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 تناقض نقش زنان در مدیریت تنش در خانواده 

 )تحلیل موردی فیلم من مادر هستم(

 2،علی انتظاری 1عباس خورشیدنام

 12/3/97، تاریخ تایید:9/10/96تاریخ دریافت:

 چکیده
پذیری افراد دارد. اما این نهاد همواره در خانواده نقش مهمی در بازتولید نظام فرهنگی و جامعه نهاد

برد و در موارد متعددی، روال متعارف زندگی روزمره به چالش کشیده میوضعیت متعادل به سر نمی

پردازند. می های جدید برای حل مسایل رخ دادهها و چارهحل شود و اعضای خانواده به جستجوی راه

ها در زندگی خانوادگی ناشی از تنش بین والدین و فرزندان و عدم درک ترین بحرانیکی از رایج

گیری از روانکاوی لکانی و خوانش مشترک آنها از موضوعات مختلف است. این مقاله با بهره

موقعیت چالشپردازد که یک مادر در چنین به این مسئله می« من مادر هستم»سمپتماتیک فیلم 

ها غلبه کند. فیلم از برانگیزی ممکن است دست به چه انتخابی بزند و چگونه ممکن است بر این بحران

ها رخ کشد که در بسیاری از خانوادهتنیده، موقعیتی را به تصویر میخالل وقایع و رویدادهایی درهم

بست این فیلم دارد، به خوبی از بنرو توجه به موقعیت پارادوکسیکالی که مادر در  دهد و از این می

دهد که آنچه در نگاه اوّل، ها نشان میدارد. یافتهها پرده برمیروابط والدین و فرزندان در خانواده

آید، تالشی منحرفانه و دریغ مادرانه برای حل مشکالت و مصائب خانوادگی به نظر میفداکاری بی

رو، روابط  آوردن روابط و مناسبات خانوادگی است. از اینریاکارانه برای تملک و به انحصار خود در 

های پیشگردد، همواره مستعد آسیبخانوادگی که در بسیاری از موارد حول فداکاری مادر یا زن می

بینی نشده و غیرمترقبه است. این ادعا به معنای زیر سؤال بردن اهمیت و ارزش فداکاری زنان در 

پندارند، ها، منطق حاکم بر وضعیت با آنچه کنشگران میی از موقعیتخانواده نیست، اما در بسیار

 تفاوت بنیادین دارد.  

 مادر، خانواده، انحراف، اسالوی ژیژک. واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

های فراگیر در جامعۀ معاصر، اضطراب در ارتباط با تربیت فرزند است )سالکل، یکی از اضطراب

اضطراب معطوف به تربیت فرزند ناشی از این واقعیت است  1سالکل(. به عقیده رناتا 109: 1396

توان به اتفاق نظر مشخصی در این مورد دست یافت و بهترین شیوه که در عصر حاضر، نمی

تربیت فرزند، همواره امری محل مناقشه است. این اضطراب ناشی از این دغدغه است که والدین 

عنوان پدر یا مادر به درستی عمل کنند و این  د بهتوانند به وظیفه خوکنند نمیتصور می

 سردرگمی، زندگی خصوصی آنها را دچار اختالل و آشفتگی کرده است.

پذیری افراد دارد، اما این اگرچه نهاد خانواده نقش مهمی در بازتولید نظام فرهنگی و جامعه

ددی آن را دچار تنش برد و عوامل متعنهاد، همواره در وضعیت متعادل و پایدار به سر نمی

شود و کنند. در چنین موقعیتی روال هماهنگ و متعارف زندگی روزمره به چالش کشیده می می

پردازند؛ های جدید برای حل مسایل رخ داده میها و چارهاعضای خانواده به جستجوی راه حل

ت و کاذب به ها دامن بزنند و یا به شکل موقها به تشدید تنشهرچند ممکن است این راه حل

ها در زندگی خانوادگی ناشی از تنش ترین بحرانبهبود وضعیت بحرانی بینجامند. یکی از رایج

بین والدین و فرزندان و عدم درک مشترک و متقابل آنها از موضوعات مختلف است. فارغ از اینکه 

هنجاری ت بیهایی را ناشی از شکاف نسلی در نظر بگیریم یا آنها را محصول وضعیچنین بحران

ها ضروری و بدانیم که هر دو نسل را به یکسان دربرگرفته است، فهم منطق حاکم بر این بحران

 پذیری در خانوادهسو، کارکرد جامعه دهد که از یکها نشان میناپذیر است. این بحراناجتناب

دچار اختالل شده و از سوی دیگر، پیوند مبتنی بر هماهنگی و یگانگی که خواست غالب افراد در 

 رسد.   نظر می مناسبات انسانی است، دور از دسترس به

پردازد که یک مادر در به این مسئله می« من مادر هستم»این مقاله با تفسیر فیلم 

چه انتخابی بزند و چگونه ممکن است برانگیزی ممکن است دست به چنین موقعیت چالش

تنیده، موقعیتی را به ها غلبه کند. فیلم از خالل وقایع و رویدادهایی درهمبر این بحران

رو توجه به موقعیت  دهد و از اینها رخ میکشد که در بسیاری از خانوادهتصویر می

ط والدین و فرزندان در بست روابپارادوکسیکالی که مادر در این فیلم دارد، به خوبی از بن

 دارد. ها پرده برمیخانواده

                                                           
1 Renata Salecl 
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 چارچوب نظری

پیوند و رابطه سوژه با دیگری همواره مستعد بروز و ظهور اضطراب است. ابهام میل دیگری و 

ها و های اصلی تنشتالش سوژه برای وضوح بخشیدن به این میل، یکی از سرچشمه

شود. نحوه مواجهه با این ابهام و راه تجربه میاالذهانی هایی است که در عرصه بین بحران

گزیند، به تکوین ساختارهای حلی که سوژه برای رویارویی با آن ]به شکل ناخوداگاه[ برمی

های تعاملی های متفاوتی از روابط اجتماعی و شبکهگیری منظومهبالینی متمایز و شکل

ادن محتوای ایجابی به میل دیگری، (. سوژه با تعیّن بخشیدن و د1387شود )اونز،  منجر می

پردازیها و خیالیافتگی میل دیگری، در فانتزیکند. تعیّنآن را برای خود قابل تفسیر می

کند ورزی خود فراهم میشود که سوژه از طریق آن، هم چارچوبی برای میلهایی محقق می

ها راهنمای این فانتزی (.Zizek, 2008: 128سازد )و هم تصوری ایجابی از میل دیگری برمی

های خصوصی و عمومی هستند و به همین علت، شناسایی مختصات و کنش افراد در حوزه

ای است که ها، به معنای شناخت الگوهای همواره تکرارشوندههای محوری این فانتزیویژگی

به  کند. اما تکوین فانتزیسوژه، به میانجی آن جهان اجتماعی پیرامون خود را تفسیر می

ای از امر واقعی میل، از قاب فانتزی انجامد و همواره پسماندهمهار تام و تمام اضطراب نمی

دارد سازی میل است که سوژه را وامی زند. همین عدم کفایت فانتزی در نمادینبیرون می

 را مدام تکرار کند.  1هایش سمپتم

ه شدن از بدو تولد و در نتیجه اگرچه مباحث مطرح شده در روانکاوی، عموماً بر فرایند سوژ

های مهمی غفلت نمود که رابطه تروماتیک کودک با والدینش متمرکز است، اما نباید از بینش

کند. برای مادر، نه روانکاوی درباره تجربه ترومای زایمان و اختالل استرس ناشی از آن مطرح می

ای تروماتیک است. مادر مستعد تنها لحظه زایمان، بلکه همچنین خود اتفاق مادر شدن، واقعه

کند. تجربه اضطراب پایداری است که همراه با به عهده گرفتن نقش نمادین جدیدش تجربه می

                                                           
1Symptom 

های زبانی، شود. ممکن است سوژه اتفاقاتی مانند لغزشسمپتم پیامی است که از ناخوداگاه برای دیگری فرستاده می

های عصبی و... را به عنوان وقایعی اتفاقی قلمداد کند که معنای خاصی ندارند و گذرا و امی، تیکفراموشی برخی اس

کند و های روانی سوژه را کشف میهای مدام تکرارشونده، گرهاند. اما روانکاو با رمزگشایی از همین سمپتماهمیتبی

 شود. با این رمزگشایی مانع تکرار سمپتم و انحالل آن می
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دهد، او را دچار احساس درستی انجام نمی اش را در رابطه با فرزندش بهاین تصور که مادر وظیفه

 (.111: 1396کند )سالکل، گناه می

کند؛ اضطرابی که  تواند سوژه را دچار اضطرابنمادین جدید میقرار گرفتن در یک جایگاه 

ای است که او را در این جایگاه جدید قرار داده ناشی از عدم توان درک و تفسیر میل آن دیگری

توان اضطراب و نگرانی والدین نسبت به فرزندان را (. بر این اساس میZizek, 2008: 126است )

شود والدین دائماً درباره اعمال نژندانه که باعث میسو اضطرابی روان به دو صورت فهم کرد: از یک

های راهگشا باشند و از سوی دیگر، والدین خود مردد باشند و در جستجوی راهنمایی و توصیه

سالمتی و کامیابی فرزندانشان دچار اضطرابند.   منحرفی که فاقد این تردیدند؛ اما همچنان درباره

دهد، سوژه وقفه ادامه مینژند، پرسش از میل دیگری را بی روان  حالی که سوژۀربه عبارت دیگر، د

کند که از میل دیگری به تمامی آگاه است و خود را ابزاری برای تحقق این میل منحرف ادعا می

 (. Fink, 1997: 192کند )قلمداد می

ای شکل، تجربه بر اساس این تفکیک مفهومی، سوژه در مواجهه با میل دیگری به دو  

نژند عدم انسجام دیگری امری اضطرابسو برای سوژه روان گذارند؛ از یکتروماتیک را از سر می

دهد. سوژه این عدم  تأثیر قرار می نژند با قانون را تحتبرانگیز است؛ اضطرابی که رابطه روان

شود. اما از حساس ناامنی میکند و از بابت آن دچار اانسجام را به ناتوانی مرجع اقتدار تعبیر می

بزرگ، کیف را از او ربوده است.  سوی دیگر، سوژه منحرف اغلب دچار این تصور است که دیگری

رو، فرض وجود مرجع اقتدار قدرتمندی که فاقد فقدان و در نتیجه قادر به کیف کردن  از این

 رود. شمار می های مهم سوژه منحرف بهاست، از ویژگی

ن، سوژه به موجب یک ضرورت ساختاری/زبانی با فقدان در میل خود و دیگری به عقیده لکا

دار شدن با یک فقدان است. ی زبان، به معنای نشان وسیله دار شدن سوژه بهشود. نشانمواجه می

کند )از هایی که اشغال میاین فقدان، یک فقدان نمادین ناب است و سوژه در هریک از جایگاه

 شود. مادر بودن( با این فقدان مواجه میجمله جایگاه 

کوشند در نهایت با  از طریق آن می هایی است که زنان از نظر فروید مادر بودن یکی از راه

تصاحب چیزی )یعنی کودک( بر فقدان خود غلبه کنند. اما با وجود تأکید لکان مبنی بر اینکه 

تواند راه دار کرده است، مادر بودن نمی نشان تواند فقدانی را پر کند که سوژه را ای نمی هیچ ابژه

حلی برای رفع این معضالت به حساب آید. چون این معضالت محصول شکاف خورده بودن زن 

عنوان یک سوژه است. از طرف دیگر، ممکن است مادر بودن برای برخی زنان این مشکل را  به
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اند؛ به طوری که ممکن  ظر کردهن خاصی صرف 1ایجاد کند که آنها احساس کنند از ژوئیسانس

را « زن حقیقی»است زنی تالش کند با ایجاد فاصله بین خود و موقعیت مادر بودن، موقعیت 

حالی که یک دوباره به دست آورد و ژوئیسانس از دست رفته را مجدداً به تملک خود درآورد. در

گذارد و  ود را به نمایش میفقدان خ« زن حقیقی»کند، یک  پافشاری می 2مادر بر موقعیتِ داشتن

  (.116: 1396هایش را قربانی کند )سالکل،  مایل است دارایی

نژند،  پی برد. درحالی که روان« منحرف»و « نژندروان»توان به تفاوت بین سوژه بر این اساس می

بیرونی های بیند و در برابر ممنوعیتمتحمل اختگی نمادین شده و قانون را امری فاقد انسجام می

کند ]کنترل[ قانون را در دستان خود  کند، سوژه منحرف تالش می احساس گناه و مسئولیت می

 (. Fink, 1997: 176طور کامل تثبیت یا مستقر نشده است، کامل کند ) بگیرد تا اختگی را که به

یک مادر با فرزندش اغلب مستلزم یک سناریوی فانتزی است و از طریق این   رابطه

ورزد. او  شود. مادر به کمک این فانتزی به فرزندش عشق می ت که میل مادر وساطت میسناریوس

( a سازد که در فرزندش بیش از فرزندش است )ابژه  یک داستان یا سناریو حول آن چیزی می

کند. اما به شکلی متناقض،  دار می ای که یک جانشین برای فقدانی است که سوژه را نشان ابژه

شود. هر عشقی به ادر نسبت به فرزند با محوریت همین فانتزی میسر میاعمال خشونت م

، یا همان چیزی که در دیگری بیش از aای مربوط است که سوژه حول ابژه  ساختار فانتزی

نژند همواره درباره آنچه باید انجام دهد و آنچه باید  کند. اگرچه سوژه روان دیگری است، خلق می

ر تردید است، اما سوژه منحرف در این مورد کامالً قاطع و مطمئن در محضر دیگری باشد، دچا

درستی انجام  اش را بهنژند ممکن است دائماً در مورد اینکه دارد وظیفه است. یک مادر روان

دهد یا نه، دچار تردید باشد، اما یک مادر منحرف، فاقد چنین تردیدی است و به آنچه انجام  می

 ارد. دهد، کامالً اطمینان دمی

 «3سندروم مونچهاوزن نیابتی»یکی از مصادیق خاص خشونت و اضطراب مادر در قبال فرزند، 

(MSBP)  ،(. 127-8: 1396نام دارد )سالکلMSBP شود که در فردی  به رفتار کسی اطالق می

کند تا بعداً بتواند آن فرد را نجات دهد. این  دیگر یک بیماری یا یک سمپتم بدنی ایجاد می

کنند. این  کند که که بیش از حد از فرزندانشان مراقبت میدر مورد مادرانی صدق می سندرم

دسته از مادران اغلب اصرار دارند به خود و سایرین بقبوالنند که فرزندشان بیمار است و برای 

                                                           
1 Jouissance 
2 having 

3 Munchausen syndrome by proxy 
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کنند. در موارد متعدد، زمانی که  درمان بیماری فرزندشان از پزشکی به پزشک دیگر مراجعه می

ها در تنهایی دهند. اما این سمپتمدر کنار مادرشان هستند، سمپتم خاصی از خود بروز می هابچه

هایی، در پشت اضطراب همیشگی مادر در مورد شوند. در چنین موقعیت به سرعت ناپدید می

اعتنا نسبت به سالمتی فرزند پنهان است. هرچند همین مادر، در سالمتی فرزندش، مادری بی

 کند. ترین فرد رفتار می همچون فداکارترین و مهربانحضور دیگران 

رسد   نظر می دهند که چنین رفتاری اغلب تابع ساختاری منحرفانه است. به  شواهد نشان می

شود و به سالمتی و کامیابی خود یا فرزندانش اهمیتی  مادر با ژوئیسانس خاصی به پیش رانده می

ن مادری برای فرزندش، خشونتی نهفته است که دهد. به این ترتیب، پشت نگرانی چنی نمی

 تواند جسم بچه را بیمار سازد. می

کوشد با جعل کردن مکرر بیماری برای فرزندش، مانع جدایی او  در چنین وضعیتی، مادر می

کنندۀ پیوند  ای را دارد که تضمیننهایی  از خودش شود. در چنین موقعیتی شیر مادر حکم ابژه

ند است. پس اضطراب اصلی مادر، نه از دغدغه سالمتی فرزندش، بلکه از همیشگی مادر و فرز

گیرد. این جدایی بدین معناست که مادر باید با  مادر در جدایی از فرزندش سرچشمه می ناتوانی

عنوان  فقدان خود و همچنین با فقدان دیگری دست و پنجه نرم کند. مادر دیگر نباید از کودک به

کند، استفاده کند و کودک نیز باید با فقدان خود دست و پنجه نرم کند؛  امل میای که او را ک ابژه

بست رابطه منحرفانه مادر با کودکش تواند آن را نابود کند. بن ]فقدانی[ که عشق مادر هرگز نمی

در این است که هیچ یک قادر به کسب استقالل از یکدیگر نیستند و همین عدم امکان استقالل 

 کند. روابط خانوادگی را مستعد خشونت و ناکامی میاست که 

 روش تحقیق

است. در خوانش سمپتماتیک  1کار برده شده در این تحقیق، خوانش سمپتماتیک روش به

عنوان کل همواره از طریق  تفاوت ندارد و واقعیت بهکلیت نسبت به اجزایش حالت خنثی و بی

(. پیامد مهم این شکل از تفسیر این است 156 :1385شود )مایرز، یکی از اجزایش تعیین می

یابد، تعادل و انسجامش را از دست داده عنوان واقعیت موضوعیت می که واقعیت زمانی که به

ای نیست؛ چرا که همواره یکی از اجزای واقعیت نسبت به باشد. واقعیت، امر منسجم و یکپارچه

، رابطه و نسبت مساوی و برابر ندارند و   کلکند. در نتیجه، اجزا با کل، حالت مازاد پیدا می

                                                           
1 Symptomatic Reading 
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جزئی وجود دارد که به خاطر رابطه نامتقارنی که با کل برقرار کرده باعث شکل گرفتن واقعیت 

شود. این شکل از برساخته شدن کلیت به این معناست که یک جزء تمامیت فرایند را تحت می

توان گفت به درون ی خود است یا میدهد. کلیت، بخشی از محتوای جزئالشعاع خود قرار می

ای از کلیت است. شود. بنابراین محتوای جزئی کلیت چیزی بیش از زیرمجموعهآن کشیده می

(. در نتیجه واقعیت چیزی 42:1388کند )ژیژک،این محتوای جزئی، کلیت را تابع خود می

کنند. اگر جزء از یای که کلیت را تابع خود منیست مگر همین تغییر دائمی محتواهای جزئی

توان از طریق کند، بنابراین میآورد، کل را نمایندگی میطریق جایگاه مازادی که به دست می

های کل را به دست آورد. در نتیجه، خوانش سمپتماتیک مطالعه جزء، مختصات و ویژگی

پیش داده  گیری ندارد؛ چرا که دیگر فرض محقق این نیست که کلیتی ازنیازی به فرایند نمونه

توان به یک های مختلف این کل میگیری و مطالعه اجزا و بخششده وجود دارد و با نمونه

تواند از طریق هژمونیک شدنش با کل برابری کند. گیری کلی رسید، بلکه هر جزء مینتیجه

شد تا امر تکین و امر کلی مواجهیم؛ یعنی بدون اینکه نیازی با 1بنابراین در این روش، با اتصالی

توانیم از کلیت به معنای مطلق کلمه صحبت آمیز باشیم، میهای تجربی احتیاطدنبال تعمیم

شود و در مورد ای استقرایی نزدیک نمی(. محقق در این روش، در کل، به شیوه46کنیم )همان:

 کند.  طور نسبی قضاوت نمی کلیت به

را در نظر بگیریم، متن نیز انسجام اگر بر طبق این رویکرد، واقعیت یا متن مورد مطالعه 

آورد و به اش را در نتیجه رابطه نامتعادل و نامتوازن اجزا با یکدیگر و با کل به دست میظاهری

تفاوت و خنثی نیست. اگر یک متن انسجام و کند، بیهیچ وجه نسبت به آنچه بیان می

تواند یجه هر محتوایی نیز نمیاش را مدیون عدم تعادل و برابری بین اجزاست، در نتیکپارچگی

دهد که قادر به حل در یک متن خاص بیان شود. یک متن صرفاً به مسایلی امکان بیان شدن می

روست که متن برای آنکه بتواند محدوده و چارچوبی که برای خود دارد  کردنشان باشد. از این

گیرد. کرده یا نادیده میشوند را سرکوب حفظ کند، مسایلی که خارج از این محدوده مطرح می

دارد و هم از حیث آنچه های یک متن هم از حیث آنچه بیان میبنابراین چارچوب و محدودیت

 شود:دارد تعیین میبیان نمی

خوانش سمپتماتیک هر متنی مستلزم یک قرائت دو وجهی است: نخست خواندن متن » 

آشکار و سپس قرائت آنچه مسکوت و غایب است از طریق تناقضات متن آشکار )یا به بیان دیگر 
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کوشد تا به هر نحو ممکن مطرح شود( تا از این طریق، ای که میهای مسئلهاز طریق سمپتم

 (.3:1383)استوری،« ائت شودمتن نهفته تولید و قر

ها در متن است؛ چرا که هسته برسازنده اثر خوانش سمپتماتیک در پی ردگیری این سکوت

بنابراین ویژگی مهم و متمایز کننده خوانش در همین امر به سکوت کشانده شده است. 

های مرسوم، پروبلماتیک کردن کلیت و تأمل در مورد وجوه سمپتماتیک نسبت به روش

دهنده  شدۀ واقعیت یا تفکر است. بر این اساس، سمپتم عنصر تکینی است که هم نشان کوبسر

عدم انسجام کلیت است و هم شرط امکان این کلیت. سمپتم تعیّن ناکامی و شکست یک نظم 

ناپذیر درون یابی به تمامیت است. این نقطه شکست، وجود یک شکاف تقلیلهژمونیک در دست

واسطۀ یک عنصر  دهد انسجام و یکپارچگی کلیت بهکند؛ شکافی که نشان میگفتار را آشکار می

یابی به انسجام و تمامیت باید این عنصر تکین و شود. کلیت برای دستاستثنایی/مازاد مختل می

استثنایی را طرد کند و نادیده بگیرد. اما همین عنصر طرد شده است که برای کلیت، کارکرد 

، هدف از نقد ایدئولوژی بیرون 1دارد. از اینروست که به باور ژیژک گذاریتأسیسی و بنیان

کشیدن این هسته سمپتماتیک است که گفتار رسمی، عمومی و ایدئولوژیک همزمان انکارش می

 اش به آن نیاز دارد. کند و در عین حال برای کارکرد و عملکرد مختل شده

متن با دو استراتژی گفتاری متفاوت  به واسطه وجود این عنصر سمپتماتیک، منتقد در هر

شده وضعیت همذات عنوان بنیان و حقیقت سرکوب سو باید با این عنصر به سر و کار دارد: از یک

هایی را شناسایی نمود که هدفشان خنثی کردن این پنداری کرد و از سوی دیگر باید فانتزی

انتزاعی و کلیت انضمامی پی برد توان به تفاوت کلیت عنصر سرکوب شده است. از این منظر می

(McMillan, 2008کلیت انتزاعی با محوریت یک دال اعظم که از مناسبات افتراقی دال .) ها

بیرون است، برسازنده یک افق هماهنگ و یکپارچه و خیالی است که پشتیبان  مفاهیم محوری 

و...( است. این امر  گراییداری، ملیزندگی اجتماعی اعضای جامعه )آزادی، حقوق بشر، دین

خیالی جانشین فقدانی است که مؤسس میدان زندگی اجتماعی است. این کلیت انتزاعی حول 

شود که برای سوژه گیرد و بر این مبنا ساختاری تعبیه میشکل می aیک دال تهی یا ابژه 

 شود. ژوییسانسی خیالی جعل می

نده کلیت انضمامی است که یکپارچگی در تضاد با این افق انتزاعی، عنصر سمپتماتیک برساز

نمادینی برای  رغم اینکه هیچ نقطۀ کشد. علیخیالی ناشی از هژمونیک شدن دال را به چالش می

                                                           
1 Slavoj Zizek 
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ترجمه یکی از این دو کلیت به یکدیگر وجود ندارد، اما این دو سطح از کلیت در پیوندی درونی 

های ارفتن از کلیت انتزاعی و تصویرسازیروست که واسازی و فر مانند. از اینبا یکدیگر باقی می

ای میسر است که باید آن را دوباره به اش، صرفاً با رمزگشایی از استثنای کنار گذاشته شدهخیالی

 روی صحنه بازگرداند.

 های تحقیقیافته

رو  گسیخته است که با بحرانی غیرمنتظره روبهداستان زندگی یک خانواده ازهم« من مادر هستم»

کنند و قصد جدا شدن از ، شش ماه است جدا از هم زندگی می«نادر»و « ناهید»شود. می

است، اما پدر و مادرش )خصوصاً « پدرام»عاشق پسری به اسم « آوا»یکدیگر را دارند. دختر آنها 

کند، در بسیاری ، دوست نادر که با آنها زندگی می«سعید»اند. شدت مخالف ناهید( با این رابطه به

ها بکاهد و از این جهت، دوستی ها و کشمکشاز تنش گریکند با میانجیموارد تالش میاز 

مدتی که با آوا  واسطه رابطۀ طوالنی تدریج و به صمیمی و قابل اعتماد برای آواست. سعید به

تواند عشقش به آوا را بیان کند. در شبی که این شود، اما به هیچ طریقی نمیداشته، عاشق او می

گیرد. آوا در واکنش رگ و در آپارتمان سعید تنها هستند، آوا از سوی سعید مورد تجاوز قرار مید

یابد، به خانه کند. پس از اینکه در بیمارستان از مرگ نجات میزند و خودکشی میدستش را می

او  آلودرود، با جسد خونکشد. وقتی ناهید به آپارتمان سعید میگردد و او را میسعید برمی

اش با سعید جعل میشود و برای نجات دخترش آوا، سناریویی در مورد رابطه پنهانیرو می روبه

همسر سعید از سوی برادر سعید که در خارج از « سیمین»گیرد. کند و قتل را به گردن می

د گیرد تا پیگیر قتل او باشد. این در حالی است که آوا پس از چنکند، وکالت میکشور زندگی می

افتد و ناهید از شود که از سعید حامله است. او با اقرار به قتل سعید به زندان میروز، متوجه می

شود حکم قصاص آوا را از های مکرر، موفق میشود. سیمین نیز پس از پیگیریزندان آزاد می

را پس از  پذیرد از اجرای حکم صرف نظر کند که آوا بچهدادگاه بگیرد و تنها به این شرط می

زایمان به سیمین بدهد و نادر نیز با او به فرانسه برود تا با هم زندگی کنند؛ چرا که نادر پیش از 

ای با سیمین داشته و این رابطه به باردار شدن سیمین منجر شده و ازدواج با ناهید رابطه عاشقانه

ث شده سیمین دیگر اش مجبور کرده است؛ سقط کردنی که باعنادر او را به سقط کردن بچه

کند عشق و فرزند از دست رفتهدار شود. در نتیجه سیمین با چنین شرطی تالش مینتواند بچه

کند و البته به علت سال دوباره به دست آورد، اما آوا چنین شرطی را قبول نمی 25اش را پس از 
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ر دادگاه برای جلب شود. نادر داش سقط میکند، بچهفشار روانی زیادی که در زندان تحمل می

اش با سیمین را فاش میرضایت سیمین و صرف نظر کردن از قصاص آوا، داستان رابطۀ پنهانی

 کند. ای ندارد و سیمین در نهایت آوا را قصاص میکند، اما این افشاگری فایده

من مادر هستم  فیلمی درباره ناممکن بودن مادر بودن است. ناهید، مادر آواست و به 

عالقه زیادی دارد و نگران سرنوشت و آینده اوست و به همین دلیل، با ادامه دوستی  دخترش

رغم  ـ، به شدت مخالف است. اما ناهید علی که جوانی فقیر و بدون آینده است دخترش با پدرام ـ

 تواند رابطه خوب و مطلوبی با دخترش داشته باشد. این عالقه و احساس مسئولیت شدید، نمی

واسطه و مستقیمی به غرایز فیات مهم فروید این بود که انسان هیچ دسترسی بییکی از کش

های خود ندارد و به همین علت، شناسایی و ارضای آنها همواره همبسته فرایند بازنمایی و رانه

ای شده تعیین ازپیش است. انسان برخالف سایر موجودات، برنامه ژنتیک و الگوی ثابت رفتاری

جبران می 1واسطۀ یک مکمل فانتاسماتیک ایز خود ندارد و این نقص و کاستی بهبرای ارضای غر

شود. در نتیجه میل انسان برای ارضا شدن به بستاری روایی نیاز دارد که شیوۀ دستیابی به ابژه 

میل و نحوه لذت بردن از آن را در خود بازنمایی کند. بدون چنین بستاری، میل جایی در ساحت 

االذهانی های بیند داشت و سوژه در مواجهه با امر واقعی میلش که تن به میانجینمادین نخواه

 (.Ferrell, 1996نداده است، از رسیدن به رضایت و خرسندی محروم خواهد ماند )

گردد. او به دخترش آوا عالقه بست برمیاش در مادر بودن به همین بنمشکل ناهید و ناتوانی

اش با پدرام گره ن آینده و سرنوشت اوست که این روزها به رابطهزیادی دارد و همواره نگرا

اش به آوا را به روایتی تبدیل کند که آوا نیز بتواند تواند عشق و عالقهخورده است، اما ناهید نمی

به میانجی آن، این عشق و عالقه را درک کند، به رسمیت بشناسد و متقابالً به آن پاسخ دهد. از 

بارز عالقه ناهید به آوا تنش و درگیری و جدال مداومی است که رابطه این دو را رو، نشانه  این

مند است و در قبال او عنوان یک مادر به آوا عالقه کند. ناهید بهروز بدتر از گذشته می روزبه

ای نمادین کند که آوا اش به آوا را به گونهتواند میل و عالقهکند، اما نمیاحساس مسئولیت می

عنوان شکاف نسلی می توان گفت آنچه بهورزی او را به رسمیت بشناسد. از این منظر، میمیل نیز

ورزی در یک فانتزی مشترک است. فقدان این فانتزی مشترک ها در میلشناسیم، ناتوانی آدم

های همیشگی ابراز عالقه والدین به فرزندانشان، نگرانی در مورد شود که یکی از راهباعث می

یه و خورد و خوراک آنها باشد. در موقعیتی که راهی برای برقراری ارتباط نمادین در خانواده تغذ

                                                           
1 phantasmatic 
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ترین موضوع تعامل و  وجود ندارد، امر واقعی بدن در قالب کنترل تغذیه و سکسوالیته به مهم

    شود. ها تبدیل میهمدلی و اختالف آدم

شود. پس از و دوستی و آشتی منتهی می اما به شکلی غیرمنتظره این رابطه پرتنش، به صلح

پذیرد تا دخترش به زندان نیفتد. او به دروغ به کشد، ناهید اتهام قتل را میآنکه آوا سعید را می

کند تا آوا در این ماجرا آسیب نبیند. پس از به داشتن رابطه با سعید و خیانت به نادر اعتراف می

کند. ناهید در خطاب می« مامان»قاتش، برای اوّلین بار او را زندان افتادن ناهید، آوا در اوّلین مال

آوا هیچ گاه پدر و «. بابا»؛ به نادر هم بگو «مامان»گوید از این به بعد همیشه به من بگو پاسخ می

زده است. ناهید شان صدا میکرده و آنها را با اسامیخطاب نمی« بابا»و « مامان»مادرش را 

عنوان مادر توسط دخترش محروم  ای که به آوا داشته از نامیده شدن بهرغم عشق و عالقه علی

آورد. دست می کند، این عنوان و جایگاه را بهای که در حق آوا میبوده است، اما پس از فداکاری

رود و برای آنکه شود، ناهید به مالقات او در بیمارستان میپس از آنکه بچۀ آوا در زندان سقط می

خواند. در گیرد و برایش الالیی میشفتگی دخترش را تسکین دهد، او را در آغوش میتابی و آبی

روند، تنها پایان فیلم نیز که خانواده آوا پیش از اعدام شدنش و برای آخرین بار به مالقاتش می

فرسا به خوبی نقش یک مادر را بازی کند تواند در این موقعیت پرتنش و طاقتناهید است که می

کند، قوت قلب دهد و را تکرار می« مامان»تواند به دخترش که مدام کلمه آنجا که می و تا

اضطرابش را تسکین بخشد. در حالی که نادر و پدرام به علت شوک ناشی از آنچه رخ داده، نه 

گاه مادر بودنش رو شدن. ناهیدی که هیچ توان ایستادن دارند و نه قدرت حرف زدن و با آوا روبه

آور، شد، پس از رخ دادن این اتفاقات وحشتناک و شوکرسمیت شناخته نمی آوا به از سوی

 شود. عیار تبدیل میناگهان برای آوا به یک مادر تمام

کند که ( به ساز و کاری اشاره می1384« )نقد هسته منحرفانه مسیحیت»ژیژک در  

 شوند:کاران برای احیای گذشته از دست رفته به آن متوسل میمحافظه

دهد: با را شکل می« مسیحیت واقعا موجود»این.... راه حل، منحرفانه است که هسته اصلی »

مان به اصول جزمی از پیش مقرر اتکا کنیم و توانیم برای حفظ آزادیتحقق مدرنیته، دیگر نمی

از و این یکی  -مان به قانون/ممنوعیتی از پیش مقرر اتکا کنیمشکنیبرای حفظ تخطی و قانون

ای های خواندن این تز لکانی است که دیگریِ بزرگ وجود ندارد. انحراف، استراتژی دوگانهراه

کار و نوستالژیک( برای ـ تالشی )در نهایت عمیقاً محافظه1برای مقابله با این عدم وجود است: 

جدی » وضع تصنعی قانون، آن هم با این امید مأیوسانه که در آینده، این مرزکشی خودساخته را
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ـ نیز همپا و مکمل آن، تالشی به همان اندازه مذبوحانه برای تدوین نفس 2، و «خواهیم گرفت

تخطی از قانون. در قرائت منحرفانه از مسیحیت، خدا نوع بشر را به ورطه گناه افکند تا سپس 

ز هگل، بتواند فرصت نجات بخشیدن آن از طریق ایثار مسیح را ایجاد کند؛ و در قرائت منحرفانه ا

کند و شکافی مبتنی بر فهم شود؛ ابتدا خود را از خود جدا میامر مطلق با خود وارد بازی می

کند، تا بتواند دوباره خود را با خود آشتی دهد. به همین دلیل است که نادرست نفس ایجاد می

یز در نهایت ن« های کهنارزش»کاران برای استقرار دوباره های ناامیدانه نومحافظهامروزه تالش

هایی که دیگر از جانب هیچ یک استراتژی منحرفانه شکست خورده است. برای اِعمال محدودیت

 (. 600-1: 1384)ژیژک، « شودکس جدی گرفته نمی

در وضعیتی که دیگری و اقتدارش به حال تعلیق درآمده باشد، راهی برای تعیّن بخشیدن به 

االذهانی وجود ندارد. در نتیجه اساس قواعد و ضوابط بین ها و رسیدن به تفاهم برامیال و خواسته

هایی است که امکان مفاهمه، گفتگو و بهراه حل منحرفانه، جعل تصنعی قوانین و محدودیت

بست مادر بودن ناهید در این است کند. بنرسمیت شناخته شدن از سوی دیگری را فراهم می

رسمیت شناخته می عنوان مادر به سوی دخترش بهکه تنها در موقعیتی اضطراری و غیرعادی از 

شان حرفی برای گفتن به یکدیگر ندارند و آوا از توجه و شود. ناهید و آوا در زندگی روزمره

اش به ستوه آمده است. ناهید راهی برای بیان پیگیری و سرک کشیدن ناهید به زندگی خصوصی

لت، گفتگوی آنها همواره به مشاجره و دعوا ختم هایش به آوا ندارد و به همین عو انتقال  نگرانی

قاعده، سایر افراد نیز وضعیتی مشابه ناهید دارند. نادر نیز شود. در این وضعیت آنومیک و بیمی

شود، قسم ناتوان از ایفای نقش یک پدر شایسته است، اما پس از آنکه حکم قصاص آوا صادر می

تواند احساسات و عواطفش دام شود. سعید نمیکند که حاضر است به جای دخترش اعیاد می

شود و آوا نیز در درستی تصعید کند و در نهایت، کارش به تجاوز به آوا ختم می نسبت به آوا را به

ها به شکلی رساند. در تمام این موارد، مقاصد و اهداف آدمواکنش به تجاوز سعید او را به قتل می

ن دیگری بزرگ و به حال تعلیق در آمدن آن و عمل بر یابد که مفروضش وجود نداشتبروز می

اش اعمال خشونت یا ترین ویژگی ای است که مهمهای عریان و تصعید نشدهاساس امیال و رانه

 پذیرفتن مورد خشونت واقع شدن است. 

بخش در چنین وضعیتی، بحران ناشی از تجاوز و قتل، برای ناهید به یک فرصت رهایی

ای را دارد که امکان خروج از این بحران، حکم همان ممنوعیت تصنعیشود. تبدیل می

عنوان یک مادر  گاه به هایش هیچرغم تمام تالش کند که در آن ناهید علیوضعیتی را فراهم می
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کند. به شود. بحران ناشی از تجاوز و قتل، آوا را دچار مرگ نمادین میرسمیت شناخته نمی به

واسطۀ این مرگ  اش را با او تمام کند. بهخواهد رابطهان از پدرام میهمین خاطر آوا در گورست

تواند او شود که میل مادرانه ناهید میدفاع و ناتوانی تبدیل مینمادین، آوا دوباره به کودک بی

واسطه و بدون نیاز به تمهیدات نمادین، تحت حمایت و پرستاری خود قرار دهد. بنابراین را بی

افکند تا بتواند پس از در نسخه منحرفانه مسیحیت، خدا بشر را به ورطه گناه میگونه که همان

روح، خود را از « هگل»طور که در قرائت منحرفانه از  آن با ایثار مسیح رستگارش کند و همان

کند تا دوباره بتواند به آشتی و هماهنگی با خود برسد، ناهید نیز به وضعیتی خود بیگانه می

پناهی تبدیل شود که هیچ که در آن آوا دوباره به همان موجود مفلوک و بیچاره و بینیاز دارد 

گاهی جز آغوش گرم و پرمهر مادر ندارد تا ناهید بتواند به کمک چنین موقعیتی، رابطه از تکیه

اش با آوا را دوباره احیا کند. واضح است که ناهید در به وجود آمدن این بحران دست رفته

ته است، اما بحران مادر بودن او در این است که تنها در چنین موقعیت اضطراری و نقشی نداش

اش با آوا را ترمیم کند. در فقدان قاعده و نظمی که دار شدهتواند رابطه خدشهای میاستثنایی

مادر بودن را معنادار کند، ناهید به وضعیتی استثنایی نیاز دارد که با به حال تعلیق در آوردن 

عیت روزمره و جایگاه آوا، امکان به نمایش گذاشتن عشق و فداکاری مادرانه را بدون نیاز به واق

اش های عرصه نمادین ممکن کند. به عبارت دیگر، ناتوانی ناهید در ابراز عشق و عالقهمیانجی

کند تا بتواند به آوا در زندگی روزمره، بحران ناشی از تجاوز و قتل را به فرصتی تبدیل می

اش دوباره الالیی بخواند. ساله 19دوباره به مادری مهربان و فداکار تبدیل شود و برای دختر 

ای است که باید فقدان و دهد که فرزند برای ناهید، همان ابژه جزئیالالیی خواندن نشان می

و  شودتواند برای کودکی که به تدریج بزرگ میکمبود مادر را جبران کند. از اینرو ناهید نمی

واسطه و مبتنی بر اینهمانی ورزی فرزند رابطه بیکند، مادری کند؛ چون میلورزی میمیل

کند و فرزند را به موجودی بیگانه و غریبه برای مادرش تبدیل میمادر و فرزند را مخدوش می

 کند. به همین علت، واکنش منحرفانه ناهید در برابر آوا ناشی از اضطراب مادرانه از دست دادن

 فرزندی است که دیگر تمام دنیایش مادرش نیست. 

از نظر ژیژک ایثار و اختگی نه تنها مکمل و مالزم یکدیگر نیستند، بلکه باید گفت ایثار 

ترین شکل انکار منحرفانه اختگی است. اگرچه سوژه منحرف خود را از میل دیگری آگاه ظریف

کند، اما در عین حال، از ممنوعیت ر میداند و هر نوع فقدان و کمبود در دیگری را انکامی

نهایت در جاده تواند تا بیرغم اینکه می رو علی ژوییسانس در ساحت نمادین نیز آگاه است. ازاین
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ژوییسانس پیشروی کند، باید همواره طوری وانمود کند که گویی فاقد آن ابژه نهایی است و 

 طربانه ژوییسانس واداشته است. پایان و مضهمین فقدان است که او را به جستجوی بی

کوشد تا دیگری را فریب دهد. چون این فقدان در واقع منحرف با جعل یک فقدان می

ای باشد که از این ممنوعیت تواند نشانه ممنوعیت ابژه ژوییسانس و دغدغه سوژهساختگی می

منحرف این امکان گردد. در نتیجه، این فقدان جعلی، به اش میدنبال گمشده در رنج است و به

ای که البته پیشاپیش، دهد تا با ترتیب دادن نمایشی درباره جستجوی مضطربانه ابژهرا می

اش دست یابد؛ آن هم با عمل کردن به تصاحب کرده به موقعیت و جایگاه مطلوب و خواستنی

ل میام که مرا به ابژه شایسته عشق بدای که گویی من به واقع صاحب آن گنج پنهانیگونه

 (.Zizek, 2001: 73کند )

این رگه پنهان منحرفانه در مادری کردن ناهید، در گفتگویی که با سیمین در رستوران دارد، 

شود. وقتی آوا پس از مشاجره با ناهید، رستوران را برای رسیدن به پدرام به خوبی نمایان می

حی خوبی نیست و ناهید نباید دهد که آوا در شرایط روکند، سیمین به ناهید هشدار میترک می

گوید که او مادر است و مجبور است تا این حد او را تحت فشار بگذارد. اما ناهید در پاسخ می

گیری شبیه است که پیگیر دخترش باشد تا بعداً پشیمان نشود. پاسخ ناهید به پاسخ معلم سخت

کند، خیر و صالح یل میآموزانش تحمدر توجیه تکالیف دشوار و تنبیهات سختی که به دانش

خواهد چنین فشاری به دانششود که نمیکند و متذکر میآنها و دلسوزی خودش را بهانه می

آموزان تنها از این راه ممکن و میسر آموزانش وارد کند. اما مجبور است؛ چرا که پیشرفت دانش

و ابزار تحقق آن است، خواهد بود. معلم با دستاویز قرار دادن خیر و مصلحتی که او تنها آلت 

شود آموزان نصیبش میکند که از تحمیل تکلیف و تنبیه دانشکیف و لذتی را کتمان می

(Zizek, 2001: 112.) 

کند تا تمام زندگی آوا را زیر سیطره و نفوذ خودش بگیرد. او بهتر از خود ناهید نیز تالش می

دخترش در چیست و انتظار دارد همه این داند که خیر و صالح آوا و بهتر از هر کس دیگری می

گونه فقدان و نقصانی را در  برتری را بپذیرند و بر اساس آن عمل کنند. چنین مادری که هیچ

پذیرد و از بابت چنین دانش کامل و بدون فقدانی مدام به نادر و آوا سرکوفت میدانش خود نمی

ای غیر قابل انتظار شود، به فداکاریمیزند، زمانی که با واقعه قتل سعید به دست آوا مواجه 

های ها و مداخلهگیریآورد تا بتواند سختزند. قتل سعید برای ناهید فرصتی فراهم میدست می
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اش را رنگ و بویی دیگر دهد. ناهید، در فقدان روایتی که به مادر بودن معنا دهد و او را منحرفانه

 کند. نجام وظیفه اعمال سلطه میبا دخترش به صلح و آشتی برساند، به نام ا

داند عنوان یک مادر، دچار هیچ فقدان و پرسشی از میل دیگری نیست و به خوبی می ناهید به

که چه چیز درست و چه چیز نادرست است. اما با کشته شدن سعید، ناگهان به موجودی تبدیل 

گاه از میل  و هیچ شود که گویی در جستجوی ژوئیسانسی است که هیچ گاه مالکش نبودهمی

کند فقدانی نقص در اختیار نداشته است. قتل سعید به ناهید کمک میدیگری دانشی کامل و بی

اش جعل کند؛ فقدانی که ارزش فداکاری و به زندان افتادن و حتی اعدام شدن نیز را در زندگی

ستجوی ریاکارانه گنج جویانۀ ناهید با آوا و نادر، همبسته جرو رفتار سلطه داشته باشد. از این

گاه در اختیار نداشته و همواره در طلب و جستجوی آن بوده  پنهانی است که گویی ناهید هیچ

 است؛ گنج پنهانی که نامش مادر بودن است.    

نادر   جدایی»و «  دربارۀ الی»هایی مانند بر این اساس، من مادر هستم، تمایز مهمی با فیلم

دهندۀ دو بُعد از یک وضعیت واحد است؛ وضعیتی که  ه البته نشاندارد؛ تمایزی ک« از سیمین

باختن قواعد و ضوابطی است که پای اش از بین رفتن اقتدار دیگریِ بزرگ و رنگترین ویژگی مهم

 کند.بندی به آن زندگی انسان را معنادار و ارزشمند می

دهد. ها را نشان میی آدمهایش محدودیت آستانه وفاداری و پایبنددر فیلم« اصغر فرهادی»

های کند، اما زمانی که تنشاگرچه هرکس به اصول و قواعدی اعتقاد دارد و بر اساس آن عمل می

ها دیگر توانایی و شهامت و اراده ایستادگی بر زندگی روزمره از آستانه مشخصی عبور کند، آدم

از خود دارند، اعتقادات و باورهای اصول و باورهایشان را ندارند و برای حفظ منافع و تصویری که 

وضعیت معلق و بی« فریدون جیرانی»گذارند، اما خود را با عذاب وجدان و ندامت کنار می

ها هرچه کشد که در آن عمل به هیچ قاعده و اصلی ممکن نیست و آدمهنجاری را به تصویر می

پردازند، کمتر میخود می هایبیشتر به جستجوی قاعده و روشی برای بروز و امیال و خواسته

ها یابند. در چنین وضعیتی به حداکثر رسیدن تنش و خارج شدن زندگی از حالت عادی به آدم

کند به اجرای اصولی تظاهر کنند که در زندگی روزمره، ناتوان از پایبندی به آن بودهکمک می

هنجار ضعیت منحرفانه و بیاند. از اینرو، فیلم من مادر هستم و دو فیلم فرهادی، دو روی سکه و

 کنند. موجود را بازنمایی می

آمیز ناهید با دختر و همسرش، همبسته رفتارهای گیری بیش از حد و رفتارهای توهینسخت

اند. از سوی را مضحکه خود کرده« اِلی»ای است که مسلکانه و تحقیرآمیز گروه دوستیکلبی
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خواهد که برای الی افتاده و احساس گناهی که میاز بابت اتفاقی « سپیده»دیگر، عذاب وجدان 

آن را به تنهایی به دوش بکشد، همبسته فداکاری ناهید و به عهده گرفتن مسئولیت قتل سعید 

های فیلم به شکلی وارونه آن را دریافت رو باید نام فیلم را پیامی دانست که شخصیت است. از این

کنند. ناهید تالش میشکلی از مادر بودن خود دفاع میکنند. ناهید، سیمین و آوا هرکدام به می

اش را به خاطر کند آوا را مطابق میل خود تربیت کند. سیمین مادری است که فرزند پنج ماهه

توانست مادرش باشد. آوا نیز حفظ آبروی نادر سقط کرده و همچنان داغدار فرزندی است که می

وز برایش به یادگار گذاشته است. ناهید مادری مادر فرزندی نامشروع است که سعید با تجا

کند همسر و دخترش را اصالح کند. سیمین مادری خیالی است که نمادین است که تالش می

توانست خوشبختی را برایش به ارمغان ای است که میهمواره در حسرت فرزند از دست رفته

جاوز واقع شدن و از سر گذراندن آورد. آوا نیز مادری واقعی است که مادر شدنش محصول مورد ت

رغم  ، سه جایگاه بیان متفاوت دارد، اما علی«من مادر هستم»مرگ نمادین است. در نتیجه گزاره 

رسند و آن؛ تجربۀ عدم هایی که این سه زن دارند، در یک نقطه با هم به اشتراک میتمام تفاوت

 امکان مادر بودن در هر سه وضعیت است.  

 گیرینتیجه

کشد که دست آخر بر اساس یک راه بحرانی را در روابط خانوادگی به تصویر می من مادر هستم 

رسد در وضعیت فعلی و به علت فقدان جامعهشود. به نظر میحل منحرفانه حل و فصل می

هایی هستند و از آنجا ها و چالشها درگیر چنین تنشپذیری جنسی مناسب، بسیاری از خانواده

مند و یل مسایل برای نوجوانان و جوانان اهمیت زیادی دارد، ناتوانی از مدیریت قاعدهکه این قب

تفاهم و اختالفات را به شکلی غیر تواند دامنه سوءها از سوی والدین، میمدیریت بهنجار تنش

 ای مادرانه یا دوستانه با دخترش وبینی گسترده کند. ناتوانی ناهید در برقراری رابطهقابل پیش

اعتمادی بین واسطۀ ماجرای رابطه عاشقانه آوا با پدرام، باعث بیشتر شدن بی تشدید این بحران به

شود. احساس عدم امنیت آوا در خانه ناشی از ناتوانی ناهید در احترام گذاشتن و این دو می

ت محترم شمردن فانتزی آوا در مورد پدرام است. میل تصعید نشده ناهید برای تملک آوا و تح

اش با پدرام را به گیری او درباره رابطهشود نتواند تصمیمورزی او باعث میکنترل داشتن میل

رسمیت بشناسد. به عبارت دیگر، ناهید نقش مادری خود را به قواعد نظم نمادین مقید نکرده و 

ت مادرش داند که باید تحت تسلط و مالکیای میورزی، بلکه ابژهای واجد حق میلآوا را نه سوژه
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تواند باقی بماند. عدم تصعید میل به تملک فرزند، به این معناست که مادر تنها در وضعیتی می

ای مطلوب با فرزندش داشته باشد که قواعد نظم نمادین به حال تعلیق درآمده باشد. تعلیق رابطه

میسر شود و هم آمیز والدین با فرزند تواند از طریق رابطه تحکمقواعد نظم نمادین، هم می

خیز. به همین علت، پس از اینکه آوا مرتکب قتل واسطۀ وقوع یک رخداد غیرمترقبه و بحران به

اش با آوا به شکل معناداری گیرد، رابطهشود و ناهید از سر عشق مادرانه قتل را به گردن میمی

 کند. صدا می« مامان»بار ناهید را  کند و آوا برای اوّلینتغییر می

ای رابطه ناهید و آوا محصول مرگ نمادین آوا به خاطر ارتکاب قتل است. ناهید یر ریشهتغی

اش با آوا را نجات دهد. پس از کند تا رابطهناخوداگاه از این مرگ نمادین نهایت استفاده را می

طفه تواند دوباره مهر و محبت و عاشود، ناهید میپناه تبدیل میآنکه آوا به موجودی مفلوک و بی

اش را نثار او کند. این بحران و مانع نابهنگام، نقشی اساسی در ترمیم رابطه مادر و فرزند مادری

دفاع نیاز دارد تا بتواند به خوبی به پناه و تنها و بیرو، چنین مادری به فرزندی بی دارد. از این

ری فراوان است و اش عمل کند. اداره کردن زندگی چنین فرزندی، نیازمند فداکاوظایف مادری

در نگاه اوّل، مادری که در قبال چنین فرزندی متعهدانه عمل کند، شایسته تحسین است، اما 

ابراز فداکاری، صرفاً سرپوشی برای ناتوانی عملی مادر ]یا پدر[ در ایجاد رابطه با فرزند بر اساس 

اش به پذیریهد و مسئولیتاالذهانی در نهاد خانواده است. ناهید برای نشان دادن تعمناسبات بین

عنوان مادر  شرایطی استثنایی و بحرانی نیاز دارد و آوا تنها در شرایط بحرانی، مادرش را به

بستی صرفاً محدود به روابط خانوادگی نیست شناسد. ناگفته پیداست که چنین بنرسمیت می به

ای برای شده ه تثبیتهنجاری که افراد در آن راهای دفاعی در وضعیت بیو یکی از واکنش

ها و مطالباتشان نداشته باشند، متوسل شدن به بحران و تنش و آشوب است. رسیدن به خواسته

شود، حفظ بحران دهد که برخالف آنچه در نگاه اوّل تصور میبستی به خوبی نشان میچنین بن

و بحران  تواند نقش موثری در پنهان نگه داشتن عدم امکان همبستگی اجتماعیو تنش می

کند هویت افراد داشته باشد. فرد با فداکاری در وضعیت بحرانی، به خود و سایرین چنین القا می

ای است که فقدان میل دیگری را جبران میکه به میل دیگری اشراف دارد و خود، همان ابژه

و ارزش انجامدکند. تثبیت شدن این انحراف در نهاد خانواده به سست شدن روزافزون روابط می

ترین کند. اگر انسانیهای متعالی زندگی بشری همچون فداکاری برای همنوع را استحاله می

تواند از خود بروز دهد هیچ نباشد مگر عملی منحرفانه برای سرکوب رفتاری که یک مادر می

این گذراند. ادعای توان ادعا کرد که خانواده وضعیتی بحرانی را از سر میآزادی فرزندش، می
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ها دچار چنین معضلی هستند و به واقع بر اساس رویکرد اتخاذ نوشتار این نیست که تمام خانواده

دارد شده در این مقاله، اظهار چنین ادعایی میسر نیست. اما من مادر هستم از معضلی پرده برمی

ها و های برای تحقق خواستشده ای باشد که راه نهادینهتواند در کمین هر خانوادهکه می

 نیازهایش پیدا نکرده است. 
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