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 چکیده

بگیردکهپدیدهتوانددرموقعیترسانهانسانمی بهاینترتیبایقرار بیابندو اومعنا از عبور با ها

به سویانسانعنوانامر حذفانسانمیفرهنگیاز میانتواندبههایدیگرپذیرفتهشوند. معنایاز

باشد،امادرجریانعمومیوغالبسینمایی،نقش«دیگری»و«خود»بردنفرهنگومعنادردیدگاه

ننظرایبدوکنندهتنهارسانةحاملمعنانیست،بلکهتنهامصرفرنگشدهواونهایانسانکمرسانه

هاییتوانتولیداتراتاحدزیادیپدیدهشدةسینماییمیشود؛بنابرایندرجریانصنعتیمحسوبمی

شدهیافتههاییفرهنگی؛چراکهانساندراینمیاننقشیفراموشعلیهفرهنگانسانیدانستتاپدیده

پدیده بهتاستوعمالً او در برخوردیمکانیکیدارندو او با تنها نمیها مقابلبیینمعنا در رسند.

روابطهستیاین نوعیسینمایمستقلنیزوجودداردکهانسانو محورگونهگرایش، را شناختیاو

صورتآگاهانهانسانسازیاستکهدرساختار،محتواوروندتولید،بهدهد.پیترواتکینزفیلمقرارمی

.دراینمقالهبانوعیروشمشاهدههمراهبامشارکتکندسازراواردعرصةفیلممیفرهنگیوفرهنگ

ایم.همچنینکهواتکینزبرایمخاطبخوددرنظرگرفتهاست،بهمطالعةموردیفیلمکمونپرداخته

دهد،واتکینزباشکستنزنیانتزاعیدرفیلمصورتگرفتهاست.نتایجنشانمینگاریباپرسهیکتک

هایساختفیلمخودمدنظرقرارعنوانمعناسازفرهنگدرتمامجنبهرابهقالب)مونوفرم(،انسانتک

دادنبازیگراندرروندسازی،دخالتمراتبفیلمکمکعواملیچونشکستسلسلهدهد.اینامربهمی

بداهه و رسانهپژوهش عملکرد درباره شناخت ایجاد وپردازی، انتقادی تفکر پرورش سینما، و ها

مخاطبازطریقایجادفضایمطالعهوتفکرتحققیافتهاست.دهیبهنقش

 انسان،پیترواتکینز،سینما،فرهنگتصویری،کمونپاریس.های کلیدی: واژه

                                                            
المللیکیش،دانشگاهتهراندانشجویدکتریپژوهشهنر،پردیسبین ۰
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 مقدمه و بیان مسئله
برایصحبتازانساندرسینماابتدابایدبهتعریفمفهومیکهبیشترینارتباطراباهردوی

فرهنگدرشناختهاینواژه یعنیمفهومفرهنگبپردازیم. )انسانوسینما(دارد، ترینشدهها

ارزش»تعبیرآنبهمعنای باورها، رسمنظاممشترکیاز ومصنوعاتیاستکهها، رفتارها ها،

)بیتسوپالگ،«برنداعضاییکجامعهدرتطبیقباجهانشانودررابطهبایکدیگربهکارمی

(است.دراینتعریفدونقطةبرجستهوجوددارد.یکیاهمیتوجوداشتراکدر۰۹32:22

هادونقطةمهمهریکازمواردذکرشدهودیگریتأکیدبربرقراریارتباطمیانافرادکهاین

براینبرای گیریهراساسفرهنگبدونانسانفاقدمعناستوشکلحرکتفرهنگهستند.

باشد. نهایتآنامر انسانغایتو صورتیبهسرانجامخواهدرسیدکه در فرهنگیتنها امر

فرهنگیایتوانپدیدهایراتنهازمانیمیهاحامالناصلیفرهنگهستندوهرپدیدهانسان»

]آنرسانه[بگذردکهایرسانهایانسانیقراربگیرد.فرهنگهموارهبایدازنامیدکهدررابطه

بنابراین۰۹32:2۱۰)فکوهی،«است.انسانیاستومعناییدریافتکندکهمعناییانسان (؛

مخدوش و بهاختالل انسان از پدیده عبور فرایند این برایشدن است ممکن رسانه مثابة

خواستهلتبدی اگر هرچند کند. اختالل و نقصان دچار نیز فرهنگرا فرهنگی، امر به شدن

باالببریمبایدازانسان ازباشیمدقتدربحثرا زیرا محوری)آنتروپوسنتریسم(پرهیزکنیم؛

اینراهممکناستبهانحرافیخودمحوربینانه)اتنوسنتریستی(نیزبرسیم.

عنوانحاملایفرهنگی،بدونحضورمعنادارانسانبهوانپدیدهبااینتوضیحسینمابهعن

حالفرهنگبی مقیاسعظیمیدر در سینمایدنیایمعاصر ایناتفاقدر خواهدشد. معنا

هاییفرهنگیعنوانپدیدههایجریاناصلی،خودرابهطورکلیرسانهدادناست.سینماوبهرخ

درحالیمعرفیمی بهوجهاشتراکوبهوجهارتباطتوجهیندارند.کهازنظرکنند؛ فرهنگی،

گرایی،درحالتحمیلخودایطرفهوتحتعنوانحرفهصورتیکسازیبهسازیوبرنامهفیلم

ایکهخودمعناسازاصلیفرهنگاست،درعنوانرسانهبهعموممردماستونقشانسانبه

تنهاخودرسانةاصلیایجادکنندةفرهنگانساننهشود.درحقیقتاینمیاننادیدهانگاشتهمی

عنواناست،بلکهمحوریترسانهنیزقاعدتاًبایدخوداوباشد.زمانیکهنقشوجایگاهانسانبه

هایفرهنگیبرایساختمعنادرنظرگرفتهنشود،بهمعنایآناستکهامرمرکزیتعبورداده

ان چراکه است؛ نشده تولید نیز معنادارفرهنگی حضوری میان این در پدیدة سان تا ندارد

عنوانرسانه،بااوجایعبورازانسانبهروفرهنگبهفرهنگیدرارتباطبااومعنابیابد؛ازاین

می نهتالقی و نمیکند شکل معنا انفعالتنها و کنترل طریق از معنازدایی بلکه زاییگیرد،

بحرانیمحوریتمی اینمسئله آنمواجهیابد. با انسانرا امروزه استکهسینمایصنعتی،

سینمایصنعتیویکسان بدوندرنظرگرفتننیازهایانسانیوبافرضکردهاست. کردنساز،
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به مصرفعموم بزرگعنوان فرهنگ، یککنندگان آنراهی در که است کرده تعریف سویه

گیردفوق،فرهنگنیزنهتنهاشکلنمیگیردودرنتیجهباتعاریفارتباطیانسانیصورتنمی

ایدرقالبفرهنگدرحالتولیدوبازتولیدشهریبرعکسآن،پدیدهبلکهدرسناریوییویران

پدیده ایکهبیشترازفرهنگمیخوداست؛ «نافرهنگ»توانآنرا )نهدر«ضدفرهنگ»یا

معنایمتعارفوتاریخیاینواژه(نامید.

فی نادیدهنمیلمدراینمیان، گیرندوتولیدسازانیوجوددارندکهنقشمحوریانسانرا

تعریفمی او با ارتباطسازنده در انسانو اشتراکبا در فیلمفرهنگیرا واتکینز سازیکنند.

صورتسازیاوحولنقشانسانوانسانیتبهبریتانیاییاستکهموضوع،روندودغدغةفیلم

است.مقاومتاودرمقابلجریان«مستندجعلی»گیرد.واتکینزپیشگامینظریوعملیقرارم

رسانه مخدوشاصلی در سعی )که واقعیتای و فرهنگ طریقسازی از اجتماعی های

دریکسان وی است. داده شکل او مستقل سینمای به دارد(، کنترل و دستکاری سازی،

نامد،قالب)مونوفرم(میسازیکهآنراتکسازیخودباتالشبرایعبورازقالبیکسانفیلم

ایداردکهدرواقعزمانیقراربودهمحورآنباشد.اوایندهیبهانساندررسانهسعیدرنقش

مراتبیتولیدودعوتامرراهمدرروندتولیدباعواملفیلم)باکاهشحداکثریساختارسلسله

هایجایگزینازطریقمخاطبفیلم)بااتخاذقالبازعموممردم(وهمدرروندنمایشبرای

راه اتخاذ فضایتفکر، درنظرهایمشارکتایجاد سکوتو...( متن، دهیمخاطبمانندوجود

میمی دلیل همین به فیلمگیرد؛ گفت فیلمتوان در را انتزاعی فضایی برایساز خود های

کردندجریاناصلیکهمایلبهمیخکوبکندکهدرتقابلبارویکرزنیمخاطبایجادمیپرسه

«گیریگروگان»گیرد؛امریکهدرتعبیرعباسکیارستمی،ازآنباعنوانبینندهاست،قرارمی

می یاد بیننده کرونین، در )کیارستمینقلشده ۰۹۱2شود. بپذیریمکه۹3: بنابرایناگر (؛

فیلمفیلم برایحرکتمخاطبدر چنینفضاییرا میهایساز است، قائلشده توانباخود

فیلمرویکردیتک فیلم: )برای پرسهنگارانه نوعی به پرداختتانگارانه( فیلم در انتزاعی زنی

عنوانحاملاصلیفرهنگدهیبهانسانبهیافتنونقشعواملیراکهموجبتسهیلمحوریت

کرد.الینماهایفیلممشاهدهاند،البههایواتکینزشدهدرفیلم

 مفاهیم نظری
زنیدرشهرونگاهمکتبقالب)مونوفرم(واتکینز،مفهومپرسهدراینمقالهباتلفیقنظریةتک

فرهنگوشخصیتبهانسان،چارچوبنظریسیالیبرایبررسینحوةبروزانساندرسینمای

مفهومتک است. نظریةپیترپیترواتکینزدرنظرگرفتهشده از واتکینزگرفتهقالب)مونوفرم(

قالبایبااستفادهازتکدهدکهجریاناصلیرسانهشدهاست.واتکینزدرایننظریهنشانمی
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یکسان قالبی بازتولیدکه و تولید به محتوا و مخاطب درنظرگیری بدون است، شده سازی

می دست خود نظر مورد بدینمفاهیم و مخاطبانزند بیشتر کنترل و آسیب به وسیله

داند،بلکهآنرادرروندتولیدانجامد.واتکینزاینسازوکارراتنهابهقالب)فرم(محدودنمیمی

دهیواحترامبهبیند.برایواتکینزشخصیتانسان،نقشوچارچوبایدئولوژیکنیزجاریمی

رهراودرروندساختفیلم،روندیمتفاوتازساختفیلمرادرپیدارد؛روندیکهدرآننظ

یابدوبرقالبساختونتیجةنهایینیزتأثیرگذارخواهدبود؛بنابراینساختفرداهمیتمی

ایدئولوژیکتک روندیو قالبی)فرمیک(، ساختار از فیلمخارج و نقشقالبمیبرنامه تواند

یادآورشودوازقرارگیریانسانطورخاصوانسانبهشدةمخاطببهفراموش درطورعامرا

 زاتاحدممکنجلوگیریکند.ساختارهایآسیب

شناسیدرقرنبیستماست.اینمکتبدرابتدایفرهنگوشخصیتیکیازمکاتبانسان

روانشکل از متأثر شکلگیری چگونگی حیطة در و بوده بهشناسی فردی هویت گیری

به اما است، گیریهعواملشکلشکلیخاصنقطةاصلیتمرکزآنبروانشناسینزدیکبوده

(.براساس2۱2-۰۹32:2۱۰تر،یعنیجامعهمعطوفاست)فکوهی،شخصیتدرمحیطبزرگ

فرهنگ اطالقمیبهمجموعه»اینمکتب، رفتارها شودکهدریکجامعةمفروضبینایاز

 مشترکاستو مادیتاتفاقمینتیجهبهاعضایآنجامعه در اینرفتارها از افتدایکه

شوداطالقمی » محوری2۱۰)همان: اینمکتب(. در به»ترینرویکرد نه صورتفرهنگرا

انسانیموردتوجهقرار«شخصیت»عنوانیکانتزاعییاحتیمادی،بلکهبیشازهرچیزبه

دهدمی شخصیتی« بعد بنابراین شکل)همان(؛ در نقشآن فرهنگو به هویتدادن گیری

تعریفیاست اهمیتمیانسانی، برایاینمقاله ازکه استفاده داشتکه بایدتوجه اما یابد،

مفاهیمبه نبایدبهمعنایپذیرشتمام شخصیترا بردهمبحثعمومیفرهنگو وکار شده

شدنهاییکهدلیلمنسوخگراییشدهدراینمکتبدانست؛تقلیلهایانجامگراییویژهتقلیلبه

بودنونداشتنشخصیتینظرازتکشناختیباصرفشناسیروانسانآنبودوبیشتربریکان

هادریکفرهنگاستواربود.انعطافوسرسختیشخصیت

بهایجادموازاتمعناییبرایدرکبهترسینمایواتکینزمفهومدیگریکهمی تواندمارا

زنیدرفیلمازآنرسهاستکهبرایپاگذاشتنانتزاعیدرفیلمبهپ«زنیشهریپرسه»برساند،

هایمهمیدراینتوانبهرفرنسزنینوعیفعالیتشهریاستکهمییادخواهیمکرد.پرسه

زندگیروزمرهصورتغیرمستقیمدرزمینهبه ابداعگیدوبوروجامعةنمایشهانریلوفبور،
روزمرگی ۰۹۱۱میشلدوسرتودستیافت)فکوهی، همچنینبایدگفت: م»(. تفکراندرنظر

پرسه بیرمنگام، بهمکتب دموکراتیزهزنی، با میشدت پیوند فرهنگی امر مصرفشدن خورد.

«شودایبرایتولیدفضاازخاللبدنورفتارهایبدنیتبدیلمیترتیببهزمینهفرهنگیبدین



۰۹نگاری(:تک۰32۰انساندرسینمایپیترواتکینزپرسهدرکمون)پاریس

 

اهایزنیدرمیاننمتوانبهپرسهایشهریمیعنوانپدیده(.درسینمانیزبه۰۹۱۰)فکوهی،

سازبرایمخاطبدرنظرطورعمیقیبامیزانفضاییکهفیلمفیلمپرداخت.البتهاینمسئلهبه

گرفتهاست،ارتباطمستقیمدارد.اینفضادرفیلمبیشترازآنکهفضاییفیزیکیباشد،فضایی

به فضا ویژگی همین استو محوریتمعنایی عامل معنا است.مثابه انسان حضور به دهنده

شود،اینچیزیکهموجبتمایزنوعبشرازسایرمخلوقاتمی»طورکهبهعقیدةایگلتونهمان

بهعبارتساده استیا سکنیگزیده معنا درونجهانیاز بشر یکجهانواستکه در تر،

(.۰۹32:02)ایگلتون،«کندتنهافضاییفیزیکیزندگیمینه

ایمالینماهایفیلمپرداختهزنیهدفمندالبهبهپرسههایفوق،بنابراینباتعاریفونظریه

انسان بروز نحوة بررسی به کلیتفیلم، در ایدئولوژی و روند قالب، مطالعة و مشاهده با و

عنوانسینماییمستقلکهدهیبهاودرسینمایواتکینزبهعنوانحاملفرهنگیونوعنقشبه

ایم.سازیقراردارد،دستیافتهلمایگویادربرابرجریاناصلیفینمونه

 های پژوهش پرسش
یابد؟هایواتکینزچگونهبروزمیفضایفرهنگیدرفیلم .۰

 زنیبپردازد؟توانددریکفیلمبهپرسهشناسچگونهمیانسان .2

دهندةفرهنگوکنشگریانسانچگونهدرسینمایواتکینزبهرسانه)درمعنایانتقال .۹

 شود؟میساز(تبدیلفرهنگ

 شناسی روش
مطالعه حاضر میانمقالة انسانرشتهای و سینما دربارة نقشای آن محور و است شناسی

انسانبهفراموش دادهشدة وتجزیهوتحلیلاینعنوانحاملاصلیفرهنگدرسینماست. ها

زیباییپژوهشبه رویکرد با انسانصورتکیفیو و ششناسیفیلم دهشناسیفرهنگیانجام

برایگردآوریداده ایاستفادهشدهاست.هاازروشمشاهدةفیلموگردآوریکتابخانهاست.

تک یک انجام برای نیز بدیع روشی واتکینز سینمای نوع به توجه با نگاریهمچنین

ویژهساز،بهنگاری(برایورودبهفضایمعناییفیلمدرنظرگرفتهشدهاست؛چراکهفیلم)فیلم

عنوانپساتکهایواپسینفیلمدردوره ناممیسازیخودکهازآنبا برد،قالب)پسامونوفرم(

می مشارکتمخاطبرا با همراه روندتولیدکهازطریقمشاهدة اینمشارکتهمدر طلبد.

مشاهدهمیفراخوان شودوهمازهایعمومیبرایهمکاریمردمعادیصورتگرفتهاست،

دهیازقبیلگنجاندنمتن،سکوتو...هایمشارکتبهمخاطبوروشنظرفنیدرفضادهی

رویکردیانسان با اینمقاله بنابرایندر است؛ گرفتهشده فضایدرنظر محققانبه شناسانه،

داده ثبت به و گذاشتند پا فیلم ازدرون فیلم آخرین امر این برای پرداختند. موجود های
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صورتهدفمندانتخابشدکهدرادامهبهتوضیحبیشترآنبهسینمایواتکینزباعنوانکمون

پرداختهشدهاست.

 معرفی میدان
۰۱۱۱،آخرینساختةواتکینزاست.فیلمدرسال۰(۰32۰میداناینپژوهشکمون)پاریس

انجامد.موضوعفیلمماجرایدقیقهبهطولمی05ساعتو5درفرانسهساختهشدهاستو

ترینفیلممونپاریسورابطةآنباوضعیتمعاصرفرانسهاست.کمونرامهمفضایانقالبیک

:2۱۱2)وین،اندسازانبزرگمدرنیستیچونآیزنشتاینوورتوفدانستهاروپاییاززمانفیلم

52 برایبسیاریقابل(. استروشساختاینفیلم موجبشده واتکینز چراکه است؛ توجه

و(2۱۰۹:02الفلینودانیلز،اریخرادوبارهزندگیکنند)پیرس،مککنندگاندرفیلمتشرکت

تاریخ تفسیر به حدود بپردازند. دورانمعاصر 22۱محور دارندکه فیلمحضور در 2۱بازیگر

(.نویسندةفیلم،پیترواتکینز2۱۰3هستند)وبسیاتمرکزکلوزآپ،«نابازیگر»درصداینافراد

هایبازیگرانبرمبنایمطالعاتوتحقیقاتخودشاندربارةهستندودیالوگ2وآگاتهبلویسن

فیلمدربازةزمانیوبه۰32۰انقالب بودجةمحدودساخته۰۹صورتبداههاست. روزهوبا

کمپانینیزتهیه۹شدهاستوپلسادون برعهدهداشتهاست. هایتولیدکنندةکنندگیآنرا

آرته سِت ال فیلم اورسای5پروداکشن0،۰۹این موزه آرته2و شبکة میان، این در هستند.

می انتظار آنچه رسانهبرخالف دیگر مانند پایانرفت، از بعد و کرد عمل اصلی جریان های

هایفیلموبازنگریاساسیتدوینتحتفشاربرداریواتکینزرابرایحذفبرخیازبخشفیلم

جانبهازپخشفیلمدرساعتروشد.آرتهنیزدراقدامییکوبهقراردادوبامخالفتواتکینزر

برانگیزنگاتیوفیلمرامعمولکهازقبلتوافقشدهبود،خودداریکردوسپسدراقدامیتأسف

نیزازبینبرد.آرتههمچنینقراردادیراکهمبنیبرپخشویدیوییفیلمبود،زیرپاگذاشتو

(.2۱۰3د)واتکینز،ازپخشفیلمجلوگیریکر

 های پژوهش یافته
مطالعةفیلمکمونسعیشدنقشانسانبه فیلمبهدر منزلةفضایعنوانحاملفرهنگیدر

معناییبررسیشود.برایتحققاینغایت،بهجایگاهانسانوفرهنگدرسهمقولةقالب،روند

یم.اقالب)مونوفرم(واتکینزپرداختهوایدئولوژیدرنظریةتک

                                                            
1
  La Commune (de Paris,1871) 

2
  Agathe Bluysen 

3
  Paul Saadoun 

4
  La Sept Arte 

5
  13 Productions 

6
  Le Musée d'orsay 
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 قالب: قالب )فرم( انسان در نظریة تک

توانرابطةشکلسینماییباانسانشده،میسازیباتوجهبهتوضیحواتکینزدربارةشکلیکسان

قالبدرصورت بررسیکرد. باتقطیعرا پی،حرکاتمداومدوربین،درهایپیهایمخربآن،

انسانرادرموضعضعفوموردهجمهقرارکننده،صدایتمرکززداو...ضرباهنگسریعوگیج

معناداردهد.انساندراینرویکرد،مخزنیانباشتهازانواعدادهمی هاییکسویهاستکهلزوماً

هاوجودداردونهادراکیکهبهایبرایآننیستندیااگرمعناییهمدارند،نهتفسیرخالقانه

مقا در شود. منجر انسان در معنادار قالبکنشی از استفاده واتکینز رویکرد، این هایبل

هایجایگزینتواندمتفاوتباشد.اینقالبدهدکهبهتعدادهرفردمیجایگزینراپیشنهادمی

ویژهسینماراازبحرانتوانندعملکردهوبهچهدرساختاررواییوچهدرساختارغیررواییمی

کنند.یکسان خارج هالیوودی روایی راساز فیلم مکان و دارند سیال حالتی زمان، نظر از

میبه درنظر محدودکننده فضای مقابل در تفکر فضای قالبعنوان در همچنین هایگیرند.

شدنکندوباتبدیلعنوانابزاربیان،جایگاهیبرایحضورمخاطببازمیجایگزین،فناوریبه

پردازد.فنبهابزاریبرایدستکاریمخاطببهمقابلهمی

کند،اولینچیزیکهقبلازدیدنفیلمکموندررابطهباشکلبیرونیآنجلبتوجهمی

تلویزیونیو آثار دیگر با فیلم ایناولینتقابلیاستکه است. فیلم باالیپنجساعتة زمان

خوانیندارندوآوریفیزیولوژیکبدنهمهایبلندوچندینساعتهباتابسینماییدارد.فیلم

دنبالمیباید بهنظرمیدیدکهکارگردانازچنینرویکردیچههدفیرا رسدپاسخکند؟

ارزشانسان اینسؤال به شرکتاولیه فیلم این در افرادیکه یعنی باشد؛ برایواتکینز ها

تاریخونقشخوددرفیلمبهکرده اندوهمگیبااختصاصزمانخودبهتحقیقدررابطهبا

دیدکارگردانمخفینماندهادقانهدستزدهارائةنظراتیص از همچنینفیلماند، برایاند. ساز

تکایننظراتکههمگیدرکلیتیمنسجمقراردارند،ارزشقائلشدهاستوبهدورازتک

قطعشتاب یعنیزدگی، معادله، دیگر سمت با را نظرات این بازیگران، به توهین یا کردن

اشتراکگذا به فیلممخاطبان است. نمیشته جدا هم از را روند قالبو ابتدایساز در داند.

ساختفیلمقرارنبودهفیلماینمقدارطوالنیباشد،اماتعهدکارگرداندرقبالاعضایگروه

طوالنی جمله از قالب در تغییراتی پاسختربه است. شده منجر تدوین جریان در آن شدن

می سؤال این به که دیکتهتواندیگری قراردادهای شکستن نظامداد، رسانهشدة وهای ای

درزمانیمعینوشستهبرنامه کنند.رفتهتحمیلمیسازیاستکهساختتمامموضوعاترا

آید،حوادثبهدقایقیوابستههستند.وقتیشمارمیها،کهموضوعاینفیلمنیزبهدرانقالب

،گوییقراراستمخاطبنیزجریانانقالبرابهنحویسازدواتکینزفیلمباالیپنجساعتمی

اینعصرسرعت در بنابراینواتکینزمخاطبرا شدگیبازدگیوصنعتیملموستجربهکند؛
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تاب به فیلم این میدیدن دعوت تفکر و بهآوری تاریخی اطالعات )زبانکند. متن صورت

کندکهبرایایعملمیلممانندکتابخانهشود.فیفرانسه(ودرسکوتمحض،درفیلمارائهمی

دهدوفضاییبرایتفکروچینششخصیذهنیاوخواندنوتفکرمخاطببهاوفرصتمی

کند.فراهممی

دهدقیقهطولمیفیلمسکانس وجودکشندوتقطیعدرآنهایطوالنیداردکهمعموالً

استفادهازلنزوایدبهنمایشجمعیمردم، پروریکمککردهاست.قهرمانجایتکبهندارد.

وبسیاراتفاق(22-2۱۱2:25)وین،پردازی)میزانسن(درفیلمتحتسلطةمردماستصحنه

واقعهمی از حرکاتبازیگران دوربینتحتتأثیر که واقعهایمنحرفافتد و راشود ایدیگر

برداریباتجهیزاتشاند.حضورتیمفیلمکنبودنخودتأکیدمیدنبالکند.فیلمازابتدابهفیلم

درسکانساول،بازیگرانکهبامعرفیخودبهبازیگربودنخودتأکیددارندوحضوربازیگراندر

میکروفون با فیلمنقشخبرنگار به نیز نگاههایشان دوربین در همه دارد. تأکید فیلم بودن

غالباًتانگاهافرادرابهخودجلبنکند،جایگیرندودوربینکنندوحضورآنرانادیدهنمیمی

نمی میدیگری نفوذ نیز مخاطب در دوربین وجود به نسبت آگاهی این اطالعاترود. کند.

ازجملهاینکهموضوعبرداریآندراختیارمخاطبقرارمیبسیاریدربارةفیلموفیلم گیرد،

بلکهبهنقشرسانه دربارةکموننیست، نیزمیفیلمتنها امروز درگذشتهو اینکهها پردازد؛

کشد،درحدوددهدقیقهطولمی۰سکانس-برداریشدهاست،هرپالنروزفیلم۰۹فیلمدر

شوند،متونیکهمخاطبترتیبزمانوقوعدنبالمیمحلةیازدهمپاریسهستندورویدادهابه

فیلممی از بعد ماه چند اضافهخواند فیلم به شکلشدهبرداری در همه و... روندیاند دهی

توانددرطولفیلمداشتهبیندوانتظاراتیکهمیآموزشیدربارةرسانه،فیلمیکهمخاطبمی

روند.باشد،پیشمی

کند؛برداریاحساسسیالیتدرزمانرادرمخاطبایجادمیاستفادهازفنونگوناگونفیلم

شودوپسازنمایشفضاینحرکتبهجلوکاتزدهمیبرایمثالنمادرورودبهاتاقیحی

درونیاتاقبرایخروجازاتاق،حینحرکتبهعقبازهماننماییکهبهجلورفتهبود،کات

بدینشودودوربینبهماجراجوییخودادامهمیزدهمی ترتیبفضاهایحافظهدرفیلمدهد.

ایکندوزمانگذشتهوحال،آیندهحرکتمیشودوگوییخوددوربینهمدرزمانایجادمی

کند.وجودسیاهیوسکوتمیاننماهاوسکوتدرخودنماهابارزاست.برایفیلمایجادمی

زمان(اند.روینمایسیاهگاهیصدای)غیرهمنماهابسیارپویاهستندوازتکرارخودگریزان

عالوه نیز بعدی و قبلی صرفمیصحنة سکوتِ بهبر شتابآید. ضرباهنگفیلم زدهطورکلی
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 Plans-Séquences 
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شود.دوربیندرتمامطولفیلمروینیستوفرصتخوانشکافیمتونبهمخاطبدادهمی

ثابتاستوحرکتیندارد.۰دستاستوحرکتدارد،امادوربینخبریتلویزیونملیورسای

کشد،درمیانمردماستمیطورکلیدوربیناصلیفیلمکهماجرایاینانقالبرابهتصویربه

رودونماهایخبریتلویزیونحاکمیترانیزازدنبالخبرنگارانتلویزیونکمونمیومدامبه

دهد.ایندورویکرد،تقابلوپشتتلویزیونیکهمردمدرحالتماشایآنهستند،نمایشمی

انعطاف مینوع نشان را تفکر دو هر بهپذیری طوردهند. بردن کهکلی زمانی به تلویزیون

هایمردمیازدادننحوةعملکردرسانهدرزمانانقالبتلویزیونوجودنداشتهاست،براینشان

سازاست.توجهفیلمفنونبدیعوقابل

متونفیلمدرچنددستهوجوددارند:اطالعاتتاریخی،اطالعاتدربارةخودفیلمونحوة

هایالیتصاویرازمتندنحوادثمانندنامخیابان.درالبهداساختواطالعاتدربارةمحلرخ

عکس اطالعاتو میحاوی استفاده تاریخی نزدیکهای تاریخی سندی به را فیلم که شود

ثابتمی با واتکینز مختلفدعوتکند. مسائل دربارة تفکر به را مخاطب تصویر، روی شدن

برایمثالزمانیکهدخترانتحتآموزمی تصویررویصورتشکند؛ قراردارند، هایکلیسا

ماند.یکیازدخترانکهدرلنزدوربینمعصومانهزلزدهاست،برایچندلحظهثابتمی

 قالب: روند انسان در نظریة تک
فیلم سازهمبرایرأیونظرعواملاحترامقائلشدهاستوهمبرایدرروندساختفیلم،

رسدآزادیاند.بهنظرمیمخاطبکههریکازایندوبامختصاتعملیخاصیصورتگرفته

دهیبههایبداههوهمچنینتالشبرایشکلبردار،آزادیعملبازیگراندردیالوگعملفیلم

جمعی سلسلهحرکتی روابط مقابل برایدر واتکینز که هستند تمهیداتی جمله از مراتبی،

عنوانحاملیفرهنگیدرروندساختفیلمدرنظرگرفتهاست.عواملبازگرداندننقشانسانبه

پیش بازیگراندر آنفیلمو برخیاز و تولید مرحلة ادامهساخت، پخشو در آنها دهیبه

ایونابازیگرانهستند،خواستهشدتاگرانکهترکیبیازبازیگرانحرفهمشارکتدارند.ازبازی

بازیکنند را استنقشاو همدرموردفردیکهقرار موضوعبهتحقیقبپردازند، همدربارة

گفتةواتکینزسببازبیندیشندوهمدربارةرابطةکمونباروزگارمعاصرخودشان.اینشیوهبه

مراتبیدرتولیدفیلموهمچنینمشارکتبازیگردربیانشخصیآنانسلهمیانبردنرابطةسل

کنند،(.دربازیگراننوعیازآگاهیدربارةنقشیکهدرفیلمبازیمی2۱۰۱شود.)واتکینز،می

می یعنیمخاطباحساسمیمشاهده عالوهشود؛ افراد اصلیکند خود اینکه شانهستند،بر

                                                            
تلویزیونملیورساینمایندةدوشبکةخبریدرطولفیلمبه۰ عنواننمایندةدوطرفدرگیریحضوردارند.

افکارحاکمیتوتلویزیونکموننمایندةمردمانقالبیهستند.
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برعهدهدارندنیزمحسوبمینمایندةشخصیتتاریخیک شوند.درواقعبازیگریهنقشاورا

ایایجادکند،بلکهکند،فاصلهقرارنیستمیانواقعیتفردوشخصیتیکهآننقشرابازیمی

برخی همچنین و فیلم عوامل مشارکت اوج است. تاریخی نقش آن و فرد میان پیوندی

ساختف از بعد گروهیکه به میمخاطبان)که بتواندریلمتشکیلشده شاید را پیوندند(

دهدروندفیلموساختویدئوییمستندازواتکینزدانستکهنشانمی۰ساختوبگاهلوروبوند

 یابد.بعدازساختنیزدرآنادامهمی
آگاهاستوواتکینزدرطولساختفیلمازساختارسلسله مراتبیکارگردان/عواملکامالً

گفتةخوداودربرخیمواردمراتبدوریکند،امابهکندازایجادسلسهکنسعیمیتاجایمم

برداریوهاییکهبهبازیگراندادهشدهبود،بهدالیلمختلفازجملهزمانمحدودفیلمآزادی

درگرانسلبمیوجودمیکروفونمصاحبه بنابراینواتکینزترکیبیازاقتدارکارگردانرا شد؛

 میکنار تجربه به روند، اینآزادیدر شود. آزموده متکثر و باز شکلی بروز امکان تا گذارد

جریاناصلیرسانه تقابلبا عادیدر مردم نظر به او توجه و انسانیواتکینز ایقراررویکرد

برایمثالآرتهکهیکیازکمپانیمی بهبهانةبازیهایتهیهگیرد؛ فیلمرا کنندةفیلماست،

آنآم در به«ضعیف»اتورها این«محکم»دلیلنداشتنساختاریخواندو کرد؛ انتقاد آن از

دومقوله اجتنابداندوازآنقالب)مونوفرم(میایاستکهواتکینزویژگیزبانتکدقیقاً ها

است کرده 2۱۱2)وین، بهنقش(،2۹: تنها واتکینز توجه روندساختاما دهیبهعواملدر

نشدهواوبراینظرورأیمخاطبنیزفضاهاییدرنظرگرفتهاست.وجودنماهایسیاهمحدود

ثانیهطولمی هیجان،کهچند از دور مخاطببه اندیشة برایمخاطبو لحظاتیرا کشند،

کنند.هایمیانتصاویرنیزهمیننقشراایفامیگیرند.نوشتهتنشوسرعتدرنظرمی

 ایدئولوژیب: قال انسان در نظریة تک
ایایهنری)آرته(کهشبکهدرکمون،آخرینفیلمواتکینز،مسئلةاقتدارگراییرسانهدرشبکه

کند.فیلمواتکینزکهتدوینآنبهرسد)پسازساختفیلم(خودرانمایانمینظرمیآزادبه

ازساختازسویآرتهترازانتظار)خودواتکینز(شدهبود،پیشاقتضایمفهوموروند،طوالنی

هاییازفیلمراحذفکند.واتکینزبابااستقبالمواجهشد،امابعدازواتکینزخواستهشدبخش

سرباززدنازاینکار،واردکشمکشاقتدارکارگردانواقتدارنهادقدرتشد.درنهایتنیزآرته

واتکینزتوافقکردهبودودرآخرجانبةخود،فیلمراخارجاززمانیکهباباتکیهبرقدرتیک

صبح(نمایشداد.همچنینباوجود0شبتا۰۱شبکهکمترینمخاطبراداشت)ازساعت

بینبرد؛ نیزاز نگاتیوهایاصلیفیلمرا ازپخشویدئوییفیلمخودداریکردو تعهدقبلی،
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 Le Rebond 
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ردهاستوشایدهمینیعنیهمانانتقادیکهواتکینزدرمحتوایفیلمکمونبهآناشارهک

رویکردانتقادیدرفیلماستکهنهادقدرترابعدازساختفیلمنگرانکردوپخشآنرابا

مشکلمواجهگرداند.

انقالبیونشکستنسلسه برخیاز اینفیلممشهوداست. مراتبقدرتوانتقادبهرسانهدر

دوشبکةتلویزیونیوجوددارد.یکیازکنند.درفیلمعلیهتزویرتلویزیونشروعبهاعتراضمی

هامتعلقبهتلویزیونحاکمیت)تلویزیونملیورسای(استکهآنرادرقابتلویزیونیاینشبکه

ایمردمی)شبکهکمون(استکهاخبارحوادثبینیموشبکةدیگرشبکهوجدایازمردممی

اند،اماهرهازلحاظتاریخیوجودنداشتهکدامازایندوشبکدهد.البتههیچکمونراگزارشمی

دهد.مجریشبکةدوتمثیلیازکاریهستندکهرسانةقدرتدرمقابلرسانةمردمیانجاممی

ادامهمیدروغمی«ایحرفه»صورتورسایبه متنیکهرویفیلمدر اما دروغاوراگوید، آید،

هاکنارهمهاودادهدروغگوخطابکند،تناقضکند.فیلمنیازیبهایننداردکهاورارسوامی

شود.شوندومخاطبخودقادربهتحلیلوچینششخصیدادهمیچیدهمی

فیلممطرحمی رسانهمباحثمهمیدر آموزشکاربردیدربارة جمله از نحوةشود؛ و ها

نزدرطولفیلمبهعملکردآناندررابطهبامخاطببرایتجهیزاوبهتفکرانتقادیو...واتکی

می تأکید پرورشانسان آموزشدر مخربنقشکلیدی سازوکار و خألها از همچنین کند.

شکل در زبان نقشمهم از و آموزشی نمیسیستم غافل انسانی هویت درگیری زبان ماند.

هادبیاتاورولیدریچةورودبهگذشتهودرنتیجهفهمحالوکنترلآیندهاست.واتکینزنیزب

فیلم در بهاهمیتزبانواقفاستو فرهنگیهایخودمسئلةزبانرا عنوانامریسیاسیو

اشازکسیکهتمایلبهصحبتبههایقبلیطورکهمانندهمةفیلمگذارد.همانمغفولنمی

کند؛یعنیهنگامیکهباسربازلهستانیکهبرایجنگیدنزبانمادریخوددارد،حمایتمی

 کنار مصاحبهمیدر است، میانقالبیونکمونآمده او شود، لهستانی»گوید: به اشکالنداره

کند،مانندراویخارجازوخبرنگارکمونکهنقشاوراجراردواتکینزبازیمی«صحبتکنم؟

اوهمهمینجمله«البتهکهایرادیندارد»هاگفتهاستقابواتکینزکههموارهدرتمامیفیلم

کند.هایاوراترجمهمیکندودوستشجملهکند.سربازبهلهستانیصحبتمیرمیراتکرا

افرادیدیالکتیکمیانتخیلحاکموتخیلفیلم سازومردمعادیدرفیلمپررنگاست.

بازیمی۰۰کهنقشکارگرانمحلةشمارة بیشترازآنکهازمشکالتپاریسرا ۰32۰کنند،

مشک دربارة وصحبتکنند، زمانمعاصرصحبتکرده نژادپرستیدر قبیلبیکاریو التیاز

برتوجهاستواینعالوهکنند.نقشزناننیزدرفیلمقابلانتقاداتخودرامعطوفبهدولتمی

به زنان نقشمهم به واتکینز توجه نشانگر انقالب، این در تاریخیزنان عنوانجنسحضور

گران مورد جنس مقابل در مایه و دوم»اغفال جنس زنان« به تاریخ در که زنانی است.



 ۰۹۱۱،بهاروتابستان۰۱پیاپی،شماره۰۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش2۱

دراینانقالبموفقشدندبدوندرگیریازگرفتنتوپ۰مونتمارتر هایمردمشهرتیافتند،

توسطگاردملیجلوگیریکنند.

 (1781نگاری: پرسه در فیلم کمون )پاریس  تک

زنی در فیلم مقدمات پیش از پرسه

انسانممکناستیکبطریپرسههموارهپیشازشروع زنیدرشهر،بهمقدماتینیازاست.

برای نیز را نبایدکلیدخانه البته و عینکمناسببردارد لباسو داشتهباشد، آببههمراه

شایددوستانینیزدراینپرسه برایتکبازگشتازقلمبیندازد. نگارییکزنیهمراهشوند.

 نیاز مقدماتی به نیز میفیلم آن تولید و موضوع دربارة ابتدا فیلم به برایورود تواناست.

درکارگاهمتروک۰۱۱۱نگاریاست.فیلمدرجوالیمطالعهکردکهایننقطةحرکتاینتک

(ساختهشدهاست؛جاییکه۰۰واقعدرشرقپاریس)منطقة۹درمحلةمونتروی2آرماندگاتی

استودیویجورجملیس درسالدرآن0قبالً ملیساستودیویخودرا ۰3۱2واقعبوداست.

هایی(.بعدهایکیازلقب2۱۰۰:25ایبزرگازشیشهوآهنبناکرد)سولومون،مانندگلخانه

مونترویشعبده»شد،براساسهمینمکانیعنیکهبهملیسنسبتدادهمی بود)همان:«بازِ

یخیالبرانگیزخودراساختهاست.ویباوجودها(.اینکارگاهجاییبودهکهملیسفیلم22

روبودندرسینما،درنهایتدرفقروبیماریازدنیارفت.همینکارخانةمتروکنبوغوپیش

بی فیلمسند چنین اهمیت به عملی توجهی در حتی بزرگی که»ساز است محلی پاریس،

درتصورباملیستاماه(بداننسبتدادهمی۰۹۱0:۱)مِنِل،«اسطورةتأسیسسینما شود.

سفربهزنیذهنپیشازورودبهفیلمکمونشروعشدهاست.ملیسفیلمکنیم.پرسهسفرمی
(کهدرسال۰۹۱2:۰2)برگان،2ژولورن2سفربهماهوباالهامازداستان۰۱۱2رادر5ماه

ژولورنآنهمپیشازاینکهبشرسفربهماهنوشتهشدهبود،ساخت.تخیلپیشگویانة۰323

رفتزنیانتظارمیهایپیشگویانةواتکینزاست.برایشروعپرسهبهماهپابگذارد،یادآورتخیل

برمحورافقی،یعنیدرطولوعرضجغرافیاییحرکتکنیم،اماحرکتبرمحورعمودی،از

نگاریاست،تامانانجاماینتککهز2۱2۱زمینتاکرةماهوحرکتبرمحورتاریخیازسال

زنیذهنیکههنوزبشرآرزویسفربهماهراداشت،ابعادجدیدیازپرسه۰323و۰۱۱2سال
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اینتک در میرا نشان سریمینگاری گاتیهم آرماند به میان این در نظردهد. به زنیم.

هایشاوبودهاست.گاتیوفیلمرسداودراینکارگاهفعالیتیداشتهیااینکارگاهمتعلقبهمی

در۰کنداوبهجریانلفتبنکشدهنیستند.کمیتحقیقدربارةاومشخصمیچندانشناخته

سینمایهنریکهجریانیدرمقابلجریاناصلیسینماییاستتعلقداشتهاست.هممبارز

ودهوهممحکومبودهوهمدرجنبشمقاومتفرانسهحضورداشته،همژورنالیستوسیاحب

اولش برایفیلم او کلیچیزهایدیگر. هم و.. همچترباز و بوده نویسنده هم و... اعدام به

استو برایفیلمسومشتبعیدشده و شده گرفته برایفیلمدومشنادیده تحسینشده،

دراند.هرچهباشد،روحمبارزگاتیباروحفضاییکهفیلمکمونهایدیگرشممنوعشدهفیلم

می است، گاتی اسم به که سایتی در دارد. هماهنگی شده، ساخته ازآن یکی که خوانیم

با«.ایفرودآمد؟درهبرایبیستسالچتربازیکرد،امادرکدامجهنم»دوستانشبهاوگفته

رویزمینانسان فرودمیچترگاتیازماهملیسکهصورتیانسانیدارد، درستدرها آییم.

دره؟پاریس.پاریسنقطةحرکتمابرایایکهکسیپرسیدهبود،درکدامجهنمقطههمانن

ورودبهفیلماست.

 معرفی زمان و مکان

تک هر میدر ثبت مشاهده مکان و زمان ابتدا معمول طور به ایننگاری در اما شود،

ریخدیدنفیلمنگاری،ماباچندینزمانوچندیننوعمکانمواجههستیم.زماناولتاتک

سال محققاندر جوالی2۱2۱توسطهریکاز فیلم، تاریختولید زماندوم ۰۱۱۱است.

تاریخیفیلم،یعنیمارس است.زمانچهارمتاریخسیالفیلم۰32۰است.زمانسومتاریخِ

یعنیحرکتمیانزمانمعاصروزمانگذشتهوارتباطآنباآیندهاست.زمانپنجمزمان

هایقابلتصوراستوزمانششمزمان2۱2۰نگاریدرآوریلومییوتکمیلتکبازنگر

آن رابطهبا بنابراینمحققانمیدیگریاستکهذهنممکناستدر بگیرد؛ قرار توانندها

زمانفیلموابعادحادثةتاریخیفیلممدامجابه دربارةمکاننیزمیانزمانخود، جاشوند.

شدنتوانمتصورشد.مکاندیدنفیلم،مکانساختفیلمومکانحادثمیانواعمختلفیرا

اند،اماهرکدامازاینتاریخیموضوعفیلمکههمگیازلحاظجغرافیاییاغلبدرپاریسبوده

ها،متفاوتبادیگریاستوبیشترازآنکهیکفضایفیزیکیباشد،یکمکانحافظةپاریس

ساختهشد؛یعنی۰32۱تا۰35۹از2نیاست.پاریساوسمانیتاریخیوشایدیکفضایذه

هایعریضومدرنآمادةسالقبلازکمون،پاریسبهاینشکلدرآمدهبودوباخیابانیک

                                                            
1
 Left Bank 

بهدستورناپلئونسومبازسازیشد.Georges-Eugène Haussmannپاریستحتنظارتوطراحی2
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شدنانقالبکموناست،اماواتکینزسرکوبانقالبواعتراضاتمردمیبود.اینمکانحادث

رود،بلکهانقالبرابهداخلهایعریضپاریسنمیخیابانبرایبازسازیاینانقالببهداخل

«فضاییمیانواقعیتوتئاتر»آوردوبهگفتةخودشمیمحیطاینکارگاه/کارخانةمتروک

(.پاریسِدرونفیلم،تئاتریکالاستوشهروتمامروابطآن2۱۰۱کند)واتکینز،طراحیمی

دردروناینفضایبستهتصورشدهاست.

ورودیه

 ژوئیة فیلم۰۱۱۱از )زمان به کمون( فیلم۰۱۱2برداری ملیس()زمان ماه به سفر برداری

میعقب گرد سال تا و می2۱2۱کنیم جلو به فیلم( دیدن فیزیکی)زمان نظر از آییم.

خود شخصی کامپیوتر روی را فیلم که آنجا از داریم. قرار نشسته وضعیت در )جسمانی(

می نه و متوقفبینیم امکان تلویزیون، یا سینما برایدر کمکی این دارد. وجود فیلم کردن

میبردارییادداشت محسوب بهها وشود. پویایی با نشسته وضعیت در فیلم دیدن طورکلی

فیلمپرسه و تفکر نوع به توجه با اما تناقضدارد، فیزیکی فضاییزنی وجود واتکینز، سازی

مخاطب ذهن برای که قابلپویایی است، شده گرفته ایندرنظر در بنابراین است؛ انتظار

،بهدووضعیتذهنیوفیزیکیدربارة«توقف»و«حرکت»نگاریبااستفادهازدواصطالحتک

شدهبرایاوفیلمپرداختهخواهدشد.باورودبهفیلمنقطةتوجه،انسانوفضاهایدرنظرگرفته

بدین بود؛ عواملدرمنجهتکنشگریخواهد جایگاه خواهیمداشت: توجه مقوله دو به ظور

ایندومقولههرکدامممکنفیلمشاملفیلم وجایگاهمخاطب. کارگردانو... بازیگران، بردار،

استازخاللفرم،روندوایدئولوژیبروزیابند.

دقیقةصفرفیلم،یعنیلحظةآفرینشفیلم،ذهنراتالحظةآفرینشانسانبهمبدأهستی

کنندةهایتهیهگرداند.اتوریتةنهادقدرتروینمانقشبستهاست؛یعنیاسامیکمپانیبرمی

 )آرته/السِت، می۰۹فیلم دنبال را هدفی هرکدام که ورسای( موزه و اماپروداکشن کنند،

ا قدرتهیچواتکینز و اعمالنظر استو مشخصکرده را قبلموضعخود ازز بعد را کدام

را واتکینز شرط فیلم، ساخت از پیش تا قدرت نهادهای پذیرفت. نخواهد فیلم ساخت

دهد؛حتیهایشرابهنهادقدرتنمیاستفادهازقدرتدرونفیلماند.واتکینزاجازةسوءپذیرفته

باشد. معروفی شبکة برمیاگر صفر دقیقة آفرینشیبه آفرینش، شکوه با لحظة به گردیم؛

عنوانمخاطبانفیلم(هستیم.شود.مخاطباینسکوت،ما)بهجمعی.فیلمدرسکوتآغازمی

شود.یابد.متنیرویصفحهنمایانمیاینیکیازنقاطتوجهبهمخاطباست.سکوتادامهمی

)مخاطبانفیلم(هست ما ایناولینتقاضایفیلمبرایمشارکتمخاطبدرمخاطبمتن، یم.

شدهوآمادةکند.متنجویدهفهموکنشگریدرفیلماست.هیچصداییمتنراهمراهینمی
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کند.فعالیتذهنیجایمخاطبفکرنمیشود.کارگردانبههضمدردهانمخاطبگذاشتهنمی

ایخواند.سکوتدرونفیلممانندکتابخانهیایتاریخیفرامشود.متنمارابهمطالعهشروعمی

فضایفراهم ورقمیاستکهمخاطبدر را نماها اطالعاتتاریخینشانمیشده، دهد،زند.

هایپاریسراباطراحیاوسمان،آمادةسرکوبنظامیمخالفانکردهبود.ناپلئونسومخیابان

بهداده توجه متنفیلمبا نبرداشتکردکهجنگیخارجیمیانتواهایپیشینخودمیاز

آغازشدهبود،عاملسقوطناپلئونسومشدهاست؛بنابراین۰32۱فرانسهوپروسکهدرژوئیة

خیابان خودشآزمایشنشد؛تئوری زمان در داخلی، مخالفان سرکوب برای عریضاو های

ایسقوطکردهبود.چراکهاوپیشازچنینتجربه

توقف

صورتخالصهگذارد.اینمتنبهتاریخیکمونپاریسرادراختیارمخاطبمیمتن،موقعیت

دولتدفاعملیتوسطجمهوری روتشکیلشدهاستخواهانمیانهشاملاطالعاتذیلاست:

جنگشکستمی در آتشکه مخالفتپاریسیخورد. وجود میبسبا امضا آلمانها هاشود.

می سؤال زیر را معاهده جدیدبمشروعیت دولتی توسط آن مجدد امضای خواستار و رند

می فوریة قدرتبرمیسلطنت۰32۰شوند. به اکثریتآرا با پاریسیطلبان مخالفتگردند. ها

دهند.جبهةمخالفیراشکلمی۰32۱کنندوازسپتامبرابرازمی۰هایسرخخودرادرکلوب

فضایپاریسواردوضعیتیپیشاانقالبیشدهاست.

رکت ذهن و دوربینح

پاریسشبیهبهیکتئاتربزرگاست؛بازسازیتئاتریکالازآنچهیکشهربایدباشد؛تخریبی

هابهشهر.واتکینزدرفیلمکموناینتئاترهاوتحمیلزیباییبزرگبرایمخفیکردنزشتی

بهدرونفضاییبستهمی فضایبیرونیواردفضاییبزرگرا از را کند.درونیمیبردوشهر

اشتقریباًشکستهشدهوتئاتردرتمامفضاهادرپاریسمرزمیانفضایبیرونیوفضایدرونی

می شروع درونی فضای به بیرونی فضای از ورود با فیلم بنابراین است؛ فضایجریان شود.

آننمی زیادیاز بهآنبیرونیکهچیز استکه دیوارهایکارگاهیمحدود به واردبینیمو

میمی را واتکینز پیتر ورود بدو در بهشویم. و نشسته فیلم تولید عوامل میان در که بینم

نشانمی کهحرکتدوربینرا میمانیتور نگاه فیلمدهد، دوربینرویدستبهکند. با بردار

هابرسد.رساندهدتابهاطالعحرکتخودادامهمی

                                                            
1
 Clubs Rouges 



 ۰۹۱۱،بهاروتابستان۰۱پیاپی،شماره۰۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش20

ها رسان معرفی اطالع

هابگردد.رساندنبالاطالعاستدربدوورودخودبهمحیطفیزیکیناآشنا،بهنگارممکنمردم

هارسانکندواطالعمنزلةمحیطیغیرفیزیکی(ایننگرانیرابرطرفمیواتکینزدراینفیلم)به

معرفیمی بالفاصلهبهما هنوزوارددقیقةدومفیلمنشدهرا ایمواینسرعتعملکردوکند.

رسانبرود،درشناسبهسراغاطالعجایآنکهانسانتوجهاست؛یعنیبهیکارگردانقابلتیزبین

اطالع دارد، وجود مخاطب برای ارتباطی محدودیت که میرسانفیلم ما سراغ به آیند.ها

کنند.هادرابتدایفیلمودرطولفیلمخودرابهمامعرفیمیرساناطالع

کندوبهمااست.اودرنقشخبرنگاریتلویزیونیبازیمی۰تکینزرساناولجراردوااطالع

هایتودهدرگذشتهودنیایمعاصردهدفیلمدربارةکمونوهمچنیننقشرسانهاطالعمی

گویددراستکهبهمامی2کند،اورلیاپتیترساندومیکهخودرابهمامعرفیمیاست.اطالع

دهکهاوهمخبرنگاریدرتلویزیونکموناست.بهگفتةپتیت،بازیکر۹نقشبالنشکاپولیه

پذیرآناستوچنانمسحورکاردرمقابلبیندرمعنایآسیبکاپولیه،فردیزودباوروخوش

فراموشکردهاست؛قدرتیکهخودحاالنمایندةآناستو دوربیناستکهقدرترسانهرا

داند،کاریسختبودهاست.تکمونرامیکردنایننقشبرایپتیتکهعاقببازی

نکات فنی

حسغوطه براساسقراردادهایمرسوم، بودنفیلم سفید و منتقلسیاه تاریخرا خوردندر

توجهاست.هاقابلرسانهایقرننوزدهمیاطالعکندوهمچنینلباسمی

ادامة حرکت

سیریخطیدنبالمی در اینگذشته بعد و شده آغاز گذشته آیندة با ازفیلم منظور شود.

برداریازبازسازیانقالبتاریخیکمون،دوربینبهآیندةگذشتهایناستکهبعدازپایانفیلم

گرددوگوییسرکوببعدازاینانقالبمردمیرادرمکانیرهاشدهوبرداریبرمیمحلفیلم

آورد.صدایجراردواتکینزواورلیاپتیتروینمایاولفیلمشنیدهلیجلویلنزدوربینمیخا

توضیحمی حال در که حادثشود اتفاقات قدرت، روابط فیلمدادن فضای در وشده برداری

اینتوضیحاتبه مخاطبدرمیانگذاشتهاطالعاتتاریخیکمونهستند. صورتمستقیمبا

همی ما بازسازیتاریخینشدهشوندو وارد حالتماشایفضاییهستیمکهنوز در بلکه ایم،

آنفیلم احساسیغمفیلمدر است. شده رها همانصورتیکه به فضابرداریشده؛ بر انگیز

                                                            
1
  Gerard Watkins 

2
  Aurelia Petit 

3
  Blanche Capellier 
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اندوهمازشویمبسیاریازانقالبیونکموناعدامشدهحاکماست.همبهدلیلاینکهمطلعمی

آلوددرلوازمیکهدرنمایدواینحسغمروحمیربازیگران،سردوبیآنجاکهفضابدونحضو

اندودرصدایراویاننمایاناست.صحنهرهاشده

ابزار و وسایل

لوازماستفادهاطالع از برایبازسازیتاریخیدرمدتفیلمرسان)جراردواتکینز( برداری،شده

برایآگاهیازروندساختفیلمدرسانهایانبردوایندادهصورتجزئیناممیبه شناسرا

کند:تشک،ملحفه،کفش،ظروفآشپزی)درصورتنداشتنتوانمالیکنارتصویرتکمیلمی

هافروختهشده(یکتوپجنگیکهبامنابعناچیزعمومیخریداریورهاشدهاست.خانوده

اطالع روایتگر صدای کنار جنگدرودر چیدمان تصویر آجرهاینرسان، و سنگر با شهری

هابرگرداندههاوکاغذهایرهاشدهرویزمین،صندلیشود.اعالمیهشدهنمایشدادهمیچیده

بودهشدهرویمیزووسایلرها اندکهشده،همگیشاهدحضورجمعیتیانسانیدراینفضا

کند.نداشتنآنانبراینفضاسنگینیمیاکنونحضور

های انسانی گزاره
کندکهدیروزاینفضامملوازاجسادبودهاست.زمانرسان)اورلیاپتیت(مارامطلعمیاطالع

رسانماراازبرداریوزمانتاریخیانقالبکموندرحرکتاست.اطالعدیروزمیانزمانفیلم

اعدامشده میجزئیاتبرخیافرادیکه آگاه قبیلکاراند، اینمیانافرادیاز در گران،کند.

اند.دوربینبهحرکتخودادامهسالهونانوایمحلوهمسرشنیزبوده۰0-۰۹زنان،کودکان

است...۰32۰مارس۰2خواهدکهحاالتصورکنیمرسانازمامیدهدواطالعمی

شرایط معیشت

خودرساندردقیقةششمفیلماطالع مثابةبازیگر/نابازیگبعدیاستکهبه۰پدربزرگتیبودیه

معرفیمی اتاقرا رویحرکتدوربینمیان را او صدای تنها ما البته میکند. کهها شنویم

نفرهستند.5گویدخانوادةاودهد.اومیشرایطزندگینقشخودرابرایمخاطبتوضیحمی

ناحیةیازدهمپاریسزندگیمیآن اتاقیکوچکدر در ایفقیرنشیناست.کنندکهمحلهها

اشخوابند؛بنابراینبهعقیدةاوخانوادههایاینمحلهمیانبسیاریهستندکهدرخیابانکودک

ترینطبقةاجتماعتعلقندارند؛اگرچههمیناتاقراهمروزیازدستخواهندهنوزبهبیچاره

اوبرشمی نوة درنهایتتصویربهصورتپدربزرگتیبودیهودو خوردکهدرسکوتبهداد.

شود.کنند.صدایوزوزمگسینیزشنیدهمییننگاهمیدورب

                                                            
1 
Thibaudier 
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کوچولو)پسر2است.بازیگرنقشدوبریوبههمراهمارسل۰رسانبعدیهانریدوبریواطالع

گوید.همسایه(روبهدوربیننشستهاستودرمدیومشاتیازخودووضعیتزندگیخودمی

البتهبالرزش بسیارجزئیکهرویدستدارد.دوبریوتعریفهایدوربینماننداوثابتاست.

فضایغیرمسقفزندگیمیمی در که کند اقتصادیبه20کند. زمانبحران سالپیشدر

اورابه۰32۰راپشتسربگذاردواوضاعواحوال۰303پاریسآمدهاست.اوتوانستسختی

می دوره همان موقعیتیاد او نظر به اگرچه یکاندازد. با آلمانها است؛ متفاوت ها،دیگر

دادهفرانسوی شکست را ها در را خود امپراطوری و اعالم۰3اند ورسای در گذشته ژانویة

رخکرده حال در پاریس در که را آنچه دوبریو شرماند. است، میدادن هیئتآور داند.

انتخابشدهقانون تازه وضعکردهگذاریکه جدیدیرا احکام قوانینو پذیرفتنیاند، اندکه

نیست؛مانندتحمیلپرداختاقساطبهمردمکهباتوجهبهشرایطزندگیسخت،محاصرهو

دوبریوهمورشکستگیبیشترمردمبی زمانبهچندینکارمشغولاستوشغلرحمانهاست.

بهشدنکندوخواندنونوشتنراراهیبرایتبدیلنویسیاست.اوتدریسهممیاصلیاونامه

می آزاد نگرانانسانی را شرایط او میداند. بیسمارککننده است معتقد و کسی۹داند تنها

برد.خواهدبودکهازآنشرایطلذتمی

توقف

برایلحظه مینما لحظهایسیاه لحظهشود. وضعیتایسکوت. ایسکونبیشترهماهنگبا

بندد.روینمامتنرویصفحهنقشمیعنوانمخاطبدرآنقرارداریم.بیولوژیکیکهمابه

میلیاردفرانکخسارتشدهاستو5خوانیمکهدرمعاهدةصلح،فرانسهمجبوربهپرداختمی

ورودارتشپروس0لورن-منطقةآلساک نهاییفرانسویانبا تحقیر است. ازدستداده نیز را

گیرد.)آلمان(بهپاریسصورتمی

ادامة حرکت

رسانبعدیآورد.صدایاطالعشودوصدامارابهحرکتدرمیندنمتنسیاهمینمابعدازخوا

خواند.ذهنمارابهحرکتیصوتیفرامی

                                                            
1
  Henri Dubrieux 

2
  Marcel 

۹Otto von Bismarck در: وزیرنخست۰3۱۱طراحیکردوتا۰32۰ازدولتمردانآلمانیکهاتحادآلمانرا

 .آلمانبود
4
  Alsace-Lorraine 
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 تغذیه 

نشسته دوربین به رو شوهرش و نانوا توصیفزن را مردم اجتماعی سخت شرایط زن اند.

اند.نانواییصفکشیدههایگریاندربغلشانپشتدرصبحبابچه5کند.مادرانازساعتمی

هابهخوردنموشوریشهرویآوردند.مردمدرزمانمحاصرهچیزیبرایخوردننداشتند.آن

باگندمسیاه،پوستکیفیتنانپاییناستوکودکانبیمارشده نانوامجبوراستآردرا اند.

و...مخلوطکندتانانبپزد.

توقف

آنمتندوباره از بعد و محققنمایسیاه برایمخاطب/ محلیبرایکسباطالعاتبیشتر

می دادهفراهم آسیبکند. دربارة ششهایی محاصرة مرگهای افزایشدوبرابری و میروماهه

بهگاردملی۰سوس(۹۱خوانیم.بیکاراندرازایحقوقیبسیارناچیز)روزانهمردمگرسنهمی

فیلمبهملحقمی متوجهشوند. را اینپولدرژانویةارزشاینمبلغمیکمکمتنما با کند:

توانیککاهویایکمغزسگخرید.می۰32۰

ادامة حرکت

دررساناطالع فرزندانشان همراه به که هستند کوچولو مارسل مادر و پدر بعدی های

اوانقالبشاتروبهدوربیننشستهمدیوم پدرمارسللباسگاردملیبهتندارد. را3۱اند.

داندکهچیزیرابرایمردمعادیتغییرندادهاست.اوهمیننظررابرایانقالبیبورژاواییمی

هایزیباوهاییباویترینهایاوسمانیداردکهدرمناطقتجملیشهرهستند.مغازهساختمان

هاییآویزانازسقفبرایفروش،امابرایچهکسانی؟حتیسهزندگیکاریهمکفافگوشت

ریدچنینچیزهاییرانخواهدداد.خ

توقف

همگیبه و... کار تغذیه، معیشت، سیاسی، وضعیتاجتماعی، قالباطالعاتدربارة تدریجدر

شود.هایدیگرازاقشارمختلفدرطولفیلمتکمیلمیرسانهایاطالعمتنوازخاللگفته

وجودهایپاریسلولهدرصدازخانه۰۱تنها هزارفاضالبشهرینیازمند2۱کشیآبدارد.

هاستو...درصدازپاریسی3۱روزیکارگراناست.شمعتنهامنبعنوریکارشبانه

زمینة مشاهده همراه با مشارکت ذهنی
 قاب۰5حدود در فیلم اول دادهدقیقة ثابت، پایههای گذاشتههای میان در مخاطب با ای

دوربینحرکتفیزیکیخودرارویدستشروعشود.هنگامیکهذهنآمادةحرکتشد،می

                                                            
1
 30 sous par jour 
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ازآنجاکهمابهکندوبهمیانمردممیمی شناسامکانمصاحبهبابازیگرانعنوانانسانرود.

فراهمکرده برایما حدودیاینامکانرا خبرنگاراندرونفیلمتا نداریم، اند.درونفیلمرا

نابازیگراند نظراتبازیگران/ باحجموسیعیاز دارند، آنقرار در وضعیتیتاریخیکه ربارة

زوایایدیدمتفاوتارائهمی حدوددقیقةرویکردهایو انقالبمردممی25شود. شویم.وارد

زاویةدیدخبرنگارحکومتدنبالمی از را اخبار بهابتدا فنونخبریبهکنیم. صورتتدریجبا

مجریبرایتأکیدبر2۱لجاییکهدردقیقةشویم؛برایمثامستقیموغیرمستقیمآشنامی

عنوانمخاطبانتظارتکرارجمالتمابه«کنمتکرارمی»گوید:آنچهمدنظرحاکمیتاستمی

توانیمدلیلتکرارجمالترابینیمومیشودومافقطتصویررامیراداریم،اماصداقطعمی

ایننوعازتد ازجملهتمهیداتیتوسطاودرذهنخودبررسیکنیم. وینوچینشخالقانه،

مشارکتیذهنیبرایمخاطبایجادمیاستکهمشاهده با اینرونددرطولایهمراه کند.

فیلمبرایمخاطبوجوددارد.

 گیری نتیجه
قالبیتخیلیمحسوبمی قدمفیلم و برایپرسهشود درونایمردمگذاشتنمحققان نگارانه

زدندرفیلم(واردحرکتتخیلیانتزاعیاست؛بنابراینحرکتیتخیلی)پرسهفیلمنیزفعالیتی

می دیگری نمایش( حال در سکون)فیلم حرکتو با محقق سکون حرکتو لزوماً و شود

کند،ممکناستکندوسکوتمیسازمکثمیسازهماهنگنخواهدبود.جاییکهفیلمفیلم

شناس/مخاطب/کتخودادامهدهدوجاییکهانسانشناس/مخاطب/محققبهحرذهنانسان

ایستد،ممکناستدوربینبهحرکتخودادامهدهد.هایاموضوعمیمحققدرکنارشخصیت

دنبالعناصرزنیبهنگارانهدرفیلمکمونصورتگرفت.دراینپرسهبااینتوضیح،پرسةمردم

وسیلهنقشپذیرفتوبدیننوانحاملفرهنگمیعهاییدرفیلمبودیمکهانسانرابهومقوله

شد.گیریمعنایفیلموتماشایفیلممتبلورمیانسانیانساندرشکل

زنیاودرنظرگرفتهاستواینسازفضایفیلمرامحلیبرایحضورمخاطبوپرسهفیلم

به هم ساختامر روند طریق از هم و گرفته قرار ضرباهنگمدنظر نحوةکمکفناوریو و

می کمونآشنا دربارة رویکردها انواع با درواقعمخاطبهم تفکر. و نظراندیشه از هم شود،

کردنتاریخگذشتهوتاریخمعاصربهدورازتنشوعجلهاستوهمازدهیقادربهدنبالزمان

لحظات پویاییدوربین، است. صداگذاریمواجه تدوینو کمترینخشونتدر لحاظفنیبا

شوند،حضورمردمعنواننقشیبرایمخاطبدرفیلمحاضرمیسکوت،متوندرونفیلمکهبه

زداییعادیدرفیلموبرمالشدننوععملکردسیستمرسانه،عواملیهستندکهدرجهتانفعال

کنند.مخاطبحرکتمی



2۱نگاری(:تک۰32۰انساندرسینمایپیترواتکینزپرسهدرکمون)پاریس

 

اوپیشازتولیددهد.واتکینزانسانرادرابعادپیشازتولیدوپسازتولیدمدنظرقرارمی

بردارگرفتهتابازیگران،همهقادربهبیاننظرخودهستند.بهعواملتولیدتوجهداردوازفیلم

شودوهمینفضاهایهمینکنشگریبرایمخاطبدرمرحلةساختفیلمدرنظرگرفتهمی

گرفته انفعالخارجمیدرنظر از را برایمخاطباو بهشده را نقشاو و وانکنشگریعنکند

مثابةفضاییمعناییبرایحضورتوانگفتکهفضادرفیلمکمونبهپذیرد.میسازمیفرهنگ

آوردنآنبهدرونیک حذفپاریساوسمانیو واتکینزبا مخاطبدرنظرگرفتهشدهاست.

سازبزرگملیستعلقداشتهاست،مرزهایمعناییپاریسراکارگاهمتروکهکهزمانیبهفیلم

دادنیکانقالبباتماموسعتوابعادآن،درمحیطیبستهوتوانگفترخکند.میجامیجابه

خلقمی را نامحدود و فضاییجدید آفرینندگانآنبازیگرانفیلممحسوبمحدود، کندکه

شوند.اینافرادهستندکهدرفیلمبابرقراریارتباطمیانپاریستاریخیوپاریسمعاصر،می

میبه خود وضعیتدنیایمعاصر و زمانه فیلم،قدرتتحلیلگریاز در همچنینفضا رسند.

هاکند.مخاطببامتون،تصاویر،سکوتهمینفرصترابهنوعیدیگربرایمخاطبایجادمی

شودکهمانندفرصتحضوردرکتابخانهوخوانشیککتابرومیونماهایثابتیدرفیلمروبه

هایجهانیو...ها،بحرانهایکاربردیدرزمینةرسانهبراینآموزشکند.عالوهمیبرایاوعمل

وهمچنینمجهزسازیمخاطببهتفکرانتقادیازجملهدیدنآنچهدرفیلموجودداردوآنچه

اند.نظیررادرمواجههبافیلممحققکردهدرفیلمنیست،نوعیازمشاهدةمشارکتیکم
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