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ها قرار گرفته است. قدرت برداریبهره مورددلیل بوده و به همین  یاجتماع ثر بر کنشؤم« رسانه» کیو « هنر» کیهمواره  نمایس چکیده:

و سلطه بر  یدستکار ،یسازکسانی معطوف به یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع یهیسرما یهابزرگ قدرت یمجموعهیِ اصل شیگرا

ارتباط دارد. لذا  زین ییبازنما ندیراو با ف تیبا واقع یهنر لیمثابه تخبه نمای. اما ساست شینمایو س نماگریساخت س ندیدر کل فراو  نمایسرنوشت س

به  نماگرانیس یبرخ آثارو  ندمئن هستمرزها مبهم و نامط ،یارسانه یِمثابه مهارتِ دستکاربه نمایو س لیمثابه هنرِ تخبه نمایس انیم کیالکتیدر د

 یینمایس گرسلطهجریان  مبارزه بابارز  ینمونهفیلمسازی است که سینمای او  نزیواتک تری. پانجامدمی ییو بازنما تیواقع انیمتفاوت م یکیالکتید

 بیو تخر مورد سانسورد و تبعاً شجدا  یاصل انیاز جر یاحرفه ینمایس بعد از ورود به ی شروع کرد وآماتور ینمایاز سفیلمسازی خود را  او. است

 مستقل تخیلیعنی  ،کیالکتید دو گونه نیا یوکارهاسازتوان به فهم بهتری از ی اول فیلمسازی واتکینز میی اسنادی دههبا مطالعهقرار گرفت. 

الب، روند و ایدئولوژی در سه محور ق در ینزیواتک لیکه تخ دهدیمقاله نشان م نی. اها، رسیددر برابر فیلمسازی در جهت منافع قدرت هنری

 ،یمردم عاد یدهمشارکتی، مکان -یزمان تیالیّس لم،یبودنِ ف لمیبر ف دیتأکاین تقابل از طریق تقابل با تخیل جریان اصلی سینمایی قرار دارد. 

از ساختار  یریگفاصله ،یشخص دیدر ابراز عقا تیشفاف ،یمحوراز وقوع فاجعه، مسئله شیپ وزشآم ،یبخشیآگاه ،یلمسازیمراتب فحذف سلسله

بهبود در  جادیهدفش ا لم،یف یشناختییبایز لیحفظ تخ نیکه در عدهد میبه سینمایی انسانی شکل توافق با مخاطب،  ینهیزم جادیا و ییروا

 است. تیواقع

  

 واقعیت قدرت، ،سینماتخیل، رسانه، پیتر واتکینز،  کلیدواژه:

  

                                                           
 .این مقاله براساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه، پژوهشی است.  1



 مقدمه

دهی اما این تقلیل؛  (47: 1393استم، )است  جریان اصلی سینما پردازان و فیلمسازاننظریه نزد بسیاری از شده مفهومی پذیرفته ،زبان مثابهبهسینما 

، سینما که باشدنیز  «م سینماییتوتالیتریس»نوعی  سازتواند زمینهمی ،بودگی آنزبانچند  موقعیتِ ندادن به مشروعیتو  سینما تنها به یک زبان

منظور زبان جریان اصلی  معموالًشود، هنگامی که از زبان سینما صحبت می .کندهای بسیاری ها و آسیبرا دچار چالش فیلمسازان و مخاطبان آن

تواند نه به این علت که می ؛ستاسینما زبان »گوید: پرداز سینما مینظریه  سینما است که با ساختار روایی گره خورده است. همانطور که متزدر 

به  و دیگر به عبارت .(Metz, 2016:47) «های شگرفی تبدیل به زبان شد.های شگرفی بگوید، بلکه سینما با تعریف چنین داستانچنین داستان

 در سینماصلی سینمایی از تعریفی اما چرا جریان ا یابد.عنوان داستان معنا میعنوان زبان با تعریف سینما بهبهتعریف سینما م جریان اصلی، زع

و نیست.  نفی نبودهم امریبه خودی خود  پردازیو خیال سراییداستان؟ است پردازیسرایی و خیالکه ویژگی اصلی آن داستان کندحمایت می

عنوان واقعیت به اکثریت مردم تحمیل خیال، به رتمند در قالب داستان وشود، که خواست یک اقلیتِ قداز جایی آغاز می مشکل با اینگونه تفکر

کند و بنابراین دروغ جایگزین می شود. بدینوسیله آن اقلیت قدرتمند برای حفظ منافع خود، هرگونه دروغی را با عنوان واقعیت به عموم تحمیلمی

گری خود و سلطه نترلکگراتر باشد، به اهداف فتر و مصرکند و هرچه مخاطب منفعلتحمیل اکتفا نمیشود. جریان اصلی به این واقعیت می

 شود.می انده و حذفربه حاشیه ی تولید سینمایی نیز توسط این جریان اصلی شود. از همین رو هرگونه صدای مخالف در حوزهتر مینزدیک

در قالب  سازیکسان یساختار به حمایت از جریان اصلی سینما که دارای قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، برای حفظ و بازتولید قدرت خود

موجب  موجود، عنوان تنها زبان سینماییی آن بهر سوال نیست، بلکه ارائهشده به خودی خود زی سازییکسان این زبانِ رواییِالبته  .پردازدروایی می

اجحاف مورد  دستکاریو سازی یکسان سیستمِاین در ، زبان روایی نیز خود توان گفت کهمی تیح(Watkins, 2015: 31-34)  آسیب شده است.

های که در کنار دیگر زبان هایی باشدها و تنوعها، لهجهگویشبرای خود دارای انواع تواند میدر صورتی که زبان روایی نیز  ؛قرار گرفته است

آن و خطرات عواقب به و ساز هشدار داده غول صنعتی و یکساناین  یارهدرب پردازانیو نظریه نروشنفکرا .یی، نیازمند بروز و ظهور هستنداسینم

در  ده شده و از هیچگونه تخریبیگر سینمایی به حاشیه رانبه علت جدا شدن از این جریان سلطهکه اند نیز بوده ایفیلمسازان برجسته و نداهپرداخت

خود  ایحرفهزندگی  در است که اوبهای سنگینی  بررسی روند فیلمسازی او نشانگر های گویاست کهنمونهپیتر واتکینز یکی از  ؛نداهامان نماند

شناخته شده  3و جعلی 2مستندداستانی عنوان پیشتازواتکینز اگرچه به (,1986Welsh, ; 1982MacDonald,; 1979Gomez :10. )پرداخته است

کمتر های مدیدی تا سال، است پردازان جریان اصلی سینما نوشته شدهنظریهتوسط منتقدین و که تاریخ سینما های در بسیاری از کتاباست اما 

ی عملکرد آن و نحوه مخرب ای به معرفی این ساختارنظریهدر قالب خود  واتکینز Watkins,2018c)) .ه استبرده شد شهاینامی از او و فیلم

 د.کنمی تالش قالبیتکساختار  شکستن این برایتأخر خود های مدر فیلم و ) ,2015Watkins( کندیاد می «4مونوفرم»پرداخته و از آن با عنوان 
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سینمای خود را  او (Watkins, 2015: 21) .یابنداجازه و فرصت بروز نمی که عمالً های بسیاری در سینما وجود دارندواتکینز عقیده دارد که زبان

 دنیایبه  واتکینزموجب ورود بروز همین استعداد  .دش 5آماتوری ی اسکارجایزه چندینموفق به کسب  همان ابتدااز  و کردبا سینمای آماتوری آغاز 

)از  های واهیبه بهانه( 1965بازی جنگ )و فیلم  دید سی منافع خود را در خطربیکه بی گردید. اما طولی نکشیدسی بیای در بیلمسازی حرفهفی

 بیست سال در به مدت خش فیلم راپ،  جوانای کارگردانِبا تخریب شخصیت حرفهسی بید. بیشبرده زیر سوال  کیفیت هنری( نازل بودن جمله

مستند بلند  موفق به دریافت اسکار بهترینبعدها واتکینز با همین فیلم البته  ؛ (Welsh, 1986: 198-200) دهای جهانی ممنوع کرتمام شبکه

کشد، شده را به تصویر میو موقعیتی تخیلی از یک جنگ محقق نکید دارد ودن خود تأدائم بر حقیقی نبطور بهچگونه یک فیلم که حال شود. می

تخیلی نوع واتکینز از چه  جلوه کند؟ (Welsh, 1996: 106) «تتر از واقعیواقعی»آنان  یبه گفتهقادر است نهادهای قدرت را به چالش کشیده و 

ی دهه اول از سینمای پیتر واتکینز در این پژوهش سعی داریم با مطالعه ؟گرفته استو چگونه از تخیل مخرب حاکم فاصله  بردهاین فیلم بهره  در

 در سینمای او بپردازیم. گیری این نوع تخیلشکلروند به بررسی 

 طرح مسئله

 هدایت و ساخت، های مختلف نظارت،نظامگری و تأثیرگذاری این رسانه پی بردند و با تشکیل به قدرت اقناع ی حاکماهقدرتبا پدید آمدن سینما، 

سازی عمومی برای سینما در قانع کردند. با کمک آن سعی در حفظ حاکمیت و کنترل افکار عمومی ،ایبا توسل به هرگونه جعل و دستکاری رسانه

ی سفید ها به خوبی دریافته بودند که مردم در برابر عظمت پردهآلمان نازی پیشرو بود. حاکمیت در همزمانو  در قرن بیستم طلبی در آمریکاجنگ

برداری حداکثری از این ضعف، و لذا بهره گیرندقرار می (38: 1397، یارستمیبه نقل از ک کرونین) «پذیریآسیب» معرضها در و در تاریکی سالن

که جامعه  معتقد است نهاد تخیلی جامعهدر  (1975)کرنلیوس کاستوردیاس داری، کلید خورد. برداری دیگری در نظام سرمایهمانند هر بهره

عنوان که باورها و تصورات خود را بهاست  یک ساخت تخیلی است. بدین معنا که طبقه حاکم، همواره مشروعیت خود را از این طریق بدست آورده

 ی کاستوریادیسرسند و به عقیدهبدیل به نظر میناپذیر و بیاین تصورات، جایگزین (Ritzer, 2007: 406) .کند تحمیل به مردمتنها اصل اساسی 

آلود ی حاکم تخیالت وهمطبقهدر سینما نیز  (Ibid) شود.عنوان تنها راه موجود، در اکثریت جامعه نهادینه میترتیب تخیل یک گروه غالب، بهبدین

واقعیتی به و در نتیجه  کند؛تحمیل میبه همگان قدرت فرهنگ بصری، بدیل از طریق عنوان اصول بیبهخود را ی جویانهسلطه هایخواسته و

عیتی برای اکثریت ضعیف تبدیل و تخیل یک اقلیت قدرتمند به واق گرددمیمورد پذیرش واقع عنوان واقعیت واقعی که به دهدمیجعلی شکل 

های مختلفی از ی حاکم از روشطبقه -و نه مخاطب کنشگر فعال-گر برای این اقناع بصری و رسیدن به تماشاچی منفعل و مصرف د.وشمی

 یجنبهاما کاستوریادیس در تعریف تخیل به برد. های خود و دیگری، سیاست سرکوب عمومی و... بهره میها، ساخت قطبسازیجمله یکسان
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نیز هست. یعنی  ها به طرزی دیگرآلود نیست بلکه تخیل قابلیت دیدن پدیدهتخیل تنها این وضعیت توهم ی اوکند. به عقیدهدیگری نیز اشاره می

 (Castoriadis,1975: 29)و یا موقعیتی جدید بسازد. ای یکسان، پاسخی متفاوت فراهم کند تواند برای مسئلهتخیل می

مخرب  های مستبد بوده،حاکمیت یخواستهی اول تخیلی است که نزدیک به توهم است و بنابراین ما با دو جنبه از تخیل روبرو هستیم. جنبه

برای دیگرگونه دیدن  ابلیتیکه سازنده و خالق است و ق یی دیگر تخیلپردازد؛ و جنبهاست و با تحمیل خود به اکثریت، به تخریب واقعیت می

ی عملکرد تخیل مخرب نحوه. هاستگروهی این و تخیل دوم در پی شکستن سلطه های فرادستگروهتخیل اول در پی حفظ منافع  هاست.پدیده

ید و نبایدهای آنچه در رسانه گفته یعنی بای محتوا حوزه. از منظر محتوا، قالب و عملکرد. توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داددر سینما را می

ی عملکرد یعنی و در آخر حوزه سازها و زبان یکساناز طریق ساخت فرمول ی قالب یعنی چگونه گفته شدن این باید و نبایدهاشود، حوزهمی

ای تکرار شونده در چرخه رتو ساختار قد هاطریق رسانهتحقیر و سرکوب )در صورت نیاز( که از  ب،یتخر ی واکنش فیزیکی، کنترل، تمسخر،نحوه

ی حاکم کمک خیل مخرب طبقهتسازنده در سینما نیز تخیلی است که به مخاطب برای خروج از  دوم، یعنی تخیل تخیل گیرد.مورد توجیه قرار می

ی سینمای مستقل فردی چون واتکینز مطالعهنابراین ب کند.اصلی خود می مسیرکرده و سعی در ترمیم واقعیت مخدوش و بازگرداندن واقعیت به 

 وردار است.، از اهمیت بسیاری برخه که در سینما به تحقق پیوستهی عملکرد یکی از انواع تخیل سازندبرای فهم بهتر نحوه

 ادبیات پژوهش

 ,Debord & Knabb) کنداز نمایشی شدن مصرف صحبت می ی نمایشی شدهجامعهداری تحت عنوان دوبور در مبحث ضد سرمایهگی

)755: 2007Ritzer, ; 21: 2005 .و  تصاویر موهومگذاری روی سرمایهکه از طریق  6های تخیلیگذاریی حاکم با سرمایهطبقه بر این اساس

گیرد باعث از میان رفتن هویت جمعی، حذف رابطه عمیق با جهان اجتماعی واقعی، گر صورت میساخت جهانی مصنوعی برای تماشاگر مصرف

ای، ایجاد از طریق تبلیغات رسانه یعموم گراییترویج مصرف (Ritzer, 2007: 756). شودایجاد فردگرایی شدید و در نتیجه انفعال و خمودگی می

کنترل حثی است که چامسکی در کتاب ابم خواهند انجام دهند، دقیقاًبه انجام آنچه که نمی گیری و وادار نمودن مردمقدرت تصمیم ال، عدمانفع

اولین  به در جنگ جهانی اول در آمریکا  ) ,1997Chomsky :7( 7ی کریلکند. چامسکی با اشاره به تشکیل کمیتهاز آن صحبت می هارسانه

قدرت حاکم،  ایِمردم نه تنها از طریق تبلیغات رسانه و معتقد استا .کنداتفاق افتاد، اشاره می 8که در زمان دولت ویلسونپروپاگاند دولتی مدرن 

 در همین (Ibid) .است بوده ی خود آنانرا به این باور برساند که این خواستهقادر است مردم  رسانهشوند بلکه وادار به پذیرش شرکت در جنگ می

 هاای تنگاتنگ با نظام قدرت و رسانهگروه متخصصین در رابطهاین . های دانشگاهی شکل داده شدبه نام متخصصین از طریق نظام قشری به راستا

ای گله نظام حاکم، توسطکه )های فرودست و به ویژه گروهدر مقابل مردم عادی  های فرادست اجتماعیگروهمنافع  حفظ به گیرند وقرار می

                                                           
6 Imaginary Investments 
7 Creel Commission 
8 Woodrow Wilson 



 شودمیتولید  برای مردم هااز طریق رسانه به صورت پیوسته نولیبرالینظام توهمات مورد نظرِ  بدین ترتیب ؛پردازندمی (شوندنامیده می 9مبهوت

 (Ibid: 10-12) .باقی بمانندهایی منفعل «تماشاچی» تا

سازان هایی به عموم مردم و برنامهاز طریق تحمیل استراتژی 10(MMAV)بصری -های جمعیِ سمعیکنندگان رسانهی واتکینز کنترلبه عقیده

برداری از اعتماد سازی بهرهها عبارتند از: مشروعدارند. برخی از این استراتژیی اقتصادی و سیاسی خود نگه میآنان را تحت سلطه ای،رسانه

استاندارد جلوه دادن فرم روایی  ؛11بانان رسانهمحتواها توسط دروازهها و ؛ کنترل کلیت برنامه«سرگرم کننده»های موم تحت عنوان ساخت برنامهع

تقلیل  کارگیری سرعت،با عموم مردم؛ به های جریان اصلیی رسانهداشتن رابطهمراتبی نگهسازی و فیلمسازی، سلسلهبه عنوان فرم اصلی برنامه

های جایگزین؛ متقاعدسازی عموم به خنثی، عینی، سازی زمان جهت جلوگیری از تمرکز و کاهش توان تفکر عمومی برای یافتن راهتکهزمان و تکه

آموزش ؛ همکاری با سیستم دانشگاهی تحت عنوان ایی رسانههااستراتژی ؛ محدود نمودن دسترسی عموم بههاطرف بودن برنامهمتعادل و بی

 (Watkins, 2015: 6-7) راندن رقیبان و...ها؛ توسل به سرکوبگری و به حاشیهسازیسازی برنامهای جهت یکسانقالب حرفه

ی تاریخ دانشگاه کلمبیای نیویورک، برای برگزاری سمیناری آموزشی دعوت شد تا به میالدی به دعوت دانشکده 1970ی واتکینز در اواسط دهه

کارگیری استاندارد های روایی متوجه بهبصری بپردازد. در این سمینار واتکینز به همراه دانشجویان، با موشکافی فرم-های سمعینهبررسی نقش رسا

ها، واتکینز و دانشجویان با بررسی عناصری چون تعداد تقطیع گذاشتند. قالبیا تک «مونوفرم»شوند که نام آن را ای میسازی شدهشده و یکسان

زیونی به ی تلویدهی به مجریان، میزان سکوت و... در چند برنامهدهی به افکار عمومی در مقابل زمانزاویه و حرکت دوربین، میزان زمان تغییر

، ماهیت تکرار هاتقطیعچه باشد، سرعت تغییر تصاویر توسط  نداشتکه محتوا و سوژه فرقی  ها متوجه شدندیافتند. آننتایج قابل توجهی دست 

های ثانیه بود که در سال 7د سازی شده بود. میانگین سرعت تقریبی تغییر تصاویر از تصویری به تصویر بعد حدوی آن و فرم، همگی یکسانشونده

از سرعتی که واتکینز  (Watkins, 2015: 5-6) ثانیه و حتی کمتر از آن رسید. 4الی  3به چیزی بین ها در سینما و تمامی رسانهاین سرعت  بعد

با عنوان فکر سریع  ها،بوردیو از وضعیت ایجاد شده توسط رسانه نزدیک است. «فکر سریع»، شناسی جامعهپیر بوردیو نظرکند، به آن صحبت می

ی پیچیده. مانند غذای سریع یا فست فود. بوردیو با به کارگیری این اصطالح متناقض سعی دارد روند که عمالً در تضاد با تفکر است کندمی یاد

( 112: 1396)فکوهی به نقل از بوردیو،  کند، قرار دهد.فکر کردن را که نیازمند زمان است، در کنار لغت سرعت که فکر کردن را غیرعملی می

رکات و حهای سریع، ، اینسرتهاهای سریع در فیلمکند. تقطیعسرعت زیاد، یکی از همان عواملی است که واتکینز از آن در مونوفرم صحبت می

 کردنغرق  در رابطه بافکوهی نیز  صحبت (Watkins, 2002) کنند.ها، همگی در راستای تمرکززدایی مخاطب عمل میتغییرات متناوب دوربین

 ، افراد«هامهارت تحلیل داده»که به جای باال بردن قدرت و  عملی .نزدیک است به این مباحث ی تمرکززدایی از مخاطببه مسئلهدر اطالعات 

و  «نادانی»در عمل موقعیتی از »کند که روبرو می (167-166: 1397)فکوهی،  «تعداد باالیی از داده، تنوع، تفسیرپذیری و دستکاری»را چنان با 
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است اشاره به این تخلخلی که در واقعیت ایجاد شده  به همین ترتیب بوردیو)همان(  «آورد.ها به وجود مییافته را در این انسانسازمان «حماقتِ»

داند. یعنی همان قالب می (13: 1394)بوردیو، « مخدوش شدن گفتمانی استداللی و اثباتی»ای را موجب های رسانهکند و این دستکاریمی

 نماید.منفعل می او را تبدیل به تماشاگری در آن فرصت تفکر از مخاطب گرفته شده ومونوفرم که 

ی واقعیت کنندهکننده و جعلیدستکار روند .است کنند موضوع واحدین صحبت میروشنفکران و هنرمندان از آ تمامی این آنچه رسدبه نظر می

مامی این مباحث هشدار وضعیتی ت. ه استهای دیگر نیز تسری یافتو به رسانه هشدت گرفت های جدیدی که در اختیار داردبلیتدر سینما به علت قا

است.  نمودهای وتالیتریسم رسانهدچار تای معیوب های دیگر را در چرخهینما و رسانهسو  در آن گرفتار شدهی معاصر نیادهند که دآلود را میتوهم

سینمای واتکینز  یمطالعهنظور مبه همین  .قابل تصور خواهد بودی معیوب و دستیابی به تخیل سازنده انداز واقعیت تنها با شکستن این چرخهچشم

 های جایگزین یاری نماید.تواند ما را در شناخت راهرویکردهای مستقل، پیشرو و کنشگر، میعنوان یکی از به

 روش پژوهش

 دو گونههر وجود  ،خاب این دههعلت انتفته است. سینمای پیتر واتکینز صورت گری اول های دههی فیلماین پژوهش با روش اسنادی و مشاهده

ی زمانی که فیلمساز در بخش اول آن مستقل بوده و در بخش دوم در یعنی دو بازه .ی فیلمساز استپروندهای در فیلمسازی آماتوری و حرفهاز 

در تضادی شدید با منافع  های واتکینزکلی موضوعات و دغدغهطوربهبه فیلمسازی پرداخته و به سرعت نیز از آن جدا شده است.  دی رسمینها

بیان که ادعای آزدی  گرفتندمورد سانسور قرار  هایینظامها و واتکینز از طرف رسانه هاینهادهای قدرت قرار دارند و نباید فراموش کرد که فیلم

 شاملاند که انتخاب شده از سینمای واتکینز جهت بررسی این دهه موجود هاییلمتمامی ف .کنندو خود را حامی خالقیت هنری معرفی می دارند

و دو فیلم دوران فیلمسازی (، 1960) 14شدههای فراموشچهره(، 1959) 13(، دفتر خاطرات یک سرباز گمنام1956) 12شبکه سه فیلم آماتوری

 است.( 1965) 16( و بازی جنگ1964) 15کالودنسی بیواتکینز در بی

ها فیلم. قابل بررسی استهای او ها و تکنیکی گسترش یافتن ایدهگیری تخیل واتکینزی در روندی خطی و به ترتیب تاریخی در نحوهسیر شکل

سیر  کیفی برای تحلیل .قابل مشاهده استها آنروند تجربی  عمق یافتن درنیز پیوسته  کلیتیاگرچه هر کدام مستقالً قابل بررسی هستند، اما 

واتکینز در مبحث مونوفرم، کند بهره گرفته شده است. مطرح میپیرامون مونوفرم های واتکینز از مبحثی که خود او حرکت تخیل و واقعیت در فیلم

روند کند بلکه عالوه بر قالب، در ساز خود را تنها در قالب یکسان تحمیل نمیاو معتقد است که ساختار یکسانکند. به سه محور اصلی اشاره می

 یو نحوه ، سرعتیا غیرروایی ساختار روایی نوع منظور از قالب همان (Watkins, 2002)د. شوساخت و ایدئولوژی نیز به مخاطب تحمیل می
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شود. و منظور در نظر گرفته می رسانهمیزان فضا و حقی است که برای مخاطب در مقابل ، منظور از روندت. تقطیع، صداگذاری و چینش تصاویر اس

 کنند.ای است که با واقعیت برقرار میو رابطهتعاریف، محتوا از ایدئولوژی 

 دهه اول سینمای واتکینز قالب، روند و ایدئولوژی در

از  برای بررسی هر یک .واهد دادمورد بررسی قرار خبه وجود آن  پیش از آگاهیگیری فیلمساز را از مونوفرم این سه محور چگونگی فاصلهمطالعه 

است. نی و فنون فیلمسازی های سیالیت زمامقوله قالب شامل. اندشده تعریف های فیلمسازی واتکینزجه به شاخصبا تو هاییمحورها زیرمقوله

و دیالکتیک  د در خود فیلمایدئولوژی شامل دیالکتیک موجو و در نهایت. و مردم عادی است انهمچنین مخاطبو  بازیگران ،هانقش شاملروند 

 و تخیل حاکمیت است. تخیل فیلمسازمیان 

 . قالب1

 اونگاهی شخصی است. های مختلف برای رسیدن به قابی در این فیلم در حال تجربه فیلمسازساختاری روایی دارد.  «شبکه»فیلم اول واتکینز 

صامت است و به فیلم کند. می ی هنری خودوارد تجربه مخاطب را و جدا کردهگاهی تصاویر را از روایت ، نماهایی بسیار نزدیکبا استفاده از 

ها در ماند. نوشتههای بعدی واتکینز باقی میتصویر از همینجا در فیلم وجود نوشته میانبرد. هایی میان تصاویر بهره میاقتضای آن، از نوشته

در روند حرکت مفهومی فیلم، مخاطب  دهیه مثابه فضایی برای مشارکتتر بآیند بلکه از آن مهممی فیلمهای بعدی نه تنها به هدف پیشبرد فیلم

 کند.میتلفیق ن مستندخبری نواز ساختار روایی حرکت کرده و آن را با ف «امدفتر خاطرات یک سرباز گمن»واتکینز در فیلم بعدی حضور دارند. 

 در کنار تصاویری اکسپرسیونیستیاز مرگ و جنگ،  و عجیب سرباز روایت شاعرانههای مختلف هنری و سینمایی است. فیلم تلفیقی از روایت و سبک

 از فیلمبرداری صداگذاری شده است.واتکینز اولین فیلم صدادار اوست و فیلم بعد ی آماتوری این ساخته اند.تلفیق شده 17خبری مستند یبا شیوه

 «واتکینز روایِ»بار شاهد حضور رای اولیندر اینجا ب بوده که فیلمساز به طرف روایتگری رفته است. علت همین محدودیت در صدابرداریشاید به 

(Welsh, 1986: 39)  هستیم. راوی واتکینز، راوی کنشگری است که فیلمساز نظرات بسیار شخصی، احساسات و تفکرات خود را به صورتی

 حضور دارد. های بعدی واتکینزلمفیاغلب در این راوی گذارد. صادقانه از خالل آن با مخاطب در میان می

به فیلمبرداری در سینما واتکینز در این فیلم برای اولین بار است.  مستندخبریبه صورت  «شدههای فراموشچهره»ساختار فیلم بعدی واتکینز 

برد. نام می« بازسازی واقعیت»او خود از این شیوه با عنوان پردازد. خارج از زمان و مکان اصلی آن میبه صورتی مستند یک انقالب 

(Gomez,1979: 24-25) دست ای جدید ، به شیوهبا ترکیب درام و مستندو ا .رسدمیشخصی خود  توان گفت که واتکینز با این فیلم به بیانمی

او با ساخت همین فیلم سینمای واتکینز است.  ی شروعاما این تازه نقطهکشد. را به چالش می سینما در «عینت»ی مسئله با این فیلمیابد و می

                                                           
17 Newsreel 



برای تلویزیون ساخته شده  «کالودن»فیلم بعدی او گیرد. همین ساختار در تقابل با نهاد قدرت قرار می بسط آید و باسی در میبیبه استخدام بی

پردازد. به تکمیل بیان شخصی خود میکند و با تلفیق آن با شاخص سیالیت زمانی، است. واتکینز در این فیلم نیز از ساختار مستندخبری استفاده می

اما تنها این کند. لیت زمانی را با آن ترکیب میسیاهم  گیرد وخبری بهره میساختار مستند هم از «بازی جنگ»ر این دهه، واتکینز د و در آخر

دهد بلکه نوع تخیل فیلمساز در ترکیب ساختار اتخاذ شده توسط واتکینز و یا محتوای انتقادی فیلم نیست که او را در مقابل نهاد قدرت قرار می

مسازی خود از آن ی بعدی فیلهاواتکینز در دههگردد. تخیلی که از واقعیت می نوعی تخیل جلوترگیری شکلمنجر به ی این موارد است که همه

تنها  ( گرفته که1970) 18)از پارک مجازاتشوند. میحذف  همین نوع از تخیل دچار سانسور وبه علت های او گیرد و تقریباً تمام فیلمبهره می

ی که شبکه( 1999) 19تا کمون ،در آمریکا ممنوع استهمچنان پخش آن و  چهار روز پس از اکران از پرده سینما در امریکا پایین کشیده شد

از بین  نیز اصلی فیلم را نگاتیوفیلم ممانعت کرد و  ویدیویی قرار داد، از پخش  -بامداد 4شب تا  10-پخش آن را در ساعتی غیرمعمول  20آرته

 برد.(.

متوجه خواهیم ، لمسازی واتکینزفیهه از همین د با بررسیاو پیداست.  هایدر فیلمو تسلط واتکینز به تاریخ و زمان  عالقه :یزمانسیالیت  1.1

های فراموش آورد )چهرهال میحکند )شبکه و دفتر خاطرات یک سرباز گمنام(، گذشته را به شد که او فیلمسازی خود را از زمان گذشته آغاز می

 آورد.را به زمان حال می ی نزدیکیندهو آ ی نزدیکحال را به آینده (در بازی جنگ) برد )کالودن( و در آخر این دههگذشته میشده(، حال را به 

 کند.خود مطرح میهای یلمفنه در قالب شعار، بلکه به صورتی ملموس در  را گیری از آنتکرارپذیری حوادث تاریخی و عبرتاو از این طریق 

این اعالم به مستندسازی  کند.اعالم میا بارها و بارهتغییر در همان ابتدا و در صورت نگار، زمان و مکان را های خود مانند یک مردمواتکینز در فیلم

 «دفتر خاطرات یک سرباز گمنام»افتد. اتفاق می )گذشته( در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم «شبکه» کند.فیلم و باورپذیری بیشتر آن کمک می

به روایتِ سرباز ناموجودِ ی یندهآگویی زمانِ شود. روایت میافتد اما فیلم بعد از مرگ سرباز توسط خود او در جنگ جهانی اول )گذشته( اتفاق می

کند. او قرار است در فیلم، مل میواتکینز مانند هر فیلمساز دیگری بر اساس قراردادهای فیلمسازی ع دو فیلم نای در پردازد.زمانِ حالِ او می

مرسوم  ایی به عنوان قراردادیمکان ارائه شده را بر حسب عادت سینممخاطب زمان و . شوندکشته میرا تعریف کند که در جنگ انی داستان سرباز

ری کجاست، چرا که مخاطب یا محل فیلمبردا چه سالی است پذیرد و این اهمیتی ندارد که سال فیلمبردارییکطرفه بین فیلمساز و خود می و

، در بوده استجریان اصلی در سینما  یکه همیشه نماینده یکطرفهاما این قرارداد  پذیرد.دوم( را می نمایی )جنگ جهانی اول وزمان و مکان سی

سازان ارائه فیلمسازان و برنامه هرآنچه را کهشود. واتکینز با شکستن این قرارداد از مخاطب خود انتظار دارد تا فیلم بعدی واتکینز شکسته می

 د.نپذیر ایی باشد، به سادگیدهند، حتی اگر دارای استناد تاریخی و جغرافیمی
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قواعد فیلمسازی خبری  استفاده ازآورد. انگلستان می 21های کانتربریرا به خیابان مجارستان 1956انقالب واتکینز  «شدههای فراموشچهره»در 

 هایدر فیلم شود.میجعلی زمان و مکان ، موجب باورپذیری زمان و مکان اصلی حادثهو مستند برای بازسازی آن وقایع در زمان و مکانی غیر از 

، مستند قالب اما در این فیلم، مخاطب به خاطر پذیرفت.می قراردادی به صورت را جعلی ، مکان و زمانپذیرش قالب داستانیقبلی مخاطب به علت 

در  اندهشدهای بوداپست ضبط در خیابان 1956در سال  این تصاویرکند که پذیرد. یعنی مخاطب گمان میعنوان واقعیت میزمان و مکان را به

تا  زندمیتلنگری به مخاطب ، آماتوری های کانتربری انگلستان است. واتکینز با ساخت این فیلمو مکان خیابان 1960صورتی که سال ضبط فیلم 

 شود، به خوبی تأمل کند.میهرآنچه به او توسط رسانه ارائه ی درباره

کند و عالوه ه این مسئله بسنده نمیبواتکینز . اما شودآورده میبه زمان حال  در مقابل دوربین د هر فیلم تاریخیِ دیگر، گذشتهمانن «کالودن»در 

های تاریخی، شخصیتدوربین، مصاحبه با ی کنشگرانهحضور  این سیالیت از طریقبرد. زمان حال و یا به عبارتی آینده را نیز به گذشته می ،بر این

 شود.میسر مینویس حادثه رو به دوربین و چنین عواملی صحبت تاریخ

ای که هیچ آیندهآورد. شمان ما میچای محتمل را مقابل برد و یا آیندهای نزدیک میما را به آیندهاین سیالیت زمانی  با «بازی جنگ»واتکینز در 

ای دردناک است، وع چنین آیندهنگر که هدف آن پیشگیری از وقآینده نخواهد داشت. با این تخیلِ انسانی تمایل به حضور در آن در صورت وقوع،

معتقد است  گومزبر عهده دارند.  کند که در آن سینما، رسانه و هنر، رسالتی سنگین و انسانیگذاری میواتکینز نوعی از تخیل سینمایی را بنیان

تخیل خود را بر  او (Gomez,1979:192)  .تاد میالدی بودواتکینز وجدان دهه شصت و هف ،چهل بودهمانطور که اورول وجدان دهه سی و که 

بر  گذارد. واتکینزر میان میاقت، با مخاطب دهای شخصی خود را با شفافیت و صددغدغهنهد و ، علمی و مستند بنا میءهای قابل اتکاروی داده

ت ساختگی حاکمیت را ینیعارائه تفکرات ذهنی خود، توهم کند، با عنوان عینیت و واقعیت معرفی میهای خود را بهحاکمیت که خواسته خالف

برای ایجاد مکانی -زمانیت که عنصر سیالی کنداستفاده میکارهایی ها، از سازونهشکند و و برای برون رفت مخاطب از انفعال تحمیلی رسامی

 کند.گری مخاطب کمک مییلدرت تحلجا کردن گذشته، حال و آینده به قهبواتکینز با جارد است. حوادث تاریخی یکی از این موا ی قیاسزمینه

، مخاطب را در «احتماالت»فیلم در قالب  تجمال کاربردبرد. او با می پس از تخیل واتکینز با سیالیت زمانی، ما را به واقعیتِ «بازی جنگ»در 

 د وشوفواصل مختلف از انفجار بمب برده می ها وبه مکانمخاطب . کشددهد و عواقب بعد از این تخیل را به تصویر میموقعیتی تخیلی قرار می

عواقبی انفجار اتمی،  که در صورت بدین معنی ؛فیلم دارای احتماالتی قطعی است .یابدآگاهی میاتمی تأثیرات انفجار  یهدربار با جزئیات دقیق

 و جلوتر بیشتر موقعیتی به مخاطبقطعی خواهند بود. یعنی در صورت وقوع اولی، وقوع دومی قطعی است. در حقیقت  شوند،که در فیلم مطرح می

 تکینز با استفاده از جمالت شرطی،توان از وقوع آن جلوگیری کرد. به همین دلیل واکه هنوز می ،نرسیدهاز راه واقعیتی  ؛شودبرده میاز واقعیت 
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کند به مخاطب یادآوری میو  کندبر فیلم بودن این تصاویر تأکید می« آنچه در این فیلم اتفاق افتاد»با آوردن جمالتی چون افعال آینده و حتی 

 تالش کرد. فجایعیچنین  جلوگیری از، پس باید کنشگر بود و برای اندنپیوستهصاویر هنوز به حقیقت که این ت

او از همان کند. الش میسازی بیان خود تدهد و در شخصیشکل میبه فنون فیلمسازی خود واتکینز در حرکتی پیوسته و تجربی، . فنون: 1.2

شود. گذارد آغاز میوربین به نمایش میددر موج انفجاری که با تکان دادن  «شبکه» ازشاید این ارتباط با دوربین گیرد. ابتدا دوربین را نادیده نمی

این باعث دان جنگ قرار گرفته است. گویی دوربین حقیقتاً در میزنند و بازیگران به دوربین تنه می «یک سرباز گمنامدفتر خاطرات »در فیلم بعدی 

 (Tony Rose as cited in Gomez,1979: 23)چه که هست توسط مخاطب دیده شود. آن واقعیت و تری بهشود تا جنگ به صورت نزدیکمی

یگر در فیلمسازی واتکینز وجود به بعد د انگاری دوربین از این فیلمو نادیده گنندبازیگران در لنز دوربین نگاه می «شدههای فراموشچهره»در 

 ی میان خود و مخاطب را بردارند. خواهد که با نگاه در دوربین، فاصلهواتکینز از بازیگران خود میندارد. 

چیز در مقابل دوربین خبری در حال رخ انگار همه»و فن  ) ,1986Welsh :5(« 22شما هم آنجا هستید»سبک  ،دوربین روی دست« کالودن»در 

تمامی عناصر بر فیلم بودن فیلم تأکید رود که این حضور تا جایی پیش می «بازی جنگ». و در کید دارندتأحضور دوربین همگی بر  «دادن است

ها نماکند، و هم جمالت فیلم بر واقعی نبودن گیرد، هم راوی به فیلم بودن فیلم اشاره میبا نگاه در دوربین آن را نادیده نمی انکنند. هم بازیگرمی

مختلف در فیلم بروز  هایشیوهلی بودن تصاویر به مخاطب در طول تماشای فیلم، یکی از عناصری است که به تأکید دارند. بنابراین یادآوری جع

 یابد.می

بنابراین در قالب د. یابش میافزای ریتم به تدریجاز ریتمی نسبتاً کند حرکت کرده و  «بازی جنگ»تا  «شبکه»ی اول واتکینز از های دههفیلم

عنصر دهد. میرصت همراهی همواره به مخاطب ف کند ومفهوم را فدای سرعت نمی شود اما او هیچگاهمونوفرم نزدیک میفیلمساز تا حدودی به 

لحظاتی که سرباز آلمانی ارد. دآرام  ه فیلمی جنگی است اما ریتماگرچ «شبکه»غافلگیری است. عنصر باالتر از همواره در فیلم مسئله موضوع و 

ز همان ابتدا راوی ما را با ا، «دفتر خاطرات یک سرباز گمنام»در اندیشد. ی این سرباز میمخاطب نیز همراه او به آیندهبا خود خلوت کرده، 

داند که عاقبت میاز ابتدا و مخاطب  گیردفیلم می ازعنصر غافلگیری را  : آخرین روز زندگی من...ی اول فیلمجملهکند. سرنوشت سرباز آشنا می

محور بودن فیلم، خصیتگوید و هم عدم شهم راوی از پیش سرنوشت حرکت انقالبیون را می «شدههای فراموشچهره»در این سرباز مرگ است. 

قعیتی ، بلکه شاهد موشودهای شوکه کننده قرار داده نمیدر تک موقعیتدهد. یعنی مخاطب به انتظارات مخاطب در یک کلیت جامع شکل می

ین نگاه ا «کالودن»در اندیشد. ی پیشروی یک انقالب بیی اهداف و نحوهسازد تا به تفکر دربارهجامع است. این موقعیت جامع مخاطب را قادر می

برای متقاطع  هایبرشبا  ن فنونای «بازی جنگ»در د. نشوتر میپیچیدهبیان موضوع، ریتم و فنون نیز تر شدن یابد و با پیچیدهنگر ادامه میجامع

 شوند.رخی از اظهارات استفاده میزدن به ب ایجاد تأثیرگذاری بیشتر و یا کنایه
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مانند لی بسته و متمرکز، استفاده از کادرهای بسته، خی .اوست گریکنش نتیجهو در  مخاطبتمرکزافزایی  از عناصرعدم شتابزدگی در فیلم 

تر قرار دادن قاب کلوزآپ صورت، در این فیلم با پایین واتکینزتواند در همین راستا باشد. نیز می «دفتر خاطرات یک سرباز گمنام» هایقاب

کند الی سر، شما را مجبور میشکند. چیزی که خود معتقد است با کنار گذاشتن هوای بابندی معروف به قاب وارنر براسی را میقراردادهای قاب

بعدی واتکینز به کمک های دهههای ای است که در اغلب فیلمافزایی مسئلهتمرکز (Gomez,1979: 22-23)ها نگاه کنید. تا در چشمان شخصیت

گذارد، استفاده از متن در خالل کند و نه کم میمراه با مخاطب که نه فخر فروشی میتر، راویِ ههای طوالنیتمهیدات دیگری از قبیل برداشت

بازیگران در  «شدهی فراموشهاچهره»گیرد. در شتر مورد توجه قرار میو سکوت، بی ثابت اطب با تصویرفرصت دادن به مخ عدم تقطیع، تصاویر،

ی میان نِ فیلمساز و همچنین فاصلهی میان بازیگر و دوربیو واتکینز برای اولین بار از این فن نیز برای شکستن فاصله کنندلنز دوربین نگاه می

 کند.های بعدی خود استفاده میاو از این فن در تمام فیلم گیرد.بازیگر و مخاطب، بهره می

هداف قدرتمندان به جنگ آورده ا تأمین ای که برایکنند. برای مثال احساسات پسربچهدر دوربین نگاه می بازیگراناز همان ابتدا « کالودن»در 

توهم »کند سعی می «نگجبازی »واتکینز در  شود.واقعی می یفرد تبدیل بهیاید و شده است از طریق نگاه در دوربین به مخاطب انتقال می

 بازسازیدر  (Watkins, 2018a)« واقعیت کجاست؟»ها را بشکند و این سؤال را در ذهن ایجاد کند که ساخته شده توسط رسانه« واقعیت

ی اتمی صورت ل به حملهافراد مبنی بر تمای ای توسط ایناظهارت ظالمانه، حکومتی صورت گرفته های باالیهای واقعی که از مقاممصاحبه

شود. برای مثال خطاب قرار میها نمانگاه افراد در دوربین موجب افزایش حس واقعی بودن همچنین گیرد که نظرات واقعی این افراد است. می

که در گروهی رساند که از ورود یه این باور مشوند، شما را بنده میاای که اجساد سوزس و جلوگیری از ورود آن به ناحیهدادن دوربین توسط پلی

ی مراه با صدای گویندههی مکرر از متن در فیلم که مخاطب نیز قادر به خواندن آن جلوگیری شده است. استفاده هستند ی گزارشحال تهیه

ه کردن مخاطب به عدم واقعیت ری برای متوجافزاید. این در حالی است که از طرف دیگر فیلمساز از کدهای بسیاخبری باشد، بر استناد فیلم می

 است.نبوده گیرد که تا قبل از آن هرگز در آن جدید قرار می در موقعیتی کند و مخاطبداشتن فیلم استفاده می

 . روند2

. شودآثار او تبدیل می ای ثابت و شناخته شده دردهد که به شیوههایش شرکت میواتکینز از ابتدای فیلمسازی خود مردم عادی را در ساخت فیلم

وسیله او بدین ),2004Watkins(کند. از همان ابتدا با بازیگران آماتور شروع به کار می 23«کرفتپلی»به دلیل عضویت در گروه تئاتر آماتوری او 

محور نیستند شخصیت های واتکینزفیلم ورد.و مخاطب بوجود آ سینمازنی میان کند تا توادارد، سعی می دستو از طریق تمامی تمهیداتی که در 

(Welsh, 1986: 24) گیری از مردم و مخاطب پرهیز مراتبی شدن فیلمسازی و فاصلهتواند از سلسلهای که میمحورند. او به هر شیوهبلکه مسئله

 .کندمی
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آماتوری گروه  همه با بازی بازیگران «شدهراموشهای فچهره»و « تر خاطرات یک سرباز گمنامدف»، «شبکه» :ها و بازیگراننقش. 2.1

محل فیلمبرداری و  بودجه ی آماتوری بااعنوان یک پروژهبه «دفتر خاطرات یک سرباز گمنام»واتکینز در د. ناساخته شدهو مردم عادی کرفت پلی

 .گذاردبه نمایش ببازیگر  کمی با تعدادرا جنگی تمام عیار  موفق شده است های بسته استفاده کرده وقاب بیشتر ازبه صورت هوشمندانه  محدود،

 هاقدرتهای که قربانی خواستهدارد  ینام و نشانبیهای تقابل حاکمیت و تودهاز  حکایت گمنامیاین  ؛یک سرباز بدون نام است راوی در این فیلم

اگرچه صدایی خارج از قاب  راوین دارد. ای ملموسهای او حضوری در اغلب فیلم و یابدشخصیت می واتکینز روایتگر بعدیهای در فیلم شوند.می

گاهی روی حوادث فیلم نظر راوی واتکینز منفعل و بدون نظر نیست.  ،مورد انتظاریک راوی  و اصالً ؛گر استمداخله کنشگر و است اما فردی

در شود. وارد عمل مینیز مقام کارگردان  در( 1970)پارک مجازات، مواردی حتی در و  شودگر و گزارشگر میل به مصاحبهدهد، گاهی تبدیمی

راوی در این فیلم . وجود نداردبدان معنا و هنوز راوی کنشگر واتکینز است و خود واتکینز نیست  24فرانک هیکی راوی «های فراموش شدهچهره»

از مخاطب برای مثال او قبل از اینکه  شود.به مخاطب منتقل می جزئیات توسط او بسیاری ازدارد و  به دانای کل نزدیک است، جایگاه مسلطی

حس را در مخاطب این  راویلحن . «رسندهرگز به آنجا نمی»مقصدشان میدان پارلمان است و  انقالبیون دهدی، خبر می تظاهرات آگاه شودنتیجه

کنند. در دوربین نگاه می نیز به طور طبیعی بازیگران .اندبعد از حادثه صداگذاری شدهکه  ی وقایعی حقیقی استکه در حال مشاهده کندایجاد می

 .شودبرقرار می در لنز نیز از طریق نگاه مستقیم و مخاطب ی آنان با دوربینرابطهماتور در فیلم، عالوه بر حضور بازیگران آ بنابراین

ی در مطالعهاز این طریق های تاریخی بازی کنند و نقش شخصیت خواهد تا درمردم عادی می او ازرود. واتکینز از این نیز فراتر می «کالودن»در 

دلیل نیز ای، اجتناب از واقعیت است. به همین ی بدیهی استفاده از بازیگران حرفهی واتکینز نتیجهبه عقیده تاریخ خودشان مشارکت داشته باشند.

بازی کردند از نسل مستقیم  25هاگیرد. در واقع بسیاری از افرادی که در نقش جاکوبیتبرای بازسازی تاریخ خودشان بهره می او از مردم عادی

فیلم برای بازیگران درس و در ساخت  مشارکت روند بنابراین (Watkins, 2018a). نده بودشدقمع و  هایی بودند که در دشت کالودن قلعهمان

 .است بوده آنانگذشته و هویت  زبان، فرهنگ،پیوندی تاریخی با 

در  دوربین حضور دارد اما کنشگر است،گر است که البته همیشه در پشت حضور فعال دارد، راوی و مصاحبه «کالودن»هایی که در از شخصیت

ها نظام جاکوبیتن غذای پیادهمیتأ مسئولکه  26اوسالیوان راوی بهکند. برای مثال و مداخله می دهد و اعتراضگری خود نظر میها و روایتهمصاحب

مسئولیت توزیع غذا هم با  مطمئناًوان شما افسر تجهیزات هستید و اما آقای سالی»: کندکرده اعتراض میزیر مسئولیت شانه خالی است و از 

با احساسات نیز  یابد. گزارشگریشتری دست میتسلیحات، به مستندسازی ب دقیق و جزئی در مورد افراد وراوی واتکینز با دادن اطالعات «. شماست

صدای در کنار  صدای خارج از قابیگاهی  پرسد.ی احساساتشان میاند دربارهها بعد از کشتاری که کردهاز آنو شود، سربازان وارد کنش می
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 25 Jacobite بودند و  1688انقالب عد از خواهی انگلستان بقبایل کاتولیک واقع در مناطق کوهستانی اسکاتلند بودند. آنان پیروان جیمز دوم و فرزندان او در تاج هایا یعقوبی
 از او و فرزندانش حمایت کردند.

26 O'Sullivan 



، کنندصحبت می (گالیک)بومی خود  زبان به که هاجاکوبیت تصویروجود صدای مترجم روی فیلم با مترجم است. صدای  که ،وجود داردگر مصاحبه

شاهد عینی  کهنویسی است ، تاریخ27کند، اندرو هندرسون. شخصیت دیگری که در فیلم به مستندسازی آن کمک میشودتر میبه واقعیت نزدیک

نگاری به وقایع آن زمان وجود نداشته( ی )که دردر حضور دوربینو  دهدگزارش میرا خود  موقعیت زمانی و مکانی ،او نقشِ جنگ بوده و بازیگرِ

تر حادثه نزدیکبه  زند تا صدایش برسد،فریاد مین ی رو به آگاهکه  با دوربین نویستاریخی تعامل مخاطب به واسطهپردازد. جنگ کالودن می

 د.شومی

د پردازنات واقعی خود میبه بیان نظر، حضور مردم عادی که وجود مصاحبهراویان خبری انگلستان، صدای آشنای  استفاده از «بازی جنگ»در 

واقعاً زیر  روز احساسات واقعی خودببا  ثر شده است و در فیلمآورد متأها میه بالیی بر سر آدماز تصور اینکه بمب اتمی چپرستاری که  )برای مثال

همچنین بیان برخی از  ماند.نای احتمالی باقی از حادثه سطح یک تخیلفیلم تنها در این شود از جمله مواردی است که موجب می زند(،گریه می

د و از تخیل به سمت دررا نگ تصور جگوید افراد از شدت درد از او خواهند خواست جانشان را بگیرد(، ها )برای مثال توضیح دکتری که میداده

 دهد.میواقعیت آن سوق 

با و ا (Watkins as cited in Welsh, 1986: 5) .کندمیدر فیلم پرهیز  تا جای ممکن مستقیم الزم به ذکر است که واتکینز از نمایش خشونت

به آنچه همواره ، ی به واقعیتتخیل این جنگ احتمالعالوه بر این واتکینز برای آوردن پردازد. کمک راوی به بیان آنچه قابل نمایش نیست می

که بعد از تشعشعات  ایبا بیان وضعیت  پسربچه)برای مثال  (Watkins, 1967) دهد.می ای غربیبرای دیگریِ شرقی تصور شده است، چهره

ی مسئلهو  دهدب غربی میتصویری قابل درک و ملموس برای مخاط هیروشیمای فاجعهبه خواهد مرد، از آن  هفت سال بستری خواهد بود و بعد

 (..کندتبدیل می «خود»ی را به مسئله «دیگری»

کند. نزدیک می اطبای دور از دسترس را به مخت که رسانههای واتکینز عنصری اسهمکاری و مشارکت مردم عادی در فیلم :مخاطب. 2.2

شروع  او های آماتوریفیلم ازادی دهی به مردم ع. این روند با نقشدارندراستای احترام به مخاطب قرار  درهای واتکینز تمامی عناصر فیلم چینش

نقش  «بازی جنگ»گیرد و در اهمیت آموزش و آگاهی تاریخی مردم در روند ساخت فیلم مورد توجه واتکینز قرار می «کالودن»شود. در می

هماهنگی با ریتم توجه به  شود.ی اتمی و خطرات و عواقب آن برجسته میدهی به مردم در مسئلهحاکمیت و رسانه در عدم آموزش و آگاهی

دهی بازیگران و مردم عادی در مشارکت دهای فیلمبرداری هالیوودی وشکستن قراردا بیان مستقیم احساسات فیلمساز،، در انتخاب قالب مخاطب

 .کنندهای واتکینز کمک میمحوری در فیلمی هستند که به مخاطبجمله موارد ازابراز عقاید و احساسات خود 

 . ایدئولوژی3
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از نظر دیالکتیکی که در موضوع و محتوای خود فیلم وجود دارد و دوم های واتکینز قابل بررسی است. اول ایدئولوژی از دو منظر در فیلممحور 

  ای یا همان تخیل حاکمیت.دستکاریِ رسانهدیالکتیک تخیل فیلمساز و جریان 

زن فرانسوی  «شبکه» درو مردم از اولین فیلم واتکینز وجود دارد.  هاقدرت منافعمیان  تقابل :موجود در موضوع فیلمدیالکتیک . 3.1

با  زنو پاید، ای نمیلحظهاما این شک . کنددر کمک کردن به او درنگ میای بیند، برای لحظهی یونیفرم سرباز آلمانی را میهنگامی که یقه

در شود. کشته میتوسط نیروهای مقاومت فرانسه به صورتی ناجوانمردانه سرباز آلمانی با این وجود آید. در صدد مداوای سرباز برمی رفتاری انسانی

بیند که تنها یونیفرمی او را فردی عادی میشود و برای اولین بار با سرباز دشمن مواجه میسرباز جوان  «دفتر خاطرات یک سرباز گمنام»فیلم 

خواهند که توقع دارند که دشمن را بکشند بلکه از آنان می فرستند نه تنها از سربازانبه جنگ میهایی که سربازها را اما قدرتمتفاوت به تن دارد. 

کند، است که سرباز جوان با توجه به شناختی که از سرباز اسیر دشمن پیدا می ایاین مسئلهبه این نفرت نیز ادامه بدهند.  از دشمن متنفر باشند و

کند. اگرچه مردم علیه حاکمیتی ظالم تر میواتکینز موضوع را پیچیده« شدههای فراموشچهره»در فیلم بعدی، رسد. برایش ناممکن به نظر می

گیرند. در مقام ظالم قرار میای غفلت کنند انقالبیون خود اگر لحظهشود که تمام اقدامات انقالبیون صحیح باشد. اند اما این باعث نمیقیام کرده

ای موازی میان واتکینز هم به مقایسه «کالودن» درنام برده شده است. « شودمظلوم به ظالم تبدیل می»با عنوان زمانی که از این لحظه در فیلم 

دست ها تعریف متفاوت قدرت رویو هم  ؛پردازدمی (های نابرابر تاریخ گذشته و معاصرو در نتیجه تمام جنگ) ودن و جنگ ویتنامجنگ کال

 شود.کشیده میچالش تسلط تعاریف مورد نظر حاکمیت که عواقب خطرناکی برای عموم مردم دارد، به   «بازی جنگ»در نهایت در  گذارد.می

 دهد.کند و رسانه را نیز به دلیل همراهی با حاکمیت مورد انتقاد قرار میالبته واتکینز به بیان این نظرات اکتفا نمی

ها عدم وجود توازن میان حاکمیت و ی اغلب فیلممسئله محور هستند و نه شخصیت محور.واتکینز غالباً مسئلههای همانطور که گفته شد فیلم

دهد و  به حفظ منافع خود مردم است. حاکمیتی که به جای پاسخگویی در قبال مردم، آنان را در مقام محکومینی که باید کمتر بدانند، قرار می

ی اول فیلمسازی کند. او اگرچه هنوز در دهههای فیلمسازی خود استفاده میی حاکم و محکوم از شیوهیان بردن معادلهاندیشد. واتکینز برای از ممی

ایدئولوژی حاکم  خود نیز از ای نیز هنوز به غول صنعتی حاضر تبدیل نشده است، اما واتکینز در اولین تولیدات خود بوده و نظام دستکاری رسانه

های و در فیلمکند روی آن تأکید می« شبکه»کنشگری انسانی در سطحی فردی اولین مفهومی است که فیلمساز با . گیردیبر رسانه فاصله م

های واتکینز ایجاد آگاهی است. افزایش دانش در کنار شناخت خود و دیگری کند. بدین منظور یکی از شیوهم را به کنش نزدیک میبعدی مفاهی

سرباز هنگامی که برای اولین بار با یک اسیر آلمانیِ « دفتر خاطرات یک سرباز گمنام»ت که فیلمساز از مخاطبان دارد. در ترین انتظاری اسابتدایی

سازیِ ها با شیطانیکند. یعنی آنچه که قدرتو درست مانند همرزمان خودش توصیف می« آزاربی»و « عادی»شود، او را خیلی دشمن مواجه می

مکانی -ی بعدی واتکینز برای سیالیت زمانیشود. شیوهی انسانی شکسته مینائل آمده بودند، از طریق یک موقعیت سادهدیگریِ دشمن به آن 

ی تبدیل شدن مظلوم به ظالم است(، در قالب نیز ی قابلیتِ بالقوهواتکینز عالوه بر موضوع )که هشدار درباره« شدههای فراموشچهره»است. در 



جایی زمان و مکان، مخاطب را با قدرت دستکاری تاریخ و اطالعات که با ابزارهای دهد. او با ترکیب فرم مستند خبری و جابهبه مخاطب هشدار می

 کند.فیلمسازی میسر گردیده است، آشنا می

های فرهنگی ت توجه به تفاوتهای بومی دارد. تکثر زبانی و اهمیها و فرهنگبه اهمیت حفظ زبان شناسانهواتکینز رویکردی انسان« کالودن»در 

های واتکینز نه تنها باعث اختالف نیست ها در فیلمیابد. تفاوت زبانی انسانهای واتکینز ادامه میشود و در بسیاری از فیلمآغاز می« کالودن»با 

یکی از عناصر و فنون قابل بررسی تبدیل های بعدی واتکینز به های دههآید و زبان در فیلمبلکه به قدری طبیعی است که حتی به چشم نیز نمی

 شود.می

« صلح»عام یک قوم به زعم خود، باعث برقراری یعنی جایی که حاکمیت با قتل« صلح»با تأکید بر تفاوت تعریف حاکمیت از « کالودن»واتکینز در 

پردازد. تخیلی که در آن تنها بیانِ ساز ه تکمیل آن میب« بازی جنگ»سازد و در ای مهم از نوع تخیل خود را آشکار میشود، الیهدر انگلستان می

ها کافی نیست، بلکه قبل از اینکه حاکمیت قرار باشد تعریف خود را از واقعیت به مردمان تحمیل نماید، ی عملکرد سیستم قدرتو کار و نحوه

ی تخیلی پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع فجایع بیشتر واتکینز سعی دارد تا مردم نسبت به این تعاریف آگاه شوند. در حقیقت تخیل واتکینز

کند است. تخیلی هشدار دهنده که قصد ترمیم واقعیت و به بیانی برگرداندن واقعیت به مسیر اصلی خود دارد. تخیلی است که تنها پرسشگری نمی

با وارد شدن « بازی جنگ»مین دلیل است که واتکینز در گردد. به هکند، بلکه به دنبال چاره نیز میو مردم را با توصیف صرف حوادث رها نمی

های علمی و رود. احتماالتی که با تکیه بر دادهبا احتماالتی برای آینده پیش می« بازی جنگ»شود. به این معادله، توسط نظام حاکم پذیرفته نمی

پایه و اساس بودن، ناکافی بودن و همچنین های مستند، بیی دادهکنند. واتکینز با ارائهی مستقیم برقرار میمستند، با واقعیتی محتمل رابطه

کشد. برای مثال اینکه بر اساس قوانین و فایده بودنِ اقدامات و القائات حاکمیت را برای پیشگیری و یا مقابله با چنین وضعیتی، به تصویر میبی

جا شوند، بحثی بهبندی، جایادی از جمعیت کشور آن هم به صورت اولویتای اتمی تعداد زهای دولت، قرار باشد در صورت احتمال حملهبرنامه

خورد و در عمل چنین اقدامی شدنی نیست. واتکینز حتی با پذیرش چنین سناریویی به عواقب احتمالی است که تنها به درد نوشتن بر روی کاغذ می

شود. برای مثال نین اظهارات و بیانات مستندی از نمایندگان حاکمیت آورده میکند. در فیلم همچاجتماعی، روانشناسی، اقتصادی و... آن اشاره می

توانند به جنگ جهانی بعدی پیش از با خاک یکسان به نظر من هر دو طرف می»گوید ای که در اظهاراتی شوکه کننده مییک استراتژیست هسته

ت کم یک دوره ده ساله دست از جنگ بکشند تا خسارات را جبران کنند و توانند برای دسشدن شهرها خاتمه بدهند. بنابراین هر دو طرف می

ی تعریف متفاوت حاکمیت و فیلمساز از واقعیت است. و این دقیقاً چیزی کنندهاین اظهارات، بیان« برای جنگ جهانی چهارم تا هشتم آماده شوند.

ها به مردم القاء و تعریف مطلق از حقیقت که توسط قدرت« عینیت»نام  است که فیلمساز قصد دارد تا مخاطب با آن آشنا شود. یعنی چیزی به

گیرد و در به ی عینیت است. او برای این کار از بیانی بسیار شخصی بهره میی دیگر واتکینز شکستن اسطورهشود، وجود ندارد. بنابراین شیوهمی

که مخاطب در حال دریافت اطالعاتی بسیار سنگین « بازی جنگ»ی مثال در اشتراک گذاشتن احساسات و نظرات خود با مخاطب ابایی ندارد. برا



بندد که بیانگر روی فیلم نقش می« 29شعری برای سه سرباز»با نام  28ای اتمی است، متن قطعه شعری از استفان وینست بنتو مستند از فاجعه

 ی پیش روی بشر است.احساسات و نگرانی عمیق فیلمساز از عمق فاجعه

 دیالکتیک تخیل فیلمساز و تخیل حاکمیت .3.2

 توسطواتکینز به عینیت ساختگی  عملیانتقاد گیرد. کند و از ابزار و فنون نیز بهره میدهی به تخیل خود به محتوا اکتفا نمیبرای شکلواتکینز 

ی های مستند، موفق به شکستن اسطورهاو با استفاده از بیان شخصی و تلفیق شیوهشود. شروع می «شدههای فراموشچهره»سینما و رسانه، از 

 روند ساختدر  تخاب موضوع ودر انسازد اما سی میبیرا برای بی «بازی جنگ»و  «کالودن»اگرچه واتکینز دو فیلم شود. میدر فیلمسازی عینیت 

از  یاعده یبرارا  «نگبازی ج» انهیمنشور استقالل خود از دولت، به صورت مخف رغمعلیسی بیبا این وجود بیماند. فردی مستقل باقی می

سی اعتراض و استعفای واتکینز بیاین عمل بی (Gomez,1979: 53) کندز پخش فیلم خودداری میاها آنداده و تحت فشار  شینما دولت یاعضا

 «جنگ یباز»در  نزیواتک آن نیز هست. نمودنمطرح  فنونکند نیست، بلکه در موضوعی که مطرح میتنها در  این فیلمقدرت را در پی داشت. 

قادر بلکه کرد، رسانه را رو می ودست حاکمیت تخیل واتکینز نه تنها بود. تخیل حاکم  هیعل یبه مثابه جنگ کرد که نمایرا وارد س لیاز تخ ینوع

 د.اندیشز تلفات بیشتر میاپیشگیری ی از دست رفتگان، به دربارهمیقی را نیز به جامعه تزریق نماید. تخیلی که به جای صحبت بود آگاهی ع

دهد. او تخیلی را با مخاطب ی رسیدن به بیانی شخصی چیزی بیشتر از واقعیت به مخاطب ارائه میواتکینز در دهه اول فیلمسازی خود به واسطه

گذارد که همواره یک قدم جلوتر است و در کنار آن، کنشگری مخاطب مورد انتظار است. اهمیت حضور مردم عادی، مشارکت ک میخود به اشترا

افزایی اطالعات و تفکر هم ، بسترگیردو بیان عقایدشان از همین جهت دارای اهمیت است. چرا که در دیالوگی که میان فیلمساز و مردم شکل می

ی نظرات واقعی ای از فیلم که مردم عادی در حال ارائهشاهد آن هستیم. یعنی آن نقطه« بازی جنگ»شود. مانند آنچه در میبیشتر نیز فراهم 

شود. آمیز داده میای فاجعههشدار آینده -که توسط حاکمیت برایشان ساخته شده است-فیلمساز با افکار واقعی مردم  هستند؛ و از ترکیب تخیلخود 

های سازیمطلقاً تزریق ناامیدی و ایجاد وحشت در جامعه نیست بلکه او قصد مطرح نمودن معضل اتمی، پنهان« بازی جنگ»با ساخت  هدف واتکینز

بینی جواب و غیرقابل پیشدر هر موقعیت بی»پرسد: ها و ایجاد کنشگری و اقدام برای جلوگیری از فاجعه دارد. راوی در جایی از فیلم میدولت

تخیلی متعهد و البته پیشْرو است که در زمان  ،جواب واتکینز به این پرسش «.شود؟ته است. اما آیا واقعاً امیدی در این سکوت یافت میامیدی نهف

 توان آن را در ترکیب بادهد که میی چیزی بیشتر و جلوتر از واقعیت را به مخاطب پیشنهاد میشود. واتکینز تفکر دربارهخود به درستی فهم نمی

شناس، هنرمند و اندیشمند متعهد است. متفکرین واقعیت تخیلی است که محصول ذهن جامعهواقعیت سینمایی نامید. بیشصدا و تصویر، بیش

کنترل در کتاب چامسکی  . برای مثالیابندست میدبه این تفکر پیشرو ی معاصر خود های مختلف با شناخت درست از تاریخ و جامعهحوزه

                                                           
28 Stephen Vincent Benet 
29 Song for Three Soldiers 



 ,Chomsky) «به جای آنکه در مورد جنگ قبلی صحبت کنم، اجازه بدهید تا در مورد جنگ بعدی با شما صحبت کنم.»گوید میی خود رسانه

، توسط حاکمیت ی از پیش طراحی شدهبا این حرف، قصد دارد عموم مردم را از زمان حال کنده و با بردن ذهن آنان به آینده در واقع او (36 :1997

رو. تخیلی متعهد که برای  ی در پیشِهای بعدی، آموزش دهد. این تخیلی است برای جلوگیری از فاجعهطلبییشگیری از جنگبه آنان برای پ

 گیرد.ی برتر، شکل میترمیم واقعیت، پیش از تعیین شدن آن توسط طبقه

 گیرینتیجه

به  ،سازی دیگری، و زیباسازی امر خودیشیطانی همواره باو حفظ حیات خود، رویکردهای استعماری و توتالیتر، برای مشروع جلوه دادن 

در  کههمگی از جمله فجایعی هستند  ،های نژادیاقلیت ای فرهنگی،هها، ارزشها، زباناند. حذف قومیتچینی و حذف دیگری پرداختهدسیسه

شود و علیه بشریت پذیرفته می یجنایت عنوان بهلماً. صحبت از حذف یک قومیت و نژاد توسط نظامی غالب، مساندتکرار شدهار بسی طول تاریخ

های به حاشیه ی فرهنگی و حذف فرهنگدهند. صحبت از سلطههای آزاداندیش در مقابل آن واکنش نشان میفعاالن حقوق بشر و تمامی انسان

کنند. در سینما و ها میفرهنگاین  یابیظ و بازشناسان و فعاالن فرهنگی سعی در ایجاد آگاهی و حفرانده شده نیز بسیار مضموم است و انسان

بصری نیز، رویکردی غالب، موفق به حذف نسبی دیگر رویکردهای موجود شده است و در رقابتی نابرابر، جنایتی –های سمعی کلی رسانهطوربه

 و تولیدات هنری است تا از حیثیت سینما ان هنریآزاداندیش و ی سینماگراناین وظیفه ال رخ دادن است. در این عرصه،هنری و فرهنگی در ح

 دست بزنند. یکجانبه ای، به شکستن قراردادهای تحمیلیرسانه امپریالیسم فرود آوردن در مقابل غول صنعتی ودفاع کنند و به جای سر تعظیم 

تخیل واتکینز در سیری تجربی به سمت ست. دهد، نوع تخیل اواش در تقابل با تخیل حاکمیت قرار میی فیلمسازیآنچه واتکینز را در اولین دهه

فیلمسازی واتکینز چه در قالب و چه در روند  سازد.های حاکم را برمال میو همین بیان شخصی، عینیتِ جعلیِ رسانه ؛کندبیانی شخصی حرکت می

 فیلمساز آگاهی چندانی ندارد، وجود مونوفرم در قالبساز قرار دارد. حتی زمانی که فیلمساز هنوز از و ایدئولوژی در تضاد با مونوفرم و جریان یکسان

 نادیده نگرفتن دوربین، با «قالب» محور واتکینز درسازد. ، او را از افتادن در دام مونوفرم دور میو استقالل فکری توجه و احترام او به مخاطب

خالل بیانات مستقیم راوی و همچنین از خالل فنون فیلمبرداری(  مکانی و تأکید بر فیلم بودن فیلم )از-گیری از فرم روایی، سیالیت زمانیفاصله

سازی فنون، عینیت ساختگی مکانی مورد نظر خود و شخصی-او با ترکیب رویکردهای درام و مستند، چینش زمانی گیرد.از مونوفرم فاصله می

، شناختی زمینهو ایجاد  دهیمردم عادی و نابازیگران، آگاهی دهیمشارکتبا « روند»در محور واتکینز  برد.ای را زیر سوال میهای رسانهقدرت

ی توافق به معنای ایجاد بستری برای کند. زمینهی توافق با مخاطب میفضای تفکر و پرهیز از شتابزدگی، سعی در ایجاد زمینه دهی بهشکل

های کند و به آن در دههی فیلمسازی ایجاد میمراتبی و یکطرفهی سلسلهحضور فعال مردم است. واتکینز این زمینه را برای از میان بردن رابطه

راوی  چه در موضوع و چه در مقامصداقت در بیان نظرات شخصی فیلمساز ، «ایدئولوژی»در محور دهد. مسازی خود عمق بیشتری میبعدی فیل

از جمله مواردی است  محوری،محوری به جای شخصیتمسئله و پرسشگری تطبیقی از موضوعات و مسائل،، عنوان عینیت مطلقنزدن آن به و جا

واقعیت( ی این تخیل چیزی بیشتر از واقعیت )بیشواتکینز بوسیلهکند. عمیقی میان تخیل فیلمساز و تخیل مورد نظر حاکمیت ایجاد می تضادکه 



شود و ساخته می با تخیل فیلمساز و علمی های واقعیترکیب دادهاز که  ای از تخیل استواقعیت مرحلهبیش گذارد.را با مخاطب در میان می

هدف افتد. می «بازی جنگ»مانند اتفاقی که در . شودفراخوانده میهای احتمالی جهت پیشگیری از فاجعه ی تطبیقی در زمانه مقایسهبمخاطب 

های پایه ،با این شیوهکنشگری است. تفکر و فیلمساز از این کار ایجاد شوک، هراس، سرگرمی و یا شوخی با مخاطب نیست بلکه هدف ایجاد 

  .نام بردای برون رفت سینما از بحران توتالیتریسم رسانه اجعمریکی از عنوان توان بهاز آن می که شودواتکینز بنا میتوسط ینمایی س

غیرممکن است. در مراتبی رسانه، غالباً امری ها و به علت ساختار سلسلهبه علت یکطرفه بودن این رسانههای عمومی و رسانه سینما تعامل در

باعث مختل  در عمل ها،انتقال داده در های سریع چه از نظر قالب و چهتبی است و فرمامرجدید نیز این تعامل، باز هم سلسله های جمعیرسانه

 دارد تا مخاطبسعی کند، ساز میاردادهای تحمیلی این سیستم یکسانبا تالشی که در شکستن قراما واتکینز . شوندمیامکان تفکر عمیق  شدن

توافق، فیلمساز به جای تحمیل نظرات شخصی خود، به مخاطب این  یدر زمینه .شودکند، آگاه آنچه دریافت مینسبت به حقوق خود در برابر 

فیلمساز که امروزه از مخاطب سلب شده است و است  حقیاین  ؛دت بسیار دیگر، مورد تأمل قرار دهدر کنار نظرارا نظرات او تا دهد امکان را می

در انتخاب موضوع، چه در روند و جریان ساخت فیلم و چه شأن و جایگاه مخاطب چه  .این حق تأکید بسیاری دارداحقاق مستقلی چون واتکینز بر 

در فهم بهتر مسیری که او نیز های بعدی فیلمسازی واتکینز ی دههاز همین روی مطالعه. شودتوسط واتکینز در نظر گرفته میدر انتخاب قالب، 

ال گویایی از زیر سؤواتکینز نمونه ی اول سینمای دههباید گفت که  آخر درکند، دارای اهمیت بسزایی است. برای رسیدن به این هدف طی می

مرزهایی که برای رشد خالقیت هنری و همچنین کنشگری . اقتصادی است اجتماعی، سیاسی و هاینظاممورد نظر  تخیل بردن مرزهای واقعیت و

برای به حداقل رساندن دستکاری  تالشی منحصربفردواتکینز  یسینمایتخیل و  های قدرت هستندنظاماین مخاطب، نیازمند رهایی از دستکاری 

 است. و رسانه های قدرتواقعیت توسط نظام
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