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 در فیلم تعطیالت رمی و بلید رانر« شهر»بر تصویر ای  مطالعه

 1رامتین شهبازی

 15/6/97، تاریخ تایید:15/4/97تاریخ دریافت:

 چکیده
الکان را در کنار  «امر خیالی»سینمای کالسیک با توجه به ابزاری که در اختیار داشت کوشید تا آنجا که می تواند 

بازنمایی کند. با ورود و گسترش علوم دیجیتالی در سینما تخیل از یک سو و تاویل مهار ناشدنی « امر نمادین»این 

انگاره هایی که می تواند در همین راستا مورد خوانش واقع   از سوی دیگر بر گستره فیلم ها سایه افکند. یکی از

« امر خیالی»جهت دست یابی به در سینماست. شهری که در سینمای کالسیک مامنی « شهر»شود، مقوله تصویر 

است، در سینمای پست مدرن به مکانی کامال نمادین بدل می شود. به همین منظور مقاله حاضر با مرور تاثیر 

امری »دیجیتالیسم بر سینما قصد دارد به این سئوال پاسخ دهد که مفهومی همچون شهر چگونه می تواند از 

نیز مطرح می شود که به نظر می رسد به مدد امکان عناصر   ین فرضیهتبدیل شود؟ ا« امری نمادین»به « خیالی

خود « امر خیالی»از میان رفته است و نتیجه اینکه « امر نمادین»و « امر خیالی»دیجیتالی در بازنمایی مرز میان 

ن بازی تا خود نمادین می شود و ای« امر خیالی»بدل می شود و به گفته ای دیگر « امر نمادین»به عنصری درون 

( 1953-ویلیام وایلر«) تعطیالت رومی»انتها ادامه پیدا می کند. برای عینی تر شدن این پژوهش نگارنده دو فیلم 

 ( را مورد بررسی قرار داده است.1982-)ریدلی اسکات«  بلید رانر»و 

 بلید رانر، تعطیالت رومیسینمای دیجیتال، فلسفه هنر دیجیتال، امر خیالی، امر نمادین، الکان،  ها: کلید واژه
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 مقدمه
همه این هنرها در  اند. متفاوتی از خود نشان دادههای  هنرهای مختلف دربرابر تکنولوژی واکنش

و ناگزیر خودآگاه یا ناخودآگاه به آن تن اند  قرن بیستم از تغییرات تکنولوژیک بی بهره نبوده

اما نکته مهم اینجاست که در این میان  اند. مختلفی را برای خود رقم زدههای  داده و سرنوشت

و در عرصه تفکر نیز این اند  هنرها تنها از منظر مهندسی و فنی دربرابر این تغییرات نبوده

تغییرات تکنولوژیک  اند. علوم انسانی کردهای  مطالعات میان رشتههای  تغییرات را وارد حوزه

اثر هنری »سفه هنر است. در این زمینه مقاالت امروز پر کاربردترین وازه در حوزه مطالعات فل

از « پرسش از تکنولوژی»( و 210-225: 1377( )1اثر والتر بنیامین )« در عصر تکثیر مکانیکی

تواند نمایش گر این موضوع بوده و تفکر درباره تغییرات  می (1-30: 1383( )2مارتین هایدگر)

کند. یکی از این تغییرات تکنولوزیک ورود  تکنولوژیک را صرفا از محدوده علوم مهندسی خارج

عناصر دیجیتال به حوزه هنر است که تعابیر مختلفی را نیز با خود همراه کرده است. برای 

 دیجیتال به موجب متفاوت بودن در تقابل با متراکم بودن تمیز دادههای  نظام» نمونه:

 (. 64: 1396جونز، -)وارتنبرگ و تامسون «شوند می

توان ترتیبی کرونولوژیکاال بارای آن    می مطالعه تاریخچه ورود عرصه دیجیتال نیزدر زمینه 

 میالدی باز 1960دهه های  در نظر گرفت. حضور ابزار تکنولوژی در هنر به صورت ویژه  به سال

این عرصه بارای باروز و نماو بیشاتر     های  که دست اندرکاران هنر به ویژگیهایی  گردد. سال می

نماود   می که نه تنها برای ارائه آثار به این عنصر اجتناب ناپذیرهایی  ردند. سالکارهای خود پی ب

 ( 3کردند. ) می که مخاطبان نیز خود برای مواجهه با آثار هنری چنین نیازی را حس

صنعت از دایاره ایان مطالعاات خاارج نیسات. تطورهاایی کاه از         -سینما به مثابه یک هنر

است. گاه برای رقابت با تلویزیاون از خاود واکانش نشاان داده     متفاوتی نشات گرفته های  زمینه

تکنولوژیک کامپیوتری و ماجراهای دیگر که در این زمیناه  های  است و گاه برای مقابله با پدیده

( اما نکتاه مهام اینجاسات    4توانند گواه مناسبی بر این مدعا باشند. ) می تاریخ سینماهای  کتاب

بسایاری از   اناد.  ا محدود به درون سینما و عناصر فیلمیک نبودهکه هیچیک از این تغییرات تنه

معرفت شناختی سینما از سوی دیگار  های  این تحوالت بر بسترهای اجتماعی از یک سو و حوزه

  اند. مختلف با تغییر مواجه کردههای  تاثیرهای به سزایی گذارده و این ابزار بیانی را در شکل

هنر دیجیتال و خاصاه زمیناه تحقیای ایان مقالاه ارتبااطی        اندیشه که باهای  یکی از حوزه

( به عنوان نظریاه پارداز مارتبا باا آن در     5تنگاتنگ دارد مبانی روانکاوی است که ژک الکان )

نظر گرفته شده است. الکان در زمینه هنر دیجیتال سخنی به میان نیاورده است، اما آرای او بی 

مورد ها  مختلفی آرای او در پژوهشهای  ر مقاالت و کتابارتباط با هنر سینما نیست و تاکنون د

 (6استفاده قرار گرفته است.)
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مختلاف روانای در   های  روانکاوی مستقیم با هنرمند و مخاطب در ارتباط است. یعنی رانه

مختلف سینمایی به شمار آید. در این مقالاه  های  تواند سبب ساز روایت می بسترهای متفاوت

( در سینمای 8« )امر نمادین» ( و 7« )امر خیالی»کلید واژه دیگر وی یعنی بیشتر نسبت دو 

انساانی آاااز و در   هاای   که از راناه ای  دیجیتال و آنالوگ به بحث گذاشته خواهد شد. دو واژه

یابد. از سوی دیگر یک فیلم برای بازنمایی داستان خاود نیااز    می موقعیت تکنیکی فیلم بسا

زمان و مکان دارد. در همین راستا برای پل عباور درون فایلم باه     به عناصر مختلفی همچون

( 9« )تعطایالت رمای  »در نظر گرفتاه شاده و دو فایلم    « شهر»برون آن بحث مکان و مقوله 

( به بحث گذاشته 12«)رایدلی اسکات»( اثر 11« )1بلید رانر »( و 10« )ویلیام وایلر»ساخته 

 خواهد شد.

تحلیلی نگاشاته شاده قصاد دارد باه      -و با روش توصیفیای  هاین مقاله که در شکل کتابخان

اماری  »باه  « اماری خیاالی  »تواند از  می این سئوال پاسخ دهد که مفهومی همچون شهر چگونه

رسد به مادد امکاان عناصار     می شود که به نظر می تبدیل شود؟ این فرضیه  نیز مطرح« نمادین

از میان رفته است و نتیجه اینکاه  « امر نمادین» و« امر خیالی»دیجیتالی در بازنمایی مرز میان 

« امر خیاالی »دیگر ای  شود و به گفته می بدل« امر نمادین»خود به عنصری درون « امر خیالی»

 کند. می شود و این بازی تا انتها ادامه پیدا می خود نمادین

اشاتراکات  یافات نشاد، اماا در زمیناه     ای  در زمینه موضوع مستقیم این پاژوهش ، پیشاینه  

هساتند باا   هایی  یافت شده پایان نامههای  توان به عناوین زیر اشاره کرد پژوهش میای  کلیدواژه

یر تکنولوژی کامپیوتری بار زیباا شناسای هنرهاای معاصار باا تاکیاد بار آثاار          تاث »های  عنوان

 هاای  کوشاد تاا رهیافات    مای  ( این پایان نامه بیشتر شکلی توصیفی داشاته و 1395«)دیجیتالی

هنر دیجیتال و نسبت آن باا  »تاریخی ارتباط تکنولوژی و هنر را بررسی کند. پایان نامه دوم نیز 

( عنوان گرفته که این پژوهش نیز همچون ماورد پیشاین بیشاتر باه     1390«)زیباشناسی مدرن

 توصیف اکتفا کرده است.

 سینمای دیجیتال
بر ها  کند. دیجیتال می د هنر آاازهنر دیجیتال زیست خود را با ورود کامپیوتر به عرصه تولی

کنند. بر این  می محورهای سازنده یک اثر هنری را همرسانیها  پایه پردازش الکترونیکی داده

موجود دیگر تنها از طریی صاحب اثر در اختیار مخاطب قرار نگرفته و خود های  اساس داده

خودخواسته برقرار نماید. مخاطب این قدرت را دراراست که در شکل تعاملی با اثر ارتباط 

( در تعریف خود از هنر دیجیتال آن را 61-81: 1396( )14جونز) -( و تامسون13وارتنبرگ )
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به چند بخش تقسیم کرده اند: تولید دیجیتال و نمایش دیجیتال. هریک از این دو بخش این 

 یک اثر هنری را با تغییراتی مواجه کنند. های  قابلیت را دارند تا داده

تاوان تعااریف گونااگونی را جسات و جاو کارد. بارای         مای  زمینه سینمای دیجیتال نیاز  در

یا مدوالر بودن، خودکاار باودن،   ای  قابلیت ارائه در سیستم عددی، بخش بخش یا پیمانه»نمونه:

تغییر پذیر بودن، و چند کدی بودن یا قابلیت تغییار از یاک سیساتم کاد گاذاری باه سیساتم        

هاای   شاود رساانه   مای  (. در ایان راساتا آنچاه موجاب    10: 1395ز کالی، مانویچ به نقل ا«)دیگر

گیرناد را باه عناوان     مای  را داراست و در سینما ماورد اساتفاده قارار   ها  مختلفی که این ویژگی

زیباشناسای  های  تواند نه تنها روی خصلت می سینمای دیجیتال شناخته و معرفی کرد. این نگاه

حتی عناصر سینماتیک یعنی مراحل تولید و پاس تولیاد نیاز    رسانه که بر فرهنگ آن، روایت و 

کند. البته واضح است که  می تاثیر داشته باشد که در اینجا با نظریه و بیان پیشین ارتباط برقرار

فرهنگی مختلف های  تواند در خوانش می هریک از عناصری که در تعریف سینمای دیجیتال آمد

دهاد وحادتی    مای  جه شود، اما در منظار کلای آنچاه ارائاه    متفاوت بوده و با تغییرات جزئی موا

 بسیار قابل ردیابی است.های  معنایی دارد که در نمونه

 روانکاوی الکانی
مطالعاتی های  از حوزهای  استفاده الکان از مقوله زبان توانست علم روانکاوی را وارد مرحله تازه

و « امر نمادین»، «امرخیالی»وزه  نماید. او به همین واسطه ساحت وجود انسان را به سه ح

( تقسیم کرد. این سه حوزه از یکدیگر جدا نیستند و به نوعی مکمل یکدیگر 15« )امر واقع»

به طور اعم بر زبان تکلم و به طور  ]امر نمادین [ساحت رمز و اشارت  ]...[» شوند: می محسوب

بر رابطه تحریف آمیز  است مبتنیای  اخص بر اسم داللت متکی است. حیث خیالی مجموعه

دهد. حیث واقع نیز وجهی است  می آدمی با عالم و آدم و تصویر خصوص اصلی آن را تشکیل

بخشد. این تعین به نحوی  می اساسی از وجود آدمی که افی و محدوده واقعیت خاص او را تعین

گردیده است که از حیطه ساحت رمز و اشارت برون فکنده شده و قابلیت نامیدن از آن سلب 

میالدی  1972( در این زمینه الکان در سمینار دوم خود که به سال 67: 1383موللی، «)است

( در 16)ای  دارد و از اصطالح گره برومه می برگزار کرد این سه حیث را درون هم تنیده بیان

 کند. می علم هندسه برای توصیف آن استفاده
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 (27: 1394(: گره برومه ای) جانستون، 1شکل شماره)

ساحت امر خیالی، ساحتی است که سوژه در مرحلاه پیشاازبانی واقاع شاده اسات. در ایان       

ماهگی قرار دارد و در هماین مرحلاه    18تا  6گردد، سوژه در  می مرحله که به کودکی سوژه باز

شاود. در ایان مرحلاه کاه از ان باا عناوان        می در وی کامل« خود»است که فرایند شکل گیری

نمایشی است کاه پایش   ای  مرحله آینه» کند: می را کشف« خود»شود سوژه  می دنیز یاای  آینه

افتد و آن چیزی است کاه باه راام ساوژه، کاه       می رانه درونی آن از نقصان تا تدارک به جریان

تصاویر قطعاه    -ساازد کاه از بادن    می راها  گرفتار جذبه یکی انگاری فضایی است، رشته فانتزی

آن را ارتوپدیک خواهم نامید، و سرانجام تا به خود بساتن هاویتی   قطعه شکلی از تمامیتش که 

کناد، گساترده    مای  بیگانه کننده، که با ساختار صالبش رشاد نهنای کامال ناوزاد را مشاخص      

 (.45و44: 1394الکان به نقل از هومر، «)است

کناد   مای  انگارد. یعنی سوژه حاس  می در این مرحله است که سوژه همه دنیا را با خود یکی

رسد درون  می لباسی که بر تن دارد بخشی از بدن اوست و یا صدایی که از بیرون به گوشش که

گذارد تا در آشانایی باا زباان از     می ماهگی پشت سر 18نهنش جای دارد.او این دوره را تا سن 

 شود. می این ساحت کوچیده و وارد ساحت امر نمادین

 میان انسان و جهانی که در آن زندگیساحت نمادین جایی است که زبان وارد عمل شده و 

 اندازد. گویی که انسان از درون خاود جادا شاده و جهاانی بیرونای را تجرباه       می کند فاصله می

 اسات و مقولاه داللات بارای او آشاکار     « ناامی خااص  »داند هر چیاز دارای   می کند. حال او می

کرد دوبااره   می وق پیداشود. هرآنچه از قطعه قطعه شدگی که در امر خیالی به سمت نظم س می

گیارد کاه    می اورد. اینجا جایی است که انسان یاد می تکه تکه شده و اربتی را برای انسان پدید

 دیگر زبان است که باه زنادگی او نظام   ای  کند و به گفته می در نظم زبانی سخن گفته و زندگی
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گونه سیستم داللت کاه  اما برای الکان زبان فقا کالم)گفتاری یا نوشتاری( نیست. هر»دهد: می

 (.17( )104و  103: 1386احمدزاده، «) ]...[بر مبنای رابطه قراردادی استوار باشد، زبان است 

کوشاد   مای  رفتاه و « ناخوداگااه » الکان در این ساحت به سراغ عبارت معروف فروید یعنای  

هاویتی از  الکان معتقد است که ناخوداگااه هیچگوناه   »نسبت آن را با امر نمادین مشخص کند:

آید.از شکاف بین دال و مدلول، زماانی کاه    می خود ندارد و از تاثیر نظم نمادین بر سوژه حاصل

مدلول نتواند زیر دال قرار گیرد و معنا شود. بنابراین ناخوداگاه اساسا خود زبان اسات، زیارا کاه    

همان( باه ایان   «)]...[چرخد، داللت بر چیزی دارد و باید خوانده شود می بر محور زنجیره داللت

نیز در حضور ناخودآگاه از منظر « مجاز»و « استعاره»ترتیب است که عناصر مجازی زبان یعنی 

 کند. می الکان بروز و نمو پیدا

نام دارد.امر واقاع از  « امر واقع»اما ساحت سومی که الکان از آن سخن به میان آورده است، 

ست. او در ابتدا چندان وقعی بر این امر ننهاده و الکان افزوده شده اهای  به کلیدواژه 1960دهه 

بعدی اهمیت آن را همچون دو ساحت دیگار  های  داند، اگرچه در سخنرانی می آن را کم اهمیت

مورد تاکید قرار داده است. او امر واقع را جایی میان امر نمادین و امر خیالی برشمرده و ارتبااط  

. زخمی تلخ که حتی اگر اصل ان از باین رود، طعام و   کند می مستقیمی میان آن و تروما برقرار

(، فاانتزی  18) aماند. او امر واقع را در ارتباط با عناصری همچون ابژه کوچاک   می مزه اش باقی

 (21داند. ) می (20( و ژوئیسانس )19)

 شهر آنالوگ به مثابه امر خیالی
ی «مکان»یرد. شهر خاطره ساز گ می فیلم تعطیالت رمی شهر را به مثابه امر خاطره ساز درنظر

های  کند آن را به انقیاد نهن خویش درآورده و گسست می پیوسته است. یعنی سوژه قصد

فیزیکی آن را نیز در نهن خود به امری پیوسته بدل کند. بنابراین خوانش شهر نه به شکل 

 ه نهنیت سوژهبیرونی و مجزا که از منظری نهنی کارکرد یافته و نحوه بازنمایی آن وابسته ب

است. شعیری در این رابطه اعتقاد دارد که مکان با  سوژه در مکان عاملی تعیین کنندهشود.  می

ای است که سوژه  شود. مکان دارای محدوده تسلا سوژه بر آن از شکل فضا بودگی خود جدا می

گر تعریف ای دی گونه گیرد،قضیه به که سوژه در فضا قرار می کند،اما زمانی آن را تعریف می

( در فیلم تعطیالت 22کند. ) می شود. در فضا،فضا بر سوژه مسلا است و رفتار او را کنترل می

رسد. اینجاست که شهر در قالب  می رمی این گفته به شکلی دیگر قابل تفسیر به نظر

دهد تا  می به سوژه فرمان ]ژوئیسانی در جایگاه یک حکم  [»  نماید : می خود را« ژوئیسانس»

در تالش است تا از  وستهیحال سوژه پ نیببر. درع فیآنجا که ممکن است کمتر ک

 کنیاصل لذت برسد. ل یکند و به ورا یشده تخط لیاو تحم فیکه بر کهایی  تیممنوع
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سوژه قادر به تحمل مقدار  رایکه درد است. ز شتریاز اصل لذت، نه لذت ب یتخط ی جهینت

)دالی، « نامد می سانسیاست که الکان ژوئ یلذت دردناک همان لذت نیاز لذت است. ا ینیمع

1387 :97.) 

است. ترومایی که از امر نمادین حاصل آمده است. پرنساس  « تروما»این لذت حاصل از یک 

آنا قابلیت تطبیی پذیری با قوانین رسمی و اداری که موقعیت اجتماعی او همچون یک پرنسس 

رد. ایان قاوانین هماان امار نماادین الکاانی اسات کاه دائام باین           کناد را نادا   می بر او تحمیل

پرنسس و جهان اطراف فاصله انداخته و جهان رسمی اطاراف وی را باه عناوان    های  دلمشغولی

کوشد وی را از نو بازتعریف کند در تعارض با محیا قرار دهاد.   می الکانی که« دیگری»نوعی از 

سوژه اصلی متن در جایگاه شخصایت اصالی فایلم یعنای     شود، در اینجا  می آنچنان که دریافت

پرنسس آنا به هیچ وجه قابلیت کنترل فضا در تبدیل کردن آن به مکان را نداشته و باه شاکلی   

دهاد کاه    مای  شود که اگرچه همه چیز در راستای تکریم اوست، این نشاان  می بدل« میهمان»

جویاد. پاس هویات پرنساس و      مای  پرنسس بخشی از مکانی است که در عین تعلی از آن تبری

یابناد.اما ایان عادم     مای  شود در عین تعامل با یکدیگر معناا  می که در فیلم بازتعریف« دیگری»

همچنان ماهیت خود را حفظ کند. عدم تجانس « مکان»گونگی این « فضا»شود می تطابی سبب

 اب سابب شاود.این ایا   مای  حاضر در بافتی ناهمگون سبب ساز ایاب و تمایال باه امار خیاالی    

یاد کرده و شخصیت اصلی خود را وارد « تروما»شود فیلمساز از همین مقدمه به مثابه نوعی  می

یاباد.   مای  شکلی دگرگونه« فضا»و « مکان»فضایی دیگر کند. حالی اینجاست که دوباره ماهیت 

تاوان   می یابد. حالتی که می پرنسس با مصرف داروی آرامبخش به حالتی از خود بی خود دست

کند.  می برخورد« جو»وعی خواب زدگی را از آن استنتاج کرد. در این ازخود بی خود شدگی با ن

« ایساتایی »در برابار  « حرکات »کند. سفری که با  می خبرنگاری که با او در شهر یک سفر آااز

در اینجاسات  شود.  می فضای سفارتخانه سبب ساز ورود به ساحت دیگر الکان  یعنی امر خیالی

کاه محصاور کنناده اسات از     « مکان»دوتایی درون/برون خود را به نمایش گذاشته و  که تقابل

یابد. همانگونه که سوژه با تصاویر   می میان رفته و بنابراین شخصیت اصلی فضای مورد نظرش را

به نوعی تصویر « جو»شود، بنابراین پرنسس آنا نیز در برخورد با  می مواجه« خود» و نه « خود»

خیازد و مااجرا    می گری متصور شده است. از سوی دیگر چون پرنسس از خواب برخود را در دی

شود گویا در فضایی ناخودآگاه به سیروسفر مشغول شده است. این سیروسفر نیز توسا  می آااز

ناخودآگااه باا   « دیگری»شود که حاصل تمایل اوست. بنابراین گویی  می تدارک دیده« دیگری»

کوشد در امر نمادینی که پیش تر سوژه را تکه  می آمیزد و می در همامر خیالی « دیگری»نشانه 

شود تاا ایان روناد را درون خاویش      می تکه کرده بود انسجام برقرار نماید. پس شهر نیز بستری

شاود کاه در ابتادا بعادی      مای  نهادینه سازد. از این رو عامل دیگری به روایت فیلمسااز افازوده  
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شود. خاطره زمانی که  می ز آن به مثابه خاطره جمعی نتیجه گیریپدیداری دارد، اما در نهایت ا

دهااد خاااطره نیساات. زیاارا بایااد ابتاادا ساااخته شااود و بعااد بااه یااادآورده شااود. آزاد و  ماای رخ

(در فایلم  23دارد. )« رویاداد »( عقیده دارند که خاطره برای شکل گیری نیااز باه   1391پرتوی)

ای  شهر است و در گفتاه « فضای»سفارتخانه به « انمک»تعطیالت رمی رویداد، گریز پرنسس از 

دیگر فرار درونی او از امر نمادین به سوی امر خیالی. همین پژوهش انعان داشته است در قالب 

 توان شکل گیری خاطره را توجیه کرد.  می این شکل

 

 
 (4: 1391گیری خاطره جمعی )آزاد و پرتوی، (: نحوه شکل2شکل شماره)

« فضا»گیرد که ارتباط خود را با  می پرنسس از سفارتخانه او در شرایطی قرارپس از خروج 

را برجای گذاشتن « حضور»کند ردپایی از  می شروع« دیگری-خود»کند و در سفر با  می تعریف

ها را «فضا»رساند تا ایشان توانایی متصل کردن این  می که این پدیده به شخصیت)ها( یاری

کنند. یکی از « کریستالیزه»را به مدد تصویر زنده و خوش آیند  داشته و در نتیجه آنها

رساند مکان خود را تا حد مدلول متعالی  هایی که در آثار هنری به هنرمند یاری می روش

توان  چنین حالتی را می "استعال دهد استفاده از امکان کریستالیزه شدن یا طلسم شدگی است:

ای طلسم شده است که ما با  گونه آن فضاهای طبیعی بهدر مینیاتورهای ایرانی یافت که در 

دلیل تسلا سوژه در بازآرایی آن و سنگ  شویم. در این حالت، فضا به انجماد فضا مواجه می

که در حال کسب این  شود که یا سوژه بر آن مسلا است و یا این می شدگی ،به مکانی تبدیل

: 1391)شعیری،"گردد ای تبدیل می طورهتسلا است. در این حالت است که فضا به مکانی اس

(. البته این کریستالیزه شدن بیشتر نهنی است که در نهایت در زمان رویارویی پرنسس و 103

شود. به این ترتیب  می خبرنگار،این نکته با لبخندی که بین ایشان تصویر شده در نهن مرور

 ترل شخصیت را شکلمتصل شده و مکانی با کن« دیگری-خود»نقاط منفصل در شهر در 
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دهد که ملحی به امر خیالی است. این امر خیالی در پرده سوم و فصل نتیجه گیری فیلم نیز  می

شود. بنابراین امر خیالی در نهایت بر امر  می بسا یافته و امر نمادین نیز از سر نو بازتعریف

 با ردبرخودر  ژهسو»ماند:  می نمادین البه یافته و سوژه همچنان در مرحله آیینگی اش باقی

از آن  بخشیرا  دخو ،ستا "ییگرد" به بستهوا ژهسو که نجاو از آ یافته کلاش "یرایگد"

 ناپذیراجدو از آن  هددمی تشکیلاو را  هستیاز  بخشی، "ییگرد" ،بهتر رتااعب هاب.  داندامی

 هاک "دخو" ،هددمی تشکیلرا  ژهسو صلیا هویتاز  بخشی "ییگرد" هاالیکاح. درستا

احمدزاده، کند»( می اجد علتشرا از  ژهسو که ستا یسد ه،مدآ دجوو به الیاخی مانظ ااتوس

گیرد. خاطره خود را بازمی  می (. به این ترتیب شهر در تعریف آنالوگ خود شکل13: 1385

شود که پیش تر به خودی خود در آن وجود نداشت و این  می نمایاند و در شهر معانی بازتولید

در این شکل به ها  شود. شخصیت می در شکل پدیداری خود ایجادها  شخصیتمعانی توسا 

اگر قرار است خاطره بازتعریف شود،  اند. گردند که در برابر آن به شناخت رسیده می بازای  تجربه

شود.  می بازنمایی شده، بنابراین شهر دارای روایتای  این خاطره در تجربه سوژه است و نه اشاره

شود. بنابراین  می ورت بالقوه در آن وجود داشته و به مدد سوژه بالفعل و جاودانهروایتی که بص

شود. از همین روی سوژه تکه  می در یک حرکت معکوس امرنمادین دوباره به امر خیالی بدل

آورد. این انسجام حاصل امر آنالوگ است؛ زیراکه  می تکه شده به ظاهر انسجام خود را به دست

بنابراین یک هویت  ]...[:»شود  می های متکثر بدل«خود»همین پیوستگی به در امر دیجیتال 

شود:با توجه به موقعیت پیش رو، قادر به تغییر  می تبدیلای  دیجیتالی به یک هویت فرارسانه

(. با توجه به دگردیسی سوژه در امر 155: 1396کالی، «)حالت و ژانر تا درجات مختلف است

گیرد. حاال دیگر  می ستان نیز در همان قالب شکل مشخص به خودداستانی، بستر رویداد دا

های  کند. خود شهر نیز که در گونه می شهر پیوستگی دارد که سینمای کالسیک آن را دنبال

شود. پس بستر  می شود، این بار با سوزه یکی می دیگر سینما با توجه حضور سوژه گسسته

ای ارجاع تجربه شخصیت اصلی به آن خصلتی برای  رویداد داستان برای شکل گیری خاطره

گیرد. بعدی که هرگونه سوژه یا شخصیت  می فراتر از یک مکان یافته و بعدی دراماتیک به خود

تواند شکل او را به خود بگیرد. پس چون سوژه از مکان جدا نیست،  می اصلی داستان قصد کند

شود  می مزمان با رفتار سوژه بازتعریفشهر عاملی برای بروز و تاکید بیشتر امر خیالی شده و ه

 نه جایی بیرون و جدای از آن.

 شهر دیجیتال به مثابه امر نمادین
( 1393«)زمان و فضا در سینمای پسامدرن»( در مقاله مفصلی با عنوان 24دیوید هاروی )

دهد این فیلم  می فیلم بلید رانر را از منظر زمان و فضا مورد بحث قرار داده است و نشان
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کند. عناصری که در این رابطه مورد  می سینمای پسا مدرن ارتباط برقرارهای  چگونه با مولفه

بحث قرار گرفته است در یک خوانش پارادوکسیکال نسبت بسیار نزدیکی با آنچه دارد که در 

یرند که گ می مورد بازنمایی قرارهایی  فیلم تعطیالت رمی بیان شد. در فیلم بلیدرانر انسان

شوند. آنها برای بقای خود نیازمند عناصری چون  می از انسان واقعی محسوب« کپی»نوعی 

شوند، اما  می که در فیلم تعطیالت رمی نیز بازتولیدای  خاطره و تاریخ هستند. تاریخ و خاطره

را در حوزه سینمای آنالوگ و ها  دقیقا نحوه بازتولید آنها در این دو فیلم است که فیلم

شود، زیرا که  می دارد. فیلم تعطیالت رمی در نسبت با تفکر آنالوگ تعریف می دیجیتال نگاه

شود و این درحالیست که در  می مفاهیم پدیدارشناسانه و در نسبت با امر خیالی بازتعریف

فیلم بلید رانر عناصر بازتولید تاریخ و خاطره کامال نشانه شناسانه بوده و بنابراین اهمیت 

 نماید. تعطیالت رمی خود تولید خاطره است که زیست می در تولید معنا دو چندان «دال»

برای بازتولید هر مفهومی نیاز به واسطه دارند ها  شود، اما در بلید رانر چون انسان نما می

بیش از پیش خود را ها  دهند. اینجاست که دال می بنابراین امکان زیستن محض را از دست

 (25«)لئون»به نام ها  در سکانسی از فیلم بازجو از یکی از انسان نما سازند. می نمایان

 خواهد تا احساساتش را درباره مادرش بگوید، لئون در ازای جواب بازجو را به قتل می

بعدی نیز های  رساند. یعنی پاسخی برای خاطره به مثابه امر زیسته ندارد. در سکانس می

بتوانند برای خود تاریخ و خاطره بسازند. بنابراین ها  شوند تا شخصیت میای  واسطهها  عکس

اندازند. به جای هر  می را به تعویی« داللت»و « مدلول»شوند که  می تولیدهایی  «دال»دائم 

کوشد با کمک  می «کپی»گیرد. شخصیت  می دال یک مدلول نامشخص و دالی دیگر قرار

فامیلی را ایجاد کند. اگر عکس را های  آرایش کردن خود شبیه به افراد درون عکس شباهت

مدلول آن نیست، بلکه دالی است « انسان کپی»شمایلی در نظر بگیریم، ای  به  عنوان نشانه

 بی پایانها  برای تولید مفهوم دیگری در راستای خاطره. پس به این ترتیب زنجیره دال

 لمدلو بردال  :»اره کرد که توان به این نکته اش می شود. از سوی دیگر در خوانش الکانی می

. کند می  هاتوجیرا  یندنما نظمو  نباز تحمیلی رتقددال،  متقد. ستا ممقددارد و  لویتاو

 «. 13: 1385احمدزاده: د«)اکن می حمل دخو بارا  اللتد عالمت ژه،سواز  بخشی هر

 ساایه بر شهر لس آنجلس یعنی محل وقوع داستان نیاز  ها  اینگونه است که این زنجیره دال

شود که فضایی تودرتو و از هام گسایخته    می بدلها  از دالای  افکند. شهر خود نیز به زنجیره می

 آلمانی، عربای و چینای صاحبت   های  آورد. در این شهر افرادی حضور دارند که به زبان می پدید

کنناد. از ساوی دیگار معمااری شاهر نیاز شاکلی درهام آمیختاه دارد، معمااری کاه گااه              می

کناد و گااه دوران مادرن را. بناابراین شاهر از       مای  دوران کالسایک را یاادآوری  هاای   سرستون

بدل شده است که نمی توان بر آن حکمی واحاد راناد.   ای  پیوستاری خارج شده و خود به انگاره
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افزاید و افاراد موجاود در آن باه هماراه      می همین نگاه است که بر موقعیت دیجیتال گونه شهر

و وضعیت امر ها  این زنجیره دال اند. مثابه یک بازی کامپیوتری ظاهر شده فیلم بههای  شخصیت

نیز بااز باشاد. در ایان    ها  سبب شده تا امکان تفسیر داللتاند  نمادینی که افراد در آن واقع شده

را هاا   شهر امر نمادین خود شهر است که در جایگاه دیگری به افراد اجازه رشد و نمو نداده و آن

شاود. آنهاا از    می آورد که این گرفتاری سبب ساز تعیین هویت تازه می در بند گرفتار ای به گونه

 کنند.  می گویند و هویت خود را از آن اخذ می درون زبان دیگری سخن

بازساازی  هاای   نمی توان مفهومی مشخص و یکسانی را بر داستان متبادر دانسات. ایان آدم  

اتی هستند که نمی توانناد مرکزیات داساتان را باه     موجودها  شده و به عبارت دیگر شبه انسان

دست بگیرند. حتی در داستان نیز مامور بلیدرانر در چالش مرکزیت با این افراد در دل داساتان  

قرار دارد. همانگونه که امکان تصور مرکز برای شهر امکان پذیر نیست. هویات موجاود در یاک    

کند و این درحالیست که این شهر به دلیل  یم شهر بخشی از هویت خود را با تعریف مرکز پیدا

فضای آمیخته از نژادهای مختلفی که دارد نمی تواند مرکزیتی را در بر گیرد و باه ایان ترتیاب    

خیزد و باه   می گیرند به بازی با مرکزیت بر می که مرکز را در برهایی  دائم به مثابه حاشیهها  آدم

کشد، مخاطب با هر رویارویی باه تفسایر دوبااره     یم این ترتیب چون مدلول دائم چهره در نقاب

کالسیک شهرنشاینی را نیاز باا تغییراتای مواجاه      های  شود. این نگاه تعریف می داستان مشغول

است تا مخاطب بتواند خود  های موجود سبب شده کرده است. این تفسیر نظم نمادین و گسست

ای دیگر مخاطب نیز  ر عهده گیرد به گفتهنوعی هدایت داستان را در نهن ب را وارد اثر کرده و به

آیاد.   مای  شامار  هاای دیجیتالیسام باه    شود که یکی از ویژگای  در طول اثر به داستان افزوده می

روی  کوشاد داساتان ماورد نظار خاود را بیارون کشایده و آن را پایش         اسکات در این فیلم می

تواند فضاایی دیگاری    می مخاطبش قرار دهد، این درحالیست که مخاطب دائم از درون خود اثر

تواند چونان که در مورد فیلم تعطیالت رمای آماد،    را متصور شود. به این ترتیب که هرآنچه می

های فضاایی، اجاازه و    نهن مخاطب را درگیر فضایی در امر تخیلی نماید از میان رفته و گسست

ئم دنبال مسایرهایی  دهد و از این روست که همین مخاطب دا پنداری را به او نمی امکان همذات

ای دیگار گویاا هرانادازه روایات      است که بتواند راهی برای ورود دوباره به فضاا بیاباد. در گفتاه   

کوشد همراهی و مرکزی را درون داستان ایجاد کند، عناصر دیگری در داستان وجود  اسکات می

ساوی امار    ائام باه  مثابه خللی زبانی، امار تخیلای را د   دارد که داستان را گسسته کرده و خود به

شود بستر درک تک خطی مخادوش شاود. ایان     دهد، اتفاقی که تنها سبب می نمادین سوق می

های جدید هالیوود است که سعی دارد به نهن مخاطب امکان دهد تا بنابر تعااریف   جزو خصلت

های کاامپیوتری دائام از    خود آموخته از عناصر موجود در فضای دیجیتال یعنی اینترنت و بازی

تمرکز بر یک موضوع سرباز زند. یک پژوهشاگر در بسایاری اوقاات بارای یاافتن یاک موضاوع        
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گشاید، اما سیستم نامتمرکز اینترنتی دائم او را به فضااهای مختلاف    ای را در موضوع می صفحه

یاابی باه    شود بدون دست یابد که متوجه می کند و این ماجرا تا آنجا ادامه می دیگر راهنمایی می

ای است که در  اند این همان مسئله ورد نظر تنها صفحات بسیاری مقابل او گشوده شدهموضوع م

شود و امکان  متن کانون وفور معنا تلقی می» است: گرایی مورد اشاره قرار گرفته حوزه پساساخت

گرایاان باه زباان و     آورد. این وفور منشا در نوع نگاه پساسااخت  متفاوت را فراهم میهای  خوانش

(. این نگاه دوباره پاژوهش حاضار را باه تفااوت     121: 1378سجودی، «) فنون بالای داردالبته 

آنجلس در فیلم  (  شهر لس99-102: 1391دهد. با تعریف شعیری ) سوق می« فضا»و « مکان»

فضا یکی از مفاهیمی اسات کاه   » دهد: می بلید رانر دائم میل به فضا بودگی را در خود گسترش

تبیین و مرزبندی آن وجود دارد و همین امر گاه آن را به سوی نوعی درک  بیشترین ابهام برای

دهد. دلیل آن است که فضا را باید بیش از هرچیز به مثابه مکانی خالی و تهی  می ناپذیری سوق

در نظر گرفت ، جایی که هیچ چیز را در خود جای نمی دهاد. باه عباارتی دیگار جاایی میاان       

گونااگون،  هاای   مختلاف، افاراد از ملیات   هاای   (. زباان 232: 1390فکاوهی،  «)و اشایا  هاا   چیز

متفاوت دائم سعی دارند که فضا را به بند خود بکشند، اما گسیختگی ساوژه در آن  های  معماری

دارد و همین بر اربت آن بیش از  می این امکان را فراهم نیاورده و دائم آن را در فضابودگی نگاه

 کناد و هماین امار همچناان بااب تاویال را بااز نگااه         می تاکیدگذدارد  می چیزی که به نمایش

 سازد. می دارد و به این ترتیب امر دیجیتالیسم و میل در گریز به بیرون خود را آشکار می

 نتیجه گیری
( از منظر شیوه بازنمایی شهر مورد بازخوانی 1در این مقاله دو فیلم تعطیالت رمی و بلید رانر)

با شهر از منظر امر نمادین و امر خیالی الکان ها  دیگر نسبت شخصیتقرار گرفت. از سوی 

نیز مورد توجه واقع شد. در بررسی این نتیجه حاصل آمد که فیلم تعطیالت رمی به واسطه 

کوشد تا خود را به امر خیالی متصل کند و شیوه  می ترومای شخصیت اصلی از نظم نمادین

همین روی شخصیت پرنسس در شهری که برای او  این اتصال شکل دهی به خاطره است. از

بیگانه است و حکم فضا را دارد با همراهی خبرنگاری که او را به مثابه دیگری/خود به شهر 

سازد. به  می دهد این فضا را به مکان بدل کرده و امکان وقوع امر خیالی را محقی می اتصال

به دلیل اتصال و پیوستگی امر خیالی این ترتیب در رجوع به تعریف امر دیجیتال و آنالوگ 

سینمایی مورد توجه قرار گیرد. از سوی های  تواند در خوانش می فضایی شبه آنالوگ است که

دیگر فیلم بلید رانر به مثابه امر دیجیتال بر خالف تعطیالت رمی دائم مخاطب را در 

به دلیل ماهیت  دهد. فیلم در جستجوی تبدیل فضا به مکان است، اما می قرارها  گسست

موجود بر آن های  عناصر پست مدرن این امکان پدید نیامده و گسستگی شهر خود را بر سوژه
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تحمیل کرده و به این ترتیب امر خیالی دائم به سمت امر نمادین سوق یافته و به دلیل 

ر شناور امکان وقوع معنا را با تاخیهای  گسستگی زبانی امکان تفسیر دائم بیشتر شده و دل

و داستان را به سمت ها  کنند. در اینجا دیگری همان زبان است که دائم شخصیت می مواجه

دهد. بنابراین امر خیالی خود در جایگشت امر نمادین واقع  می نوعی آشوب درون خود سوق

 گذارد. می شده و همین نکته و اختالط باب تفسیر را تا انتها باز

 ها: پی نوشت
(1) Walter Benjamin 
(2) Martin Heidegger 

 (31-89: 1390برای مطالعه بیشتر درباره ارتباط هنر و دیجیتالیسم ر.ک.)تقدیسی،   (3)

 (52-59: 1389برای مطالعه بیشتر ر.ک.)کینگ،  (4)

(5) Jacques Lacan 

(  و ) 109-120: 1386( ، )فااطمی،  46-53: 1388برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک.) هومر،  (6)

 (.47و46: 1395افشار و محرم زاده، 

(7) The Imaginary Order 
(8) The Symbolic Order 
(9) Roman Holiday  

. به سبب کاار  برد یبسر م یتور اروپاگرد کیناشناخته در  یهپبورن(، پرنسس کشور یپرنسس آنا )آدر

. آنا شابانه از  کند ینسخه م شیبخش برا آرام یدارو یو و رود یبه نزد پزشک خود م ،یدولت نیسنگ

 کیا  .رود یبه خاواب ما   یعموم مکتین کی یدارو، رو ریبا تأث یول کند یرار مسفارتخانه کشورش ف

رفتن باه خاناه باه او     یتا برا کند یم داریپک( او را ب یگوری)گر یبه نام جو بردل ییکایخبرنگار آمر

آناروز جاو در    یفاردا  .ردبا  یاو را به خانه خود ما  دهد، ینم یچون آنا جواب درست یبدهد، ول یپول

 یزیا خاود چ  ریباه ماد   یولا  شاود  یاو ما  تیعکس پرنسس متوجه هو دنیخود، با د ریبا مد دارید

 .دیگو ینم
(10) Wilhelm Weiller 
(11) Blade Runner 

دارد که  تیمامور 2019شهر لس آنجلس در سال -کالن سیپل یروهایفورد( از طرف ن سونیدکارد )هر

و  ییممنوع است، شناساا  نیکره زم ی( را که حضورشان بر روکانتی)موسوم به رپل ها یآدم مصنوع

 لاس وارد  اناه یمخف ،یمتوار کانتیچند رپل نکهیرفع کند. تا ا ینیو خطرشان را از جامعه زم بیتعق

که  یهمان شرکت یعنی. کنند یم شنیکورپور رلیدر نفون به داخل شرکت تا یو سع دهیآنجلس گرد

 آنها را بوجود آورده است.
(12) Ridley Scott 
(13) Wartenberg 
(14) Thomson 
(15) The Real Order 
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(16) Borromean knot 

 (10: 1385برای مطالعه بیشتر ر.ک.)احمد زاده،  (17)

(18) Object Little a 
(19) Fantasy 
(20) Jouissance 

 (48: 1395برای مطالعه بیشتر ر.ک.)افشار و محرم زاده،  (21)

 (99-102: 1391شعیری، ر.ک. ) شتریمطالعه ب یبرا (22)

 (4و3: 1391)آزاد و پرتوی،  ر.ک. شتریمطالعه ب یبرا (23)

(24) David Harvey 
(25) Leon 

  



  91 ای بر  ...  مطالعه« امر خیالی»دیجیتالیسم در سینما و نمادین شدن 

 

 منابع
 (تئوری 1385احمدزاده، شیده ،)«همایش ادبیات تطبیقی خودی در نقد روانکاوی الکان، « دیگری

 ، تهران، دانشگاه شهید بهشتیاز نگاه دیگری

 (ژاک الکان و نقد روانکاوی معاصر، نشریه پژوهشنامه فرهنگساتان هنار،   1386احمدزاده، شیده ،)

 93-109تهران، صص ، 4شماره 

 (1395افشار، حمیدرضا، محرم زاده، ناتاشا ،)بر اساس  یاصغر فرهاد ینمایدر س« امر واقع» یبررس

 45-59، تهران،  صص 13، دوفصلنامه علمی پژوهشی نامه هنر، شماره ژکیژ یاسالو یآرا

 (1391آزاد،زهرا، پرتوی، پروین ،)خااطره   یرتقاا تهران در حفظ و ا نیادیم گاهیجا یقیتطب یبررس

، فصالنامه علمای پزوهشای    بهارساتان(  دانیا و م شیتجر دانی: میشهروندان )نمونه مورد یجمع

 1-12مطالعات شهری، شماره چهارم، تهران، صص 

 (1377بنیامین، والتر ،)یفارابی، ترجمه: امید نیک فرجام، فصلنامه کیمکان ریدر عصر تکث یاثر هنر 

 210-225، تهران، صص31شماره  ،

 (، هنر دیجیتال و نسبت آن با زیباشناسی مدرن، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1390یسی، پویا)تقد

 استاد راهنما: فریدون امیری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

  (ژاک لکان، ترجمه: هیمن برین، نشر ققنوس، تهران1394جانستون، ایدرین ،) 

 نو، تهران گامنشر ،یمجتبا گل محمدی  فلسفه، ترجمه یگشودن فضا (1387)،دالی، گلین 

 (نشانه شناسی کاربردی، نشر علم، تهران1387سجودی، فرزان،) 

 مجموعاه مقااالت    معنا، دیو تهد دیمکان و نقش آن در تول یشناس (، نوع1391)درضای،حمیریشع

 ، تهرانسخن نشر ،یکوشش دکتر فرهاد ساسان به مکان، یشناس نشانه

 (ردپای الکان در فیلم، نشریه پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شاماره  1386فاطمی، سید محسن ،)4 ،

 109-120تهران، صص 

 (انسان شناسی شهری، نشر نی، تهران1390فکوهی، ناصر ،) 

 (از گیم تا فیلم نقش گیم در دگرگونی1395کالی، جاسمین ،)   :های شکلی سینمای امروز، ترجماه

 یدگل، تهرانشیوا مقانلو، نشر ب

 (تاثیر تکنولوزی بر زیباشناسی هنرهای معاصر با تکیاه بار آثاار دیجیتاالی،     1395کوشکی، اکبر ،)

پایان نامه کارناسی ارشد، استاد راهنما: دکتار محمدرضاا شاریف زاده، دانشاکده هنار و معمااری       

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 (مقدمه1389کینگ، جف ،) دید، ترجمه: محمد شهبا، نشر هرمس، تهرانای بر هالیوود ج 

 (مبانی روان کاوی روید1383موللی، کرامت ،)- لکان، نشر نی، تهران 

 (، فلسافه فایلم و هنار دیجیتاال، ترجماه: گلنااز       1396جونز، کاترین) -وارتنبرگ، تامس، تامسون

 نریمانی، نشر ققنوس، تهران
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 (وضعیت پسامدرنیته تحقیی در 1393هاروی، دیوید ،)های تحول فرهنگی، ترجمه: عارف  خاستگاه

 اقوامی مقدم، نشر پژواک، تهران

 (پرسش از تکنولوژی، ترجمه: شاپور اعتمااد، نشاریه ا  1383هایدگر، مارتین ،) ، ساال اول،  راناون 

 1-30 صصتهران، ، 1 مارهش

 (ژاک الکان، ترجمه: محمد علی جعفری، سید محماد اباراهیم طاهاائی، نشار     1388هومر، شون ،)

 ققنوس، تهران

 
 


