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)مطالعه موردی: کودکی ایوان( آندری تارکوفسکی معصوم در سینمایِ مطالعة روانکاوانة سوژة    

 25/12/1400تاریخ پذیرش:   /  20/12/1400تاریخ دریافت:  

 1بهنام ترابی

 . ایرانتهران،    دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، پژوهش هنر،  صیِتخصّ  یِا دانشجوی دکتر

 2اسیعلی عبّ

 ، ایران. تهران  ،دانشگاه شید بهشتی  ،فرانسه دانشیار گروه زبان و ادبیات  

 

 چکیده

تارکوفسکی    سینمایِ است،  همواره سینمایِآندری  انسان  کودکانسینمایِ   یتیمان  و  احقاق حقوق    ایدیده  ستمهایِمعصوم  پی  که در 

اند و اکنون به  خود از دست داده   ةاکم بر زمانحخود را در به دست استبداد    تیّو هو  مانیا  ت،یّکه معصوم  یکودکان  یِنمایس  .اندخویش 

  سوژة   پاسخ به این پرسش است که  این تحقیق،هدف از    .گردندی خود م  ةخود و جامع  یجمع  یبه رستگار  یابیستد  یبرا   یراه  یجستجو 

تری از سینمای  هنری به مفاهیم عمیق  سوژةروانکاوانه    مطالعةتوان با  اند و چگونه می معصوم چگونه در سینمای تارکوفسکی بروز کرده 

تحلیلی بود. اطالعات نیز  -انجام، توصیفی   نظری و از منظر شیوة-هدف، کاربردیروش انجام این تحقیق از منظر    تارکوفسکی دست یافت؟

نتایج نشان میای بهکتابخانه   به شیوة ا  تارکوفسکی های  سوژهدهد که  دست آمد.  از خویشهمچون  بیانگر  نعکاسی  تن هنرمند، به خوبی 

زمان آفرینش هنری  است که در  ایهای اجتماعی هنرمند در بستر جامعه ی برای بیان خواستهاو شیوه  ت هنرمندای از رشد شخصیّمرحله 

تارکوفسکی    دری او دارد  سرزمین ماو خاطرات جمعی مردمان  تارکوفسکی پیوندهای عمیقی با کودکی    سینمایِ برده است. در آن به سر می

 در پی راهی برای رستگاری انسان است. از طریق مرور کودکی  

 

 . روانکاوانه  نقدِ  ت،معصومیّ ت،  ، آندری تارکوفسکی، بحران معنویّهنری  سوژة:  واژگان کلیدی
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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

 مقدمه  

،  های دیگر آثارای آثار هنری، نسبت به سایر سوژهه برخی سوژه

کشند،  کنند، رنج میانگار جان دارند؛ آنها با همة وجود زندگی می

می میدوست  مبارزه  معنای  دارند،  از  عمیقی  احساس  و  کنند 

همه از  شاید  و  دارند  میممهّ  زندگی  اینکه  کسی  تر  چه  دانند 

در    "سید فیلد"نویسی آمریکا ،  ههستند. استاد مشهور فیلمنام

 :چنین گفته بود1  "هارقص با گرگ"اصلی فیلم     وصف سوژة

ها را چنان که که مشتاقانه به رویاهایش دل داد. افسانه»مردی  

خود را   ، آدم کشت،دست گرفتهخواست دوره کرد. سالح بمی

قهرمان کرد، هم کابوی بود و هم سرخپوست، هم جنجگو شد و  

ای تارکوفسکی از این  مکاراکترهای سین هم یک عاشق دلخسته«

اند، شاید آنها همچون نگاه سید فیلد، قهرمانانی در لباس  دست 

نباشند وحشی  معصومیّ  ،غرب  با  که  هستند  کودکانی  ت  ولی 

ها و  در میان بحرانکنند و  کودکانه خود، عشق و رنج را معنا می

ی از آنها تجلّ  .روند بینی کودکانه خود به پیش میفجایع با خوش 

افتادگی ملت روس در دوران اتحاد  ت از دست رفته و جدامعصومیّ 

معصوم    ةسوژجماهیر شوروی هستند. در پاسخ به این پرسش که  

با    توانیاند و چگونه مبروز کرده   یتارکوفسک  ینمایچگونه در س

  ی نمایاز س  یترقیعم  میبه مفاه  یهنر  ةروانکاوانه سوژ   ةمطالع

آندره   یِبه نقش معصوم سینما نخست  افت؟یدست  یتارکوفسک

  سپس بر پایة نقد روانکاوانه و نظریة   پرداخته شد،تارکوفسکی  

پویشی برّ  ،روان  تارکوفسکی  آثار  یتیم در  و  رسی  نقش معصوم 

نظری و از  -هدف، کاربردی  حاضر از لحاظ  تحقیقِ  روشِدید.  گر

 آوری جمع   تحلیلی است. از لحاظ شیوة-توصیفی  انجام،  نظر شیوة

ای از اطالعات اختصاصی  است. حجم عمده   ای ها نیز کتابخانهداده 

شده  ها و مقاالت سینمایی و فلسفی چاپ این پژوهش از، کتاب 

 است.  فراهم گردیده 

 تحقیق پیشینة

  ة روانکاوان   ةمطالعهای انجام شده موضوع »رسی بنابر مطالعات و برّ

تاکنون در هیچ ی«  تارکوفسک  یآندر   یِنمایمعصوم در س  ةسوژ

مورد  مقاله  و  تدوین  داخل کشور  در  پژوهشی  در  یا  منتشر  ای 

 است.   رسی قرار نگرفتهبرّ

 بحث و تحلیل 

تحلیل کیفی سعی تجزیه و  در این تحقیق با استفاده از روش  

داده  فرضیاتِ   هایِشد  آزمون  اهداف  به  نیل  منظور  به    تحقیق 
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 .فق به کسب جایزه اسکار بهترین فیلم شدموّ

برّ طریق  از  کتب،  تحقیق  مانند  اسنادی  منابع  ارزیابی  و  رسی 

ها  تحقیق، پژوهش   ها و همچنین پیشینةنامه ی، پایان مقاالت علم

 . و مبانی نظری و تئوری مرتبط مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد

 ی در بستر جامعة روسیه آندری تارکوفسک

  "روستای زاوازاژیه"آوریل در    4»آندری آرسنویچ تارکوفسکی در  

در فاصله نه چندان دور از نقطة تالقی   "یوریوتز"واقع در منطقة  

(.  19به دنیا آمد« )همان:    "اینوانوو "در منطقة    "ولگا"دو رودخانه  

، شاعر سرشناس روس بود و مادرش  "آرسنی تارکوفسکی"پدرش  

ثیری عمیق بر زندگی تارکوفسکی  که تأ   "ماریا ایوانونا ویشناکوا"

بر ماریانا  فرزندشان،  دیگر  سه   و  گذاشت.  ژانویه   6شنبه  جای 

گونه نوشت: »آندری تارکوفسکی  این  "اومانیته"روزنامه    1987

به عنوان تبعیدی در فرانسه    1984ساز شوروی که از سال  فیلم

حیم در کلیسای روسی واقع در  برد، پس از مراسم تر سر می به

روس   "دارو"خیابان   گورستان  ارتدوکس  در  ژنویو  "های  سن 

(. آندری  458: 1371)تارکوفسکایا،  به خاک سپرده شد« "دوبوا

طول   در  که  گفت  ترک  را  خاکی  جهان  حالی  در  تارکوفسکی 

بود. مردی که    اش، موفق به ساخت هفت فیلم شدهزندگی هنری 

سران اتحاد جماهیر    ن فیلمش، محبوبِدر زمان ساخت نخستی

ترین دشمنان ایدئولوژی  شوروی بود، در روز مرگ یکی از بزرگ

میبه   "سوسیالیستی"باختة  رنگ متعّشمار  هنرمندی  هد،  رفت. 

شاعرمسلک با دیدگاهی عمیق و پیچیده که در باالترین طبقات  

می جای  سینما  تاریخ  مشاهیر  زندگی  تاالر  طول  در  او  گرفت. 

اینگمار  "اش بارها مورد ستایش کارگردانان بزرگی چون  ری هن

سرگئی  "و    "آنجلو آنتونیونیمیکل "،  "آکیرا کوروسوا  "،  "برگمان

ژان  "ه فیلسوفانی نظیر  قرار گرفت و همچنین توجّ  "پاراجانوف

را به خود معطوف ساخت. برگمان کشف و آشنایی با    "پل سارتر

 تارکوفسکی را همچون معجزه دانست:  

»به ناگاه خود را در درگاه اتاقی دیدم که کلید آن اتاق را تا آن 

شدن به    . اتاقی که همیشه آرزوی واردلحظه در اختیار نداشتم 

کرد. با  آن را داشتم و او آزادانه و با آسودگی در آن حرکت می 

، آن  دیدن او در خود شوق و برانگیختگی ژرفی احساس کردم 

خواستم به زبان ک عمر همواره می کرد که یچیزی را  بیان می

. در نظر من تارکوفسکی  بودم  ا شیوة مناسب آن را نیافته بیاورم، امّ 

. او با ابداع زبانی نوین که با طبیعت و جوهرة  ترین است بزرگ 

فیلم هم عالم  یک سازی  همچون  را  زندگی  دارد،  صرف  خوانی 
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نیتو،  پژواک همچون یک رویا به تسخیر و تصویر درآورد« )جیا

1397  :7.) 

فق به ساخت هفت  اش تنها موّتارکوفسکی در طول زندگی هنری

آندری روبلف  "،  "(1962کودکی ایوان )"بلند شد:    یفیلم سینمای

(1966)"  ،"( استاکر  "،  "(1975آینه)"،  "(1972سوالریس 

)"و    "نوستالژیا"،  "(1983) اندیشه "(1986ایثار  تضاد  با  .  اش 

تولید فیلم را برای او، همچون    و  حاکمان وقت شوروی ساخت

به جز    بود.  سایر هنرمندان نظیر پاراجانف سخت و دشوار نموده

نخستین فیلمش کودکی ایوان، تارکوفسکی با معضالت فراوانی  

اش مواجه گردید. آندری روبلف به دلیل در مسیر آفرینش هنری 

ها در توقیف اتحاد جماهیر  اش سال معنای واال و ضداستبدادی 

صورت محدود و تنها در دو سینما به نمایش  ماند و به شوروی  

  "الکساندر میشارین"(.  233- 234:  1371درآمد )کونچالوفسکی،  

آینه را بیش از حد روشنفکرانه    "گوسکینو"کند که سران  نقل می

(، و  70: 1371کردند )میشارین، برای جامعة شوروی قلمداد می 

نمایش فیلم در بین    از استهزاء استاکر در جلسة  "استروگاتسکی"

گوید )استروگاتسکی،  سران سازمان سینمایی شوروی سخن می

(. نوستالژیا و ایثار در تبعیدی خودخواسته و  308-307:  1371

بازگشت از وطن ساخته شدند و اجازه ساخت چندین  کوچی بی 

فیلم دیگر نیز از تارکوفسکی سلب گردید. با این حال سینمای  

جماهیر   اتحاد  استبداد  برابر  در  قد  تمام  تارکوفسکی  آندری 

سینما را با معنا  شوروی ایستاد، تحسین جهانیان را برانگیخت و  

 و فلسفه پیوندی دوباره داد. 

 ایوان  نگاهی به کودکیِ 

استلمیف  وانیا  یِکودک جنگ  ی  از    یکودک  ةدربار  یاثر   ،ضد 

نام جنگ و  به  مصیبتیانسان از    ییرها  یبرا  یرفته و تالشدست 

  وان یا  یصلح، کودک  ةاز مرگ، خون و آتش به واسط  یرستگار 

بازگوکنند  یفستیمان   ی ران یاز مرگ و و  یزاریب  ت یغا  ةاست که 

.  ماست یشرح روزگار کنون ن فیلم،. ایاست یانسان ری غ ینبردها

-جنگ  رانیو  یپرده از آنچه که امروز در شهرهایاست ب  یریتصو

جنگ آوارگان  سر  بر  برا   یاسوگنامه   .گذردی م  یزده    ی است 

 گناهان:  ی ب  یبرا   یا رنج نامه   .سربازان  سربازان و کودک 

  ی قصد داشتم همه نفرتم از جنگ را نشان دهم من دوران کودک»

بر اساس    لمیف  نیا  .تضاد را با جنگ دارد  نیشتریب  رایز  دمیرا برگز

آن بر تضاد    یاصل  یِهاهیبلکه پا  .ساخته نشده است  یطرح کل  کی

  ی اعضا   ةهم  .کودک بنا شده است  کیجنگ و احساسات    انیم

 او   شودیشروع م  لمی ف  یوقت  .اندکودک کشته شده   نیا  خانواده

 (.  35:  1393« )تارکوفسکی،  است  نگة جانیم  در

ها خاتمه دادن به رنج  یبرا   یراه  افتن یکه بر    یضد جنگ  نگاه

باره   نیشود او درایدرک نم دیا آنگونه که باامّ. کندیم یپافشار 

 : دیگویم

و مقامات به عنوان    م یرژط  لم توسّاوّ  لمیدارم که چطور ف  ادیبه  »

  ی که از نگاه آنها نقد   .قرار گرفت  یابیجنگ مورد ارزضد  یلمیف

هم در مورد عدالت    وانیمطابق درک ما ا  .آمدیمبه حساب    یمنف

  د ی توانیشما نم،  وار  کوفیراسکولن  یمفهوم  یعدالتیاست و هم ب

  ار یبس  .به گذشته  یمگر آنکه در جهت عدالت باشد با نگاه  دیبکش

در    .و اشتباه بوده است   اکارانهینگاه چقدر ر  نیح است که اواض

که   .نقد قرار گرفت  وردمن م  لمِ یگونه بود که ف  نیهر صورت ا

کلمه   یواقع  یبه معنا  .بود  یقو  اریجنگش بسضد  م یمفاه  ریثأت

نابود  نشان  یضدجنگ و ضد  عنوان  به    ه یاز احساسات عل  یکه 

کل طور  به  جنگ  و  و    یمرگ  عدالت  فقط  نه  و  شد  مالحظه 

  ی هم حرف م انیاز قربان می زنیاز جنگ حرف م یوقت ی.عدالتیب

اگر جنگ    یوجود ندارد و حت  ایندهبر  چ یچرا که در جنگ ه  .میزن

یک   )  «میاداشته   یچرا که در آن نقش  .میابه واقع بازنده   میرا ببر

 . (2018سینمایی،نیایش  

مستبد   یسخنان حکام  مذاق  به  نم  یشورو   که    . آمدی خوش 

رخ داده در   یهای فداکار   شیتعارض با جنگ و ستادر  یکرد یرو

  یی ماجرا  .هاشدن انسان  یاست از قربان   یتیروا  لمیف.  نبرد  نیادیم

   .ندارد و همه در آن محکوم به شکست هستند  یا که برنده

  ی وال یدفاع  در برابر هیب  یاست از کودک   یتقابل  وانیا  یکودک»

  ی و قهرمان  والیه  ،وانیا  :دیگوی م  "ژان پل سارتر"  .هولناک جنگ

معصوم است  دوست   نیترکوچک    گ جن  یقربان  نیتریداشتنو 

نم  نیا  زهیانگ  .است باش  میتوانیپسرک که    ، میدوستش داشته 

همانطور که    .کشته شوند  دی ها بایکه ناز  دیگوی م  .خشونت است

نگاه  .  کردند  ربارانیرا ت  یروستا  یاند و اهالآنها مادر او را کشته

چن  یتارکوفسک من    یر یتفس  نیبه  است:  نقل  قابل  سارتر  از 

موافقم    دگاهید   نیابا    موافقم،ندارم کامال    ریتفس  نیبا ا  یمشکل

طرف با شکست    کیهمزمان    .ندیآفریم  یکه چنگ قهرمان/ قربان

  ن ی ا چارچوب اامّ  .ندارم  ریتفس  نیبا ا  ین مخالفتم   .شودیمواجه م

  ی ها تمرکز دارد و هنر و هنرمند به فراموشها و ارزشدهیبحث بر ا

منجر به   شهیبرخالف سارتر از اند  یتارکوفسک.   اندسپرده شده 

بشر    یرستگار  یبرا   یراه  یِ و در جستجو  ردیگیفاصله م  یتباه

تعال و  جنگ  آفت  نگاهِ  .گرددیم  یانسان  یاز    ی، تارکوفسک  از 
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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

است. در کودکی    ریپذامکان   نینجات سرزم  قیاز طر  یرستگار  

نجات قلمرو  .  شود  یحاصل م  دنیجنگ  قیاز طر  یرستگارایوان  

  ی که منجر به تباه  یمبارزه با عامل  ةواسطزده به  و جنگ  ماریب

است م  ،شده  قربان  یتارکوفسک  .گرددیحاصل    ط یشرا  یِهرگز 

او هرگز    ینمایس  .ردیپذینم  شینمایس  یکاراکترها   یبودن را برا

  ی است برا   یدستورالعمل  ی،تارکوفسک   ینمایس  .ستیمنفعالنه ن

بحران   یو رستگار   طیشرا  رییتغ و  استبداد  برابر    ی ها انسان در 

اثر خود را بر بستر زمان نقش    امبرگونهیپ  یتارکوفسک  ی.نومع

در    ،بار   نی اول  یبرا »  نجات بشر ارائه دهد.  یبرا  ییزند تا الگویم

از زمان    یتا اثر   افتی  یفرهنگ انسان ابزار   خیهنر و در تار  خیتار

هر اندازه   د.ابیزمان را بر پرده ب یبردارد و همزمان امکان بازساز 

زمان    یبرا   یو بستر  که بخواهد آن را تکرار کند و به آن بازگردد

  تواند یو ثبت شد اکنون م دهیزمان د ی به دست آورد. وقت یفعل

-هینظر  .شود  ینگهدار   یطوالن  یمدت  یبرا   یفلز  یهادر جعبه

برا  صنعتی،تارکوفسکی  )«  شهیهم  یپردازانه  از  نقل   1381به 

از آن مستثنا    زین  وانیا  یاست که کودک  یقاعده ا  نیو ا(.  116:

-یب ییبرخالف سارتر توانا  یرو قهرمان تارکوفسک نیاز ا .ستین

نابود  ییپروا برابر مرگ و    ی جا به»  .ندیبی م  شیخو  را در   یدر 

به    ش یخو  یِهاآرمان  یعنیخود    یروان  یهست  یِهاهستهآنکه 

است که   یکودک  یتجلّ  وانی ا  یکودک (.137)همان:  «کند  انتیخ

 :ابدیاز دست رفته را باز    یتا آرمان  .کنندی م  ثاریجان خود را ا

 یقربان  تیعالقه مندم که ظرف  ی تیّمن باالتر از همه به شخص»

آن   نمیبب آنکهی را داشته باشد، ب شی زندگ ةوی و ش  شیکردن خو

  ا ی   یگریبه خاطر د  ایانجام شده    یمعنو   یهابه نام ارزش   ثاریا

و    یرستگار  فرد  ا  یبرا   ایخود  است.  نیهمه  گرفته  ها صورت 

و  یرفتار  نیچن سرشت  خاطر  تمام  اش،ژه یبه  عالقه    یِاز 

عمل فرد است    یبرا   یو بهنجار  ری پذخرد  لیکه دل  یاخودخواهانه 

  ز یدر ست یجهان ماد   نیرفتار با قوان گونهنی. اکندی م یر یشگیپ

  ل یدل  نیدر واقع به هم  یول   .است  یرعملیو غ  اوهیبوده، اغلب  

  ر ی مردم و سا  یدر زندگ  نیاد یبن  یهای دگرگون  ،کنش   نیا  یانسان

میپد  خیتار ا  ییفضا.  دیآید  آن  در  .  کندیم  یزندگ  ثارگریکه 

 اریما بس  ةتجرب  یِآزمودن  مِیبوده که با مفاه  زینادر و متما  یا نقطه

قلمرو است  واقع  ییمتفاوت  من  نظر  به  قوّ  تیّکه  با  آن  ت  در 

  ی دست قهرمان  نیچن  وانیا  (.148)همان:    «وجود دارد  یشتریب

و روزگار خوش    تیّمعصوم  ییمعصوم که دوران طال  یکودک  .است

اش  از دست داده است. مادر و خانوادهجنگ   ةانیرا در م  یکودک

شده است و    م یتیپناه در بحران جنگ  یآواره و ب  .اندکشته شده

  ی به رستگار   نشیاکنون در تالش است تا با نجات خود و سرزم

بار   و  م  تی ممعصو  گریدبرسد  باز  ةرفت  انیاز  را    . ابدی  خود 

  ی به شورو   یشاهد تجاوز آلمان ناز  یخود در کودک  یتارکوفسک

  گفتند یبا من سخن م یجنگ جهان ةدربار ردمکه م یوقت» .بود

  مهاجم بود   یِآلمان  سربازانِ  دنِیآنها د  یمسئله برا  نیترترسناک

طرف و آن   نیا  هیروس  یِهاکه با آرامش و بدون ترس در جاده

م ترسناک  رفتار  .رفتندیطرف  آنها  مبتذل  منش  و    ن یترآرام 

 (.71:  1393)نارکوفسکی،  د«کابوس بو

  ی که در ابتدا   کشدی م  ریمعصوم را به تصو  یکودک  یتارکوفسک

مبه    لمیف را شنفاخته  یصداکه    دیگویمادرش  و    دهیها  است 

صدا با  م  یاگلوله   ریصف  یناگهان  خواب    و   یکودک  .پردیاز 

و با مرگ مادرش که مرکز    شکندیهم مبا گلوله در  شیاهایرو

و   م یتیو    دهدیخود را از دست م  یکودک  ،او با جهان است   وندیپ

ها  یگونه ناز خواب  یدر سکانسایوان    .ونددیپ  یآواره به ارتش م

باز  در  م  یالیخ  یرا  پایخود  در  سرانجام  و  جنگ    انیکشد 

هرچند که در    .و اعدام شده است  ری که دستگ  شودی ص ممشخّ

  هستند و مادر   یاو و دوستانش در حال باز   لمیف  یِا یرو  نیواپس

آنهاست استکودک  ایوان،  .مراقب  ب  ی  تنها    ی مرگ جسمان   اکه 

اش  خوش گذشته است و تنها چاره   یِقادر به بازگشت به روزها 

  سم یکه در برابر فاش  یکودک  در مرگ نهفته است،  ییرها  یبرا 

سرزم  ستدیایم برهانند  نشیتا  هدفِ.  را    ی برا   ماندهیباق  تنها 

  بند یپا  یاصول اخالقاست و به   دهیرس  یکه به بزرگسال  یکودک

زندگی در عصر طالیی تا بیدار شدن در  و  معصوم    سوژة است.

ای از دوران طالیی  افسانهها   همة فرهنگتقریباً  قلمروی ویرانِ

شود  خی در نظر گرفته میی ت تاردارند که به صورت یک واقعیّ

دی و  گونه جنگ، طبقات و تبعیض نژا.در این دورة طالیی هیچ 

یان مردم و همچنین  مراتبی مجنسی وجود نداشت. هیچ سلسله

انسان روان  نداشت در  وجود  در ها  همگی  دورانی  چنین  در   .

، سوژه  ء بردند . بنابراین در ابتداکمالِ نخستین بسر میت  وضعیّ

همین    و از  ت،معصومیّ   کند ، دنیایِزندگی میدر چنین دنیایی  

که زندگی در باغ سبز عدن  روست که خودش هم معصوم است.  

ه و  نیازهای او در فضایی آکنده از توجّ  آن شیرین است و همة

شابه این حالت در  ترین تجربیات مشود. نزدیکعشق برآورده می

البته برای افرادی که کودکی شادی    –زندگی در اوایل کودکی  

ت و  یا بعدها در مراحل آغازین عشقِ  رمانتیک اس  –داشته اند  

،  "والت دیزنی"های آثار  سوژه  افتد.در تجربیات عارفانه اتفاق می

اندرسن" کریستین  کاپرا"،"هانس  فیتز  "و    "فرانک  ادوارد 

برند. این دست از آثار  ای به سر میدوران طالییدر چنین  "جرالد

ه  ما توجّ کنند که کسی به نیازهایِطب یادآوری میبه مخا دائماً

ت را از دست نداده  معصوم که هنوز معصومیّ   خواهد داشت. سوژة

است ، زمین و منابع آن را پیش فرض می داند و خدا را به عنوان  
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کند که هدفش این است که از ما  ر میپدر یا مادر قدرتمند تصوّ

کند. سوژهـژانره  محافظت  که  معصوم  ایی  تصویهای  به  ر  ـ را 

توانند از طریق  کنند که افراد میاین باور را تأکید می  ،کشندیــم

های  ط پدر و مادر، قدرتل کردن تمام قوانین وضع شده توسّدنبا

بایمذهبی و  مسئوالن  و  معلمان  نوع ،  این  از  نبایدها،  و  دها 

، وحدت  "زیگموند فروید" مند گردند.ها بهره ها و حفاظتحمایت

میکو-مادر دورة طالیی  این  از  تعبیری  را  .  دک  ژاک  "دانست 

چه که به دورة طالیی  ، مادر را سمبل و نماد همة آن  "الکان

داند   سوژة معصومی میداند و کودک را نمادِشود، میمربوط می

 وحدت ِ  طالییِ  مند است. این دورة که از این دورة طالیی بهره 

رشد شخصیّ-مادر در  بنیادینی  نقش   ، فردیّکودک  و  یابی  تت 

اولین مرحله    .گیردها دارد. در این سوژة معصوم شکل میانسان

-هایِ روانت یابی ، طبق نظریهت و فردیّرشد شخصیّ  فرآیندِاز  

-ت آغاز میت است. ما همگی با معصومیّمعصومیّ  پریشی، مرحلة

شود.  طور کامل از ما مراقبت میکنیم، چرا که در رحم مادر به

دوستمان دارند و از ما مراقبت  گر خوش اقبال باشیم، پدر و مادر  ا

خویشاومی حمایت  مورد  و  نهادهایِ ندانکنند  و  دوستان   ،  

مان اعتقاد دارند،  گیریم که به ما و استعدادهایاجتماعی قرار می

ها و  اختیار قرار گرفتن و پرورش مهارتهای ما را برای در  تالش

رگ شویم که  کنند و تا وقتی آن اندازه بزمان تشویق میفردیّت

ا معصوم  ، به تأمین ما کمک می کنند. لذا ماز خود مراقبت نماییم

.   دیگر اعتماد داریمهایِستیم چون به زندگی، خودمان و آدمه

.  نماید، ایمان و امید داریمتی وقتی شرایط در ظاهر ناممکن میح

مان را  نبه عبارت بهتر، برای هر آنچه که به آن امید داریم، ایما

دهد به دیگران آنقدر اعتماد  کنیم و این به ما اجازه میحفظ می

  هایِ م و در نتیجه برای یادگیری مهارتز آنها بیاموزیکنیم که ا

 م است .  ضروری زندگی و کار، بسیار مهّ

مورد محبّگویدمی  "جس فیست" مراقبت  : »کودکانی که  ت و 

جهان    انگیز به این موضوع دارند کهاند، ایمانی شگفتقرار داشته 

می آنهاست،  برای  امن  اعتماد  مکانی  دیگران  به  داشته  توانند 

  الزم را برایِ   باشند و کمک و حمایت جسمانی، فکری و عاطفیِ

کنند« دریافت  ها  آن  از  بلوغ  و  .  (64:  1396)فیست،    رشد 

دارند، این امکان را به    اعتمادی که به دیگران و در نتیجه به خود

-ورد نیاز برای زندگی، یعنی جامعههای مه مهارتدهد کآنها می

ای و زندگی  ها و دانشِ حرفهمهارت  پذیریِ  نخستین و همچنین

ت را برای دیگران  دانند که روزی همین امنیّها میرا بیاموزید. آن

اگرچه   و  آورد  باورش مشکل  فراهم خواهند  زمان  شاید در آن 

ما همگی  قل خواهند کرد.  اند به دیگران منتباشد، آنچه را آموخته 

دهند مور به ما یا میکنیم و هر چه را اولیاِء ات آغاز میبا معصومیّ

های صاحب اختیار،  نیم و کاری نداریم که آیا آن آدمک، باور می

معصومِ  درون ما حتی هنگامی  اند یا نه.  صالح ما را در نظر گرفته

موّ  اعتماد  اعتماد میکه  نیست  نی که در آثار هنرمندا  کند.جه 

شده آفریده  نوجوانان،  و  کودکان  از سوژهحوزة  سرشار    هایِ اند 

وان به وضوح در  تت که همواره امید و اعتماد را میمعصومی اس

اجتماعی که اریکسون  -آنها مشاهده کرد. اولین مرحلة رشد روانی

قرار داد،  یاب تت و فردیّشخصیّ  در فرآیند رشدِ ی،  مورد تأکید 

معتقد بود    "اریکسون" اعتمادی( است.ماد در برابر بی)اعت  مرحلة

ارانه و سازگارانه را ادغام  های مقابله کردن ناسازگکه باید روش

  توانیم از نگرشِ کنیم؛ به عبارت دیگر، در هر مرحله از رشد می

ر باشیم ولی با مقداری نگرش  مثبت و مقابله سازگارانه برخوردا

فقط با بدست  (.  34:    1396)شولتز،    تر خواهیم شدمنفی، متعادل

ل میان این دو نوع مقابلة مثبت و منفی در هر مرحله،  ادآمدن تع

رضایتمی صورت  به  را  بحران  بدانیم.  توانیم  شده  حل  بخش 

اظهار می از هشت مرحلةاریکسون  - روانی    داشت که هر یک 

برایِاجتماعی را  فرصتی  دادن    ،  اساسی"پرورش    ، "نیروهای 

شوند  یان مینی نماها ، زمااین نیروها یا قابلیّت   .فراهم می آورد

. او معتقد بود  بخشی حل شده باشدکه بحران به صورت رضایت

 مربوط  هم هستند؛ تا وقتی نیروهایِ اساسی وابسته بکه نیروهایِ

تواند ایجاد  ثبیت نشده باشند، نیروی جدید نمیقبلی ت  به مرحلة

بی برابر  در  اعتماد  مرحلة  مرحلةشود.  که  نخست    اعتمادی 

ه  اریکسونی است، روش مقابله کردن سازگارانه در برابر ناسازگاران

دهد که هنگامی که کودک خیلی را اینگونه مورد تأکید قرار می

- به مادر یا مراقبتت، کامالًت و محبّدرمانده است، برای بقا، امنیّ

-کنندة اصلی خود وابسته است. تعامل کودک با مادر، تعیین می

اعتماد در  یط در آینده، آیا نگرشِ  پرداختن به محکند که برای  

. اگر مادر به  اعتمادی او ادغام خواهد شد یا نگرش بیِ تشخصیّ

ت،  جسمانی کودک پاسخ بدهد و محبّ  طور مناسب به نیازهایِ

مین کند در این صورت کودک احساس  ت ِکافی تأعشق و امنیّ

رشد    در حالِ  اعتماد را پرورش خواهد داد، نگرشی که نظر کودکِ

ما به این طریق    .د خودش و دیگران توصیف خواهد کردرا در مور

) ثبات    مان، انتظارها در محیطتگیریم که از افراد و موقعیّیاد می

اریکسون گفت که این انتظار،    ، تداوم و یکنواختی( داشته باشیم.

این مرحله است که کودک    ت است. درگیری هویّنقطة آغاز شکل

گیری سوژة  این مرحله در شکل کند.میطالیی را تجربه    یک دورة

اساسی    های بنیادینی چون اعتماد و نیرویِمعصوم که از مؤلفه

-تت بسزایی دارد و ارکان اصلی فردیّامید برخوردار است، اهمیّ

ل  اوّ شود. ولی این تنها بخشِ  ت قلمداد مییابی و رشد شخصیّ

است.  ماجرایِ باید معصوم  او  زودی  را تج  به  بزرگی  ربه  بحران 
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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

-در آثار هنری، این دورة طالیی دیری نمی  ... بحران سقوط.کند 

درمی ناگهان  و سوژة معصوم،  است.  پاید  افتاده  اتفاقی  که  یابد 

گشاید خود را در جایی متفاوت  رسد که وقتی چشم میروزی می

سوژه    ...کابوسِیابدای که به آن خو کرده بود، می طالییاز دنیایِ

ها، اسطورة سقوط از باغ عدن به  بسیاری از آیین شود.آغاز می

های  اند. در برخی آیینجهانِ درد، رنج و جان کندن را بازگو کرده

حقیقی    ؛ بینشبهشت گمشده در واقع یک نگرش است  ،شرقی

د تا خود را از توهم رهایی بخشیم. دهکه این امکان را به ما می

 فرآیندی مداوم حس و  را به عنوانِهای بسیاری سقوط  فرهنگ

. فرو افتادن از سطح کمال نخستین، پیش از شروع  کننددرک می

ر یکایک لحظات زندگی انسان  زمان رخ داده است و همچنان د

از سقوط، خود را    سوژه پس (.16:  1394دهد )پیرسون،  رخ می

ادی به سعادت و رفاه او توجّه  بیند که افراد زیدرون دنیایی می

ست به  اش ممکن ا ی که حتی دوستان یا معشوقهکنند، جایمین

نا  او را  افراد سودجو و  امید سازند. جایی  او خیانت کنند یا  که 

اده کنند. او خود را در جهانی  استفء و کنند از او سغارتگر تالش می

. جایی ت به طرز جدی آسیب یا صدمه ببیندیابد که ممکن اسمی

حتی حضور  از او بسیار دور است یا  کند گاهی خدا  که احساس می

چیزی در او این پیام ها،  رغم همة اینندارد. با این حال و علی

-سخت و خشن است را انکار یا رد میجهانی  می که جهان،ئدا

ج  و  جست  در  همچنان  او  وجود  از  بخشی  حداقل  وی  کند؛ 

است شهری  آرمان  وجود  نیرویِ   .احتمالِ   از  ناشی  حس    این 

می برای  ن را به فاکتور مهّک اریکسون آاساسی امید است که اری

بحران از  ساخت.عبور  نشان  خاطر  حالت  با  وعدة  ها  به  زگشت 

  ای، یکی از قدرتمندترین نیروها در زندگیِ بهشت عدنی و اسطوره

ها حتی پس  فرانک کاپرا و والت دیزنی، سوژه  سوژه است. در آثار

ت  هربان، امید و باور خود را نسب از سقوط به دنیای خشن و نام 

توانند بازگردند را از دست  به اینکه بار دیگر به آن دورة طالیی می

- خطی زوج کودک  آمدن پدر به رابطة  زیگموند فروید، .دهندنمی

ر سقوط از بهشت و دوران  ادر و شکستن این پیوند را، همان تعبیم

-موانعی می انست. ژاک الکان، پدر را سمبل و نمادِدطالیی می

گیرد و  دانست که میان سوژة معصوم و دوران طالیی، قرار می

بهشت آن  از  را  می  ها،سوژه  سوژه،    .سازدمحروم  حال  این  با 

کند که اوقاتی وجود خواهد داشت که به باغ عدن  احساس می

ست جدید یا عشق  یک دو  گردد: لحظاتی که در آن او شیفتةباز

می زجدید  وقتی  تشود،  با  امیدوارکننده  ندگی  احتماالتِ   مام 

تمیز یا   زند یا وقتی که به واسطة زیبایی یک دریاچةچشمک می

شود. در این  یا یک گل رز زیبا، پر از حیرت مییک کوه مرتفع  

آثار هنلحظات با سوژه،  ، مخاطبان  پنداری کردن  با همزاد  ری 

در آغوش  ، آنها را  کنند که دستانِ  مهربان خداوند احساس می

تجربةکشی و همین  است  از    ده  احساسی،  چنین  کوتاه  و  گذرا 

آثار هنری استعوامل م استقبال  هم جذب مخاطبان به  . علت 

ت سوژه است،  معصومیّ   ق به مرحلةمخاطبان از ژانرهایی که متعلّ

  . دوران طالیی دانست توان ناشی از نیاز آنها به بازگشت به را می

  برای بازگشت به آن دورة یابد که  سوژة معصوم، به زودی در می

در طول همین سفر او دچار  طالیی، باید دست به سفر بزند و  

میدگرگونی زیادی  میهای  رشد  و  معصوم    کند.شود  سوژة 

روایت را در همة  آرمانشهر که محیطیسفرش  نوعی  با  ست  ها 

امّکندت آغاز میایمن، مطمئن، آرام و پر محبّ ا ناگهان از آن  . 

شود که مورد قضاوت قرار  و وارد جهانی می   حیط بیرون راندهم

تبعیض می آن  در  که  مکانی  دارد،  گیرد،  وجود  ناعادالنه  های 

پاشد .سوژة معصوم  و خشونت شایع است و توهم فرو می  اختالف

ن بوده است،  داند که اگر آن باغ ایمن در جایی یا زمانی ممکمی

از هم امکان  آن را به یاد نداشته باشد، ب  حتی اگر شخصاً تجربة

معصوم    خصی و در جایی، از نو آفریده شود. سوژةط شدارد توسّ

ینی دارد مبنی بر اینکه نخست  ال باشد چه خفته، خاطرةچه فعّ

در    تواند از این که هست بهتر باشد. هنگامی که سوژهزندگی می

که فقط همین   ، به آن دلیل بودت را تجربه کردابتدا معصومیّ 

بود به معصومیّ تجربه در دسترس  بازگشت  ت، موضوعی دیگر  . 

  ، دهددی را ارائه میهای متعدّاست. اکنون او در جهانی که گزینه

معصوم هم در   کند. به همین دلیل سوژةیک گزینه را انتخاب می

زند تا ت به سفر می. او دسبتدای سفر است و هم در انتهای آنا

را    دقیقاً بیافریند که در سهمان جهانی  یا  اند  دطحی میبیابد 

سوژة پایانِ  سفر،  در  ببیند.  را  آن  دوباره  است  صوم  مع  ممکن 

را می زندگی  بود که گسترة کامل تجارب  -خردمندی خواهد 

بر می و  را  آگزیند جهانی مسالمتشناسد  و مساوات طلب  میز 

را میبیافریند که در   ت، محترم  توان شناخآن همة موجودات 

کرد اختیار  صاحب  و  بهشت    افسانة  .شمرد  و  گمشده  بهشت 

از بهشت گمشده و بازیافته باشند، یا خانه  بازیافته، خواه تنوعی  

عاشقانه داستان  خواه  شده،  کشف  دوباره  حقیقیِ   گونة  به    ،یا 

کند تا کودک معصومی را که  ت امیدبخش است و کمک میشدّ

بیدار کردن این  .  مید دارد، در مخاطبان بیدار سازدهنوز ایمان و ا 

بیا کودکانه  مسیح  یمان  منظور حضرت  که  است  همان  تردید 

به   هرگز  نشوید،  کودکان  همچون  که  هنگامی  »تا  بود:  گفته 

وارد نخواهید شد«. ا  ملکوت  ایمان داشتن  ست که  این توانایی 

ا حتی در بدترین شرایط به  دهد تچنین امکانی را به سوژه می

ها را به  ر نتیجه آنهایش پایبند بماند و درویاها، امیدها و بینش

ت است که برای  . همچنین فقط در وضعیت معصومیّبار بنشاند
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ها  دهد. سوژة معصوم باور دارد که همة رنجسوژه، معجزه رخ می

او آنقدر به هستی ایمان  ت است.  ، تنها واقعیّخوبی توهم است و

اغلب   .آوردرخ دادن معجزات را پدید می  و اعتماد دارد که امکان

اندازه سوژة مع شود و  ای برای سقوط مقصر شناخته میصوم تا 

تاوان یا    کند که بایستی تاوان پرداخت کند. معموالًاحساس می

شود بیرون از توان سوژه است. در  جبران خسارتی که طلب می

ین است که فقط ایمان داشته باشد. این کار،  او ا  این حال وظیفة

که براساس نظریة    بر طبق آنچه  .گشایددرهای معجزات را می

معصوم    نقش بنیادین »مادر« در ایجاد سوژة، اریکسون بیان شد

است  کامالً ایوان شاکلة .مشهود  است.   مادر در کودکی    هستی 

-یخاک و دلبستگ  ،تپسرک با سنّ  وندِیپ  ،مادر،  وانیا  یکودک  در»

شود    دیها که چون ناپدمرکز آن حلقه از انسان   .است  ینیزم  یها

  : د یگویبا اندوه م  وانیکه ا  یزمان  .گمشده دانست  دیبا  زیرا ن  هحلق

پنداشت.    م یتی  یکودک  ةکالم ساد  دیرا نبا  نیا  "فقط او را داشتم"

فقط   وانیا  .با جهان اشاره دارد  دهیچیپ  ةحرف به رابط  نیبلکه ا

  ی معنیو بدون مادر جهان او ب ندکی با مادرش جهان را تجربه م

به او    یبا عطوفت و مهربان  ن یکه از فراز چاه چن  یشود مادریم

حیات ایوان از هم    (. با نبود مادر شاکلة294)همان:    «دیخندیم

ای  او نه خانه  معناست،گسلد و زندگی بعد از جنگ برای او بیمی

های  تواند به رنج ای و تنها مرگ می و نه خانواده  ها ه پناهگن دارد،

دهد. پایان  تک  یتارکوفسک  او  مرزها   وانیا  کودکیِبر    هیبا    ی از 

م  یزمان فراتر  آ رود  ی خود  و  م  ندهیگذشته  درهم  در یتند  را    و 

را با    یشورو   ةجامع  ،دوران خوروشچف  ینسب  یهای آزاد   روزگارِ

به اصول    یبندیلزوم پا  و از  کندی برهنه استبداد رودررو م  تیّماه

 یکودکدر  »  :دیگویاز استبداد سخن م  یرستگار   یبرا   یاخالق

دارد و    یاندهیاو نه آ  .پسرک بسته است  یها به روهمه راه  وانیا

دلخوش در یای نه  آهم  کهی حال.  از  او  عشق    نده،یرزمان  و  صلح 

م زندگ  ،وانیا  یبرا   .ندیگوی سخن  است.  معنیب  یکل  شده  ا 

اش را از  ی دوست و همباز   ، اش سوختهمادرش کشته شده، خانه 

  کیها به عنوان  جنگل  و  رها زادر بوته  یدست داده، و در زندگ

روح انسان آشنا شده    یهاخشونت و حقارت   ،با جنگ   زانیپارت

مثل همه   یبه آدم  تواندیو نم  ستین  یکودک معمول  کیاست. او  

  ی، نظام  یبه مدارس  یوانفرستادن ا  یبرا   نیطرح خول  .دشو  لیتبد

  گر یا او دبازگرداندن او به جهان همگان است. امّ  یبرا   یکوشش

و    فهیوظ انی پا یِاو به معنا  یصلح برا  ندارد. جهان نیدر ا ییجا

مهلکه  و جنگ جز  است  آخر جهان  نکبت  نی خون  یاکار،  بار  و 

پ  گانهی  .ستین است که شاهدش هست  یرو شیراه   میاو همان 

 (.  288  -  287:  1382)احمدی،  «مرگ

بینی  ت اعتماد و خوشخواهد وضعیّاغلب میمعصوم ایوان    سوژة

حفظ کند و در نتیجه سقوط را    معصومانه را حتی پس از سقوط

  سوژة   هستیم.  اوپذیرد. لذا ما شاهد نوعی مکانیزم دفاعی در  نمی

ت موجود، دست به  معصوم با روی برگرداندن و نپذیرفتن واقعیّ

- مکانیزمت با بکارگیریِزند. این گریز از واقعیّت میگریز از واقعیّ

)فیست،    دهدرخ می  "انکار"و    "سرکوبی"ای چون  های دفاعی 

ی این مکانزیم در کودکی ایوان از طریق دیدن  تجلّ  (.130:    1396

و با دیدن رویا از جهانی که در آن زیست  گویی ا  دهد،رویا رخ می

اش از  گیرد و به آغوش زندگی از دست رفتهکند فاصله میمی

می باز  رویا  نمی. گرددطریق  معصوم  که سوژة  ببیند  خواهد 

دیگران قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل، مدام به سوی همان  

درفتاری  ها مورد آزار و برود و بارها و بارز میشرایط خشونت با

ت سهم خود را  معصوم حاضر نیست مسئولیّ  گیرد. سوژةقرار می

گرا هستند، در  گرا و دوگانهمشکالت بپذیرد. از آنجا که مطلق   در

شوند و در نتیجه ف به ناقص بودن، از خود بیزار میصورت اعترا

شوند یا زیر سلطة خجالت  هایشان زندانی میکفایتییا در انکار بی

مییا   قرار  گناه  از    گیرند.احساس  که  هنگامی  معصوم  سوژة 

، از رویارویی با آن ترس دوری  ترسند، با سرزنش خوددیگران می

ف خود را بپذیرد تا تر است که ضعشان سادهکنند. زیرا برای می

طرناک روبرو شوند. هنگامی که منطقی، ترسناک و خ با افراد غیر

رو  سوژة از  نق   معصوم  با  رو شدن  ترسد،  هایش میطه ضعفبه 

دیگر آن با  را  ضعفها  برای  را  دیگران  و  فرافکنی  خود  ان  های 

را بارها و بارها    "مکانیزم دفاعی فرافکنی"این    کند.سرزنش می

مورد سوژةمی بود.  توان در  مکانیزم  معصوم شاهد  های  اینگونه 

  سازد. اگر  عمل کردن، خالص میتِدفاعی، سوژه را از مسئولیّ

یست از حق خود  شود مجبور نند که به حقوقش تجاوز میانکار ک

های خود را به دیگران فرافکنی کند مجبور  دفاع کند. اگر نقص

بار  آمیز، خشونتر کند. اگر برای برخوردهای تبعیضنیست تغیی

آزار به هر شکل  از سو یا  را سرزنش  دهنده  ی دیگران، خودش 

دهد، بی آنکه مجبور شود  دامه  تواند به جنگیدن با خود اکند، می

حلی برای فرار از آن شرایط بیابد یا به طور کامل ناتوانی خود  راه

 را در آن شرایط حس کند.

کند خاص است و ممکن  که سوژة معصوم اغلب حس میاز آنجا  

است به علت خلوص باورهایش، دارای جاذبه باشد، ممکن است  

کند که  فرض میادگی زیاد از حد باشد. او  دچار زودباوری و س 

د. زیرا بسیار خاص  همواره هستی و مردم از او مراقبت خواهند کر

سوژة    .شودمی  ... و بدین گونه دچار خودفریبیو خوب می باشد

ع دارد ا در واقع توقّکند که مستقل است، امّ معصوم، وانمود می

کوش باشد  راقبت کنند. گرچه شاید بسیار سختسایرین از او م
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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

گیرد ، لذا  ت به عهده میهم خود را از مسئولیّولی به ندرت س 

او هیچ موفقیّتزندگی  بزرگسالی  در  زیرا هرگز  گاه  نیست  آمیز 

  اهد که روابط شخصی او همچون رابطة خومی. او  شودبزرگ نمی

باشد چرا که مینم مادرش  با  او  را  ادین  پندارند دیگران همان 

های دیگر را جدا  خواهد و بنابرای اغلب آدمخواهند که او می می

شود که دیگری  معصوم آگاه می  وقتی سوژة  .بیندو واقعی نمی

خواهد و امکان دارد آرزوهایش نقش بر  خواهد، نمی آنچه را او می

کند و تالش  ای که حس میمیان خشم کودکانه  آب شود معموالً

، در نوسان  هایشجذاب بودن جهت بدست آوردن خواستهبرای  

می معصومقرار  سوژة  بهتر  عبارت  به  کودک  گیرد.  مانند   ،

برداری از مادر و پدر  الی که به هر حال راهی برای بهرهخردس 

 . پذیر و وابسته استرا رفع کنند، آسیبیابد تا نیازهایش  خود می

شود و شروع  ت با آن روبرو می ، به جای گریز از واقعیّسوژة معصوم

،  وژة معصوم سقوط نکند تا هنگامی که س :کندبه رشد کردن می

ویژه در هستی، دست    تبه این معنا که حس برخورداری از موقعیّ

عی یا پایدار  دستاورد واق  ، احتماالًای از دست بدهد کم تا اندازه

تر از رحمچندانی نخواهد داشت. معموالً هنگامی که زندگی بی

  ، انعطاف ا سوژة معصوم خورد. امّشود او ضربه میانتظار سوژه می

کند و  ترین لحظات حفظ میپذیر است و امید خود را در تاریک

ن رویاهایش بسیار اندک  حتی در شرایطی که احتمال عملی شد

  گذارد. توان بزرگ شدن سوژة د، آنها را کنار نمیرسبه نظر می

تواند یاد  به این دارد که تا چه اندازه می  بستگی  معصوم معموالً

ز در ظاهر از دست رفته به نظر  چی  : » اگرچه همهبگیرد که بگوید

اگرچه اکنون    .م دلیلی برای امیدواری وجود دارد، باز هرسدمی

عصوم  م  ، خدا مرا به آرمان شهر خواهد رساند«.امدر بیابان گمشده 

معنوی از    ترین الیةنیاز دارد تناقض را بیاموزد: این که در ژرف

میامنیّ و  است  برخوردار  زندگی  ت  به  امّبایست  کند،  ا  اعتماد 

. این  اش هم باشدمواظب و مراقب خودش و امور زندگیبایستی 

ت  رشد شخصیّ   نخستِ  ای است که اریکسون در مرحلةهمان نکته

اینکه فقط با تعادل بین روش سازگارانه )  کرد.  آن تأکید میبه  

ناسازگارانه و   ) بحران  مثبت  به  دادن  پاسخ  در   ) منفی  های  ) 

  بخش توان آن بحران را به صورتِ رضایتله، میمربوط به هر مرح

ن نیروهای اساسی در هر فق به پرورش دادحل شده دانست و موّ

کردن را رشد کردن متعادل  اریکسون این نوع رشد  مرحله شد.  

گیری  رشد متعادل منجر به شکل (.23: 1396)شولتز،  نامیدمی

ی اساسی  ای است که از نیروها گردد. قهرمان، سوژه قهرمان می

 مند شده است. بوط به هر مرحله رشد متعادل بهرهمر

ا  همان گونه که در هر مرحلة نیروهای اساسی  رشد  ریکسونی، 

ی نیز به وجود آیند. در  یها  "ضعف"، ممکن است  شوندایجاد می

  ، سازگارانه ) ت تنها ناشی از یک نگرش، شخصیّرشد نامتعادل

اریکسون این حالت  بود.  مثبت ( یا ناسازگارانه ) منفی (، خواهد

. چنانچه فقط نگرش مثبت و سازگارانه در  نامید   "بدر شدی"را  

، به این حالت ناسازگاری و چنانچه  ت وجود داشته باشد شخصیّ

ب منفی وجود داشته  نگرش  بدخیمی فقط  این وضعیت  به  اشد 

می ناسازگاریگفته  میشود.  روانها  به  و  رنجوریتوانند  ها 

به  بدخیمی لذا در    (.114:  )همان  ها منجر شوندپریشیروان ها 

ت که سوژة معصوم آن را در برابر خود  نخست رشد شخصیّ  مرحلة

شود و  د منجر به ناسازگاری حسی می، نگرش افراطی اعتمادارد

خواهد  گیری اعتمادی، منجر به کنارهاز طرفی نگرش افراطی بی

ان یک قضیه » وهای معصوم، زندگی را به عندر ابتدا سوژه  شد.

می  » آن  یا  این  بیبینندیا  شرایط  این  یا  هیچ :  یا  است  خطر 

درباره چه حرف   دانندیا اولیای امور میخطر نیست. شرایطی بی

اصالًمی یا  نمیزنند  بیآدم  .دانند   یا  درد ها  به  یا  نقص هستند 

که  نخور. معصوم    آنچه  سوژة  که  است  این  است  بدتر  همه  از 

نقص باشد وگرنه بی ارزش است. بنابراین  ید بیکند بااحساس می

گرایی به  گرایی و آرمانسوژة معصوم مدام از یک سر طیف کمال

 . باشدسرخوردگی و بدبینی درآمد و شد می، یعنی  سر دیگر

داند که  ها بعد، سوژة معصوم در سطح باالتری از رشد میسال

ا  امّ   ،نیستندخطر  خطر هستند و برخی چیزها بی برخی چیزها بی

ای از  ها آمیزهات. و حتی بهترین و بدترین انسانفقط گاهی اوق

ر وجود خود هم پذیرد که دهای خوب و بد را دارند. او میویژگی

های بد است. هم نقاط قوت  های خوب و هم انگیزهدارای انگیزه

نقاط ضع هم  میو  امنیت  احساس  جهان  در  اگر  و  تا  ف.  کند، 

ا بیشتر  ایمان بنیادینی است که به جهان دارد، امّ  ای به علتاندازه 

راه و رسم جهان خردمند شده است. جهان    به این دلیل که در 

وبی است  محدود  و  کوچک  از    خطر،  پر  بیرون،  بزرگ  جهان 

تر  خته است. هر چه این خطرات را بیشخطرات نامرئی و ناشنا

ن گسترشی  چنی  ا الزمةامّتر می شود.  تجربه کند، جهان او بزرگ

  . و شکست و سرخوردگی را تجربه کند   این است که درد و رنج

نمی رخ  زندگی  در  یکبار  فقط  سرخوردگی،  سقوط  او  دهد. 

را بارها در    شدگی و خیانت دیدن از سوی دیگران و خودشطرد

خوشبخت باشید هر یک از این کند. اگر  طول زندگی تجربه می

آرتجربه و  عدن  بهشت،  سوی  به  را  او  شهرِ   ها،    "اتوپیا"مان 

می بهرهنمون  رسیدن  سطحی    سازد.  در  تنها  نه  مقصود  این 

ای است که امکان بیابد بخش بیشتری از  جدید، بلکه به شیوه



 

15 

 

حاصل    ا معصومیتی که نه جهان را از موهبت برخوردار کند، امّ 

 . انکار، بلکه نتیجه خرد است

ایمان خود را از  هایش  برای سوژة معصوم، در حالی که با تجربه

و دوباره بدست میدست می از  آورد، بخشدهد  بزرگتری  های 

بیند که و می  شودروند. آنگاه بزرگتر میت به حیطة امن میواقعیّ

های بسیاری با ایمنی عبور کند. شاید مرگ  تواند از خیابانمی

ی به  برد که با دستیابای را تاب آورد، ولی پی میرابطة عاشقانه 

، الزم نیست دیگر از دوست  شخیص و شناختن دیگرانقدرت ت

متعّ یا  بترسدداشتن  افراد  به  را که در هد شدن  . حقیقت خود 

شود،  کند و اخراج یا کشته نمیانه است بیان میجمعی غیر دوست 

می پی  بپس  و  است  خطر  بی  بودن  صادق  را  هبرد  این  ویژه 

 . کنندهایی او را درک نمیدهد که چه محیطتشخیص می

ت را به  آموزد تناقض را بفهمد و واقعیّسرانجام سوژة معصوم می

به    ، لذا در سطح باالتری ل استعاره و نه مو به مو درک کندشک

عانی را از دل ظواهر، استخراج  رسد و مها میشناخت پیچیدگی

  . ماندنگر باقی نمیلوح و ظاهربین و سطحیکند و دیگر سادهمی

به   نهایت  در  معصوم  می سوژة  توهّماین  بایستی  که  ها،  رسد 

انکارهای خود را کنار بگذارد و به سفر برود تا سطح جدیدی از  

برق بیابد که موجب  او میتمامیّ   راری دوبارةحقیقت را  شود.  ت 

سفر است. از یک سو هرگز نباید رویاها و    تناقضی بزرگ الزمة

ترتیب،  آرمان این  به  و  کند  رها  را  پیوستهایش  قهرمانی  ه  هر 

اضر باشد هر روز با  ا همزمان الزم است حماند. امّمعصوم باقی می

توهّم و  خوشحالی  بتواند رشد کند  تا  بگذارد  را کنار  های خود 

داند که چه چیزی حقیقت  م نیست که در ابتدا نمیمهّ  بیاموزد. 

ها کند تا اینم است، چرا که سفر به او کمک میو چه چیزی توهّ

و سادهاو معصومیّرا کشف کند.   ناپخته  را کنار  ت  لوحانة خود 

شود، فقط برای اینکه شاید روزی آن  گذارد و راهی سفر می می

به شکل معصومیّ  باالتر  خردمندانه  ت  را دوباره روزی در سطح 

-رسیدن به چنین مرحله  ایوان آندری تارکوفسکی از  بدست آورد.

فرصتی برای استحاله به    ناپختةت بهره است زیرا معصومیّای بی

ت به آغوش رویا و  خردی ناب را ندارد، او کودکیست از معصومیّ 

شتافد، برای ایوان قدرت و رهایی در مرگ نهفته  سپس مرگ می 

است، غایت او مرگی است که سرانجام او را به آغوش مادر باز  

که بازگشت به خانه را تنها از طریق گرداند، او قهرمانیست  می

 ق کند. تواند محقّ رگ می م

 نتیجه گیری 

با  ی  تارکوفسک  یآندر  ینمایمعصوم در س  ژةسو  ةروانکاوان  ةمطالع

مورد ارزیابی واقع شد تا این    مطالعه موردی فیلم کودکی ایوان

معصوم چگونه    ةسوژ  تحقیق در نهایت به این پرسش پاسخ دهد:

  ة با مطالع  توانی اند و چگونه مبروز کرده   یتارکوفسک  ینمایدر س

مفاه  یهنر  ةسوژ   ةروانکاوان س  یترق یعم  م یبه    ی نما یاز 

ا  افت؟یدست    یتارکوفسک به  پاسخ  ا  نیدر    جینتا  نیپرسش 

 : دست آمدبه

معصوم در سینمای تارکوفسکی کودکی گرفتار در بحران    سوژة

آن   از  برآمده  آوار  و  جنگ  دل  در  که  کودکی  است،  فجایع  و 

خود ندارد با این    ت کودکانةای برای رهایی و حفظ معصومیّچاره 

کودکی با خاطره مادر  کوشد با پناه بردن به رویا و پیوند  حال می

به  بر فاجعه است. ایوان    در پی راهی برای غلبه  اشاز دست رفته

شود و شروع به رشد کردن  ی با آن روبرو م  تیّاز واقع زیگر  یجا 

ایوانکندیم ام   ریپذانعطاف  .  و  تار  دیاست  در  را    ن یترکیخود 

شدن    یکه احتمال عمل  یطی در شرا  یکند و حتیلحظات حفظ م

  . گذاردیرسد، آنها را کنار نمیاندک به نظر م  اریبس  شیاهایرو

مادر،    وان،یا  یاست. در کودک  یهست  ةکلاش   وانیا  یمادر در کودک

است. مرکز    ینیزم  یهایت، خاک و دلبستگپسرک با سنّ  وندِیپ

گمشده    دیبا  زیشود حلق را ن  دیها که چون ناپدآن حلقه از انسان 

  ی و زندگ  گسلدیاز هم م  وانی ا  اتیح  ةدانست. با نبود مادر شاکل

ه و  اه پناهگن  دارد،  یانه خانه   او  معناست،ی او ب  یبعد از جنگ برا

  ة سوژ  دهد.  انی او پا  یهابه رنج  تواندی و تنها مرگ م  یانه خانواده 

ا م  وانی معصوم  وضع یاغلب  خوش  تیخواهد  و    ی نیباعتماد 

سقوط را    جهیپس از سقوط حفظ کند و در نت  یمعصومانه را حت

  ة . سوژمیدر او هست  یدفاع  زم یمکان  یشاهد نوع. لذا ما  ردیپذینم

موجود، دست به    تیّواقع  رفتنیبرگرداندن و نپذ  یمعصوم با رو 

-زمیمکان  یر یبا بکارگ  تیّواقع  از  زیگر  نیزند. ایم  تیّاز واقع  زیگر

م  یچون سرکوب  یا یدفاع  یها انکار   رخ    ن ی ا  یتجلّ  دهد.یو 

  یی گو  دهد،یرخ م  ایرو  دنید  قیاز طر  وانیا  یدر کودک  میمکانز

  رد یگیفاصله م  کندیم  ستیکه در آن ز  یاز جهان  ایرو  دنیاو با د

و    گرددیباز م ایرو قیاش از طراز دست رفته یو به آغوش زندگ

می خویش  مادر  با  وصال  رویای  به  مرگ  با    رسد. سرانجام 

خود فراتر   یزمان یاز مرزها وانیا یبر کودک هیبا تک یتارکوفسک

  ی های روزگارِ آزاد  و در   تندیرا درهم م  ندهیگذشته و آ  رودیم

ماه  یشورو   ةجامع  ،خوروشچف  اندور  ینسب با  برهنه   تیّرا 

  ی برا   یبه اصول اخالق  یبندیلزوم پا  و از  کندیرو م  در  استبداد رو

ت جداافتادگی مردم  و ماهیّ دیگویاز استبداد سخن م یرستگار 

د. نمایانعوارض جنگ را به آنها میاز مام وطن و  
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Psychoanalytic study of the innocent and orphan subject in Andrei Tarkovsky's cinema  

(Ivan's childhood case study) 
 

Abstract 
 
 Andrei Tarkovsky's cinema is always the cinema of orphans, the cinema of innocent children and 
oppressed people who seek their rights. The cinema of children who have lost their innocence, faith 
and identity at the hands of the tyranny of their time and are now looking for a way to achieve their 
collective salvation and that of their community. How did the Innocent and the Orphan appear in 
Tarkovsky's cinema, and how can deeper concepts of Tarkovsky's cinema be achieved through the 
psychoanalytic study of the artistic subject? The method of this research was applied-theoretical in 
terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The information was also obtained in 
the form of a library. The results show that Tarkovsky's subjects, as a reflection of the artist's self, well 
represent a stage in the development of the artist's personality and a way of expressing the artist's 
social aspirations in the context of the society in which he lived at the time of his creation. The deep 
ties to childhood and the collective memories of the Savory children seek a way to human salvation.  

 
Keywords: Art subject, Andrei Tarkovsky, The crisis of spirituality, Innocence, Psychoanalytic critique 

 

 

 

 

 

 

 


