
 

دو    دهدنشان می  اثر سوزان لوری پارکز«  فرودست /دست»فرا ۀدر نمایشنام  تگسسبررسی سوژه در 

  ایی نمودگونهبه  در کشمکش برای کسب قدرت برتر  های ناخودآگاهدر هیئت سوژه  پوستبرادر سیاه

. روابط دوگانه  گیردقرار میها  بین دو خویشتن بیرونی و درونی آن  ها در نوسانهویت آن  که  ند یابمی

را در سایه ضمیر ناخودآگاه قرار   هاکنشی است که شخصیت واقعی آن  نمایانگر هویتِ  ،هامیان آن

اند و برای پرکردن  های دچار فقدانی هستند که هویت درونی خود را از دست دادهها سوژهآن  دهد. یم

در مفهوم دیگری   خویشتن واقعی یا حقیقی  ۀایده دوگان  آورند.دیگری رو میناچار بهخالء درونی به

ها  شخصیتتجلی گسست    آمیزد و و بازخورد اجتماعی یا خویشتن بیرونی در نمایشنامه درهم می

 ی ریواقع و کاربردپذ ، نینماد ،یال یساحت خ یعن یالکان  شه یاند ان یسه بن  در این پژوهش،  شود.می

های  پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده   .شودمی  ی بررس  شنامه یها در نماآن

جدایی از مادر و ورود به ساحت  الکان درک  نتایج حاکی است که    ای انجام شده است.منابع کتابخانه

یابد را آغاز گسستگی روان کودک به دو ساحت صورت فقدان در ذهن کودک نمود مینمادین که به

کند. ازآنجاکه فرآیند هویت مبتنی بر گسست است، گسست و فقدان  خودآگاه و ناخوداگاه تعبیر می

ناشی از    ءرکردن خالدارند تا در پی پُمیعنوان دو مفهوم بنیادی در روانکاوی همواره سوژه را وا  به

آید  صورت میل و اشتیاق درمیهنقصان در روان خود باشد. اما از آنجا که این فقدان همیشگی که ب

 دهد های دیگر سوق میبه سوی میل ناچارهسوژه را ب ، شودهرگز پر نمی
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 ور جمیلی، نرگس منتخبی بختلیه میرزایی باغابری، حسن شهابی، لیال برادران اع

 مقدمه 

 2002  سال   در  فرودست  / فرادست  نمایشنامه  برای  که  است  آمریکایی  پوستسیاه  زن  اولین(  1964)  پارکز  لوری  سوزان

  آفریقایی  برادر  دو  پنداری  ذاتهم  فرآیند  پدیدارشناختی  ایشیوه  با  ایپرده  یک   نمایشنامه  این.  شد  پولیتزر  جایزه  برندۀ

  شده   بنا  دوگانه  ساختاری   بر  فردیت   همتاسازی   خاص   تجربۀ  با   نمایشنامه.  کشاندمی  صحنهبه  را بوت  و  لینکن  هاینامبه

  که  سؤالی. گیردمی در بر را  ها شخصیت نگرش و هویت  حتی  و  محتوا تا فرم، نمایشنامه  عنوان از  این دوگانگی  و است

.  دهدمی  نشان  الکانی  دیگری  مفهوم  گیریشکل  طریق  از  را  هاشخصیت  هویت  چگونه  پارکز  که  است  این  شودمی  مطرح

  ساحت  و   خیالی  ساحت  آن   در   که   دارد  قرار   مدنظر الکان  منقسم  و   گسیخته   سوژۀ   نظری  چهارچوب   پژوهش بر  این

  تجربۀ  برای.  رسانندمی  واقع   ساحت   به   را  ها آن  سپس   و  شوند می  ها آن  هویت  در   موجود  پویایی   کنندۀتعیین  نمادین 

  در حرکت   واقعیت   به   خیال  از   و  خیال   به   واقعیت   از   پارادایم  دو   در   تا  دارد می  وا   را   هاشخصیت  پارکز  هویت،  گسستگی 

 در   دیدگاهی   هر  تقریبا    که  رودمی  کاربه  ایگونهبه  روشی استداللی   عنوان به  دوگانگی   مفاهیم  نمایشنامه،   این  در .  باشند

 .است دوگانه کدی   دارای و منقسم  آن

  که   گرفت  صورت  زمانی  فعال  شکلبه  حضور  این  و  است  یافته   راه  ادبیات  و  نقد   عرصه  به   روانشناسی  که  است  دیربازی

  بر  بسیاری  گرچه.  کرد  مطرح  حوزه  دو  این  در  را  ناخودآگاه  با  ارتباط  در  مختلفی  آرای  ادبیات   و  هنر  تفسیر  برای  فروید

  از  یکی  فروید   از   پس شک بی  الکان.  برد  کاربه  تراژدی  تعریف  در   را   روانشناسانه  نقد  بار  اولین   برای  ارسطو  که   باورند  این

  روانکاوی  حوزۀبرون  و   درون  متفکران  بر  چشمگیری   تأثیرات  که   بطوری   است   بوده  مدرن  روانکاوان   انگیزترین  بحث

  استفاده   با  الکان .  است  شده   اجتماعی  هایدیدگاه  و  فمینیسم  فلسفه،  ادبی،  نقد   در  هاییپیشرفت  موجب  و   است  گذاشته

  او .  است  کرده   وارد   انسانی   روابط   های عرصه تمام  تحلیل  در   را  روانکاوی  سوسور   شناسی زبان  و   هگل  دیالکتیکی   روش   از

 . )37: 1385ژیژک، )  آمیزدمی درهم هادیگرحوزه تمام  با  تقریبا  و مذهب علم، ادبیات،  فلسفه،   سیاست، با را  روانکاوی

  و   روحی  های جلوه  با  مستقیمی  ارتباط  که   زندمی  دست هاییصحنه خلق  به  فرودست«/ نمایشنامۀ »فرادست  در   پارکز  

 هر سوژه هویت گیریشکل در  الکان گرچه .کندمی معرفی بنیادین ساحت سه در  الکان که  دارد  ناخودآگاهی و روانی

این   اما   شمرد می  بر  را   ساحت   سه   الکان .  کندمی  فراهم   را   ها شخصیت  ذهنیت   سازوکار  خیال  ساحت   نمایشنامه   در 

 آینه   به  نگریستن  با  کودک  آن  در  که  داندمی  گسست  تجربه  اولین  معروف است  ایآیینه  ایدۀ  به  که  را  خیال  ساحت

  مرحله به  مادر و  خود بدن اجزای بین  تمایز درک  با  زمان گذر   با کودک . شودمی قائل تمایز ( مادر)  دیگری و  خود بین

  به  فردی  هویت  از  او  کردن  دور  با  و  کند می  تسهیل   او  برای   را  اینکار   که   است  امر نمادین   این  و  یابد می  دست  سوژگی

  یکپارچگی   این   پی  در  همواره  تا   داردمی  وا  را  او  مادر   به  کودک  ناخوداگاه   همبستگی   اما.  بخشدمی  اجتماعی  هویتی  او

  به  دیگری  با   شدنیکی  تواند درمی  که   است   آینه   در  جامانده  نیمۀ   یافتن  پی  در   همواره  او   روازاین.  باشد  رفته   دست   از

  آن  دنبال جبران به  همواره  سوژه  که   است  نقصانی   و  کمبود  از   نشان   شدن یکی  به  تمایل   الکان،   گفته به.  برسد  تمامیت 

 (. 27: 2004 هراری، ) دهدمی سوژه  روانی گسست  از خبر  ناخودآگاه تمایل این و  باشدمی
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بهبررسی پیشینۀ پژوهش حاضر نشان می  این عنوان  با  اثر مستقلی  این  دهد تاکنون  با  رشته تحریر درنیامده است. 

ای با عنوان »بررسی سوژه و دیگری در برخی اشعار  اند. مقالهداختهجحال، آثار متعددی به بررسی سوژه ژاک الکان پر 

  زعم ریتا عوده از منظر نقد روانکاوانه ژاک الکان« این نظریه را در بستر یک اثر ادبی از جنس شعر بررسی کرده است. به

  این اما  دارد   یکپارچگی به  میل  که  است  او بیرونی هویت و سوژه  درونی هویت میان  گسیختگی  همان  گی سوژه الکان، 

  نیافتنی   دست  است  خیالی   امر  با   یگانگی  برای  تمنا   همانا  که a ابژه  دلیل   به  میل  چراکه  شود؛نمی  برآورده  هرگز  میل

  به  حتی   نه   و  کند نمی  داللت  دیگری   دال   به  دالی   هر  زبان  حوزۀ  در   الکان   پساساختارگرایانه  دیدگاه  به  باتوجه.  شودمی

  رو، ازاین  اند. شده  سرکوب  آن  های مدلول  که   داند می  هاییدال  مخزن   را   ناخوداگاه   ضمیر  الکان.  دال  از  مجزا   مدلولی 

 تواندمی  او  نظر  این  که  یابدمی  نمود  ناپذیریدسترسی  صورتبه  مدلول  بدون  پیوسته  هایدال  صورتبه  ناخوداگاه

های منابع  پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده  . دهد  تشکیل   را  حاضر   پژوهش  نظری   چارچوب

است.کتابخانه شده  انجام  دیگری  بررسی  پژوهش  این  از  هدف  ای    های شخصیت  در  هویتی  گسست   عنوانبه  نقش 

   .هاستشخصیت هویت اثبات  برای مؤثر گفتمان  راستای  در هاپذیرینقش این با  هاآن تعامل  نوع و نمایشنامه

 پارکز ۀمفاهیم الکان در نمایشنام .1

و نگرش    کودک  و روانشناسی  کندقلمداد میشناخت از محیط را با تقلید از محیط یکسان    ،خود  آینه  ۀدر نظری  الکان

نامد  ذات پنداری یا خیال میکند. او زیربنای اسارت کودک در دام تصویر را هماجتماعی را به صورت خیال مطرح می

سازی واقعیت از  داند که شبیه(. الکان تصویر درون آینه را برای کودک تصویری سورئالیستی می236: 1391 )مفاخر، 

کند  تخیل است که در آن تخیل در شکل دادن به واقعیت کمک می شده نیست بلکه تلفیقی از واقعیت و پیش تعریف

نوعی  ههای نمایشنامه خود را هر یک بیز شخصیتسوزان پارکز ن(.  105:  1388،  زادهسازد )فتحو واقعیت نویی را می

دلیل مرگ بهترین دوست  هدستی بوده است بباز چیرهلینکلن که پیش از این کارت  دهد. در وضعیت خیال قرار می

کند که باید در آن به تقلید از ظاهر و رفتار آبراهام لینکلن  ایی راه پیدا می. او به بازارچهکشداز آن دست می  خود

آخرین    اجازه دهد تا با یادآوری خاطره  هستندبازارچه    در و به مردمی که    بماندحرکت  بی  در اینکار او باید  ردازد.بپ

پذیری  نظر خود به او شلیک کنند. براساس نظرات الکان،  نقش  با انتخاب تفنگ مورد   آبراهام لینکلن   لحظات حیات 

(role-play)  قابلیت نمادین داللت میهای تحلیل روانی در  بر  قابل    کند.تفسیر ساحت  به دنیایی است که  او  اشاره 

اما داللتنظام بنیادی یا دالبخشیدن است  نهای  با تعشق های آن غایب و پنهان هستند.  ین هویت و میل  یپذیری 

راهام لینکلن  (. آب24:  1993  ،بروچردهد )اساس ساختار و عملکرد ذهنیت سوژه را تشکیل می  و  ارتباط تنگاتنگی دارد

  نقش و حرکات   یادآوری.  شودهمان میل ناخودآگاهی است که در رابطه با دیگری بزرگ یا ساحت نمادین پدیدار می

دالرا می  لینکلن   آبراهام دانست  توان  آنهایی  لینکلن سیاهپوست در  را    ،پارکزگیرد.  ها شکل میکه  لینکلن خود 

 پنداری سوژه را سبب شود.   خود تا دهد همچون تصویر آبراهام لینکلن در آینه قرار می

تبدیل شدن    یای ؤدر ر  که شود  تصویر کشیده میتاریکی بههماز طرف دیگر، بوت برادر کوچک لینکلن همواره در اتاق نی 

ی  میل  همان شدن لینکلنو  بیند دست مییک لینکلن چیرهخود را در آینه خیال . او بردسر میهزبردست ب ی بازورق به
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  آورد که روی صحنه میرا با میل تقلید از دنیای بیرون بهلینکلن و بوث  ،. پارکزاست که هر لحظه در اشتیاق آن است

ن  لینکل  هیئت  لینکلن در  پذیریساحت نمادین با نقش  دنبال گمشده درونی خود هستند. سردرگمی یافتن هویت در هب

راهی    ، شود. لینکلن و بوتنمایش داده می  توانا  بازی ورقعنوان  یل بوت برای تصاحب نقش لینکلن بهرییس جمهور و م

که فروید آن را    بینند رو نمی  پیشِ زندگی واقعی    های معیار  براوهام    همی و جایگزین کردن های وداللت جز آویختن بر

بیانگر گذر از ساحت خیالی به ساحت نمادین است که در آن با مداخله عنصر سوم    ،ادیپ  ۀعقد  نامد.می  داللت ادیپی

رو، دو شخصیت تأثیرگذار لینکلن و  از اینشود.  کودک )سوژه( از میل خود دور می  ،خواندکه الکان آن را نام پدر می

وجه   شوند.زدگی دچار میه فقدانب سازندساختار محتوایی و ظاهری نمایشنامه را می شکلی آشکار و پنهانبه کهبوت 

و    ایی در پی آشکارسازی ناخودآگاهگونههها بکه هر یک از آن  توان در این نکته دانست را میاشتراک پارکز و الکان  

 ها هستند. های پنهانی سوژهجلوه 

ان »نماد« بخش عظیمی از  مایه مفاهیم الکانی قابل تبیین هستند. نزد لکدر بن  ، کارکردهای نمادین در این نمایشنامه

توان سازنده ناخودآگاه دانست  رو نظام نمادین را میباشد و از اینواقعیت پر پیچ و خم انسانی و محیط زیستی او می

از نظر الکان، سوژه مفهوم واحدی ندارد    .(119:  1397که حائلی میان کودک )سوژه( و جهان بیرونی است )نژادمحمد،  

ای،  ت خیال یا در مرحله آینهحدر سا  .ارتباط تنگاتنگی داردو تعریف آن با دیگری که کانون اصلی هویت سوژه است  

همان سوژه نیست بلکه ابژه و معادل دیگری    (ego)  شناسد، بنابراین اگو سوژه خود را با تصویری خارج از خود می

یابد که در آن ذهنیت سوژه با درک تمایز بین خود و دیگری  در الکان ابتدا با مرحله آینه نمود می  گریمفهوم دی  .است

ها قابل تعریف ایی از داللتیابد که او را با زنجیرهگیرد. سپس سوژه در ساحت نمادین به هویتی دست میشکل می

آبراهام لینکلن همان دیگری است که به لینکلن امید   :گیردکند. در دیدگاه الکان، هویت سوژه با دیگری شکل میمی

صل برای  أدر تالشی مست  دیگریدارد تا در پناه  دهد و لینکلن برادر همان دیگری است که بوت را وا میبه زندگی می

 یافتن خود باشد.  

 از ساحت خیال تا واقعیت  .2

. اما با  بوده استاگو یا  خود برتمرکز  نظریه اوپرداخت الکان به امر خیالی یادآور بازگشت به فروید است که محوریت 

باشد. درواقع، ساحت خیالی بنیان تمایز  کید الکان بر تکوین سوژه متمایز از اگو میأثیرپذیری الکان از فروید، تأوجود ت

خود را هویتی    نآمحور است که در  -های خودالکان در تقابل با ایده  ۀنظری آورد.الکانی میان سوژه و خود را فراهم می

یابد که مطابق با آن کودک )سوژه( پس  ای او نمود میآینه  ۀدانند. استدالل الکان در این زمینه در مرحلیکپارچه می

ترین  ای را اصلیآینه  مرحله  (. او29  :1994  ، گردد )الیوتاز دیدن تصویر خود در آینه دچار توهمی از یکپارچگی می

ثیر تصویر أخود تحت ت  تعبیر او داند بلکه بهخود را معادل سوژه نمی  . الکانداندیم   یخیال   ساحت مفهوم برای توضیح  

این  ؛است با    ۀزعم الکان، خود حاصل رابط(. به27  :1997  ،رو ماهیتی خیالی دارد )الکاناز  خیالی کودک )سوژه(  

شود که فرد در  گردد. این تصویر باعث میکه هویتی تحمیلی را بر کودک باعث می  ای استتصویر خود در مرحله آینه

  1991شدن نیست )بووی،که اگو تمایل به تثبیت فرایند هویت دارد که قابل تثبیتدرحالی  ؛ناسازگاری با خود قرار گیرد
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حوزه ضمیر    در  عنوان ضمیر هشیار و عملکرد خودکار زبانبه  اگوسوژه همواره در گسست بین  الکان،    ۀگفتبه (.  25:

در    داند که در آن سوژه میان ضمیر هشیار و ناهشیار می  یبرد. درواقع، الکان سوژه را معادل گسست سر میهناهشیار ب

 کشمکش است.

امرآینه  ۀمرحل  مرکزیت  می  ای  نشان  را  امرخیالی  و  شکل  دهد  به  آغاز  زمانی  میخیالی  برای گیری  فرد  که  کند 

ای  استعاری دانست: استعاره  توان استفاده الکان از آینه را صرفا میبیند.  بار بازتاب تصویر خود را در آینه مینخستین

د استعاره  توانآینه می  تمامی تعامالت اجتماعی است. استعاره برای الکان نوعی شناسایی هویت است.  ۀکه دربرگیرند

  دهد که در نمایشنامه پارکز آینه همان آبراهام لینکلن باشد که تصویر کودک )سوژه( را بازتاب می  از هر آن چیزی

و برای بوت برادر بزرگش لینکلن است. این همان ساحت خیالی است که اشاره به تصویرسازی سوژه از   یس جمهورئر

اینکه تصور او از خودش چگونه  ؛  شوداز خود سوژه را نیز شامل میدیگران دارد. ساحت خیالی همچنین تصویرسازی 

   گونه است. است و دوست دارد چه کسی باشد و یا تجسم دیگران ازاو چ

  تقابل ها از تضاد بین لینکلن و بوت از همان اول نمایشنامه مشهود است. این  وجود دیدگاه دوگانه و دوگانگی شخصیت

این نمایشنامه رویداد تاریخی    ۀ ابد. در پشت پردی نمود می  است که   واقعیت   – بین دو برادر در پیوند بین دو وادی خیال  

  ساخت هویت و نیز فقدان آن   در   زندگی لینکلن را   ،صورت واقعیتی از گذشتهقتل آبراهام لینکلن وجود دارد که به

شوند که پارکز با دادن نقش آبراهام لینکلن  دهد. خیال و واقعیت آنجا به چالش کشیده میتحت شعاع خود قرار می

کند.  پوست را بازی میپوستی که نقش سفیدسیاه  ؛سازدبازی را وارونه میپوست، رسم سیاهسفیدپوست به لینکلن سیاه

شود که با تقلید  عنوان روشی واژگون نشان داده میآمیز بهنمایشنامه سبک تقلید مسخره  ۀنزمی بدین ترتیب در پس

 .استهای هویت تاریخی و مفاهیم آن ای تلویحی به پتانسیلمضحک ارائه شخصیت تاریخی اشاره

به  های بین لینکلن و بوت  دوگانه را در درگیریی  دیدگاه  ،کشیدن وضعیت خیال و واقعیت نمایشنامه با به صحنه 

های ساحت  بیند و ازآنجاکه همانندسازی از مکانیسمآبراهام لینکلن می  ، لینکلن خود را در خیال  .آوردنمایش درمی

الکان،    ۀگفتدهد و در پی آن است تا آن ابژه را از آن خود کند. بهای را در دیگری موضوع قرار میاو ابژه  ،خیالی است

ماند و در مراحل بعدی زندگی  رود بلکه در ضمیر ناخودآگاه باقی میبا گذشت زمان از بین نمیساحت خیالی هرگز  

و واقعیت در هر    گسست بین خیال (.  26:  2007چیسا،  )   شود روانی و به اشکال مختلف نمایان می  -بنابه شرایط روحی 

میل  شکل  و بهرگی درآمدن برای لینکلن  به هیبت مرد بزیابد:  یک از برادران به شکلی و در ظاهری متفاوت تجسم می

شود که از همان ابتدا در عنوان  تبدیل می  ی بین بوت و لینکلن به رقابت  ای سوژه. این گسست  برای بوتلینکلن شدن  

 نمایاند. خود را مینیز نمایشنامه 

د. اما از آنجا  نگیرسبقت می  یکدیگردست شدن از  فرانحوی آگاهانه و یا ناخودگاه برای کسب وضعیت  لینکلن و بوت به

را  آوردن دیگری معنای خود  دستهدادن یکی و ببودن بدون ازدستشدن و فرودستکه دستیابی به موقعیت باالدست

قرارگرفتن در جایگاه    با این وجود، چالشرند.  بهر دو برادر دائم در وضعیت نوسان بین این و آن بسر می  کاهدفرو می

  افتند میبه رقابت  یکدیگر ها برای برتری بردهد. آنها هویتی دوگانه مییک از آن ادست و فرودست است که به هرفر
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ویژه لینکلن که این  به  ؛ دهدها شخصیتی دوگانه میکه به آن  روندفرو میهایی  نقش  درو در فرآیند رسیدن به هویت  

رود تا در خیال یک مرد  او هر روز به بازارچه می  گذارد.به نمایش می  یس جمهور متوفی ئروضوح با نقش  دوگانگی را به

ها همان  جمهور است و شبیسئیابد. او روزها ربزرگ نقش بازی کند اما این توهم با تکرار مرگ او هر روز پایان می

دلیل ناتوانی جنسی جدا شده است و در آپارتمان بوت فقط یک جای خواب دارد. لینکلن  هلینکلنی که از همسر خود ب

هاست در وضعیت باالدست  بازی که بوت فاقد آندستی در ورقهر شب با برخورداری از موقعیتی شغلی و نیز چیره

بازی او را در وضعیت  کید بر عدم استعداد بوت در ورقأگیرد، لینکلن با ت ای که بین دو برادر درمیقرار دارد. در مشاجره

کشد. گفتگوی  لینکلن به خودش و ضعف جنسی لینکلن او را به زیر میبرد و بوت با اشاره به عالقه همسر  فرودست می

 دهد. میها در رنجند سوقهایی که از آنبودن به واقعیت تلخ فقدانها را از وادی خیال و وهم بزرگدو برادر هر دوی آن

سازی هویت  دنبال پنهانههای بزرگ باو با سرقت لباس از فروشگاه  ؛هویت برای بوت معنایی متفاوت از لینکلن دارد

خواهد ایماژی  او می  .بیندماهری می  ی بازخود را ورقخیال،  هاست. بوت در وادی  پیشین خود در لوای آن  ۀزدواپس

پارکز حتی در بازی کارت نیز تمایز بین خیال و واقعیت    .برانگیز از خود بسازد و مورد توجه دیگران قرار گیردتحسین

سازد تا نتواند کارت  این بازی کسی است که بتواند نگاه بیننده را از کارت واقعی منحرف  ۀبرندگذارد.  نمایش میرا به

بینی نیست  وابسته است که آنچه که می  فریب نگاه  به  مهارت در این بازی   :گویدگونه که لینکلن میآن  اصلی را ببیند.

نمی که  آنچه  هست و  در   ۀگفتبه  ،دیگرعبارتبه.  (68:  1999پارکز،  )  بینی  پیروزی  در    بازی   این  لینکلن  مهارت  با 

ها و اشاره به ورود  از دوگانگی خیال و واقعیت برای شناخت شخصیت پارکز  رو، آید. ازایندست میهب  بیننده  بندی چشم

    دارد. خیال و واقعیت سرگردان نگه میۀ گیرد و لینکلن و بوت را در میانها به قلمروی نمادین بهره میآن

 : نمایش تئاتری لینکلن د به دیگریاز خو .3

فراگیر است. هنگامی  و لینکلن    ۀ خویشتن دوگان نمایشنامه  بیرونی و درونی در تمام  از گسست خویشتن  که  آگاهی 

بیرونی یا  ن  یشتبه خو  درونی از خویشتن   حرکت   همان رود، او دیگر خودش نیست که اینمیلینکلن در نقش خود فرو

پذیری  پوست و لینکلن سفیدپوست. لینکلن با نقشلینکلن سیاه  :دو لینکلن وجود دارد  صورت،این  . دراست  اجتماعی

ب  ۀعمد نحو  بهآبراهام لینکلن   برای    یادآور برد که  کار میهگفتار، ظاهر و رفتار شخص دیگری را  از ماسک  استفاده 

که با  آورد  بر روی صحنه میفردی    هیئت دادن خود بیرونی است. پارکز لینکلن را به  خود واقعی و نشانکردن  پنهان

با دو ویژگی    . اوبر دو لبه در جهانی موازی در پی تعریف خویش است  دیگریو  خود  برخورداری از هویتی دوگانه یعنی  

خویشتن بیرونی و خویشتن درونی او در نوسان است. در  نگاری که بین  پذیری و واقعیترود: نمایشروی صحنه میبه

براساس ظاهر بیرونی یا لینکلن در نمایش یا لینکلن    ؛ ای وجود داردنقش لینکلن رئیس جمهور، لینکلن دوگانهی  باز

یاز  حیات اجتماعی ن ۀبرای ادام هاشخصیتکند این است که  کید میأواقعی با هویت درونی. اما آنچه که پارکز بر آن ت

 شوند. یید ساحت نمادین میأمورد ترو ناچار به پذیرش هویت جعلی ازاین ؛ دنبه تغییر هویت دار

  ر روشنی ب  ۀجلو  تواندمیص  ا پوست بر این ایده داللت دارد که ظاهر اشخپذیری آبراهام لینکلن توسط یک سیاهنقش 

های خاصی هستند  ها مدلوللباس  : گویدمی جنیفر الرسون  باشد. سطحی هویت    مفهوم  پذیری، ظاهرسازی و انعطاف
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د و براساس تجارب شخصی  ندهها معنا میهمچون یک واژه، یک نام یا یک ماسک و این تماشاچیان هستند که به آن

از آن برای لینکلن سیاه(.  74:  2007)  کنندها تعبیری فردی میخود،  آبراهام لینکلن  نقش  پوست مستلزم  بازی در 

بیرونی و استتاری است که هویت لینکلن در پس آن قرار دارد و به او امکان    ۀ است. ماسک همان الیاستفاده از ماسک  

پوست  را از لینکلن سیاه  گردد و او دهد. این ماسک است که دوگانگی هویت لینکلن را باعث میایفای نقش جدید را می

از طریق  را  خویشتن لینکلن    نفی   ایگونهبه  توان گفت که ماسکرو میکند. ازاینبه لینکلن سفیدپوست تبدیل می

اش  از شخصیت واقعی  سازد. ظاهر لینکلن با ماسک سفید او رارا مخفی می  شود و فردیت واقعی اوپذیری باعث مینقش

مقبول  ه هویت  ئارابرای  دارد تا در نقش دیگری  را وا می  یادآور ماسک اجتماعی است که سیاهان  نیزسازد و  متمایز می

  .شودمیبر تعریف هویت  دستاویزیو شدن دیگری  نمادی از تبدیل به ماسک درواقع،بر چهره داشته باشند.  اجتماعی

دیگر، هستی  عبارتاگو باشند. به  ۀوجودآورندهتوانند بداند که میالکان هویت فرد را وابسته به شناخت دیگران از او می

شود و  شکل تصویر سوررئالیستی از طرف فرد دریافت مین است، تفسیری که بهو چگونگی اگو وابسته به تفسیر دیگرا

(. پارکز تلویحی بر مفاهیم هویت خود و دیگری که در پس اجبار اجتماعی  110:  1388سازد )فتح زاده،  هویت وی را می

خویشتن خوشایند   از ایکردن خویشتن خویش و جلوهناچار به مخفی انسیاهگذارد. گیرد را به نمایش میصورت می

ها را ناچار از تبدیل  زند که آنترتیب، پارکز به نقد ظریفی از نگاه جامعه به سیاهان دست میشوند. بدینمی  اجتماعی

 کند. شدن میبه دیگری

  کند. دیگری بزرگ تقسیم می  گیرد که الکان آن را به دیگری کوچک وبخش بزرگی از هویت سوژه را دیگری دربرمی

ماسک همان دیگری کوچک است  کوچک برخاسته از نظم خیالی و دیگری بزرگ متعلق به نظم نمادین است.  دیگری  

الکان، دیگری کوچک انعکاس یا فرافکنی خود است که براساس آن فرد خود را در قالب شباهت تصویری   ۀگفتکه به

آورد  وجود میهها شخصیت ثانویه را بهماسک تن  (.4:  1989شناسد )سرخوش،  یا در قالب تصویر خود در آینه باز می

بنظر می بکه  در  لینکلن  لینکلنهرسد  است.  با خویشتن  دائم  تقالی  در  آن  آبراهام    که  کارگرفتن  نقش  پذیرفتن  با 

وگویی  تین دوگانگی هویت آگاهی دارد. او در گف ا  از  ؛گذاردمفهوم دوگانگی خویشتن را به نمایش می  وضوحهب لنکلین 

ی  ماسک  (.63:  1999پارکز،  )  بینند و دیگری نامرئی استرا می  مردم آن   که  یک لینکلن مرئی استد:  گویبا بوت می

ها  که پوشیدن لباس  داندما او میادهد  میهویت و خویشتن واقعی او را مورد هجوم قرار    زندکه لینکلن بر صورت می

با پوشیدین   داند که وجود، او میبا این .ماسک استکاله جعلی تمامی یک بازی است و او همان لینکلن زیر  و و ریش 

شده و  نامرئی  لینکلن واقعی نتیجه آن در گیرد که و هویت جدیدی می کردهها هویت شخصی خود را قربانی  آن لباس

 شود.  شخص دیگری ظاهر می

لینکلن  که    استدیگری کوچک    همانآبراهام لینکلن  کند و  پذیری میدیگری بزرگ است که لینکلن را وادار به نقش

در    لینکلن   هرچند که در نقش یک مرد مرده باشد.   ؛هویت جدیدی دست یابد  هتواند بمی  دیگری   با آن پوست  سیاه

آمدن  . بیرونگرددکند و سپس در پایان روز به زندگی بر میهر روز بارها و بارها مرگ را تجربه میهویت جدید خود  

رفتن به  به امید دوباره  کید بر پذیرش نقش دیگری است. او أجمهور و تکرار بازگشت به آن تیسئاز نقش ر  لینکلن
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هویت    حتی همان   رفتن دست  بر ازآشکار    ی تناقض   کند که نقش دیگری را با تکرار همراه می  های متوالی بازارچه و مردن

اما این گسست    کند.گسست و عدم انسجام شخصیتی می  آبراهام لینکلن در نقش دیگری لینکلن را دچار  .است  عاریتی 

  کند اجتماعی بیرون می ۀشود لینکلن را از صحننیز خوانده می نام پدردیگری بزرگ که بهشود که زمانی عمیق تر می

  )آبراهام لینکلن( دادن دیگری  با ازدست  دهد.از دست میجعلی را نیز  شغل    حتی این  و  کند و او به فرودست سقوط می

که دچار گسست شخصیتی و فقدان    او   افتد.به سقوط سردرگمی میلینکلن    ،بودکه نماد قوانین و هنجارهای اجتماعی  

  گردد و برای پرکردن شکاف بین دیگری کوچک و دیگری بزرگ شده است شب هنگام به آپارتمان کوچک بوت برمی

ماترک دستی  کند و با چیرهکه مادر برای بوت گذاشته است بازی می  یابا بوت بر سر ارثیه  و صعود به باالدست شدن

 رساند. با شلیک گلوله او را به قتل می انجامد و بوتبرد اما این برد به باخت زندگی او میرا می او

 دیگری شدن بوت  .4

است که سوژه با تصویر خود در ای  داند و آن لحظهای نشانگر آغاز هویت میآینه  ۀالکان برداشت هویت را در مرحل

تواند یک آینه،  بیند. این میخواهد باشد میو خود را همچون یک کل و همچون آنچه می کند پنداری میآینه همذات

ب یا  دیگراهیک مادر  باش   نطورکلی  اجتماعی  )کالرندر روابط  بوت می173  :1390،د  ترفندهای  (.  فراگیری  با  خواهد 

  شود تا بتواند از این طریقیا دیگری کوچک تبدیل  شدنخواهد به لینکلنیابد. او میکلن دستبازی به مهارت لین کارت

ر  از خود  هویت  یابفقدان  مید.  هایی  هم  سوژه  تمایل  غایت  دیگری  است  سوژه  در  تمایل  علت  دیگری  شود  اگر 

برای    های متوالی روزها و شب  ،بوت(.  95:  1386دیگر، دیگری هم علت و هم غایت تمایل است )احمدزاده،  عبارتبه

چنگ آورد:  باز ماهری را بهکارتهویت    کند تا از این طریق،تقال میشدن  لینکلن  و یا   کسب مهارت در کارت بازی

 شود.  لینکلن برای او علت و نیز غایت تمایل می

ای نمادین با درک  گونهتواند بهپذیرد و میسوژه پس از ورود به ساحت نمادین نظام دال و مدلول را میزعم الکان، به 

چراکه حیات و هویتش  ؛  مفهوم دیگری بر فقدان فائق آید. الکان بر این باور است که سوژه بدون دیگری معنا ندارد

و به یاری نظام دال و مدلول بر رنج غیبت مادر چیره   شده )مادر(گم ۀوابسته به دیگری است. بوت با پذیرش غیاب ابژ

دیگر، لینکلن برای او جایگزین نمادینی برای آن  عبارتکند. بهشده خود میگم  ۀشدن را جایگزین ابژشود و لینکلنمی

توانی از  که بر ناآورد. بوت با مخالفت لینکلن برای همراهی درحالیشده است که میل از آن سر برمیواقعی گم  ۀابژ

برای او از دست رفته است و تالش برای رسیدن به آن    ،واقعی میل   ۀیابد که ابژدرمی  ، حصول میل خویش واقف است

داند که در برابر نیافتنی میکند امری دستبیهوده است. الکان این فقدان را که در ساختار روان نقش مهمی ایفا می

د و هربار  روهای دیگر میباور الکان، میل هر بار ناکام از تحقق واقعی خویش به سوی ابژهکند. بههر دالی مقاومت می

شود  طور همیشگی درگیر میها بهدال  ۀرود و به این ترتیب، در زنجیرسمت ابژه دیگری می ناامید از رسیدن به آن به 

 (.         65: 2002)الکان، 

و    کندتعبیر میکامیابی در زندگی را با کسب همکاری و همیاری لینکلن در بازی کارت  بوت در مرحله خیالی خود،  

با  دارد تا ملتمسانه از لینکلن بخواهد که باهم در بازی کارت مشارکت کرده و  به کسب قدرت او را وا می  اشتیاق   این
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  ۀ شیفت  استعداد خاصی در بازی با کارت همچون لینکلن ندارد اما  بوتبا آنکه    .دست آورندهبندی با دیگران پولی بشرط

  ش تغییر نام  با   خود را هویت    است که شدهه میل خویش وابستهقدری ببازی ماهر است. او بهعنوان کارتیافتن خود به

بنامد. به گفته الکان،  باز  جای بوت ورقهب  را از این پس  خواهد که اومی  از لینکلن  کیدأ که با تطوریبه  ؛کندهمراه می

کند. هنگامی که  خویش تبدیل می  ۀاندیشد خود را به ابژتواند خود را فراچنگ آورد زیرا هرگاه به خود بیسوژه نمی

برخالف    (. بوت109:  1388سوژه خود را با ویژگی خاصی توصیف کند خود را تبدیل به ابژه کرده است )فتح زاده،  

خویشتن شخصی خود که متمایز از خویشتن   لینکلن سعی دارد تا عالوه بر دستیابی به هویتی جعلی چشم خود را بر

رو او نقطه مقابل لینکلن در وقوف بر شخصیت دوگانه خویش است. آنچه که برای بوت  اجتماعی است ببندد که ازاین

عی افراد را نشان  ق ها هویت وابر این باور است که لباس  و   ظاهر و شخصیت بیرونی او در نگاه دیگران است  ، اهمیت دارد

بوت هویت واقعی همان هویت    برای  درواقع،   .ا سرقت لباس در پی رسیدن به آن استب  روست کهازاین  د وندهمی

خواهد دیگران او را براساس آن قضاوت کنند که بدین ترتیب از دیدگاه او هویت فرد در  گونه که میآن  ؛بیرونی است

 داند.  گونه که الکان شناخت از خود را به بازخورد دیگران مرتبط میهمان ابد.یمعنا می ینگاه دیگر

بخش بزرگی از هویتی    ،کند نابود میاستعدادی بوت تصویر دیگری آرزومند او را  ر بیکید لینکلن بأهنگامی که بوت با ت

شدن را تجربه شود و اکنون اوست که فرودستمی. بوت دچار گسست هویتی بردمیکه بوت تمنای آن را داشت ازبین

نفس و رویاهای خود  هبوت که اعتماد ب  شود. روانی می  دچار خأل  ، عنوان دیگری کوچک لینکلن بهدادن  کند. او با ازدست

تصویر و    بیند. او دفاع میناگهان خود را همچون زمان کودکی که مادر او را ترک کرده بود بی  ، را از دست داده است

ز از  و راهی ج  دهد ای از دست میبازی حرفهعنوان کارتبه  جایگاه دیگری را در ساحت خیالی و نیز در ساحت نمادین 

 بیند.   نمی رواو را در جایگاه فرودستی قرار داده است پیشِبردن دیگری که بین

 ساحت خیالیسوژه در فروپاشی  گسست .5

داند. خود که در  ناپذیر خود مییابد و او را بخش جداییالکان، سوژه در برخورد با دیگری هویت خود را می در تئوری 

آید و در اینجاست که تفاوت بین خود و سوژه آغاز  صورت مانعی بر سر راه سوژه درمیهبرد بسر میهب  ایمرحله آینه

گوید اگر سوژه نتواند جایگاه استواری برای  الکان می  . شودمی  هویت سوژه   دهی به عامل شکل  تفاوت   و این   شودمی

ب به دالی تبدیل میدستهخود  نمادیت بدون مدلول است و دچ آورد  از هم  ار هویتی بیشود که در ساحت  ثبات و 

 .شودگسسته می

در  زننده  آسیبزا و  ای دارای اختالل هویت گسسته هستند که بر اثر رویدادهای استرسگونهلینکلن و بوت هر دو به

لینکلن با    . گذاشته استها  ثیر عمیقی بر آنأت  ،در کودکی   پدر و مادر   ویژه، فقدان هب  ؛وجود آمده استها بهکودکی آن

مادر برای    ن فقدا  . از طرف دیگر،اثری از او در زندگی و ذهن خود برجای بگذارد  وخواهد هیچ خاطره  نفرت از پدر نمی

ای بین مادر و  رابطه  ، در مرحله خیالی  صورت حضور او تجلی کرده است. ست هموراه بهوا  که یادگار   بوت در جورابی 

عنوان  بیند. کودک همچنین مادر را بهاو خود را جدا از مادر می  فرزند وجود دارد که در آن با تشکیل اگو در کودک  

گوید همین جدایی  متوجه اوست. الکان می  گیرد که میل مادر کامال  پندارد و توهمی در او شکل میدیگری کوچک می
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شود. سوژه  نمیای جبران که با هیچ ابژهشود درحالیاز مادر باعث نوعی دلهره و فقدان همیشگی در مرحله خیالی می

را جبران کند اما ابژه مطلوب سوژه    های دیگری کوچک است که بتواند این خأل دنبال ابژههبرای جبران این فقدان ب

 (.  6: 1397نیافتنی است )مرادی، همواره دست

افتن  در پی یبین مردم  همراهی با لینکلن برای بازی کارت  با اصرار به  دلیل عدم برخورداری از نقشی اجتماعیهب  بوت

ای  سوژه چندپاره ناخودآگاه فرد بیانگر، های الکانطبق تحلیلچشمگیر است تا او را در کانون توجه قرار دهد.  هویتی

ها را  ت که آناین زبان و نظم نمادین اسو  اند  ها چند پارهکند. هویترا ایجاد می  است که هویتی متکثر و تغییرپذیر

بازی کارت تلویحی    (.35:  1997)  شوند ها همواره تولید و بازتولید میگوید هویتمی  آورد. مانوئل کاستلزوجود میبه

تواند در  خورده است و او از این طریق می با موفقیت اجتماعی او گرهبر اشتیاق بوت بر بیان قدرت مردانگی اوست که 

در آن با   بردن  بوت رویای دستیابی به آرزوهایش را از طریق بازی کارت وا بیرون آید.  لوای هویت جدید خویش از انزو 

انشقاق بین    ، ریزدبا مخالفت لینکلن فرومی  او زای  که دنیای خیالی یا واقعیت توهمهنگامی  . بیندمشارکت لینکلن می

خواهد به دیگر نمی  بازی از دست داده استدوست نزدیک خود را در آخرین ورق  لینکلن که  شود.دو برادر تشدید می

به   انجام دوباره آن مبادرت ورزد. عدم تمایل لینکلن برای همراهی با بوت باعث سرخوردگی او و متعاقب آن منجر

ناچار  ود که بوت را بهشمی  بدل  مدلولی  . دستیابی به مهارت لینکلن در ورق بازی بهشودمی  بوتپرخاشگری و خشونت  

ثمر  بی  بازیورققدرت و موفقیت در    یرولمدهد. تالش بوت برای دسترسی به ق شدن سوق میبه دالی بدون مدلول

هایی که بوت در اشتیاق  شود. اگر از منظر نظریه الکان به این صحنه بنگریم دالتبدیل می نامحتمل به هدفیمانده و 

دال مورد نظر خود که همان    به  تا  گرددبوت ناچار می  ،رود ازایننشونظر او ختم نمی  های مورد سوزد به مدلولآن می

  .دست بزند ،بردن دیگری تحقیرکننده استاز بین

است او    یبه واقعیت   ساحت خیالیفرآیند حرکت از  برای بوت نمود روان زخمی است که نشانگر    شدهواقعیت سرکوب

نظم نمادینی که هویت آبراهام لینکلن را    ۀهمان روز خود از دایر. لینکلن که  دهدمیدر چالش با دنیای جعلی قرار    را

شود. او که تحمل شکست  کارت مواجه میبازی  برای رقابت دراشتیاق بوت به او داده بود به بیرون رانده شده است با 

ها  ارثی که بوت در طی سال ؛شودذاشته است برنده میر برای بوت گبر سر ارثی که ماد  بندیدیگری را ندارد در شرط

. بنا بر دیدگاه پساساختارگرایانه الکان، بوت پس از عبور از سطح  است  به آن دست نزدههرگز    با داشتن مشکالت مالی 

 شود. فقدان می  ریزند و او دچارهای کودکانه او فرو میگذارد و اینجاست که توهمخیالی به ساحت نمادین قدم می

با    برای بوت  بودنبرنده  که پس از برداشتن  طوریبه  ؛مردبودن استساحت نمادین و حصول مفهوم    ۀتجربمصادف 

تو مرد واقعی هستی    دهدحاال بگو مرد کیه و لینکلن پاسخ می  پرسد می  بارها   کند کارت درست که بوت را برنده می

که صورتی ناخودآگاه دارد تعریف سوژه بستگی به عملکرد وی در استفاده  . در نظم نمادین الکان  (96:  1999پارکز،  )

گوید زیرا نماد او را شکل داده است  ول الکان: انسان سخن میق ه(. ب120:  1397های بیانی دارد )نژادمحمد،  از ظرفیت

تعبیر  با کسب پول    آن را  که همواره  است  دادن مردانگیازدست  معنایبرای بوت به  شدن. بازنده(276:  1966)الکان،  

دنیای    ،بندی و پول بوت. لینکلن با بردن شرطرا برای او در پی داردشدن  فرودست  ،رفتن این قدرتازدستکند و  می
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ریزد و  فرو می  او   دنیای خیالی  . شودمعنا میدنیای بوت توخالی و بی  و   بردمیازبین  خیال همراهی با مادر راخیالی او  

عاطفی  مایت  جوراب و پول داخل آن به معنای ح   .سازدبا واقعیت تلخی که همیشه از آن گریزان بود مواجه میاو را  

گویی دنیای خیالی بوت    ،ه کند ررا پا   خواهد آن برای برداشتن پول داخل جوراب می  هنگامی که لینکلن   مادر است و 

به درون    ای جز سقوطنتیجه  رای اوب  ،آن خو گرفته استها با  از دنیای خیالی که سال  آمدنبیرون  :دردرا از هم می

رو تفنگش  کند ازایناو را وادار به خشونت میو  دهد  کار بوت را به ناامیدی ژرفی سوق میاین  .دندار  واقعیتچاله  سیاه

. با کشتن  کندسپس به لینکلن شلیک می  ؛(109:  1999پارکز،  پرسد حاال بگو مرد کیه )با خشم می  دارد ورا برمی

  . ساحت نمادین نداردبا    و دیگر نیازی به رویارویی   بگیردخود را پس  ۀرفتازدستیای  ؤتا ر   آیدلینکلن او درصدد برمی

 ماند.  گریزد و در سلول تاریک خود میاز دنیای نمادین می قتل برادر بزرگ بوت با

دیگری کوچک در مقابل دیگری بزرگ یا    ۀعنوان ابژجود دارد که الکان از آن بهدر ناخودآگاه بوت همان میل مادرانه و

دادن جوراب ترس عبور از ساحت  کند. جوراب مادر برای بوت نماد وجود او است و با ازدستساحت نمادین یاد می

(. حفظ جوراب مادر  19:  1397دهد )مرادی،  خیالی به ساحت نمادین یعنی گذر از پیشا ادیپی به ادیپی به او دست می

بوت تحمل جایگزین کردن ایماژ مادر را با  گرفتن قانون پدر و نظم نمادین الکانی است.  نوعی نادیدهها بهدر طی سال

دادن  کند با ازدستاو خیال می  .ای ندارد تا به اعتماد به نفس از هم شکسته خود صورتی پذیرفتنی بدهدهیچ ابژه

آید. کشتن لینکلن بر گذر بوت از دوره ادیپی و  میردهد و مادر به تصاحب لینکلن دعشق مادر را از دست می ،جوراب

گریزد  کند. بوت با کشتن لینکلن از ساحت نمادین میساحت نمادین و نیز میل او به بازگشت به امر خیالی داللت می

خواهد از طریق توسل به دیگری کوچک به ساحت  بوت میآورد.  دیگری کوچک یعنی عشق گمشده مادر رومی  ۀو به ابژ

ساحت واقعی    حال، بوترود. در آنمیشدن جوراب مادر ازبینشدن با مادر دست یابد اما این اتحاد با پارهخیالی یا یکی

ضیح الکان در  کند. تورود و با مفهوم روان زخم ارتباط پیدا میفراتر از ساحت نمادین و خیالی میکند که  را تجربه می

بوت به تکرار همان شیوه زندگی فرار از    شود. ارتباط با روان زخم آن است که رنج حاصل از روان زخم مدام تکرار می

شدن  تواند به هویتی که از طریق دیگریشود و نمیذهنی می  دهد. او با کشتن لینکلن دچار خألساحت نمادین ادامه می

در مقابل ساحت    او  از  بازی ماهرشدن که قرار بوداو برای ورق  فانتزییابد.  دست  ،بود  رپذی شدن( برای او امکان)لینکلن

تالقی هویت و واقعیت با ساحت واقعی باعث ازهم  شود و  میسوی ساحت واقعی  خود راهی به  ند، واقعی محافظت ک 

 شود. می روانی اوگسیختگی 

 گیرینتیجه

یابد را آغاز گسستگی  صورت فقدان در ذهن کودک نمود میساحت نمادین که بهالکان درک جدایی از مادر و ورود به  

کند. ازآنجاکه فرآیند هویت مبتنی بر گسست است، گسست  روان کودک به دو ساحت خودآگاه و ناخوداگاه تعبیر می

ناشی از نقصان در    کردن خألدارند تا در پی پر  عنوان دو مفهوم بنیادی در روانکاوی همواره سوژه را وامیو فقدان به

شود سوژه را  آید هرگز پر نمیصورت میل و اشتیاق درمیهروان خود باشد. اما از آنجا که این فقدان همیشگی که ب

میلبه  ناچارهب دیگر سوق میسوی  یا سوژههای  اشخاص  قابلیت  و  ابژهدهد. ظرفیت  برای درک  مقابل  ها  در  ای که 



 1401 ر شهریو، 46، شماره 19دوره  453 
442 -454 

بدین معنا که چیزی در ابژه هست که همیشه در برابر درک سوژه از آن مقاومت    ؛رودفراتر میها  هاست همواره از آنآن

همان    ،ماندناپذیر میدرستی در ابژه درکهسوژه در برابر ابژه است و آنچه که ب  ۀکند. مازاد درک سوژه امیال خردشدمی

شدن با دیگری دائم در حال جستجو است اما از  نظر الکان، سوژه برای یکیمیل خود سوژه است. به ۀترین هستدرونی

  .آنجا که این دیگری قابل حصول نیست نتیجه آن عدم تحقق میل در سوژه است

شده او و اشتیاق برای جلوگیری از گسستگی  ای از میل سرکوبشدن شکل دگرگون شدهاشتیاق بوت برای دیگری

ابدی   به دوزخی  لینکلن  با کشتن  لینکلن  مبدل میروانی است که  به  و درمانده  ناتوان  بوت همچوت کودکی  شود. 

ق آید. دیدگاه  ئبرد تا با خیال یکپارچگی بر احساس ناخودآگاه خود فاپناه می  ۀ دهندمثابه پدری پشتیبان و التیامبه

مایل خود از یک  کند و بوت با کشتن لینکلن در انتقال تهای ضمیر ناخوداگاه بوت رسوخ میترین الیهالکانی به ژرف

تواند به هدف خود که یکپارچگی با لینکلن است دست یابد. او با ناکامی به عصیان  ماند و نمیابژه به ابژه دیگر ناکام می

خواهد نقص خود را که همان عدم توانایی در  شود. بوت میآورد اما کشتن لینکلن نیز مرهمی بر درد او نمیمی  رو

تواند  گزین دال دیگر که همان توانایی لینکلن است بکند اما از آنجا که هیچ دالی نمیبازی ماهرانه کارت است جای

ماند. تالش بوت برای یافتن ابژه دیگری کوچک در نهایت با قتل  کار ناکام مینقصی داشته باشد او نیز در اینمدلول بی

بردن  یابند. پناهارچگی روانی دست نمیشود و در پایان لینکلن و بوت هیچکدام به یکپلینکلن با شکست مواجه می

بوت به اسلحه تالشی است برای رهانیدن خود از انشقاق و رهایی از درد و رنج زندگی در کنار دیگری که با او یکی  

برد تا بدین طریق فقدان دیگری را در ذهن خود جبران کند.  ساحت خیالی پناه میناچار بهزده بهشود. بوت هرماننمی

ناپذیر بوت را وادار به استفاده از آن برای  شود که برای حل معضالت چارهپدری می  ۀود تبدیل به نماد جامع اسلحه خ

دادن جوراب مادر از ساحت خیالی خود بیرون آید و با  تواند با قبول از دستکند. بوت نمیدادن به ناامیدی میپایان

 . گزیندو دنیای انزوا و تنهایی را بر میکشتن لینکلن همچنان در دنیای خیال خود باقی بماند 
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