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نگارش :فرهاد معمار صادقی و مهدی اسکندری
این نوشته حاوی اطالعاتی است که بخشهایی از فیلم را فاش میکند.
در صورتی که این فیلم را ندیدهاید ،خواندن این متن توصیه نمیشود.
ای زبان هم آتش و هم خرمنی
چند این آتش درین خرمن زنی
در نهان جان از تو افعان میکند
گرچه هرچه گوییش آن میکند
ای زبان هم گنج بیپایان تویی
ای زبان هم رنج بیدرمان تویی
ـق پادشــاه « نــه از ایــن جهــت کــه پادشــاهی نطقــی
پــس از پایــان فیلــم تــازه میتــوان فهمیــد کــه چقــدر نــام ایــن فیلــم برازنــده آن اســت « ،نطـ ِ
را خواهــد خوانــد و از پــس تکلیفــی ســترگ بــرای خــودش بــر میآیــد ،بلکــه از جایــگاه زبــان ،ســخن و ســخنوری در زندگــی آدمــی .ارســطو
قرنهــا قبــل انســان را بــه ایــن صــورت تعریــف میکنــد « :انســان ،حیوانــی اســت ناطــق» .فــارغ از درســت یــا غلــط بــودن ایــن جملــه ،او تنهــا
تمایــز بیــن آدمــی و حیــوان را قــوه ناطقــه او ،کالم ،گفتــار و در کل زبــان میدانــد .و در صورتــی کــه چنیــن تعریفــی را بــا ایــن فیلــم ترکیــب
کنیــم ،متوجــه اوج مســخرگی موقعیتــی کــه برتــی در آن گرفتــار اســت و فشــاری کــه او تحمــل میکنــد خواهیــم شــد.
بــرای بهتــر مشــخص شــدن ایــن موقعیــت کافــی اســت ،بــه ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه قبــل از جنــگ جهانــی اول تقریبــا  %75کل
خشــکیهای دنیــا در اختیــار ســه کشــور شــوروی ،فرانســه و انگلســتان قــرار داشــت و برتــی میــزاثدار ایــن تــاج و تخــت اســت در حالیکــه بــا
تعریــف ارســطو ،شــاید انســانیتش هــم زیــر ســئوال باشــد .اگرچــه کــه مــا بــه عنــوان بیننــدگان ایــن فیلــم چنیــن مدعایــی را قبــول نداریــم
ـود برتــی چنیــن مطلبــی را خیلــی خــوب
کــه انسـ
ـانیت انســان فقــط در گــرو زبــان و ســخنوری اوســت ،ولــی متاســفانه نکتــه اینجاســت کــه خـ ِ
ِ
قبــول کــرده و اصــا در مــورد آن تردیــد نــدارد.
ِبرتــی تمــام و کمــال در ذهــن خودگیــر افتــاده اســت و ایــن کشــاکش درونــی او در سراســر فیلــم بــه نحــو احســن بــه تصویــر کشــیده شــده
اســت .ایــن تصویــر ســازی زمانــی بــه کمــال میرســد کــه برتــی در مقابــل لیونــل قــرار میگیــرد .لیونــل از ابتــدا تــا انتهــای فیلــم شــخصیتی
یکپارچــه و ثابــت از خــود نشــان میدهــد کــه دقیقــا نقطــه مقابــل مراجعــش برتــی اســت .او برایــش اصــا مهــم نیســت کــه دکتــر نیســت
و بــه صــورت تجربــی کار خــود را یــاد گرفتــه ،برایــش اصــا مهــم نیســت کــه منشــی نــدارد ،برایــش اصــا مهــم نیســت کــه پارچــه مبــل محــل
کارش پــاره اســت و مراجعــش پادشــاه بریتانیــای کبیــر اســت ،و در نهایــت اصــا برایــش نــه تنهــا مهــم نیســت کــه فقیــر اســت ،بلکــه بــا نقــل
ـی
قولــی از شکســپیر میگویــد « :هــر کــس ،فقیــر و قانــع باشــد ،ثروتمنــد اســت ».او بــه تفــاوت بچههایــش احتــرام میگــذارد و آنچــه در زندگـ ِ
او بــه بیشــترین شــکل ممکــن مشــهود اســت پذیرشــی بــی قیــد و شــرط اســت نســبت بــه آنچــه کــه دارد ،آنچــه آرزوی داشــتنش را دارد (بــازی
کــردن تئاتــر) و آنچــه قبــا داشــته اســت .او مــرد اصــول اســت و حتــی در مقابــل پادشــاه هــم از اصــول خــود کوتــاه نمیآیــد ،چــرا کــه معنــای
زندگــی کــردن را بــه نیکــی میدانــد و آن را بــه معنــای واقعــی کلمــه زندگــی میکنــد.
ـش بیرونــی قابــل قبولــی نــدارد .او علیرغــم اینکــه بــر
امــا در مقابــل ،برتــی مــردی اســت کــه سراســر در سـ ِـر خــود زندگــی میکنــد و هیــچ کنـ ِ

1

بررسی روانشناختی فیلم نطق پادشاه

Psychological Review of TheKings SpeechMovie

نگارش از فرهاد معمار صادقی و مهدی اسکندری

کاری از موسسه انتخاب بهتر

اســاس خانــدان و رتبــه سیاســی خــود را باالتــر از دیگــران میدانــد ،ولــی در ذهنــش خــود را انســانی ناقابــل و بیلیاقــت میدانــد .در زندگــی
برتــی هیــچ پذیرشــی وجــود نــدارد ،نــه از طــرف خــودش نســبت بــه خــودش ،و نــه از طــرف دیگــران نســبت بــه او و نــه در روابطــی کــه او شــاهد
آنهاســت .آری در کاخ باکینگهــام گویــی هیــچ جــای بــرای پذیــرش وجــود نــدارد ،نــه تنهــا بــرای برتــی ،کــه بــرای دیویــد هــم همینطــور اســت کــه در
نهایــت او را بــه اســتعفا از مقــام پادشــاهی میکشــاند .در ایــن کاخ ،تمامــی القــاب و مــال و ثــروت و مکنــت و شــکوه ،گویــی غــل و زنجیــری
ـت برتــی خــود را نشــان میدهــد.
اســت کــه در لکنـ ِ
جالــب اینجاســت کــه بــر طبــق تاریــخ ،بریتانیــا ،دوران جنــگ جهانــی دوم را بــا پادشــاه و نخس ـتوزیری (چرچیــل) طــی میکنــد ،کــه هــر دو
مشــکل لکنــت زبــان دارنــد و ایــن تضــاد تاریخــی وقتــی خــود را بیشــتر عیــان میســازد ،کــه در آنســوی جنــگ یکــی از تاثیرگذارتریــن ســخنرانان
ـت آلمــان ،خــاک اروپــا را بــه توبــره کشــید و تقریبــا کل
تاریــخ ،یعنــی آدولــف هیتلــر قــرار دارد کــه فقــط بــا قــدرت کالم و تکیــه بــر ملیگرایــی ملـ ِ
ـت اروپــا را بــه یــوغ بردگــی خــود در آورد.
ملـ ِ
داســتان فیلــم بســیار سرراســت اســت و مشــخص ،فیلــم بــا یــک بلندگــو شــروع میشــود و بــا یــک بلندگــو بــه پایــان میرســد ،امــا تمــام
هنــر فیلــم ایــن اســت کــه مــا را در درامــی تاثیرگــذار پــا بــه پــای یکــی از شــخصیتهای مهــم تاریــخ معاصــرِ بریتانیــا بــه پیــش میبــرد و
ـدن او را بــه تصویــر میکشــد .آری ایــن فیلــم را میتــوان تصویــری از چگونگــی تحــول مــردی در نظــر گرفــت کــه از انســانی ترســو،
چگونگــی شـ ِ
خجــول ،عصبانــی ،منفعــل و بــی صــدا ،بــه صدایــی بــرای اتحــاد یــک ملــت تبدیــل میشــود و در ایــن مســیر از هیــچ ابــزار خاصــی ،مگــر زبــان
بهــره نمیبــرد.
در انتهــای فیلــم زمانــی کــه پادشــاه بــرای انجــام ســخنرانی نهایــی خــود قــدم بــر مـیدارد ،چرچیــل بــه زیبایــی بــا او همــراه میشــود و میگویــد
ـس آن بــر آمــدم و گویــی کارگــردان هــم بــه مــا میگویــد ایــن دفعــه هــم علیرغــم تمامــی فــراز و
مــن هــم چنیــن مشــکلی داشــتم و از پـ ِ
ـیر شــدن اســت،
فرودهــا ،پادشــاه در همــان مســیری قــدم میگــذارد کــه ســالها قبــل چرچیــل در آن مســیر قــدم گذاشــت .ایــن مســیر ،مسـ ِ
ـیر تبدیــل شــدن بــه انســانی کــه میخواهــد یــک ملــت را رهبــری کنــد ،مســیر تبدیــل شــدن بــه انســانی کــه میخواهــد زندگــی کنــد،
مسـ ِ
ـدن بــه آنچــه کــه واقعــا مهــم اســت ،مســیر تبدیــل شــدن بــه
مســیر پذیرفتــن ناتوانیهــا و اســتفاده از همیــن پذیــرش بــرای رســیدن و شـ ِ
انســانی کــه میخواهــد صدایــی داشــته باشــد و زبانــی بــرای ملتــی باشــد .مســیر اســتفاده از زبــان نــه بــر علیــه خــود ،کــه بــه عنــوان ابــزاری
بــرای هدفــی واالتــر ،بــرای شــدن.

بررسی فیلم از منظر تئوری انتخاب
در کل فیلــم بــا دو خواســته مواجــه هســتیم ،خواســتهای کــه برتــی از زندگــی خــود دارد کــه داشــتن زندگــی آرام و بیدردســر در کنــار و همســر
و دو دختــر خــود اســت ،و خواســته دوم ،خواســتهای اســت مربــوط بــه آنچــه خانــدان ســلطنتی ،و نقشــی کــه او بــه عنــوان وارث تــاج و تخــت
از او دارد کــه علیرغــم میــل باطنــی او ،بایــد بتوانــد آن را اجــرا کنــد .از همــان ابتــدای فیلــم کفههــای تــرازوی خواســته و داشــتهی برتــی کامــا
مشــخص و مشــهود اســت ،از طرفــی خواســته او ،ســربلندی خانــدان ،و اجــرای نطقــی زیبــا و گیــرا در رابطــه بــا متنــی اســت کــه پــدرش از او
ـان متــن را بــه صورتــی ســاده و روان
خواســته آن را بــه نیابــت از او اجــرا کنــد ،ولــی داشــتهی او ایــن اســت کــه لکنــت زبــان نــه تنهــا بــه او اجــازه بیـ ِ
نمیدهــد ،بلکــه بــه شــکلی زشــت و زننــده در بیــان تکتــک کلمــات عاجــز و درمانــده میشــود.
مقایســه بیــن ایــن صحنــه بــا صحنـهی پایانــی فیلــم و اجــرای موفــق نطقــی بــه مراتــب مهمتــر نشــان میدهــد کــه چگونــه کفههــای تــرازوی
برتــی متعادلتــر شــده و فاصلــه بیــن خواســته و داشــتهی او تــا حــدود بســیار زیــادی کاهــش پیــدا میکنــد.
البتــه در ایــن بیــن بنــا بــه ماهیــت داســتانگونهی فیلــم خواســتههای متفاوتــی را میتــوان از برتــی مشــاهده کــرد ،کــه برخــی از آنهــا روان
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و ســلیس صحبــت کــردن ،پادشــاهی خــوب بــودن ،کســی را بــرای درد و دل داشــتن و  ...هســتند .ولــی بــا توجــه بــه نــام فیلــم و موضــوع
اصلــی داســتان هیــچ کــدام از ایــن خواســتهها چنــدان رنــگ و بــوی خاصــی بــه خــود نمیگیرنــد و چگونــه دســتیابی بــه همیــن خواســته
مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
در ایــن بیــن آنچــه نقــش کلیــدی را در برابرســازی ایــن دو کفــه بــازی میکنــد ،تغییــر ادراک بســیار مشــهود برتــی از ابتــدای فیلــم تــا انتهــای
فیلــم اســت .اساســا برداشــت برتــی از خــود در اولیــن برخــوردش بــا لیونــل بــه ایــن صــورت اســت کــه او لکنــت دارد و نمیتوانــد متــن
مشــهورترین اثــر ادبیــات داســتانی بریتانیــا یعنــی هملــت را بخوانــد و هیــچ درمانــی کارســاز و نیســت و او بــا ایــن مشــکل بــه دنیــا آمــده و
ش کلــی او را نســبت بــه
بــا همیــن مشــکل از دنیــا خواهــد رفــت .امــا از همــان اولیــن لحظــات برخــورد او بــا لیونــل ،او ســعی میکنــد دان ـ 
لکنــت بــا ایــن جملــه کــه « :هیــچ انســانی بــا لکنــت بــه دنیــا نمیآیــد» تغییــر دهــد .ایــن تغییــر ادراک در فیلــم بارهــا دیــده میشــود کــه
مهمتریــن آنهــا شــاید جایــی اســت کــه رابطــه برتــی و لیونــل بــه شــکل جــدی مــورد تهدیــد قــرار میگیــرد و تــا بعــد از پادشــاهی برتــی ،رابطــه
ـس ایــن مهــم برآمــدن در او
بیــن ایــن دو از بیــن م ـیرود کــه تغییــر اساســی در دنیــای ادراکــی برتــی مبنــی بــر پادشــاه بــودن و امــکان از پـ ِ
شــکل میگیــرد .در ایــن ســکانس( ،قــدم زدن برتــی و لیونــل در خیابــان) برتــی ظاهــرا در دفــاع از حــق بــرادر و رعایــت قانــون و عــدم تمایــل
بــه خیانــت علیــه پادشــاه (دیویــد) بــا خواســتههای لیونــل مخالفــت میکنــد و حتــی حاضــر نیســت بــه حرفهــای او گــوش دهــد ،ولــی
واقعیــت فراتــر از ایــن حرفهاســت چــرا کــه برتــی بــه علــت لکنــت زبانــش خــودش را شایســه ایــن مقــام ندانســته و از تــرس ایــن مقــام
اســت کــه بــا حرفهــای لیونــل مخالفــت میکنــد ،و جالــب اینجاســت کــه بعدهــا او ایــن مقــام را میپذیــرد و بــرای آنکــه بتوانــد از درون هــم
شــبیه پادشــاهی شــود کــه همیشــه انتظــار آن را داشــته ،کارکــردن بــا لیونــل را از ســر میگیــرد ،نکتــه مهــم در ایــن قســمت (بــاز از ســرگیری
آموزشــهای برتــی) ایــن اســت کــه آنچــه از ایــن بــه بعــد از برتــی میبینیــم ،فــردی اســت بــا ادراکــی کامــا متفــاوت نســبت بــه آنچــه در دو ســوم
اول فیلــم ازو میبینیــم .از ایــن بــه بعــد برتــی پادشــاهی اســت کــه خــودش را پادشــاه میبینــد ولــی بایــد توانمندیهــای را نیــز بــه دســت
آورد ولــی ایــن ادراک تــا قبــل از ایــن ،بــه صــورت فرزنــد پادشــهای بــود کــه اصــا خــود را پادشــاه کــه هیــچ ،بلکــه فــردی معرفــی میکــرد کــه
میگفــت مــن لکنــت هســتم.
البتــه آنچــه توجــه بــه آن بســیار مهــم اســت ایــن اســت کــه تنهــا تغییــر ادراک مســبب موفقیــت او در تکلیــف پیــش رویــش نیســت ،بلکــه
تغییــر رفتــار را میتــوان رکــن اصلــی ایــن موفقیــت نــام بــرد .برتــی کــه تــا قبــل از مراجعــه بــه لیونــل ،رفتارهــای غیــر موثــری بــرای رســیدن بــه
خواســتهاش اســتفاده میکــرد (بــا راهنمایــی درمانگــران) از تیلــه در دهــان گذاشــتن گرفتــه تــا ســیگار کشــیدن بــرای آرامــش گلــو ،از وقتــی
کــه بــا لیونــل صحبــت میکنــد ،بــا رفتارهایــی کامــا موثــر آشــنا میشــود ،از گــوش نکــردن بــه صــدای خــود ،تمرینــات فیزیکــی و تقویــت
زبــان و دیافراگــم و  ...کــه همیــن تغییــر رفتــار و انجــام رفتارهــای موثــر در کنــار تغییــر ادراک اساســی او نســبت بــه خــودش باعــث بــه وجــود
آمــدن تعادلــی بیشــتر بــرای او میشــود.
نکتـهی دیگــری کــه در ایــن بررســی میبایســت بــه آن بــه صــورت جــدی اشــاره کــرد ،شــیوه کنتــرل بیرونــی اســت کــه در پــرورش ایــن شــاهزاده
بــه کار گرفتــه شــده اســت .شــیوهای کــه عامــل اصلــی ابتــای او بــه لکنــت زبــان بــوده و باعــث شــده تــا برتــی ایــن زخــم کهنــه را در تمــام
زندگیــش بــر دوش کشــد .ایــن شــیوهی فرزنــد پــروری نــه تنهــا در برتــی کــه بــرای همــه شــاهزادگان ایــن خانــدان وجــود داشــته و بــه همیــن
دلیــل آســیبهای ایــن شــیوه فرزندپــروی را در کل خانــدان بــه راحتــی میتــوان دیــد .جالــب اینجاســت کــه در نقطــه مقابــل فرزندپــروری
اســت کــه لیونــل بــا فرزنــدان خــود انجــام میدهــد ،فرزنــد پــروری مبتنــی بــر احتــرام ،وقــت گذاشــتن بــا آنهــا و  ...کــه علــی رغــم اشــاره فیلــم بــه
ایــن موضــوع ،ولــی میتــوان حــدس زد کــه لیونــل خــود نیــز محصــول چنیــن فرزندپــروری اســت.
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