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  92ـ73: 1396بهار ، 1، شمارة 9، دورة فرهنگ و هنرزن در 

  
  
  

لة منز  الكان در تبيين طالق به» فانتزي عشق«كاربست مفهوم 
 اجتماعي اي مسئله

  *2مختاري مريم  ،1مرضيه شهرياري

  چكيده
رخ داده  هـاي اجتمـاعي در جوامـع مختلـف     آور انواع آسيب در قرن اخير، با رشد و توسعة جوامع، افزايش سرسام

هـاي انسـاني،    امـروزه، سـوژه  . شـود، طـالق در جامعـة ايـران اسـت      منزلة آسيب تلقي مـي  از مواردي كه به .است
هدف مقالـة حاضـر   . سازند تا موقعيت خيالي خود را در ساختار اجتماعي نشان دهند هايي را براي خود مي فانتزي

بـدين منظـور،   . را تبيين كند) طالق(آن است كه با استفاده از مفهوم عشق و فانتزي الكان، يك مسئلة اجتماعي 
ق و طـالق در مباحـث الكـان منظومـة     اي ملهم از نظرية ژاك الكان دربارة فانتزي و جنس عش چارچوب مفهومي

 زن  بـين با اسـتفاده از مفهـوم فـانتزي الكـان،     وجه ناخودآگاه وقوع طالق . دهند روشي اين مقاله را تشكيل مي
دهـد   هـاي مقالـه نشـان مـي     يافته. عميق گردآوري شده است ةها از طريق مصاحب داده شده وتحليل  هگرفت طالق

صـدد يـافتن آن مصـداق فـانتزي در جامعـه       شـده، در  ونه و با ميلي برسـاخته گ حسب سناريوي فانتزي مخاطب بر
رو شـده و مصـداق عينـي فـانتزي را فـردي       آيد، اما هنگام دسترسي، سوژه با تجربة ناخوشايند واقعيت روبه برمي

  .يابد كه هيچ وجه مشتركي با تصوير خيالي از آن ندارد معمولي مي

  كليدواژگان
  فانتزي جنسي ،هاي مردانه هاي بدني، سوژه، فانتزي، فانتزي جذابيت تجايگاه طبقاتي، جذابي

   

                                                        
1 .tkta68@yahoo.com  
2 .  mokhtari1380@yahoo.com  

  23/3/1396: تاريخ پذيرش 24/10/1395: تاريخ دريافت
شناسی دانشگاه یاسوجدانشیار جامعه
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  مقدمه
منزلـة يكـي از اشـكال     تشكيل خانواده و در كنار هم زندگي كردن دو جنس مخالف از ديرباز به

اما چنـين  . به ميان آمده است هاي زيادي زندگي مطرح بوده و همواره دربارة چگونگي آن سخن
در واقـع،  . ه انحاي گوناگون در معرض تهديد و فروپاشي قـرار داشـته اسـت   ارتباطي همواره و ب

نيازهايي براي آن اسـت تـا اينكـه زن و     تشكيل زندگي خانوادگي و روابط زناشويي مستلزم پيش
حسب تصورات و انتظاراتي كه از يك رويداد  مرد به مرحلة تشكيل آن برسند و آن اينكه افراد بر

صنعتي، خانواده متشـكل از حضـور چنـدين نسـل در      در جوامع غير. روند دارند، به سراغ آن مي
ها، پـدر در رأس هـرم سـاختاري قـرار      در اين خانواده. كنار هم است كه معيشت مشترك دارند

هـم   همة اعضاي خـانواده در كـار خانـه بـا    . دارد و مبادالت خانه با بيرون از آن را در دست دارد
خـانواده محـل تـأمين مايحتـاج زنـدگي، آمـوزش،       . جـود نـدارد  همكاري دارند و تفكيك امور و

شـود و   اوقات فراغت اعضاي خانواده در كنار هم و وابسته به هـم سـپري مـي   . است... بهداشت و
  ].17[آموزند  اي فراتر از حرفة والدين نمي فرزندان حرفه

اي بـا مفهـوم    هاي گسترده، خـانوادة هسـته   شدن خانواده رنگ پس از انقالب صنعتي و با كم
هايي از خانواده ظهور پيدا كردند كه تا آن زمان وجـود   بر اين اساس، شكل .عشق معنا پيدا كرد

هـا بـه    اين تغيير نقـش . هايي كه در آن نقش مردان، زنان و كودكان تغيير يافت نداشت؛ خانواده
كـه   طـوري  شد؛ به هاي ديگري به آن افزوده ها نهادينه و شاخ و برگ مرور زمان در درون خانواده

هاي خانواده، چه در ساختار، كاركرد و مفهوم، شاهد  امروزه به دليل دگرگوني در هريك از حوزه
هايي كه بر اثر مقتضيات زمـاني و مكـاني، شـكل     هاي نوظهور در جامعه هستيم؛ خانواده خانواده

آرام و پنهـاني آن  هاي نوظهور خيزش  گيري خانواده هاي شكل از ويژگي ].3[ خاص خود را دارند
   .در بطن جامعه است

جنس زير يك سقف اشاره كرد كـه از   توان به زندگي مشترك دو هم از انواع اين خانواده مي
ما نيز  از ساير اشكال خانواده، كه در كشور. و امريكايي است موضوعات مبتال در كشورهاي اروپايي

حال افزايش است و كمتر به آن توجه طور چشمگيري به سبب مسائل اقتصادي و اجتماعي در  به
تا قبـل از   ].15[ هاي حاصل از آن غفلت شده، دگرگوني حوزة مفهومي خانواده است و از آسيب

شد و نه  انقالب صنعتي، خانواده به شكل گسترده بود و ازدواج به خواست خانواده ترتيب داده مي
سـويه   پس شراكتي بر پاية كار و عشـق دو داري، ازدواج از آن  اما با ظهور سرمايه. به خواست فرد

توان شاهد نوعي تحول در معناي زندگي مشترك بـود كـه    به اين ترتيب، مي ].9[ شد تصور مي
اساس آن معيار همسرگزيني وابسته به منافع و خواست خانوادة پدري نيسـت، بلكـه ميـل دو     بر

  .آيد شمار مي بهجنس مخالف به يكديگر مبنايي براي زندگي مشترك دو جنس مخالف 
موضـع   ،نگاشت المعارفي دايرةكه آن را براي  ،)1938(اي دربارة خانواده  الكان در مقالة اوليه

از نظر الكان، عقدة اديپ در وهلـة اول   .بيش متعارفي دربارة عقدة اديپ اتخاذ كرد و فرويدي كم
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ند، اين كار را به داليلي كن هم زندگي يا ازدواج مي هنگامي كه دو فرد با. ساختاري نمادين است
تري  حال جنبة اجتماعي يا نمادين گسترده عين دهند، اما در بسيار شخصي و خصوصي انجام مي

بلكـه بـه كـل شـبكة     ، تنهـا بـه طـرفين آن    يك رابطه يا ازدواج نـه  .نيز در اين رابطه وجود دارد
بط شخصـي، زن و مـرد را   بنابراين، روا .اجتماعي دوستان، خويشاوندان و نهادها نيز مربوط است

پس، از نظر الكان، بايد بين طرفين واقعي رابطـه  . دهد در مدار نمادين مفاهيم اجتماعي قرار مي
  ].18[ فرق بگذاريم ،كنند و ساختارهاي نماديني كه روابط زن و مرد را سازماندهي مي

امـع و پيشـرفت   ويژه در قرن اخير با رشـد و توسـعة جو    رفته و به در دوران حيات بشر، رفته
هـاي   آور انـواع آسـيب   توان افـزايش سرسـام   شدن زندگي افراد، هر روز مي تمدن بشري، ماشيني
منزلة يك مسئلة   هاي اجتماعي كه در بسياري از جوامع به از جمله پديده. اجتماعي را شاهد بود

  .شود، طالق است اجتماعي ديده مي
، بيشترين ميـزان طـالق   1392تا  1388هاي  براساس جدول ثبت طالق در كشور طي سال

طالق ثبت شده كه نسبت به سال قبل از  369هزار و 155با  1392سال گذشته، در سال  5در 
 1388سال هم، بيشترين رشد طالق مربوط به سال  5در اين . درصد رشد داشته است 4/3آن، 

 8/13، 1387ل مورد، نسبت بـه سـال قبـل از آن، يعنـي سـا      747هزار و  125است كه با ثبت 
 14دهـد، بـيش از    نشـان مـي   1392تا  1388همچنين، آمارهاي سال . درصد رشد داشته است

اين فقط بخشي . طالق 35هزار و  22دهد؛ يعني  ها در يك سال اول زندگي رخ مي درصد طالق
  ].12[ از تراژدي زندگي زناشويي در ايران است

نوادگي و عوارض ناشي از آن را به خود هيچ عصري مانند عصر حاضر خطر انحالل كانون خا
مرد در قالـب خـانواده    قدمت معضالت مناسبات زن و ةدهند نشان طرفاين از يك . نديده است
  ].1[ است داشتهديگر دليلي است بر اينكه در گذشته خانواده استحكام بيشتري  طرفاست و از 

براي آن است تا اينكـه زن   نيازهايي تشكيل زندگي خانودگي و روابط زناشويي مستلزم پيش
حسـب تصـورات و انتظـاراتي كـه از يـك       و مرد به مرحلة تشكيل آن برسند و آن اينكه افراد بر

هـاي   شدن خانواده رنگ به عالوه، پس از انقالب صنعتي و با كم. روند رويداد دارند به سراغ آن مي
بـه   مـوج سـوم  تـافلر در كتـاب     اي با مفهوم عشق معنا پيدا كرد؛ مـثالً،  گسترده، خانوادة هسته

 هيدگاد و منظر از ارههمو ژهسوزمينـه،   همين در. موضوع عشق در خانوادة صـنعتي اشـاره دارد  
 و بمطلو هجايگا دشو كه تصـور مـي   ستااي  هبژا ميلژة با ينابنابر و ورزد مي ميل رگبز ييگرد
  .باشد دهكر لشغاا ييگرد ميل ارمد در را اييتقاض ردمو

به دو دليل بـه معنـاي دقيـق كلمـه سـاختارگرا       پردازاني است كه از نظريه الكان حال، اين با
» پيامـد «اول اينكه ساختارگرايي به دنبـال انحـالل كامـل سـوژه اسـت و سـوژه را صـرفاً        . نبود

خواهـد جـاي نهـاد سـوژه را در      در مقابل، الكان هنگـامي كـه مـي   . داند ساختارهاي نمادين مي
پيدا كند، سوژه را صرفاً چيزي فروكاستني به پيامد زبان يا نظام نمـادين  مناسبت با امر نمادين 
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كه از نظـر الكـان    حالي در؛ دوم اينكه از منظر ساختارگرايي، ساختار همواره كامل است. داند نمي
كـه الكـان آن را    همواره چيـزي اضـافي وجـود دارد   . هرگز كامل نيست ـ نظام نمادين ـساختار

  ].31[ يابند حقيقت اميال ناخوداگاه در بستر فانتزي تجلي مي چون در داند، ناخودآگاه مي
. كند شود به صورت اتفاقي جايگاهي را در آن اشغال مي سوژة انساني وقتي وارد امر نمادين مي

هايي از اين دست مطرح  بنابراين، پرسش. ست ا داند كه چرا در اين جايگاه قرار گرفته  سوژه نمي
  ].30[ ست ا خواهد كه مرا در اين جايگاه قرار داده  بزرگ از من چه ميكند كه ديگري  مي

ــيپن يفانتز به قعوا مرا مقابل در ژهسو  ميل نسناميز رمگ نيست يچيز كه يفانتز و دبر اه م
 در. دشو مـي  متوسل ابـژة كوچـك  به واقـع،   مرا ماتيكوترهـاي   جنبـه  رمها و كردن يندنما ايبر

 كه نددا مي اي  ييگرد بلكه ،ستينرا ييگرد يك نه را كوچكي گريد نالكا رگ،بز ييگرد مقابل
شناسـانه در قبـال    تـوانيم نـوعي رويكـرد آسـيب     رو، مـي  اين از ].30[ژه است سو نعكاسيا تصوير

توانـد   نوايي در فـانتزي زن و مـرد مـي    فانتزي مطرح كنيم؛ يعني هرگونه دخالت، تخريب و ناهم
ايـن جـدايي در   . ار دهد و درنهايت به جدايي منجر شوديك رابطه را در معرض چالش جدي قر

. ناپذيري براي فرد و جامعه به ارمغان خواهـد آورد  سطح اجتماع طالق نام دارد كه تبعات جبران
وجود انتظارات قبل از ازدواج و نيز مؤلفة عشق در خانوادة امروزين هدف ايـن مقالـه را   درواقع، 

هـدف مقالـة حاضـر     .كشاند ي الكاني در تبيين طالق ميبه سمت مطالعة مفاهيم عشق و فانتز
 اي منزلـة مسـئله   بررسي مفاهيم عشـق و فـانتزي ژاك الكـان و نقـش آن در تبيـين طـالق بـه       

  .اجتماعي است

  سؤاالت تحقيق
  :پژوهش حاضر سعي دارد به سؤاالت زير پاسخ دهد

  ژاك الكان به چه معناست؟ هاي فانتزي در نظريه. 1
  ؟تواند باشد مر ازدواج رمانتيك در دنياي امروز چه ميفانتزي در ا. 2
  دهد؟ نيافتن به فانتزي از نظر الكان چگونه خود را نشان مي دست. 3
  شود؟ هاي مربوط به جنس مخالف چگونه به طالق منجر مي فانتزي. 4

  مطالعات پيشين
هـاي   رتمهاخصيتي هاي ش ي ويژگيمتغيرها يرو از ميتوان را زناشوييبطة را در موفقيت و شكست
حسـيني   ].16؛ 8؛ 7[ دكـر شناختي پيشبيني  جمعيت هـاي  گيويژ و دلبستگي هاي سبك ،اجتماعي

سـن، هـوش، تحصـيالت، اخـتالف طبقـاتي و      : در پژوهش خود به اين يافته اشاره دارد كـه ) 1386(
و مفـاهيم   هـا، معـاني ذهنـي    كند كه اين تفـاوت  جغرافيايي هنگامي به پيوند زناشويي لطمه وارد مي

  ].5[ تأثير قرار دهد بنيادي فكري دو طرف را تحت
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اهميـت تلقـي سـينما    : در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كـه ) 1390(عقيلي و حبيبي 
در ) 1392(زاده و حسـام مقـدم    سـهراب  ].3[ مثابة فانتزي در مقابل تهديدات امر واقع اسـت  به

پردازنـد كـه زيسـت     هاي غايبي مـي  و تأويلي از ابژهپژوهش خود با تحليلي روانكاوانه، به تفسير 
كنـد؛   ها بازنمايي شده، برساخت مي گونه كه فيلم ، آن)اند كه اغلب نيز زن(ها را  روزمرة اين سوژه

پاشـيده نقشـي اساسـي در زنـدگي      هم خورده و از هاي خط هاي غايبي كه در برساختن سوژه ابژه
  ].11[ كنند روزمرة امروزين بازي مي

سـازد كـه    در مطالعات خود نشان دادند كه ازدواج افراد را قادر مي) 1985( و همكارانش بال
هايي از خود و وجودشان را آشكار كنند و بنابراين خود واقعيتشان را بـا شريكشـان سـهيم     جنبه
هـا اجـازة كشـف     شـان ديگـر بـه آن    فهمند كـه ارتباطـات زناشـويي    مردم وقتي مي ].20[ كنند
ها اين ارتباط را  دهد، آن هاي پنهاني وجودشان را نمي كردن جنبه ني خود و آشكارهاي باط جنبه

انگاشـت يـك سـوژة آگـاه از سـوي       علل و داليل طالق هستند كه بـا پـيش  ها  اين. كنند رها مي
  .اند محققان دنبال شده

  مباني نظري
وحـدت وجـود جـدا     انـد كـه زمـاني از    نشدة سـرگرداني  ها موجودات ارضا سوژه بنابر نظر الكان،

بـزرگ درونـي سـرپوش     گروهي با ظواهر دنيوي بـر ايـن خـأل   : اند و دو حالت بيشتر ندارند شده
هـا هويـت داده، در    گذارند و دسـتة دوم، بـا زدودن تعـاريف نمـاديني كـه در ظـاهر بـه آن        مي

 ].23[ ندشـو منـد   آيند تا شايد از چشمة بيكران ناخودآگاه بهره جوي رضايت مطلق برميو جست
به ترتيب در ناخودآگاه سوژه  3و امر واقع 2، امر تصويري1نمادينامر  ديدگاه الكان، سه گسترةاز 

اجتمـاع    شـود و عرصـة   امر نمادين از زبان گرفتـه تـا قـانون را شـامل مـي     گسترة . ندده رخ مي
بـه وجـود   ي  ا ينـه  آ امر تصويري كه با مرحلة . گويد نيز مي 4ن ديگري بزرگ آ هاست كه به  انسان
  .هاي تصويري است پنداري آيد، قلمرو تصاوير، خياالت و همذات مي

ناميم، به امر نمـادين يـا واقعيـت اجتمـاعي      آنچه واقعيت مي. امر واقع همان واقعيت نيست
الكان اين عنصر . گريزد اي از امر واقع وجود دارد كه از نمادسازي مي همواره هسته. مربوط است

فـانتزي  «الكـان در ادامـه، مفهـوم ديگـري را بـه نـام        ].4[ نامد مي 5يا چيز زده را بازنمود واپس
درواقـع،  . يابنـد  حقيقت، اميال ناخودآگاه در بستر فانتزي تجلي مـي  در. كند بيان مي» ناخودآگاه

فانتزي همان چارچوبي . فانتزي كوششي است براي پركردن شكاف ناشي از پرسش با يك پاسخ

                                                        
1. the symbolic  
2. the imaginary 
3. the real 
4. the other 
5. das ding 
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ميـل تحقـق    ،فـانتزي  ةدر صـفح . كنـد  نگ و مختصاتش را تعيين مـي است كه ميل ما را هماه
  ].4[ شود ، بلكه برساخته مي»شود ارضا نمي«يابد،  نمي

  :كند ژيژك فانتزي را از دو جنبه بررسي مي
وي . كند كـه از كانـت گرفتـه شـده اسـت      كردن به آن اشاره مي منزلة روشي براي فكر به. 1

عـوض،   در. شـود  سادگيِ يك مطلوب شناخته نمـي  توهمي بهتأكيد دارد كه فانتزي در يك روش 
منزلة تمايل و مطلوب ماسـت و بـه معنـاي واقعـي كلمـه بـه مـا         كند كه آن به وي استدالل مي

هـاي   سـوژه «كنـد كـه در آن    ايجاد مي» طرحي«فانتزي . آموزد كه چگونه به مطلوب برسيم مي
 ـ چنـان علمـي و مطلـوب    شـته باشندــ نـه آن   ها دا توانند تابعيتي از سوژه مي» مثبت در واقعيت

شـده بـا سـاختار نمـادين رسـمي       ژيژك اين فرايند را به صورت سقوط در فضاهاي خالي ايجاد
  .كند توصيف مي

كنـد كـه هـم سـوژه و هـم       ذهنيتي فانتزي جلب مـي  ژيژك توجه را به شخصيت اساساً درون. 2
ابطـة سـوژه بـا ديگـران و مطلـوب نهـايي در       ر: طور مستقل از روابط اجتماعي وجـود ندارنـد   هدف به

چـه  «سـؤال اصـلي مطلـوب مسـتقيماً ايـن نيسـت كـه         ـ تشخيص هويت سوژه بسيار حياتي اسـت 
بيننـد؟   ها در من چـه مـي   خواهند؟ آن ، اما اين است كه ديگران از من چه مي»خواهم انجام دهم؟ مي

كنـد،   دهد، مختصات آن را ايجاد مـي  ام؟ يك فانتزي مطلوب ما را تشكيل مي من براي ديگران چگونه
  ].31[ آموزد اللفظي چگونگي رسيدن به مطلوب را به ما مي نتيجه، به صورت تحت در

سؤال اصـلي و اوليـه از مطلـوب    . خود موضوع نيست، اما مطلوب ديگران است به فانتزي خود
خواهنـد؟   مـي خواهم؟ بلكه اين است كه ديگران از مـن چـه    مستقيماً اين نيست كه من چه مي

ترين آن، فانتزي بـه مـن    اند؟ من براي ديگران چه بايد بكنم؟ در بنيادي ديگران در من چه ديده
فانتزي تالشي است به ايجاد پاسخي به اينكـه  . گويد كه من براي ديگران چه بايد انجام دهم مي

  ].31[ خواهد؟ جامعه از من چه مي
خود را با ديگريِ بزرگ حفـظ كنـد و بـر    كند توهم وحدت  سوژه با كمك فانتزي تالش مي

هسـتيم و  ... ما همواره به دنبال ارضا، دانـش، ثـروت، عشـق يـا    . چندپارگي خود سرپوش گذارد
 ].18[ دست آوريم، باز چيـز ديگـري هسـت كـه ميـل آن را داشـته باشـيم        ها را به حتي اگر آن

ت و قرار گـرفتن در چـارچوب   س ي ناخودآگاهانه ا ا گونه كه گفتيم، برساخت فانتزي پروسه همان
ن باعـث   آ جانبـة   فانتزي يك شخص، كه به تشكيل رابطه با ديگري منجـر شـده و در حالـت دو   

رو، بـا   ايـن  از ].29[ نيامـدني همـراه اسـت    شود، با رمزگاني ناشناخته و به زبان پايداري روابط مي
كـه   را بـه فـانتزي ربـط داد   چنين عشق  توان اين شده در ذيل از عشق، مي توجه به تعاريف ارائه

شدن با كمك  شود و لذا عاشق هاي امروزين، كه ازدواج رمانتيك نام دارد، با عشق آغاز مي ازدواج
  .گيرد هاي مربوط به جنس مخالف شكل مي فانتزي

عشـق يكـي از دو   . »گيـرد  اي است كه در سطح انتزاعي قرار مي عشق پديده«از نظر الكان، 
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هاي سوژه به صورت  عشق. عشق يك احساس شباهت با ديگري است. تجنبة روابط انتزاعي اس
مـن  : اين صحبت معادل است بـا اينكـه  . خواهد با آن شبيه باشد شود كه سوژه مي كلي ديده مي

ها را با من داشته باشد، زيـرا اميـدوارم بتـوانيم     ورزم كه كمترين تفاوت اغلب به فردي عشق مي
ز سوي ديگر، از كسي متنفرم كه برعكس من باشد، زيرا هـيچ  ا. هاي يكديگر را كامل كنيم نقص

اساساً، عشق به صورت خودپرسـتي يـا   . هاي من را جبران كند چيزي در او وجود ندارد كه نقص
  ].24[ شود عشق به خود در نظر گرفته مي

هـا بـه    شيفتگي تعديل كرد كه در آن سوژه الكان ايدة فرويد در مورد عشق را با عنوان خود
ورزند، زيرا سوژه به شناسايي خود يا شناسـايي خـود از طريـق ديگـران قـادر       گران عشق ميدي

گيـرد   در قلمرو خيال و انتزاعات، عشق از شناسايي سوژه از يك ضمير دلخواه چشمه مـي . است
هـاي سـوژه    بندي همة مطلوب آل جمع اين ضمير ايده. كه آن را در تصوير با ديگران يافته است

شيفتگي فقـط   عشق با عنوان خود. ويژه يك تجربة كامل واهد به آن دست يابد؛ بهخ است كه مي
. به معناي عشق ورزيدن به خود و شناسايي چيـزي در ديگـري، كـه مشـابه بـا ماسـت، نيسـت       

ارزشمند از عشق  اي منزلة سوژه خودشيفتگي عشق همچنين شامل در معرض قرار دادن خود به
جوي يك پاسـخ  و عشق همواره در جست. لقاح با خويشتن است بنابراين، عشق. به ديگران است
عالوه بر اين، پاسخي كه سوژه بـه دنبـال آن اسـت، يـك پاسـخ در ارتبـاط بـا        . از ديگران است

  ].21[ ذهنيت متغير وي است
ورزيـدن بـه ديگـران، بـه      براي دستيابي به يك عشق واقعي بايد اعتقاد داشت كـه بـا عشـق   

اين مطلب به اين معناست كه عشق تالشي اسـت كـه   . خواهيد رسيد حقيقتي در مورد خودتان
توان گفت كه عشـق هـيچ    رو، مي اين از. هاي اساسي خود دارد سوژه در بررسي به نقص و كاستي

شدن يا عشقي كامل مستلزم تشخيص و شناسـايي كمبـود در    عاشق. اساس فقدان نيست مگر بر
  ].21[ دهد وجود شخص است كه اين نقص را به ديگري مي

گونه است كه وقتـي انسـاني عاشـق     بدينفانتزي هم در امر ازدواج رمانتيك در دنياي امروز 
ايـن همـان   . دارد ناپذيري كند در كنار او احساس وصف كردن معشوق فكر مي شود، با آرماني مي

شدن و احساس پيوند با ديگري در ساحت امر نمـادين جـاي    زوج. بودن است جنبة خيالي عاشق
باشد، امـا آنچـه   ... معشوق ممكن است زيبا، باهوش، مهربان و. مسئلة سومي هم هست. گيرد مي

ورزي قـرار   او را از ديگر كساني كه ممكن است همين صـفات را داشـته باشندــ و مـورد عشـق     
توان آن را با زبان بيان كـرد و بـه همـان دليـل      كند، چيزي مازاد است كه نمي ـ جدا مي نگيرند

ابـژة  . ـ علت ميل اسـت  آ يا ابژه اين مازاد همان ابژة پتي. گيرد ورزيدن قرار مي بژة عشقاست كه ا
گيرد و نيز آن چيـزي اسـت كـه     آ حفره يا شكافي است كه امر نمادين به گرد آن شكل مي پتي

آ را تعريـف   در اصطالح الكاني، فانتزي رابطة ناممكن سوژه با ابـژة پتـي  . كند فقدان را پنهان مي
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مطرح ) ناپذير پايان لذت( 1ژوئيسانس ترين مبحث الكاني پيچيده در گسترة واقع، ].18[ كند مي
. انـد  كننـد چيـز بيشـتري وجـود دارد كـه از دسـت داده       ها همواره احسـاس مـي   سوژه. شود مي

رغم درد ناشي از نرسيدن به آن  بهها  ژوئيسانس تجربة وجدآميز عرفاني و مذهبي است كه سوژه
  ].18[ دهند ميل وافري به آن نشان مينهايت،  بي

  :گويد بروس فينك مي
گـوييم كـه بايـد چيـز      كنيم كه بايد چيز بهتـري وجود داشته باشـد، مـي   سرانجام فكر مي

  ].18[ بهتري وجود داشته باشد، باور داريم كه بايد چيز بهتري وجود داشته باشد
دهد، ولـي   ال تصورش را به ما ميمج ةژوئيسانس نوعي آرمان، ايده و امكاني است كه انديش

نيافتني است و لذت ناچيز آن از تصور آن  نهايت، درد است چون دست اين بي. نيافتني است  دست
كه،  طوري به ].22[ شود كل و زيبايي مطلق ارضاي هميشگي انسان به وسيلـة فانتـزي حاصل مي

كه زن و مرد را به هم  ، يگانه مفهومي اگر زن و مرد در ساختار زبان در جايگاه متفاوتي قرار دارند
سـازند كـه در آن    هايي بـراي خـود مـي    ها فانتزي دهد، فانتزي عشق است؛ يعني سوژه پيوند مي

  ].27[ ست ا ز پيش تعريف شده  ا دهند؛ جايگاهي كه  جايگاهي به معشوق مي
ـ  از نظر الكان، فرد  ه ژوئيسـانس  مفهوم واقعي عشق را در گسترة واقع و در آرزوي رسـيدن ب

عشق او به چيزي، كسي يا مكاني است كه روزي از آن جدا شده، در آرزوي بازگشـت  . جويد مي
سوژة سرگردان در دنيايي كه هيچ مطابقتي بـا درون  . به همان كل و رضايت مطلق و ابدي است

 كنـد كـه در آن بتوانـد بـه     سوي خود را به جهتي ديگر متمايـل مـي   و او ندارد، ناخودآگاه سمت
تصويري از آن ژوئيسانس را در ذهن خود بپروراند و به لـذتي   رضايت مطلق دست يابد، يا الاقل

  ].28[ بدچند آني دست يا هر
چنـين عشـق را بـه فـانتزي ربـط داده كـه        تـوان ايـن   با توجه به اين تعاريف از عشـق، مـي  

شدن بـا   درنتيجه عاشق شود و هاي امروزين، كه ازدواج رمانتيك نام دارد، با عشق آغاز مي ازدواج
شـده   تمناي آدمي همواره مطلوبي گم .گيرد هاي مربوط به جنس مخالف شكل مي كمك فانتزي

يـافتن چيـزي كـه اصـالً وجـود       ؛كل تمنيات در پي يافتن مجدد آن اسـت . رفته است دست و از
يت اسـت و  واقع شده در مندي فرد در گرو يافتن ردپايي از اين مطلوب گم رضايت ،درواقع. ندارد

  ].6[ كند آن را زنده مي ةاي است كه واقعيت اولي مطلوب تمناي فرد در بازيافتن خاطره
يعني هرگونه ؛ هاي تلخ بشري شده است موجب ايجاد تجربهنيافتن به فانتزي  همچنين، دست

تواند يك رابطه را در معرض چالش جـدي   نوايي در فانتزي زن و مرد مي دخالت، تخريب و ناهم
اين جدايي در سطح جامعه طالق نام دارد كه تبعـات  . دهد و درنهايت به جدايي منجر شود قرار

با توجه به آنچه گفته شد، اين فرضـيه  . ناپذيري براي فرد و جامعه به ارمغان خواهد آورد جبران
  .شود شود كه فروپاشي انواع فانتزي مربوط به جنس به اقدام به طالق منجر مي مطرح مي

                                                        
1. jouissance 
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  شناسي روش
در تحليـل  . شـود  تحليـل و بررسـي مـي    1اين پژوهش به روش كيفي و با روش تحليل موضوعي

سـري مفـاهيم و الگوهـاي     ها به استخراج يـك  بندي داده بندي و مقوله موضوعي، محقق با طبقه
از تكنيك مصاحبة عميق بـراي گـردآوري   . كند ها را برجسته مي پردازد و آن بنيادين معنايي مي

نفر از زناني است كه در سـال   10در اين پژوهش،  شده جامعة بررسي. اده شده استها استف داده
به مجتمع دادگاه خانواده شهرستان اهواز مراجعه كرده يا به آن ارجاع داده شده و طالق  1394
  .گيري هدفمند است ز نوع نمونه ا گيري در اين مقاله  نمونه. اند گرفته

  هاي تحقيق يافته
شده در اين مقالـه در رويـارويي بـا ديگـريِ بزرگـي ماننـد عشـق فراطبقـاتي،          هاي بررسي سوژه

يـك از   در ادامـه، هـر  . انـد  آل فانتزي خـود را سـاخته   هاي بدني، ميل جنسي و مرد ايده جذابيت
زوج  10هاي ايـن مقالـه شـامل     نمونه. شود گرفته تفسير مي ها همراه نمونة مصاحبة انجام مقوله

منزلـة يـك مقولـة مهـم فـرد       شده، طبقه به طبق مصاحبة انجام. اند رفتهاست كه از هم طالق گ
كـردن   طور كه در بحث عشق آمد، عشق به دنبال شبيه به عبارتي، همان. آل در زندگي است ايده

ها با مفهـوم طبقـه    گرفته، يكي از مقوله در اين تحقيق، براساس مصاحبة انجام. گردد به خود مي
ايـم كـه    گذاري كرده رتبط با آن را با عنوان فانتزي عشق فراطبقاتي نامما فانتزي م. مرتبط است

  .گوييم در ادامه با جزئيات بيشتر دربارة آن سخن مي

  فانتزي عشق فراطبقاتي .1
امـا امـروزه جوانـان    . گرفـت  سـنخ انجـام مـي    حسب رسوم بـا افـراد هـم    ها بر در گذشته، ازدواج

هـايي كـه    كه به دنبال رسيدن به آن هسـتند؛ فـانتزي  پرورانند  هاي جديدي در ذهن مي فانتزي
  .اند  شكننده

هاي اعتقـادي باعـث جـدايي او از     اي است كه معتقد است تفاوت مطلقه ةسال 29زن  سميرا
  :گويد كند و مي اش اشاره مي آشنايي ةاو به نحو. همسرش شده است

 فقـط  وقتي كـه  ،پيش پيمان حدوداً پنج سال. من و پيمان هر دو دانشجوي مديريت بوديم
كـه مـا حـدود يـك سـال پـيش از        ونهالبته ناگفته نم. سال داشت، از من خواستگاري كرد 25

بـا   وام به پيمان، تفـاوت نـوع پوششـم ر    ن روزها به دليل عالقهاومن  .دوست بوديم همازدواج با
مـادر مـن    مذهبي بزرگ شده بود و پـدر و  ةيك خانواد تويپيمان  .نظر نگرفتم ن دراو ةخانواد

اي  ثر از اين فضا به حجاب و مسائلي از ايـن قبيـل عالقـه   أاعتقاداتي ضعيف داشتن و من نيز مت

                                                        
1. thematic analysis 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1396 بهار، 1، شمارة 9، دورة فرهنگ و هنرزن در   82

اما طالق چند مـاه بعـد    شد، هاي شديد دو خانواده آغاز زندگي من و پيمان با مخالفت .نداشتم
  .اتفاق افتاد

  .گشت مي دليل اين جدايي به فانتزي سميرا باز
كه فانتزي سميرا چيزي فراتر از تعلـق طبقـاتي   توان گفت  شده، مي با توجه به مصاحبة ذكر

توانـد   كند كه عشق فراتر از طبقـه مـي   كند و گمان مي او اتفاقاً جايگاه طبقاتي را انكار مي. است
پس درواقع فانتزي سميرا عشق فراتر از تعلق طبقاتي است كـه وقتـي وارد رابطـه    . شكل بگيرد

  .شود نيافتني مي ب و دستشوند، اين فانتزي تخري مي
» كبوتر بـا كبـوتر، بـاز بـا بـاز     «واقعيت . اند گونه هاي امروزي همين درواقع، بسياري از عشق

هاي طرفين در يـك رابطـه بـه ثبـات آن رابطـه       ها و موقعيت مصداق اين است كه تشابه جايگاه
لـة يـك فـانتزي در ذهـن     منز اساس امر خيالي خود چيزي فراتر از آن را به اما فرد بر. انجامد مي
توانـد همـة    داشـتن مـي   روند كه گـويي فقـط دوسـت    لذا به سمت عشقي خيالي مي. پروراند مي

الزم اسـت   ،مند شويم و دوستشان بـداريم  قبل از آنكه به ديگران عالقه. ها را پوشش دهد تفاوت
زنـدگي   هاي ما كدام اسـت؟ و چـه مسـيري را بـراي     بدانيم چه كسي هستيم و معيارها و ارزش

 ديگـران  بـه  عالقـة مـا   و مهر باشيم، ها پاسخي پيدا نكرده الؤبراي اين س اگر ايم؟ خود برگزيده
بودن  ها و خيالين بودن فانتزي، شكاف تجربة عيني چونان امر واقع دروغينسطحي است و  بسيار

  .كند ماهيت ديگريِ مطلوب را آشكار مي

  بدنيهاي  فانتزي جذابيت .2
هـايي در طـرف مقابـل خـود هسـتند و بخشـي از ايـن         رد به دنبـال جـذابيت  هاي زن و م سوژه

كه جذابيت بدني طرف مقابل براي افراد، هـم بـه    طوري ها جنبة فيزيكي و بدني دارد؛ به جذابيت
  .شود لحاظ اجتماعي و هم به لحاظ زندگي خصوصي، مهم مي

. اش قـرار داده بـود   در فانتزي اي را و ديدن ماهواره، زن ويژه غيررسمي   سيما از طريق رسانة
قدر اين  او آن. درك هاي آن را تماشا مي اي و سريال هاي ماهواره شبكه هر روزمحمد عادت داشت 

را هـم   مشتركشـان   ها زندگي ثير آنأت ها را تماشا كرد كه روي مغزش اثر گذاشت و تحت سريال
  :گويد سيما مي .به نابودي كشاند

 اما به مرور زمـان  كرد، ابراز عشق و عالقه ميخيلي به من ن وم روزهاي اول زندگيهمسرم 
شد تا اينكـه   تر مي تفاوت ن بيوم روز نسبت به مسائل اعتقادي و تعهدهاي زناشويي به روزمحمد 

  .هارتباط برقرار كرد هزن ديگيه فهميدم با 
گرفت  خيلي دلم ،با زني نامحرم ارتباط مخفيانه برقرار كرده همسرمروزي كه فهميدم 

مردي كه خيلي راحـت   هن نشوشايد باورت. به دليل اين كار خطا توضيح خواستم نو از او
هاي كثيف ياد گرفته بود عـادي   از فيلم چيزهايي كه مثل وسعي داشت كارهاي خودش ر

ام ه كرده بود، به چشمش  هاي شيطاني وجودش قرباني هوس توي وشرم و حيا ربده، نشان 
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آور مقايسه كرد و از تيـپ و   با بازيگران چند فيلم شرم ن رورمانه مش خيره شد و خيلي بي
  .ام ايراد گرفت قيافه

دانسـتند كـه    آن دو نمـي . ها از فانتزي محمد مايه گرفتـه بـود   دليل اين كار او و جدايي آن
نقص سـاخته   آلش را بي اي تصوير جنسي زن ايده هاي ماهواره محمد با ديدن زنان تصاوير شبكه

صـدد يـافتن آن    شـده در  گونه و با ميلي برساخته حسب همين سناريوي فانتزي مخاطب بر .ست ا 
كنـد كـه همـة     آيـد و در صـورت دسترسـي بـه آن، گمـان مـي       مصداق فانتزي در جامعه برمي
اينجا، فانتزي جذابيت بدني به ايـن نكتـه اشـاره دارد كـه بـا      در . مشكالتش برطرف خواهد شد

اي فانتزي جذابيت بدني  ، اما با توجه به رويارويي با تصاوير ماهوارهكند همسر خويش ازدواج مي
هـاي بـدني همخـواني نـدارد، وي را      گيرد، سپس چون همسرش با آن جذابيت در وي شكل مي

پـس ايـن فـانتزي    . آورد در پي دستيابي به رؤياي خويش، به زن ديگري روي مي. دهد طالق مي
نتيجـه وقـوع    باعث به هم خوردن فـانتزي محمـد و در  و اين شود  در مورد همسرش تخريب مي

  .شد طالق مي

  فانتزي ميل جنسي. 3
. هاي مجازي يافت، فانتزي ميل جنسي است توان در گذر رشد رسانه فانتزي ديگري كه آن را مي

يابـد و او عشـق را در    حسب فانتزي ميل جنسـي معنـا مـي    عبارتي، عشق به جنس مخالف بر به
تجربة گسستني و  آور دنياي نشاطها، اين فانتزي  به مدد رسانه. جويد نتزي مييافتن اين فا تحقق

كه اين  طوري به. كند آورد كه در آن فرد از تقاضاهاي دنياي واقعي فرار مي پديد مي شخصرا براي 
تواند  شود و مي فرد مي  به خطر افتادن سالمت رواني و حتي جسميفانتزي جنسي گاهي سبب 

بازي، از بين رفتن حياي اخالقي، عالقه  جنس گري جنسي، هم ارضايي، اباحه خود: انحرافاتي چون
بـراي زنـدگي جنسـي زوجـين،      وجوي مدام ميل جنسـي  جست. گيرد بر را در... نمايي و به عريان

بلكـه   ،كند مياين نياز طبيعي زوج را دچار مشكل  يتنها ارضا همچون سمي كشنده است كه نه
  .ي و مشترك را نيز به همراه داشته باشديزندگي زناشوتواند دلسردي از  مي

  :گويد زهرا مي
 كردم مي فكر. ذارم مي احترام نولي صادقانه دوستش دارم و به او ،من عاشق همسرم نيستم

 !و مشغول كنهر سال ازدواج فكر من 7اي تونسته بعد از  مرد مجرد ديگه .عشق هم برتره از اين
مـن   .كـنم  ن فرد خاص رو به جاي همسرم توي ذهنم تصور ميحتي در روابط جنسي خودم او

اون آقـا هـم    .بينم و خانوادة مقيـدي دارم  به هيچ عنوان ماهواره نمي .هستم مذهبي آدم نسبتاً
  .طوره همين

ش را به همسـرش   ا مرور عالقه رو شد و به گونه شد كه زهرا با ديگريِ بزرگ متفاوتي روبه اين
 شارتبـاط  كند كه كردن با همسرش است، ولي اظهار مي در حال زندگي كه حالي در. از دست داد

قطـع رابطـة زهـرا بـا      .ذهـنش اسـت   شدن مشغول و پيامك حد در )دوست همسرش( ن آقاآبا 
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زهرا ديگـر همسـرش را   . همسرش ناشي از تغيير ميل او در فانتزي و تغيير ديگريِ بزرگ او بود
ش را جايگزين تصـوير همسـرش در ذهـنش و    كرد كه دوست همسر دوست نداشت و سعي مي

درواقع، زهرا با فانتزي كه از ميـل جنسـي   . ش داشته باشدا ترين روابط زندگي حتي در خصوصي
تواند به فانتزي او پاسخ گويد و عشـق را   بيند كه مي دارد، دوست همسرش را ديگريِ بزرگي مي

  .كند جو ميو با تصورات جنسي در او جست
در  شاو مشـكل . اش نـدارد  سال اول زنـدگي زناشـويي   خوشايندي از دوة بساله تجر 27 مينا

  .داند سال مي ترين موضوع در آن دو برقراري ارتباط جنسي را مهم
با اين وجود، ازدواج كرديم و . ام و مدتي براي ازدواج با ايشون مردد بودم با مردي آشنا شده

يدم كـه در مـورد دنيـاي جنسـي خـودم      پس از ازدواج و آغاز فعاليت جنسي به اين نتيجه رس
چنـاني   كردم بعد از تجربة رابطة جنسي گـرايش آن  طوري كه فكر مي كردم و اون اشتباه فكر مي

  .نسبت به اون نداشتم
. گـردد  مـي  وجود آمدن اين حالت به فانتزي جنسـي و تخـيالت جنسـي مينـا بـر      درواقع، به

شكستي كه ناشي از تغيير ميل او در فانتزي . درو، مينا با شكست فانتزي و طالق مواجه ش اين از
  .منزلة منشأ ايجاد عشق بود اش به و تغيير ديگريِ بزرگ او، يعني فانتزي ميل جنسي

  :گويد سميه مي
از لحـاظ   همسـرم . اما دلم با ايـن رابطـه نبـود   ، دو سال پيش به اجبار خانواده ازدواج كردم

مي بهش عالقه پيدا كردم، اما بعـد از يـه مـدت    من اول ك. در سطح خيلي پاييني بوداقتصادي 
كشم چون عاشق پسـري بـودم    خيلي دارم عذاب مي .از اين رابطه خسته شدم. ديگه سرد شدم

خـوام از همسـرم طـالق     و مي م دوسش دارمه رو دوست داشتيم و من هنوزه همديگ كه واقعاً
  .آلم ازدواج كنم بگيرم و با شخص ايده
گردد كه در ذهن خود، بـا داشـتن    ة زناشويي به فانتزي سميه برميدليل اين اضمحالل رابط

معلـول  سـميه   وضـعيت فعلـي   .كننـد  عاشـقانة خـود را نيـز تبـاه مـي       فانتزي، سرنوشت رابطـة 
ه بـا مسـائل و   هـ نيست، بلكه ناشي از نوع نگـاه و روش غلـط در مواج   شبا معشوق نكردن ازدواج

حـاكم  هاي سـميه   كه چنين رويكردي بر قضاوتزماني تا . تفسير همراه با تحريف از وقايع است
به دنبـال نخواهـد   ) به صورت افراطي و پاتولوژيك(از وضع موجود  يرضايتنااي جز  باشد، نتيجه

  .كرد كرد و چه ازدواج نمي چه با معشوقه ازدواج كند يا ازدواج مي ؛داشت
باشـد و بعـد از ازدواج   درواقع، زماني كه فرد قبل از ازدواج فـانتزي جنسـي خاصـي داشـته     

رغم داشتن ميل جنسي زيـاد، از رابطـة جنسـي     هاي جنسي وي عملي نشود، اين فرد به فانتزي
 فـرد  هـاي يـك   يدشوار و مشكالت از باليني سنجش ابزار تواند جنسي ميفانتزي . برد لذت نمي

نوعي آسـيب جنسـي    ةسوم از زنان سابق د يكحدو .باشد احساسي نزديكي و صميميت ايجاد در
 جـدا  اعمالشان از را احساساتشان خود جنسي شريك با بازي عشق حين آن، در نتيجة .اند داشته

 فاصـلة  زوج بـين  كه گيرد جنسي به خود ميفانتزي  يك شكل اوقات گاهي مسئله اين. كنند مي
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هاي جنسـي و   واقعيتي كه فانتزي فيلم؛ گيرد جاي تخيل را مي تواقعي زيرا كند، مي ايجاد رواني
هـاي   مانند تخيالت جنسي بـدن  ،بدن همسر. هميشه سالم و تراشيده و جذاب را نداردهاي  بدن

  .جذاب نيست ،اي ماهواره
. جويـد  در گسترة واقع و در آرزوي رسيدن بـه ژوئيسـانس مـي   را مفهوم واقعي عشق الكان 

در امـا  نهـاده،   زندگيعشق او به چيزي، كسي يا مكاني است كه روزي از آن جدا شده، قدم در 
وابـط  بـه اضـمحالل ر  و اين ذهنيـت  . آرزوي بازگشت به همان كل و رضايت مطلق و ابدي است

 .شود زناشويي منجر مي

  آل ايده مرد فانتزي. 4
زن قبل از ازدواج در كنار افراد خانواده مشغول زندگي است و تصميم بـه ازدواج را بـا اميـد بـه     

هايش را برآورده كند و همراه او در مسير زندگي باشـد،   زندگي در كنار مردي كه بتواند خواسته
آل زنـدگي شـكل    آل زندگي يا زن ايده مرد با عنوان مرد ايدهاين فانتزي براي زن و . گزيند مي بر

كالمـي، همـدلي،    پذيري، هم مسئوليت: شود؛ مانند شمرده مي گيرد و خصوصياتي براي آن بر مي
  ... .هاي زندگي و همراهي در سختي

آل قبل از ازدواج در طرف مقابل ديدني نيست يا دربـارة امكـان    حقيقت، فانتزي مرد ايده در
لذا بعد از ازدواج، مرد مورد نظر براي زن متناسب . شود دن به اين فانتزي صحبت كافي نميرسي

  .هاي مرد زندگي نيست با ويژگي
  :گويد مي الله

تـاجر مـوفقي در    ناو. هـا آشـنا شـديم    از طريق خـانواده  سعيدساله بودم كه با  21 دوداًح
سـاله،   41مـردي  سـعيد  . ران بيـاد ولي تصـميم داشـت بـراي ازدواج بـه ايـ      ،خارج از ايران بود

 سـعيد تجربـه بـودم،    ن زمـان دختـري بـي   اومن هم كه در . متشخص و با وضع مالي خوبي بود
مـده  وپـيش ني  نطور جدي پا به زندگي من گذاشته بـود و تـا قبـل از او    اولين مردي بود كه به

 وهمـين ر  فقـط . طور جدي صحبت كنم و خيلـي دركـي از ازدواج نداشـتم    بود كه با پسري به
گـاه خـوبي بـرام     تكيـه  نعنوان مـرد زنـدگي نگـاه كـنم و او     به سعيدتونم به  فهميدم كه مي مي

، خـانواده محبـت چنـداني نديـده بـودم     تـوي  كـنم چـون    راستش خودم فكـر مـي  . خواهد بود
وابسـته شـده    سـعيد شدت بـه   ن اوايل ازدواج بهوهم. گشتم اي محبت مي جايي به دنبال ذره هر

ن ونـدن و بيـرون رفـتن، مهمـ    ونـه م ومدام بر سر خبا سعيد بعد از چند ماه از زندگي، اما . بودم
روي كاناپـه جلـوي تلويزيـون     ،آد دوست داشت وقتي از سر كار مياون . داشتيم اختالفمدن او

رفـتن و   يونولـي بـرعكس مـن عاشـق مهمـ      .و هيچ حرفي هم نزنيم ه، تلويزيون ببينهدراز بكش
ن بـه زنـدگي   ونگـاهم . هـم متفـاوت بـود    كلي با دنياي ما به. بودم ...يد ودادن، سفر، خر نيومهم

هـا تجربـه    تـر از ايـن   خيلي پيش نتجربه كنم كه او ومن دوست داشتم چيزهايي ر .فرق داشت
  .كرده بود و حاال هيچ جذابيتي براش نداشت

د و نداشـتنِ  تـوجهي سـعي   بي«چند از سوي الله با عنوان  ها هر اين رابطه و جدايي نهايي آن
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سعيد شبيه تصـويري كـه اللـه از يـك     . گشت بيان شد، علت پنهان به فانتزي الله برمي» تفاهم
اما درواقع سعيد » خواستم نبود سعيد اوني كه مي«نكه  آ نتيجه . آل در ذهن داشت نبود مرد ايده

بـا فـردي   كـرد   نتيجه، احسـاس مـي   در .آلي نبود كه در ذهن الله بود شبيه همان شخصيت ايده
خواهد در زندگي او را هـدايت كنـد و ايـن     ازدواج كرده است كه نقش پدر را برايش دارد كه مي

حقيقت، فانتزي عشق الله در داشتن يك مـرد زنـدگي    در. امر به فروپاشي فانتزي الله منجر شد
  .يب كرديافت، اما عدول سعيد از اين فانتزي زنانه، اين فانتزي الله را تخر در كنارش تحقق مي

  :گويد مي طالقش علت دربارة و است ساله 37 زني نگين
 و مشـغولي  دل داد، مـي  آزار رو مـن  كـه  چيزي اون اما نداشتم، بدي نسبتاً مشترك زندگي
 و بـود  دوسـتاش  با كردن صحبت مشغول اينترنت همسرم در هميشه. بود همسرمهاي  سرگرمي

 بـره،  اينترنـت  سـراغ  به كمتر اينكه براي تمنا و خواهش از غير به. داد مي آزار رو من امر همين
 براي نتيجه در و نبود كارساز منهاي  التماس و خواهش ولي. بدم انجام تونستم نمي يا ديگه كار

  .كردم اقدام طالق
هـاي مردانـه    هاي زن امروز اين است كه مرد بـراي جـنس مخـالف جـذابيت     امروزه، فانتزي

اول باغيرت باشد و نسـبت بـه    ةدر درج ،ها مردي است كه انمآل بيشتر خ مرد ايده. داشته باشد
آل از هرگونه انحراف اخالقـي بـه دور اسـت و     مرد ايده. اش و حريم آن حرمت قايل شود خانواده

رفتار و پناهگاهي براي زن و فرزنـدان خـود    او نسبت به والدين خود خوش. سالمت اخالقي دارد
مين مـالي خـانواده، داشـتن ايمـان محكـم، شـهرت       أي تـ پاكي چشم و عقل و فكر، توانـاي . است

مرد پـاكيزه، پارسـا،   . آل است هاي مرد ايده اجتماعي و توان دفاع از حريم خانواده هم از شاخص
طبيعي اسـت  . گاه خوبي براي خانواده و همسر خود باشد تواند تكيه دلباز مي و سخاوتمند و دست

ها به هنگام انتخـاب همسـر    زود؛ اما بسياري از خانمتوان به اين فهرست، صفات ديگري را اف مي
  .كنند كيد ميأها ت بر اين ويژگي
  :گويد سميه مي
. به خاطرم جلوي همه وايساد. شوهرم خيلي خيلي دوسم داشت. ساله كه عروسي كردم دو

و ر مـن . و دوسـت داره ر فقط دخترمون. احساس شده خيلي بي. ا يادش رفتهه اون ةاما حاال هم
گـم   مـي . شم عوض نمي. ما طوري گه من همين مي. هكن نمي ه منهيچ محبتي ب. بره ا نميج هيچ

خيلـي از زنـدگي   . خـواد ببيـنمش   دلم نمي. گه توقعت زياده مي. بهم توجه كن. بهم محبت كن
  .باهاش سرد شدم

همسـرش   ةو نيم هوقتي خانمي با ارتباطات كالمي نصف شده، ذكر گرايي ذاتي به علت ارتباط
به خاموشي ا شوهرش ر د،رس چون زن به نيازش نمي د،بين مي اش را يتوجه بييا  ودش جه ميموا

گيـري مـرد    د كه گوشـه آي تفاهم پيش مي ءاين سو انشيو برا دكن گيري ارادي متهم مي و گوشه
د؛ ش نـدار تدوسـ  ركه همسـرش ديگـ  د كن فكر مي ،عبارتي به .ستاعشقي  مهري و بي به دليل بي

  .دنك و توجه شود نزديك  او ش از اين بهوگرنه بايد بي
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برد و براي جدايي به دادگـاه آمـده    توجهي همسرش رنج مي از بيساله است كه  35زني  ندا
  :گويد مياو . است

كـه  د گفتـه بـو   طور بود و ن هم همينوقبل از ازدواجم. ههاي همسرم بازي مشكل من رفيق
ـ هـ  بـا دوسـت   وبيشتر وقتش ر به جاي توجه به من، ناو. نا مهم شاش براه دوست و  هاش بيرون

نـه و  وخواستم به من و خ نچون دوستش داشتم، از او. هني و گردشوگذر مشغول خريد و خوش
 مـدتي زيـر   اما بعد از .بدهانجام و كه قبول كرد و قول داد اين كار ر هش بيشتر توجه كن زندگي

ـ ود مي كهو با اين هام غيرممكنبر هتحمل اين وضع ديگ. كردو قولش زد و دوباره كار خودش ر  هن
  .هم، اما حاضر نيست تغييري در رفتارش ايجاد كن  دادخواست طالق داده

  :كند راضيه اظهار مي
ش رو  در ابتـدا عالقـه  . كـرد  يك سال پيش با سينا آشنا شدم كه زياد به من ابراز عالقه مي

ش رو باور كردم و من هـم بـه    هم داشتيم عالقه هايي كه با كم طي صحبت باور نداشتم، ولي كم
مند شدم و با خودم گفتم در وجود اون چيزهايي وجود داره كه اون رو از بقية مردهـا   اون عالقه
كـم   مـون، كـم   ولي بعد از يـه مـدتي از آشـنايي   . صداقتي كه در رفتار و نگاهشه. كنه متمايز مي

پرسيدم كه چـرا   بار ازش مي رولي ه. كرد اخالقش با من عوض شد و ديگه به من ابراز عالقه نمي
خواسـتم   ولي من تصويري از اون رو مـي . گفت من عوض نشدم قدر از من فاصله گرفته، مي اين

تحمـل  . همون مردي كه حاضر بود براي من هر كاري انجام بـده . كه يك سال پيش ديده بودم
ـ  آل چون تمام ايده. اين وضع برام غيرممكنه دونـم   ا اينكـه مـي  هام به هم ريخت، ولي هنوز هم ب

گم امروز ديگه ايـن رابطـه رو تمـوم     اي به من نداره، عاشقشم و هر روز با خودم مي ديگه عالقه
حتي چندبار گفته برو به زنـدگيت بـرس و ايـن يعنـي     . تونم شم اما نمي كنم و ازش جدا مي مي

ز بگـذرد در  تواند راحـت از همـه چيـ    اينكه از نظر او همه چيز تمام شده است ولي چطور او مي
  :كنندة شعر ذيل است ها تداعي واقع اين داستان

  گونه به اجبار شده طفلك از دست تو اين/ دل كه عادت به تمنا و به اصرار نداشت 
  از سر عشق تو مجبور به اقرار شده/ من همان دخترك ساده و مغرورم كه 

واردي كـه گفتـيم از ابـراز    و مردان در مواجهـه بـا مـ    دگرا هستن ارتباط كه زنان ذاتاً نجاآاز 
بـه محـيط اطـراف و شـايد      انشـ هطـور غيـرارادي توج   و حتي بـه  ودش ن كاسته ميااحساساتش
  .ودش ن مياش شدن زندگي كه باعث متشنج آيد هايي به وجود مي رنجش ود،ش ن كم مياهمسرش
در ، كه به تطبيـق خـود بـا شـرايط پيرامـوني قـادر نيسـت        اي وژهنتيجه، از نظر الكان، س در

دارد و همـواره بـا    گسترة نمادين مواجهه با فقدان و هجـران، ميـل بـه دسـتيابي بـه امـر واقـع       
ايـن ذهنيـت بـه    . اسـت  ناپـذير  هاي گوناگون درصدد دستيابي به لـذت پايـان   جايي فانتزي جابه

  .شود بدبيني و اضمحالل روابط زناشويي فرد منجر مي

  گيري بحث و نتيجه
هـاي اجتمـاعي را تعيـين و     سـاختار ناخودآگـاه موقعيـت   شده،  انجامبا توجه به تجزيه و تحليل 
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اند  اند كه زماني از وحدت وجود جدا شده ها موجودات ارضانشدة سرگرداني سوژه. كند تنظيم مي
گذارنـد و   بزرگ دروني سرپوش مي گروهي با ظواهر دنيوي بر اين خأل: و دو حالت بيشتر ندارند

جوي رضـايت  و ها هويت داده، در جست ماديني كه در ظاهر به آندستة دوم، با زدودن تعاريف ن
  .ندشومند  آيند تا شايد از چشمة بيكران ناخودآگاه بهره مطلق برمي

مفهــوم واقعــي عشــق را در گســترة واقــع و در آرزوي رســيدن بــه ژوئيســانس ژاك الكــان 
در آرزوي  وبه چيزي، كسـي يـا مكـاني اسـت كـه روزي از آن جـدا شـده         فردعشق . جويد مي

سوژة سرگردان در دنيايي كه هيچ مطابقتي . بازگشت به همان كل و رضايت مطلق و ابدي است
كند كه در آن بتوانـد   سوي خود را به جهتي ديگر متمايل مي و با درون او ندارد، ناخودآگاه سمت

و بـه   به رضايت مطلق دست يابد يا الاقل تصويري از آن ژوئيسـانس را در ذهـن خـود بپرورانـد    
  .چند آني دست يابد لذتي هر

ميـل   ،فـانتزي ة و در صـفح  كوشد توهم وحدت خود را حفظ كند سوژه با كمك فانتزي مي
حسـب همـين سـناريوي     مخاطـب بـر  . شود ، بلكه برساخته مي»شود ارضا نمي«يابد،  تحقق نمي

آيـد و در   برمـي صدد يافتن آن مصداق فانتزي در جامعـه   شده در گونه و با ميلي برساخته فانتزي
  .كند كه همة مصائب او برطرف خواهد شد صورت دسترسي به آن گمان مي

شود و مصـداق عينـي فـانتزي را     رو مي اما هنگام دسترسي، با تجربة ناخوشايند واقعيت روبه
اين تجربه، چونان . شده از آن ندارد يابد كه هيچ وجه مشتركي با تصوير بازنمايي فردي معمولي مي

  .كند گو و شياد تبديل مي فرد مطلوب را به عنصري مزاحم، دروغشتناك امر واقع ده تجربة
شناسانه در قبال فانتزي مطرح كنيم؛ يعنـي هرگونـه    توانيم نوعي رويكرد آسيب رو، مي اين از

تواند يك رابطه را در معرض چالش جـدي   نوايي در فانتزي زن و مرد مي دخالت، تخريب و ناهم
ايـن جـدايي در سـطح اجتمـاع طـالق نـام دارد كـه        . يت به جدايي منجر شودقرار دهد و درنها

  .ناپذيري براي فرد و جامعه به ارمغان خواهد آورد تبعات جبران
 فقطدر ساحت امر خيالي  »من«ميل  ،فانتزيبا كه گفت توان  مي ،با توسل به تئوري الكان

شـكاف بـين   . ن خود در تصوير ديگريبازيافتاز طريق شود،  تعريف مي »غير من«اش از  با فاصله
اي اسـت كـه سـوژه آن را در     فـانتزي دسـتيابي بـه وحـدت يكپارچـه      ةخود و تصـوير برسـازند  

فانتزي ساختاري است كه ميـل را بـه حركـت    به عبارتي،  .كند مي اندازي به ديگري طلب چنگ
بـراي خسـران    توانـد جـايگزيني   اي كـه مـي   دسترسـي بـه ابـژه   ة و اين كار را با وعد آورد ميدر

تالشي كه سوژه در بررسي بـه نقـص و   (عشق الكاني   گونه، بدين .دهد ژوئيسانس باشد انجام مي
شـود و   عبـارتي، آنچـه ديـده مـي     به. شود به عشق بدن تبديل مي) هاي اساسي خود دارد كاستي

 قـدرت رسـانه  . هاي بدني را ايجاد كـرده اسـت   فانتزي جذابيت» قدرت رسانة« قابل رؤيت است
منزلة  دوم آنكه قدرت سينما به. كند آور، آگاهي سوژه را محصور خود مي منزلة يك ابژة تعجب به

شـود كـه دسـتگاه ايـدئولوژيك بـراي       كننـده در نظـر گرفتـه مـي     امري خطرنـاك و دسـتكاري  
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دستگاه ايدئولوژيك اين كار را با عمل دوخت انجـام  . كند ها از آن استفاده مي كردن انسان مطيع
به هـم   را اش تصويري امر و نمادين امر اگو، وسيلة به انسان كه است نظر اين بر الكان(د ده مي

  ). اند بدوزد هايي را كه از تداخل اين دو حاصل شده   كند تا شكاف وصل مي
هـاي واقعـي كـه در جامعـه      اين جانشيني و عمل دوخت، از اين نظر اهميت دارد كه سـوژه 

سـازند و الجـرم وقتـي وارد     هاي مشابهي در زندگي اجتماعي مـي  كنند، خود، فانتزي زندگي مي
سـازي و متناسـب بـا     هـا را دوبـاره   هـاي آن  شود، اين دستگاه فانتزي اين آپاراتوس سينمايي مي

به بيان ديگر، فـانتزي در سـاختار روايـي خـود ميـل      . كند ايدئولوژي خود به مخاطب عرضه مي
  .دهد متناسب با ايدئولوژي خود جهت ميكند و آن را  تماشاگران را دستكاري مي

لزوماً بهداشـت جنسـي بـاال     ،گذشته در. مواجه نيستيم »كاهش بهداشت جنسي«امروزه با 
بهداشـت   ضـعف « بـه نـام   اي لهئمـا از مسـ   ه، امـروز درواقـع  .كـه امـروز كـم شـده باشـد      نبوده

كه  حالي در .ايم ناختهش رسميت به اجتماعي اي منزلة مسئله به را آن و كرده پيدا آگاهي »جنسي
رفتن سن ازدواج، افراد زيادي  باالتر با .در گذشته آگاهي از سالمت جنسي بسيار كمتر بوده است

يعنـي نـه بـا     ؛ندارنـد » جنسي مشترك يستز« كلي طور كه به وجود دارند) مرد زن و(در جامعه 
جنسي را انفرادي   زيستاين افراد معموالً. ندارند همسر و نه با شريك جنسي غير از همسر رابطه

همين افـراد در صـورت ازدواج، بـا نارضـايتي     . كنند جربه ميت) خودارضايي(و با تخيل و فانتزي 
هـاي   واقعيتي كـه فـانتزي فـيلم    ؛گيرد جاي تخيل را مي واقعيت، زيرا بود جنسي مواجه خواهند

نند تخـيالت جنسـي   بدن همسر ما. هميشه سالم و تراشيده و جذاب را نداردهاي  جنسي و بدن
  .تواند به اضمحالل روابط زناشويي منجر شود و اين امر مي اي جذاب نيست هاي ماهواره بدن

كنـد كـه فـرد     گونه عمل مي است بدين» عشق فراطبقاتي«كه محصول  اي همچنين، فانتزي
با سوژة اين طبقه . كند جو ميو هاي طبقاتي خود را در افرادي متعلق به طبقات ديگر جست رنج

اي با وصال به همسـري از طبقـات بـاالتر، درصـدد خالصـي از واقعيـت زنـدگي         ساختن فانتزي
يابـد؛   را چونـان منجـي يـا رسـتگاركننده مـي     ) مـرد / زن(سوژه، ديگري . اجتماعي خويش است

اما فـرد حتـي در حـين دسترسـي بـه فـرد مطلـوب        . كند غرضانه او را تيمار مي اي كه بي منجي
تواند در شبكة روابط عينـي و اجتمـاعي فـرد مـذبور نقـش مهـم و         هرگز نمييابد كه اوالً مي در

  .شود ارزش و طفيلي تبديل مي حياتي بازي كند و ثانياً اين خودش است كه به عنصري بي
بـودن   ها و خيالين بودن فانتزي، شكاف در دنياي كنوني، تجربة عيني چونان امر واقع دروغين

نهايـت   كند و پيامد اين امر فروپاشـي فـانتزي فـرد و در    آشكار ميماهيت ديگريِ مطلوب را نيز 
  .شود گسست در زندگي خانوادگي مي

 ،درواقـع . شوند ميها باعث اختالل در روابط زناشويي و سپس كاهش سالمت جنسي  فانتزي
. رود ها فراتـر مـي   شود و انتظارات از واقعيت فانتزي جنسي باعث شكاف بين واقعيت و خيال مي

  .كند رشد مي» احساس محروميت جنسي«در افراد  ،اين صورتدر 
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بـه   ».انسان چيزي نيست غير از خواهش و فقـدان «: كند گونه تعريف مي الكان انسان را اين
اين احساس فقدان . كند اش يك احساس فقدان دنبال مي او، بشر را در تمام طول زندگي ةعقيد

جوي چيزي يا كسي كه اين احساس و در جست؛ شيمجو باو كند كه دائم در جست ما را وادار مي
  .پايان خاتمه دهد جوي بيو را پر كند و بر اين جست خأل

كردن يعني از فقداني به فقدان ديگر گذر كـردن و نبايـد فرامـوش كـرد كـه       به عقيدة او، زندگي
كنـد و اگـر    هاي ما را بسيج مـي  اين احساس فقدان بيش از اينكه منفي باشد، موتوري است كه انرژي

  .كند هاي گوناگون در ما بيدار مي شماري را در زمينه هاي بي در راه درست كاناليزه شود، خالقيت
 تـأثير آن رفتـار   و تحـت  امري است كه بسياري از افراد بدون آگاهي از آن »فانتزي جنسي«

توانـد   مردم در ايـن زمينـه مـي    ةرساني به زوجين و هم واسازي فانتزي جنسي و آگاهي. هستند
  .بيني داشته باشد واقع رات مثبتي دريثتأ

شوهر در زندگي، توجه به نيازهاي روحي و  زن و  نيازهاي مهم شناسان، يكي از روان ةگفت به
پاسـخ مانـدن    هاي رواني زن و مرد متفـاوت اسـت و بـي    كه با ويژگي  نيازهايي  ؛رواني آنان است

شـود و   تي جدي در زنـدگي مشتركشـان مـي   ها از سوي هريك از زوجين، باعث بروز مشكال آن
  .بسا جدايي را رقم بزند چه

د، تفسيري كه از امور مختلف خواهـد داشـت،   شوگر ذهن فردي گرفتار تحريفات شناختي ا
تواند اضـطراب، افسـردگي،    شده خواهد بود كه در صورت تكرار، خروجي آن مي تفسيري تحريف

تحريف شناختي به زبان ساده و خودماني، همان عينك بدبيني يـا  . باشد ...نارضايتي از زندگي و
تفسيرها و نگاه ما را به زندگي يا به يـك فـرد يـا يـك اتفـاق       همةواند ت بيني است كه مي خوش

  .شود كلي متفاوت مي نگاهي كه با برداشتن آن عينك به؛ عوض كند
اي  گرايانـه  هـاي جـزء   اسـت، فـانتزي   اي كه توضيح داده شده گرايانه هاي كل با وجود فانتزي

از هـا   خـانم كـه  شود  مربوط مي اتيتوقع وجود دارد كه به» هاي مردانگي فانتزي جذابيت«مانند 
بيشتر از ود، ش وقتي خانومي دچار استرس يا درگير مشكالتي مي هاست ك اين .نددار همسرشان

ش ا سعي ةو هم دان توجه كنبه اطرافي دكن سعي ميد، به خودش معطوف كن انكه توجهش رز آا
ـ    ااين در حالي  .دبرطرف كن اكه نيازهاي اطرافيانش ر ودش بر اين مي لـت  ه عسـت كـه مردهـا ب

ن ابـه علـت همـ   . دنگـر باشـن   جانبـه  همـه  دننـ اتو نمـي  ،برعكس زنـان  ،ناش نگري ذاتي بعدي يك
مسـرش مواجـه   ه ةو نيمـ  هوقتي خانمي با ارتباطات كالمي نصف ذكر شد،گرايي ذاتي كه  ارتباط

بـه خاموشـي و    اشـوهرش ر  د،رسـ  چـون بـه نيـازش نمـي     د،بينـ  مي اش را يتوجه بييا  ودش مي
گيـري مـرد بـه     د كه گوشهآي تفاهم پيش ميوء اين س يشو برا دكن گيري ارادي متهم مي گوشه

د و ايـن  ش ندارتدوسر كه همسرش ديگ دكن فكر مي ،عبارتي به .ستاعشقي  مهري و بي دليل بي
پيامد اين امـر، بـا توجـه    . شود به بدبيني به همسر و اضمحالل روابط زناشويي منجر مي ذهنيت

نهايت گسست در زندگي خـانوادگي   ، به فروپاشي فانتزي فرد و در)طالق(به موضوع مورد بحث 
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. ها باعث اختالل در روابط زناشويي و سپس كاهش سالمت جنسي شـوند  فانتزي .شود منجر مي
هـا فراتـر    شود و انتظارات از واقعيت جنسي باعث شكاف بين واقعيت و خيال ميفانتزي  ،درواقع

  .كند رشد مي» احساس محروميت جنسي«در اين صورت در افراد . رود مي
كنند يا به شكل وهمي واقعيـت را   هاي كاذب يا واقعيت را پنهان مي  عمدتاً آگاهي ها فانتزي
كـردن بـه    اين امر از اضـطراب نگـاه  . كنند رمان ميكنند يا شكافي را به شكل خيالين د جعل مي

هاي  شدن با شكاف هاي زندگي و ناشي از اين كنش است كه فرد به جاي گالويز مشكالت و شكاف
رؤياهايي كه فقط مـدت كوتـاهي دوام   . اي رؤياگون است صدد راه چاره خود به صورت عيني، در

اي بـراي   كنند و سوژه را با آالمي كه چاره يكم زير فشار واقعيت عيني كمر خم م آورند و كم مي
رو  آيـد روبـه   نمي درمانش نيست و جز پذيرش يا درمان عيني و ناقص آن كاري از دست سوژه بر

  .تر به زندگي و عشق واقعي، نه رمانتيك، در ازدواج نگاه كرد بينانه بايد واقع. كنند مي
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