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نقش فانتزی در وقوع طالق
(مطالعه هفت زوج جوان طالق گرفته در شهر اصفهان)


احسان آقابابایی ،استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان
یاسر رستگار ،استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه هرمزگان
رحمان ویسی ،دكتري زبان شناسي دانشگاه اصفهان
چکیده

نظريههاي آسيبش ناسانه به پيروي از فلسفه آگاهي برآنند كه كجروي افراد؛ يعني سوژههاي انساني را متأثر از تعيّنات اجتماعي بيروني و انگيززههزاي درونزي
تبيين و تفسير كنند .اين نظريهها عموماً سوژة آگاه را به عنوان پيشانگاشت در تحليل خود قرار ميدهند .هدف مقاله حاضر آن است كه با پزيشفزر

قزرار

دادن بُعد ناآگاهِ هستي وجودي سوژهها و يکي از مصاديق آن؛ يعني امرخيالي ،وقوع طالق را تفسير كند .بدين منظور ،مفهوم فانتزي در نظريات ژاک لکان بزه
عنوان ابزار مفهومي استفاده شده است تا وجه ناخودآگاه وقوع طالق را در بين هفت زوج طالق گرفته تحليل كند .دادهها از طريق مصاحبه عميزق گزردآوري
شده است و پژوهش تفسيري راهبر اين مقاله خواهد بود .نتايج نشان ميدهد كه سه نوع آسيب در وقوع طالق قابل دستهبندي هستند -4 :آسيبهاي ناشي از
فانتزي تحقق نيافته كه در بردارنده اين موضوع هستند كه سوژهها فانتزياي براي خود برساختهاند كه در آن فرد مقابل قرار نداشته است؛ يعني فرد مقابزل در
چارچوب فانتزي ديگري جايي از پيش موجود نداشته است؛  -3آسيبهاي مرتبط با تخريب فانتزي توسط فرد مقابل كه مشخص مزيكنزد يکزي از زوجزين
عناصري از فانتزي طرف مقابل را ناديده گرفته و آن را ويران كرده است؛ به معناي ديگر ،فرد مقابل با نگاه خيره غيرممکن فزانتزي همسزو نشزده اسزت؛ -9
آسيب هاي متأثر از فانتزي هيستريک كه طي آن يکي از زوجين با گرفتن ميل ديگري بزرگ يا ديگري كوچکي بيرون از رابطه به صورت ناخودآگاه به تخريب
رابطه پرداخته است.
كلید واژهها :سوژه ،فانتزي ،ميل ،ديگري بزرگ ،طالق.
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مقدمه و بیان موضوع

حلقه به هم متصل امر نمادين ،3امر تصويري 9و امر واقع 1است .امر

نظريههاي آسيبشناسانهاي چون ساختارگرايي و برسزاختگرايزي،

نمادين همارز زبان و قانون ،عرصه اجتماع انسانهاست كزه بزه آن

سوژه انساني را موجودي آگاه در نظر ميگيرند كه با قرارگزرفتن در

ديگري بزرگ 5نيز ميگويد .امر تصويري كه با مرحلزه آيينزهاي بزه

موقعيت مشخص اجتماعي دست به كنشي ميزند كه در نهايزت از

وجود ميآيزد ،قلمزرو تصزاوير ،خيزاقت و هزمذات پنزداريهزاي

هنجارهاي اجتماعي عدول ميكند .طالق نيز يکي از اين آسيبهاي

تصويري اسزت ( .)Ferry & Renaut, 1990:194در امزر تصزويري

اجتماعي است كه در سالهاي گذشته رشد كجروانهاي داشته است

است كه «اگو» به وجود ميآيد .كودک با ديدن تصوير خود در آيينه

و بيش از پيش مورد توجه پژوهشزگران قزرار گرفتزه اسزت .عزدم

صاحب اگو ميشود و «مزن ايزدهآل» كزه بزه معنزي منزي كزه فزرد

گذشت و صبر در زندگي زناشويي ،عدم سازگاري ،عزدم شزناخت،

ميخواهد مثل او شود ،در اينجا نمود پيدا ميكنزد .امزر واقزع ،امزر

عدم تناسب سني ،ضعف اخالقي ،اعتياد ،دخالزت ديگزران ،نزازايي،

غيرممکن است و به عنوان چيزي پديدار ميشود كه كامالً در مقابل

تفاوت طبقاتي و مشکالت اقتصادي ،مذهب و سنت ،تفاوت منزلت

نمادين شدن مقاومت مزيكنزد (اونزز .)499:4951 ،فزانتزي مفهزومي

(صفايي4979،؛ فرجاد4973 ،؛ رشيدپور4979 ،؛ حقّزاني،

است در انديشه لکان كه با امر تصويري در ارتبا است و بزر امزر

زوجين ،ماهواره و...

4971؛ شامبياتي4975 ،؛ گلدي و ديگران4959 ،؛ حيدري و بخشي4951 ،؛ نعيمي،

نمادين تأثير ميگذارد.

4939؛ يونسي4955 ،؛ هنريان و يونسي4939 ،؛ فاتحي و محمد نظزري )4939،در
پژوهش هاي داخلي و خيانت جنسي ،شزرب الکزل ،عزدم ارتبزا ،
حسزادت ،خشزونت ،هزمخزانگي[ازدواج سزفيد]

وAmato and ( ...

)Rogers, 1997; Poortman and Kalminj, 2002; Thornton, 2001

در پززژوهشهززاي خززارجي ،علززل و دقيززل طززالق هسززتند كززه بززا
پيشانگاشت يک سوژه آگاه از سوي پژوهشگران دنبال شدهاند؛ امّا
متفکران ديگري نيز هستند كه به ُبعد ناآگاه وجودي سزوژه اهميزت
تعيين كنندهاي ميدهند .يکي از اين متفکران ژاک لکان است كه در
سنت فرويدي قرار دارد .لکان بر اين بزاور اسزت كزه سزوژه از دو
بخش آگاه و ناآگاه تشکيل شدهاست .بخش آگاه ،همان اگزو اسزت
كه در مرحله آيينهاي شکل ميگيرد و بخش ناآگاه يک فرد متشزکل
از گفتمان ديگري (افراد ديگر مثل پدر و مزادر و دوسزتان و  )....و
مملو از سخنان ،مکالمات ،اهداف ،آرزوها و خيزاقت مزردم ديگزر
است تا جايي كه آنها ،آن را با كلمات به زبان آورده باشزند

( Fink,

 .)1995:10يکي از مفاهيم مرتبط با بخش ناخودآگاه ،فانتزي 4است.
مقاله حاضر مي كوشد نقش فانتزي زوجين را در وقوع طالق تفسير
كند .از اين رو ،سؤال اصلي اين مقاله آن اسزت كزه سزوژههزا چزه
فانتزياي براي خود ميسازند و مواجه شزدن بزا ديگزري ،چگونزه
رابطه زن و مرد را در وقوع طالق تحت تأثير قرار ميدهد؟

فانتزی
لکان در ابتدا مفهوم فانتزي را در رابطزه بزا مرحلزه آينزهاي مطزر
ميكند .در اين مرحله ،كودک تصوير خود را در آينه ميبينزد .ايزن
تصوير ،تصوري خيالي و دروغين را به كودک منعکس ميكنزد .در
اين حالت ،كودک بدن قطعه قطعه و بيانسزجام خزود را در قالزب
كليتي دروغين و منسجم در آينه ميبينزد .در واقزع ،در ايزن حالزت
كاركرد فزانتزي ،پوشزاندن واقعيتزي ناكامزل و فاقزد انسزجام اسزت
( .)Lacan, 2006a:56كودک در اين تصوير خود را مانند موجزودي
مستقل و كامل تصوير ميكند؛ اما لکان سزسس فزانتزي را در قزالبي
متفاوت مطر ميكند .در اين حالت ،فانتزي در رابطه با سوژه خط
خورده و ابژه علت ميل مطر ميشود .در اين حالت فانتزي همزان
سناريويي است كه به سوژه اين باور غلط را ميباوراند كه ابژه علت
ميل او در قالب اين سناريو دستيافتني است .لزذا فزانتزي ،فقزدان
بنيادي سوژه را ميپوشاند و ايزن تزوهّم را بزراي او مزيسزازد كزه
ميتواند با توسل به اين فانتزي خود را كامل كند .فانتزي فقط يزک
خيال خام درون سوژه خط خورده نيست ،بلکه چون ساختاري بين
اقذهاني عمل ميكند .در اين حالت ،ديگران ميتوانند در سناريوي
فانتزيايي يک فرد مشاركت كنند .بر اين اساس ،اين افراد ميتواننزد
از مقام شخصي عادي به مقامي اسزتعاليي و سزحرآميز ارتقزا يابنزد

ادبیات پژوهش
از نظر ژاک لکان ،ساختار بنياديني كه سوژه را در برمزيگيزرد ،سزه
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( .)Lacan, 2006b:486-7لذا يک فرد مزيتوانزد درون سزناريوي فزانتزي

كه مکانمان بر ما تحميل ميكند؛ زيرا راه ديگري بزراي حوزور در

زوج خود جايگاه ابژه گمشده را اشغال كند .به بيزان ديگزر ،سزوژه

قطار وجود ندارد (مادن .)31:4953 ،اگر زن و مرد در ساختار زبزان در

انساني وقتي وارد امر نمادين ميشود ،به صورت اتفزاقي جايگزاهي

جايگاه متفاوتي قرار دارند ،يگانه مفهومي كه زن و مزرد را بزه هزم

را در آن اشغال ميكند .سوژه نميداند كه چرا در اين جايگاه قزرار

پيوند ميدهد فانتزي عشق است؛ يعني سوژهها فانتزيهزايي بزراي

گرفتهاست .بنابراين ،پرسشهايي از اين دست مطزر مزيكنزد كزه

خود ميسازند كه در آن جايگاهي به معشوق ميدهند؛ جايگاهي كه

ديگري بزرگ از من چه ميخواهد كزه مزرا در ايزن جايگزاه قزرار

از پيش تعريف شدهاست و در يک رابطه عاشقانه ،عاشزق هموزون

دادهاسززت؟ ) (Zizek, 2008:170پاسززخي كززه سززوژه بززراي خززود

نقاشي عمل ميكند كه در تابلوي فانتزياش طرحي از معشوق را از

ميسازد ،سناريويي است كه فانتزي نام دارد .در اين سزناريو سزوژه

پيش كشيدهاست و معشوق براي وارد شدن به يک رابطزه عاشزقانه

ميتواند موقعيت خيالي خود را در ساختار اجتماعي نشان دهد و از

بايد اين جايگاه را اشغال كند.

اين طريق واقعيت را حمايت كند .فانتزي ميل سوژه را برميسزازد؛

اكنون اگر يک مرد فانتزياي بسزازد كزه زنزي در آن صزاحب

يعني به او ياد ميدهد كه چگونه ميل كند تزا از ايزن طريزق از امزر

جايگاهي باشد و زن مقابل نيز فانتزياي بسازد كه همان مرد؛ يعني

واقع ميل خود بگريزد و شکاف موجزود در امزر نمزادين را پركنزد

مردي با همان خصوصيات از قبل تعريف شده ،در آن قزرار داشزته

 .)Penot,در اين فانتزي ابژه -علت ميلي وجزود دارد كزه

باشد؛ اين دو ميتوانند به داشتن عشق راستين اميد بندند .اين فرايند

ميل سوژه را متوجه خود ميكند .ابژه علت ميل بزه نحزوي غريزب

به صورت ناخودآگاه اتفاق مزيافتزد و از ايزن رو ،در سزطگ آگزاه

ميان سوژه و مفهوم ديگري معلّق است ،به هزر دو تعلزق دارد و بزه

نميتوان به پرسش «چرا دوسزتم داري؟» پاسزخ گفزت و بزه گفتزه

هيچ يک تعلق ندارد؛ همزمان هم مشخص كننزده ديگزري اسزت و

اسالوي ژيژک ،تنها پاسخ مناسزبش ايزن اسزت كزه« :چزون در تزو

هم تنگاتنگ به خود سوژه پيوستهاست (بوتبي .)919:4951 ،نتيجه آنکه

چيزي بيشتر از خود تو هست :عنصر مجهول نامعيني كه مرا جذب

سوژه با داشتن سناريوي فزانتزي ،خزود را از سزرگرداني در شزبکه

ميكند؛ اما نميتوان آن را با هيچ يک از صزفات واضزگ تزو دقيقزاً

بيناقذهاني مناسبات نمادين يا شبکه دقلتگر زبان و ميلهاي متغيّزر

مشخص كرد».

(2005:554

(ژيژک)431:4955 ،

و سيّال ناخودآگاه نجات ميدهد و با ساختن آن خود فقدان ديگري
را ميپوشاند .همه سوژهها فانتزي دارند و به زعزم لکزان آنزان كزه

آسیبشناسی و فانتزی

فريب نخوردهاند ،سرگردانند؛ زيرا فقدان فانتزي براي يک فرد توليد

همانگونه كه گفتيم ،برساخت فانتزي فرايندي ناخودآگاهانه است و

روانپريشي ميكند.

قرارگرفتن در چارچوب فانتزي يک شخص كه به تشکيل رابطه بزا
ديگري منجر و در حالت دوجانبه آن باعث پايداري روابط ميشود،

فانتزی روابط زناشویی

همراه با رمزگاني ناشناخته و بزه زبزان نيامزدني اسزت .از ايزن رو،

از نظر لکان ،سوژهها در شبکه دقلتگر زبان گرفتارند .شبکهاي كه از

ميتوانيم نوعي رويکرد آسيبشناسانه در قبال فانتزي مطزر كنزيم؛

زنجيره نامتناهي دالّها تشکيل شدهاست و زن و مرد به دليل تقابزل

يعني هرگونه دخالت ،تخريزب و نزاهمنوايي در فزانتزي زن و مزرد

متفاوتي كه با يک دالّ استعاليي دارند ،در جايگاههاي متفاوتي قرار

ميتواند يک رابطه را در معر

چالش جدّي قرار دهد و نهايتاً بزه

گرفتهاند .وي داستاني را بدين منظور نقل ميكند :در قطاري دختزر

جدايي منجر شود .اين جدايي در سطگ اجتماع طالق نزام دارد كزه

و پسر كوچکي مقابل هم نشستهاند .پسر با ديدي كه دارد ،ميگويد:

تبعات جبرانناپذيري براي فرد و جامعزه بزه ارمغزان خواهزد آورد.

ما در جايگاه خانمها هستيم و دختر ميگويد :احمق ،مگر نميبينزي

طالق انواع مختلفي دارد كزه در ايزن مقالزه طزالق رسزمي مزدّنظر

كه ما در جايگاه آقايان هستيم .اين داستان نشزان مزيدهزد كزه هزر

پژوهشگران است .طالق رسمي در برابر طالق عاطفي قزرار دارد و

جنس در هر طرف كوپه كه بنشيند در ساختاري قرار مزيگيزرد كزه

به معناي نزوعي از طزالق اسزت كزه نهادهزاي اجتمزاعي آن را بزه

نميتواند ساختار ديگر را ببيند .ظاهراً لکان ميگويد كه همه ما در

رسميت بشناسند و ثبت كنند.

يکي از دو طرف كوپه مينشينيم ،ما همه محکوم به نابينايي هسزتيم
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روش شناسی

شیوه نمونهگیری

پژوهش در اين سطگ ،بيشک نيازمند بهكارگيري راهبرد پيويزده و

نمونهگيري در اين مقاله از نوع نمونهگيري هدفمند اسزت .در ايزن

عميقي است كه به دنياي ذهني مخاطبان خود ورود كرده ،قيههزاي

نوع نمونهگيري ،پژوهشگر معيارهايي را برگرفتزه از سزؤال اساسزي

پنهان جهان افراد را آشکار سزازد .از ايزن رو ،روش مزورد اسزتفاده

پژوهش و همونين ،حساسزيتهزاي نظزري پزژوهش ،در انتخزاب

مقاله حاضر «پژوهش تفسيري» و نوعي پژوهش كيفي است .در اين

نمونهها مدّنظر قرار ميدهد ( .)Gerson & Horowitz, 2002:210در

نوع پژوهش ،پژوهشگر به دنبال معاني ذهنياي است كه سوژهها به

پژوهش حاضر نمونهها مزيبايسزت اول طزالق گرفتزه باشزند؛ دوم

پديدهها نسبت ميدهند .پژوهش تفسيري از لحاظ معرفزتشناسزي

قبول ميكردنزد كزه در مصزاحبه شزركت كننزد و خصوصزيتزرين

به پارادايم «تفسيرگرايي» تعلق دارد .در ايزن پزارادايم ،ايزن فزر

اطالعات خود را آشکار سازند و سزوم سزاكن شزهر اصزفهان و بزا

وجود دارد كه هيچ دانش عيني مستقل از فکر كردن وجزود نزدارد.

پيشينهاي باشند كه نسبت به پژوهشهاي دانشگاهي شناخت داشزته

دانش برساختهشده ذهني ،بر نشانهها و نمادهزاي مشزتركي اسزتوار

باشند .بنابراين ،هدف اول پيدا كردن نمونههايي بزود كزه ترسزي از

Grbich,

برمال شدن زندگيشان نداشتند؛ هر چند به آنها تومين داده ميشد

است كه به وسيله اعواي يک فرهنگ مشخص ميشود( .
.)2007:8

كه گفتههاي آنها محرمانزه خواهزد مانزد و هزدف دوم پيزدا كزردن
نمونههايي بود كه ميشد انتهاي رابطه آنها را به درستي براي تفسير

شیوه جمعآوری دادهها

فانتزي در اختيار داشت .شيوه دسترسي به نمونزههزا نيزز بزه شزيوه

شيوه جمعآوري دادهها در مقاله حاضر از نوع مصاحبه عميق است.

گلوله برفي بوده است؛ بدين ترتيب كه ابتزدا از طريزق چنزد دفتزر

اين شيوه از مصاحبه ،راهي براي ورود به درون قيههاي ناخودآگاه

رسمي ازدواج و طالق ،چندين فرد معرفي شدند كه از طريزق آنهزا

ذهني و بخشهاي ناديدني و پوشيده «خودِ» مصاحبهشوندگان است

نمونههاي ديگر معرفي و با آنها مصاحبه انجام شده است.

كه در روانکاوي فرويزدي بزراي كشزف سزطگ زيرآگزاه وجزودي
سوژهها از طريق بيان اتفاقي افکزار صزورت مزيگيزرد (

Marvasti,

حجم نمونه

 .)2004:22در اين پژوهش با افزراد مزورد مطالعزه مصزاحبه عميزق

نمونههاي اين مقاله هفت زوج هستند كه از هم طالق گرفتهانزد .از

انجام گرفت ،سسس گفتگوي ضبط شده با مصاحبه شوندگان به متن

اين ميان ،چهار زوج بعد از عقد و در دوران نامزدي و سه زوج بعد

نوشتاري تبديل و متنهاي نهايي آماده تحليل شد .نحوه پيادهسزازي

از مراسم عروسي و زندگي مشترک از هم جدا شدهاند .بديهي است

متن مصاحبههزاي رسزمي عميزق كزه بزا زوجهزا و والزدين انجزام

كه با هريک از اين هفت زوج ،جداگانه مصاحبه شده و در مجموع

گرفتهاست ،به صورت پيادهسازي متمركز 4بوده است؛ بدين ترتيزب

چهارده مصاحبه پژوهش حاضر را تشکيل داده اند .چهارده مصاحبه

كه در اين نوع آوانگاري ،تمامي ديالوگهزا بزه همزراه مکزثهزا و

انجام گرفته تا جايي ادامه يافت كه «اشباع نظري» حاصل شد؛ بدين

تأكيدهاي قابل توجه مصاحبهشوندگان پياده شده است .بهكزارگيري

معنا كه مصاحبههاي بعدي نتايج جديزدي را بزه بزار نيزاورد و لزذا

اين فنّ به اين علت بوده است كه اين مصاحبهها ،با بيان تجربههاي

پژوهشگران تعداد نمونهها را كافي و گويا برآورد كردند .در جدول

احساسي و عميقي از پديده بوده و لذا بسياري از افراد ،ديدگاهها و

( )4سن و تحصيالت مصاحبه شوندگان به همزراه اسزامي مسزتعار

تفسيرها و معاني خود را در بعوي مزوارد بزه شزکل غيرمسزتقيم و

آنها قيد شده است.

به صورت كنايي يا با طنزهاي پنهاني بيان ميكردند كه بيتوجهي به
لحن و قصد مصاحبه شونده ،ممکن بود به برداشتهزاي نادرسزتي
منجر شود.

focused transcription
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جدول  -1ویژگیهای حجم نمونه
تحصیالت

ردیف

نام مستعار

سن

تحصیالت

ردیف

نام مستعار

سن

4

معصومه

39

كارشناسي

5

مريم

31

ديسلم

3

بهنام

35

كارشناسي

3

فرزانه

35

كارشناسي ارشد

9

مهدي

31

كارشناسي

49

حميد

31

كارشناسي ارشد

1

مژگان

33

كارشناسي

44

جمال

37

ديسلم

5

حامد

39

كارشناسي

43

آرزو

37

ديسلم

1

نوشين

43

كارشناسي

49

فرنوش

35

ديسلم

7

سياوش

33

زير ديسلم

41

مهدي

33

ديسلم

تکنیک تحلیل

اعتبار روش

تحليل دادهها در مقاله حاضر از طريق «كدگذاري» صورت گرفزت.

اعتبززار پززژوهش حاضززر از دو طريززق «بززين اقذهززاني بززودن» و

در اين روش ،پژوهشگر دادههاي خام را در قالب طبقزات مفهزومي

«انتقالپذيري» تومين شدهاست (احمزدپور)4953 ،؛ به اين معنا كه سه

سازماندهي ميكند و مومونها يا مفاهيمي ايجاد ميكند كه از آنهزا

پژوهشگر درباره يافتهها و تحليل آنها بزه دقزت بسزيار بزه توافزق

براي تحليل دادهها استفاده ميكند (نيومن.)155:4939 ،

رسيدهاند؛ يعني به صزورت بزيناقذهزاني دادههزا را جمزعآوري و

نحززوه كدگززذاري بززه ايززن صززورت بززوده كززه برحسززب نززوع

تفسير كردهاند .سسس نتايج را به چهار تن از نمونهها داده و درباره

مصاحبهها و روايتها گاهي سطر ،جمله ،پاراگراف و حتي واژگزان

صحت يافتهها اطمينان پيدا كردهاند .عالوه بر اين ،تالش شده است

نيز تحليل و كدهايي استخراج شده است .اين كدها برچسزبهزايي

كه يافتهها در قالب روايتي منسجم تدوين شود تا يافتههزا بزه طزور

هستند كه معرف بخشي از دادههاي متني پژوهش هستند .بهعبارتي،

دقيق به خواننزدگان منتقزل شزود و چيززي بزه وقزوع بسيونزدد كزه

يک "كد" يک خصلت ،يک معنا ،يک تفسير و يا يک عمل يا رفتار

پژوهشگران كيفي آن را «انتقال پذيري» ناميدهاند.

را نمايندگي ميكند.
براي نظم بيشتر و سازماندهي بهتر كدها ،يک كدقگ 4سزاخته

مالحظات اخالقی

شد و در اين كدقگ همه كدهاي اوليه اصلي و فرعي ثبت ميشزد.

به دليل آن كه طالق در فرهنگ ايراني بزه طزور تزاريخي پديزدهاي

در حقيقت ،يک ايندكس از كليه كدها فراهم گرديد .در مرحله بعزد

مذموم و نکوهيده بوده است و وقوع آن تأثيرات فردي و جمعي به

و طي فرايند استقراي تحليلي ،كزدهاي اوليزه و فرعزي بزا يکزديگر

جاي ميگذارد ،هويت افرادي كه حاضر به مصزاحبه شزدند ،كزامالً

ادغام شدند و فرايند انتزاع كزدها آغزاز شزد .ايزن فراينزد انتززاع و

مخفي بوده ،از اسامي مستعار استفاده شده است.

بهعبارتي تبديل كدهاي اوليه به كدهاي اصلي و برتر با خوانشهاي
مکرر مصاحبهها و با مقايسههاي مداوم ميان كدها انجام ميگيرد .در

یافتهها

اين فرايند ،پژوهشگران كدهاي به دست آمده را بارهزا بزا يکزديگر

چنانکه پيش از اين گفتيم ،سوژه به دليل قرار گرفتن در امر نمزادين

مقايسه كرده تا شباهتها ،تمايزات و روابط ميان كدها آشکار شزده

براي خود فانتزي ميسازد .امر نمزادين يزا ديگزري بززرگ ،مرجزع

و برحسب خصايصي كه كدهاي اوليه بزه خزود گرفتزهانزد فراينزد

دانش ،اقتدار و ارزش براي سوژه است .به بيان ديگر ،ديگري بزرگ

حذف ،ادغام و جداسازي كزدها انجزام گرفتزه اسزت .در حقيقزت،

شبکه بيناقذهاني مناسبات نمادين است .سوژههزاي مزورد تحليزل

كزدهاي نهززايي محززوريتززرين ايزدهاي بززوده كززه در جهززان ذهنززي

اين مقاله در رويارويي با سه ديگري بزرگ؛ يعني رسانههزا ،طبقزه

مصاحبه شونده وجود داشته و هنگام بازگويي تجربه شزان از طزالق

اجتمززاعي و گززروه همززاقن فززانتزي خززود را سززاختهانززد .مصززاحبه

كشف و شناسايي شده است.

شوندگان سه نوع كد «تخصص»« ،بودجه» و«ارتبا » را عامل اقتدار
رسانه ميدانند .اين سه دسته كد مطابق نظر لکان ،قابليت رسانه بزه
code log

1

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931

39

عنوان ديگري بزرگ را تومين ميكند .سسس فرايند پيويدهاي آغاز

ميشود .برخالف «معصزومه»« ،بهنزام» پسزري برونگزرا و پرحزرف

ميشود كه افراد در مواجهه با برنامهها عمل كنند .كدهاي «اون مثل

است« .معصومه» ميگويد« :وقتي با بهنام آشنا شدم ،از اون خوشزم

منه [اشاره به بازيگر]»« ،زندگي من هم اونجوريزه»« ،مزنم مزيخزام

اومد .نميدونم چرا؛ ولي ديوونزه بازيزاش بزرام جالزب بزود» .ايزن

همون طور باشم» در كد «همذات پنداري» ادغام ميشوند تا فانتزي

قواوت آگاهانه «معصومه» از «بهنام» دليزل ناخودآگاهانزهاي را در

رسانه شکل بگيرد .اين روند در مورد طبقزه نيزز بزا كزدهاي «حزقّ

پس ذهن او مخفي كرده اسزت« .بهنزام» جزايگزين شخصزيت مزرد

خوشززبختي» و «امکززان تحززرک طبقززاتي» و فراينززدي كززه بززا كززد

مجموعه مسافري از هند شزدهاسزت .پسزر پزر شزرّ و شزوري كزه

«تصويرسزازي بزراي آينزده» پيونززد مزيخزورد ،فزانتزي طبقززاتي را

ميبايست فانتزي «معصومه» را پُزر كنزد و او بتوانزد درسزت شزبيه

ميسازد .هماقن نيز با كدهاي «خير خواهي دوستان» و «صداقت و

شخصيت زن مجموعه ،اين پسر را سر به راه كند و بدين سان آنزان

معرفت دوستان» در جايگاه ديگري بزرگ قرار گرفته ،فانتزي گزروه

زندگي جديدي را آغاز كنند؛ امّزا روابزط آنهزا بعزد از عقزد مسزير

هماقن با كد «احترام در جمع» و «اقتدار در جمع» برساخته ميشود.

متفاوتي را طي ميكند« .معصومه» بعد از مدتي به نظرش مزيرسزد

در ادامه ،با جزئيات بيشزتر دربزاره ايزن سزه دسزته فزانتزي سزخن

كه «بهنام» به او بيتوجه است؛ امّا «بهنام» اين را قبول نزدارد .بهنزام

خواهيم گفت .ذكر اين نکته الزامي است كه تعدادي از نمونزههزاي

ميگويد« :من همه كارايي كه هر مردي واسه زنش مزيكنزه ،بزراش

مورد تحليل خصوصيات هيستريک از خود بروز دادند كه آنها را در

انجززام دادم...؛ امززا اون مززدام بهوونززه مززيآورد كززه مززن هواشززو

دستهاي جداگانه جاي داديم و فانتزي آنها را فانتزي هيستريک نزام

ندارم....داشتم به خدا.....بهوونهاش بود » .سرد شزدن ايزن رابطزه و

نهاديم كه اين فانتزيها جزئي ار فزانتزي گزروه همزاقن محسزوب

جدايي نهايي آنها هرچند با عنوان «بيتوجهي بهنام» و «عدم تفاهم»

ميشوند.

از سززوي «معصززومه» برشززمرده شززد؛ امّززا علززت پنهززان بززه فززانتزي
«معصومه» برمزيگشزت :وي نتوانسزته بزود بهنزام را شزبيه بزازيگر

الف) فانتزی رسانه

مجموعه ،به موجودي كه قرار بود به آن تبزديل شزود ،مبزدّل كنزد.

اين نوع فانتزي ،فانتزياي است كه سوژه از طريق ديدن رسانههزاي

نتيجه آنکه «بهنام اوني كه ميخاستم نبود»؛ امّا در واقع بهنزام همزان

رسمي و غيررسمي براي خود ميسزازد .فزيلمهزا و مجموعزههزاي

كسي نبود كه قرار بود شبيه شخصزيت مجموعزه مسزافري از هنزد

تلويزيوني و برنامههاي ماهواره ،نوعي از اين رسانههزاي رسزمي و

شود.

غيررسمي هستند .فانتزياي كزه سزوژههزا از طريزق تماشزاي ايزن

اگر رابطه «معصومه» و «بهنام» از يک رسانه رسمي متأثر بود؛

رسانهها براي خود ميسازند ،در زنزدگي اجتمزاعي سزوژههزا وارد

«مهدي» از طريق رسانه غيررسمي و ديدن ماهواره ،زن ويزژهاي را

ميشود .عموماً به دليل اينکه پايان اين برنامههزا بزا واقعيزت تنزاظر

در فانتزياش قرار داده بزود« .مهزدي» عزادت داشزت كزه هزر روز

صرف ندارد ،ساختار فانتزي سوژه نيز در مقابل واقعيت عيني ملززم

ماهواره ببيند .او به «مجموعههاي آبکي كه فارسي وان و اينا نشزون

به نوعي چالش خواهد بود.

ميدادن» عالقهاي نداشت .او عاشق ويدئو كليپ بود« .ويدئو كليپ

«معصومه» به علت ديدن مجموعه «مسافري از هند» ،عناصري

نه جناب ...showخودموني باش»« .بهنام» حداقل روزي يک ساعت

از روايت اين مجموعه را به عنوان فانتزي خود به طزور ناخودآگزاه

از اول دبيرستان به قول خزودش « »showمزيديزد .او بزه موسزيقي

اقتباس كردهاست .وي دختري كمحرف و درونگرا بوده است .ديدن

عالقهمند بود؛ امّا ديدن اين ويدئو كليپها با شکلگيزري تصزويري

مجموعه مسزافري از هنزد باعزث شزده اسزت كزه وي بزا يکزي از

از زن ايده آل همراه بود .هر چند «مهزدي» آگاهانزه مزالکهزايي را

شخصيتهاي زن اين مجموعه همذات پنداري كنزد .وي تصزويري

براي همسر آيندهاش تعريف كرده بود؛ امّا نميدانست كه تصوير او

را كه از خود داشته است ،همسان با اين شخصيت تعريف كزرده و

از زن ايدهآلش تصويري جنسزي اسزت .او بزا «مژگزان» آشزنا شزد.

نتيجزه ايزن هزمذات پنزداري در سزناريوي فزانتزي وي ،مزردي بزا

«مژگان» دختري بود كه ماشه ميزل مهزدي را چکانزد« .همزه تزوي

خصوصيات ويژه را براي وي تعريف كردهاسزت؛ مزردي كزه قزرار

دانشکده تو كارش بودن؛ امّا من تونستم بله رو ازش بگيزرم» .ابتزدا

است روزي بيايد .وي در دانشگاه بزا پسزري بزه نزام «بهنزام» آشزنا

رابطه آنها خوب بود« .مهدي» به حرفهاي «مژگان» گوش ميداد و
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آنها به جز «بعوي از مسخره بازياي مهدي» با هم در عشق بزه سزر

ديدن عالقه «نوشين» با وي طر دوستي ريخت .به نظزر «حامزد»

ميبردند .بعد از عقد و اولين رابطه جنسي ،همه چيز رنگ و بزوي

«نوشين هموني بود كه ميباس ميومد» .دوسزتي ايزن دو بزه ازدواج

ديگري گرفت .همين يک رابطه مخفيانه كافي بود كه كم كم آتزش

منجر شد؛ اما طالق چند ماه بعد اتفاق افتاد .دليزل ايزن جزدايي بزه

عشق آنها فروكش كند« .مژگان» ميگويد« :بعد از اون رابطه مهزدي

فانتزي «حامد» باز ميگشت .هرچند «نوشين» همان دختركي بود كه

بداخالق شد .يه بارم از دهنش پريد و به من گفت" :روسسي"» دليل

بايد عاشق «حامد» ميشد ،امّا خصوصيات طبقاتي «نوشين» كزمكزم

روسسي خطاب كردن «مژگان» از سوي «مهزدي» و جزدايي آنهزا ،از

فانتزي «حامد» را ويران كرد .به دليل خاستگاه طبقاتي «نوشين» ،آنها

فانتزي «مهدي» مايه گرفته بود .آن دو نميدانستند كزه «مهزدي» بزا

در جشن تولدها و ميهمانيهايشان مرد و زن مختلط بودند« .حامد»

ديدن زنان ويدئو كليپها تصوير جنسي زن ايدهآالش را بزينقزص

كه از يک خانواده سنتي ميآمد ،فهميد «نمزيتونسزتم تحمزل كزنم

ساختهاست؛ امّا بدن مژگان نقص داشت شبيه بسياري از زنان؛ زيزرا

عشقم بي حجاب جلو يزه مشزت مزرد چشزم دريزده تزو مهموونيزا

كمتر زني مانکن است ،به جز مانکنها كه آنها هم فقط چنزد سزال

برقصه» .تواد «روشنفکري» و «غيرت» كار دست «حامد» داده بزود.

مانکن هستند .به عالوه ،به جز اين سرخوردگي يک بار «مهدي» از

چالشهاي وي با «نوشين» كار را به جزايي رسزانيد كزه «احسزاس

دوستش پيمان شنيده بود كه رقصندههاي اين كليپها روسزسيانزد.

كردم ما مال دوتا دنياي متفاوتيم» و بعد از شش ماه رابطه عاشزقانه

اين داستان در كنار نقص بدن مژگان ،باعث بههزم خزوردن فزانتزي

آنها كه با «شعر و غزل و دوبيتي » همراه بود ،به پايان رسيد.

«مهدي» و در نتيجه وقوع طالق شد.
ج) فانتزی گروه هماالن
ب) فانتزی طبقاتی

گروه هماقن يا گروه دوستان ،شبکهاي از روابط را تشکيل ميدهند

سوژهها به طبقات مختلف اجتماعي تعلق دارنزد .خاسزتگاه طبقزات

كه سوژه در مقابل آن با يکديگري بزرگ مواجه ميشود و فزانتزي

پايين براي برخي از سوژهها فانتزياي را ميسازد كه فانتزي طبقاتي

خود را در ارتبا با آن ميسازد .اين گونه از فانتزيها نيز با مسائلي

نام دارد .در اين نوع فزانتزي ،سزوژه كسزي را در فزانتزياش قزرار

روبهرو خواهد شد كه گاه روابط واقعي را متأثر ميسازد.

ميدهد كه از طبقه ديگري است .معشزوقي كزه اگزر از طبقزه بزاق
باشد ،ميتواند جايگاه عاشق را در امر نمادين ارتقا بخشد.

«سياوش» با پدرش مشکل داشت .پدرش مرد مستبدي بود كه
«سياوش» او را «هيتلر» خطاب مزيكزرد .بزا ايزن حزال ،ايزن دليزل

«حامد» از شهرستان كوچکي به اصفهان آمزده بزود .او چيززي

نميشد كه «سياوش» در انتخاب همسر توصيههاي پدرش را گوش

نداشت به جز كتابهايي كه خوانده بود و بزراي خزودش تعريزف

دهد« .سياوش» در بين دوستانش پسري «بامرام و اهل حال» شناخته

كرده بود كه «باقخره يکي پيدا ميشه كه عاشق سواد و معلومزات

شده بود .رانندگي او بسيار خزوب بزود و در بزين دوسزتانش همزه

من بشه» .او اشعار زيادي حفظ بود و خود را واجد سرمايه فرهنگي

ميدانستند كه «دست فرمون سياوش حرف نداره» .از اين رو ،او در

باق ميدانست .اين اصطال را او به واسطه خواندن جامعهشناسزي

مواجهه با ديگري بزرگِ دوستان ،داراي فانتزياي بزود كزه جايگزاه

ياد گرفته بود .بنابراين ،در فانتزياش او جوان تهيدستي بود كه تنها

يک مرد قوي و همزه فزن حريزف را اشزغال كزرده بزود .دوسزتان

يک صفت داشت و آن هزم روشزنفکر بزودن .او اميزد داشزت كزه

«سياوش» دختزري بزه نزام «مزريم» را بزه او معرفزي كزرده بودنزد.

باقخره يک روزي دختري برخالف «اين همه دختر كه فقط تو فکر

«سياوش» ميگويد« :توي خيابون منتظر مريم بودم .تزا حزاق نديزده

آرايشن و بوه پولدار ميخوان» عاشق دانش او شود .ديري نساييد كه

بودمش و قرار بود اون از روي لباسام منو پيدا كنه .دختراي زيزادي

با آمدن به دانشگاه ،پايش به جلسات شزعرخواني و داسزتاننويسزي

هي رد ميشدن .بعوياشونو ميگفتم با خودم كه كزاش ايزن مزريم

باز شد .در جلسه دوم بود كه «نوشين» سروكلهاش پيدا شد .وضزع

باشه و بعوياشونو ميگفتم كاش مزريم نباشزه»« .مزريم» سزر قزرار

مالي پدر «نوشين» خوب بود و او به «شعر و شزاعري» هزم عالقزه

حاضر ميشود و «سياوش» از او خوشزش مزيآيزد .بعزد از مزدتي

داشت .كم كزم شزعرهاي «حامزد» بزه دل نوشزين نشسزت و او از

آشنايي آنها با هم عقد ميكنند و زندگي مستقلي را شروع ميكننزد.

«شخصيت دانشمند و با احساسِ حامد » خوشش آمزد« .حامزد» بزا

ازدواج آنهزا  3مززاه دوام نمزيآورد و آنهززا از هزم جززدا مزيشززوند.
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فانتزی هیستریک

نخورن» .امّا چه ميشود كه بعد از آن همه عالقه ،وي زنان را چنين

به دليل آنکه سوژه با ديگريهاي بززرگ متفزاوتي در طزول حيزات

توصيف ميكند؟ دليل جدايي به فانتزي «سزياوش» برمزيگزردد .در

خود در گفتگوي مداوم به سر ميبرد ،فانتزيهاي متفاوتي نيز براي

فانتزي او ،وي مرد همه فن حريفي است كه از همه بهتزر راننزدگي

خود ميسازد .سوژههاي هيستريک ،سوژههايي هستند كه ميلشان را

ميكند؛ امّا يک بار بعد از يک مهماني خانوادگي« ،مريم» از رانندگي

به راحتي از يک مرجع به مرجع ديگزر عزو

مزيكننزد و لزذا بزا

خوب «حميد»؛ يعني يکي از دوستان «سياوش» تعريف ميكنزد .در

داشتن فانتزيهاي چندگانه سرنوشت رابطه عاشزقانه خزود را نيزز

اين هنگام است كه سياوش به طور ناخودآگاه ميفهمد كزه «مزريم»

تباه ميكنند.

در فانتزي اش او را همانطور كه خود و ساير دوسزتانش مزيبينزد،

«جمال» پسري بود كه با دختري به نزام «آرزو» دوسزت بزود.

نگاه نميكند .اين اتفاق به مرور در ناخودآگاه «سزياوش» تزهنشزين

همه ميدانسزتند كزه «جمزال» مزيخواهزد بزا «آرزو» ازدواج كنزد.

ميشود و كمكم احساس ميكند كزه «مزريم» او را درک نمزيكنزد.

«جمال» با دو نفر از دوسزتانش هزر مزاه در دانشزگاه فزيلم نمزايش

«سياوش» يا مجبور است فانتزياش را تغيير دهد يزا «مزريم» را آدم

ميدادند و آن را نقد مزيكردنزد .در گزروه «آنهزا» دختزري بزه نزام

غريبهاي تصور كند كه خارج از دايره دوستانش است؛ چراكزه اگزر

«نسرين» حوور داشت« .جمال» به يکي از دوستانش توصيه كزرده

مريم «مرد گيجي نبود» حتماً كه به فانتزي او احترام ميگذاشت.

بود كه با «نسرين» دوست شود .او دقيل غيراخالقزياي بزراي ايزن

«فرزانه» از همان دوران دبيرستان به فعاليتهاي سياسي عالقه

دوستي در نظر گرفته بزود؛ امّزا بعزد از آنکزه دوسزت «جمزال» بزا

داشت .وي فانتزياش را در مقابل پدرش ساخته بود و ميخواست

«نسرين» طر دوستي ريخت« ،جمال» به همه دوستانشان گفت كه

«آدم سياسي» باشزد .ورود او بزه دانشزگاه همزراه بزا حوزور او در

دوستش خياقت پليدي در سر دارد و آبروي آن دوست را همه جا

فعاليت سياسي و انتشار مجله بود .اين عالقزه وي را بزا گروهزي از

ميبرد .دوست «جمال» از اين حرفهاي «جمال» شاكي ميشزود و

دانشجويان آشنا ساخت كه آنها نيز شبيه پدر او فعاليزت سياسزي را

او را «آدم دم دمزيمزززاج » توصززيف مززيكنززد .دوسززت «جمززال» از

تکريم ميكردند .در انتشار مجله او با پسري بزه نزام «حميزد» آشزنا

«نسرين» جدا ميشود؛ امّا بعد از مدتي «جمال» آرزو را رها ميكنزد

شد« .حميد» همان معشوقي بود كه وي ميپسنديد« :پسري كه هيچ

و با «نسرين» ازدواج مي كند .آن دو تا مدتي با هم ميمانند تا اينکه

چي به جز آزادي رو دوس نداشت» .كزم كزم رابطزه آنهزا بزا هزم

رابطهشان خراب ميشود« .نسرين» بر اين باور است كه «جمال دائم

جديتر شد و به عقد هم در آمدند؛ امّا ايزن موضزوع چنزدان دوام

تو كار دوست صميمي من بود» .پزسِ پشزت ايزن رابطزه نافرجزام،

نياورد« .حميد» بزه ظزاهر دوسزتدار آزادي بزود؛ امّزا در فزانتزياش

انگيزههاي ناخودآگاهانهاي پنهان است« .جمزال» بنزا بزه بعوزي از

تصوير كالسيکي از زن داشت .زني كه «ميباس زن باشه .احسزاس

دقيل دوران كودكي و جايگاه متزلزلش در گروه دوستان ،داراي اين

باشه .فرزانه بيشتر مرد بود تا زن » .فرزانه بعد از «حميزد» بزا پسزر

مشکل بوده كه اين توانايي را نداشته است خود را در فانتزياش به

ديگري نيز آشنا شد و او نيز به مزرور از وي فاصزله گرفزت .دليزل

عنوان يک سوژه داراي ميل تعريف كنزد .نزاتواني او در ايزن مهزم

ناآگاهانه شکستهاي عشقي فرزانه آن بزود كزه فرزانزه فزانتزياي

باعث شده است كه وي ميل ديگري را به عنوان ميل خود تعريزف

براي خود ساخته بود كه در آن ميخواست از تصوير كليشزهاي زن

كند .وقتي كه «نسرين» را به دوستش براي طر دوستي و پيشزنهاد

به عنوان يک ابژه فاصله بگيرد؛ امّا آدمهايي كه فرزانه بزا آنهزا آشزنا

غيراخالقي دعوت ميكند ،پيش از آن خزود قزادر نبزوده اسزت كزه

شد ،هيچكدام تصوير جديدي از يک زن نميخواستند .پسر به ظاهر

چنين ميلي را براي خود تعريف كند .بعد از دوستي آن دو« ،جمال»

روشنفکر ،محافظهكارانه با وي برخورد كرد و حتي پسر عزامي نيزز

ميل دوستش به «نسرين» را به خود ميگيرد و به اين نتيجه ميرسد

فانتزي او را در نمييافت .از اين رو ،فرزانه با شکست فانتزي و دو

كه «نسرين» مطلوب آرزومندي اوست و نه آرزو كه به قول خودش

طالق مواجه شد؛ شکستهايي كه همزه ناشزي از فزانتزي ويزژه او

«هيشکي به آرزو توجه نميكرد  ...حتي يه بزارم يکزي بهزش تزوي

بودند.

خيابوون تو دوره دوستيمون شماره نداده بود»« .جمال» بزا گزرفتن
ميل دوستش با «نسرين» دوست ميشود .اين بار او ميل «نسرين» را
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به خود ميگيرد« .نسرين» از دوران دبيرسزتان بزا دختزري بزه اسزم

ويژگيهايي را براي مطلوب خود در نظر ميگيزرد .سزوژه يزک يزا

«سسيده» شبيه دو خزواهر بزودهانزد و «نسزرين» بزه «سزسيده» خيلزي

چند نشانه از اين ويژگيها را در «ديگري» ميبيند و از ايزن طريزق

عالقهمند است« .جمال» با گرفتن ميل «نسزرين» ،مزيلش را متوجزه

فرد ديگر را وارد قاب فانتزياش ميكند .با كنش متقابل بيشتر بزين

«سسيده» ميكند؛ امّا اين ميل گرفتن او به جدايي او و «نسرين» منجر

دو فرد ،سوژه به طزور ناخودآگزاه نشزانههزايي را از طزرف مقابزل

ميشود« .نسرين» اين كار «جمال» را نوعي «خيانت» مزيدانزد؛ امّزا

دريافت ميكند كه ديگري را از قاب فانتزياش خارج ميكند .اين

تحليلهاي ما نشان ميدهد كه «جمال» مبتال به نوعي هيستري است

امر باعث ميشود كه سوژه تالش كند با تغيير در فرد مقابزل وي را

كه نميتواند از خود ميل داشته باشد.

به مطلوب خود نزديک كند؛ امّا عدم تغيير فرد مقابزل ،سزوژه را در

«فرنوش» در سال سوم دبيرستان عاشق پسر خالهاش «شزهياد»

وضعيت بحراني قرار ميدهد .در نسلهزاي گذشزته سزلطه و نفزوذ

شد .آنها ابتدا با هم مخفيانه دوست بودند« .شهياد» پسري بزود كزه

ديگري بزرگ به گونهاي بود كه فرد فانتزياي داشزت كزه جايگزاه

«گردنبند ميانداخت ،شلوار بگ ميپوشيد و يزه بزارم زيزر ابروشزو

مرد يا زن مقابل به تمامي و به گونهاي متقن از قبل تعريف شده بود

برداشته بود« ».فرنوش» به دليل آنکه فانتزياش را در مقابل ديگري

و فانتزي و واقعيت در هم ادغام شده بودند؛ امّا در ميان نسزلهزاي

بزرگ خانوادگي ساخته بود و به خانوادهاي تعلق داشت كزه ارزش

جديد فانتزيهاي چندگانه به سرعت ساخته ميشود و در صزورت

به ظاهر افراد را تماماً تاييد ميكزرد« ،شزهياد» را در فزانتزياش جزا

تحقق نيافتن ،فرد ميتواند فرد ديگري را به جاي قبلزي قزرار دهزد.

داده بود .تا اينکه «فرنوش» بعد از دبيرستان وارد محيط كاري شزد.

لذا بحران ناشي از عدم تحقق فانتزي در نسلهزاي گذشزته وجزود

او دوستان جديدي پيدا كرد كه آنها معيارهاي ديگري را براي يزک

ناخودآگاهانهاي نداشت؛ امّا در نسلهاي جديد اين بحزران قابليزت

مرد ارزش ميدانستند و «پسرهاي قرتي» را شايسته نميدانستند .اين

عبور دارد ،همانطور كه «معصومه» عقيده دارد« :نمزيخواسزتم مثزه

گونه شد كه «فرنوش» با ديگري بزرگ متفاوتي روبهرو شده بزود و

مامانم با چادر سياه برم خونه بخت و با كفن بيام ،ميخواستم خودم

به مرور عالقهاش را از «شهياد» از دست داد .در همان حال كه هنوز

باشم».

خيال ازدواج با «شهياد» را داشت ،پسر ديگري به نام «مهدي» بزه او

 -3آسيبهاي مرتبط با تخريب فانتزي توسط فرد مقابزل كزه

پيشنهاد دوستي ازدواج داد .دو هفته نگذشته بزود كزه «فرنزوش» بزا

مشخص ميكند يکي از زوجين عناصري از فانتزي طرف مقابزل را

«شهياد» به هم زد و قبول كرد كه «مهدي» به خواستگارياش بيايزد.

ناديده گرفته و آن را تخريب كرده است .به معناي ديگر ،فرد مقابل

«مهدي» داراي خصوصزياتي بزود كزه دوسزتان شزغلي آن را تأييزد

با نگاه خيره غيرممکن فانتزي همسو نشدهاست .البته ذكر اين نکتزه

ميكردند .قطع رابطه او با «شهياد» ناشي از تغيير ميل او در فزانتزي

ضروري است كه در يک رابطه عاديِ بزا دوام ،ايزن گونزه تخريزب

و تغيير ديگري بزرگ او بود .هر چند بعد از مدتي او تزالشهزايي

فانتزي ديگري وجود دارد؛ امّا بسته به نوع فانتزي ،فرد ممکن است

كرد كه لباسهاي «مهدي» را به روز كند و در اين راه موفق نيز بود؛

اين تخريب را تحمل نکند .در مورد مزاجراي «سزياوش» و «مزريم»

امّا او ديگر «شهياد» را نداشت ،ولي سعي كرد «مهدي» را به تصوير

نشززان داديززم كززه بززا تمجيززد «مززريم» از راننززدگيِ خززوب دوسززت

«شهياد» نزديک كند .اين تالشها نيز با ناكامي همراه بزود و طزالق

«سياوش»« ،سياوش» دچار سرخوردگي شزده بزود؛ چيززي كزه در

بنبست اين عدم تغيير بود.

همان موقع از آن اطالعي نداشزت؛ امّزا در اينجزا نگزاه «مزريم» بزه
«سياوش» در فانتزي و نگاه خيرهاي كه از پيش فانتزي «سياوش» در

تجزیه و تحلیل

ارتبا با آن شکل گرفته بود ،همجهت نشده بود .اين عدم همنوايي

با تحليل فانتزيهاي به دست آمده و بررسي آسيبهاي آنها ميتوان

گرهاي را در ارتبا آنها ايجاد كرد كه هيچگاه باز نشد.

سه دسته آسيب را چنين برشمرد:

 -9آسيبهاي متأثر از فانتزي هيستريک كزه طزي آن يکزي از

 -4آسيبهاي ناشي از فانتزي تحقق نيافته كه دربردارنده ايزن

زوجين با گرفتن ميل ديگري بزرگ يا ديگزري كزوچکي بيزرون از

موضوع هستند كه سوژهها فانتزياي براي خود برساختهانزد كزه در

رابطه به صورت ناخودآگاه بزه تخريزب رابطزه پرداختزه اسزت .در

آن سوژه مقابزل قزرار نداشزته اسزت .در ايزن نزوع فزانتزي سزوژه

ادبيات روانکاوي ،فرد هيستريک ،فردي است كه ميل ديگري را بزه

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931
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عنوان ميل خود در نظر ميگيرد و بر طبق آن دست به كنش ميزند.

در نوع فانتزيهايي كه برساخته رسانه بودند ،عمدتاً تصزويري

سوژههاي هيستريک در فانتزي خود داراي اين آسزيب هسزتند كزه

ايدهآل و خودشيفته از زن يا مردي بازنمود ميشود كه ميتواند تمام

كنند و به فزانتزي افزراد ديگزر

مصائب رواني و اجتماعي بيننزده را برطزرف كنزد .رسزانه بزا ايزن

متوسل شوند .در نمونههاي مورد تحليزل مزا «حامزد» و «فرنزوش»

سناريوسازي خود ،براي مخاطب ميل و فانتزياي را مزيسزازد كزه

سوژههاي هيستريک بودند« .حامد» هر چند قصد ازدواج بزا «آرزو»

مخاطب در جهزان واقزع در جسزتجوي آن اسزت .در ايزن حالزت،

را داشت؛ امّا زماني كه ديد دوستش متوجزه دختزر ديگزري اسزت،

فانتزي ديگري ايده آل و خودشيفتهواري برساخته ميشود كه عمدتاً

ميلش را متوجه آن دختر كرد ،سسس با ارتبا با اين دختر ،ميزل او

با توجه به عاليق طبقاتي و ايدئولوژيک رسانه ،ميتوان مصداق اين

را به دوست دوران دبيرستانش به خود گرفت و دسزت آخزر مزتهم

تصوير ساخته شده (قهرمان زن يا مرد) را يافت .مخاطب بر حسب

به خيانت شد و رابطهاش را از دست داد؛ امّا او خيانتکزار نبزود ،او

همين سناريوي فانتزي گونه و با ميلي برساخته شده ،درصدد يافتن

سوژهاي بود كه مدام با يزک پزدر در حزال سزقو مواجزه بزود و

آن مصداق فانتزي در جامعه برميآيد و در صورت دسترسي بزه آن

نميتوانسزت از خزود ميزل داشزته باشزد .ايزن مزاجرا دقيقزاً بزراي

گمان ميكند كه تمام مصائب او برطرف خواهد شد؛ امّا در هنگزام

«فرنوش» نيز تکرار شد و او نيز بزه دليزل تمزايالت ناخودآگاهانزه

دسترسي ،سوژه با تجربه ناخوشايند واقعيت روبهرو شده و مصداق

هيستريک خود نميتوانست بر نقطهاي تمركز كند .از اين رو ،دائزم

عيني فانتزي را فردي معمولي مييابد كزه هزيچ وجزه مشزتركي بزا

از شاخهاي به شاخه ديگر ميپريد و رابطهاش با «شزهياد» را كزه در

تصوير بازنمايي شده از آن ندارد .اين تجربه چونان تجربه دهشتناک

روزگاري حاضر بود جانش را برايش بدهد ،از دست داد.

امر واقع ،فرد مطلوب را به عنصري مزاحم ،دروغگو و شياد تبزديل

ديگري بزرگ فانتزي خود را عو

و برمال ميكند .مزدخليت رسزانه و بخصزوا مزاهواره در وقزوع
نتیجهگیری

طالق در پژوهشهاي كساني چون نعيمي ( )4939نيز بررسي شزده

اين مقاله درصدد تحليل نقش فانتزي در وقوع طالق بود .با اقتباس

است .در اين پژوهش نشان داده شده است كزه مزاهواره بزا ايجزاد

مفهوم فانتزي از ژاک لکان ،اطالعزات از هفزت زوج جزوان طزالق

ارزشهاي مدرن در زوجين ،امکان وقوع طالق را باق خواهد بزرد.

گرفته جمعآوري و تحليل شد .نتايج به شر زير است:

در اين مقاله نيز همذات پنداري فرد در برساخت خود ايزدهآل و در

همانگونه كه گفتيم ،فانتزي پديدهاي است كزه شزکافي را در

نهايت فانتزي رسانه ،با يافتههاي باق هماهنگ است.

خود يا ديگري بزرگ پنهان ميكند .در واقع ،ماهيت غيرواقع بزودن

نوع دوم فانتزي كه محصول تفاوت طبقاتي است و به مصائب

فانتزي به پركردن شکافي ناممکن باز ميگردد و فزانتزي تنهزا ايزن

و زخمهاي طبقات پايين باز ميگردد؛ بدين گونه عمل ميكنزد كزه

شکاف و زخم را پنهان ميكند .براساس طبقزهبنزدياي كزه از سزه

فرد رنجهاي طبقاتي خزود را در افزرادي متعلزق بزه طبقزات ديگزر

فانتزي مذكور داده شد ،ماهيت شکست فانتزيها بزه ايزن امزر بزاز

جستجو ميكند .سوژه اين طبقه با ساختن فزانتزياي بزا وصزال بزه

ميگردد كه فانتزيهاي يادشده ،توانايي پوشش دادن به شکافها را

همسري از طبقزات بزاقتر ،درصزدد خالصزي از واقعيزت زنزدگي

نداشتهاند .همونين ،با تعمق در فانتزيهاي شکست خورده به ايزن

اجتماعي خويش است .سوژه ،ديگري (زن /مرد) را چونزان منجزي

نتيجه رسيديم كه فانتزيها به شدت به پديزده خودشزيفتگي (خزود

يا رستگاركننده مييابد ،كه بيغرضانه او را تيمار ميكنزد؛ امزا فزرد

ياريگري) وابسته بودهاند؛ يعني خودياريگرياي خودشزيفته كزه در

حتي هنگام دسترسي بزه فزرد مطلزوب درمزييابزد كزه اوقً هرگزز

ذهن افراد تصور شده ،سسس در تجربه عيني ،ماهيت دروغين بزودن

نميتواند در شبکه روابط عيني و اجتماعي فرد مزبور نقزش مهزم و

آنها فاش ميشد .هنگامي كه ابژه مطلوب يک فانتزي ،تزوان اغزوا و

حياتي ايفا كند و ثانياً اين خودش است كه به عنصزري بزيارزش و

قدرت جذب خود را از دست ميدهد ،به چيزي چندشآور تبزديل

طفيلي تبديل ميشود .همونين ،همين نقش طفيلي و سرباري كه او

و تصوير خودشيفته و خيال گونه ابژه سناريوي فانتزي ،بزيارزش و

بازي ميكند ،با ارزشها و غايات طبقزاتياي كزه از آن برآمزده ،در

بيقدر ميشود؛ زيرا ديگر كاركرد پنهزان سزاز و خيزالي خزود را از

تواد قرار ميگيرد؛ يعني تواد فانتزي و اسم پدر .در دو مورد ذكزر

دست ميدهد.

شده ،تجربه عيني چونان امر واقع ،دروغين بودن فزانتزي را آشزکار
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نقش فانتزي در وقوع طالق...

ساخته ،شکافها و خيزالي بزودن ماهيزت ديگزري مطلزوب را نيزز

اين كنش است كه فرد به جاي گالويز شدن با شکافهاي خود بزه

آشکار ميكند .فانتزي طبقاتي با يافتههايي كزه پژوهشزگران پيشزين

صورت عيني ،درصدد راه چارهاي رؤياگون برآيد .بنابراين ،ضروري

تفاوت طبقاتي را عاملي در وقوع طالق ميداننزد ،همخزوان اسزت؛

است كه افراد به طور دائم وضعيت خود را مرور كنند.

بدين معنا كه اين نتيجزه بزا يکزي از يافتزههزاي گلزدي و ديگزران
( )4959كه تفاوت طبقاتي را مبنا قرار داده بود ،همسوست.

 -3سطگ ميانه (تصاوير ايجابي به جاي سلب) :سزازمانهزايي
چون صدا و سيما يا آموزش و پزرورش در جهزت برنامزهسزازي و

در نزوع سزوم فززانتزي كزه فزانتزي همززاقن بزوده ،عمزدتاً بززر

تدوين كتب درسي بايد به جاي برنامههاي سلبي ،برنامههاي ايجابي

مکانيسمي هيستريک مبتني است ،سوژه ميزل و فزانتزي همزاقن را

در مجموعهها ،فيلمها و كتبي تدوين كنند كه جريان فانتزيسزازي

دروني ميكند .فانتزياي كه ارتبا عيني و ماهيتي سيال و بزيبنيزاد

افراد را به خود معطوف كند و فانتزيهايي در بطزن تصزاوير خلزق

داشته و طبق شرايط و ارزشهاي مقطعي ،فانتزيها و ايزدهآلهزايي

شود كه براي كاهش آسيبهاي طالق گام بزردارد؛ نزه اينکزه خزود

ميسازد كه به صورتي هيستريک بيشتر براي نمزايش بزه مخاطبزان

عامليت افزايش روند ناخودآگاه طالق گردد؛ اما به نظر ميرسد كزه

(هماقن) خاصي صورتبندي شده است .فقزدان تماشزاگر يزا تغييزر

خود برنامهسازان ،نويسندگان و عوامل نيز در فزانتزيهزايي مشزابه

يافتن عاليق و منظرهاي آنزان ،خزود بزه خزود فزانتزي را از ارزش

گرفتارند.

ساقط كرده ،تمام تالشهاي سوژه را بزه چيززي بزي ارزش تبزديل

 -9سززطگ كززالن (توسززعه) :از منظززر ايززن مقالززه شززکلگيززري

ميكند .اين فانتزي صرفاً فانتزي اي نمايشزي بزوده ،درصزدد پنهزان

فانتزيهاي طالق در گرو وضعيت طبقاتي ،رسانهها و گروه هماقن

كردن حقارتها و زخمهاي سوژه است؛ حتي تحقق اين فانتزيهزا

اسززت .بززدون شززک ،حركززت كلززي نظززام اجتمززاعي در جهززت

به وضعيت سوژه كمکي نميكند ،چون هرگز توان تيمزار و شزفاي

توسعهيافتگي ،سطگ كيفي فانتزيهزاي طزالق را دگرگزون خواهزد

مصائب و زخمهزاي زنزدگي سزوژه را نزدارد .فزانتزي همزاقن بزا

سززاخت .كززاهش تفززاوت طبقززاتي ،رشززد بيشززتر طبقززه متوسززط و

يافتههايي از پژوهشهاي پيشين كه بر مداخله خزانواده تأكيزد دارد؛

برنامهريزيهاي اوقات فراغت در دراز مدت تأثير فانتزيهاي طالق

از جمله يونسزي ( )4955و هنريزان و يونسزي ( ،)4939بزه لحزاظ

را كاهش خواهد داد .اين مهم درگرو توجه بيشزتر بزه برنامزههزاي

معنايي شباهت دارد .اگر خانواده را گروهي در نظر بگيريم كه نقش

توسعه و اجراي آنها خواهد بود.

ديگززري بزززرگ را بززراي فززرد ايفززا كنززد ،آنگززاه در يززک وضززعيت
هيستريک ديگران به جاي شخص تصميم ميگيرند و ايزن مصزداق

منابع

آسيب فانتزي هيستريک خواهد بود.

اونززز ،ديلززن .)4951( .فرهنززگ مقززدماتي اصززطالحات روانکززاوي
لکاني ،ترجمه :مهدي رفيعپور و مهدي پارسا ،تهران :گام

پیشنهادها
بر اساس نتايج اين مقاله ميتوان در سطگ خرد ،ميانه و كالن بزراي
تغيير در فانتزي طالق و كاهش اثر آن سه پيشنهاد ارائه داد:
 -4سطگ خرد (بازانديشي) :قزم است سوژهها به طور مزداوم
وضعيت زندگي خود را مورد بازانديشي قرار دهند .قرار گزرفتن در

نو.
بوتبي ،ريوارد .)4951( .فرويد در مقام فيلسزوف ،ترجمزه :سزهيل
سُمّي ،تهران :انتشارات ققنوس.
حقاني ،حسين .)4971( .طالق يا فاجعه انحزالل خزانواده ،تهزران:
انتشارات فرهنگ اسالمي.

يک موقعيت طبقاتي خاا ،ديدن مداوم برنامزههزاي تلويزيزوني و

حيززدري بيگونززد ،داريززوش و حامززد بخشززي« .)4951( .نگززرش

ارتبا نينديشيده با گروه دوستان ،هميشه به خلق فانتزيهايي منجر

جمعيت  45تا  15ساله ساكن شزهر مشزهد بزه طزالق و

ميشود كه بر طالق اثرگزذار اسزت .فزانتزي يزا واقعيزت را پنهزان

عوامل اجتمزاعي -فرهنگزي مزؤثر بزر آن» ،مجلزه علزوم

ميكند يا به صورتي وهمي واقعيت را جعل ميكند ،يزا شزکافي را

اجتمززاعي دانشززکده ادبيززات و علززوم انسززاني دانشززگاه

به صورتي خيالي درمان ميكنزد .در هزر حالزت ،فزانتزي ناشزي از

فردوسي مشهد ،ش ،4ا.71-15

اضطراب نگاه كردن به مشکالت و شکافهاي زنزدگي و ناشزي از

4931 بهار، شماره اول،)57(  شماره پياپي، سال بيست و ششم،جامعهشناسي كاربردي

 «بررسي علل طالق.)4939( . مسعوده و سيد جالل يونسي،هنريان
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