی به 
کوبی دالرهايد، او  در حالت نارسيستی و نابالغانه مانند خال. ا بطور عمده نارسيستی و نابالغانه باشدسمبليک و بالغانه و ي

کوبی در پی يکی شدن با تصوير اژدها، رهايی از تصوير خويش در آينه و دگرديسی به   در واقع به وسيله تاتو و خال
دن با ديگری و فرار از فرديت و ضعفها و  را يک حس نارسيستی يکی شکوبی يعنی اساس اين خال. ديگريست

طبيعی است که خالکوبی در کشورها و فرهنگهای مختلف دارای معانی مختلفی . دهد های انسانی خويش تشکيل می دلهره
برای مثال . توان به اشکال مختلف نيز در آنها بازيافت نيز هست، اما اين حالت رفتن در زير پوست ديگری را می

باشد و اين نيز شکلی   و يا به معشوقی می» غير«يران بيشتر به معنای غالم ديگری بودن، تعلق داشتن به کوبی در ا خال
کوبی يک فرد    از اينرو در روايت معروف موالنا در باب خال.است» غير«ديگر از ميل يکی شدن با ديگری و 

کوبی به شير بی يال و دم  قول روايت تصوير شير خالشود و ب کوبی می بينيم که وقتی اين فرد ناتوان از قبول درد خال می
در حاليکه اين شخص . پردازد شود، موالنا به سرزنش او و ناتوانيش از قبول درد دگرديسی و عارف شدن می تبديل می

ر دهد، در واقع به خويش وفادا الی تن نمی ه که بر اساس ترس و يا درد شخصيش به تمثيل قهرمان و تصوير قهرمان ايد
خواهند با فرار از  ماند و فرديتش بيشتر از آن کسانيست که اسير تصوير قهرمانی و حماسی عارف هستند و می می

بزبان طنز در اين شير بی يال و دم بيشتر فرديت نهفته است، تا آن يکی شدن با تصوير . تصوير خويش به او تبديل شوند
.شير حماسی عارفانه  

 
سابقا . کنند رنگ می ت زيادی به عمل حشراتی دارد که خودشان را با محيط اطرافشان يککوبی از اين منظر شباه خال

دهند، اما بقول  باور بر اين بود که حشرات اين کار را برای دفاع ازخويش و پنهان کردن خويش از چشم دشمن انجام می
يرا دشمنان او بطور عمده بکمک شناس معروف بنام روجر کای لوييس اين کار حشرات برای دفاع نيست، ز يک حشره

تا جزيی از « اين عمل حشرات در واقع بقول او  تالشی است . يابند و نه بکمک حس بينايی حس بويايی رد او را می
حشره در واقع با کمک اين تقليد در پی يکی شدن با محيط اطراف و به آن تعلق داشتن ). 3(»تصوير و صحنه شوند

توان حتی نوعی ناتوانی از درک  از اينرو اين کار حشره را می. پيوند با حس بينايی استزيرا حالت تقليد در . است
انسان هميشه « بقول لکان . در انسان نيز موضوع به همين شکل است. فاصله ميان خويش و محيط اطراف حس کرد

يسکورس فرهنگی  ، خواه اين تصوير را تصوير خانوادگی حک شده در درونمان يا د»جزيی از يک تصوير است
احساس فرديت و احساس ما به خويش ناشی از مکان و جای . ما هميشه در تصويريم و دارای جا و مکانی هستيم. بناميم

در حالت بالغانه رشد، انسان با قبول جای . ما در اين تصوير و ناشی از نوع پيوند ما با ديگران در اين تصوير است
  شرط فرديتش، در عين حال برای تحول و رشد خود و ايجاد رابطه  به عنوان پيشخويش در تصوير خانواده و اجتماع 

در . و تصوير احتياج دارد» غير«، زيرا او به اين رابطه  و ديالوگ با کند نو و بهتر با تصوير و ديسکورس تالش می
ر و يا تصوير خويش چيره حالت بيمارگونه آنگاه شخص مانند دالرهايد در پی آن است که بشکل توهم گونه بر تصوي

يابی به  بقول لکان تقليد در واقع در پی دست. رود شود و زير پوست او می تبديل می» غير بزرگ«شود، بدينوسيله که به 
گونه و بيمارگونه برای اين دگرديسی و تبديل شدن به  کوبی دالرهايد تالشی توهم خال. تصوير زير تصوير خويش است

)4.(و اژدها است» غير« و يا رفتن در زير پوست تصوير زير تصوير خويش  
 

خواهد به آن تبديل شود و از  کوبی يک تصوير نو نيست که فرد می کوبی و تقليد، خال در حالت سمبليک و بالغانه خال
 و کوبی يک حالت آل هنری خويش تبديل شود، بلکه اين خال تصوير خويش رها يابد و يا با تغيير لباس  و غيره به ايده

از اينرو نيز بجای تقليد کورکورانه سعی در . زيرا او يک کثرت در وحدت است. هويت و تصويری ديگر از اوست
شود که  او تبديل می» مطلوب من«برايش به يک » غير«يعنی . کند آل خويش در خود می پذيرش حاالت خوب فرد ايده

نارسيستی و يک قالبی » من مطلوب« رايش تبديل به يک می خواهد با تالش به آن دست يابد، بجای آنکه اين ديگری ب
کوبی دارای معانی ديگری مانند ميل ايجاد تفاوت خويش با ديگری  خال . شود که بخواهد با تقليد حرکاتش با او يکی شود

اين به کوبی هر چه بيشتر به يک مد همگانی تبديل شده است ولی  امروزه خال. استو طغيان بر عليه رسوم جامعه نيز 
کوبی و لمس تفاوت خويش با ديگری و طغيان بر  معنای آن نيست که اين افراد به يک حالت سمبليک و بالغانه از خال

موضوع جهان مدرن  و امروزی اين است که وقتی همه چيز مجاز باشد و همه . يافته اند عليه قراردادهای اجتماعی دست
شود، آنگاه در چنين جامعه ای امکان لمس فرديت و  يل به سنت عمومی میکس قادر به همه کاری باشد، وقتی فرديت تبد

از اينرو نيز . شود ايجاد فرديت و لمس حاالت اگزيستانسيال درد و دلهره و يا تنهايی فردی عمال ناممکن يا ضعيف می
ويش به بيان فرديت کوبی و نشان دادن تن و جسم ورزشی خ حالت مضحکانه فرد امروزی اين است که می خواهد با خال

گذارد، ناگهان با جماعتی  خود بپردازد و به ديگران تفاوتش را نشان دهد، اما همينکه پايش را به کافه و يا بيرون می
او اينگونه عمال ناتوان از حس و لمس فرديت خويش و يا . شود کوبيهای همسان يا متفاوت روبرو می همسان و با خال

عالقه عجيب انسان مدرن در حضور در هر هياهوی . گردد يت و تفاوت میحس و لمس معضالت وجودی فرد
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اش به مد و همراهيش با آن، در کنار عالئم سالمش، در عين حال عارضه جهانی  تلويزيونی چون بيگ برادر، عالقه
مس فرديت و از اينرو نيز ل. است که همه چيز در آن ممکن و آزاد است و همه حق فرد بودن دارند و فرديت سنت است

انسان  عمومی . می گردد» غير«شود و چنين انسانی ناتوان از لمس عميق خود و عشق و  تفاوت سخت و گاه ناممکن می
.نيچه است که ديگر هيچ چيز عميق وژرفی ندارد» واپسين انسان« امروزی بهترين تبلور   

 
»دبی« تصوير اژدهای سرخ و زن موطاليی و عشق واقعی به زن کور /  5  
 

در واقع .   عالمت نهايی ميل دالرهايد به دگرديسی و جستجوی پنهان عشق نقاشی ويليام بلک است که او عاشق آن است
خواهد از طريق اين قتلهای آيينی به اين نقاشی و اژدهای سرخ تبديل شود و به زن با لباس  دالرهايد قاتل سريالی می

 ديگر تصوير پارادکس مادر آرمانی شده و نيز ميل به عشق تصوير زن طاليی در خويش بار. طاليی دست يابد
وار و بيمارگونه دارای معانی سالم و  همانطور که اژدها نيز با وجود حاکميت معنای کابوس. زنانه را در بردارد/مردانه

گره حقارت يعنی بار ديگر  ما با موضوع بحران وجودی انسان گرفتار هيچی و پوچی و .  قدرتمندانه ظريفی نيز هست
دالرهايد در محل کارش . شويم و يا اسير کابوسهای کودکی و از سوی ديگر موضوع عشق و جستجوی عشق روبرو می

شود که موضوع عشق اين دو و تالش دالرهايد برای حفظ اين عشق و ناتوانيش از اين  با دختری کور به نام دبی آشنا می
در اين عشق تضاد ميان عالقه دالرهايد به اژدها شدن و خداشدن و .  هدد کار يک موضوع اصلی و مهم فيلم را نشان می

شود در پای او کشتن انسانها  و از سوی ديگر نيازش به زن موطاليی و عشق زمينی آشکار می  
 

شود که دالرهايد بدون احساس حقارت شديد بخاطر  دبی زن کور نيز موطاليی است و کور بودنش باعث می. 
همزمان  در همين عشق پارادکس دالرهايد به دبی و  به اژدها . ورزی با او باشد ر به نزديکی و عشقدندانهايش، قاد

وار  زيرا آدمی يا بدنبال شکلی از اشکال توهم. توان مثل فيلمهای قبلی به موضوعات بنيادين بشری برخورد کرد می
يا هرچه بيشتر به راز انسانی خويش، به .  شود مار میگردد و بي نيازی جاودانه می قدرت جاودانه،زندگی جاودانه و يا بی

، جهان »هيچی محوری«دهد و بدور اين  فانی بودن خويش، به نيازمندی خويش به عشق و ديالوگ با ديگری تن می
موضوع دالرهايد نيز . آفريند سمبليک و فردی خويش، جهان عشق و حقيقت فردی و فانی و قابل تحول خويش را می

که آيا بخاطر ديدن کابوسهای کودکی و نگريستن در هيچی زندگی، به خشونت دائم و توهم خداشدن، به اژدها همين است 
دهد، يا آنکه با قبول درد و زخم خويش و با قبول احتياج  آميز تن می شدن، به توهم دگرديسی نارسيستی و يا خشونت

د و اشتياقاتش و نيز اژدهای درونش به قدرت مدرن و شو خويش به عشق و ديالوگ ، به عاشق زمينی و فانی تبديل می
دالرهايد نيز دچار اين بحران و لحظه دگرديسی و انتخاب .  شوند فانی چنداليه، به سروری فانی و عاشقانه تبديل می

خواهد از خشونت و توهم اژدها شدن  شود که می دالرهايد با تجربه عشق و سکس با دبی چنان عاشق او می. شود می
رود و از اين  ای باشکوه از فيلم و صبح بعد از همخوابگی با دبی  به سراغ تصوير اژدها می او در لحظه. ست برداردد

خواهد با کشتن  او حتی می. طلبد که عشقش را از او نگيرد و نخواهد که او را بکشد، زيرا دوستش دارد اژهای درون می
رود و نقاشی واقعی را  دالرهايد عاشق حتی به سراغ موزه می. بی شودخويش در واقع اين اژدها را بکشد و مانع قتل د

خورد، تا بدينوسيله هم به اژدها تبديل شود و دبی زن طاليی او باشد و هم ديگر از اسارت نگاه اژدها  کند و می پاره می
ت کانيباليستی هانيبال و يا اين شيوه برخورد او نمود ديگری از حرک. در آيد و از او  و حاکميتش بر خويش رهايی يابد

يابد، در صحنه بعدی  اينکه اين راه به موفقيت نهايی دست نمی. کانيباليسم جنگجويان قديمی و خوردن قدرت حريف است
از اينرو . ايی دارند کند که آنها با هم رابطه بيند و خيال می شود، وقتی دالرهايد  دبی را با يک همکار ديگر می ديده می

اکنون اژدهای درونش که بخيال خويش  ديگربار به دروغ بودن هر . کشد و هم قصد کشتن دبی را دارد را میهم همکار 
نياز و بدون  طلبد، تا خدا و بی  و قربانی میطلبد عشق انسانی و هيچی زندگی پی برده است، خون و خشونت می

يابد و هم او ناتوان از کشتن  م دبی نجات میخوشبختانه ه. وار کامل گردد های انسانی شود و دگرديسی توهم دلهره
اژدهايی که .يابد  شود و در مرگ به يگانگی با اژدهای دروغين دست می شود، اما خود کشته می خانواده کميسر پليس می

زيرا  ايم قاعده زندگيست که اگر کودکی بزرگ نشود . نمادی از زهدان مادر و گرفتاری در دل مادر و نگاه مادر است 
مرگ نهايی دالرهايد به معنای بازگشت .  به استقالل خويش از مادر و پدر دست نيابد، محکوم به مرگ و پژمردگيستو

زيرا وحدت جاودانه، بی نيازی جاودانه، تصور دگرديسی به خدای بی نياز يک . به زهدان مادر و يگانگی با اژدهاست
اما انسان با قبول مرگ اين . کند سوی رانش مرگ هدايت میتوهم است و بهشت جاودانه يک توهم است و بقول لکان ب

توهم و با قبول از دست دادن بهشت اوليه دروغين، قادر به دستيابی به بهشت فانی و پارادکس عشق و حقيقت و ديالوگ 
 بدور او ايجادگر انواع و اشکال روايات مختلف از عشق و حقيقت. شود گردد و از کودک به بالغ تبديل می بشری می

زيرا حتی سنت،مدرنيت . تواند رواياتی نو از خدا،عشق،حقيقت بيافريند جهانش خواهد بود و مرتب می» هيچی مرکزی«
توان رواياتی نو  جهان سمبليک هستند و هميشه می» هيچی محوری«و يا پسامدرنيت نيز فقط رواياتی سمبليک بدور اين 

ويش به ديگری، او ايجادگر هنر و فلسفه و علم و تحول مداوم زندگی زيرا با فانی شدن انسان و قبول نياز خ. ساخت
. هاست جرات و ديگر احساسات و انديشه/عشق، ترس/شکوه، دلهره/زندگی انسانی که ترکيبی از وحشت. شود انسانی می

ژدهای مرگ گردد و محکوم است که به يک دگرديسی منفی و هماغوشی با ا دالرهايد ناتوان از اين دگرديسی مثبت می
.و آغوش جاودانه مرگ تن دهد  
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 هانيبال ريزينگ

ثر بوده اند، روبرو ما با کودکی  و جوانی هانيبال و علل و حوادثی که در کانيبال شدن او مو» هانيبال ريزينگ«در فيلم 
مورد انتقادات زيادی قرار گرفته است و خيليها او را در مقايسه با سه بخش ديگر به » هانيبال ريزينگ«فيلم . شويم می

 شديد اين فيلم مانند يکی از داليل درست اين انتقاد بباور من حالت هاليوودی و سامورايی. دانند عنوان بدترين بخش می
گيرد و اين کمی مسخره بنظر  در نزد زن عمويش در واقع درس سامورايی و شمشيرزنی ياد میزيرا هانيبال . است
اوال اين فيلم عوامل کودکی موثر در هيوال شدن و کانيبال شدن . با اينحال اين فيلم دارای جذابيت خود نيز هست. آيد می

 روانکاوی درباره کانيبال شدن هانيبال داده دهد و حتی در جايی از زبان کميسر فيلم يک توضيح هانيبال را نشان می
شود، اما همزمان باز جای عنصر رئال و تمتع  غيرقابل فهم هانيبال از خشونت و خوشی کانيباليسم در فيلم باقيست و  می  

. شود  تنها توضيح روانکاوی داده نمی  
 

شود و نی زندگی می کند که جنگ میهانيبال با پدر و مادرش و خواهر کوچکش ميشا در قصر پدری در کشور ليتوا  
. برد  بخاطر حمله نازيها به منطقه محل اقامتشان، پدر هانيبال او و خانواده را به يک کلبه جنگلی متعلق به خانواده می

شوند و  هانيبال مجبور   در اينجا پدر و مادر هانيبال در برابر چشمانش و در حين جنگ ميان روسها و آلمانيها کشته می
آنها اين دو کودک را . کنند شود که با نازی همکاری می  دفاع از خواهر کوچکش ميشا در برابر گرگها و خائيننی میبه

کشد و در نتيجه  اما جنگ و زمستان طول می. ای داشته باشند گيرند، تا اگر به دام روسها افتادند بهانه به اسارت می
چون هانيبال نيز ضعيف است و به او به . خورند کشند و می نيبال را میگرسنگی شديد اين جانيان و گانگسترها خواهر ها

هانيبال اين لحظات . دهند عنوان غذای بعدی و يا بهانه برای روسها احتياج دارند، به او نيز سوپی از گوشت خواهر می
 او در خانه پدری که .کشد زده است و تنها شبها جيغ می کند، در خود پس را چون کابوسی شبانه که کامل درکش نمی

شود و از همانزمان در  خانه روسی و سوسياليستی شده است، زير ستم و فشار فراوان بزرگ می اکنون تبديل به يک يتيم
کند و به  سرانجام از آنجا  و روسيه فرار می. حرکاتش نوعی خشونت همراه با خونسردی و آرامی عجيب وجود دارد

عمويش مرده . رسد که يک زن ژاپنی است ر به خانه عمو و زن عمويش در فرانسه میهای بيادمانده از ماد کمک نامه
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پذيرد و از ابتدا ميان آنها يک ارتباط چنداليه  است اما زن عموی جوان و زيبايش او را دوستانه می
ک امکان نوی مادر ي/زند، ديدار اين زن برای هانيبال که اصال حرف نمی.آيد  عاشقانه بوجود می/اروتيسمی/احساسی

زن . شود کند و در رشته پزشکی قبول می زيستن و پيوند با زندگی است و او بخاطر هوش سرشارش نيز سريع رشد می
پردازد و هانيبال را نيز با اين آيين و  عموی او در بخشی از خانه به شيوه ساموراييها و نياکانش به اعتقادات خويش می

کند و او را در شيوه شمشيربازی ژاپنی تمرين   و بريدن سر حريفان آشنا مینيز آيين شرافت و شجاعت سامورايی 
تواند کابوسهای شبانه هانيبال و اسم ميشا را از ذهنش پاک کند و خشونت همراه با  اما همه اين حوادث نمی. دهد می

. کند يل میخونسردی نهفته در او، هم از يکطرف او را به يک پزشک خوب و هم به يک سامورايی خوب تبد  
  

دهد و سر  کند، او اولين قتلش را انجام می حرمتی می هنگامی که يک  فروشنده ماهيگير به زن عموی ژاپنيش بی
پليس به او مظنون است، زيرا قبال نيز با ماهيگير دعوا . آورد ماهيگير را به عنوان نشانه احترام برای زن عمويش می

هانيبال به کمک . شود ستگاه، هانيبال چنان آرام است که دروغهايش کشف نمیاما در تست راستگويی با د. کرده است
شود،  گيری از زندانيان همکار با نازی در دوران بعد از جنگ  استفاده می يک داروی حقيقت گو که از آن برای اعتراف

خواهد  برد و می يان پی میاو اکنون به خورده شدن ميشا توسط آن جان. گردد که خاطرات خويش را بازگرداند موفق می
شود و او همزمان شروع به خوردن تکه هايی از گوشت و تن  گيری خونين هانيبال شروع می از اينجا انتقام. انتقام بگيرد
عمويش را گروگان گرفته  در لحظه نهايی فيلم و روبرو شدن با دشمن اصلی و سردسته جانيان که زن. کند دشمنانش می

زن عمويش که عاشق اوست، . شود که او نيز از سوپ گوشت ميشا چشيده است ن حقيقت روبرو میاست، هانيبال با اي
طلبد که از کشتن اين جانی صرفنظر کند و او را ببخشد، اما هانيبال چنان تشنه انتقام و نيز تشنه چشيدن خون و  از او می

کند، اما به خواست او تن  مويش اعتراف میع گوشت جانی است که حاضر به اين کار نيست و باآنکه به عشقش به زن
دهد، اما لذت انتقام و کانيباليسم چنان بر جان او حاکم شده است   عشقش را از دست میکار داند با اين باآنکه می. دهد نمی

سپس به کانادا . پردازد گذرد و مثل يک هيوال به خوردن جانی در حال مرگ می که او بخاطر آن از عشقش نيز می
شود  می شود و به روانپزشک کانيبالی تبديل  خورد و اينگونه وارد آمريکا می کشد و می رود و آخرين نفر را نيز می می

.شود می» ها، هانيبال اژدهای سرخ، سکوت بره«که موضوع رمانهای بعدی و يا فيلمهای قبلی   
 

گيرد که اين عوامل در  دليل ذيل صورت میدگرديسی کودک شکننده هانيبال به  کانيبال و هيوالی جذاب بعدی به چند 
. عين حال عواملی مهم در شناخت علل عمومی خشونت و قتل و تجاوز نيز هست  

 
شدن ميشا چنان برای روح جوان و  گويد، کابوس قتل پدرو مادر و سپس قتل و خورده همانطور که کميسر پليس می/ 1

ماند،  آنچه باقی می. ميرد ل کودک در همان کلبه همراه اوليا و ميشا میشکننده هانيبال سنگين بوده است که در واقع هانيبا
ديگر خشم و ميل انتقام  وار زندگی و  از سوی اين خشونت و سنگ شدن ناشی از نگريستن در هيچی و پوچی کابوس

ا به کانيبال شکند و او ر اين حوادث روح اين کودک را می. ميشا خواهرش است که او مسئول حفاظت از او بوده است
.کند بعدی تبديل می  

 
است که در بسياری موارد صورت » دگرديسی قربانی به مجرم« موضوع دوم پديده معروف در روانشناسی بنام /  2
اما بخاطر ناتوانی و . اند بسياری از قاتلين  و متجاوزين و يا انسانهای خشن، خود قربانی خشونت و تجاوز بوده. گيرد می

کاو، برای  روانشناختی اين کابوسها و بخاطر ناتوانی از تبديل اين کابوس به تجربه زندگی بکمک روانناامکانی هضم 
بدينوسيله درد و زجر . شوند خوانند و به او تبديل می ماندن و حفظ خويش ناگاهانه خويش را با مجرم همگون می زنده

با اينکار اما .  خشم و دردشان را نثار قربانيان جديد کنندتوانند شود و همزمان اکنون می درونشان برايشان قابل تحمل می
هانيبال نيز اينگونه از قربانی به مجرم تبديل . سازند کنند و دردشان را ابدی می مجرم گير می/آنها در چرخه قربانی

تواند به عشق   میرو نيز نفرت نارسيستی از اين. شود که از او متنفر است او در عمل به همان قاتلی تبديل می. شود می
.نارسيستی تبديل شود  

زيرا انسانهای فراوانی نيز با . شدن هانيبال به کانيبال را توضيح دهد تواند بازهم همه داليل تبديل اين حوادث اما نمی/ 3
کابوسهای مشابه بجای جانی شدن  به شيوههای مختلف ديگر، از روحانی شدن تا هنرمند شدن، و راههای فراوان ديگر 

همانطور که برخی قاتلين دارای . اند کمک روانکاوی و يا بدون روانکاوی، قادر به عبور بهتری از اين بحران بودهب
از اينرو بخش ديگر معضل همان بخش نشناخته رئال . اند روابط و گذشته بسيار معمولی و بدون بحران فراوان بوده
ه خون و قتل و خوشی و لذتش از خون و کانيباليسم را نشان بشريست که در هانيبال نيز وجود دارد و عالقه او را ب

البته همانطور که قبال گفتم، اين . از اينرو در اعمال او نوعی ريتوال و يا تکرار رانشی و آيينی نيز وجود دارد. دهد می
در واقع يک فيلسوف از اينرو او از ابتدا . وار و رئال هانيبال همراه با يک اليه قوی و سمبليک فرديست حالت کابوس

.جانی و کانيبال  و يک عاشق کانيبال و جانی است  
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4 
سيستی، در انسان در حالت گذار مثبت نار. عنصر نهايی موضوع عشق و حالت نارسيستی است که هر انسانی دارد/ 

عشق نارسيستی خود را  بشيوه ميل . بايستی هرچه بيشتر اين عشق نارسيستی وحدت طلبانه به عشق فانی تبديل شود
»  ابژه جنسی«بلعيدن همه چيز ، از معشوق تا رقيب، و ميل يگانه شدن با ديگری و يا تبديل هستی و معشوق به يک 

ق نارسيستی و کانيباليستی در نزد رئيس جانيان که بقول هانيبال نگاهی چون يک در فيلم نيز اين حالت عش. دهد نشان می
از اينرو آنها از جهاتی بسيار شبيه به هم هستند و مشابه . گرگ قطبی گرسنه دارد و نيز نزد هانيبال بشدت حاکم است

ی را بگيرد و آن را تعالی عمو بايستی در واقع جای اين عشق نارسيستی و خشم نارسيست عشق به زن. کنند عمل می
بخشد، اما هانيبال مانند رقيبش ناتوان از اين تحول و نيز ناتوان از چيرگی بر نگاه گرگ تشنه خون درون و ناتوان از 

او اسير چشمان و نگاه اين گرگ و هيوالی . دگرديسی اين گرگ درون و خود به فرد بالغ و جسم خندان و شرور  است
تواند هيوالی درونش را کامل به هيوالی خندان  درداور نارسيستی است و نمی  نارسيستی و خوشیدرون و اسير اين تمتع

يعنی در نهايت موضوع اين فيلم نيز موضوع عشق . و پرشور و عاشق و حتی از جهاتی دست و پاچلفتی تبديل سازد
متنفرانه / و کانيباليستی شيفتگانهموضوع اين است که آيا هانيبال قادر است از عشق نارسيستی. است و چگونگی عشق

عمو  به بلوغ نوی خويش دست يابد و يا آنکه اسير نگاه خشم و  عبور کند و با تن دادن به عشق فانی و تثليثی به زن
رود و هانيبال  از اينرو در پايان معشوق می. ماند و هانيبال ناتوان از آن است خوشی نارسيستی و کانيباليستی درون می

خورد و اينگونه به عشق و يگانگی نارسيستی با نگاه  افتد و او را می ی به جان جسم در حال مرگ رقيب میچون گرگ
باری موضوع زيبای زندگی اين است که ما در هر حالتی عاشق هستيم، . يابد می ميشای درون و نيز گرگ درون دست

موضوع تفاوت کمی  و . شبه لب عشق اروتيکی يکژوليت و يا در قا/ چه به عنوان جانی و قاتل و يا به عنوان رمئو
مدت و يا درازمدت خويش بدور  يابی به بلوغ عشقی و ايجاد انواع و اشکال عشق فانی کوتاه کيفی اين حاالت و دست

يابی به فرديت خندان و شرور خويش،  موضوع، ضرورت دست. جهان سمبليک و فرديمان است» هيچی مرکزی«
مند و خندان درون خويش و دگرديسی هيوالی خود و هانيبال خود، کاهن لجام گسيخته خود به يابی به عاشق قدرت دست

وار و دستی  تا به سان جسم خندان و شرور، با قلبی گرم و مغزی سرد، با قلبی مسيح.  غول زمينی خندان و عاشق است
هان عشق و حقيقت و روايت فردی خويش سزاروار، به عنوان عارف و عاشق زمينی خندان و چنداليه،  قادر به ايجاد ج

. خويش شويم» نيمروز بزرگ«و بقول نيچه   
 
 
 

دلوز» حيوان شدن«از کانيباليسم اديپالی لکان تا   
 

توان  است؟ آيا می» هانيبال«درمانگرانه به موضوع  شناسانه و روان آيا نگاه لکان  و روانکاوی تنها نوع نگاه  آسيب
درک کرد؟» هانيبال«و نقاط ضعف نقد روانکاوانه لکان  را بکمک اکنون نقد را به نقد کشيد   

 
اندازی ديگر به موضوع هانيبال است و همزمان بر  مطلب اين بخش تالشی برای پاسخگويی به اين مطلب و ايجاد چشم

نقاط جدل و دلوز را در برابر هم قرار دهد، /کند نگاه دو متفکر بزرگ قرن معاصر يعنی لکان اساس اين بحث تالش می
موضوع نهايی نويسنده . اندازی ديگر  از هانيبال دست يابد تفاوت و يا تشابه آنها را بيان کند و به کمک نگاه دلوز به چشم

اين است  که هم نگاه لکان و هم دلوز در نهايت رواياتی سمبليک و قابل تلفيق و يا تحول هستند و دارای نقاط قابل نقد و 
از اينرو بايستی توانست در حد امکان هم به نظرياتشان و سيستم نگاهشان پی برد و از آنها . هستنديا انتقاد خويش نيز 

طبيعی است که بخاطر .  ياد گرفت و هم قادر به گرفتن آنها در دست خويش بود و بتوان آنها را سنجيد و به نقد کشاند
اله  فقط به برخی نکات نظريات آن و بر بستر بحث پيچيدگی عميق نگاه اين دو متفکر بزرگ و نيز بخاطر محدوديت مق

داند که در حال  همانطور که نگارنده هيچ ادعايی در باب لکان شناسی يا دلوزشناسی ندارد و می. شود پرداخته می
و يا  در حال يادگيری از ترجمه ها و تاليفهای خوب . يادگيری  از هر دو استاد بزرگ  و کتب آنها در زبانهای اروپايی
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زاده،  پرارزش کسانی چون دکتر موللی و غيره  در باب لکان از يکسو و از سوی ديگر روشنفکرانی چون بابک سليمی
مهم درک اين مطلب است که هم روايت لکان و دلوز يک روايت قابل نقد . دکتر ضيمران  و ديگران در باب دلوز است

تا اينگونه هم قادر به پذيرش نگاه آنها . وايت قابل تحول استو تحول است و هم برداشت من و ما از لکان و دلوز يک ر
موضوع ، . در سيستم فکری خويش باشيم و هم قادر به نقد آنها و نگاه خويش، تحول مداوم و يادگيری مداوم باشيم

تم قديمی اندازی ديدن و سنجيدن و  رهايی از سيس يابی به اين رابطه مدرن و فردی  با هستی و توانايی چندچشم دست
.  ايرانی اسير اين يا آن ايسم و اسم شدن و مسخ آنها به معانی عرفانی و ايرانی است  

 
برای شناخت اجمالی و سيستماتيک درباره نگاههای لکان و دلوز و تفاوت يا تشابهاتشان و نيز برای درک بهتر جدلشان، 

پس به نقد فيلم هانيبال بر اساس نگاه دلوز س.  نويسم من اين بخش از مقاله را به شکل شماتيک و اختصاری می
و به بحث نهايی در باب نظرات دلوز »  300«دلوزی به نقد فيلم /در انتها  نيز بر اساس نقد مشترک لکان.  پردازم می

.پردازم دنيای ديجيتال و عواقبش می/انسان/در  زمينه  جهان نوی بشری و درهم آميختگی ماشين  
 

دلوز» اشتياق،ماشين توليد ميل و اشتياق«لکان تا » نون پدرفالوس، تمنا و قا« از   
 

فلسفی پيشينيان اروپايی و بويژه فرانسويشان /دلوز و لکان و  جدل ميان آنها را بايستی بر بستر  ارثيه بزرگ روانکاوانه
س بر بستر اين  پسامدرن درونی آنها بايستی  به سراغ نيچه رويم و سپ/درک کرد، اما برای درک پيوند عميق مدرن

» لکان/ديدار دلوز«ژيژک کتاب بسيار خوبی بنام . نکته مشترک، نقاط تفاوت و چگونگی امکان تلفيقها را درک کنيم
کند که قابل نقد و يا  کند و هم نکاتی را مطرح می نوشته است که در آن به خوبی به تفاوتها و تشابهات اشاره می

ز قبل از همکاری با گواتاری و بعد از همکاری با گواتاری يک تفاوت کيفی بويژه او ميان دلو. انگيز هستند بحث
 و در محدوده شوم  وارد اين بحثهای عميق فلسفی نمی و نيز محدوديت توانايی خودم گذارد که بنا به محدوديت بحث می

:ع و دنبال کنيمتوانيم شرو شناخت سيستماتيک اين دو متفکر بزرگ را اينگونه می. مباحث روانکاوی می مانم  
 

مرگ خدای . ی نيچه و  قبول پيامدهای آن است» مرگ خدا«لکان و دلوز هر دو در واقع نگاهشان بر بستر قبول / 1
اينگونه بقول لکان . نيچه به معنای مرگ خداپرستی نيست بلکه به معنای مرگ حقايق مطلق و مرگ متاروايتها است

شود و از اينرو آدمی مرتب قادر به ساختن رواياتی جديد از   ساخته می»هيچی محوری«جهان سمبليک بشری بدور يک 
جهان سمبليک هيچگاه به «از اينرو بقول لکان . ، رواياتی جديد و فانی از خود،خدا، از معشوق و رقيب است»غير«

نيت و پست مدرنيت حتی مدر. شود با چنين نگاهی هستی به يک روايت  قابل تحول تبديل می. »دهد نوشته شدن پايان نمی
توان مرتب رواياتی نو از پروتستانيسم مذهبی، از زندگی و  چيزی جز رواياتی فانی و قابل تحول بيش نيستند و اکنون می

. از خويش، از علم و فلسفه و هنر آفريد  
 يک حالت رود و هسته اساسی زندگی را باور دارد و او حتی از لکان جلوتر می» مرگ خدا«دلوز نيز همينگونه به 

بيند که  در آن از ترکيب دو  ميل و اشتياق مثل يک بوته خار و يا يک لکه خون مرتب اشتياقات و  می» وار ريزوم«
هزارگانگی و تحول مداوم و توليد اشتياق متفاوت مداوم . شود رواياتی جديد و متفاوت و  در مسيرهای مختلف زاييده می

خصلت ديگر آن شکاندن مرتب اصول کلی و متاروايتها و ايجاد . گرايانه است خصلت بنيادين اين زندگی ريزومی و جسم
گرايانه و ماترياليستی است که در آن همه هستی و انسان  نگاه دلوز يک نگاه جسم. حاالت مولکوالری و متفاوط است

اجتماع تفاوتی نيست و هر دو ماشينهای توليدکننده اشتياق و آرزو هستند و در واقع ميان انسان و طبيعت، ميان طبيعت و 
اينگونه در نگاه دلوزی هر اشتياق بشری . شده هستند هر دو هم توليد کننده اشتياق و هم خود اشتياق توليد. يکی هستند

برای مثال . گر اشتياقات موضعی است گيرنده است و هر ترکيبی ايجاد دهنده و انرژی حاصل ترکيب دو ماشين انرژی
از طرف ديگر هر ماشينی به ماشينی ديگر وصل . ادکننده شير است  و دهان کودک ماشين مکندهپستان يک ماشين ايج

از تالقی .  همانطور که ماشين پستان به بدن و دهان به صورت در پيوند است. است و در يک رابطه دوگانه قرار دارد
بندی اشتياقات در مسيرهای  ياق، تقسيمآيد که دارای سه خصلت اصلی توليد اشت اين دو ماشين  اشتياقاتی بوجود می

اينگونه از ترکيب ) 5.(باشند مختلف و مصرف اشتياق همراه با لمس لذت، درد و تعالی بخشی مختلف اين احساسات  می
گفتن  و يا گازگرفتن،  دهان و پستان انواع و اشکال لذايذ و اشتياقات موضعی دهانی کودک، فانتزيهای اورالی، سخن

وار  و به شکل يک بوته خار امکان رشد و تلفيق  اينگونه با تالقی دو ماشين به شکل ريزوم.  آيد   وجود میکشيدن ب نفس
لحظه بوسه دو معشوق را بنگريد که هر عمل به عملی ديگر و به يک . آيد انواع و اشکال اشتياقات جديد بوجود می

آميختگی  هم وم اشتياقات مختلف تا ارگاسم نهايی و دررقص جسمها و رشد بوسه به حرکت دست و پا و چشم و توليد مدا
تنها موضوع درک اين تفاوت است که هر اشتياق در پی ارضای خويش است و در خدمت هدف . گيرد نهايی صورت می
آفريند و اينگونه  يابی به ارگاسم نيست، اما هر اشتياقی، اشتياقی نو و حرکتی نو، تغيير مسيری نو می بزرگی مثل دست

در اين معنا . شود و اين تکامل و تحول را پايانی نيست يک ملودی به سمفونی و يک بوسه به يک رقص جسمها تبديل می
آيد و گاه وقتی به نقاشی  نيز در نگاه جسم گرايانه دلوز بدن انسان  بر بستر حوادث و زندگيش هر لحظه به قالبی در می

اين بدن در واقع دارای يک ارگانيسم . شود ن موزيک سراپا گوش میشود و يا در حين شنيد نگرد سراپا چشم می می
يابد و از تلفيق دو ماشين،  نهايی نيست و در واقع يک هزارگستره و هزار امکان است که بسته به شرايط مرتب تحول می
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آفريند و به شکلی  میرا » بدنهای بدون اندام  و ارگان«مانند دو نگاه، موزيک و رقص، کامپيوتر و تن، انواع و اشکال 
همين ارضا ايجادگر تحولی نو  و اشتياقی نوست که در . آيد، تا به لذت اشتياقی و ارضای اشتياقش دست يابد نو در می

از اينرو در نگاه دلوز خصلت بنيادين اين . کند  می يابد و خويش را ارضا يابد  و يا تعالی می مسيرهای مختلف جريان می
گرايانه است که بويژه تحت تاثير  نگاه لکان نيز دارای يک بستر ماترياليستی و جسم.  و آرزوستماشين توليد اشتياق

حال توجه اصلی لکان به عنصر سمبليک و زبان سمبليک است، در حاليکه در نگاه  است، اما با اين» بنتام«ماترياليسم 
بيعت مجموعه ای از ماشينهای توليد اشتياق و جسم  گرايی و ماترياليسم پيشرفته روبروييم و جهان و  ط دلوز ما با جسم

موضوع مهم درک اين پيوند بنيادی ميان لکان و دلوز بر بستر مرگ خدای نيچه است . نيز ماشين توليدکننده اشتياق است
م و که در نگاه هر دو ما با جسم سمبليک و زبان سمبليک روبرو هستيم، با روايات مختلف از جسم  و جهان روبرو هستي

باآنکه در نگاه دلوز خود جسم و طبيعت دارای اين عنصر سمبليک و تلفيقی درونی، دارای . نه با جسم طبيعی و غريزی
همانطور که در نگاه نيچه جسم . شود است که باعث توليد مداوم اشتياق می) بودی ذاتی، درون(اين عنصر ايمانسس

.دارای خرد بزرگ خويش است  
 

شود که در نگاه لکان اين  جهان سمبليک قابل تحول دارای يک  ان و دلوز از اينجا شروع میاختالف بنيادين لک/ 2
دهد و  است که اساس ديسکورس  بشری را تشکيل می» نام پدر«و يا » فالوس«عنصر محوری ثابت  و اونيورسال بنام 

معنا بقول لکان و  بر اساس نظريات در اين . ايجادکننده ديسکورس زبان و روان بشريست» اسم داللت اصلی«به عنوان 
آور اوليه با مادر و    فرويد و لووی اشتراوس، اساس ديسکورس بشری و روان بشری را قاعده عبور از يگانگی توهم

برای لکان . دهد قبول قانون جنسی عدم زنای محارم با مادر،  قبول نام پدر  و محروميت از اين يگانگی اوليه تشکيل می
.ناآگاهی بشری و ساختار آنها و ساختار زبان است/الوکراسی  اونيورسال و ثابت است و او ايجادکننده آگاهیاين قانون ف  

 
 از نگاه دلوز،دريدا ، فوکو و ديگر پسامدرنها اين نگاه لکان متضاد با نگاه پسامدرنی است، زيرا يک اصل مطلق و 

لوز و فوکو و ديگران، اين فالوکراسی لکان مانند اديپ فرويد، از طرف ديگر به باور د.  اونيورسال را ايجاد کرده است
خود در واقع ايجاد کننده ديسکورس روانکاوی و ايجادکننده نگاه مدرن به بيماری و تقسيم بيماريهاست و جزيی از 

 ابتدايی نيست، به باور آنها حالت اديپ حالت. انجامد داری و روايت حاکم مدرن است و به بازتوليد آن می ماشين سرمايه
بلکه خود يک روايت ثانوی، يک ارگانيسم بدن، يک جزو از ديسکورس مدرن و نظم سرمايه داريست و به بازتوليد آن 

از اينرو برای آنها چيرگی بر اين حالت اديپی و تاثيرات آن بر شخصيت، زبان و علوم مختلف، يکی از . انجامد می
با آنکه ميان آنها نيز تفاوتها و جدلهايی نيز . تحول ديسکورس مدرن بوده استای برای  مباحث مهم اين افراد و وسيله

حاصل اين اختالف در نگاه فالوکراتيک لکان از يکسو و نگاه آنتی اديپ دلوز در نگاه به انسان و بيماريها . وجود دارد
.به اختصار بشرح ذيل است  

 
آگاه بشری بر اساس حالت اديپالی و  کمپلکس اديپی و يا   در نگاه فرويد و لکان ناآگاهی بشری و  بخش خود1/ 2

تفاوت بزرگ ميان فرويد و لکان اين است که در نگاه فرويد . فالوسی و نام پدر ساخته شده است و دارای ساختار است
آگاهی پسامدرنی لکان نا/اماره ايرانی است و خطرناک است، در حاليکه در نگاه مدرن ضميرناآگاهی در واقع همان نفس

موضوع لکان دگرديسی انسان از . شود تبلور قانون و جهان سمبليک است و از اينرو اساس بشر و زندگی محسوب می
من متفاخر مدرن به سوژه جسمانی منقسم است، تا بتواند به اين ديالوگ با ناآگاهی خويش دست يابد و چهره قانونمند و 

زيرا . ابد و همزمان اين تواناييها و حقايق را در خويش پذيرا شود و بيافريندتواناييها و حقايق نهفته خويش را در آن بازي
. حقيقت در نهايت يک روايت و اختراع است  

 بباور دلوز ناآگاهی يک کارخانه توليد حاالت اديپالی و مثلث اديپالی نيست، بلکه ناآگاهی مثل کل هستی يک ماشين 
وز ناآگاهی که ترکيب انسان و طبيعت، ترکيب دو ماشين لحظه و انسان است،  يا بزبان دل. توليد کننده آرزو و تمناست

آفريند که اين مناظر در پيوند تنگاتنگ با خانواده نيستند و يا حتی  است و مرتب مناظر متفاوتی را می» يتيم«در واقع 
تبديل کردن ناآگاهی به مثلث . وانندسمبل آنها نيستند، بلکه يک گستره و منظره و با امکان ايجاد اشتياقات مختلف و فرا

مادر و يا کودک و جدل آنها به معنای عدم درک و کوچک کردن /اديپالی و ديدن هر فانتزی ناآگاهانه به سان سمبل پدر
نه هر . زيرا بسياری از اين فانتزيها ربطی به اين مثلث و حالت اديپالی ندارد. وسعت گسترده اين اشتياقات و فانتزيهاست

وار در خواب عالمت پدر است و نه هر فانتزی سوررئاليستی درون سمبلی برای بازی  ر مرد بزرگ و کابوستصوي
يک گستره از اشتياقات و انواع و اشکال امکانات برای تحول و هويتهای تازه و . اديپالی، بلکه او همانی است که هست

فقط در عين ديدن اين تفاوت . ايذ و خوشيهای نو استنو، به معنای  لمس و ارضای لذ» بدنهای بدون ارگان و اندام«
بنيادين نبايد از ياد برد که برای هر دو  موضوع جسم سمبليک نزد لکان و يا جسم توليدکننده اشتياق مداوم نزد دلوز 

ی و مراحل از اينرو هم لکان و هم دلوز بيماريها را مراحل بحران. است و از اينرو از دايره تکرار طبيعی خارج شده اند
بينند و فقط تعبيرشان برای علل ناتوانی از پايان بردن اين بحران و دست يابی به تحولی  دگرديسی  جسم   و انسان می

.نو، بدنی نو، بلوغی نو متفاوت است  
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 جسمانی فرويد در واقع يک من» من«در نگاه لکان اين . جسمانی يا نفسانی است» من«  در نگاه فرويد انسان يک 2/2
. جسمانی منقسم است» فاعل«دچار حاالت نارسيستی نابالغانه و متفاخر است، از اينرو انسان در نگاه او يک   

 
در نگاه دلوز انسان يک جسم  و ماشين سمبليک توليد کننده مداوم تمناست و اينگونه از ترکيب موزيک و رقصنده مرتب 

همزمان اين تالقی ايجادگر تقسيمات و پيوندهای نو و تعالی و آيد و  رقص و اشتياقات جديد و ارضايی جديد بوجود می
در اين حالت رقصنده به موزيک . های نوی خواهان ارضا يا ارضاشونده هستند تحول در رقص و موزيک و ايجاد لذت

 از ابژه/شود و مرزهای معمولی ميان سوژه شود و ماشين موزيک تکنو به رقصنده تبديل می و ماشين موزيک تبديل می
گرايانه سوژه در واقع  هميشه جزيی از يک صحنه و شرايط اطراف است و  در اين نگاه جسم. رود بين می
است و بنابراين مرتب تحول » حادثه«در واقع سوژه در نگاه دلوز يک . ابژه ای وجود ندارد/برونی، سوژه/درون
يابد و  شود و همراه او نيز محيط اطرافش تحول می یيابد و مرتب جسم به يک بدن تازه و بدن بدون ارگان نو تبديل م می

مانند حالت آدمی که در زمستان و در يک محيط برفی خودش را به معشوقش . برون يکيست/زيرا درون.  بالعکس
اين . او و لحظه يکی هستند. حرکت و حالت اين انسان بدون زمستان و محيط اطراف قابل درک و بيان نيست. چسباند می

.نامد می» اينجايی«ا دلوز بر اساس نظر اسپينوزا موضوع ر  
 

يعنی فرويد . شود در نگاه لکان انسان به يک کثرت در وحدت تبديل می.  در نگاه فرويد انسان يک وحدت در کثرت است
يک در نگاه لکان  انسان در واقع منهای . کند شمارد که مرتب تجاربی نو به خويش اضافه می انسان را چون عدد يک می

همانطور که موقع نوشتن اين کلمات، اگر . زيرا او هر لحظه برای تن دادن به هويتی از خود، بايد اول حذف شود. است
ن «در نگاه دلوز انسان در واقع يک عالمت . مانم من به خودم به عنوان فاعل و نويسنده فکر کنم، از نوشتن باز می

ک جمع و هزارگستره و تنوع هست و همزمان اين تنوع هميشه يک يعنی هر انسانی در واقع ي. است» منهای تمرکز
از اينرو نيز در .  آفريند چيز نهايی کم دارد و قابل تحول بعديست و از مرکز و يگانگی گريزان است و مرتب تفاوت می

لکان از اين نگاه . ابژه ايست و اسير خطا و نگاه دکارتی است و  در آن تکرار وجود دارد/نگاه فرويد نگاهی سوژه
از اينرو در نگاه او بر خالف دکارت، سوژه دارای حالت منقسم . سازد  رابطه و خطای دکارتی  خويش را رها می

از اينرو در نگاه لکان  تکرار به معنای ايجاد .  پسامدرنی  است و همزمان هميشه در جستجوی يک تمنای گمشده است
طبيعت /يز برای او در واقع يکيست  و رابطه ميان انسانها و انسانچيز جديدی است، همانطور که درون  و برون ن

تمنای اوست و او تمنای غير است» غير«رابطه پارادکس است، زيرا   
گرايانه است، انسان را به سان جسمی می بيند  نگاه دلوز چون جسم. در نگاه دلوز تکرار به معنای تولد عنصر نوست . 

آهستگی /حالت عرضی جسم بيانگر رابطه سرعت. . ای دو حالت عرضی و طولی استکه مثل يک نقشه جغرافيايی دار
حالت طولی جسم بيانگر عواطف و شدت عواطف جسم است که اگر از حد . دهد جسم است که به او ساختار  و شکل می

 تصور کنيد که برای مثال يک انسان سالم را. شوند خاصی عبور کنند، باعث تغيير ارگانيسم و جسم و حالت جسم می
از اينرو تحوالت در جسم و انسان . کند کم جسمش و حاالتش نيز تغيير می شود و کم بشدت دچار افسردگی مزمن می

.تحوالتی که در واقع ناشی از ايجاد اشتياقات نو توسط جسم هستند. آيد توسط تغييرات احساسی و حرکتی بوجود می  
 

انسان با دست دادن بهشت اوليه و . ان و عامل وجودی او يک کمبود است  در نگاه لکان عنصر اساسی درون انس2/3
يابی به اين بهشت گمشده است که در نگاه لکان به عنوان ابژه کوچک  قبول محروميت، در عين حال مرتب بدنبال دست

ن بهشت گمشده با آنکه در واقع اي. شود و اساس حرکت و جستجوی بشری بدنبال عشق و حقيقت فانی است غ شناخته می
اما اين کمبود و جستجوی تمنای فانی اساس بشر . فرزند نيز مهراکين بوده است/يک توهم بيش نيست و حتی رابطه مادر

در نگاه دلوز اما اين آرزومندی ناشی از يک  کمبود نيست بلکه جسم و زندگی خالق . دهد و  جهان او را تشکيل می
از جهاتی . اين خالقيت و ايجاد تمناهای نو عنصر بنيادين جسم و زندگيست. دکن است و مرتب اشتياقاتی نو توليد می

ديدار دلوز و «توان اين اشتياق دلوزی و تمنای لکانی را نيز شبيه به يکديگر دانست، همانطور که ژيژک در کتاب  می
.کند مطرح می» لکان  

توانند به  لتی است که همه چيز از چشم تا شالق میحاصل اين نگاه لکان اين است که در واقع فالوس و يا تمنا اسم دال
نگرد، اين نگاه او تبلور فالوس و  وقتی که فردی عاشقانه  و تمناخواهانه به معشوقی می. مدلول او و سمبل او تبديل شوند

تبديل زيرا در حين . کند جستجوی اين يگانگی گمشده است  ومرتب نيز در عين وصال او را به جستجويی نو وادار می
و » مازاد تمتع«ماند که لکان به آن  شدن احساس يگانگی اوليه به تمنای مدرن، بخشی از خوشی اوليه باقی می

يابی، اين خوشی و کابوس غيرقابل تفسير و پذيرش در واقع اساس  گويد و اين بخش غيرقابل دست می» هوم سينت«يا
اين بخش از . ام دهد که در بخش اول توضيح داده  را تشکيل میای لکان سوژه و دايره چهارم مرکزی در سه دواير برومه

شود که هميشه بخشی از زندگی ما و هر حرکت ما نشناخته باقی بماند و از طرف  خوشی مازاد از يکطرف باعث می
به جهان رئال تعلق دارد که مرز جهان سمبليک است و » سينت هوم«زيرا اين . ديگر ايجادگر جهان سمبليک ماست

اهميت اين موضوع بدين خاطر است که در نگاه لکان هر تالقی دو اشتياق . رصه هيچی و پوچی غيرقابل بيان استع
بشری مانند هماغوشی زن و مرد در عين حال دارای بخش سومی يعنی اين بخش رئال و يا نارسيستی است و از اينرو 

 در حين هماغوشی با معشوق با اين تصورات رئال زيرا ما. »عمل جنسی در واقع يک عمل جنسيتی است« بقول لکان 
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کنيم و هر بوسه هم دارای بخشی سمبليک،بخشی نارسيستی و بخشی  و نارسيستی خويش از ديگری نيز همخوابگی می
چربد و به عنصر  بسته به نوع رابطه و فرد اين يا آن حالت بوسه و هماغوشی می. وار  و غيرقابل فهم است کابوس

.بوسه در واقع يک لحظه تالقی چندين روايت و نگاه و اشتياق است. شود میمرکزی تبديل   
در نگاه دلوز اما اشتياق هميشه دارای ابژه و خوشی  موضعی خويش است، ولی اين خوشی همزمان مرتب اشتياقاتی نو 

شويم  متن ديگری میای است که با کليک کردن بر روی هر متن وارد  جسم دلوز مثل يک هايپرتکست شبکه.  آفريند می
از اينرو .شويم ای و مختلف می و با لمس خوشی و لذت آن متن و  اشتياق همزمان وارد متون ديگر  و در مسيرهای شبکه

به . شود نه عرصه هيچی و پوچی، بلکه يک اشتياق و واقعيت نوست که ناگهان ظاهر می» رئال«در نگاه دلوز عنصر 
 لحظه بوسيدن نزد دلوز نيز بوسه برای ارضای اشتياقی  موضعی مانند لمس لذت در. لحظه هماغوشی و بوسه برگرديم

گيريهای متفاوت و پيوندهای متفاوت با  لبان معشوق است، اما هر توليدی همزمان دارای حالت تقسيم بندی و ايجاد جهت
اينگونه برخالف خوشی . تماشين ديگر و نيز ايجاد ارضاهای متفاوت  و ايجاد اشکال متفاوت اين اشتياق و ارضاس

رانشی نزد لکان که تکرار مداوم يک خوشی مانند مکيدن پستان توسط کودک، يا تکرار قتل و تجاوز توسط قاتل جنسی 
است، در حالت خوشی موضعی دلوز تکرار وجود ندارد و هر اشتياقی ايجادگر تلفيقهای نو، بدنهای نو و ارضاهای 

دن مزه لب معشوق، به انواع  واشکال حاالت و فانتزيهای دهانی، مقعدی اروتيکی و اينگونه بوسه اولين و چشي. نوست
يعنی بدن و لبان عاشق و معشوق در واقع در حالت يک رقص . شود انواع واشکال اشتياقات اروتيکی و عشقی تبديل می
اينگونه هم تمنای لکان و . يابند ر میشوند  و تغيي شوند، به هم تبديل می ليبيدويی مرتب از يک بدن به بدن ديگر تبديل می

اشتياق دلوزی دارای توانايی تحول مداوم و چنداليه شدن هستند و اين نقطه مشترک عميق آنهاست که بايستی در نظر 
دهد، زيرا در  گيری و  يا تکرار بيمارگونه نشان می گرفته شود و تفاوتش را با حالت غريزی  و طبيعی خوردن و جفت

.ا اشتياق و تمنای سمبليک در تماسيمهر حال ما ب  
 

در نگاه لکان اساس بيماريهای روانی بشری را  ناتوانی از قبول محروميت از يگانگی اوليه و قبول نام پدر و قانون / 3
يابی هرچه بيشتر به اين توانايی و تبديل شدن به فاعل نفسانی فانی و منقسم است که  دهد و موضوع بلوغ دست تشکيل می

روندی که هيچگاه پايانی ندارد و . ر به پذيرش اشتياقات نارسيستی خويش و تحول آنها به تمناهای مدرن خويش استقاد
در نگاه دلوز اما علت بيماری روانی اين است که جسم در واقع  از يکسو . از اينرو جهان بشری مرتب قابل تحول است

که »  بدنهای بدون ارگان« از طرف ديگر  اين روايات نو و کند و مرتب آرزو و هويتهای نو، روايات نو توليد می
داستان توليد آرزو و داستان جسم  هستند، همزمان بيانگر خواست جسم بدنبال رانش مرگ و رهايی از آرزو کردن  و 

جسم بدون  «شود که يکی از اين روايات و هويتهای جسم که به آنها بيماری وقتی ايجاد می. ايجاد آرامش نهايی نيز هستند
می گويند، چنان به قدرت دست يافته است که خود را به روايت اصلی تبديل کرده است و هر توليد » ارگان يا بدون اندام

نو و روايات نو، هويتهای نو، » جسمهای بدون ارگان«آورد و اجازه ايجاد  اشتياقی در خويش را به شکل خويش در می
يابی انسان به  ، اين روايات  وهويتهای نو  وسيله دست»جسم بدون ارگان«ديگر اين زيرا از طرف . دهد اشتياقات نو نمی

هزار شکل و گستره  از مرد و زن بودن ، از حيوان بودن، ماشين شدن هستند و مرتب ايجادگر تفاوتهای نو، جسمهای 
ی از تالقی دو اشتياق مانند موزيک که ناش» جسم بدون ارگان«اينگونه اين . بدون ارگان نو  و تمناها و سعادت نو هستند

و بدن،  چشم و بدن لخت معشوق است، اکنون توانسته است خود را به تنها روايت حاکم و به ارگانيسم بدن تبديل کند و  
شری سنتی، اجازه تحول و ايجاد بدنهای و /ابژه ای سرمايه داری و يا روايت خير/مانند روايت مدرن، روايت سوژه

يعنی اين روايت خودش را به لحظه تالقی دو ماشين ديگر مانند نگاه دو معشوق در جامعه . را نمی دهدبلوغهای تازه 
شود که اينها احساسات خويش را بشکل روايت حاکم مدرن و يا روايت سنتی تعبير  چسباند و  باعث می مدرن يا سنتی می

را بکمک کشتن هر هويت نو  و مسخ آنها بازتوليد اينگونه اين روايت و ارگانيسم حاکم مرتب خويش . و تفسير کنند
شری در جامعه ايران چنان در جسم ايرانی حک شده است که او هر اشتياق سالم خويش /برای مثال روايت خير.  کند می

را به حالت وسوسه و يا اهريمنی و خشمگينانه يا بدون مرز حس و لمس می کند و اين شيوه لمس اشتياقش همزمان 
باور دلوز  همانطور که به. کند کند و به بازتوليد سنت کمک می شری را تاييد می/وايت و ارگانيسم حاکم خيردرستی ر
شود که  هر  ابژه ای  نمونه ای از اين روايت حاکم و ارگانيسم حاکم است و باعث می/داری و رابطه سوژه سرمايه

ی، با ديدن بيماری خويش، سريعا در قالب روايت حاکم خود بيماری، هر معتادی، افسرده ای، اسکيزوفرن و يا کانيباليست
ابژه ای مدل /بيند و اينگونه به بازتوليد ديسکورس اديپ و رابطه سوژه را گرفتار بيماری و حالت اديپالی می

بجای اينکه اين بيماری خويش را به سان يک تحول و خالقيت تازه، به سان يک روايت . رساند داری کمک می سرمايه
بجای آنکه تن به .  از بند نظام سمبليک حاکم و برای مقابله با آن ببيند» راه فرار«و و جسم بدون ارگان نو، به سان يک ن

.خالقيت و  اشتياق نوی خويش دهد و تفاوت و هويت و روايتی نو و قابل تحول بيافريند  
 

برای دلوز انسان .  ير يگانگی با مادر استدر نگاه لکان انسان اسکيزوفرن يک بيمار نافی نام پدر و قانون  و اس
شيزوفرن بهترين تبلور معضل جامعه سرمايه داری و ديسکورس اديپ و نيز تبلوری از ناآگاهی شيزوييد و هزارگستره 

گذاريهای معمولی جامعه مدرن و  بيمار شيزوفرن هم با بيماريش و شکاندن همه رمزگذاريها و عالمت. بشری است
شکند، اما همزمان ناتوان از  شکند و عالمتها و رمزهای نمادين اين سيستم را می ر واقع سيستم را میديسکورس اديپ د

او به تبلوری از رابطه .  به پايان بردن کار خويش و  تبديل شدن به يک جسم هزار گستره مرتب در حال تحول است
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او در اين حالت ابژه ای  و به عنوان ابژه .  شود نظام میها  و حافظ  شود و ابژه اديپالی اين سوژه ابژه ای تبديل می/سوژه
ديگر سوژگان و روايت حاکم، از يکطرف در خويش و  در هر حرکت خويش بيانگر هزارگستره و  مناظر و هويتهای 

دهد و  گاه ميز  مختلف درون ناآگاهی خويش است و از طرف ديگر دقيقا بازی اديپی مورد نياز سوژگان را انجام می
.شود شود، گاه خدا می یم  

. بينيم که هيستری در نگاه لکان تالش ناآگاهانه بيمار است، تا به ارضای تمنای ديگری دست يابد يا در مورد هيستری می
خواهد ناآگاهانه آرزوهای پدر و مادر خويش را برآورده سازد  است و می» غير«زيرا بيمار هيستريک تمنايش، تمنای 

بيمار هيستريک ناتوان است که پی ببرد که در واقع اينها تمنای خود اوست و تمنايش، . ای آنها هستندکه به باور او تمناه
در نگاه دلور اما بيماری هيستری و حالت هيستريک همانطور که در مورد نقاشيهای بيکن نشان . تمنای ديگريست

يمار هيستريک و ديگر بيماريها چون اعتياد و ب). 6(است» بدن بدون ارگان«دهد، تبلور حضور تشديد يافته و مفرط  می
هستند که نمی توانند  روايت حاکم و » بدن بدون ارگان« غيره در واقع هويتها و اشتياقات ديگر جسم، اشکال ديگر 

بدنی که . دهند ارگانيسم حاکم بر جسم را بشکنند، اينگونه به شکل يک بدن در حال زجر و ناموزون خويش را نشان می
تواند هر اشتياق نو را  ران و  مرحله دگرديسی است، اما بخاطر قدرت ارگانيسم حاکم و بخاطر توان او که میدر بح

از اينرو نيز در نهايت با نگاه . بشيوه خويش تعبير و در خدمت گيرد، ناتوان از دگرديسی نهايی و عبور از بحران هستند
بيماری و بحرانشان و  نظر دکتر و . يابند  و خويش را بيمار مینگرند اين روايت حاکم و ارگانيسم حاکم به خويش می

دهد و  در هيستری اين بدن تشديد يافته بدون ارگان حضور خويش را نشان می. کند ديسکورس اديپی حرفشان را تاييد می
يره شود و به تحولی نو تواند بر ارگانيسم چ شود، اما نمی شود و يا به يک ارگان جنسی تبديل می ناگهان دست يا پا فلج می

زند  کشد، هيستريک فرياد می از اينرو اين بدن نو و هويت نو، اين اشتياق نو در زير ارگانيسم حاکم زجر می. دست يابد
بدن و . کند، تا بر سنگينی اين ارگانيسم بر بدنش برای لحظه ای چيره شود شود، ماده مخدر مصرف می و يا فلج می

زند، تا اکنون  اين حيوان و هيوالی درون بدن  او را از دست اين ارگانيسم و  ساختار  م دست میاشتياق نو به کانيباليس
اما  اين حيوان . کشنده نجات دهد، آن را بدرد و از آن فرار کند و امکان تحول و  عبور از مرز اين جهان حاکم را بيابد

شود و روايت کهن خود را به  انسان شرور و خندان می/واندر نهايت ناتوان به اين گذار و ناتوان به دگرديسی به يک حي
اما . کند در خويش يک کانيباليست بيمار و ضداجتماع ببيند کند و وادارش می چسباند، او را با نگاهش طلسم می او می

 همانطور که کند، جديدی توليد می» بدنهای بدون ارگان«يابد و نيز مبارزه جسم، زيرا اشتياق مرتب  زجر بدن پايان نمی
زيرا . در معنای لکانی ناآگاهی محل حقايق عميق ما و قدرتهای بزرگ ماست  و انسان ناتوان از سرکوب نهايی آنهاست

.اين فانتزيها و اشتياقات اصل و اساس انسانی او هستند  
اندازهای  د و يا چشمتوان بر اساس نگاه لکان و دلوز بيماريهای واحد را بشکل متفاوتی ديد و بررسی کر  اينگونه می

ابژه ای را بر بيماری بخوبی /زيبايی کار دلوز در اين است که تاثير جامعه مدرن و حالت سوژه. مختلف بيماری را ديد
دهد و همچنين ايجادگر امکاناتی نو برای نگرش به بيماری و يا نگاهی کامال نو به هستی و انسان است و انسان  نشان می

کند که مرتب به هويت متفاوت و نويی بسته به حوادث و شرايط  ود شيزوئيد بدون هويت تبديل میرا در واقع به يک موج
يابد و مثل زئوس خدای يونانی قادر است مرتب دگرديسی يابد و به انواع و اشکال شکلها و حيوانات در آيد و  دست می

دلوز به اوج . ک کولی  و جهانی قابل تحول استبقول دلوز در واقع اين انسان و جهانش ي. به تمناهای مختلف دست يابد
يابد و هستی اش مرتب در حال تحول  و چنداليگی و شکست تمرکز و ايجاد  جنسيتی و هويتی دست می/تنوع جنسی

توان به انواع جديدی هر بيماری خويش را ديد و بدون  اينگونه می. انواع و اشکال تمناهای نو بشيوه ريزوم وار است
.  از بيماری خويش مرتب به هويتها و نگاهها و اشتياقاتی نو از خويش دست يافتاحساس گناه  

 
آيد که اسير يک روايت و ارگانيسم بمانی، خواه اين روايت نگاه مدرن يا سنتی، اعتياد،  بيماری وقتی بوجود می
توانايی دگرديسی به هزار زن موضوع توانايی دگرديسی مداوم  و لمس هزارگستره خويش و . کانيباليسم و يا جنون باشد

از اينرو در نهايت هم لکان  و هم دلوز خواهان رهايی از بيماريهايی مانند بيماريهای روانی فردی و . و هزار مرد است
يابی به اين جهان سمبليک قابل تحول  های دست يابی به سعادت فردی و جمعی و تحول مداومند، اما شيوه جمعی و دست

و دستيابی به » مرگ خدا«از آنرو که بستر اصليشان يکيست و هر دو بر بستر نگاه نيچه و .  استبرای آنها متفاوت
از طرف ديگر هر . کنند، امکان پيوند ميان آنها و امکان تلفيق نظراتشان وجود دارد فرديت و فرديط خويش حرکت می
ی تن دادن به تنوع جنسيتی و نگاهی و تنوع اگر دلوز خيلی بيشتر از لکان به تواناي. کدام نيز در بخشی ضعف دارند

شود، اما  يابد و در عين حال سراپا جسم است و بطور نهايی بر دواليسم کهن و متافيزيک مدرن چيره می می هويتی دست 
و » شدن در بودن« زيرا به باور من جسم يک. يابی درست به يک کثرت در وحدت است از جهتی ديگر ناتوان از دست

در نگاه دلوز در واقع يک . يک مثال اين موضوع، حالت مردانگی و زنانگی در انسان است. است» شدنبودن در «
در نگاه لکان که به . حالت مردانه و  زنانه وجود ندارد و بايستی از هزار حالت و امکان زنانگی و مردانگی سخن گفت

و زن به » فالوس داشتن، تمنا داشتن يا نياز بودن«گرايانه نيچه بسيار نزديک است، مرد در واقع به معنای  نگاه جسم
بزبان ساده عنصر مرکزی در مرد عنصر قدرت و در زن .  است» فالوس بودن،تمنا بودن يا ناز و راز بودن«معنای 

البته در نگاه لکان هم اين عناصر اصلی قابل تحولند و هم هر زنی می تواند به عشق قدرتمند و يا . عنصر عشق است
اين نگاه به زن و مرد و قبول يک عنصر پايه ای . است» غير«به قدرت عاشقانه دست يابد، زيرا تمنايش، تمنای مردی 

اين نگاه همزمان متناسب با بسياری از . و ديدن زن به سان حجاب در واقع همان نگاه نيچه ای به زن و مرد  است
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بيولوژيک و غيره نيز هست که حکايت از تاثير جسم  و گرايانه مانند علوم نويرو دستاوردهای جديد در تفکرات جسم
گرايانه من،  جسم دارای يک حالت ترکيبی بيولوژيک  به باور نگاه جسم. هورمونها بر حاالت و  رفتار ما نيز می کند

جسم، . يا در معنای دريدايی رابطه جسم و ديسکورس و اجتماع   يک رابطه ديفرانسی است. ديسکورسيو است/
تغيير يکی به . س و اجتماع تعويق يافته  و متفاوت است و ديسکورس و اجتماع، جسم تعويق يافته و متفاوتديسکور

از اينرو به باور من . معنای تغيير ديگريست  و تغيير ديگری به معنای تغييری ديگری در يک بازی جاودانه ديفرانسی
اندازی و چندفاکتوری  مختلف يک مبحث دست يافت و چندچشماندازهای  دلوز به چشم/توان هم بر بستر تفاوتهای لکان می

توان به تلفيق آنها در خدمت سيستم و نگاه خويش و بنا به توان خويش دست يافت و هم مرتب چيزی  می نگريست و هم 
. نو از اين دو عالم بزرگ ياد گرفت  

اندازی ديگز بپردازيم و هم قدرت نقد دلوزی   چشمحال بر بستر اين شناخت اوليه می توانيم به نقد دلوزی هانيبال و ايجاد
.و هم نقطه ضعف نقد لکانی را در عمل ببينيم  

 
 نقد دلوزی هانيبال 

 
همانطور . ميان نقد لکانی و دلوزی، موضوع تفاوت نگاه به کانيبال شدن هانيبال است» هانيبال«اولين تفاوت مهم در نقد 

ام، برای لکان کانيباليسم و در نهايت هر بيماری روانی يک معضل   نشان دادهلکان/که در متن و در مقايسه باالی دلوز
نام «نارسيستی و ناتوانی از قبول محروميت از يگانگی اوليه و ناتوانی به قبول فرديت فانی خويش از طريق تن دادن به 

 سمبليک و فانی و منقسم خويش و کانيباليسم و بيماری در واقع ناتوانی از قبول واقعيت. و قانون سمبليک  است» پدر
در نگاه دلوز اما اين جهان سمبليک اديپی و قبول نام پدر يک . تالشی برای بازگشت به آغوش مادر و يگانگی است

روايت مطلق شده و يک ارگانيسم بدن است که مانع از تحول مداوم و روايتهای نوی بدن و انواع هويتهای نوی او و  
 در زير فشار اين روايت حاکم ،  در زير فشار کرستهای تنگ اين ارگانيسم .می شود ن شدن هزار نو زن شدن، حيوا

زنند و به انواع  کشند، فرياد می زجر می» بدن بدون اندام« حاکم، اکنون اشتياقات ديگر جسم و بدن و احساسات و  انواع 
دهد  ا و اشتياقاتش و هويتهای ديگرش را نشان میو اشکال مختلف از قبيل اعتياد، اسکيزوفرنی و يا کانيباليسم خويش ر

راه فراری که از طرف ديگر توسط اين ارگانيسم برای بازتوليد خويش نيز مورد . جويند می» فرار«و راهی برای 
شوند و يکديگر را بازتوليد  گيرد، همانطور که بقول فوکو مفهوم ديوانه و سوژه مدرن با هم آفريده می استفاده قرار می

نو سرانجام به روايت حاکم و با چشمان اين ارگانيسم به » بدنهای بدون ارگان و اندام«زيرا اين هويتهای نو و . کنند یم
اراده ايرانی  نگرند و به بيمار اديپالی، کانيباليست نارسيستی ، با معتاد و افسرده اهريمنی و بی خويش و خواستهايشان می

رحله نهايی و بازگشت به درون سيستم، هر بيماری و هر فيگور ناآگاه درون مانند اما قبل از اين م. شوند می تبديل 
هانيبال و شياطين و اهريمنان در معنای دلوزی  شياطين  بر سر مرزها هستند که به افراد امکان می دهند، از يک 

که او قدرت و نظم جهان سمبليک در اين معنا کانيبال شدن هانيبال، به معنای اين است . هويت به هويت ديگر دست يابند
نوست و به ايجاد تحول و تفاوت » بدن بدون ارگان« برد و ايجادگر تحول و تغيير و  بيانگر يک نظم و را زير سوال می

گونه  در اين معنای مثبت از بيماری و هيوال شدن، شيطان شدن، معتاد شدن، افسرده شدن،  که به. کند در سيستم کمک می
در کنار معنای اديپالی در نگاه لکان نيز وجود دارد، يک قدرت بزرگ انقالبی و تحول پذير نگاه دلوز ای ضعيفتر و 

در نگاه لکان نيز بيماری به معنای اسم داللت و حقايق درونی ما و ناآگاهی محل قدرتهای سمبليک ماست که . وجود دارد
جهان دلوزی نيز يک روايت سمبليک و . پ و نام پدر استبايستی پذيرفته شوند، اما اساس اين جهان سمبليک روايت ادي

دهد و زمينه ساز تحوالت و  شود، اما به تک روايتی اديپالی تن نمی بافاصله است و از يگانگی اوليه با هستی جدا می
ی فيگور يعن. از اينرو در نگاه او هر حالت ناآگاه در واقع يک منظره و يک گستره است. شود روايات مختلف فراوان می

تواند ايجادگر انواع و اشکال اشتياقات و  آيد، می هانيبال بنا به اين که در درون چه فردی و در چه شرايطی بوجود می
وار و سيالن باشد و در مسيرهای مختلف و متفاوت يا متضاد مانند يک بوته خار جريان يابد و بدنهای  حاالت نو ريزوم

. را بيافريند» حيوان خندان«انواع و اشکال . الق ايجاد کندمختلف و هويتهای مختلف سمبليک و خ  
 

بينيم که  نگريم و او را به عنوان هيواليی می وار دلوزی به هانيبال می طلب و ريزوم وقتی با اين نگاه مثبت و تنوع
 و اغواگر و يا توان به انواع و اشکال هيوالی خندان ايجادگر تحول  و تفاوت است و با ترکيبش با اشتياق ديگر می

در معنای دلوزی کلمه هانيبال در . شود آشکار میشکننده تبديل شود، آنگاه معانی ديگر هانيبال در فيلمهايش بر ما 
» هانيبال«همانطور که اسم داللت . خويش تالشی برای شکاندن نظم سمبليک و ايجاد تحولی نو و بدنی نو را در بر دارد

از . کند که زمانی امپراطوری رم و بزرگترين نظم سمبليک دوران خويش را به لرزه در آورد حکايت از هانيبالی می
در واقع مهاجر بنا به ذاتش يک ضدسيستم و ايجادگر تفاوت در هر دو جهان و .  رف ديگر هانيبال يک مهاجر استط

کند و بقول دلوز اين مهاجر و در کل انسان در زبان  بقول دريدا مهاجر در زبان نويش ايجاد تفاوت می. مليتش است
بال، جذبه و هراس از اين هيوالی مهاجر ايجادگر تفاوت  و هراس از هانييال و جذبه هاني. شود مادريش نيز خارجی می

دليل نيست که بخش مهمی از نويسندگان پسامدرن مانند جويس و ناباکوف مهاجر  بی. زننده نظم سمبليک است برهم
به نقد بی دليل نيست که ما مهاجرين ايرانی و يا روشنفکران چندمتنی درون ايران نه تنها به نقد سنت بلکه . اند بوده

زيرا ذات متحول و چندمتنی ما ايجادگر اين . پردازيم و خواهان ايجاد تلفيق خويشيم مدرنيت و پست مدرنيت نيز می
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از اينرو نيز ما مهاجرين و ايرانيان گرفتار . تفاوت و تحول مداوم آن و عبور از نظمهای سمبليک هر دو جهان است
يابيم و از چندپارگی به چنداليگی   يک جهان نو و قابل تحول دست میمدرنيت، يا سرانجام به عشقی نو و/بحران سنت
شويم و با شکست خود و مرگ خويش در بيماری به بازتوليد سنت و حفظ نظام  رسيم، يا ديگر بار داغان می خويش می
ی  درون  و هانيبال نيز ترکيبی از اين هيوالی زيبا. شويم رسانيم و به اصطالح لولوخوره تحول جديد می کمک می

در . از اينرو نيز او اينگونه چنداليه، جذاب و در عين حال غيرقابل تفسير و درک نهاييست. انسانی جستجوگر است
توان اين حالت طغيان و ظهور هيوالی درون و تالش برای عبور از  بازيگران ديگر فيلم مانند قاتالن سريالی نيز می
يد، اما مشکل آنها اين است که در نهايت اسير نگاه اديپی و بيمار ديدن مرزهای سمبليک و  جستجوی جهانی نو را د
دهد و از طرف ديگر حالت  اش را ساختار می مانند که از يکطرف سوژه خويش و اسير نظم و ديسکورس سمبليکی می

ناآگاهيش، /یشود که آگاه کند و اينگونه باعث می مقابل سوژه خويش يعنی بيمار و ديوانه را نيز ساختارمندی می
خواهد به احساسات و  زيرا سوژه مدرن وقتی می. ديوانه اش در يک بازی جاودانه يکديگر را بازتوليد کنند/سوژه

ديگر خويش تن دهد، سريع به حالت بيماری اديپالی و تصاوير اديپالی » بدنهای بدون ارگان«هويتهای ديگر خويش و 
وجدانش نيز اينگونه به او سرزنش . شود بندی می نگرد و طبقه گونه میشود و جامعه و دکتر نيز به او اين دچار می

تا او يا آدم و سربراه شود و برگردد، يا سرانجام به اين بيمار اديپالی نويروتيک و پسيکوز يا کانيباليست تبديل . کند می
داری حاکم در   حاکم و سرمايهابژه ای/شود و ديگر بار ثابت شود که روايت حاکم و ارگانيسم مدرن حاکم، رابطه سوژه

شر، /همانطور که انسان ايرانی اسير جنگ خير. واقع عينيت مطلق دارد و روايتی ديگر، ارگانيسمی ديگر ممکن نيست
اهريمنانه، ناگهان به /گناه، با تن دادن به خشم و اروتيسم خويش و تحت تاثير اين ساختار درونی اهورامزدی/وسوسه

شود، بجای آنکه به اروتيسم مدرن و خشم مدرن خويش دست يابد و ايجادگر  می اهريمنی تبديل گسيخته  و  کاهن لجام
.کند آفريند و خود را بازتوليد می اينگونه ديسکورس سنتی در معنای فوکويی مخالفان خويش را می. تحول و تفاوت شود  

 
 واقع تالشی برای ايجاد يک راه فرار از در» گرگور«او، حيوان شدن » مسخ«بقول دلوز در نقدش بر کافکا و کتاب 

نظم سمبليک غلط سابق  و ايجاد يک نظم نوين و تفاوت نوين است که در آن برای مثال،  اجرای تعهد در برابر خانواده 
گرگور و تن دادن به راه فرار خويش همزمان در » حيوان شدن« با. بدون نيازی به کشتن تمناهای خويش  ممکن باشد

 و ديگر اعضای خانواده نيز کار می يابند شود ابتدا پس اندازهايی گمشده پيدا می. گيرد نيز تحولی صورت میکل سيستم 
اما بقول دلوز مشکل گرگور در اين است که اسير ديسکورس اديپ و خانوادگی باقی .  و سيستم شروع به تحولی می کند

يعنی او )  7.(رساند و به يک تفاوت نوين در سيستم دست يابدمی ماند و نمی تواند مسير و راه خويش را کامل به انتها 
تواند به  گرگور نمی. اسير روايت کهن از بيماريش می شود که در زبان و ديسکورس ضمير ناآگاهش جا افتاده است

و را حيوان شدن خويش و راه فرارش تن دهد و خانواده و خانه را ترک کند و راه خويش رود، بلکه حتی وقتی مادرش ا
شود و اسير نظام  توجهی ديگران و بشيوه قتل تدريجی کشته می ماند و سرانجام بخاطر بی کند، باز هم آنجا می زخمی می
بجای آنکه به هيوالی درون خويش تن دهد و از مرز خانه بگذرد و از ترکيب حيوان و خود، به ساتور . ماند باقی می

ل، به حيوان خندان و سمبليک تبديل شود و ايجادگر جهان متحول و عشق خندان نيچه، به جسم خندان و چنداليه تبدي
او مثل يک انسان بيمار که در خويش بيماريش را به سان عالمتی از گرفتاريش . سمبليک و هميشه ناتمام خويش گردد

يرانی که بيماريش را در خشمهای اديپالی می بيند و نمی تواند به بيماريش رنگ و روايتی نو بخشد و يا مثل يک بيمار ا
 که تن به تفسيری ديگر از حيوان شدن خويش دهد و به حيوان شود ناشی از اهريمنی شدنش می بيند،  ناتوان از اين می

او اسير ديسکورس اديپ نهفته در ناخودآگاهيش باقی .  خندان، به گستره ای نو از حيوان شدن، انسان شدن تبديل گردد
اش به  يابی خانواده  و  با مرگ خويش باعث بازتوليد نظام و دستشود مار اديپالی مسخ میماند و سرانجام  به بي می

.گردد آرامش دوباره می  
  

قاتالن سريالی چون دندان طاليی و بوفالو بيل بهترين تبلور اين بازی ديسکورسيو  و قدرت ديسکورس  و ارگانيسم 
يابد و  ر لحظه نهايی به شيوه خويش به يک تحول سمبليک دست میهانيبال در رمان د. حاکم  در بازتوليد خويش هستند

شود، بلکه با تن دادن به عشق کالريس و تن دادن کالريس به عشق او، در واقع مرزهای  کامل اسير اين بازی نمی
شق  و هانيبال قدرتمند  و خالق با ع. يابند شکنند و هر دو در اين مسير دگرديسی می سمبليک  و بازی کهن را می
چشد و تن به هيوالی عاشق و  شود و کالريس مزه کانيباليسم و هيوالی درون خويش را می نيازمندی به ديگری آشنا می

دهند و شايد نيز برای اينکه بتوانند  در فيلم اجازه اين گذار نهايی را نمی. دهد جذاب خويش و به عشق خويش هانيبال می
هانيبال باز هم در /اما از طرف ديگر عشق کالريس. شوند  مانع از اين پايان میبخشهای سوم و چهارم فيلم را بسازند،

انجامد و  گيرد و به پيروزی عشق مدرن بر کانيباليسم خطرناک می نهايت در مرزهای جهان سمبليک مدرن صورت می
اين معنا باز هم روايت در . شوند کالريس به يک جفت عاشق مدرن با کمی تفاوت تبديل می/اينگونه در نهايت هانيبال

داری قادر است هرتحول و تفاوت نو را از  شود، همانطور که روايت مدرن، ارگانيسم مدرن و يا سرمايه کهن پيروز می
جنبش هيپی ها و دانشجويان گرفته تا فمينيسم يا پست مدرنيت را در خويش جذب کند و با حفظ ديسکورس خويش تن به 

زننده نظم و جهان  هانيبال نيز در نهايت از هيوالی بهم. يعتا بسيار مفيد و مهم هستندتحوالتی که طب. تحوالتی دهد
گرايی جديد دست  تواند کامل به چندروايتی پسامدرن و يا جسم شود و نمی سمبليک به عاشق مدرن و قانونمند تبديل می

شد  روايتی خارج می يلم هانيبال کامل از حالت تکيافتند، آنگاه ف می زيرا اگر هانيبال و فيلمهايش به اين حالت دست . يابد
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بوديم که  شاهد آن می» يک آلمانی خوب«شدند و  يا مثل فيلم عالی  و  فيلمهای دوم و سوم يا چهارم عمال چندروايتی می
 و اينگونه هم هانيبال از جهات مختلف و از چشمان معشوق، قربانی.  هر بخش از فيلم توسط يک فيگور شرح داده شود

بدنهای بدون «شد و هم اثر چنداليه و چندروايتی و ماالمال از اشتياقات  و راههای نو  و امکانات نوی  خود ديده می
گردد و اينگونه  هانيبال با تمامی زيباييش و تحولش ناتوان از اين تحول نهايی در محتوا و سبک می. گرديد می» ارگان

ا اين تفاوت که بخشی از هيوال بودن و جذابيت ترسناک خويش را حفظ ماند، ب در ديسکورس اديپی و مدرن باز می
کند و اينگونه به تفاوت و تحول در ديسکورس کمک  کند، آنرا به حالت مدرن و قابل پذيرش مدرن تبديل می می
.رساند می  

 
دارد که برای دلوز متن و يا دومين تفاوت مهم در نقد دلوزی از فيلمهای هانيبال با نقد لکانی آن در اين نکته مهم قرار 
اين منطق و روايت يا روايتهای . يک فيلم يک ماشين توليد اشتياق و آرزوست و دارای منطق و فلسفه خاص خويش است

مختلف يک فيلم و اشتياقات مختلف نهفته در آن، خويش را در متن و در سبک، در پيوند با يکديگر، در حالت تناقض با 
تواند در تناقض با اشتياق و روايت نهفته در  يعنی معنای محتوايی يک فيلم می. دهند ديگر نشان میيکديگر و يا تکميل يک

نقد لکانی و يا نگاه ژيژگ همانطور که در نقد هانيبال باال می بينيم، قادر است هم . سبک و يا موزيک فيلم باشد
بال کند و اين قدرت اين نقد است، اما موضوعاتی در باب محتوا و سبک فيلم را نشان دهد و خطی مشخص را دن

اش  گرايانه دلوز همزمان با زبان جسم. تواند بشيوه نقد دلوزی متن را چنداليه و چندمتنی، چنداشتياقی ببيند و بچشد نمی
 نه دلوز بدنبال لمس و درک منطق و فلسفه خود فيلم و متن است و. کند بری بهتر از متن و نقد آن  را ايجاد می امکان لذت

انداز سمبليک و معيار فلسفی  طبيعی است که اين بدان معنا نيست که دلوز بدون چشم. آنکه روانکاوی را در فيلم بازيابد
گرايانه خويش به  شود، زيرا اين تصور در واقع توهمی بيش نيست، بلکه دلوز با نگاه سمبليک و جسم به متن نزديک می

گردد و اينگونه نقدش از جهاتی  وابط اين اشتياقات با يکديگر و تحوالت متن میدنبال روايات و اشتياقات مختلف متن، ر
اثر و فيلم  يک وجود زنده است که مرتب در حال . شود تر از نقد لکانی و يا نقدی مانند نقد ژيژک می تر و چنداليه زنده

اينگونه نيز . ن حال تحول مداوم استايجاد اشتياق و فانتزی است و چون يک ماشين زنده دارای ساختار درونی و در عي
بايستی بقول دلوز تن به متن و ماشين متن داد و بازی درونی اين ماشين را نگريست و به فلسفه و روانکاوی خود متن 

.پی برد، بجای آنکه از بيرون با فلسفه  و روانکاوی به جستجوی معنای روانکاوی بپردازيم  
 

توان بسيار بهتر درک کرد و يا نکاتی نو در آن يافت و از  د روانکاوانه و لکانی میبرای مثال کتب کافکا را با کمک نق
کند که نقد پايان نايافتنی است و پايان هر نقدی به معنای امکان  طرف ديگر نقد لکانی هميشه از اين منظر حرکت می

ه اساس زندگی انسانی و متن و خوشی زيرا تمنا هميشه دارای يک مازاد خويش است ک. ادامه نقد و ايجاد نقدی نو است
نقدهای . نهفته در متن است و بويژه در نقد ادبی بيانگر ابژه کوچک غ و اين بخش تمتع مازادی  و غيرقابل تفسير است

در اين زمينه به لينک ذيل و نقد .(خوب ژيژک بر کافکا در اين زمينه و مقايسه آن با نقد دلوز بر کافکا بسيار جالب است
در نقد دلوزی بر کافکا اما ما شاهد اين جستجوی منطق درونی آثار  ).  آخرين رمان رضا قاسمی مراجعه کنيدمن بر

برای دلوز کتابهای . کافکا با توجه به روايات و اشتياقات نهفته در متن و سبک و نوع ارتباطات آنها با يکديگر هستيم
ادث درون اين سيستم است و از طرف ديگر کافکا با سبک  و کافکا  از يکسو بيان روابط درونی و پيوند زنجيری حو

شيوه نگارشش همزمان اين جهان  وسيستم را می شکند و به زير سوال می برد  و در واقع ماشين سيستم را از کار می 
ا ام. در کتاب مسخ در آخر می ميرد و سيستم دوباره پيروز می شود» گرگور«اينگونه درست است که ).  8.(اندازد

همين مرگ گرگور بگونه ايست که در نزد خواننده، اين سيستم از اين ببعد يک سيستم مبتال به گناه قتل فرزند خويش و 
هر کس می داند که . گناهکار است و اعتبار خويش را از دست می دهد و هر کس می داند که حيوان دوباره بر ميگردد

زيرا .  و حق خويش می طلبد و  سيستم ناتوان از قتل نهايی فرديت استاشتياق بدنبال آزادی و فرديت دوباره برمی گردد
.مثل کتاب محاکمه، خود سيستم در نهايت يک لذت طلبی محض، يک خوشی و اشتياق محض است  

 
نگريم، متوجه  وقتی بر بستر اين نگاه دلوزی به فيلم هانيبال و تحوالت و روابط درون فيلم و ميان اجزای فيلم می

انجامد، اما نکاتی در سبک فيلم،  اگر فيلم در نهايت به حفظ و بازتوليد نظام سمبليک اديپالی می. شويم ی جالبی میتفاوتها
دهند بهتر از  کنند و هم اجازه می در موزيک و غيره وجود دارد که هنوز هم معناهايی ديگر و رواياتی ديگر را ايجاد می

و » ها سکوت بره«يکی از عالئم تفاوت معنای ماسک هانيبال در فيلم اول . ببريمفيلم  و توليد اشتياق مداوم در فيلم لذت 
ماسک نمايانگر خونخواری خطرناک هانيبال و » ها سکوت بره«اگر در فيلم اول . است» هانيبال ريزينگ«فيلم آخر 

ر دوران کودکی و برای حفظ جهان سمبليک و ديگران از خونخواری رانشی اوست، در فيلم آخر که در واقع بيانگ
اينجا ماسک از يکطرف سمبل . جوانی هانيبال و در واقع اولين فيلم است، ما شاهد معنايی کامال متفاوت از ماسک هستيم

از طرف ديگر همزمان بيانگر يک آيين . جهان سمبليک سامورائيها و جنگجويان و آيين جوانمردی سامورايی است
زمان در اين ماسک و نگاه پشت آن ما شاهد شور زندگی پيچيده  هم. مهاجر شرقی برای انسان غربی است

وار و  يعنی در اين معنای مدرن از ماسک، ماسک ديگر بيانگر حاالت کابوس. جذاب،هولناک و سمبليک هستيم
ست که اين تحول معنايی  در خفا بيانگر اين ا. بيمارگونه نيست، بلکه بيانگر يک نظام سمبليک و  اشتياقاتی پيچيده است

هر بيماری خود يک نظم نو و يک حقيقت نو، يک حقيقت سمبليک، يک روايت نو و اشتياق نوست و  امکانی برای يک 
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در اين معنای نو . وار و سيالنی و ايجاد تفاوت سمبليک است تالقی اشتياقات و ايجاد انواع و اشکال روايات نو و ريزوم
انسان /نو  و يک حالت نو از انسان بودن، هيوال» ن بدون ارگانبد« ماسک  و انسان صاحب ماسک، در واقع يک 

شود  و مهاجر جهان  از اينرو در پايان گويی سرانجام هانيبال بر رم پيروز می. مدرن بودن است/بودن، سامورايی
يلم در نهايت همانطور که در اين ف. سازد سمبليک و ناتمام و تلفيقی و جذاب خويش را بر صحنه و بر تيتر فيلم حاکم می

هرچه بيشتر هانيبال از يکطرف به يک قهرمان مدرن چنداليه و حتی هاليوودی و از طرف ديگر به اين جهان سمبليک 
گويی خود فيلم در چرخشی بدون تکرار . شود و يک روايت ندارد می و پرراز و رمز جذاب شرقی و يا تلفيقی نو  تبديل 

با ديدن معنای ديگر ماسک و يا معنای اصيلتر و سمبليک ماسک، به ديدن دوباره گردد و ما اکنون  به آغاز فيلم بازمی
زيرا اکنون از ابتدا نه موضوع بيماری هيوالوار بلکه موضوع، از سويی تالش برای . شويم فيلمهای قبل ترغيب می

 اين جهان سمبليک جواب دادن به درد و کابوس و هيچی و پوچی زندگی  و جستجوی عشق است  و از سوی ديگر ديدن
توان برای درک اين دو حالت متفاوت فيلم بخوبی نقد روانکاوانه لکان و  اينگونه نيز می. و متفاوت و روايت ديگر است

دلوزی /همانطور که اين نقد دواليه لکانی. نقد آنتی اديپی دلوز را با يکديگر ترکيب کرد و به درک چنداليه فيلم نائل آمد
. ده استسعی در ايجاد آن کر  

 
ديجيتالی و چندهويتی بشری/ دلوز و جهان نوی ماشينی»ماشين شدن«  

 
دلوز در حد توان خودم، به خواننده امکان نگاهی چنداليه به /اميدوارم اين دو نقد و بيان نکات تفاوت و تشابه لکان

گرايانه  ی و درک امکان خلق نگاهی جسمفيلمهای هانيبال را داده باشد و از سوی ديگر خواننده به  امکان تلفيق و نقد تلفيق
زيرا جهان امروز و مشکالت در برابر ما همصران معاصر، ضرورت . دلوزی  نايل آمده باشد/ و چنداليه لکان

ما ايرانيان نبايد فراموش کنيم که جزو هر دو . کند يابی به انواع و اشکال اين نگاه چنداليه و تلفيقی را ايجاب می دست
توان خويش را از تحوالت بزرگ علمی، فلسفی و غيره و  مان در يک دوران جهانی شدن انسان نمیجهانيم و همز

ء نقاط جهان تاثير  زيرا اين تحوالت در زندگی هر روزه ما در همه اقصا. ها دور داشت درگيريهای بزرگ در اين زمينه
ماشين و /طبيعت/زمان مرزهای ميان انسانزييم که در کنار جهانی شدن، هم ما اکنون در دنيا و جهانی می. دارند

 و غيره به زنی تکنولوژی در حال فروريختن است و اکنون ديگر موضوعاتی مانند سايبربورگ، انسان ديجيتالی، کلون
با . ها هستند موضوعات روزمره زندگی تبديل شده و يا مرتب در حال تبديل شدن و ايجاد تحوالت جديدی در اين زمينه

 بيشتر مرزها و هويتهای سنتی و مدرن، اکنون انسانی در حال تولد است که از يکسو دارای هويتهای شکستن هر چه
مختلف و حالتی چندسيستمی است و از طرف ديگر همزمان اين دنيای نو و ديجيتالی و امکانات زندگيها و هويتهای نو 

اينگونه اين تحوالت . خواه و پنهان دارد اميتمانند هويتهای اينترنتی هزاراليه، در خويش نظمی و ساختاری گاه تم
باور  به. ناميدند دريدا و فوکو قرن بيست و يکم را قرن دلوز می. پارادکس نو ايجادگر اميدهای نو و هراسهای تازه است

نای اما اين به مع. گرايی چون دلوز خواهد بود گرايان مختلف و استادان بزرگ جسم ويکم قرن ما جسم من نيز قرن بيست
گرايانه، چنداليه است و نيز امکان تلفيق ميان آن دو وجود  به فراموش سپردن لکان نيست، زيرا اصل نگاه او نيز جسم

گرايان، برای پيروزی  دارد و استفاده درست و تلفيقی از نگاه اين دو استاد بزرگ در کنار استفاده از نگاههای ديگر جسم
مدرنيت نيست، بلکه ما /تنها جهان سنتی ايرانی درگير بحران سنت. م استدر بزرگترين نبرد قرن بيست ويکم الز

مدرن و درگيری ميان دو نگاه قرار داريم که از جهاتی  پست/همزمان در وسط بزرگترين دگرديسی و بحران جهان مدرن
وانکاوی، علوم گرايانه در فلسفه، ر از يکسو ما شاهد ايجاد نگاهی جسم. گرايانه و پسامدرنی هستند هر دو جسم

نويروبيولوژيک، علوم خودآگاهی، تئوری سيستمها و غيره هستيم، که باوجود اختالفات مختلف با يکديگر، در سه 
.عنصر اصلی با يکديگر هم نگاهند  

 
ابژه، /روح و نيز قادر به عبور از متافيزيک مدرن، سوژه/شر، جسم/آنها قادر به عبور از دواليسم سنتی خير/ 1
وار مانند نگاه  جسم هستند و به يک نگاه سمبليک جديد و قابل تحول جسم گرايانه و يا سيستم/وحمرد، ر/زن
فوکو، تئوری سيستمها، نظرات دانشمندان علوم خودآگاهی چون آنتونيو داماسيو و غيره دست /دريدا/دلوز/لکان/نيچه
.اند يافته  

 آشتی با جسم و زندگی و قبول کردن ناتمامی و ضعفهای اين نگاه از سوی ديگر به اشکال مختلف در پی ايجاد يک/  2
يابی به انواع و اشکال جهان سمبليک و عشق  يابی به انواع و اشکال ديالوگ بشری،  در پی دست انسانی خويش  و دست

نظرات جسم خندان نيچه، فاعل نفسانی لکان، جسم . و حقيقت فردی سمبليک و قبول پلوراليسم نگاهی و سياسی  است
طبيعی است که اين . کنند هزار گستره دلوز و يا دموکراسی تعويقی دريدا همه حکايت از اين تالش و پيوند مشترک می

زنی پشتيبانی  ديجيتال و کلون/ماشين/نگاه همزمان از هر نوع رشد تکنولوژی و علم و رشد ترکيب و تلفيق قدرت انسان
دهد، تا انسان بر بستر قبول  ضالت اين جهان نوی چندهويتی را نشان میپردازد و مع همزمان به نقد آنها نيز می. کند می

اين چندهويتی همزمان تن به نيازهای مختلف انسانی و نياز به ديالوگ خويش نيز دهد و به يک کثرت در وحدت در 
.های مختلف دست يابد و مرتب تحول يابد زمينه  
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در اين جا .  سمبليک، روايات مختلف از زمين و زندگيستاين جسم  و زمين يک جسم طبيعی نيست، بلکه جسم/ 3
يا مفاهيم جسم و زندگی کامال ديسکورسيو در نظر . ديسکورسيو است/معنای جسم و زندگی دارای يک معنی طبيعی

فاعل نفسانی و منقسم لکان، جسم . آيند می شود و انواع و اشکال اين جهان سمبليک و جسم سمبليک بوجود  گرفته می
های نويروبيولوژيک اين جسم مانند  يا در نمونه. هايی از اين نگاه هستند رگستره دلوز و جسم خندان نيچه نمونههزا

روبروييم که از خطای دکارتی برتری سوژه بر جسم » خود جسمانی و نويرونال«نظرات آنتونيو دماسيو ما با يک 
در اين نگاه نو نويروبيولوژيک جسم به يک بدن . »کنيم،پس هستيم ما احساس می«کند و باور دارد که  عبور می
خردی ناآگاهانه و آگاهانه /شود که هر تصميمم و عملش را به شکل يک واحد احساسی خردی متشکل تبديل می/احساسی

اين حالت سمبليک جسم از سويی ايجادگر قدرت خاص زندگی انسانی و توان خالقيت او . کند گيرد و عمل می تصميم می
انسانی .  انواع و اشکال فرديت و خالقيت سمبليک است و  زيربنای آزادی و فرديت نو و قابل تحول انسانيستو ايجاد

که سراپا جسم  و لحظه است و با توانايی ديدن و نقد مرتب خويش از ضلع سوم قانون و زندگی، قادر به تحول خويش و 
. شود که هست و مرتب خويش و جهانش را از نو بيافريندجهانش است و قادر است با تن دادن به جسم و سرنوشتش، آن 

دالی، يک جسم پرشور و سوزان است که  اسير » زرافه سوزان«اين جسم سمبليک و اين انسان نو در واقع مانند نقاشی 
و ا. روايات خويش نمی شود و قادر به نقد آنها و تحول مداوم و ايجاد انواع و اشکال زن و مرد شدن، جسم شدن است

از طرف ديگر اين جسم سمبليک و مرتب قابل دگرديسی و تحول، اين روايات زمينی از . سوزد سوزان است، اما نمی
» اندازی اخالق جسم چشم«زندگی و علم و عشق و حقيقت، همزمان ايجادگر اخالق خاص و زمينی خويش هستند، مانند 

اخالقی . نزد دلوز» ليد اشتياق مداوم و  تحول  مداوم جسم اخالق ايمانسس و تو« لکان و يا » اخالق آرزومندی«نيچه، 
که هم ژرف و عميق در بطن جسم و ناآگاهی و اشتياق و تمنای  ما جريان دارد و همزمان سبکبال و قابل تحول است و  

 اخالق در اما اين.  بسته به حالت جسم و شرايط، قادر به تحول  و ايجاد اشکال جديدی از بازی عشق و قدرت زندگيست
سازی و ديالوگ  ها  و هويتها و طرفدار پلوراليسم، تفاوت سازی همه انديشه همه اشکال آن مخالف خشونت، مخالف شبيه

در اين نگاه، زندگی به بازی قدرت نيچه، به جدل در پی آرزومندی . ها و عالئق ميان انسانهاست و جدل خندان انديشه
از اينرو در اين نگاه . شود کننده اشتياق و آرزو دلوز  تبديل می  ماشينهای توليدلکان و يا جدل و تلفيق و تحول مداوم

تواند بنا به شرايط به تانگو، به رقص  شود که می می گرايانه ديالوگ هرچه بيشتر چرخشی و به يک رقص تبديل  جسم
عاشقانه، در عشق و /ی اروتيکیفرای استيل يا رقص آزاد، رپ و غيره تبديل شود، خواه اين ديالوگ در بستر هماغوش

متفاخر و اراده آزاد  دروغين مدرن، » من«گرايانه با رهايی از  از اينرو اين نگاه جسم. يا در سياست صورت گيرد
ايجادگر اشکال جديد و عميقتری از حس آزادی و انتخاب، ديالوگ و قبول نيازمندی انسان به يکديگر و به خويش و به 

دنيای ديجيتالی و /ماشين/گاه قادر به ايجاد انواع و اشکال تئوريها نيز در باب تلفيق و پيوند انساناين ن. شود زندگی می
زنی هست و همزمان قادر به تلفيق اين توان نو با قدرت خالقيت و فردی بشر، با قدرت ديالوگ و پلوراليسم و  کلون

است که از طرف خيلی از » شدن ماشين«در باب يک نمونه مهم آن تئوريهای دلوز . گرايانه خويش است اخالق جسم
.گيرد تئوريسينهای تئوری اينفورماتيک و سايبرتکنيک و يا هويتهای ديجيتالی و جهان ديجيتالی مورد استفاده قرار می  

 
و از طرف ديگر ما شاهد تحولی ديگر در تکنيک و علم نيز هستيم که در اين پندار است که گويی با ايجاد انسان سايبری 

تواند  تحوالت ديجيتالی جديد، با کشف همه ژنهای بشری، قادر به پايان دادن به خطاهای بشری  و طبيعت است و می
در اين نگاه راديکال و . سرانجام به رويای خدا بودن و يا ايجاد بهشت و زندگی جاودانه بر روی زمين دست يابد

بودی  اشتياق و توليد  ی و يا بقول دلوز خصلت ايمانسس و درونگرايانه جايی برای آنچه لکان تمنای بشر مکانيکی جسم
شده و  تواند به يک آزادی و خوشبختی کامال کنترل ماند و همه چيز می مداوم اشتياقات و هويتهای نو چندان باقی نمی

نسانهای فراوانی همين امروز ا. اين موضوعات نيز تنها فانتزيهای فيلمهای ساينس فيکشن نيست. بدون فرديت تبديل شود
در اينترنت  و با استفاده از امکانات عالی اينترنت قادر به ايجاد انواع  واشکال زندگی و عشق ديجيتالی و هويت 

هستند که حتی به برخيها اجازه بيان و ارضای خواستهای پدوفيلی و » زندگی دوم يا سکند اليف«ديجيتالی مانند برنامه 
دهد، در کنار نکات مثبت فراوانی که در اين هويتها و توانايی تغيير هويتی ديجيتالی  میغيره خويش را بشکل ديجيتالی 

تواند به بسياری از بيماريهای  گذاشتن چيپس الکترونيک در مغز انسانی ديگر يک فانتزی نيست و هم می. وجود دارد
زمان ايجادگر امکان جهانی نوست که پزشکی مانند بيماران ضربه مغزی خورده امکان يک زندگی تازه را بدهد، هم هم

انسانی که راحت تن به . شود می بدون احساس تبديل » حامل انفورماسيون«در آن هرچه بيشتر انسان به يک موجود 
زيرا  اين آزادی همزمان تحت تاثير چهارچوب و ساختارهای .  نظمی نوين و زندگی سربازی نوين و پنهان می دهد

 تکنيکی قرار دارد که مورد نقد بسياری از لکانيها و دلوزيهای معاصر مانند ژيژک و ديگران پنهان جهان ديجيتالی  و
جدل سياسی ميان قدرت نظامی ديجيتالی و الکترونيکی بوش و . قرار گرفته است و اين تازه شروع اين جدل مهم است

ی جديد و از سوی ديگر تحول مثبت الدنی، درگيری ميان ميل به حفظ و يا ايجاد جهان دو قطب وار بن خشم کابوس
چندقطبی شدن و فرار از مرکز کشورها ، لزوم ايجاد ارتباطی نو  بر اساس قبول پلوراليزم و چندقطبی شدن جهان 

وارشان را در يازده سپتامبر و جنگ  موضوعاتی نو که حالت  کابوس. کنونی، از موضوعات مهم قرن ما خواهند بود 
. بوده و هستيمافغانستان و عراق  شاهد  
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باری قرن بيست و يکم عرصه اين تحول و درگيری بزرگ و بنيادين است و به باور من قدرت زندگی و انسان در 
گرايانه  و چنداليه اولی همراه ماست، اما برای پيروزی در اين نبرد بايستی انسان ايرانی هم اين  پيروزی نگاه جسم

او بايد هم با شناخت دقيق سيستمها  و پذيرش نقادانه آنها به . مس و درک کندشرايط و مبارزه جدلی و انديشه ای را ل
يابد و هم  در حد خويش در ديسکورس هر دو جامعه  گرايانه خويش دست انواع و اشکال نگاههای تلفيقی و چنداليه جسم

رانی، ايرانی مهاجر و از اينرو به باور من ضروری است که انسان اي. و فرهنگش تفاوت و تحول مثبت ايجاد کند
گرايانه و تلفيقی جوابی برای بحرانهای هويتی و  چنداليه، روشنفکر چندمتنی ايرانی، بر اساس اين نگاه جسم

او بايستی . مدرنيت ايرانی نشان دهد/فرهنگی جامعه خويش بيابد و راه حلهايی برای عبور از بحران سنت/سياسی
 جهان، در جهان مدرن ايجادگر اين تحول در کنار همعصران ديگر خويش همزمان  به عنوان مهاجر و بخشی از اين

 به فرديت چنداليه و تلفيقی يابی برای رسيدن به چنين کاری هم دست. گرايانه در آن کمک رساند باشد و به تحول جسم
يرا تحول تنها بر بستر ز. سنت و ايجاد انواع و اشکال اين تلفيقها الزم است/خويش الزم است و هم ايجاد تلفيق مدرنيت

برای نشان دادن ضرورت چنين تحولی و نيز طرح نگاه خودم در اين زمينه، در . فرهنگ و زبان خويش ممکن است
فرهنگی رنسانس جسم و عشق و خرد ايرانی بر بستر پژوهشهای خودم می /مقاله بعديم به بيان خطوط عمده روانی

گرايانه  هويتی جسم. دهم گرايانه را  و حاالت عمده او را شرح می رن و جسمپردازم و همزمان نمونه ای از اين هويت مد
مکان و /يابد و مفاهيم نوی خويش از زمان دگرديسی می» عارف زمينی« که در تالقی با بستر ايرانی خويش به 

ستر آلمانی و اروپايی افريند و در هنگام تالقی با ب گرايی، اروتيسم و عشق  و خرد مدرن و تلفيقی ايرانی را می گيتی
اين هويت نو در حد توان . يابد و جسم هزار گستره دلوزی و فاعل نفسانی لکان دگرديسی می» ساتور خندان«خويش به 

زيرا هر فردی تنها .  کند و همزمان اين هويت تنها يک حالت هست خويش سعی در ايجاد تفاوت در هر دو فرهنگش می
تواند به حالت عارف زمينی و عاشق زمينی، به اين جسم خندان چند اليه  خويش میبر بستر فرديت  و قبول سرنوشت 

تبديل شود،  به اوج بازی عشق و قدرت زندگی دست يابد و همعصران هر دو جهانش را به اين بازی نو و فردی و 
 در روان جمعی ايرانيان بر کاوشی«من چند سال پيش در دو سری مقاالت سريالی بنام  ده مقاله. ناتمام و خندان اغوا کند

گرايانه بحران ايرانی و ايجاد خطوط  به آسيب شناسی جسم» اسرار مگو«و هفت مقاله »  خاستگاه آسيب شناسی مدرنيت
آموخته جديد  خواهم همراه با دانش  حال می. عمده يک هويت مدرن و رنگارنگ ايرانی و هويت عارف زمينی پرداختم

 چند سال اين نگاه را تکميل کنم و در مقاله ای بشکل مختصر و سيستماتيک، مانند بخش نقد روانکاوانه  در اين/فلسفی
باشد که دوستان نقاد با . دلوز، به بيان خطوط عمده اين رنسانس نو و آشتی نوی ايرانی با جسم و زندگی بپردازم/لکان

را زيبايی نسل ما در همين چنداليگی، ناتمام بودن زي. نقد آن در کنار نقد اين مقاله، به رشد و تحکيم نگاه من کمک کنند
.و به نقد و جدل ديگری است» غير«و نيازمندی به   

 
 

 سخن نهايی
 

عشق و قدرت در يک حالت ديفرانس دريدايی با هم قرار دارند و . زندگی در نگاه من يک بازی عشق و قدرت است
از اينرو نيز تغيير در يک حالت به . وت و تعويق افتادهعشق، قدرت متفاوت و تعويق افتاده است و قدرت، عشق متفا

همانطور . دهد و بالعکس آنکه تحولی در معنای قدرت بيافريند، معنای عشق را نيز تغيير می. معنای تغيير در ديگريست
معنا ما در اين . تواند تفاوتها و تحوالت جديدی ايجاد شود که اين حالت عشق و قدرت زندگی ناتمام است و مرتب می

موضوع نوع رابطه ما با عشق و قدرت و . همه عاشقان قدرتمند و قدرتمندان عاشقيم. انسانها همه در پی عشق و قدرتيم
آنجا که انسان به نياز خويش به عشق و قدرت، به نياز خويش به . نوع تلفيق و روايت ما از بازی عشق و قدرت است

 شاهد ايجاد انواع و اشکال روايات خندان عاشقانه  و قدرتمندانه و بالغانه دست يابد و ديالوگ را آغاز کند، ما» غير«
آنجا که اين نيازها و . لنگد زيرا هميشه يکجای زندگی و عشق ما خوشبختانه می. رواياتی که هميشه ناتمامند. هستيم

اساس زندگی . نيازيمضرورت ديالوگ پذيرفته نشود، ما شاهد انواع و اشکال حضور خشونت محض و نفی ديالوگ و 
را بحرانهای مداوم آن و ضرورت دگرديسی به ارتباطی نو با قدرت  و عشق و يا دگرديسی منفی به شکلی نو از 

اساس زندگی را بحران و  دگرديسی و جستجوی دائمی عشق و قدرتی نو از . دهد خشونت و نفی ديالوگ تشکيل می
آفريند و هم جهان سمبليک ما مرتب قادر  اآگاهی مرتب اشتياقاتی نو میزيرا هم ن. دهد خويش و بلوغی تازه  تشکيل می

موضوع،  آشتی با جسم و قدرتهای خويش و دگرديسی . به تحول و ايجاد روايات نو از عشق، خدا و قدرت و زندگيست
 موضوع، تبديل . سوزد سالوادر دالی است که سوزان و پرشور است، اما نمی» زرافه سوزان«به جسم خندان و  يا  به 

دوستی و هم قادر به دگردوستی  هانيبال و کانيبال درون خويش به نارسيست بالغانه و خندانی است که هم قادر به خويشتن
زيرا هيچی نهايی . تواند سراپا تن به عشق و زندگی دهد و هم همزمان به هر روايت و عشق خويش نيز بخندد است و می

عاشق خندان و سراپا جسم  اوج بلوغی است که انسان با عبور ار مرحله سنتی و نيز از اين . همه روايات را ديده است
تواند به هزار شکل و حالت  بلوغی که در واقع خود شروعی است و می. يابد تواند به آن دست می» من مدرن«خطای 

و کانيبال درون خويش، قادر به چنين انسانی که قادر به تعالی بخشی سمبليک هانيبال . بوجود آيد و مرتب تحول يابد
تعالی بخشی مداوم اشتياقات هاملتی،عارفانه، کاهنانه خويش به تمناهای مدرن خويش و به هاملت و عارف و کاهن 

تواند با عبور از خطای انسان سنتی و مدرن و  با عبور از ترس هانيبال از عشق و زندگی  خندان و فانی است،  می
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وار و  او بقول نيچه قادر است با قلبی مسيح. دست يابد» شرارت خندان و عاشقانه« مختلف فانی، به انواع و اشکال 
هايش در عشق و بازی زندگی دست يابد و هميشه از همعصر  دستی سزاروار، با مغزی سرد و قلبی گرم، به خواسته

تداللی مدرن، هم قادر به استفاده از زيرا او هم قادر به استفاده از خرد اس. سنتی و يا حتی مدرنش چندگام جلوتر باشد
کند،   انديشد و لمس می يعنی با جسم خويش می. خويش است» هوش احساسی«خردشهودی شرقی، قادر به استفاده از 

يابی به اوج عشق و قدرت زندگی، به اوج سالمت  کشد و بهترين چيزها را برای دست  می حقايق و عشقها و زندگی را بو
اين عاشق زن و مرد  شرور و خندان و جذاب در واقع بقول ما ايرانيان دارنده . کند وق انتخاب میخود و زمين و معش

او همزمان قادر . گر و داناست مهره مار است و مثل مار با تمام جسم خويش با زمين در تماس است و چون مار حيله
. هويتی ديگر درآيد و مرتب دگرديسی يابداست چون زئوس خدای يونانی هرلحظه به قالب حيوان و جسمی ديگر  و يا 

از آنرو که ميان او و طبيعت اطرافش،محيط اطرافش ارتباطی تنگاتنگ است، اينگونه نيز با هر دگرديسی، با هر بدن و 
همانطور که در کتاب اوليسيس جيمز جويس هر بخش دارای رنگ، زبان و  . يابد حالت نو، جهان اطراف نيز تغيير می

کند  کند و رنگها تغيير می همانطور که در آغوش معشوق گاه زمان تندتر و يا کندتر حرکت می. ويش استحالت خاص خ
اينگونه اين عاشق . و در ديدار با رقيب خندان و خوب شاهد جهانی ديگر و حالت و بدنی ديگر و زبانی ديگر هستيم

زيرا او يک کثرت در وحدت و يا . يابد يط تحول میزمينی  يک جسم خندان و چنداليه و ناتمام است و مرتب بنا به شرا
يابی به اشکال مختلف اين دگرديسی نهايی و ايجاد اشکال مختلف هانيبال  باری راه ما، دست. وحدت در کثرت است

زند و آنهم با  هانيبالی عاشق و خندان که بقول نيچه تنها در جدل انديشه به قتل دست می. خندان و عاشق و جذاب است
داند که زندگی به معنای قتل مداوم است و هر اشتياقی نو ابتدا نظم  زيرا او می. ای لی بدون خونريزی و يا بدون گلولهقت

اين عاشق زمينی خندان نيز  با شرارت و . کند کشد و خود را جايگزين آن می قديمی و حالت قديمی را با خنده و  اغوا می
. کشد يابی به روايتی نو، روايت کهن را می زند و يا برای دست ف را بزمين میاش، نگاه و سيستم نگاه حري عشق و خنده

دوران، . باری دوران، دوران اين شروران خندان و بازيگوش، اين عاشقان شرور و شروران عاشق و خندان است
ستره اين عاشقان در برابر بازی اغواگرانه و هزارگ. دوران اين غوالن زيبای زمينی و شکننده ، خندان و شرور است

اين اغواگران . خندان، اين عارفان زمينی و اين جسمهای خندان، هيچ جهان کهن و حتی مدرنی توان ايستادگی ندارد
شرور و خندان آفرينندگان تفاوت و تحول در دو جهان سنت و مدرن خويشند و نيز همزمان پيونددهنده هر دو جهان در 

باری دوران، دوران اين هانيبالها، خشايارشاها، لئونيداسهای  خندان و عاشق . خويشتلفيق اغواگرانه، خندان و شرورانه 
دانند که اين عشق روايتی بيش نيست و روايات  و ناتمام است، زيرا آنها همان لحظه که سراپا عشق و احساسند، می

ماند  د برايشان هميشه ناآشنا میدانند که يک بخش از هستی و معشوق ويا از خو آنها همچنين می. ديگری نيز ممکن است
اين حالت معماگونه تبلور . و آنها مغرور از اين نادانی و از اين ناشناختگی و معماگونه بودن خويش و هستی هستند

باری دوران، دوران اين هانيبالها و خشارياشاههای عاشق و خندان . خدايی بودن و امکان تحول مداوم و خندان آنهاست
شنويد که با  آيا صدای خنده اين غول زيبای درونی را در خود می. ن اين شرارت خندان و عاشقانه استو اغواگر، دورا

باری با . کوبد طلبد و بر در خودآگاهيتان و قلبتان می خواندن اين مطلب به وجد آمده است و حق و جای خود می
،  در را بر اين غول زيبا و شرور خويش دگرديسی به جسم خندان، به جسم هزار گستره دلوزی، به عارف زمينی من
....زيرا او شماست و شما او هستيد و نيز. بگشاييد و او را فانی و خندان سازيد و به يار و قدرت خويش تبديل سازيد  
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هزار رنگ  درون خويش» شرقی«نسان غربی از و هراس ا» 300«روانکاوی فيلم   

 
 

 
 
 

کند و همزمان  نکات مهم ديگری  از اين فيلم  به چند نکته مهم اشاره می) 1/2(» 300«ژيژک در نقد کوتاهش بر فيلم 
به باور ژيژک انظباط جنگجويانه فرهنگ اسپارتی و  نظم عقالنی آنها برای تبديل .  پردازد بيند و يا به آنها نمی یرا نم

دهد که نظم مدرن و آزادی مدرن اساسش بر يک  جامعه و فرد به  يک ماشين جنگی به تمام معنا، به خوبی نشان می
سازی  نظباط و اخالقی مکانيکی که به باور نيچه در واقع ماديتا. گرانه نيز هست انظباط عميق درونی و اخالق سرکوب

جهان مدرن و انديشه مدرن در بطن خويش . مسيحی و تالش برای ايجاد يک بهشت زمينی است/ اخالق و آرمان مذهبی
 مدرن با از اينرو عجيب نيست که تا درگيری احساسی انسان. اين نگاه مذهبی و نيز انظباط خشن را نيز به همراه دارد

کند و مثل آقای بوش از دو قطب  رود، به همان گونه نيز زبانش و حالتش تغيير می جهان ناآگاهش و  ترسهايش باال می
گويد و سخن و کالمش شبيه دشمنش بن  ايران سخن می» محور شرارت«تمدن و عدم تمدن و درگيری ميان اين دو و از 

رن برای جلوگيری از هر نقصان جسمانی و نقصان روانی و تغيير ژنها يا از طرف ديگر شاهد تالش مد. شود الدن می
. کشتند همانطور که اسپارتها نوزادان باصطالح ضعيف را می. و  کنترل کامل جسم و طبيعت و روان بشری هستيم

نيست که در آگاهی /غرب، ناآگاهی/اشتباه ژيژک اين است که الاقل در اين نقدش  متوجه پيوند درونی ميان مفاهيم شرق
) 3(بقول ادوارد سعيد. کنند و مثل کودکان سيامی به هم وابسته هستند معنای لکانی و يا فوکويی همديگر را بازتوليد می

فيلم . آفريند اسرارآميز و مبتال به خرافات را نيز می» شرق«همزمان مفهوم » غرب«جهان غرب با ساختن مفهوم 
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  ادوارد سعيد است که انسان و انديشمند غربی خويش را به سان موجود »ينتاليسماوري«دقيقا تاييدکننده  تئوری » 300«
) 4(» 300«از اينرو نيز در فيلم . بيند که بايستی اين شرقی اسرارآميز و خرافاتی را مهار و مدرن سازد روشنگری می

خرافاتی و اسرارآميز و خطرناک » يانها و ايران شرقی«اسپارتها خواهان دفاع از نظم، آزادی و اميد در برابر حمله اين 
همانطور که لحظه سخن گفتن زن لئونيداس پادشاه اسپارتها در پارلمان در واقع  تکرار سخنرانی بوش در . هستند

همانطور که سخنرانی پايانی . پارلمان برای ايجاد حمله به عراق و ادامه جنگ و محدوديت آزادی سخن در آمريکاست
يليوس در برابر پارلمان و در لحظه حمله پايانی به ايرانيان، بيانگر هراس آمريکاييان  از شرق و د» لئونيداس« سرباز

و ايجاد بودجه نو برای جنگ در عراق و يا » شرافت و تمدن«ايرانيان و  تالش برای بيان کلمات قهرمانانه در فاع از 
.جنگ احتمالی در ايران هست  

 
شود که مربوط به  کند، اما به عمق موضوع وارد نمی ای ديگر بيان می د و به شيوهبين  ژيژک نيز اين موضوعات را می

در نگاهی درست به فيلم سيصد و به . نوع رابطه شرق با غرب، به سان رابطه انسان مدرن با جهان نآگاه خويش است
مريکايی، شرق و ايرانی تبلور بينيم که در واقع برای انسان غربی و بويژه انسان آ غرب در جهان مدرن می/مفاهيم شرق

کند و کامل  و سمبل جهان ناآگاه و اشتياقات ناآگاه خويش است که او سعی در انظباط عقالنی آنها و کوچک کردن آنها می
گونه است، که يا اشتياقاتش را  متفاخر و نارسيستی مدرن با بخش ناآگاه خويش بدين» من«رابطه . شود موفق نمی

زندگی و کسالت غيرقابل تحمل » سبکی غيرقابل تحمل«کند و مثل اکنون خويش را به يک  نی میکوچک، بيمار و عقال
گرفتن  کند، يا آنکه هر از چندگاهی بقول لوی دماوس اين هراسها و اشتياقات عميق درونی قادر به دست زندگی دچار می

وار در جنگهای  رنوال و يا بشکل کابوسآنگاه انسان مدرن يا بشکل سمبليک در کا. شوند خودآگاهی انسان مدرن می
.  کند عراق و غيره سعی در چيرگی بر اين احساسات خفگی و چيرگی بر اشتياقات و هراسهای عميق درونی خود می

در واقع شرق و  ايران . آگاهی انسان مدرن مشهود است/غرب و ناآگاهی/در فيلم سيصد بخوبی اين رابطه ميان  شرق
مرز است که هر سوژه مدرن در درون خويش احساس  طلب بی مرز، همان هانيبال خوشی لب و بیط همان هانيبال قدرت

انسان مدرن با ايجاد . دليل نيست که هانيبال مهاجر است بی. ام نشان داده) 2(کند، همانطور که در  نقدم بر هانيبال می
 و پرشور و اسرارآميز، همه تصاوير جهان عقالنی و انظباط مدرن خويش، همه ديگر بخشهای اشتياقات چنداليه

مرز را  مرز و قدرت بی آور درون خويش را، همه اشتياقاتش بدنبال خوشی بی  وار و خشونت سوررئاليستی و يا کابوس
وار  ای به شکل حالت کابوس از اينرو رابطه او با غريبه و مهاجر رابطه. کند  انسان شرقی و مهاجر فراافکنی میرب

او شرق را، ايرانی را، آفريقايی را، عرب را  دوست . داند ست که فرويد اين حالت را تبلور ناآگاهی میا» آشنا غريبه«
کند و برايش جذاب هستند و همزمان از آنها، از بی نظمی  دارد، به حاالت جسمانی و اسرارآميز آنها حسادت می

 که از طرف ديگر به شکل طور همان. کند  میترسد و يا سعی در مدرن کردن آنها خردی مدرن آنها می احساسی و بی
و » انسان کامل«مکانيکی و  عقالنی سعی در بيان اين اشتياق خداشدن و جاودانه شدن در قالب تالش برای ايجاد 

.کند ابرانسان مکانيکی و ژنتيکی خويش و رهايی از هراسهای وجودی خويش می  
 

طلب، بشکل  پرست و قدرت آگاه او که به شکل شرق  و مهاجر لذتمشکل انسان مدرن در اين است که اين اشتياقات نا
کنند، نه تصوير شرق بلکه تصوير و تبلور اشتياقات خود  مهاجر و شرقی يا ايرانی  جذاب و خطرناک بر او جلوه می

در جهان خويش اوست که ناتوان از ديالوگ با او و ناتوان از پذيرش سمبليک آنها » غير«اين نيمه پنهان او، اين . اوست
زيرا بقول لکان و دلوز ناآگاهی يک نفس اماره در معنای فرويدی و يا انسان مدرن . به سان تمناهای مدرن خويش است

انسان مدرن ناآگاهی . و تبلور تمناهای ما و يا اشتياقات هزار منظر ماست» غير«نيست، بلکه ناآگاهی بيانگر قانون و 
کند،  طلب احساس می پرست و قدرت مرز،احساسی، لذت  بشکل شرق خطرناک، بیخويش را بشکل هانيبال کانيبال و

از . هنوز تا حدودی باقی مانده است» غير«متفاخر و رابطه نارسيستی ثنوی با » من نارسيستی«زيرا خود در حالت 
وگ او هرچه بيشتر پا در اينرو اگر او به ديالوگ با ناآگاهی خويش، با هانيبال و شرقی درون خويش تن دهد، با اين ديال

يابد و همزمان  ناآگاهی و شرقی  گذارد و هر چه بيشتر به فرديت خويش دست می عرصه سمبليک و تثليثی می
زيرا اين تصوير خطرناک  او از شرق در واقع . شوند خطرناک درونش نيز به تمنای مدرن و سمبليک تبديل می/جذاب

با اين ديالوگ  و پاگذاشتن به عرصه . ت که او سعی در سرکوب آن داردغربی راسيونال اس» من«نيمه ديگر  همان 
يابد و اشتياقات خطرناک  دلوز دگرديسی می» جسم سمبليک«لکان و يا » فاعل نفسانی«سمبليک و تثليثی و نقادانه، او به 

زيرا انسان مدرن . يابند یدهند و به تمنای مدرن دگرديسی م تر و قدرتمند و سالم خويش را نشان می درونش چهره واقعی
ای و با ناتوانی از خطای دکارتی سيادت خرد بر احساس،  ابژه/نارسيستی و رابطه سوژه» من«با ماندن در عرصه 

آنها ناتوان از لمس و پذيرش غول . شوند ناتوان از ديدن خرد نهفته در احساس  و منطق نهفته در ناآگاهی خويش می
جذاب، به سان هانيبال کانيباليست /ز اينرو اين غول زيبای درون به سان شرقی خطرناکا. شوند زيبای درونی خويش می

وار رام و  خواهد اين شرقی و ناآگاهی خطرناک را توهم کند و او می مرز بر او جلوه می طلب و بی و فانتزيهای قدرت
دن به خرد جسم و زندگی و لمس در حاليکه مشکل نه شرقی و ناآگاهی درون او بلکه ناتوانی از تن دا. اهلی کند

ابتدا با تن دادن . قانونمندی و منطق نهفته در احساسات و اشتياقات عميق درونی خويش و ناتوانی از ديالوگ با آنهاست
» جسم خندان«و ديگری، او هم  قادر به دگرديسی به اين» غير«به اين ديالوگ و به رابطه سمبليک و تثليثی با 

. اسالمی و غيره است/م قادر به ارتباط عميقترو ديالوگ با تمدنهای ديگر مانند تمدنهای ايرانیشود و ه هزارچهره می
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يعنی در نتيجه اين ديالوگ  و معجزه ديالوگ و قبول تمنای خويش در پی اين هانيبال و شرقی، اين هانيبال به قيافه واقعی 
ت اشتياق مدرن و مرتب در حال تحول بر او ظاهر و هزاراليه خويش يعنی به حالت تمنای مدرن و مرزدار، به حال

زيرا هانيبال و شرقی . يابد شود و خود او نيز به جسم سمبليک و جسم خندان نيچه و فاعل نفسانی لکان دگرديسی می می
شمار شدن ناآگاهی و  سرکوبی که به معنای ادامه جنگ و  بی. تمنای اوست و  کشتن او، کشتن تمنای خويش است

.زيرا ناآگاهی و اشتياقات ما قابل سرکوب شدن نيستند. ای ناآگاهی استفانتزيه  
 

گونه  نيز انسان شرقی در غرب و هراسش از غرب و جذبه اش به غرب، در واقع با ناآگاهی خويش و تمنای  همين
ت قرار همه هراس شرق و ايرانيان از غرب بر اساس هراس از هرج و مرج اخالق و جنسی مدرني. خويش روبرو است

موضوع اما اين است که در واقع مدرنيت دارای يک قانون و انظباط شديد در اين زمينه است  واين خود يکی از . دارد
اما انسان شرقی اينها . مشکالت عميق اوست و ناتوان از تن دادن به چنداليگی اشتياقات و قانون و اخالق اشتياقات است

بيند که بيانگر ناآگاهی و  را می» آشنايی غريبه«وار و جذاب   حالت کابوستنها اين» غرب«را نمی بيند، بلکه در 
خود و تمناهای خود درگير » غير«او در واقع نه با غرب بلکه با نيمه پنهان خويش، با . شده خود اوست تمناهای سرکوب

از اينرو . ی خويش استشری تمناهای خويش و ايجاد ديالوگ با تمناها/است و ناتوان به گذار از حالت سرکوب خير
همانطور که گاه با شالق اخالق به سرکوب تمناهای خويش و خانواده و . متنفرانه است/رابطه اش با غرب شيفتگانه

 همينگونه نيز يا بدنبال تقليد .دهد های اهريمنی خويش می ای ديگر در خفا تن به وسوسه پردازد و لحظه همسر خويش می
انسان ايرانی و شرقی نيز ابتدا وقتی به . کند متنفر از غرب است و بازگشت به خويشتن میشيفتگانه از غرب است و يا 

اش به فرشتگان، به  اين ديالوگ با تمناهای ناآگاه خويش تن دهد و آنها را پذيرا شود، آنگاه هم اشتياقات اهريمنی
زده شرقی به جسم  د او از انسان بحرانشوند و هم خو امشاسبندان و هويتهای مدرن و فانی و قانونمند او تبديل می

شود و ايجادگر انواع و اشکال  می سمبليک مدرن شرقی، به جسم خندان و فاعل نفسانی ايرانی چنداليه و منقسم تبديل 
او قادر خواهد بود، جهانی نو و مدرن و تلفيقی بسازد که هم برای . گرايی ايرانی خواهد بود تلفيقی مدرنيت ايرانی و گيتی

مدرنيت جذاب باشد و هم برای انسان مدرن اين جهان زمينی و چنداليه /ود و عبور جهانش از بحران سنتخ
اينگونه نيز انسان ايرانی و شرقی  و انسان مدرن به سان دو نيمه . ايی او جذاب  و اغواگر است اسطوره/جادويی/تاريخی

کنند و قادر به  گ عميق، دوستانه و خندان  با يکديگر میپنهان يکديگرو به سان تبلور تمناهای يکديگر شروع به ديالو
اينجاست که نقش ما ايرانيان مهاجر .  ای و سياسی  و غيره هستند های مختلف انديشه چندهويتی و جدل مدرن در عرصه

ن دو جهان و دومليتی و روشنفکران چندمتنی درون ايران به عنوان ايجادگران اين راه نو  و ارتباط نو  و ديالوگ نو ميا
زييم و قادر به  زيرا ما از هر دو جهانيم و همچنين در مرز هر دو جهان می. شود ايجاد تفاوت در هر دو جهان معلوم می

در معنای دلوزی ما همان . عبور از خطاهای آنها و ايجاد ارتباط و ديالوگی نو و اغواگری آنها به اين ارتباط نو هستيم
زيند و راههای فرار و تحول و خلق تفاوت را ايجاد  ناتمامی هستيم که بر سر مرزها میهيوالها و شياطين خندان و 

آلمانی من، ما عارفان زمينی خندان و شرور، ما /گرايانه و  ايرانی يا در معنای جسم. کنند و اغواگران هستند می
انمان تفاوت  و ديالوگ ايجاد دهيم و در هر دو جه ساتورهای خندانی هستيم که به بازی عشق و قدرت خويش تن می

دهيم که بقول گوته شرق و غرب از يکديگر جدا نيستند و انسان واقعی در برگيرنده هر دو جهان و  کنيم و نشان می می
.هر دو هويت و خالق انواع  و اشکال تلفيق است  

 
ديدن اين نکته خالی از طنز . نيمبي آگاهی انسان مدرن را می/غرب و ناآگاهی/در فيلم سيصد بخوبی اين رابطه ميان شرق

بينند، همين ايران و ايرانی از ديرباز برای يونانی  نيست که اگر ايرانيان خويش را بحق ملتی دچار زنجيرهای اخالق می
از اينرو در فيلم وقتی لئونيداس . طلبی بوده است بندوباری، اسراف در خوشی و قدرت و جهان مدرن سمبل اسراف، بی

بينيم و از  رود، ما از يکطرف سرباز منبظبط لئونيداس با پيکری زيبا را می با خشايارشاه به سراغ او میبرای گفتگو 
تزيين شده است و هم بارگاه متحرکش شويم که سراپا با طال و زنجيرهای طاليی  طرف ديگر با خشايارشاهی روبرو می

وار يک   زدن خشايارشاه بشيوه کابوس ز اينرو نيز حرفا. کند طلبی نامحدود می پرستی و قدرت حکايت از اسراف و لذت
ديالوگ . همانطور که در بارگاهش حرمسرايی و خوشی حرمسرايی برقرار است. ای و خطرناک است موجود افسانه

ميان آن دو در واقع همان ديالوگ هانيبال با کالريس است، با اين تفاوت که هانيبال و کالريس مرزها را تا حدودی  
يابند، اما اينجا رابطه  دهند و از اينرو هر دو دگرديسی می تن می» غير«کنند و به تمنای خويش و به ديگری، به ش می

آگاهی بشکل هميشه و انظباط مدرن و جنگ انظباط مدرن با دريای اشتياقات خويش و تالش برای /غرب، نااآگاهی/شرق
خشايارشاه بر طبق اين سناريوی درونی انسان مدرن که در . گيرد منظبط کردن آنها و به اختيارگرفتن آنها صورت می

خفا به عنوان سوژه مطلق خواهان حکومت مطلق و خوشی مطلق است، به لئونيداس پيشنهاد حکومت بر يونان و  ثروت 
دهد و  مله نمیداند که بايستی به نظم و قانون وفادار باشد و تن به اين معا کند، اما لئونيداس شجاع و جنگجو می فراوان می

باری که در بچگی و در حين آيين بلوغ مجبور به اجرای آن و جنگ با  همان بازی  خشونت. يابد بازی قديمی ادامه می
بيند  در نگاه او خشايارشاه همان گرگ است که بايستی به کمک نظم و شجاعت بر او چيره شود و نمی. گرگ بوده است

مانطور که خشارياشاه اسرارآميز و در عين حال شکننده، حکايت از جهان ه. که اين گرگ، خود او و تمنای اوست
همانطور که در هيکلهای زيبای . کند پراشتياق و چنداليه و نيز شکننده درونی او و زيبايی نهفته در اين شکنندگی می

. شده کامال نمايان است اسپارتی تبلور حاالت همواروتيک و تمايالت همواروتيکی سرکوب  
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ای جستجوی کافيست لئونيداس و انسان مدرن، بوش و آمريکايی جنگجو و هراسان از کابوس يازده سپتامبر، دوباره بج

چيرگی و قتل کابوس و هراس و تمنای خويش، بجای جستن و سرکوب عراقيان، با ناآگاهی خويش و با ايرانيان و 
مرز ناگهان به تمناهای مدرن و هزاراليه مرزدار و قانونمند تبديل شود و  عراقيان به  ديالوگ بنشيند، تا خشايارشاه بی
خندد و از ضعفهای انسانی خويش خوشحال  ين انظباط خونين و عقالنی میخود او به جسم سمبليک و خندانی که به ا

الدن برای او تبديل به يک جهان سمبليک ديگر و دارای قدرتهای فراون تبديل شود و  است؛ تا تصوير ايران و بن
رناک  و غرب خط«الدن و يا ايرانيان بنيادگرا با ديالوگ با تصوير  همانطور که بن. ضرورت ديالوگ روشن شود

ورزی و دارای قدرتهای فراوان  برند که اين غرب دارای اخالق، قانون و توانايی عشق  می درون خويش هم پی» جذاب
و خوب است و هم خود با اين ديالوگ به جسم خندان و تلفيقی ايرانی، به انواع و اشکال روايات مدرن از اسالم و 

 خود و نيمه پنهان مدرن خود، ديالوگ و  رقابت و جدل خندان و عصر  همشوند و قادر هستند با فرهنگ ايرانی تبديل می
يابد و ارتباط  با اين تحول و بلوغ است که صحنه و سناريو نارسيستی مدرن و يا ايرانی تحول می. مدرن برقرار سازند

اس با خشارياشاه درون خويش با چنين تحولی آنگاه لئونيد. شود تثليثی و تلفيقی با خود و با مدرنيت  و با شرق ممکن می
نه «  که  به شعارهايی مانند شود تبديل می» جسم خندانی«کند و به فاعل نفسانی منقسم و خندان لکانی و يا به  آشتی می

خندد، همانطور که به تالش مضحکانه برای چيرگی بر خطر ايران و  يا مرگ برای قانون می» نشينی، نه تسليم عقب
نيداس  اسير يک سناريو  و فانتسم  مدرن خويش است، فانتسم و سناريو و يا طلسمی  که  با ديالوگ لئو.  خندد اسالم می

. سازد ايرانی خندان، به يک قدرتمند عاشق خندان تبديل می/شود  و او  را به يک اسپارت و تغيير رابطه شکسته می
ويش و به نيمه پنهان خويش، به يک عاشق قدرتمند همانطور که خشايارشاه و در کل ايرانی با تن دادن به تمنای مدرن خ

کار است و از  لئونيداس ناتوان از اين. يابد مدرنيت خويش  رهايی می/گردد و از بحران سنت و خندان مدرن تبديل می
.اينرو شرق و مهاجر برای او يک گرگ خطرناک و جذاب و صدملت و اشتياقات خطرناک است  

 
ر ناآگاهی او و تمناهای پنهان  اوست که  نه قادر به ديالوگ با او و پذيرش آنها و نه قادر  اين گرگ و خشارياشاه بيانگ

زيرا در خفا هم او . ايرانيست و هم ناتوان از چيرگی نهايی بر اوست /به دگرديسی به يک جسم خندان و شرور اسپارتی
ست و  هميشه پيروز است، زيرا لشکر او دانند که اين ناآگاهی و شرق صد ملت و هزار اشتياق ا و هم قانونش می

زنده باد «از اينرو نيز بايستی در فيلم  شعار .  و پيروزی در يک جنگ تنها به معنای شروع جنگی نوستانتهاست بی
شعارهايی که از . و شعارهای جنگجويانه مرتب تکرار شوند، تا مانع ايجاد هر شک و ترديدی شوند» قانون و آزادی
در فيلم سيصد و پيروزی نهايی يونانيان در واقع هراس عميق انسان مدرن . شوند دار و مضحک می خندهلحظاتی به بعد 
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شود که اين پيروزی موقتی است و ناآگاهی و  از اين نيمه پنهان و شرق و نيز آگاهيش بر اين موضوع نشان داده می
ئونيداس و يا راوی اصلی فيلم ديليوس در واقع در از اينرو نيز سخنان قهرمانانه ل. گردند می شرق با لشکری قويتر بر

گرايی پرطمطراق  و اين کرکری خواندن مدرن را به شيوه پنهان  خويش يک شکست نهايی و طنز نهفته در اين قهرمان
د دانن خواهد که خبر پيروزيشان را به اسپارتها برساند، با آنکه هردو می لئونيداس از ديليوس می. و آشکار در بر دارد

حال در برابر هر « :گويد يونانی  که می/همينطور سخن پايانی ديليوس در برابر لشکر متحد اسپارت. اند شکست خورده
داند، در واقع چيزی جز يک کرکری خواندن  و  و اين را کم می» يونانی و يا اسپارت فقط سه تا ايرانی قرار دارد

زيرا ديليوس و هر . دای حقيقت درونی خويش نيستبينی يک جنگجوی مدرن برای فراموش کردن ص خودبزرگ
داند که شعارهای پرطمطراقش در باب دفاع از تمدن و قانون و  داند که جنگ را باخته است و می آمريکايی در خفا می

زيرا هم قانون و انظباط خودش خونين و ماالمال از خشونت و خوشی . در برابر خشونت شرق، يک دروغ بزرگ است
از اينرو مشخص است که اين تنها شروع جنگهای نو و لشکرهای .  و هم اين شرقی تبلور تمناهای خود اوستپنهان است

. زيرا آنها تمناهای ما و حقايق ما و قدرتهای ما هستند. زيرا ناآگاهی و زندگی قابل سرکوب نيست. پايان نو است بی
دهند و از اينرو  ت که تن به اين حقايق درون خويش نمیدر اين اس» 300«مشکل لئونيداس و در واقع فيلم و کارگردان 

همزمان  کارگردانش قادر نيست که بخوبی اين . بينند راز نهفته در قانون خشن اسپارتی و خوشی نهفته در آن را نمی
 به آگاهی و شکست نهايی قانون و کانيبال بودن قانون اسپارتی را در محتوا و سبک کامل نشان دهد و بدينطريق نيز

:درک  اين دو موضوع  اهميت فراوان دارد. کند سبک نويسنده داستان فرانک ميلر خيانت می  
 

و با کارگردانی رودريگز » سيتی سين«و نيز فرانک ميلر در فيلم » محاکمه«قانون ،همانطور که کافکا در کتاب /  1
سين «اينگونه در فيلم . پرست است طلب و لذت دهند،  در واقع خود يک هانيبال کانيباليست و خشارياشاه قدرت نشان می

بسياری از موضوعات » 300«کارگردان فيلم. نماينده قانون مدافع کانيباليست است و خود نيز کانيباليست است»  سيتی
يا فقط . شود گذارد و ناتوان از بيان اين موضوعات مهم می مهم در نگاه فرانک ميلر و کتاب کميک او را کنار می

گرايانه و دفاع از تمدن در برابر بربريت شرق باقی  کند و لحن اصلی داستان به شکل قهرمان ی اندک به آنها میاشارات
توان بخوبی ديد که برای او تکرار مداوم جمالت قهرمانانه و  در حاليکه با شناخت کارهای فرانک ميلر می. ماند می

 منظور نشان دادن خشونت و خوشی مطلق نهفته در اين قانون و پرطمطراق و يا تکرار مداوم دفاع از قانون و نظم، به
کند که در تمام مدت و توسط منع در حال چشيدن اوست،  يعنی اين قانون در واقع چيزی را منع می. نظم عقالنيست

نه نمو.  مرز تمنای پنهان اوست طلبی بی مرز و قدرت زيرا اين خشونت بی. مرز نارسيستی چشيدن خشونت و خوشی بی
بينيم که لئونيداس در حال خوردن لذتمندانه سيب است، در حاليکه سربازانش در حال کشتن  ای می اين حالت را در لحظه
اعتنايی به درد خويش و ديگران و اين خونسردی نهفته در انظباط و قانون در واقع خود  اين بی. دشمنان زخمی هستند
کارگردان فيلم . اش باصطالح ايران و خشايارشاه است که نمايندهمرزی است  مرز و خشونت بی تبلور آن خوشی بی

دادن بدی  بد و نشان/تواند نه در محتوا و نه در سبک، کامل به بيان اين حاالت درونی و شکستن همه مرزهای خوب نمی
. انک ميلر استنفهفته در خوبی و خوبی نهفته در بدی و دگرديسی مداو آنها به يکديگر دست يابد که خصلت کارهای فر

.بدينخاطر نيز کارگردانی فيلم مورد انتقاد شديد منتقدان قرار گرفته است  
 

بقول ژيژک در فيلم . در سبک فيلم ما شاهد يک تحول مهم در تکنيک سينمايی و قدرتی نو از سينمای ديجيتالی هستيم/ 2
واقعيت هستيم، / مرزهای ميان فانتزیو فيلمهای ديگر که در آنها نيز شاهد شکستن» سين سيتی«بر خالف » 300«

باوجود » سين سيتی«در فيلم . شاهد مرحله جديدی از حل شدن انسان و واقعيت در تکنيک و دنيای ديجيتال هستيم
ها، اما انسانها و رويدادهای آنها واقعيست و اينگونه به ترکيبی زيبا و قوی از جهان چنداليه  ديچيتالی بودن تمامی صحنه

بقول . يابيم و در واقع زمينه ديجيتال جزيی از واقعيت انسانی و بازی انسانهای واقعی است واقعی دست می/ديجيتالی
خواه تکنيکی قرار دارد، در حاليکه در فيلمهايی  جهان واقعی در چهارچوب جهان بسته و تماميت» 300«ژيژک در فيلم 

حتی بازيگران »  300«در فيلم . ان واقعی قرار داردکر هنوز جهان ديجيتال در درون جهان بی» جنگ ستارگان« مثل
. انسان ديجيتالی هستند/فيگور کميک، ترکيبی از انسان/نيز دارای يک حالت ديجيتالی هستند و در واقع ترکيبی از انسان

ند و خواهی عميق، گرفتار يک فضای بسته هست اينگونه تمامی فيلم و حتی فيگورها اسير يک انظباط عقالنی و تماميت
حل » غيربزرگ«در معنای لکانی انسان و فرديتش در نگاه عينی و نارسيستی . هيچ حرکتی نمادی از فرديت نيست

بينيم، چگونه  اينجاست که می. شود، بجای آنکه به نگاه و روايت فردی، سوبژکتيو و تثليثی سمبليک خويش دست يابد می
اسارت انسان در بند يک تماميت و انظباط نو و نفی آزادی و فرديت تواند به بربريت نو و  جهان ديجيتال  و سايبر می

.بشری منتهی شود  
 

 به باور من می توان يک نکته دلوزی به اين نقد ژيژک و لکانی اضافه کرد که به ارزش  و اهميت اين تکنيک نو 
در نگاه دلوز واقعيت يک . کند یافزايد و از سوی ديگر بر موضوع تفاوت و فرديت و نفی ديکتاتوری تکنيکی تاکيد م می

واقعيت يک روايت ويرتوئل و انتزاعی است . حالت انتزاعی ماديت يافته، يا يک حالت ويرتوئل تحقق بخشيده شده است
نو ابتدا خويش را بشکل ناگهانی و »  بدن بدون اندام«که ماديت يافته است، از اينرو نيز هر  واقعيت نو و  روايت نو يا 

برخالف مفهوم » رئال«از اينرو در مفهوم دلوزی کلمه . بخشد سازد و به خويش تحقق مادی می کار میويرتوئل آش



 42

بخوبی اين تئوری دلوز را نشان » 300«تکنيک قوی فيلم . نزد لکان، خالق بدن نو، واقعيت نو و روايت نوست» رئال«
 و نيز لکانی است که واقعيت  يک روايت است قادر به بيان اين موضوع مهم دلوزی» 300«تکنيک قوی فيلم .  دهد می

مشکل فيلم . ای دقيق دارد ديجتيالی بشری اشاره/و اين روايت قابل تغيير است و هم به درآميختگی جهانهای واقعی
اين است که چون فيلم اسير يک روايت و ارگانيسم مدرن و  اسير ترسهای عميق مدرنيت از شرقی درون » 300«

د، از اينرو اين تکنيک نو بجای آنکه در خدمت متن و همراه متن به بيان نگاه فرانک ميلر و تناقض مان خويش باقی می
خواهی نهفته در اين  جهان مدرن و بيان جهان اشتياقات و واقعيت فراخ و  مرتبا قابل تحول دست يابد، به تبلور تماميت

خواه بهترين تبلور   اين جهان ديجيتالی منظبط و تماميتزيرا. شود نگاه مدرن و انظباط عقالنی  و فضای بسته دچار می
زيرا اين جهان ديجيتالی و . جهان درونی لئونيداس و انسان مدرن ناتوان از لمس عميق احساسات و تمناهای خويش است

 اسير پسامدرن اينترنتی است که هم قادر است تن به هويتهای مختلف دهد و هم/منظبط در واقع همان جهان انسان مدرن
و معشوق است و از اينرو عشق و » غير«اين انظباط درونی و ناتوانی از لمس عميق تمناهای خويش و لمس عميق 

پرده تبديل  يا بقول ژان بودريار واقعيتش از يکطرف هر روز بيشتر به واقعيت محض و بی. ديالوگش مصنوعی است
يک درخت پالستيکی ). 4(است) هايپررئاليتی(اقعيتو-شود و از طرف ديگر اين واقعيت محض در واقع يک حاد می

از اينرو اين نظام عقالنی و . بجای درخت زنده، يک پستان سيليکونی زيبا و منظبط بجای پستان زنده و قابل تحول است
مشکل جهان مدرن اين است که چون تن به تمناهای عميق خويش .  واقعيت مانع ديالوگ و قاتل اغواگری انسانيست-حاد
خواهی و خشونت  دهد، از اينرو آزاديهای نوين تکنيکی، ديجيتاليش دچار يک تماميت نمی» غير« ديالوگ عميق با و

درونی، دچار يک مرگ واقعيت و زندگی درونی و دچار يک حس پوچی و هيچی و سطحی شدن همه چيز، حتی درون 
 ديجيتالی و ماشينی و هويتهای نوی او اسير اين »بدنهای بدون ارگان«زيرا اشتياقات نوين او، . و واقعيت خويش است

مانند و ناتوان از ايجاد تحول و بيان  ابژه ای و عقالنی، اسير ارگانيسم مدرن بدن باقی می/روايت حاکم مدرن سوژه
ن از اينرو در واقع تمامی حرکات لئونيداس، ديليوس و فيلم و حرفهايشا. گردند  تفاوت و فرديت و خوشی جديد خويش می

رفتن فرديت آنها در نگاه اين واقعيت  تبلور اين جهان تماميت خواه و ديجيتالی، تبلور حل شدن فرديت آنها و از دست
. که در واقع همان پدر جبار درون تماميت خواهست» غير بزرگی«. است» غير بزرگ«عينی و بسته ديجيتالی و اين 

جنسی، پرورزيون و خشونت جنسی است، همزمان در بطن قانون  فاز اينرو نيز اين پدر جبار درون که ايجادگر انحرا
اين قانون . طلبد کند و خوشی خود می آميز مدرن و يا اسپارتی زندگی می و نيز در بطن اين نظم نارسيستی و خشونت

فرستد  میمرز اوست، وقتی  فرزندانش را به جنگ  خشن اسپارتی در خويش اين پدر جبار را دارد و بيانگر اشتياقات بی
زيرا اين قانون در خفا و در مرگ اين . طلبد از فرزندانش مردن و کشتن در پای قانون می» 300«و يا مثل فيلم 

مرز و قبول اين موضوع است که  مرز و خشونت بی بی يابد که همان خوشی می فرزندانشان به تمنای پنهان خويش دست
زيرا قانون  و بويژه . کند کوب است و مرگ آنها هيچ چيز را عوض نمیهانيبال و خشايارشاه و نيمه پنهانش غيرقابل سر

قانون و روايت عينی شده و مطلق،  در واقع خود در پی تمنای ممنوعه است و تبلور اين جستجوی پنهان و ناتوان از 
. پذيرش سمبليک تمنای خويش است  

 
فراخوانی و» عمو سام«بقول ژيژک در تصوير معروف آميز نهفته در قانون را ما  ای ديگر از اين خوشی خشونت نمونه

او عمو است و خود . بقول ژيژک عمو سام در واقع پدر  و نماد پدر نيست). 5.(بينيم  میآمريکاييان به خدمت سربازی
فرستد و در نگاهش، در نوع بيان نهفته در انگشت  فرزندی ندارد بلکه فرزندان مهاجران آمريکايی را به جنگ می

اما در پشت اين . »خواهم که برای حقيقت و قانون و آزادی بجنگی تو را می«اش در حال گفتن اين است که  اشاره
آميز نهفته است که  درخواست آگاهانه و در نگاه و حالت دست و جسم عمو سام در واقع اين خوشی نارسيستی و خشونت

خون و گوشت تو از اينرو به من . يابی جام فرمان من دستتوانی به ان دانم نمی خواهم، زيرا می گوشت و خون تو را می« 
اين خوشی و خشونت نهفته در قانون و در هر فرمان بزرگی است که برای بيان حقانيت خويش خون و . »تعلق دارد
 از اينرو بقول نيچه نبايستی به حقايقی باور داشت که به خون به عنوان شاهد و استدالل خويش اشاره. طلبد گوشت می

اساس . الدنی و يا در خدمت دفاع از کمونيسم باشد خواه اين کشتن انسان در پای فرمان تمدن بوش، جهاد بن. کنند می
. طلبد و در واقع ساديست و کانيباليست است اينجا در واقع در پشت قانون يک پدر جبار نهفته است که خون می. يکيست

« شود که  در آن از قول لئونيداس و سربازان کشته شده اش گفته میکه » 300«از اينرو يکی از جمالت پايانی فيلم 
يک معنای ظاهری . ، در واقع دارای دو معنای متفاوت است»اند آيندگان بدانند که آنها خونشان را برای قانون ريخته

کور  قاتل آن و کانيبالی خواهی  گرايانه و معنای اصيلتر و عميقتر ناآگاهانه که بيانگر اين است که قانون وآرمان قهرمان
کند و راز تراژيک خويش و جهان اسپارتی و مدرن و هر جهان و آرمان  است که از گوشت و خون و درد آنها تغذيه می

خواه يک کانيباليست و ساديست و گرفتار نگاه پدر  زيرا تفکر و آرمان و قانون تماميت.  سازند خواه را برمال می تماميت
.وار است وار و خشونت کابوس  و اسير خوشی کابوسمرز درون جبار و بی  

 
بالغترين نوع رابطه، . است» غير«باری اساس بقول فردی و جمعی نوع رابطه با خويش و با ديگری، نوع رابطه با 

 زيرا ديگری. شود رابطه سمبليک، تثليثی و نقادانه است که باعث ايجاد ديالوگ، احترام به يکديگر و تلفيق و تفاوت می
هرچه انسان از رابطه نارسيستی . زيرا در نهايت من، ديگری هستم و ديگری، من است. تبلور تمنای خود ماست

آميز عبور کند و هرچه بيشتر به اين رابطه سمبليک و تثليثی و بر  وار خشونت متنفرانه، يا از رابطه کابوس/شيفتگانه
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ت يابد، به همان اندازه نيز به بلوغ و تلفيق و نفی و احترام به خود و ديگری دس» غير«اساس لمس شرم حضور 
):6.(روبرو هستيم» غير«بقول لکان در واقع ما با چهار ديسکورس و گفتمان و رابطه با . يابد خشونت دست می  

 
کند  نوکر هگلی است که در آن ارباب از مازاد تمتع کار نوکر خويش زندگی می/ديسکورس اصلی، ديسکورس ارباب/1

اين توهم انسان مدرن . دهد دچار اين توهم است که اگر جای ارباب را بگيرد، به برزخ انسانی خويش پايان میو نوکر 
.در پی رهايی از ترسهای خويش از طريق سعادت مادی و يا جراحی زيبايی است  

واقعيت عينی و تواند به  کند که می طلبی علم است و خيال می اين گفتار مبتنی بر برتری: ديسکورس دانشگاهی/ 2
.ابرانسان ژنتيکی دست يابد  

بيند و بخيال خودش علت  اين گفتار کسی است که در واقع خود را بيمار و بحرانی می: ديسکورس هيستريک/ 3
توزی شرق به  کين. تواند جهان و روابط را به عنوان عامل بيماريش ترور کند داند و چنين گفتاری می بيماريش را می

.نمودی از اين ديسکورس هيستريک استالدن  غرب و بن  
دهد که هيچ بهشت مطلقی ممکن نيست و آنچه نزد ديگران  اين رابطه به انسان ياد می: ديسکورس روانکاوانه/ 4
کند، تمناهای خود اوست که بايستی در خويش آنها را  را ايجاد می» غير«جويد و يا آنچه عشق و خشم کورش به  می

او يک . حقيقتی که در واقع يک خالقيت است و يک کشف نيست.  حقيقت فانی خويش تبديل کندپذيرا شود و به قدرت و
زيرا . زيد و از اينرو نياز به ديالوگ و تحول مداوم دارد زيرا انسان هميشه در روايت خود می. روايت قابل تحول است

ی نوست و اينگونه اين بازی بدون تکرار بقول دلوز جسم و جهانش ماشين توليدکننده اشتياق و هويتهای نو و بازيها
.او يک چرخش بدون تکرار است. عشق و قدرت را هيچ پايانی نيست  

 
موضوع، قبول محروميت خويش از يگانگی اوليه، تن دادن به جسم و زندگی و هزار اشتياق او  و توانايی ديالوگ با 

نوکری، /وار ارباب ر از ديسکورس توهمموضوع، عبو. و بيان و لمس تمناها و اشتياقات خويش است» غير«
موضوع، قبول زندگی و . دانشگاهی، هيستريک و قبول ناتمامی و معمای زندگی و قبول نياز خويش به ديگری است

توان حتی بر پايه نظريات لکان و  می. و قابل تحول است» بدن بدون اندام«جسم به سان يک روايت قابل تحول و يک 
ای نو و مدرن و در عين حال  به رابطه» نظربازی رندانه حافظ«گرايانه دلوز و تلفيق آن با  مبويژه برپايه نگاه جس

از اينرو در . گرايانه دلوز ماالمال از اعتماد به جسم و زندگيست زيرا نگاه جسم. و هستی دست يافت» غير«عاشقانه با 
همه چيز زمين و زندگی و . چی و پوچی نيستنگاه او برخالف نگاه لکان، اثری از جهان رئال و يا کابوس وار هي

توان به اين  در تلفيق با جهان عاشقانه و عرفانی ما ايرانيان و بر بستر يک نگاه مدرن می. ماشين توليد اشتياق است
جهان زمينی عارف زمينی دست يافت که سراپا اعتماد به جسم، به زندگی و به خدا و به زمين است و هستی برايش 

تواند تن به زندگی و زمين و لحظه بدهد و در هر لحظه شور خدايی و  از اينرو او می.  و شور خداييستتبلور عشق
عشق و قدرت را حس و لمس کند و همزمان در هرلحظه بر بستر اين اعتماد عميق به زندگی، قادر به ديالوگ با 

زيرا ديگری، . يابی به اشتياقات نوست دست، قادر به ديالوگ با خدا، با معشوق و با رقيب و ايجاد تلفيق و »غير«
همزمان اين وصال و ديالوگ هميشه فانيست، زيرا انسان هميشه در . معشوق و رقيب، نيمه پنهان او و تمنای اوست

زيد و اين روايت قابل تحول  روايت فانی و شخصی خويش از ارتباط با خدا و هستی، از ارتباط با عشق و رقيب می
يز اين نظربازی مدرن و تلفيقی قادر است به هزار شکل و نگاه با هستی و خدا، با معشوق و رقيب از اينرو ن. است

باری موضوع ايجاد اين رابطه عميق و پارادکس و قابل تحول با . ارتباط گيرد و نيازش را بيان کند و مرتب تحول يابد
شق و قدرت زندگی از طريق تن دادن به يابی به اوج لمس بازی ع موضوع دست. خويش و ديگری و تحول مداومست

اين ارتباط عاشقانه و مدرن  و از طريق تن دادن به ديالوگ و به تمناهای خويش و نفی خشونت  و قتل خويش و 
.ديگريست  

 
توان هم خشم ايرانيان و بخشی از جهان مدرن درباره فيلم سيصد را فهميد و  باری اينگونه با کمک نقد لکان و دلوزی می

به قدرتهای تکنيکی فيلم ارج نهاد، هم به ترس انسان مدرن و بويژه آمريکاييان و معضل آنها و معضل مهم قرن هم 
توان بکمک اين نقد و درک پيوند حاالت ميان متن و فيلم و موزيک ديد که در  از طرف ديگر می. بيست و يکم پی برد

. همانطور که حمله به عراق شکست خورده است. تخورد و راهی جز ديالوگ نيس نهايت اين نظم بسته شکست می
زيرا موزيک فيلم که يک . شود همانطور که در فيلم و در موزيک فيلم در نهايت به شيوه جالبی اين شکست نشان داده می

موزيک تلفيقی از موزيک مدرن يا صدای زيبای يک هنرمند ايرانيست، در واقع اين جهان ديجيتالی بسته  و خشونت 
شکند و باعث ورود تمنای مدرن و واقعيت فراخ و اشتياقات هزارگستره،   الی بدون احساس را تا حدود زيادی میديجيت

شود  و آن را زنده و  احساس عشق و دلهره انسانی، باعث ورود اشتياقات انسانی به درون اين جهان ديجيتال می
کند و از زيبايی احساس،عشق و زندگی  ريان را بيان میهای تن و جسم  و عشقهای گ اين موزيک  ناله. کند پراحساس می

در فيلم توسط يک موسيقی تلفيقی ) طغيانگری مخفی( گويد و چه زيبا که اين حالت سوبورزيو  و اشتياق سخن می
باری موزيک فيلم  از جهاتی پيروزی اشتياق و تلفيق و ديالوگ و پيروزی زندگی را . شود شرقی ايجاد می/ايرانی/مدرن

گرايان و جهان تلفيقی و چنداليه و غيرمتمرکز ماست و صحنه جدل  باری قرن بيست و يکم، قرن ما جسم. دهد شان مین
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روايتی در همه  خندان ما با اين نگاه مکانيکی و انظباط خشن و از سوی ديگر جدل خندان با هرنوع بنيادگرايی و تک
.  هاست زمينه  

 
:ادبيات  

اما به خاطر . است» روانکاوی هيوالی جذاب، هانيبال در فيلمهايش«يی از بخش دوم مقاله اين مقاله در واقع جز/ 1/2
اهميت موضوع دوباره بازسازی و با نکات کامال جديدی تکميل و تصحيح شده و به عنوان يک مقاله مجزا نيز انتشار 

در . ی نکات تکميلی ديگری نيز هستاز اينرو اين مقاله از بخش اصلی در واقع دو صحفه بيشتر است و دارا. يابد می
دلوزی و / مندان به نقد روانکاوانه و بويژه به موضوعات نقد لکان عين حال خواندن دو مقاله اصلی را به عالقه

.دو لينک اين مقاالت و نيز لينک مقاله ژيژک در زير زده شده است. کنم تشابهات آنها توصيه می/تفاوت  
http://asar.name/2007/08/blog-post_673.html 
http://asar.name/2000/08/blog-post_21.html 

http://www.ham-mihan.org/Released/86-03-17/336.htm 
3 / http://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Said 

4 / http://de.wikipedia.org/wiki/300_(Film) 
5 / http://www.poetrymag.info/chapkhaneh/books/eghva_ghazai.pdf 

6- Zizek. Körperlose Organe.S.19 
77.ص. ترجمه دکتر موللی. پير کلرو_ژان. واژگان لکان/ 7  
لکان/مبانی روانکاوی فرويد. دکتر موللی/ 8  

9- Deleuze-Guattari. Anti Ödipus 
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)1(»ماتريکس« فيلم کاوی ماتريکس روان  
 
 

کاوی انسان را به سان موجودی  هم هنر و هم روان. کاوی پيوندی درونی هست ميان هنر و به ويژه هنر فيلم  و روان
هايش به عشق، جستجوی سعادت و يا به خيانت و جنايت  ا و يا رانشبينند که تحت تاثير تمناه آرزومند و تمناکننده می

کاوی در بيان اين آرزومندی  و نوع  و حالت  آرزومندی بالغانه يا نابالغانه  به ويژه پيوند ميان فيلم و روان. زند دست می
سينما « :گويد ما میشايد به همين دليل نيز ژيژک با طنز خاص خويش در وصف فيلم و سين. بشری  بسيار قوی است

گويد که چگونه تمنا  طلبد، بلکه به او می دهد که می زيرا او به بيننده تمنايی را نمی. ترين شکل از هنر است منحرف
)1(».کند  

 
انداز صاحب نظم  سمبوليک خاص خويش  ای به جهان است و هم اين دريچه و پنجره در واقع يک چشم فيلم  هم دريچه

دهد در اين آينه تمناهای ناآگاهانه خويش  است که به بيننده امکان می» آينه«کاوانه يک  در نگاه روانرو فيلم  ازين. است
انداز فيلم  با تمنا و آرزوهای خويش ارتباط برقرار کند و  خواندن خويش با نگاه فيلم، از چشم» خوان هم«را ببيند و  با 

.گونه ببيند و لمس کند ها را آن آن  
 

در مرحله اول و . مسير تکامل خويش در واقع در زمينه نقد هنر و فيلم از دو مرحله عبور کرده استکاوی در  روان
کالسيک، متن هنری و يا فيلم به عنوان نماد درگيری درونی  هنرمند و يا کارگردان با موضوعات و ساختارهای اديپالی 

هنر و فيلم عالمت بيماری . شود ريسته و بررسی می و نارسيستی خويش و يا در کل  با مباحث اديپالی و نارسيستی نگ
های درونی خويش و   های اديپالی و نارسيستی هنرمند و عرصه تعالی بخشی کمپلکس نيست بلکه  عرصه بيان کمپلکس
است و » متن/هنرمند« در اين نگاه کالسيک فرويدی  موضوع مورد توجه رابطه . در کل انسان به متن هنری است

يک نمونه کالسيک و . پردازد و يا نارسيستی می نوع نگاه هنرمند به مباحث اديپالی  آناليز اساس متن بهکاو بر روان
کار نقد  در اين شاه. است» داستايوسکی و قتل پدر« معروف اين نقد فرويدی، نقد فرويد بر کارهای داستايوسکی به نام 

، به معضل اديپالی نهفته در اين »جنايت و مکافات« ی، مثل کاوی ، فرويد بر اساس آناليز برخی آثار داستايوسک روان
رو به قول او داستايوسکی اسير احساس  ازين. پردازد آثار و ناتوانی به گذار مثبت از گره اديپ در نگاه داستايوسکی می

 بخش فردی خويش، چه های رهايی تواند به تعالی بخشی اين اميال به قدرت ماند و نمی گناه ناشی از ميل قتل پدر باقی می
)2. (زند در زندگی فردی و يا در آثارش، دست يابد و به ناچار به قدرت و خالقيتش ضربه می  

 
کاوی لکان، نوع جديدی از نقد هنری و  های شصت و هفتاد و با رشد نگاه پسامدرنی و به ويژه تحت تاثير روان از سال

نی چون کريستيان متز و به ويژه ژيژک و مدرسه اسلواکی لکان به سپس يک تئوری جديد نقد روانکاوانه فيلم توسط کسا
اش بر برخی آثار ادگار آلن پو، هاملت شکسپير و نيز بر آثار جيمز جويس،  کاوانه لکان در نقدهای روان. آيد وجود می

ه ميان چنين به نقد رابط سازد و هم در واقع نگاهش را متمرکز بر متن  و نوع تبلور آرزومندی در متن می
فرويد در نقدش بر هاملت شکسپير، ناتوانی هاملت را ناشی از گرفتاری شکسپير در . پردازد می» متن/خواننده«

در واقع هاملت ناتوان از کشتن عمو و داداخواهی . داند می» ميل قتل پدر«های اديپالی و ناتوانی از تعالی بخشی  ترس
بوده است و بنابراين عمويش کاری را انجام » ميل قتل پدر«و نيز دارای کند که خود ا پدر است، زيرا ناآگاهانه حس می

اينجا ديگر . دادن آرزومندی است از دست» هاملت«برای لکان اما موضوع متن . خواسته است داده است که او نيز می
ظم سمبوليک و نوع شود بلکه در واقع موضوع لکان اين است که ساختار روانی و ن نويسنده اثر توسط متن آناليز نمی

خواننده متن يا بيننده فيلم در واقع در . را نشان دهد که در متن هنری جاری است و  اساس متن است» غير«رابطه با 
اما متن تنها يک بيان تمنا نيست بلکه اين تمنا دارای يک نظم . بيند متن تبلور و بيان تمناهای ناآگاهانه خويش را می

زمان اين ساختار و نوع  گون خواندن خويش با متن و عالقه به متن، هم اننده از طريق همسمبوليک درونی است که خو
گونه در  اين. دهد شود و حالت خويش  و نگاه خويش را بدين وسيله شکل و سامان می را نيز پذيرا می» غير«رابطه با 

 به »اثر/نويسنده «موضوع نقد از آناليز رابطه کاوی فيلم،  روند گذار از نقد فرويدی به نقد لکانی و به تئوری جديد روان
 کاوی روان نقد توجه مرکز در بيشتر چه هر بيننده يا خواننده و يابد می تکامل و عبور »خواننده/اثر « رابطه آناليز موضوع

 نظم يک ايجاد و بيننده ناآگاهانه تمناهای »آينه« يک به تبديل فيلم  .گيرد می قرار فيلم کاوانه روان نقد جديد تئوری و
 رابطه نوع و فيلم درونی تمنای نظم اين درک پی در کاوانه روان نقد و شود می بيننده به آن انتقال و  فيلم توسط تمنا سمبوليک

)3.(است تمنا با  
 

 و دکن می مطرح را انسان از تمناهايی چه فيلم اين که است اين موضوع چيز هر از قبل رو ازين نيز ماتريکس فيلم نقد در
 من نقد يعنی .دارد ببيننده بر تاثيری چه و  است چگونه فيلم اين در »غير« با رابطه نوع يعنی تمنا، اين با رابطه و  نظم نوع
 .هست نيز خويش ضعف نکات دارای نقدی هر اما .بود خواهد فيلم آناليز جديد تئوری و  ژيژک لکان، نظرات اساس بر
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 نقد« شيوه از يعنی ديگر، نقد شيوه دو از زمان هم من ماتريکس، فيلم به اندازی شمچندچ نگاه يک ايجاد برای رو ازين
 نقد ضعف نکات هم و دهم ارائه ماتريکس فيلم از تر جامع تصويری هم تا کنم می استفاده ،»دلوزی نقد« و  »بينامتنی
 خطای برخی و بپردازم »ماتريکس فيلم بر ژکژي نقد « نقد به  بتوانم اينکه برای ويژه به .کنم بيان را لکانی کاوانه روان
 نقد ويژه به و  را ها روش اين دوی هر من .بروم دلوز فيلم تئوری و  بينامتنی نقد سراغ به بايستی دهم، نشان را ژيژک نقادی
 نقد و  )4( »ايرانيان ما و  ميترا و  مسيح بينامتنی رابطه« موضوع بر اخيرم نقد چون ديگرم کارهای در را دلوزی
 مسير در رو ازين  ).است موجود اثر سايت در من های نوشته آرشيو در .(ام کرده تشريح »ها بره سکوت« دلوزی/لکانی
.پردازم می فيلم دلوزی يا و بينامتنی نقد به مستقيم و  کنم می ای اشاره آن به اختصار به تنها نوشته  

  
 بخش هر در که است ماتريکس فيلم قسمت سه باب در بخشی سه نقد يک اول بخش ذيل مطلب که است اين نهايی ماقبل نکته
 به قادر مقاله اين که کند می مطرح محتوا و سبک در را فراوانی مطالب آنقدر ماتريکس فيلم البته .شود می بررسی فيلم يک
 سمبوليک نظم چگونگی و  ماتريکس فيلم درون در نهفته تمناهای درک مقاله اين موضوع بلکه .نيست مطالب اين همه بيان

 شود معلوم بهتر کاوانه روان نقد انداز چشم از فيلم اين ضعف و قدرت هم تا .است ماتريکس فيلم پشت در نهفته ماتريکس يا 
 فيلم نقد اوليه متن نوشته اين .شود فهميده بهتر مختلف های بخش تفاوت يا  شود؛ درک بهتر نيز فيلم اين موفقيت علل هم و

 ماه چند در گيرد، می قرار بحث مورد فيلم از بيشتری مباحث آن در و است تر گسترده بسيار که نهايی متن .تاس ماتريکس
 بر من نقدهای هم و  فيلم کاوانه روان نقد اصول هم کتاب اين در که شد خواهد منتشر »فيلم کاوی روان« نام به کتابی در آينده
 من از زياد احتمال به نيز ديگر کتبی کتاب، اين از قبل البته .شوند می حمطر و تشريح خارجی و ايرانی های فيلم برخی
 با که است آن از عبور برای هايی راه و ايرانی سنت/مدرنيت بحران چندجانبه دياگنوستيک يک آن اولين .شود می منتشر
.شد خواهد چاپ و اديت زودی به »زمينی عارفان رقص تا مدرنيت بحران از « عنوان  

 
 و سبک در و فيلم در »غير با رابطه نوع و فيلم درونی ماتريکس« به شدن نزديک نقد اين خواست که است اين نهايی نکته

 بلکه .نيست ماتريکس اين کامل درک معنای به فيلم درونی ماتريکس به نزديکی اين که داند می  زمان هم اما محتواست،
 به .است آن به متفاوت نگاهی و نو اندازی چشم ايجاد و ماتريکس ناي به  دريدايی معنای در تقريبی شدن نزديک موضوع

 هم.يابد نمی پايان هيچگاه نوشتن نقد و نوشتن که داند می و  است واقف خويش انداز چشم محدوديت به کاوانه روان نقد ويژه
 درک در کاوی روان ناتوانی به جويس از »ها فينگان بيداری « کتاب بر نقدش در لکان هم و داستايوسکی بر نقدش در فرويد
 نگاه در حتی  .کنند می اشاره متن از متفاوت تفاسير ايجاد  امکان و انسان چنداليگی به شعری، يا و هنری خالقيت علت
 اين من .است زندگی معمای نماد که است تفسير غيرقابل بخش يک دارای جويس متون مانند  هنری متن هر لکان

  .کرد خواهم باز لکان و فرويد نگاه از »خالقيت کاوی روان « باب در ديگر بحثی در را مهم موضوعات
 

چيست؟ ماتريکس  
 

 ساز پروگرام يک درباره فيلم موضوع .نيست فيلم کامل تشريح به نيازی رو ازين و اند ديده ها خيلی را ماتريکس فيلم
 اين را نئو ذهن .کند می هک را ها سيستم »نئو« ارمستع اسم به فراغتش اوقات در که است آندرتون آقای نام به کامپيوتر
 به »مورفئوس« رهبری به سايبر تروريستی گروه يک توسط او .چيست ماتريکس که است کرده مشغول خويش به سوال
 و ويرتوال زندگی« يک جز چيزی است، پنداشته می خويش واقعی زندگی او واقع در آنچه که يابد می دست شناخت اين

 جنگ ها ماشين و ها انسان ميان زمانی در که برد می پی نئو .است بوده ماتريکس اسير  او و است نبوده شبي »خيالی
 اما .بمانند انرژی بدون ها ماشين تا اند کرده تار و تيره را آسمان  ها ماشين شکست برای ها انسان  و است گرفته صورت
 خويش مزارع در را ها انسان ها آن رو ازين .است انسان مجس آن و اند يافته انرژی کسب برای نو راهی ها ماشين
 ها آن به بدروغ که اند کرده وصل ويرتوئل پروگرام يک به را ها آن خويش، »های باطری« اين حفظ برای و  پرورانند می

 اسارت بند از را ها انسان که است اين  سايبری مقاومت گروه اين کار .خواهند می که دهد می نشان را واقعيتی و زندگی
 که است ماتريکس اين در »امنيتی ماموران« دارای سيستم اما .سازند گسترده را مقاومت و  سازند رها ماتريکس و ماشين
 در کسی وقتی و کند زندگی تواند نمی روح بدون جسم زيرا  .است ماتريکس در هاکرها کشتن ها آن کار و هستند قوی بسيار

 دستگيری پی در »ها ماشين های نگهبان« نيز ماتريکس بيرون در که طور همان .شود نمی داربي ديگر  شود کشته ماتريکس
 او   که است »ناجی« همان نئو که دارد باور مورفئوس .هستند ها آن های سفينه کردن داغان و آنها شهر و مقاومت نيروی
 به نئو جان نجات برای را  خود نيز خاطر بدين شود می حاضر و بيابد را او »گو پيش يا اوراکل «گويی پيش به بنا است قرار
 پی )مقاومت نيروی زندگی محل (صيون شهر محل به مورفئوس شکنجه با خواهند می ماموران .بياندازد ماموران دام

 که ستا گفته او به اوراکل و شود می او عشق بعدا که زنی (ترينتی کمک با باشد، ناجی که ندارد باور که آن با نئو .ببرند
  خويش به او  نهايی درگيری اين طی در .شود می درگير ماموران با و پردازد می مورفئوس نجات به )شود می ناجی عاشق

 و شود چيره ماموران بر و  دهد تغيير و ببينيد را ماتريکس اش تازه قدرت با تواند می و آورد می ايمان خويش بودن ناجی و
 جنبش جديد دور و آيد می بدست پيروزی اين با اول بخش پايان .کند منفجر درون از را »اسميت« بنام ماموران از يکی حتی

شود می شروع نئو کمک به ماتريکس  و خطرناک های ماشين عليه بر مقاومت   
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» تور اطالعاتی«اما در بحث ما معنای ماتريکس به عنوان يک . رای معانی فراوانی در علوم مختلف استماتريکس دا
دهد و شخصيت و فرديت ما را  اين شبکه و تور اطالعاتی در واقع دنيا و واقعيت ما را شکل می. مورد نظر است

.  واقع توليد يک ديسکورس و گفتمان استکاوی لکان در انسان در معنای پسامدرنی و نيز در معنای روان. سازد می
البته ديسکورس در معنای فوکويی و در معنای لکانی با يکديگر . انسان خارج از ديسکورس و يا گفتمان وجود ندارد

کاوی  در روان. آيد هايی دارند، اما نقطه مشترک اين است که انسان و جهانش بر بستر اين ديسکورس به وجود می تفاوت
شود که  است که ايجادگر فرديت، قانون و تمنای بشری است و باعث می» نام پدر«ديسکورس ، ديسکورس لکان اين 

ديسکورس در واقع ماتريکسی است که شخصيت و جهان سمبوليک انسان را . بشر موجودی فانی و قابل تحول گردد
» غير«کاوی انسان تمنای  در معنای روان. دگويد که او کيست و چگونه ببيند و يا چگونه تمنا کن دهد و به او می شکل می

کند که در واقع تمنای اين ديسکورس و گفتمان  يعنی انسان در خويش تمناها و آرزوهايی را حمل و لمس می. است
ديسکورس مدرن و ديسکورس سنتی دو نمونه از اين . فرهنگی و تمنا و آرزومندی اين ماتريکس و نياکان ماست

را توليد و » غير«ی هستند که در خويش انسان مدرن و سنتی و روابط مدرن يا سنتی با ماتريکس و بستر فرهنگ
. کنند بازتوليد می  

 
خواه موضوع نقد و آناليز، . است» غير«کاوی موضوع اساسی بررسی چگونگی نوع رابطه فرد با  بنابراين در روان

» غير کوچک«کاوی به آن  ی باشد که در روانچگونگی رابطه فرد بيمار يا قهرمان متن با معشوق يا رقيب واقع
باشد که نمادش اخالق، قانون، ديسکورس يک جامعه » غير بزرگ«خواه موضوع نقد و آناليز نوع رابط با . گويند می
شود،  سخن گفته می» ماتريکس«گوييم  و يا وقتی در فيلم ماتريکس از  رو وقتی ما از ديسکورس يا قانون می ازين. است

بندد و آرزوها و  و نظم سمبوليکی است که در زبان و قانون و فرهنگ يک جامعه نقش می»  غير بزرگ«مين منظور ه
غير «زيرا اين . کند هايش را انسان به سان آرزو و تمنای فردی، به سان هراس و تناقض فردی حس و لمس می هراس
وق و يا در رابطه با فرهنگ و زبان خويش، چه در رابطه فردی با معش. است» غير«هويت اوست و او تمنای » بزرگ

، اين معشوق و يا »غير«خواهد بداند که اين  دارد و هم می» غير«در هر دو رابطه او هم عالقه و هراس نسبت به اين 
، حرکت و رفتار خويش را »غير«انديشند و بر اساس برداشتش از خواست و نگاه اين  خدا و يا خانواده درباره او چه می

 . است» غير«کند و هر عمل و حرکتش بر اساس نوع رابطه با  به زبان ساده خويش را جمع و جور می. دهد ن میساما
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يا . نگرد گونه نيز به خويش می بنگرد، همان» غير«يک رابطه ديالکتيکی است و هرگونه به » غير«رابطه ميان فرد و 
خواه  يا اخالق و قانون جامعه تماميت» غير بزرگ«وقتی . ردنگ به او بنگرد، او نيز اينگونه به غير می» غير«هرگونه 

وقتی چنين .  ای ديگر خودمدار و خداست خواه است و يا بنده و يا لحظه ای نيز تماميت و استبدادی باشد، فرد چنين جامعه
وان مرد زمان خويش را به عن ، يعنی به معشوقش و زن، يک نگاه سنتی است، هم»غير کوچک«مرد سنتی نگاهش به 

 .کنند در يک رابطه ديالکتيکی با يکديگر قرار دارند و يکديگر را بازتوليد می» غير«زيرا فرد و . کند سنتی بازتوليد می
و ديسکورس فرهنگی خويش، مانند جستجوی عشق و » غير بزرگ«رو يکايک ما در خويش تمنا و معضالت   ازين

و اين بستر » غير«تمنای ما تمنای .  گويی به اين بحران را داريم خسنت، را داراييم  و نياز به پاس/بحران مدرنيت
فرهنگی است و سرنوشت يکايک ما در اين است که به سرنوشت فردی خويش آری گوييم و روايت فردی خويش را از 

.اين بحران و راه عبور فردی  خويش از اين بحران را بيافرينيم و به تحول ديسکورس و خويش کمک کنيم  
 

، با تمنای خويش و با هويت خويش، با »غير«نوع رابطه با . تفاوت ميان انسان سالم و بالغ در نوع رابطه است  
. باشد» واقع«يا » سمبوليک«، »نارسيستی يا خيالی«تواند به سه شکل  خواست قانون و ديسکورس فرهنگی خويش، می

انسانی موجودی چنداليه  است . تر باشد  و يا نابالغتر اط بالغتواند در يک ارتب البته هر انسانی دارای سه حالت است و می
با اين حال موضوع بلوغ و فرديت عبور از ارتباط . و اين سه بخش به هم احتياج دارند و بدون هم ممکن نيستند

ط سمبوليک و يابی به حالت ارتبا و دست» غير«متنفرانه، يا  گذار از شکل ارتباط هراسناک واقع با /نارسيستی شيفتگانه
و نظم سمبوليک فرهنگی و زبانی خويش را » غير«های  يعنی او خواست. انسان تمنای غير است. است» غير«تثليثی با 

و نظم » غير بزرگ«برای مثال در حالت نارسيستی ارتباط  يک ايرانی با . تواند درک يا پاسخ گويد به سه شکل می
کند که هنر نزد ايرانيان است و بس؛ يا از آن متنفر است و  ت و خيال میاس» غير بزرگ«فرهنگش، او يا شيفته سنت و 
ايرانی، آن گاه چنين فردی در » غير بزرگ«در حالت واقع يا کابوسانه ارتباط با . داند او را باعث بدبختی خويش می
های  خواستو هويت خويش است که به شکل رانشی برای ارضای » غير بزرگ«واقع چنان اسير نگاه کابوسانه 

های  قتل. بزرگ و کوچک است» غير«زند  و يا اسير تمتع ارتباط کابوسانه با  ماتريکس خويش دست به جنايت می
در حالت ارتباط سمبوليک، فرد با يک فاصله . ديد» غير«ای از اين ارتباط کابوسانه با  توان نمونه دگرانديش را می

شود و به يک کثرت در  گيرد و او را در خود پذيرا می منای خويش ارتباط میو  با هويت يا ت» غير«نقادانه و تثليثی با 
سازد بلکه نوع ساختار تمنا را به او نشان  تنها تمنای انسان و فرد را نمی» غير«اما . شود وحدت قابل تحول تبديل می

متنفرانه باشد آن گاه اين /هيعنی وقتی يک ديسکورس فرهنگی بيشتر گرفتار يک نوع روايت نارسيستی شيفتگان. دهد می
به قول لکان از اين اشکال مختلف رابطه در واقع چهار . دهد ای را انتقال می ديسکورس به افرادش نيز چنين نوع رابطه

کاوانه را در  ای،هيستريک، دانشگاهی و روان برده/آيد که من اين چهار ديسکورس آقا  ديسکورس و گفتمان به وجود می
). 9(ام  برای خواننده تشريح کرده» 300فيلم «نقدم بر   

 
يک ذات » غير«در حالت بالغانه هم فرد و هم . بايستی توجه کرد که رابطه فرد با غير يک رابطه ديالکتيکی است

غير «زمان نيز  اينگونه با رشد فرديت در يک جامعه، هم. مشخص ندارند و يک روايت مرزدار و قابل تحول هستند
نيز فانی و مرزدار » غير کوچک«شوند و هم تمنای به معشوق يا به  اخالق فانی و مرزدار میيا قانون و » بزرگ
در ديسکورسی مانند . زيرا ميان فرديت، قانون و تمنای سمبوليک و ديالوگ انسانی پيوند تنگاتنگ است. شود می

طور عمده نارسيستی يک رابطه به » غير با فرد«و » فرد با غير«ديسکورس ايرانی که نوع رابطه ميان 
گردد  اخالق مقدس می. شود خواه و ديکتاتور می تماميت» غير«کند و   فرديت رشد نمیرو متنفرانه است، از آن/شيفتگانه

يابند و  و به ناچار تمناهای بشری او نيز به اروتيسم و عشق مدرن و  يا تمنای بالغانه مرزدار و قانونمند رشد نمی
که پذيرفته و زيبا و  شوند؛ به جای آن يا اين تمناها توسط اخالق و غيربزرگ سرکوب می.  ستندمرز ه خواه يا بی تماميت

جامعه ما يا خجالتی » غير«انسان جامعه ما و . شوند مرز تبديل می مرزدار شوند؛ يا به اشتياق و وسوسه ضد اخالق و بی
تمنای مرزدار و قابل تحول و ناتوان از ايجاد روايات يابی به فرديت و قانون و  مرز است و ناتوان از دست است و يا بی

.کند  رو نيز خالقيت رشد کافی نمی ازين. فردی و سمبوليک از هويت مشترک و از واقعيت است  
 

در فيلم ماتريکس چيست و فيلم ماتريکس چه نوع » غير«حال بر اساس اين توضيحات بايستی ديد که نوع رابطه با 
گويد، چه  کند و به او می کند و يا چه نوع تمناهای ناآگاهانه ببيننده را ارضا می به خواننده القاء میرا » غير«ای با  رابطه

زيرا مشخص است که منظور از . يعنی با ديسکورس و ماتريکس فرهنگی خويش ايجاد کند» غير بزرگ«رابطه ای با 
آيا . کنيم سکورس است که ما در آن زندگی میو نظم سمبوليک هر دي» غير بزرگ«ماتريکس در  فيلم، در واقع همان 

زيرا مشکل . ها تبلور حالت و رابطه نابالغانه يک انسان پارانوييد است؟ بد در فيلم ميان ماتريکس و انسان/جنگ خوب
کند در پشت ماتريکس و سيستم يک نيروی بد و يا نگاه خطرناک قرار دارد و  انسان پارانوييد اين است که خيال می

آنچه که . است» نام پدر«يا با قانون و » غير«يند که مشکل او ناتوانی از رابطه پارادوکس اعتمادکننده و نقادانه با ب نمی
آيا . و پدر خيالی تبديل شده است» غير«ترسد در واقع خشم خويش برای نفی پدر است که به نگاه خشماگين  او از آن می

ر قوانين فيزيکی و پريدن و تغيير ماتريکس، به معنای رابطه خيالی يک توانايی نئو و ديگر اعضای گروه در چيرگی ب
های  مرزانه از فانتزی تواند بدون تن دادن به قانون و بدون ديالوگ با معشوق، بی کند می منحرف جنسی است که خيال می
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که فيلم ماتريکس آيا ايجاد يک جهان خارج از ماتريکس و شهر صيون به معنای آن است . جنسی خويش لذت ببرد؟
وار به بيننده القاء کند که جهان ورای ماتريکس و نظم سمبوليک و عاری از قانون وجود دارد و تمنای  خواهد توهم می

دهد به نگاهی نو  که فيلم ماتريکس به ببيننده امکان می يا آن. ناآگاهانه بيننده به دنبال بهشت گمشده خيالی را ارضاء کند؟
آميختگی درون و برون، يا به  ثی مثل رابطه با غير، رابطه انسان با ماشين و ماشين با انسان و درهمو سمبوليک به مباح

شوند فيلمی بيافريند که هم  يا کارگردانان فيلم قادر می. دست يابد؟» ماشينی شدن انسان و انسانی شدن ماشين«قول دلوز 
فو و اکشن را به شيوه نويی  های کونگ فيکشن و يا به فيلم/اينستمناهای سمبوليک و خيالی و هم عالقه ببيننده به فيلم س

برای جواب دادن به اين سواالت بايستی ابتدا . آفريند؟ زمان فلسفه و جهان چنداليه خاص خويش را می  و همکند ارضا می
و سپس هر چه بپردازيم » فلسفه ماتريکس: دو سمت و سوی انحراف جنسی« بر ماتريکس به نام » نقد ژيژک«به نقد 

.بيشتر به عمق فيلم و چنداليگی فيلم نگاهی بياندازيم تا گام به گام به ماتريکس درونی اثر نزديک شويم   
 

»نقد ژيژک بر ماتريکس«نقد   
 

زيد و اين نظم و  است و تبلور نظم سمبوليکی است که انسان در آن می» غير بزرگ«از نگاه ژيژک ماتريکس همان 
اش نباشد و تحت تاثير  شود که ثمرات اعمال او در کنترل شخصی آفريند بلکه باعث می نای او را میديسکورس نه تنها تم
رو برای ژيژک ايجاد يک جهان ورای ماتريکس در واقع اولين تبلور خطای فيلم ماتريکس و  ازين. نظم ديسکورس باشد

واقعيت خارج از .  ماتريکس وجود نداردزيرا انسان خارج از ديسکورس و. نماد حالت پارانوييد درون فيلم است
بنابراين نيز ما . است» وار هيچی کابوس«مرز ماتريکس و واقعيت ما در واقع جهان رئال يا . ماتريکس وجود ندارد

ها با رهايی از يک نظم سمبوليک و ديسکورس، به واقعيت عينی، به حقيقت عينی ورای ديسکورس دست  انسان
هيچی «شويم که بدور يک  سکورس و ماتريکسی نو، وارد روايتی نو و سمبوليک از واقعيت میيابيم، بلکه وارد دي نمی

. شود که ما مرتب رواياتی نو و فانی از واقعيت و حقيقت، ماتريکسی نو بيافرينيم شود و باعث می ساخته می» محوری
يک نگاه پارانوييد است که هميشه های خطرناک ايجادگر ماتريکس در واقع تبلوری از  گونه نيز وجود ماشين همين

بيند که اين ديسکورس و نظم  کند در پشت نظم سمبوليک و قانون، نگاه يک پدر خطرناک نهفته است و نمی احساس می
)5.(های او و قانون يا به فرديت خويش دهيم طلبد، تن به خواسته کند و از ما می سمبوليک است که مرتب به ما نگاه می  

 
م از نگاه ژيژک اين است که فيلم با ايجاد يک ناجی و قهرمان در واقع تمنای بيننده بدنبال يک پيروزی مشکل ديگر فيل

تواند کارهايی انجام دهد و بر قوانين و مرزهايی چيره  زيرا اين ناجی می. کند خيالی بر مشکالت زندگی را ارضا می
تريکس به نگاه ژيژک تبلور حالت و رابطه منحرف جنسی با رو در نهايت فلسفه فيلم ما ازين. توانند ها نمی شود که آن

فيلم ماتريکس،  به مانند رابطه منحرف جنسی با . کند را به بيننده القا می» غير« نابالغانه با  است و چنين رابطه» غير«
ينش را سازد که مرزها و قوان» زندگی ويرتوال و  روحی« خواهد زندگی و واقعيت را تبديل به يک  ، می»غير«
از طرف ديگر  فيلم ماتريکس، به مانند منحرف جنسی، بدنبال . مرز دست يافت توان به راحتی شکاند و به تمتع بی می

طور که منحرف جنسی   همان. های  درونی خويش  است  تبديل کردن  بيننده خويش  به يک ابزار پاسيو تمتع و خواست
واهد هر دردی را تحمل خ  وار می کند و  توهم پدر جبار درون تبديل میمرز  جسم خويش و ديگری را به ابزار تمتع بی

که مرز و قانونی، يا محدوديت فيزيکی مانع  بدون  آن. های ساديستی درونش تبديل شود کند و يا به ابزار اجرای فانتزی
)6(.اين تمتع گردد و  بدون آنکه نيازی به مسئوليت فردی و تن دادن به ديالوگ و قانون باشد  

 
های مختلفی از متون فلسفی تا  مشکل نقد ژيژک در اين است که متوجه اين مطلب نيست که فيلم ماتريکس در خويش اليه

کند که از بسياری  زمان رابطه نويی در ميان اين متون ايجاد می فيکشن و اکشن را جمع کرده است و هم/فيلم ساينس
های  رو نيز بيننده ماتريکس در عين لذت بردن از اليه ازين. ون استجهات نو و ورای نگاه معمولی نهفته در اين مت

مشکل ژيژک . اندازد شود که ذهن او را بکار می های نويی و سواالت نويی روبرو می مختلف فيلم مرتب با متون و نگاه
کاوی نهفته در  ای اينکه روانپردازد، به ج کاوانه فيلم می کاوانه است که به قول دلوز به نقد روان در واقع مشکل نقد روان

های  کاوانه دارای قدرت طبيعی است که نقد روان. فيلم، فلسفه نهفته در فيلم و در سبک و محتوای متن و فيلم را درک کند
کاوانه از ديدن متن هنری و فيلم به سان يک ماشين توليد تمنا که مرتب تمناهای نويی  اما ناتوانی نقد روان. فراوان است

شود که به خوبی نتواند  کنند، سبب می ريند و اين تمناهای مختلف در شکل و در محتوا همديگر را تکميل يا نقص میآف می
کاوی بايستی از اشکال ديگر نقد  رو نيز برای تکميل نقد روان ازين. چنداليگی فيلم را درک و در نقد خويش جذب کند

. مان تفاوت و مرزهای اين نقدهای مختلف را شناختز مانند نقد بينامتنی يا دلوزی استفاده کرد و هم  
 

گويد، اما اين به معنای  برای مثال درست است که در فيلم از دو جهان ماتريکس و واقعيت بيرون ماتريکس سخن  می
زيرا جدل ميان اين دو در جهان بيرون از . و نگاه پارانوييد و خيالی به نظم سمبوليک نيست» غير بزرگ«نفی 

در واقع فيلم . ها هستيم آميزی هر چه بيشتر اين جهان های بعدی فيلم شاهد در يابد و در بخش س نيز ادامه میماتريک
ماتريکس به شيوه سمبوليک، تمناهای پارانوييد تماشاچی از خطر تکنولوژی و پايان جهان را با ميل استقالل فردی و 

وار  هانه بشری مثل هراس و تمتع ناشی از حالت اختاپوسهای ناآگا ، با کابوس»غير«ميل ايجاد يک رابطه نو با 
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واقع به وجود /خيالی/آميزد و فيلمی چنداليه، ترکيبی و در راستای نگاه ژيژک، سمبوليک می درهم»  نگهبانان سيستم«
ن از فيلم های فراوا چنداليگی فيلم نيز باعث ايجاد تفسير. است» غير«اساس رابطه اما يک رابطه سمبوليک با . آورد می

طور توانايی چيرگی بر قوانين فيزيکی در ماتريکس به معنای ايجاد يک رابطه خيالی منحرف جنسی با  همين. شده است
تنها يک تبلور تمنای » ناجی«تواند کشته شود و هم شخص ناجی و متن زيرا هم هر فرد در ماتريکس می.نيست » غير«

بلکه در درون اين . مرزی نيست انون و بازگشت به بهشت اوليه بيگناهی و بیها بدنبال چيرگی بر هر نظم و ق خيالی توده
روابط ميان ناجی و ديگران و ميان ناجی و ماتريکس نيز  ماتريکس و نظمی وجود دارد که موضوع قسمت دوم فيلم 

کند اما سپس   میبيند فيلم ماتريکس مرتب از متونی و  تمناهايی آشنا شروع مشکل نقد ژيژک اين است که نمی. است
دهد و ميان سبک و متن فيلم مرتب يک بازی متقابل ساختن متون و تمناهای نو و روابط سمبوليک نو با  تغيير مسير می

های بعدی ماتريکس پی خواهيم برد که جهان بيرون از  گويی ژيژک که در بخش رو نيز پيش ازين. وجود دارد» غير«
زيرا ادامه فيلم کامال متفاوت . رود  يک جهان ويرتوال ديگر است، به خطا میماتريکس نيز خود يک ماتريکس ديگر و

.از اين رو برای نزديک شدن به ماتريکس درونی فيلم ماتريکس بايستی به سراغ نقد بينامتنی و دلوزی رويم.  است  
 

 نقد بينامتنی فيلم ماتريکس
 

متنی است که در  در واقع يک متن بينامتنی يا فزون) يا واشووسکی(فيلم ماتريکس به کارگردانی برادران واخوفسکی
مدرن مانند  بوديسم تا نظرات پست و ذن» غار افالطون«از متون فلسفی مانند . گيرد خويش متون فراوان را دربر می

های  شکند و در بخ با آنکه ژان بودريار از فيلم ماتريکس انتقاد می. نظرات ژان بودريار درباره جهان ويرتوئل و رئال
متن، دارای  همچنين ماتريکس به عنوان يک پيش. پردازم بعدی به نقد انتقاد او و نکات درست و يا خطای نگاهش می

يا . و غيره است» شهر تاريک«، »کالغ « های فرانک ميلر،  يا فيلم» من بت«متون زيرين فراوانی مثل سناريوی 
طور فيلم  همين) 7.(متن در فيلم ماتريکس بازيافت توان به سان پس فو را می های فراوان ساينس فيکشن و يا کونگ فيلم

. دهد ها و يا در انجيل را مورد استفاده قرار می های انسان بد و تصاوير کهن نهفته در اسطوره/ ماتريکس نبرد بين خوب
گيرد و  عنی او شکل را میي. متن بيشتر به شيوه تقليد است متن و پس قدرت ماتريکس اما در اين است که رابطه ميان پيش

آورد و  ، نبرد نيک و بد، فيلم ساينس فيکشن و غيره تحول معنايی بوجود می»ناجی«سپس در مفاهيم و متونی مثل مفهوم 
ازين رو فيلم حالت چنداليه، جادويی ، جذاب و . زند کند و به ساختارشکنی دست می مباحثی نو را مطرح می

اما فيلم . شود بخش اول فيلم  حالت جادويی و جذابی دارد که باعث فروش فراوان فيلم میبه ويژه . ای دارد کنجکاوکننده
کند که برای درک آن بايستی به سراغ يک تکنيک  عمال کار ديگری نيز با اين متون زيرين و در کل با نگاه تماشاچی می

.مهم فيلم و نقد دلوزی آن رويم  
 
 

 نقد دلوزی فيلم ماتريکس
 

های فراوان ديگری بعدها مورد استفاده قرار  است که توسط فيلم» تايم-بالت« فيلم ماتريکس، تکنيک يک تکنيک مهم
اش در صحنه زيرين از فيلم ماتريکس است، در لحظه جهش ترينتی و لگد زدن به  در اين تکنيک که يک نمونه. گيرد می

ربين تقريبا صدو هشتاد درجه بدور صحنه تاب شود اما دو ايستد و ساکن می مامور پليس، ناگهان صحنه از حرکت می
يا در صحنه . شود انداز صحنه جاری می وسيله با وجود سکون مکان، حرکت در زمان فيلم و در چشم خورد و بدين می

کند که نئو  شده، عمال ببيننده احساس می ديگری، با وجود حرکت اسلوموشن و آهسته نئو و تيرهای به سوی او شليک
به کمک اين تکنيک، در واقع در معنای پسامدرنی و . کنند حرکت کرده است که تيرها به او اصابت نمیچنان سريع 

مرتب در درون سکون در حال صورت » شدن«شود و  شود و مکان تبديل به زمان می دريدايی، زمان به مکان تبديل می
.گرفتن است  
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»Bullet-time« im Einsatz: Trinity kämpft sich ihren Weg frei 
 

، اين صحنه در معنای دلوزی يک )8(اما به قول يک نقد دلوزی توسط آدام روبرت  از فيلم و از اين صحنه در اينترنت
اندازهايی نو  نو و درهايی نو، چشم» هايی شکاف«در خويش به کمک اين تکنيک زمان  در فيلم است و هم» لحظه ويژه«

زيرا اين تکنيک با شکاندن روند عادی . سازی سينما است کند که برای دلوز نماد قدرت سينما و نماد فلسفه ايجاد می
دهد به  ننده امکان میيابد و به بي دست می» تصوير زمان«، در واقع به يک »تصوير حرکت«حرکت فيلم و  شکاندن 

تواند  اکنون بيننده می. انداز تازه ای از روايت واقعيت و روايت مکان و زمان دست يابد کمک نگاه فيلم به واقعيت و چشم
بر اساس اين نگاه دلوزی در واقع . های ديگری به فيلم بيافزايد های ايجاد شده، روايات خويش و نگاه در اين شکاف

های  در اين است که او مرتب در متون زيرين فلسفی، ساينس فيکشن، اکشن خويش، درها و راهقدرت فيلم ماتريکس 
فيلم ماتريکس يک فيلم . آفريند های نويی و تمناهای نو می کند و مرتب تفاوت سازی ايجاد می جديدی برای روايت و فلسفه

گشايد و رواياتی نو را، تمناهايی نو  يکشن میف-زمان دری نو  و جهانی نو به سينمای ساينس فيکشن است اما هم/ساينس
فو ايجاد  فويی نيز هست اما معانی نو برای متن فيلم اکشن و کونگ اين فيلم يک فيلم اکشن و کونگ. کند را ايجاد می

 .کند و مرتب در پيوند درونی متن فيلم و سبک فيلم ما  شاهد ايجاد يک ساختارشکنی نو و ايجاد رواياتی نو هستيم می
بايستی تن به فيلم و تاثير او به خويش دهيم و او را در » ماتريکس«رو نيز برای درک فلسفه و ماتريکس فيلم  ازين

. کليتش لمس کنيم  
 

 قاشقی در ميان نيست
   

شود تا او بداند که ماتريکس يک جهان ساختگی و ويرتوئل است و قابل تغيير  اين جمله توسط کودکی به نئو گفته می
اما چنين معنايی را به باور . خواهد بگويد که هيچ واقعيتی وجود ندارد توان از اين جمله چنين فهميد که فيلم می یم. است

کند زيرا واقعيتی ورای ماتريکس در فيلم نيز وجود دارد و هم مرگ و درد درون  ای از اين فيلم درک می من کمتر بيننده
يابی به فرديت و استقالل فردی   فيلم اول ماتريکس در واقع پروسه دستماتريکس نهفته در پشت. ماتريکس واقعی است 

موضوع در واقع اين است که فيلم به اشکال مختلف روند .است» غير«و به يک رابطه نو و سمبوليک تثليثی با 
است که فيلم اين طبيعی . دهد يابی به استقالل درونی و ايجاد يک رابطه با فاصله و تثليثی و بلوغی نو را نشان می دست

کند، زيرا بهرحال يک فيلم هاليوودی و  بد با موضوعات ديگر همراه می/آميختگی نبرد خوب موضوع را همراه با درهم
کند و معانی نو وارد اين  گونه حفظ می های معمولی و از نگاه اين برای مصرف عموم است، اما فاصله درونيش را با فيلم

و به سيستم هستيم و سپس » ناف مادری«دای  فيلم ما شاهد يک وابستگی عميق کودکانه به در ابت. کند  متون و نگاه می
رابطه افراد اسير ماتريکس يک . شويم می» پروسه بريدن ناف و روند استقالل درونی از سيستم و ديسکورس« شاهد 

توانند با فاصله  ستم هستند و نمیرو به حالت پاسيو اسير و مسحور سي ازين. متنفرانه نارسيستی است/رابطه شيفتگانه
تثليثی به شناخت بهتر واقعيت و وضعيت خويش دست يابند و به ساختار قدرت ماتريکس و نظم سمبوليک خويش پی 

، شک کردن و رشد فرديت است که نئو هر چه بيشتر به فاصله نقادانه خويش با »بينا شدن«در اين روند و پروسه . ببرند
يعنی به نظم درونی . شود ماتريکس نهفته در پشت ماتريکس را ببينيد  و سرانجام قادر میيابد ديسکورس دست می

جهت نيز بينا شود و قادر شود اکنون در ماتريکس و  ديسکورس  و ساختار قدرت در ديسکورس شناخت يابد و بدين
نئو با ايجاد فاصله تثليثی، به در اين معنا . چيره شود» ماموران حافظ ماتريکس«ديسکورس تحول به وجود آورد و بر 

شود و با روايت  روايت از ماتريکس چيره می يابد و بر کالن فرديت خويش و توانايی تاثيرگذاری فردی خويش دست می
برد بلکه به تحول در  وار ماتريکس را از بين نمی او توهم. گردد فردی خويش قادر به تحول در ماتريکس و سيستم می
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شود  شکند و قادر می را می» غير«او سناريوی عمومی و نارسيستی ارتباط با . زند ست میماتريکس و سيستم د
که رابطه جنگ نيک وبد  با اين. بخشد سناريويی نو و روايتی نو از ماتريکس بيافريند که به او قدرت و سعادتی نو می

يابد، اما اين قسمت اول فيلم است و   نمی ماند و هنوز نئو به رابطه پارادوکس اعتماد و نقد با ماتريکس دست باقی می
نکته . در فيلم بر خالف نگاه ژيژک يک رابطه سمبوليک و تثليثی است» غير«رو نوع رابطه با  ازين.  ماجرا ادامه دارد

اش و اعتراف ترينيتی به عشقش به او  جالب ديگر اين است که  بيداری نهايی نئو در واقع در پيوند با بوسه عشق تازه
شود، اينجا نيز نئو با بوسه  شده با بوسه پرنس از طلسم خواب بيدار می طور که پرنسس طلسم همان. گيرد ورت میص

شود، به اين رابطه نارسيستی مسحورانه نه می گويد و  عشق ترينيتی از خواب مرگ و سناريوی نارسيستی بيدار می
ادر به روايت فردی خويش از ماتريکس و تحول در شود ماتريکس نهفته در پشت ماتريکس را ببيند و ق قادر می

فيلم ماتريکس به بيننده اجازه . رو عشق انسانی علت ديگر اين بيداری و خرد و قدرت نو است ازين.. ماتريکس گردد
اگر . تواند رواياتی نو از جهانش و واقعيتش بيافريند دهد با کمی فاصله از جهانش به آن بنگرد و حس کند که می می
گاه چيرگی نئو بر  تريکس را به معنای جهان درونی انسان و شهر صيون را به سان جهان برونی انسان بنگريم، آنما

يابی به قدرت فردی و طغيان و  ماتريکس و  قدرت تحول در آن به معنای عبور از هزار داالن اخالقيات درون و دست
گاه که بتواند از  تا آن. کند شود و تغيير ايجاد می  شير تبديل میاينجا شتر بارکش به. گفتن  و ايجاد يک روايت نو است نه

ای نو با غير و روايتی نو از جهان بشری و ارتباط  شير به کودک خودچرخنده تبديل شود و جهانی نو بيافريند و رابطه
شود تا در روند  انش چيره میابتدا به قول نيچه او بر اهريمن. ، چه با ديسکورس و يا با ماشين بيابد»غير«ميان انسان با 

.های خويش تبديل سازد بعدی اهريمنانش را به فرشتگان و قدرت  
 

و » ماشين و ماتريکس«و پدر يعنی » اوراکل« از طرف ديگر  فيلم متون ديگری چون جدل اديپالی ميان مادر يعنی 
گونه در فيلم نبرد نيک و بد به  ينهم. فرزند يعنی نئو و ديگران را نيز دربر دارد که موضوع بحث بخش بعدی است

مرز  گيرد و يا به شيوه مدرن نبرد ميان قهرمان طرفدار قانون و ضدقهرمان بی شری صورت نمی/شيوه نبرد سنتی خير
بلکه فيلم در عين اينکه اين متون را به سان متون زيرين در خويش دارد اما راهی ديگر . گيرد و ديکتاتور صورت نمی

آيد که جهان و نظم سمبوليک و  بيننده فيلم ماتريکس با اين احساس بيرون نمی. های بعدی است ع بخشرود که موضو می
بلکه در عين اينکه از قدرت چندگانه و حالت . يک خيال ويرتوآل و توهم قابل چيرگی است» غير بزرگ«يا 

ای بينايی و  توانايی تغيير زندگی و يابد که بر رمان به اين احساس دست  می فلسفی فيلم لذت برده است، هم/جادويی
زيرا هر واقعيتی  و نظمی در نهايت يک روايت سمبوليک . واقعيت، توانايی ديدن بافاصله و تثليثی واقعيت الزم است

از طرف ديگر با سواالت فراوانی در باب زندگی و ماتريکس واقعيت، در باب رابطه ميان ماشين و . قابل تحول است
شود و کنجکاو  های خويش از آينده تکنولوژی و نيز  با تمناهای خويش در پی عشق روبرو می هراسانسان، در باب 

اندازی نو ايجاد  کند که ماتريکس مرتب راهی و چشم زيرا احساس می. کشد شود که ببيند ادامه ماجرا به کجا می می
.کند کند و ساختارشکنی می می  

 
زمينه نقد بعدی سخن نهايی يا پيش  

  
زمان فيلم سواالتی نو را مطرح  ترين بخش آن است اما هم ترين و جذاب  جهاتی بخش اول فيلم ماتريکس، جادويیاز
ما در فيلم به جای مفهوم سرنوشت يا . های بعدی دارد ها نياز به ديدن بخش کند که خواننده برای يافتن پاسخ به آن می

. گويی يا سرنوشت روبروييم خاب قهرمان در باب قبول يا نفی پيشگويی و انت مفهوم اراده آزاد انسان مدرن،  با پيش
بينی نشده ماتريکس و  سوال ديگر اين است که آيا ناجی خود ناشی از سيستم و ماتريکس است و يا يک خطای پيش

يم اينجاست که برای درک بخش دوم فيلم بايستی به سراغ مفهوم ديسکورس نزد فوکو و ديگر نظرات رو. سيستم است؟
اميدوارم خواننده اين متن اکنون هر چه بيشتر کنجکاو باشد که نقد اين فيلم به چه . و  تن به فلسفه و ماتريکس فيلم دهيم

رود و اين نقد بتواند راهی متفاوت و روايتی متفاوت و چنداليه و بينامتنی  ايجاد کند و به تمنای ديدن  سمت و سويی می
.ز فيلم و يا  ايجاد نقد نقد من بيافزايداين فيلم و ايجاد روايت فردی ا  

: ادبيات  
1 / http://lacanandthemedia.wordpress.com/2007/11/07/die-ausgangslage/ 

2 / Freud. Studienasugabe.X.267 
3 / http://www.univie.ac.at/Medienwissenschaft/reichert/dipl/02Einl.htm 

4 / http://radiozamaaneh.com/idea/2007/12/post_226.html 
5/6 / http://www.realfictionfilme.de/filme/zizek/index.php 

7 / http://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film) 
8 /

http://www.epilog.de/PersData/R/Roberts_Adam_1965/Interpretationen_SF/03_Matrix_AC0
56.htm 
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 »اه فرياد مورچه«کاوی فيلم  روان
 

شوند و به  يکديگر تنيده می ف، در واقع سه عرصه و سه بحث درساخته محسن مخملبا» ها فرياد مورچه«در فيلم 
ميان زن و مرد، از طرف ديگر جستجوی به دنبال  اين سه موضوع، از يک طرف رابطه. شوند تصوير کشيده می

 .گر به هند و تناقضات اين جامعه هستند کارگردان و دو بازی و از طرف سوم موضوع نگاه» انسان کامل«

شود که ناتوان  جا شروع می اين از» ناصرالدين شاه آکتور سينما«هايی چون  ملباف و کارگردان خوب فيلممشکل فيلم مخ
دچار » سکس و فلسفه«از اين رو اين فيلم نيز مانند فيلم  .کند از نگريستن عميق به عمق معضالتی است که مطرح می

ناتوان  سنت و/ردان فيلم در يک بحران عميق مدرنيتگر گرفتاری فيلم و گرفتاری کارگ نمايان يک چندپارگی درونی و
از بسياری » ها فرياد مورچه«که فيلم  از عبور از چندپارگی به چنداليگی و به خالقيت چنداليه مدرن خويش است؛ با آن

 سکس و«جا به علت کمبود وقت و محدوديت صفحه به فيلم  من اين البته. است» سکس و فلسفه«تر از فيلم  جهات قوی
 .پردازم نمی» فلسفه

 
  (سايت خانه فيلم مخملباف: ها عکس(ساخته محسن مخملباف » ها مورچه فرياد»

 بحران رابطه زن و مرد در جامعه ايرانی کنونی -١
به هند » مرد کامل» خواهند بکنند، در جستجوی ديدار با اند و يا می با يکديگر ازدواج کردهدرون فيلم که  زن و مرد

و مرد در واقع به دنبال زن و لمس زن خويش در  آمده است» مرد کامل«در واقع اين زن است که به جستجوی . اند آمده
 .ماه عسلشان به همراهی او آمده است

به عشق و به زندگی يا به جامعه  دهد که ميان اين زن و مرد و نوع نگاهشان شان میمخملباف به خوبی از ابتدای فيلم ن
کميک نهفته در عشق و /عمق مشکل وارد شود و حالت تراژيک تواند به هند، تناقضاتی بنيادين وجود دارد؛ اما نمی

 .عشق و رابطه بشری را نشان دهد ها و يا در کل در رابطه آن

معضل رابطه ميان زن و مرد  ها و لحظه لمس و بيان کميک عشق آن/لمس اين حالت تراژيکترين لحظات  يکی از مهم
. است و صورت خويش را با يک چادر پوشانده است ای در فيلم است که زن در رختخواب دراز کشيده ايرانی، لحظه

هد اين شب را به شب عشق و خوا گويد که می زانو زده است و از اين سخن می مرد در کنار پای او و در انتهای بستر
به دست آوردن فرزند  خوابگی عرفانی و آن هم يک بار و برای تبديل کند؛ در حالی که زن در واقع فقط يک هم زفافشان
  طلبد را می

و » خويی فرشته«کودکی به  شويم که زن را چنان از رو می ای بسته روبه در اين صحنه است که ما با معضل جامعه
اش، در واقع هراس جنسی و  درون جستجوی عارفانه داده است که هراسان از رابطه جنسی است و درعادت » پاکی«

 .کند اروتيکی خويش را بيان می
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يا زن برايش تبلور بهشت گمشده  شويم که مانند نياکانش، يا از زن در هراس است و رو می از طرف ديگر با مردی روبه
از اين . ای برای زيستن بيابد برای خويش، بهانه) مرد فيلم چون(خواهد  میاست و به کمک اين بهشت گمشده خيالی، 

 آيد که از قبل محکوم به شکست تراژيک چون رابطه ای به وجود می مردانه/رابطه زنانه گفتمان جنسيتی ايرانی،
 امروز اين عشق يا. است در آخرين رمان رضا قاسمی» ش«آکل و مرجان، راوی و زن اثيری يا لکاته، يا رضا و  داش

همين بازی و سناريوی غلط ايرانی است و در آن  شود که روی ديگر های نو منتهی می تراژيک به پوچی تراژيک نسل
 .شود گسيخته نو تبديل می لجام کاهن و عارف اخالقی کهن به کاهن و عارف

يعنی با قبول محروميت . است یدر فرهنگی که فرديت در آن رشد يابد، اين فرديت در اصل يک فرديت جسمی و جنسيت
در . يابد انسان به دو حالت جنسيتی مردانه و زنانه دست می کودک و» نام پدر«از بهشت خيالی مادرانه و قبول قانون و 

تمنا  فالوس شدن،«شود و دختر و زن به  تبديل می» فالوس داشتن، تمنا داشتن و نياز بودن» حالت مردانه، پسر و مرد به
 .١يابد دگرديسی می»  ناز شدنشدن، راز و

های نو  نو و عشق و ماجراجويی يابی به تمنای فانی خويش، مرتب به تحوالتی اکنون اين فرديت مردانه به دنبال دست
به سمبل عشق تبديل » فالوس بودن و يا تمنا بودن«به حالت  يابد و قادر به دگرديسی است و اين زن نيز بنا دست می

 .حاالتی جديد از تفسير عشق دست يابد مرتب بهشود و قادر است  می

است، اما از » عشق«زن  و عنصر محوری» قدرت و نياز«کاوانه،  با آن که عنصر محوری مرد در اين نگاه روان
تواند  گمشده و فانی خويش هستند، از اين رو اين مرد می و در واقع در پی نيمه» غير«جا که هر دو در پی آرزومندی  آن
 .دست يابد» مند عشق قدرت» و زن به» ت عاشقانهقدر«به 

پی جستجوی يک بهشت نهايی  ترين موضوع اما اين است که اين زن و مرد، پايشان بر زمين است و در ديگری در مهم
يک عشق و بازی فانی و قابل تحول است و هر لحظه  دانند که اين عشق و بازی، زيرا می. و يگانگی مطلق نيستند

 .آيد سيری نو در آن به وجودتواند تف می

از اين رو يا مرد و زن از جنس  .در حالت رابطه ايرانی، اين فرديت جنسيتی و بلوغ فردی کامل به وجود نيامده است
يابد و زن در جستجوی يگانگی  واقع تبلور بهشت گمشده را می در) مانند اين فيلم(مخالف هراس دارند و يا مرد در زن 

 آغوشی و ميل زن به يگانگی کميک جنسيتی ايرانی، لحظه تالش مرد برای هم/بحران تراژيک  اينحاصل. عارفانه است
 .يابی به فرزند و احساس مادر شدن است عارفانه و دست

کميک اين لحظه را /تراژيک تواند عمق متأسفانه مخملباف قادر به شناخت عمق معضل بازيگران و متنش نيست و نمی
توان يافت و به اختصار آن را  نمادی از آن را می های ايرانی، کميکی که در يکی از جوک/کلحظه تراژي. نشان دهد
آغوشی کشورهای  کشورهای مختلف در باب تفاوت زمان بازی اروتيکی و هم در يک مسابقه ميان«: کنم بيان می
جواب تعجب و  او در. شدک بازی هفت ساعت طول می گويد که در کشور ايران، عشق کننده ايرانی می شرکت مختلف،

 «.دهيم دقيقه نيز کارمان را انجام می کنيم و پنج  دقيقه التماس می55گويد که ما شش ساعت و  حيرت ديگران می

از لمس آن است و از اين رو اين  کميکی را ديد که مخملباف ناتوان/توان چنين حالت تراژيک در اين لحظه فيلم نيز می
 .دهد ست میامکان و قدرت صحنه را از د
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 جستجوی مرد کامل -٢
در واقع انسان ايرانی . مهم فلسفی جامعه ايرانی و در کل انسان است موضوعاتی مثل سفر و جستجو از موضوعات

 خواه با سرکوب جسم و تمنای خويش در پی بازگشت به بهشت. جستجوی بهشت گمشده خويش است هاست که در قرن
خودآ شدن، «خويش و  يابی به در پی دست» الطير مرغ منطق سی«گمشده بعد از مرگ باشد، خواه او به شيوه سفر 

های مطلق و بهشت گمشده در پی آن باشد  به آرمان سياليسمخواه در دو قرن اخير با تبديل مدرنيت و سو. باشد» خداشدن
نتيجه در همه حالت يکی بوده و خواهد بود و آن . خيالی نياکانش باز گردد به بهشت» بازگشت به خويشتن«و يا با 

ی، بهشت نهاي است و ناتوانی از قبول آن که هيچ» توهم نارسيستی و بهشت دروغين مطلق مادرانه«يک  اسارت در بند
 .هيج حقيقت نهايی در ميان نيست

يا به قول  «.٢وجود ندارد مرد«همان طور که » سکس وجود ندارد» «زن وجود ندارد«کاوی حتی  به قول لکان و روان
آفريند؛ همان طور که زن، مرد را از دنده بغل  های خويش می آرمان يعنی از» دنده بغل خويش«مرد، زن را از : نيچه

 شود که جا شروع می کميک زندگی و عشق بشری نيز از اين/زيبايی تراژيک. آفريند خويش می های خويش و از آرمان
زندگی » هيچی محوری» داند او در هر لحظه روايتی فانی و سبموليک از عشق، اروتيک و زندگی را به دور می
غ انسانی و يا شکوه مدرنيت و گر شکوه بلو ايجاد حيات انسانی،» هيچی و خالء مرکزی«اين دانايی بر . آفريند می

 .روايت فانی از خدا و عشق و زندگی بوده و خواهد بود پسامدرنيت و ايجادگر امکان هزار

خوابيم و در پشت هر عشقی، يک  می خوابگی، نه تنها با معشوق، بلکه با تصورات خويش از معشوق نيز ما در لحظه هم
نافی عشق و حقيقت نيست؛ بلکه ايجادگر عشق خندان  گیزند» خالء وجودی«اما اين . استعاره نهفته است

 اکنون بازی مردان و زنان خندان و تفسيرگران خندان. پارادوکسيکال و قابل تحول است کميک و حقيقت شاد و/تراژيک
 .شود شروع می
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وجود نيچه » مرگ خدای» زندگی، هراس از» خالء و هيچی محوری«در جهان ايرانی اما هنوز به شدت هراس از 
روايات مدرن و تازه از عشق و خدا و از سنت باشد و  تواند ايجادگر می» مرگ خدا«در حالی که تنها قبول اين . دارد

زيرا ما قادريم . زيرا نه حقيقت مطلق و يا عشق مطلق وجود دارد . را ممکن سازد روايات نو از اسالم و سنت و عرفان
 .مان قابل تحول است روايت دانيم که ی و خدا و عشق سخن گوييم و میهزار زبان و امکان قابل تحول با زندگ به

آن اخالق و ايمان گذشته در حال  گويد که در مخملباف از بحران جامعه کنونی ايران سخن می» ها فرياد مورچه«در فيلم 
 اين رو يا جامعه   از.يا پسامدرن در جامعه رشد نيافته است فروپاشی است؛ اما هنوز اين روايت فانی و خندان مدرن

بهشت و  در پی بازتوليد» شراب و زن«است و يا چون مرد فيلم در » خانقاه و روايت عارفانه» چون زن فيلم در پی
اند و به ناچار در نهايت چيزی به  مانده يعنی هر دو به ناچار باز هم در چهارچوب تفکر کهن گرفتار. ايمان گمشده است

در هرحال . آن يک توهم و ايمان مطلق تازه و يا شک مطلق تازه است توانند يابند و نمیکنند،  چه جستجو می جز آن
 .ماند جستجوی يک بهشت گمشده و حقيقت گمشده به نوعی باقی می گرايی کهن و مطلق

 و در لحظه ديدار زن و مرد شود کميک نزديک می/مخملباف در اين فيلم در واقع به نوعی به درک اين تکرار تراژيک
ها، اين  يا در حين رسيدن به او و موضوع کشتن مورچه که کشاورزی با دو گاو بيش نيست، و» مرد يا انسان کامل«با 

 شود و اما باز هم در ميانه راه متوقف می. دهد حالت کمدی در اين تراژدی را نشان می نزديکی به شناخت بحران و ديدن
 .نشان دهدتواند با طنزی خندان، عمق اين بحران را  نمی

از اين رو زن با وجود . نگرد تو می تواند نشان دهد که به قول لکان، هر جور به دنيا بنگری، همان جور دنيا به او نمی
هر دو آن چيزی را . انديشد مرد شکاک، به حماقت مرد کامل می بيند و شک، باز هم در مرد مقدس، عنصر تقدس را می

تکراری از حالت  خواند که دقيقًا فيلم نيز از اين رو زن يادداشت اين مرد مقدس را میدر انتهای  .خواهند بينند که می می
 «.کجاييد؟ معشوق همين جاست؛ بياييد، بياييد ای رفتگان به حج کجاييد،«گويد  عارفانه و نگاه موالنا است که می

رود  به درون رود گنگ می  زننشيند و مرد فيلم نيز در آتش شک خويش و در آتش عشق معشوق در پای رود گنگ می
اند و قرار است  در تمام مسير با خويش همراهی کرده ها در حالی که صندلی ای که آن. تا به آمرزش خويش دست يابد

 .شود صندلی تقدس يابد، به آتش سپرده می روزی بر روی آن عقد شوند و اين

اما اين زن و مرد و فيلم مخملباف  شود؛  آتش کشيده میبا به آتش کشيدن صندلی، در واقع بخشی از توهم بهشت گمشده به
به » هيچی ترسناک«و عشق بشری و در بهترين حالت به تبديل  کميک حيات بشری/به حالت بالغانه و يا مدرن تراژيک

 قیها اسير توهم بهشت گمشده در نهايت با  آن. يابند عشق و سعادت فانی بشری دست نمی و» هيچی بارورکننده و خالق«
 .مانند می

و ناتوان از ديالوگ با يکديگر و  از اين رو مرد و زن در انتها باز هم از يکديگر جدايند و هر کدام اسير توهم خويش
 .و عشق و ايمان ايجاد روايت فانی و عاشقانه و خندان خويش از زندگی
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 نگاه به هند -٣
ها پيش او در  سال. کند گرايانه سابقش به هند نيز برخوردی می نگاه آرمان مخملباف در اين فيلم در واقع به خويش و به

اين فيلم در واقع زن  کرد؛ اما در ره اشاره میبه زيبايی اين اعتقاد مردم هند به خوشی در فقر و زندگی دوبا ای مصاحبه
رو زن هنوز به مانند باور سابق او، در اين خوشی در  از اين. گر بحران نگاه درونی او به حالت هند است و مرد نمايان

 .کند  را مطرح می» عدم خشونت«بيند و مرد الييک، خشونت درون اين  خدايی را می فقر مردم هند، نمادی از دانش

پارادوکسيکال و طنزآميز و بيان عميق  ين تناقض ميان مرد و زن اما در فيلم و نگاه مخملباف به هند به يک نگاها
 .شود بودايی و هندويی با تناقضات جامعه امروز هند منتهی نمی های  تناقضات هند و درک پيوند دردناک آموزش

شود و بعد اعتراف  قطار می ايی با نگاهش باعث توقفای است که مرد پارس يکی از لحظات قوی فيلم در واقع صحنه
اما جمع گرسنگانی که به توقف . جا ببرند خواهد که او را از آن می دهد و از بازيگران فيلم کند که او کاری انجام نمی می

 .شوند پيرمرد احتياج دارند، مانع بردن او می قطار و معجزه

مونتی «گروه انگليسی معروف  اثر» زندگی برايان«يی از فيلم پرطنز ها در واقع اين صحنه شباهت زيادی به صحنه
تواند به طنز عميق نهفته در اين حاالت  جا نيز نمی مخملباف اين اما. کند دارد که با طنز با مسيحيت برخورد می» پايتون

نگاهش به شکل دو  يابد وکميک نهفته در اين حاالت و به نگاه پارادوکسيکال به جامعه هند دست /تراژيک و به حاالت
 .ماند می ساحتی باقی طرفه و تک نگاه زنانه و مردانه در نهايت يک

بينامتنی، نقد دلوزی و نقد ديسکورسيو از  زمان به يک نقد يابی به يک نقد چنداليه و چندسيستمی بهتر، هم اگر برای دست
يابيد که متأسفانه برای جلوگيری  می های فيلم دست  رتديگری از تناقضات و قد گاه به جوانب مهم اين فيلم دست زنيد، آن

 .کنم می کنم و انجام آن را به دوستان نقاد ديگر واگذار شدن مقاله از اين کار خودداری می از دراز

» مرغ عطار سی«داستان » ها مورچه فرياد«فيلم » زيرمتن«توان به خوبی ديد که چگونه يک  به ويژه با نقد بينامتنی می
است و بدين » شيخ صنعان و دختر ترسا«داستان » و فلسفه سکس«های مهم فيلم   طور که يکی از زيرمتن  هماناست؛

 تناقضات عميق ميان خواست آگاهانه و مدرن کارگردان و متون ناآگاهانه درون ذهن و متن دليل نيز هر دو فيلم دچار
 .های او هستند فيلم

که چرا در جامعه ما هميشه هر   بهتر سبک فيلم را بررسی کرد و بهتر دريافتتوان هم با نقد دلوزی و ديسکورسيو می
گردد و در يک دور باطل، اما  حال و شکاک می پريشان شود و در نهايت انسانی ابتدا موؤمن است و سپس عارف می

سنت و از عرفان و يا به که به روايات مدرن و نو از ايمان و  شوند؛ به جای آن می مرتب اين سه حالت به يکديگر تبديل
 (کنيد مراجعه اين صفحه در اين باب به.(فرديت مدرن دست يابند شک و

 
  ملبافمخ محسن

 نتيجه نهايی
های کارگردانان مدرنی چون برتولوچی  را با فيلم» ها فرياد مورچه» و» سکس و فلسفه«کافی است که دو فيلم مخملباف 
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مقايسه  کيشلوفسکی» آبی، سفيد، سرخ«و يا سه فيلم » آسمان باالی صحرا« و » تانگو در پاريس آخرين« و دو فيلمش 
به يک کارگردان مدرن و با نگاهی  اندازی نهايی و دگرديسی اش از پوست  و ناتوانیکرد تا به عمق بحران مخملباف

 .چنداليه را درک کرد

مخلمباف با اين هنرمندان مدرن،  حتی با قبول نبود امکانات مساوی و حق امتياز جهان سومی بودن، باز هم فاصله ميان
 .ان، از زمين تا آسمان استانس در نگاه به بحران عشق مدرن و يا بحران وجودی و عشقی

و به ويژه فيلم » غريبه و مه» «رگبار«های  کافی است که در باب بحران عشق و نگاه ايرانی، کارهای او را با فيلم
يابی به  و ميل دست» بازگشت به خويشتن«هنوز مخملباف ميان  از بيضايی مقايسه کرد تا به خوبی ديد که» مسافران«

 يابی هايش دچار يک چندپارگی درونی است و ناتوان از دست گرفتار است و از اين رو فيلم تفرديت مدرن خويش به شد
  .به چنداليگی مدرن است

او از اول فيلم به تماشاچی . پردازد می دقيقًا به معضالت مشابه انسان ايرانی» مسافران«برای مثال بيضايی در فيلم 
های هندی و ايرانی را مانع  شکل از قبل حالت پرسوز و گداز برخی فيلم ميرند و بدين گويد که مسافران در راه می می
نوع برخورد  آن گاه. سازد رو می روبه» واقعيت وجودی مرگ و فانی بودن و عدم کنترل زندگی«را با  شود و بيننده می

د دانشگاه که فرزندی در واقع مأيوسانه استا گرايانه و در دهد؛ از رفتار واقع گر را با اين موضوع نشان می هر بازی
توسط برخی ديگر، با آن که هيچ مقصری در کار نيست؛ تا احساس گناه  آسايشگاه دارند تا تالش برای جستجوی مقصر

 .عروس

دهد که هر  زيبايی نشان می رسد و بيضايی به سالم می» آينه عروس«در نهايت نيز با وجود مرگ مسافران باز هم 
جاست که زمان تفسيرهای نو و  به واقعيت تبديل شود و اين تواند ابراين هر رؤيايی نيز میواقعيتی، رؤيايی است و بن

اش  فکری شود که پدران چند قدم جلوتر و آن گاه نسل ما شروع می. شود های نو ممکن می واقعيت فانی از زندگی و خلق
 .خويشند» هيچی خندان«ايجاد  ی وکسانی چون بيضايی هستند و در پی ايجاد هزار روايت فانی از خويش و زندگ

که به تحول مدرن  به جای اين پستالی، های شاعرانه و تصاويری کارت از طرف ديگر، تالش مخملباف برای ساختن فيلم
فرهنگی که در مقايسه با . کند سنتی و عرفانی فرهنگ خويش می اسير حاالت هايش کمک رساند، هر چه بيشتر او را فيلم

دارد و يا   ميليون شاعر دارد؛ اما منتقد و فيلسوف و هنرمند مدرن چنداليه کم٣٠دارد، در واقع  ن خداهند که سه ميليو
 .حتی يک شاعر جهانی ندارد

١- Lacan. Die Bedeutung des Phalus. Schriften II.130. 

 ٨٠.ص. ترجمه موللی. واژگان لکان -٢
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  نمکی تا کلينت ايستوود دهاز 

 »ها کاوی فيلم اخراجی روان«

 
سو و  از يک” نمکی ده“نقد پديده  های نقد فيلم و  ناتوانی از عدم تفکيک حوزه” ها اخراجی“مشکل عمده نقادان فيلم 

ها با او،  رو نقدها و مصاحبه از اين. سابق از سوی ديگر است اصطالح حزب اللهی گرفتاری در خشم خويش به يک به
دگرديسی  ام، عمال به نمکی نشان داده های مجتبی پورمحسن و نوشابه اميری با ده بر مصاحبه همانطور که در نقد اخيرم

اين مقاله . انجامد اخراجی می نمکی دگرانديش و گر، گزينشی و ده کميک نقاد مدرن به حزب اللهی سرکوب/تراژيک
  .کند گرايی و جنگ را بررسی میبرخورد فيلم به قهرمان  تالشی برای نقد روانکاوانه و مدرن فيلم است و نوع

 
  از سايت بابک برزويه عکس

 ها دو موضوع اساسی جذابيت فيلم اخراجی

دو موضوع جذاب . نشيند می ل اکثر تماشاگراند ها به خاطر موضوع، فيگورها و ديالوگهايش سريع به  فيلم اخراجی
سفيد /شرانه، سياه/طنزی زيبا و ساده مرزهای معمولی خير ها اين است که اوال فيلم قادر است با اصلی در فيلم اخراجی
ه ب های دلنشينش، خوانی ميان مردم با اخراجی ها و طنزهای عمومی و با ايجاد امکان هم جوک را بشکند و با استفاده از

دهد که افراد  ديگر فيلم نشان می از طرف. دهد سفيدی مجال بيان و ارضای خويش را می/خشم مردم به اين حاالت سياه
تواند تحت شرايط  اصطالح بيشتر به فکر خويش است، فردا می به تحت شرايط مختلف مرتب قابل تحولند و آنکه امروز

 اگر در فيلم مارمولک. همانطور که برعکس آن نيز ممکن است. دهد شود و کسی را نجات می ديگری به قهرمان تبديل
ها اين موضوع  ، در فيلم اخراجی”دارد های فراوان به تعداد آدميان وجود برای رسيدن به خدا راه“ قول قهرمان فيلم  به
دن دو طرف به در هر دو فيلم نيز ديالوگ و تن دا. داده ميشود وسيله تحول قهرمانان فيلم در مسير جنگ نمايش به

  .شود مختلف زمينه ساز اين تحول عارفانه می نزديکی به هم با درجات
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تماشاچی را چنان به زندگی روزمره و  موضوع ديگر مهم جذاب فيلم اين است که باوجود چندمتنی بودن جامعه ما، فيلم
کند که فضای صميمی و  يک میعاشقانه بخشی از جامعه ما نزد های ملموس و فضای روابط دوستی، خانوادگی و نگاه

 .کند گيرد و جذب خويش می تماشاچی را می های طنزآميز سريع  ديالوگ

 مشکل فيلم در ايجاد ديالوگ عميق و دگرديسی چنداليه

شود و   عمق موضوع وارد نمی يک مشکل فيلم اين است که در بيان مراحل و معضالت اين دگرديسی و ديالوگ کافی به
های درونی خويش و بخاطر ترس از نگاه ديگران   خواست های عميق فرهنگی و فردی از بيان  و هراسها   به بيان ترس

 .توان در او نيز زمينه و امکان تحول را ديد و منتظر کارهای بعدی بود ايشان است و می البته اين کار اول. پردازد نمی
نمکی به خلق بهتر اين  متاسفانه ده .آيد ها در می   اخراجیدر واقع اگر درست دقت کنيم، حتی فرمانده نيز کم کم به کسوِت

های هر دو را بهتر ببينيم و هم ببينيم که   ها و هراس تا هم اشتياق يابد، ديالوگ و نزديکی چنداليه و صادقانه دست نمی
دفاع از وطن  خودش وشود؛ همانطور که اخراجی به اشتياقات فرمانده و نيمه ديگر  اخراجی تبديل می چگونه فرمانده به

فيلم بيشتر به اين تالقی و ديالوگ تن  اگر. کنند در ديالوگ صميمانه و صادقانه، هر دو طرف تغيير می. دهد تن می
فرهنگی و احساسات دو سودايی افراد را نشان دهد، و هم طنزش چنداليه  توانست بهتر معضالت عميق  داد، هم می می
 توانست دگرديسی نيز می. کرد  هراس سنت از عنصر متفاوت را بهتر درک میفرمانده اخراجی زيرا چنين. شود
  .وسيله چنداليه و با عبور از مهمترين خطای فيلم و فرهنگ ما همراه شود بدين

 

زمان خطای اين دگرديسی نيز  هم اين است که لحظه عبور و دگرديسی ضعيف است و در اين دگرديسیمشکل نهايی فيلم 
ها به يک عاشق   بدين سبب اخراجی. احساسی آن قرار دارد شود که در حالت قهرمانانه و شيفتگانه و نشان داده می

 را انتخاب کرده است، بلکه تحت ثاثير جو واند، که آگاهانه راهی   خندان تبديل نشده خردمند و يا اکنون يک قهرمان
خطاهای عمده اين فرهنگ است و  ذاتی قهرمانانه که خود يکی از. اند  شرايط به ذات قهرمانانه فرهنگی خويش تن داده

شود و به جنگ ملحد و   برکف اين ايده و يا آن ايده می حاصلش بطور عمده اين است که قهرمان ما هميشه سرباز جان
 های دگرانديش باشد، خواه در قالب حساب دشمن  خواه در قالب حمله حزب اللهی به گروه .رود  ديش و يا دشمن میدگر ان

يک مصاحبه نارسيستی  خونخوار بعثی را رسيدن و يا در قالب نگاه کلی کارگردان به موضوع جنگ و يا در قالب
به جامعه و حتی شکل گيری فرديت نابالغانه  عتراضاعتياد، رقص، دزدی همه اشکال اوليه ا. نقادان مدرن ما باشد

به فرديتی است که در عين خويشتن دوستی قادر به ديگردوستی، وطن  مهم عبور از اين نابالغی و دستيابی. هستند
  .در نهايت ديگربار به عارف و قهرمان شيفته و مخالف فرديت تبديل شود دوستی باشد و نه آنکه

اين است که حالت قهرمانانه  مشکل. ردان همان مشکل فرهنگ و کل اين بازی نارسيستی استمشکل اساسی فيلم و کارگ
گيرد که   عصبيتی، مانند افسر مخالف اخراجيان، صورت می شود که دفاع از آرمان و ميهن و غيره با چنان باعث می

شود و کامل متوجه خصلت  دگرانديش و مخالف است که فيلم از کنار آن رد می موضوع ناگفته همان سرکوب خشن
مقدسات  زيرا قهرمانان برای حفظ حرمت. شود قهرمانی نمی/قهرمان گرايی و اين دگرديسی عرفانی خطرناک اين

تاريخ معاصر ما پر از . زنند دست می کنند، بلکه در شرايط واقعی به سرکوب همه جانبه مخالف خويش تنها اخراج نمی
  .آنهم از هر جناح راست يا چپی ب مخالف است،اين حاالت قهرمانی خطرناک و سرکو
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و عالئق افراد مختلف و در  ها بد فانی انديشه/شری و دستيابی به جدل خوب/جهت عبور از اين حالت خير همين  به 
گذار مهم در فيلمهای مدرن و پسامدرن و فيلم  نهايت مشابه هم يک شکل مهم تحول فرهنگ مدرن است و هم يک

  .ايرانی

 د در جامعه و فيلم دوران معاصرب/خوب

ناخودآگاهی و خودآگاهی يک جامعه  از اينرو ميان. قول لکان ناخودآگاهی دارای ساختاری مثل ساختار زبان است به
فرهنگش شخصيتش نقطه تالقی ميان اين بخش خودآگاه و  هر فردی بنا به جامعه و. پيوند تنگاتنگ وجود دارد

خطرناک است و اينگونه برای مثال هر آدم مدرن و موفقی در يک گوشه خويش يک  اصطالح سالم و ناخودآگاه به
ابژه است و هر فرد  /زيرا در جامعه مدرن که اساسش بر پايه رابطه سوژه قدرتمند. هانيبال لکتور نيز دارد هاملت و يا

و شکل عمده خويش را نشان ناخودآگاه معموال به د در پی دستيابی به سعادت دنيوی و عشق فرديست، اين بخش ديگر
کميک فيگور وودی آلن از دست يابی به اين سعادت خويش و يا خويش را /تراژيک يا بشکل ناتوانی نويروتيک. ميدهد

حالت . دهد می سوسيوپات و گانگستر نافی قانون و در پی قدرت و لذت بی مرز مانند هانيبال لکتور نشان بشکل بيمار
طور عمده اين است که هم عاری از   غيره به ی ساينس فيکشن، پليسی تا فيلمهای سياسی وضدقهرمان در فيلمها/قهرمان

تشابهات زيادی به هم داشته باشند، اما در برخوردشان به قدرت و  توانند شری مطلق است و هردو می/حالت خير
اما  ی و ديالوگ با ديگريست،قهرمان طرفدار قانون و بيانگر نياز به ديگر. نهايت متفاوتند نيازشان به ديگری در

فيگورهايی مثل  .بازی خويش است ضدقهرمان عمدتا تماميت خواه و تبديل کننده ديگران به ابژه و ابزار دست لذت و
هايی از اين   همه نمونه3سرخ در اسپايدرمن /عنکبوتی سياه سيف در جنگ ستارگان، مرد/زن پليس، يدی/ هانيبال لکتور

 اسپيلبرگ با تن دادن به اعمال تروريست ضد”مونيخ“قهرمان مانند فيلم . پنهان خويش است مهجدل انسان مدرن با ني
مرگ و چيرگی بر فانی بودن  قهرمان جنگ ستارگان با تالش برای نفی” انی کن“شود و مانند   قانون به او تبديل می
  .شود و لرد سياهپوش تبديل می” سيف“عشق و خدا شدن به 

و از طرف ديگر بازی  شود  سير تحول فيلم معاصر هر چه بيشتر اين سوژه يگانه شکسته میاز طرف ديگر در م
توان از روايتی ديگر و چشم اندازی ديگر  که می شود  بد هر چه بيشتر به يک حالت چندروايتی تبديل می/قهرمان خوب

ز، مزرعه يا فارم هم محل زندگی رودريگ” سين سيتی“اينگونه در فيلم عالی  .همان قهرمان خوب، بد و منفی باشد
جانی و دزد به  اينجا در موقعيتی. قاتل است و هم محل پليس و هم اشاره ايست به محل آموزش سازمان سيا کانيباليست

سمبليک عمال حافظ اين قاتل کانيباليست و خود  زند و نماينده قانون و جهان انجام قانون و دادخواهی معشوقی دست می
بد /قتل و خشونت سين سيتی تنها امکان عشقهای موقعيتی و شناخت خوب اينگونه در شهر. ليست استنيز يک کانيبا

“ فيلم  از طرف ديگر با شکست هرچه بيشتر سوژه مدرن آنگاه در. کند و مرزها مرتب تغيير می موقعيتی وجود دارد
خويش بلکه مبتال شدن به چندهويتی،   عشقديويد لينچ موضوع انسان مدرن نه دستيابی به خويش و يا“ بزرگراه گمشده 

  .بودن است چندشخصيتی و چند روايتی و قبول بی خانه و کاشانه

 
  از سايت کسوف عکس
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 ديالوگ بد فانی و/ستيابی به خوبشر در فيلم ايرانی و د/ضرورت گذار از خير
 
 

سالم ايرانی و بخشهای ناخودآگاه در خويش و يا در جامعه، عمدتا  ناخودآگاهی ايرانی، ميان انسان/رابطه ميان خودآگاهی
ای از درون  يعنی در گوشه. قهرمانی مطلق گرايانه بر سر معشوق و آرمان است/جنگ ديو شری و/بشکل رابطه خير

بهترين نمونه آن  .شری و نيز ديوی لذت پرست و مطلق گرا وجود دارد/لی يک قهرمان جنگ خيرايرانی معمو هر
و يا قهرمان بد بر سر ناموس و عشق تا کفتر و  فارسی جاهلی و لوطيانه و جنگ ميان قهرمان خوب  حاکميت چنددهه فيلم

  .غيره بود

ضدقهرمانانه و شکست روابط خير و  ادگر سينمایدر واقع اين بهرام بيضايی است که به معنای واقعی کلمه ايج
يابد و قهرمانش  شری دست می/شکستن اين حالت تک ساحتی خير به” رگبار“است که در فيلم  اين بيضايی . شريست

برای  شود و عاشقی بيش نيست و  رقيب نيز انسانی می. شود  کميک دواليه تبديل می/تراژيک خاطر به يک قهرمان بدين
از اينرو در اين فيلم زيباترين . آيد  می  ميان دو رقيب بجای کشتن يکديگر ديالوگ صادقانه و همدردی بوجوداولين بار

در ” :گويد شود و آن جمله قهرمان فيلم به مادر عشق خويش است که می  می جمله ضد قهرمانی در فيلمهای ايرانی گفته
به ” مسافران“ باز هم اين بهرام بيضايی است که در فيلم. ”قهرمانی نيست، تنها عاشق دختر شما هستم من هيچ عنصر

اينبار او از ابتدای فيلم به تماشاچی اين خبر  .يابد جنبه ديگری از شکستن اين بازی خيرو شر و جدل قهرمانی دست می
ين رسند و مشخص است که هيچ کسی مقصر در ا ميرند و به مقصد نمی می رساند که مسافران در مسير راه را می

 برد و از قبل امکان جستجوی مقصر و يا حالت گريه و زاری فيلمهای جگرسوز را از بين می بيضايی. تصادف نيست
نوع رفتار و  گذارد و به بررسی تماشاچی را در برابر واقعيت مرگ و زندگی و موضوعات وجودی بشری می

رسد  شود که در آن آيينه گمشده به مقصد می می یحتی سرانجام ايجادگر يک واقعيت جادوي. نشيند برخوردهای افراد می
گونه بيضايی بر بستر قبول پوچی جستجوی مقصر و قبول معمابودن بنيادين   اين در واقع. گيرد و عروسی صورت می

در فيلمهای . شود می زيبايی زندگی فانی، ايجادگر يک اميد نو و زمينی و در عين حال يک واقعيت جادويی زندگی و
توان شاهد تالش کارگردانان خوب  ميالنی و غيره می های تهمينه  کيميايی تا برخی فيلم” اعتراض“معاصر از فراوان 

  .های مختلف و ايجاد ديالوگ بود و ناموسی در عرصه ايرانی برای شکستن فرهنگ قهرمانانه

در فيلم بعديش هرچه بيشتر از آن  مگرايی است که اميدوار  نمکی ناتوانی از رهايی نهايی از اين قهرمان مشکل فيلم ده
اصطالح دشمن خونخوار عراقی تغيير کند و ايجادگر  به به سفيدش به جنگ و/رها شود و بدين وسيله حتی نگاه سياه

  .ای باشد روايات نو و چنداليه

 

 نمکی و کلينت ايستوود به آن موضوع جنگ و نوع برخورد ده

نشان دادن معمولی بودن  نمکی به جنگ، جدا از طنزهای جالبش در باب موضوعات جنگ و نوع روابط و نگاه ده
يه جنگ عراقی و ناتوان از بيان معضالت چندال سفيدی نسبت به دشمن/بسياری از شهدای جنگ، دارای يک حالت سياه
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معضالت جنگ و صدمات جنگ، بيان حاالت متناقض و احساسات دلهره و  برای نسل و جامعۀ جنگ زده و دچار. است
اين طنز  بسيجيان، تالش برای زنده ماندن و يا برای رفيق و همسنگری جنگيدن الزم و ضروريست، تا خشم سربازان و

متاسفانه فيلم ناتوان از . انديشمندانه تبديل شود ای ريه و خندهدارای تلخی وحشتناک جنگ نيز باشد و به طنزی تلخ و گ
  .نمونه موفق و رسا دو فيلم ايستوود است. نارساست از اينرو تصوير. اين کار است

 -) های پيروزی پدرانمان پرچم(  و -اول   بخش-)هايی از ايو جيما نامه( های   نام زيبايی دو فيلم سريالی کلينت ايستوود به
فيلم اول از ديدگاه و زبان سربازان . دهد جنبه و از چشم دو دشمن نشان می  اين است که يک حادثه را از دو- دوم بخش

اولين جزيره در خاک  ها به ژاپنی است که بايستی با کمترين تعداد در برابر حمله وسيع و گسترده آمريکايی و فرمانده
ها و  ها، آرزوها و دردها و حاالت چندسودايی آن ترس فيلم به بيان. کنندژاپن از خاکشان در يک جنگ از قبل باخته دفاع 

 فيلم دوم به موضوع عکس چندسرباز در حين برافراختن پرچم آمريکا بر فراز. پردازد می ها های مختلف آن شخصيت
از طرف . پردازد تی میخزانه دول اين جزيره و استفاده از باقيماندگان اين چند سرباز برای تبليغ برای جنگ و پرکردن

ضربات وحشتناک روحی و جسمی به سربازان آمريکايی در اين  ديگر فيلم ما را به شاهدان حمله به جزيره و شاهدان
  .کند های انسانی تبديل می هراس جنگ، به شاهدان اشتياقات و

های معمولی دو سرزمين  اشتياقات انسان کلينت ايستوود با ايجاد اين دو نگاه هم قادر به بيان فاجعه جنگ و قتل آرزوها و
اند،  اند و آنها که زنده مانده زيرا قهرمانان مرده. قهرمانی وجود ندارد دهد که در جنگ هيچگاه هم بخوبی نشان می. است
  .شده است ها بخاک سپرده ای از آنها برای هميشه با ديگر يارانشان در جبهه قهرمان نيستند و تکه دانند می

به جنگ ايران و عراق و بيان آن  نمکی و ديگران قادر به ايجاد چنين نگاهی انسانی  روزی فيلمسازانی چون دهاميدوارم
ها و اشتياقات  زمان به بيان خواسته توان هم کار می با اين. باشند از دو جنبه و بيان درد و اشتياقات سربازان در جنگ

  .اند ر نهايت عاشق زندگی بودهنيز پرداخت، زيرا آنها نيز د چنداليه همان شهدا

 نمکی نقد روانکاوانه تکنيک و سبک فيلم ده

اساس تالش برای بيان يک  و بر” تصوير حرکت“بباور دلوز، سينما تا قبل از جنگ جهانی دوم بطور عمده بشيوه 
گ جهانی دوم بعد از جن. تکنيک اصلی بوده است ”برش“روايت واقعی و منسجم ساخته شده است و از اينرو تکنيک 

شود، زيرا اين سينمای نو در پی بيان مسائل جنگ و  اصلی سينما می و تکنيک مونتاژ عنصر” تصوير زمان“شيوه 
مکان  از جنگ از چشمان افراد است و اينگونه برای اين نوع روايت احتياج به شکستن زمان و هضم جنگ و جهان بعد

آفرينند  آفريند و سبکها نيز محتوا را بازمی می های خويش را آفريده و   سبکيعنی سينما بنا به نوع روايتش. و مونتاژ دارد
  .آفريند خواهد و می تکنيک خويش را می هر روايتی زبان و. کنند و تعيين می

های دنباله  سکانس و صحنه نمکی دارای تکنيکی ساده و در پی تصوير يک داستان تحول عرفانی بکمک برش و فيلم ده
تواند و بايستی در  پايين شدن قدرت بيان و نمايش نيز هست و می های ديالوگی و باال فيلم دارای سکته.  استدار و منطقی

تاثيرات  اما چون کارگردان در پی طرح معضالت جنگ و. بهرحال اين کار اول اوست. بهتر شود کارهای بعدی بسيار
وارد شده است و نه برای بيان  به عمق موضوع جنگمخرب جنگ بر ذهن و روان آدمی نبوده است، از اينرو نيز نه 

تداخل زمان و مکان مانند برخی فيلمهای ديگر ايرانی درباره  اين حاالت به تکنيکهای مونتاژ و شکست زمان و مکان و
 مالقلی پور است که دقيقا بر” مزرعه پدری“يک فيلم خوب در اين زمينه فيلم . داده است جنگ و موجيها و غيره تن

بازماندگان و دراماتيک  بيماری روانی“تر بيان حاالت يک نويسنده حماسه جنگ و مبتال به ضربات جنگ و حاالت بس
ببيننده را با لمس درد و حاالت وحشتناک اين انسان  زند و به اين مونتاژ و تداخل زمان و مکان دست می” پست استرس

ای در مزرعه مربوط به دوران جنگ همراه  خوردن خربزهبرای مثال در لحظه  .کند جنگ زده و کال جنگ روبرو می
  .گردد همه حوادث ديگربار برايش زنده ميشود و تراژدی آشکار می با خانواده،
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در فيلم اول . دهد خالقيتش می های متن خويش و قدرت کلينت ايستوود نيز برای بيان معضالت جنگ تن به خواست
ها برای نشان  صحنهکند و در آن برش  جنگی مدرن حرکت می عمدتا از روال يک فيلم مدرن و سير منطقی يک داستان

 در بخشهايی با مونتاژ و تصوير زندگی قبل از. کند قوی در فيلم نقش اصلی را بازی می دادن عمق فاجعه و ايجاد منطق
  .شود جنگ سربازان لمس تراژدی چنداليه تشديد می

ت مدرن است، به سينمای پس در فيلم دوم عنصر مونتاژ و شکستن زمان و مکان و تداخل زمان و مکان که از خصايص
نمايشی پرچم آمريکا در استاديوم و تکرار نمايشی  برای مثال در لحظه برپا کردن. شود عنصر اصلی فيلم تبديل می
 زمان در ناگهان در همان لحظه با دقايق فاجعه آميز جنگ در خيالشان روبرو ميشوند و هم جنگ، قهرمانان باقيمانده فيلم
. تراژيک وحشتناک و گيرنده است وت ميان حالت نگاه هراسان و لبخند زورکی قهرمانانتفا. دو جهان و دو مکان هستند

ايجاد . يابد دانای کل به نگاه و چشم انداز راويان ديگر تغيير می فيلم دارای چند راويست و نگاه دوربين مرتب از نگاه
نهايی و   به توان خويش، ايجادگر فيلمدهد، بنا دو فيلم توسط کارگردان به تماشاچی اجازه می لحظات پيوندی ميان

  .چندجانبه در ذهن خويش باشد

روح و روان بازماندگان و  اينگونه شاهد تصويری چندوجهی، انسانی از جنگ و فجايع جنگ و تاثيرات منفی جنگ بر
لح و کرده، بالقوه يک فرد ضدجنگ و طرفدار ص از اينرو هر انسان جنگ ديده و يا سرباز جنگ. جامعه هستيم
نمکی و ديگر  اميدوارم ده. انسانی را در عريانترين شکل خويش چشيده است زيرا جنگ را و فجايع حيات. زندگيست

ايجادگر نگاهی نو و  در حد توانشان و امکانات کشور ما از چنين خالقيتها و نگاههای نو استفاده کنند و کارگردانان ما
 پربارتر و چنداليه تر و نافی جنگ 2اخراجيهای  وند و ما شاهد فيلمچنداليه به معضالت فرهنگ خويش و نيز جنگ ش

  .شويم
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