
 
 
1 

 

 

 *شوپنهاور  ترِآبیکیشلوفسکی و  آبیِ
 پیام رضایی

 

 "!است مین ه فقط هست؟ دیگری چیز چه عواطف جز. انگیزم البته که عواطف را بر می"
 (ربه نقل از مونیکا مارکریستف کیشلوفسکی )

 

 "است امور واقعیت بنیان شناخت بی ی هنزد من اراد"
 آرتور شوپنهاور

 
 

به نام ژولی است که همسر و فرزندش را  زنی ی هدربار فیلم. است کیشلوفسکی برانگیز تحسین ی هنخستین فیلم از سه گان آبی

فیلم و تحول  اتفاقات ی زننده رقم دهد، می رخ ژولی برای اتفاق این از پس چه آن. دهد می دست از رانندگی ی هدر یک حادث
 ی هتراژدی و نقش آن در فهم این فیلم بر مبنای فلسف چه در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد، درونی ژولی است. آن

 .است شوپنهاور

 

 :مقدمه

با سه نشانه از جهان مدرن آغاز  ها این فیلم .اند شده ساخته آنها نمادین معانی و فرانسه پرچم رنگ سه مبنای بر گانه سه این
هیدرولیک خودرو آغاز  لوله از نمایی با آبی مثال برای. کنند خود را از وضعیت معاصر کسب می دراماتیک های شوند و ظرفیت می
شناسی به معنای خشنودی از وضعیت، آرامش و رضایت از  از نظر روان شود. آبی از نظر مردم فرانسه سمبل آزادی است، اما می

است. اما کدام آزادی؟ کیشلوفسکی  ی وفاداری و صداقت همچنین سمبلِ الهام، ایثار و صلح است و آبیِ روشن نشانه .آن است
 سیاسی و اجتماعی پیاده کرده، اما این مفهوم در سطح فردی به کل متفاوت غرب این سه مفهوم را در سطحی "معتقد بود:

پذیرش ساخت فیلم بر اساس یک مفهوم خود  عام آزادی تهی ست. کیشلوفسکی با(. فیلم از معنای سیاسی و 1931)مار،"است
 ای، کننده اما وی با اجتناب از طرح آزادی نمادین سیاسی و اجتماعی به شکل خیره دهد را معرض خطر شعار زدگی قرار می

یک معنای عمیق فلسفی روایت فیلم آبی، آزادی در  در. گذارد می نمایش به را اش فلسفی عمیق نگاه و خود سرشار هوش
حد ممکن خودبنیاد  را واسازی می کند. اگر آزادی به طور عام بر مبنای نوعی استقالل و سوژگی تا شود. در حقیقت او آزادی می

که در آن این مفهوم با عبور از سطح عام فهم که در بازنمایی  شود شود، در اینجا طرح دیگری از آزادی پرداخته می فهم می
تحت تاثیر نگاه فلسفی  نگارنده زعم به که فهمی. رسد شده است به فهمی یکسر متفاوت و هراس انگیز می متعدد برساخته

رایی شوپنهاوری کیشلوفسکی به طرز آشکاری آزادی را در ساحت جبرگ شوپنهاور فیلسوف آلمانی شکل گرفته است. در حقیقت

 .کنیم کلیدی او را مرور می مفاهیم و اندازیم می شوپنهاور ی فلسفه بر گذرا نگاهی منظور این به. کشد می به تصویر

                                                           
*
 ارجاع به مقاله:نحوة   

 ، منتشر شده در "شوپنهاور رِت آبیِ کیشلوفسکی و آبی"(؛ 1939م )پیا رضایی،
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 جبرگرایی شوپنهاور

خودی بهی مستقلی است که به صورت خودی جهان است. نزد او طبیعت دارای شخصیت و ارادهنزد شوپنهاور زندگی تجلی اراده
دستانه آنها را ناشی از اراده و شود که انسان خامدهد. این موجب اعمالی میت تاثیر قرار میی انسان را تحجریان دارد و پیوسته اراده

(. به باور 1932)کاپلستون، "ی تمام شرها نزد شوپنهاور بندگی خواست و فرمانبرداری از خواست زندگی استریشه "داند.میل خود می
 گیردکنشی که انجام میبه همین دلیل هر ی موجودات تحت تسلط نیروهایی طبیعی هستند که غایتی جز بقای نسل ندارند. او همه

او بدل به فیلسوفی بدبین گشته  ،نگاهی به جهانچنین  ی. به این ترتیب در سایهی جهان است ن نیاز جهان و ارادهدر راستای برآورد
ی عشق، هرجند هم که متعالی به نظر برسد، یکسر هر مرتبه "برای او  ا در جهان متصور نیست.که وجود چیزی به نام عشق راست 

ی به صورت انکار خواست زندگی یا همان اراده از همین رو اخالق نزد شوپنهاور. (1931)شوپنهاور،"خیزدی جنسی برمیاز غریزه
عالی ترین عمل اخالقی "توان گرفت این است که ای که مینتیجهدر بدو امر شود. گرداندن از زندگی متجلی میجهان و روی

داند و از این رو ی جهان میدها. اما جالب اینجاست که او خودکشی را شکلی از تسلیم شدن به ار"(1931خودکشی است )کاپلستون،
باید صورتی جز گیری میارهاین انکار و کنی زندگی. بنابروار، فرانمودی است از یک خواست نهفتهخودکشی ناسازه "آن را رد می کند.

شود، زیرا جهان آالم و محن را یافتن با واالترین هدف اخالقی میخودکشی مانع دست" (.1931)کاپلستون،"به خود بگیرد خودکشی
هست هایی راهز نظر او پا بسته نیست. اورسد دستندان هم که به نظر میچی او انسان در اندیشه اما (.1931) شوپنهاور،"زنددور می

 کند.نفی ی کور این ارادهتواند که انسان می

از (. 1931منشی و رستگاری)کاپلستون، راه هنر و پارسا اندیشی هنری وبه زعم او به دو شیوه می توان این اراده را نفی کرد: ژرف
یعنی هنگامی که فردی از ی مورد نظر، نفی کند. ابژهی کور جهان یعنی بقای نسل را با توجه به تواند ارادهطریق هنر انسان می

کند اما هنگامی که نقاش از درخت تصویری می کشد این اراده را نفی کرده درخت استفاده می کند اراده جهان را محقق می یسایه
او موسیقی را باالترین  جهتاز همین  است. "گری بی تعلقمشاهده"او زیرا از منظر زیبایی شناسی به درخت توجه کرده است. ،است

مانند دهد. موسیقی میانجی اراده است را نشان نمییافتگی بیهایی را که عینیتای از آن ایدهایده چ. زیرا موسیقی هیداندهنرها می
 .کند را بازنمود می« اراده»یا همان  "شیء در خود"دیگر هنرها سایه طبیعت نیست بلکه 

آن درد ناگفتنی،  "توان دید. یعنی داند. زیرا در تراژدی سرشت راستین زندگی بشر را میرا تراژدی می ترین نوع هنرشوپنهاور عالی
  (.1931)کاپلستون،"ی بشریت، آن پیروزی شر، آن سوری تسخرزن بخت و از پا درافتادن راستان و پاکان راآن مویه

 ار ده باشد. اگر هدف هستیاای دیگر از نفی همان ارتواند ترجمهمی یک راه نیز پارسامنشی و رهبانیت است. امتناع از پذیرش اراده
مان قرار گرفته ه پیش رویچگیرد و با آناوت به خود میفای متهرهچمان بدانیم، نابودن به دست رنج موضوع نابود سازی طبعیت

گوید:  ودا می"ی پاکسازی درد.عصاره شود،یک فرایند پاکسازی عرضه ی یشود. پس زندگی در این حالت به مثابههمرنگ می
شوند و کارهایش ی تردیدهایش زایل مییابد، همهی دل خود را گشاده میترین را مشاهده کند، عقده هرآنکس که واالترین و ژرف

 (.1931)شوپنهاور،"آیدمی چدر نظرش هی
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 ژولی در جهان شوپنهاور
تمامی اراده ی جهان را نفی کند. و با خلق ژولی تالش کرده است تا انسانی خلق کند که به شکل تام  کیشلوفسکیبه نظر می رسد 

 می تواند مسیر برساختن معنای فیلم را روشن کند. ژولیاز این رو واکاوی شخصیت 
اما در نمای   -داشتنیشوهری هنرمند و وفادار و دختری دوست یک زندگی مرفه ، -علی رغم اینکه همه چیز به ظاهر خوب است

امر نمادین اجازه هیچ بازنمایی از میل  شود.چیزی درون او محقق نمی گویی.شود میآغازین حسی از یک تالطم درونی در ژولی القا 
حامل  این امر در ذات خود کشاند.روایت معاصر میاین ریزد که پای تقدیر را به نطفه روایتی را پی میدهد. این انسداد را نمی ژولی
داند. از این رو او دکارتی مدرن به زعم خود از آنجا که توان پرسش و تشکیک دارد خود را دارای آزادی می یست. سوژها کسیوپاراد

از سوی دیگر  کشد. اش را به دوش میگذار رد می کند و خواسته یا ناخواسته بار تمام مسئولیت هستیتقدیر را به عنوان نیرویی تاثیر
 دهند.ی توانایی او رخ میدامنهها و اتفاقات خاصی که بیرون از ، حادثهبیند. تولد و مرگمیهای واضحی از نوعی حضور را نشانهاو 

 گیرند؟یک بافتار معنایی قرار می ی مدرن چگونه دراین دو در اپیستمه زادی چه نسبتی با تقدیر دارد؟آحاال پرسش این است که این 
نمایی که آنتونی را در  این، در کنار .گذاردسکانس آغازین به شکل ظریفی این دوگانگی در رضا و نارضایتی را به نمایش می درژولی 
. این سکون و تنش ظریف شود میدی و حضور تقدیر رهنمون دهد ما را به سمت یک تراژمینشان های باز مشغول بازی دشت

بیند و در این نقطه کردن روغن را میگوید خبر می دهد. در ادامه تماشاگر چکهمی را چنانکه لویناس "وجود دارد"حضور یک 
تماشاگر از بازیگران پیش می افتد. این پیش افتادن نقش مهمی را به تماشاگر واگذار می کند: تایید. گادامر معتقد است همین تایید 

جا ما از همین (1933،واینسهایمر )این لحاظ تماشاگر منفعل نیست.و از  کردن نقش تماشاگر را به عنوان تمام کننده ایجاد می کند

پس  .یدآمان برایشان برنمیشدن یک فاجعه به کسانی هستیم که کاری از دستنیز درگیر یک تراژدی می شویم. ما شاهد نزدیک
 پذیریم و این نخستین و آخرین ماموریت تراژدی است. این حضور خدایان باستان است. می

شوهرش دریافت جانب  از دالیل متعدد بصری در فیلم گنجانده شده است تا بپذیریم که ژولیت مدت هاست عشقی که باید را
 ،ستا ژولیت در جستجوی عبور از یک فضا .رسدحقیقی به نظر میای در زندگی پاتریس معشوقهوجود . این فرض با کرده است نمی

ابه دست نپذیرند. در اینجاست که تقدیر به مثکه نه او و نه مخاطب حق ابراز چنین میلی را  شود میظاهری باعث  یبخشاما رضایت
اند حس عمیقی از رضایت داریم که مردهدر لحظه ای که متوجه می شویم شوهر و دختر ژولی  زند.هم می پنهان تعادل نمادین را بر

ست که خود را نمایانده است. در این میان اما ژولی ا اند و این تراژدیشدهآنها بازیچه تقدیر خود هیچ کدام مسئول این امر نیستند. 
تقدیر می تواند خود را محق نیز  یکه نه تنها بی تقصیر است بلکه به عنوان یک بازیچه شود میازاد آ. او در نقطه ای شود میآزاد 
 بداند.

گویی او از ی جهان است. ارادهت. اینک او نیز تنها تماشاگر سنخستین نمای بعد از تصادف اکستریم کلوزآپی از چشم های ژولی
تنها  ،آیدکه واقعیت بیرونی یعنی پزشکی که به سمت او میکند، در حالیشم او تمام پرده را پر میچجهان گسسته است. در این نما 

شود فرو شم بازنموده میچواقعیت تا حد شبحی که درون  "یابد. گوییهای او بازتاب میشمچبه صورت تصویری بازتاب یافته در 
ژیژک معتقد است که این نما را می توان (.  این نما اهمیتی کلیدی در فرایند خلق معنای فیلم دارد. 1931)ژیژک،"کاهیده شده است

 دانست: "شب جهان  "یی معروف هگل دربارهتجسم گفته
ها، تصاویر ناپذیر از بازنماییوفور پایان-یز را در بساطت خود جای داده استچتوخالی، که همه  چآدمی همین شب است، این هی "

یزهایی که حضور ندارند. این شب، این درون طبیعت، که این جادر هیئت چیک به او تعلق ندارند یا  چیزهایی که هیچشمار از بی
جا یک پرهیب سفید زند و انکان جوانه میچکه در آن این جا سری خون شود، شبی سراسری است،گون پدیدار میهای شبحبازنمایی

شم انسان، به درون شب که چشود. وقتی آدمی به درون گونه ناپدید میوحشتناک دیگر ناگهان اینجا در روبروی آن، و درست همین
 (. 1931)ژیژک،"بیندکند، این شب را یکنظر میشود نگاه میهولناک می
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ون بازنمایی مرگ نمادین او در نظر گرفت و نه مرگ واقعی او. در چشم را می توان همچگذارد. این نمای نزدیک از وا میاو جهان را 
زای او با امر واقعی پیوندهای نمادین را می گسلد رویارویی ناضروری یا آسیب شوند.ینش معلق میدحقیقت پیوندهای او با محیط نما

 (.1931کند)ژیژک،می و او را مستعد ازادی رادیکال
او برای  واهی گیرد. این نخستین تالشمیتصمیم به خودکشی دخترش مرده است  شود میژولی هنگامی که متوجه پس از این نما 

آور.  ست برای نفی این روند رنج ینفی اراده جهان است. هنگامی که زیستن تنها تن سپردن به درد و رنج است عصیان علیه بقا تالش
 نفی اراده است. نان که گفته شد این فهمی اشتباه ازچاما 

هایش تابوت دخترش را نوازش انگشتیع جنازه تنها با یاز این به بعد ژولیت مسیری را به سمت رهایی طی می کند. او در مراسم تش
های لحظه به لحظه از ابژهبرد. گویی او میمی کند. نماهای اکستریم کلوزآپ در این سکانس ما را هر چه بیشتر به درون ژولی 

به حسابی که به نام ژولی و د که همه چیز را بفروشد هخوااز وکیلش می گردد وگیرد. او به خانه بر میمیجهان فاصله بیشتری 
ضمن  زند.شویم یک هدیه است صدمه میرود و با خشم به چهلچراغ آبی که بعدها متوجه میمینیست واریز کند. ژولی به اتاق آبی 

این سمفونی که به شکلی نمادین سمفونی صلحی برای اروپاست در  برد.های قطعه ناتمامی را نیز از بین میاینکه ژولی دست نوشته
 کند.میو آرامش عمل  آزادیفیلم نیز همچون داللت یک 

به شکل غضبناکی می جود و ان را به بیرون تف  ه است،ژولی در یک شب بارانی آبنبات آبی رنگی را که برای دخترش خریده بود
ژولی به الیویر  دارد.میترک برو  شود میدانست که تف  یمی کند. در خوانش نمادین می توان آبی این آبنبات را به مثابه وفاداری

نی بدون آرمش و آزادی تجربه . این همخوابگی بدون هیچ نور آبی یعشود میو با او همخوابه  . الیویر به خانه او می آیدزندمیزنگ 
به زودی ازم خسته میشی چون  "گوید: او صبح روز بعد با بی رحمی الیویر را ترک می کند و به شکل ناخوشایندی به او می .شود می

 ."کنم کنم و عرق میمیهای دیگه سرفه زنمنم مثل 
ای که با فهم و ای کور ما را به سمتی پیش می راند. ارادهاراده یر فهم این واقعیت است که هموارهزاین بدبینی به عشق نتیجه ناگ

ست که ما را در مقام ینینمادین و معتعلق به جهان در اینجا پذیرش نقش ها و رفتارهای درک آن تعلق به جهان رنگ می بازد. 
اما این امری ساده  ست.ا پرداختن بهایی سهمگین برای این آزادی یکند. از این رو شاید بتوان گفت ژولی در آستانهانسان تعریف می

سطح دیواری  کند. او دستش را با ساییدن رویمینیست. پس از جداشدن از الیویر ژولیت به شکلی مازوخیستی خود را مجازات 
 ر پیش فرض این نوشتار راند. اما اگکی واضحی نیست که او دقیقن چرا این کار را مینشانه کند.خشن به شدت مجروح می

 ی جهان تصویر کرده است.ا برای تسلیم شدن در مقابل ارادهکارگردان این مجازات رشوپنهاری بودن دیدگاه کلی فیلم بپذیریم 
-کافهمی رود که پاتوق اوست. زیرا ای کافهو تالش می کند تا از همه چیز دور شود. به کند اجاره میای خانهس از این اتفاق ژولی پ

دامه او به شکلی اتفاقی شاهد اتفاقاتی در زندگی دختری ست که در ساختمان محل سکونت او زندگی ادر داند. می را چی سلیقه او
اند امضا کند. ژولی یکی از همسایه ها از او می خواهد تا استشهادی را که برای بیرون کردن دختر فاحشه از ساختمان نوشته کند.می

اتفاق نقشی بنیادین در نمادپردازی  ن. ایشود میر باز می زند و دختر جوان اولین دوست ژولی در آن ساختمان از امضا کردن س
 کی دارد که به ان پرداخته خواهد شد.سکیشلوف

ی وسیلهدار که به رود . اما زخم روی صورت بنگاه. او برای تعویض خانه به بنگاه میشود میها در خانه اش ژولی متوجه وجود موش
 همسایه استفاده کند. یاو تصمیم می گیرد برای کشتن موش ها از گربه کند.ای را به ذهن او متبادر میبه او ایجاد شده است ایدهرگ

ست. اصل بقا در جهان طبیعت و به ویژه در فقدان اترین مفصل فیلم برای آغاز یک تغییر در ژولی مهماین بخش از فیلم  من به زعم
ازاد وجوه گذارد که همانا معناست. در این مامری طبیعی و به هنجار است. در عین حال تماشای آن مازادی انسانی به جا میذهنیت 

دهد ی جهان در یک امر طبیعی که غریزه را سامان میهنشینند. ارادی حقیقتی عریان میهای او به نظارهمعنابخش انسانی و ارزش
 .شود میمتوجه ظرفیت هایش برای نفی و انکار  و فرد ناگهان شود میمتجلی 
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تا وقتی در حال نامناسبی از  شود میها دختر جوان برای تمیز کردن به خانه ژولی می رود و همین امر سبب پس از کشته شدن موش
الیویر را از قاب تلویزیون ست که ژولی در فاحشه خانه پذیرد.درخواست او را باو می خواهد تا برای دیدنش به فاحشه خانه برود ژولی 

مدرک خیانت پاتریس  بیند.اش را هم میمعشوقه های پاتریسو وعکسناتمام را تمام کند و همچنین  یمی بیند که قصد دارد قطعه
 ای قابل تامل است.شود و این نکتهخانه رو میدر فاحشه

 و تنهایی و در جمع بودن ،وفاداری و خیانت ،زندگی و نظیر مرگهایی گیرد. تقابلاساس درام فیلم همواره بر اساس تقابل شکل می
ترین کند که با یکی از بنیادیست که تصمیم فرد را بدل به امری میی کلیها تجسم آن ارادهگناهی. ویژگی این تقابلبیگناه و 

تا  لی کند.جی شخصی را متمیم بگیرد و ارادهخورد. ژولی همواره باید تصی جهان پیوند میمعانی زیستی او یعنی آزادی و نفی اراده
مد و آست که تراژدی برایش رقم زده بود. دومینویی که با حادثه تصادف به حرکت در ا اینجا او هنوز در پی واکنش نسبت به موقعیتی

فقدان آزادی به یک فقدان آزادی  دهد. به عبارت دیگر او از یکمی آزادی ژولی را معنا بخشید پی در پی او را در بزنگاه انتخاب قرار
هایی که  های مهم قرار داده است. انتخابست که او را در مقام انتخابامواجه شده  یا ژولی با آزادیکرده است.  کاندیگر نقل م

 آزادی هستند. معنای دیگریکننده  عیان
باردار است. حاال او باید تصمیم بگیرد که آیا از او رود و می فهمد که او از شوهرش میبه سراغ معشوق شوهرش  ژولیدر ادامه فیلم 

که پاتریس  است شود که چند سالمتوجه میکم کمتری به نظر می رسد.و فرزندش متنفر باشد یا آنها را ببخشد. تنفر تصمیم طبیعی
 شود.وفق نمیگه داشتن نفسش زیر آب خودکشی کند که مکند تا با نمیاش ارتباط داشته است. او تالش با معشوقه

این برساند. در ابتدای کند تا قطعه ناتمام را به انجام و به او کمک می شود میتر نزدیک الیویر ارتباط ژولی بااز این به بعد است که 
 گذر از بودن بهاین همان  سازد.می پاتریس شوهر آهنگسازش ست که قطعات را برایژولی که اینشویم ه میشایع اینفیلم متوجه 

تنها با نفی هایی آن را نفی کنیم. توانیم از راهی کور میی رغم ناتوانی دربرابر این ارادههمانجا که ما عل شوپنهاور است. برای شدن
ای که سرارش رنج است، احساس  برسد و از زندگی« شدگی»نجات پیدا کند و به « بودگی»تواند از  ی جهان است که بشر می اراده

 .لذت کند
تر از این کند. مهمی جهان هستند جدا میتسلیم ارادهیقی توسط ژولیت از دیدگاه شوپنهاور پیشاپیش او را از انبوه کسانی که هنر موس

ی  کننده ن نفیبه انسااو را ژولیت گونه به  با بخشیدن شمایلی مسیح رسد کیشلوفسکی خواسته نظر می به .ستحضور نمادین ژولی
اش را به او  شود بلکه خانه تر کند. از نظر کیشلوفسکی ژولی نه تنها از دوست دختر شوهرش متنفر نمی هاور نزدیکی جهان شوپن اراده
داشتن، کسانی که او را به  . این بازنمایی همان بخشش مسیح است که در عوض تنفراش را در آنجا بزرگ کند بخشد تا بچهمی

ه مسیح نظر داشته نماید که کارگردان در پرداخت شخصیت ژولی بتر میمعقولاهدی که این ادعا را ش بخشد.اند میصلیب کشیده
دختر جوان فاحشه است. این رابطه میان ژولی و دختر طبقه پایین و نوع آشنایی شان ) امتناع ژولی از امضا کردن  او با یاست رابطه

الگوی مسیح خلق شده است. دختر جوان به نوعی نماد مریم مجدلیه است و  برای اخراج دختر از ساختمان ( در راستای بازسازی
 .(1932)اشترانی،شود می نخستین حواری ژولیت

نشی داند. در همین راستا او معتقد است مفهوم دوستی نیز بیمیاجتناب ناپذیر  را شوپنهاور به دلیل ذات رقابتی هستی آزار دیگری
ای زیست آسوده کند تا برمیانتخاب  شود. فرد دیگردوست این فضیلت راتوجه به خود اتخاذ میمتافیزیکی ست که در نهایت برای 

رساند شهودگونه فرد را به نتیجه می به شکل اش کاری کرده باشد. اما در هر حال دیگر دوستی مفید است زیرادر جهان متافیزیکی
د شود که تنها من وجود دارم اما هر دیگریی نیز همین من است. تا این درک ایجا شود می. همدلی سبب که فردیت یک توهم است

. این گذری از فضیلت به رهبانیت است. نوعی امتناع از شودقدیس متولد می گردد،عام میاین یکسان انگاری خود با دیگران وقتی 
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به رهبانیت است که در مواجهه همین گذر از فضیلت  کنش حتی کنش اخالقی. زیرا در فهم بدبینانه قدیسی هر چیزی بیهوده است.
 شود. مسیح با مریم مجدلیه متجلی می

بخشد که زیرا ژولی کسانی را می شود.در همین نقطه به زعم من پروژه تبدیل ژولیت به فرد رهبانی شوپنهاور دچار نقص می
 . اندتاوان خود را پس دادهپیشاپیش 

یقی و بخشش به آزادی و آرامش در اینجا ژولی با موسدر نماهای پایانی شاهد عشقبازی ژولی و الیویر در نور آبی رنگ هستیم. 
به این ترتیب  او با جهان آشتی کرده است. کند.میپذیرد و بر آن گریه میست که ژولی تقدیرش را ااین اولین باری  ه است.رسید

 (.1931)ژیژک،"ی ایجاد شرایطی برای سوگواری استکه دربارهسوگواری نیست بلی آبی فیلمی درباره"

ای که با خیال خود است. آن چشم جهان دیگر بازنمای سوژه "ترین شکلپردازی در نابخیال"نمای پایانی تصویری تمام عیار از 
ای است که سوژه از طریق آن واقعیت را به دست ختهپردازی برسانیست. بلکه اکنون مکان خیال ،شودرویارو می ی خودتکه شدهتکه
گیرد و اشک سازد. تروما پایان میواقعیت را برمی ،پردازی محروم شده بود حاال از طریق خیالژولی که پس از تصادف خیال آورد.می

 .شود میجاری 

 

 نتیجه گیری

ست اما همواره بخشی از جهان از ان در حرکت است. او خواهان آزادی آنفی  و ی جهانالصه ژولی در حد فاصل میان ارادهبه طور خ
به پذیرش تن دهد و با بخشیدن و نفی سلسله شود دهد. ناگزیر او متمایل میاو را در موقعیت انفعال قرار می گریزد ومیاو  یچنبره

نظر می رسد باز هم در نقطه پایان او در رسیدن به ی جهان آزادی خویش را به دست بیاورد. هرچند به دهامراتب تنزاع بقا در ار
یک واقعه )مرگ  گر اش بدل به نظارهخواستهژولی در مواجهه با  رهبانیت ناکام است و بخشی از کار او را تقدیر تقبل کرده است.

انبوهی از تصمیمات سهمگین است رود. اما فراسوی این آزادی آ میزادی را به ارمغان آشود. این تراژدی برای او شوهر و دخترش( می
کنش. یابد. نوعی ضدمی کنش الجرم او آزادی را در پذیرش و امتناع کند.ی او تحمیل میهاه سنگین تحمل ناپذیری را بر شانهک

به  ،یعنی ماگیرد اما از دید تماشاگران تراژدی در آستانه نوعی رستگاری قرار می دکارتی یاگرچه بر نظر می رسد او با عبور از سوژه
 اور میهپننان که خود شوچ ری تنها شکلی از سوبژکتیویته است.مانیم که این رستگاب با درد فهم این واقعیت تنها میعنوان مخاط

هم متافیزیکی نآن. تنها یک آزادی وجود دارد و آآزادی اخالقی را باید بیرون از طبیعت جستجو کرد نه جایی در درون  "گوید 
زاد نیستند، شخصیت منحصر به فرد انسان را باید عمل آزاد تلقی آکه اعمال ما به هیچ وجه بنابراین درحالی (.1932ر،)شوپنهاو"است
در حد  ی کردار خویش است.های تعیین کنندهی ناآگاهی از علتمعتقد بود احساس آزادی یا باور داشتن به آن نتیجهنوزا ی. اسپکرد

این است که باید از  آبیبه زعم ژیژک درس نهایی دهد. ست که همچنان نوید آرامش میاین روایت غیر واقعی و ما جهانی فاصل
(. بی تردید این مسیری آغشته به اندوه خواهد بود. اندوهی به مثابه داالن. بی سبب 1931نقطه صفر شب جهان بگذریم)ژیژک،

گویی تقدیر همواره ما را در بر گرفته است. و شاید هر تراژدی  (.1931)مارر، خواندمیرا شاهکاری در اندوه  آبی مونیکا ماررنیست که 
 تواند امید بخش باشد.میاین  ایم.ی وقایعش را بر عهده گرفتهی معاصر پیامد همهد برای پس دادن جهانی که در دورهفرصتی باش
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