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چکیده
ایقراربگیردکهپدیدههاباعبورازاومعنابیابندوبهاینترتیب


توانددرموقعیترسانه

انسانمی
بهعنوانامر فرهنگی از سوی انسانهای دیگرپذیرفته شوند .حذفانسان میتواند بهمعنای ازمیان

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


تنهارسانةحاملمعنانیست،بلکهتنهامصرف

رنگشدهواونه

ایانسانکم

رسانه
توانتولیداتراتاحدزیادیپدیدههایی


شدةسینماییمی

شود؛بنابرایندرجریانصنعتی

محسوبمی
هاییفرهنگی؛چراکهانساندراینمیاننقشیفراموششدهیافته


علیهفرهنگانسانیدانستتاپدیده
بیینمعنانمیرسند.درمقابل

استوعمالًپدیدههاتنهابااوبرخوردیمکانیکیدارندودراوبهت
گونهگرایش،نوعیسینمایمستقلنیزوجودداردکهانسانوروابطهستیشناختیاورامحور


این
سازیاستکهدرساختار،محتواوروندتولید،بهصورتآگاهانهانسان


دهد.پیترواتکینزفیلم

قرارمی
سازراواردعرصةفیلممیکند.دراینمقالهبانوعیروشمشاهدههمراهبامشارکت


فرهنگیوفرهنگ
کهواتکینزبرایمخاطبخوددرنظرگرفتهاست،بهمطالعةموردیفیلمکمونپرداختهایم.همچنین

زنیانتزاعیدرفیلمصورتگرفتهاست.نتایجنشانمیدهد،واتکینزباشکستن


نگاریباپرسه

یکتک
عنوانمعناسازفرهنگدرتمامجنبههایساختفیلمخودمدنظرقرار

تکقالب(مونوفرم)،انسان 
رابه

سازی،دخالتدادنبازیگراندرروند


مراتبفیلم

کمکعواملیچونشکستسلسله

دهد.اینامربه

می
پژوهش و بداههپردازی ،ایجاد شناخت درباره عملکرد رسانهها و سینما ،پرورش تفکر انتقادی و
نقشدهیبهمخاطبازطریقایجادفضایمطالعهوتفکرتحققیافتهاست .

واژههای کلیدی:انسان،پیترواتکینز،سینما،فرهنگتصویری،کمونپاریس.
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هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰۱بهاروتابستان۰۹۱۱


پژوهش
۰۱

مقدمه و بیان مسئله
برایصحبتازانساندرسینماابتدابایدبهتعریفمفهومیکهبیشترینارتباطراباهردوی
شدهترین
ها(انسانوسینما)دارد،یعنیمفهومفرهنگبپردازیم.فرهنگدرشناخته 


اینواژه
ها،رسمها،رفتارهاومصنوعاتیاستکه


نظاممشترکیازباورها،ارزش
تعبیرآنبهمعنای«
اعضاییکجامعهدرتطبیقباجهانشانودررابطهبایکدیگربهکارمیبرند»(بیتسوپالگ،

)22:۰۹32است.دراینتعریفدونقطةبرجستهوجوددارد.یکیاهمیتوجوداشتراکدر
هریکازمواردذکرشدهودیگریتأکیدبربرقراریارتباطمیانافرادکهاینهادونقطةمهم

اساسفرهنگبدونانسانفاقدمعناستوشکلگیریهر


حرکتفرهنگهستند.براین
برای 
امرفرهنگیتنهادر صورتی بهسرانجامخواهدرسید کهانسانغایتونهایتآنامر باشد.
توانپدیدهایفرهنگی


ایراتنهازمانیمی

هاحامالناصلیفرهنگهستندوهرپدیده
« 
انسان
رسانهای بگذردکه]آنرسانه[
نامیدکهدررابطهایانسانیقراربگیرد.فرهنگهموارهبایداز 

انسان استومعناییدریافتکندکهمعناییانسانی است(».فکوهی)2۱۰:۰۹32،؛بنابراین
اختالل و مخدوششدن این فرایند عبور پدیده از انسان بهمثابة رسانه ممکن است برای
لشدن به امر فرهنگی ،فرهنگ را نیز دچار نقصان و اختالل کند .هرچند اگر خواسته
تبدی 
باشیمدقتدربحثراباالببریمبایدازانسانمحوری(آنتروپوسنتریسم)پرهیزکنیم؛زیرااز

اینراهممکناستبهانحرافیخودمحوربینانه(اتنوسنتریستی)نیزبرسیم .
ایفرهنگی،بدونحضورمعنادارانسانبهعنوانحامل


وانپدیده
بااینتوضیحسینمابهعن
فرهنگ بیمعنا خواهد شد .این اتفاق در سینمای دنیای معاصر در مقیاس عظیمی در حال
عنوانپدیدههاییفرهنگی


هایجریاناصلی،خودرابه

طورکلیرسانه

دادناست.سینماوبه

رخ
کنند؛درحالیکهازنظرفرهنگی،بهوجهاشتراکوبهوجهارتباطتوجهیندارند.


معرفیمی
ایگرایی،درحالتحمیلخود
طرفهوتحتعنوانحرفه 


صورتیک

سازیبه

سازیوبرنامه

فیلم
عنوانرسانهایکهخودمعناسازاصلیفرهنگاست،در


بهعموممردماستونقشانسانبه
انساننهتنهاخودرسانةاصلیایجادکنندةفرهنگ

اینمیاننادیدهانگاشتهمیشود.درحقیقت 

است،بلکهمحوریترسانهنیزقاعدتاًبایدخوداوباشد.زمانیکهنقشوجایگاهانسانبهعنوان
مرکزیتعبوردادههایفرهنگیبرایساختمعنادرنظرگرفتهنشود،بهمعنایآناستکهامر

فرهنگی نیز تولید نشده است؛ چراکه انسان در این میان حضوری معنادار ندارد تا پدیدة
جایعبورازانسانبهعنوانرسانه،بااو


روفرهنگبه

فرهنگیدرارتباطبااومعنابیابد؛ازاین
تالقی میکند و نهتنها معنا شکل نمیگیرد ،بلکه معنازدایی از طریق کنترل و انفعالزایی
محوریت مییابد .این مسئله بحرانی است که سینمای صنعتی ،امروزه انسان را با آن مواجه
ساز،بدوندرنظرگرفتننیازهایانسانیوبافرضکردن


کردهاست.سینمایصنعتیویکسان

):تکنگاری ۰۰
انساندرسینمایپیترواتکینزپرسهدرکمون(پاریس ۰32۰

عموم بهعنوان مصرفکنندگان فرهنگ ،بزرگراهی یکسویه تعریف کرده است که در آن
فوق،فرهنگنیزنهتنهاشکلنمیگیرد

ارتباطیانسانیصورتنمیگیردودرنتیجهباتعاریف

شهریبرعکسآن،پدیدهایدرقالبفرهنگدرحالتولیدوبازتولید


بلکهدرسناریوییویران
ایکهبیشترازفرهنگمیتوانآنرا«نافرهنگ»یا«ضدفرهنگ»(نهدر


خوداست؛پدیده
معنایمتعارفوتاریخیاینواژه)نامید .
سازانیوجوددارندکهنقشمحوریانسانرانادیدهنمیگیرندوتولید

دراینمیان،فی 
لم
فرهنگیرادر اشتراک باانسانودرارتباط سازندهبااوتعریف میکنند.واتکینز فیلمسازی
سازیاوحولنقشانسانوانسانیتبهصورت


بریتانیاییاستکهموضوع،روندودغدغةفیلم
یگیرد.واتکینزپیشگام«مستندجعلی»است.مقاومتاودرمقابلجریان
نظریوعملیقرارم 
اصلی رسانهای (که سعی در مخدوشسازی فرهنگ و واقعیتهای اجتماعی از طریق
یکسانسازی ،دستکاری و کنترل دارد) ،به سینمای مستقل او شکل داده است .وی در

قالب(مونوفرم)مینامد،


سازیکهآنراتک

سازیخودباتالشبرایعبورازقالبیکسان

فیلم
دهیبهانساندررسانهایداردکهدرواقعزمانیقراربودهمحورآنباشد.اواین


سعیدرنقش
امرراهمدرروندتولیدباعواملفیلم(باکاهشحداکثریساختارسلسلهمراتبیتولیدودعوت

مخاطبفیلم(بااتخاذقالبهایجایگزینازطریق

ازعموممردم)وهمدرروندنمایشبرای
ایجاد فضای تفکر ،اتخاذ راههای مشارکتدهی مخاطب مانند وجود متن ،سکوت و )...درنظر
میگیرد؛ به همین دلیل میتوان گفت فیلمساز فضایی انتزاعی را در فیلمهای خود برای

دجریاناصلیکهمایلبهمیخکوبکردن

زنیمخاطبایجادمیکندکهدرتقابلبارویکر


پرسه
گروگانگیری»

بینندهاست،قرارمیگیرد؛امریکهدرتعبیرعباسکیارستمی،ازآنباعنوان«

بیننده یاد میشود( .کیارستمی نقل شده در کرونین)۹3 :۰۹۱2 ،؛ بنابراین اگر بپذیریم که
فیلمساز چنین فضایی را برای حرکت مخاطب در فیلمهای خود قائل شده است ،میتوان با

رویکردی تکنگارانه (برای فیلم :فیلمنگارانه) به نوعی پرسهزنی انتزاعی در فیلم پرداخت تا
دهیبهانسانبهعنوانحاملاصلیفرهنگ


یافتنونقش

عواملیراکهموجبتسهیلمحوریت
اند،البهالینماهایفیلممشاهدهکرد .


هایواتکینزشده

درفیلم

مفاهیم نظری
قالب(مونوفرم)واتکینز،مفهومپرسهزنیدرشهرونگاهمکتب


دراینمقالهباتلفیقنظریةتک
فرهنگوشخصیتبهانسان،چارچوبنظریسیالیبرایبررسینحوةبروزانساندرسینمای
پیترواتکینزدرنظرگرفتهشدهاست.مفهومتکقالب(مونوفرم)ازنظریةپیتر واتکینزگرفته

ایبااستفادهازتکقالب


دهدکهجریاناصلیرسانه

شدهاست.واتکینزدرایننظریهنشانمی

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰۱بهاروتابستان۰۹۱۱


پژوهش
۰2

که قالبی یکسانسازی شده است ،بدون درنظرگیری مخاطب و محتوا به تولید و بازتولید
مفاهیم مورد نظر خود دست میزند و بدینوسیله به آسیب و کنترل بیشتر مخاطبان
انجامد.واتکینزاینسازوکارراتنهابهقالب(فرم)محدودنمیداند،بلکهآنرادرروندتولید


می
بیند.برایواتکینزشخصیتانسان،نقشدهیواحترامبه


وچارچوبایدئولوژیکنیزجاریمی
اودرروندساختفیلم،روندیمتفاوتازساختفیلمرادرپیدارد؛روندیکهدرآننظرهر
فرداهمیتمییابدوبرقالبساختونتیجةنهایینیزتأثیرگذارخواهدبود؛بنابراینساخت

برنامه و فیلم خارج از ساختار قالبی (فرمیک) ،روندی و ایدئولوژیک تکقالب میتواند نقش
طورخاصوانسانبهطورعامرایادآورشودوازقرارگیریانساندر


شدةمخاطببه

فراموش
ساختارهایآسیبزاتاحدممکنجلوگیریکند.

فرهنگوشخصیتیکیازمکاتبانسانشناسیدرقرنبیستماست.اینمکتبدرابتدای

شکلگیری متأثر از روانشناسی بوده و در حیطة چگونگی شکلگیری هویت فردی به

هعواملشکلگیری

روانشناسینزدیکبودهاست،امابهشکلیخاصنقطةاصلیتمرکزآنب

شخصیتدرمحیطبزرگتر،یعنیجامعهمعطوفاست(فکوهی.)2۱2-2۱۰:۰۹32،براساس

ایازرفتارهااطالقمیشودکهدریکجامعةمفروضبین


بهمجموعه
اینمکتب،فرهنگ«
نتیجهای که از این رفتارها در مادیت اتفاق میافتد
اعضای آن جامعه مشترک است و به  
اطالق میشود( »همان .)2۱۰ :محوریترین رویکرد در این مکتب «فرهنگ را نه بهصورت
انتزاعییاحتیمادی،بلکهبیشازهرچیزبهعنوانیک«شخصیت»انسانیموردتوجهقرار

میدهد» (همان)؛ بنابراین بعد شخصیتیدادن به فرهنگ و نقش آن در شکلگیری هویت

انسانی ،تعریفی است که برای این مقاله اهمیت مییابد ،اما باید توجه داشت که استفاده از
مبحث عمومی فرهنگ و شخصیت را نباید به معنای پذیرش تمام مفاهیم بهکار بردهشده و
هاییکهدلیلمنسوخشدن


گرایی

شدهدراینمکتبدانست؛تقلیل

هایانجام

گرایی

ویژهتقلیل

به
شخصیتیبودنونداشتن


نظرازتک

شناختیباصرف

شناسیروان
آنبودوبیشتربریکان 
سان
انعطافوسرسختیشخصیتهادریکفرهنگاستواربود .

مفهومدیگریکهمیتواندمارابهایجادموازاتمعناییبرایدرکبهترسینمایواتکینز

رسهزنیدرفیلمازآن
پرسهزنیشهری»استکهبرایپاگذاشتنانتزاعیدرفیلمبهپ 
برساند «،
توانبهرفرنسهایمهمیدراین


زنینوعیفعالیتشهریاستکهمی

یادخواهیمکرد.پرسه
زمینهبهصورتغیرمستقیمدرزندگیروزمره هانریلوفبور،جامعةنمایش گیدوبوروابداع

روزمرگی میشلدوسرتودستیافت (فکوهی.)۰۹۱۱،همچنین بایدگفت«:درنظر متفکران
مکتب بیرمنگام ،پرسهزنی ،بهشدت با دموکراتیزهشدن امر فرهنگی پیوند میخورد .مصرف
ایبرایتولیدفضاازخاللبدنورفتارهایبدنیتبدیلمیشود»


ترتیببهزمینه

فرهنگیبدین

):تکنگاری ۰۹
انساندرسینمایپیترواتکینزپرسهدرکمون(پاریس ۰32۰

توانبهپرسهزنیدرمیاننماهای


ایشهریمی

عنوانپدیده

).درسینمانیزبه
(فکوهی۰۹۱۰،
طورعمیقیبامیزانفضاییکهفیلمسازبرایمخاطبدرنظر


فیلمپرداخت.البتهاینمسئلهبه
گرفتهاست،ارتباطمستقیمدارد.اینفضادرفیلمبیشترازآنکهفضاییفیزیکیباشد،فضایی
معنایی است و همین ویژگی فضا بهمثابه معنا عامل محوریتدهنده به حضور انسان است.
چیزیکهموجبتمایزنوعبشرازسایرمخلوقاتمیشود،این

همانطورکهبهعقیدةایگلتون«

است که بشر درون جهانی از معنا سکنی گزیده است یا به عبارت سادهتر ،در یک جهان و
تنهافضاییفیزیکیزندگیمیکند»(ایگلتون .)02:۰۹32،


نه
الینماهایفیلمپرداختهایم


زنیهدفمندالبه

بهپرسه
بنابراینباتعاریفونظریههایفوق،

و با مشاهده و مطالعة قالب ،روند و ایدئولوژی در کلیت فیلم ،به بررسی نحوة بروز انسان
دهیبهاودرسینمایواتکینزبهعنوانسینماییمستقلکه


عنوانحاملفرهنگیونوعنقش

به
سازیقراردارد،دستیافتهایم .

نمونهایگویادربرابرجریاناصلیفی 
لم


پرسشهای پژوهش
هایواتکینزچگونهبروزمییابد؟ 


فضایفرهنگیدرفیلم
.۰
توانددریکفیلمبهپرسهزنیبپردازد؟


شناسچگونهمی

انسان
.2
انسانچگونهدرسینمایواتکینزبهرسانه(درمعنایانتقالدهندةفرهنگوکنشگری

.۹
میشود؟
فرهنگساز)تبدیل 


روششناسی
رشتهای دربارة سینما و انسانشناسی است و محور آن نقش
مقالة حاضر مطالعهای میان 
عنوانحاملاصلیفرهنگدرسینماست.دادههاوتجزیهوتحلیلاین


شدةانسانبه

فراموش
پژوهش بهصورت کیفی و با رویکرد زیباییشناسی فیلم و انسانشناسی فرهنگی انجام شده
هاازروشمشاهدةفیلموگردآوریکتابخانهایاستفادهشدهاست.


است.برایگردآوریداده
همچنین با توجه به نوع سینمای واتکینز روشی بدیع نیز برای انجام یک تکنگاری
ساز،بهویژه


نگاری)برایورودبهفضایمعناییفیلمدرنظرگرفتهشدهاست؛چراکهفیلم

(فیلم
قالب(پسامونوفرم)ناممیبرد،


سازیخودکهازآنباعنوانپساتک

هایواپسینفیلم

دردوره
مشاهدةهمراهبامشارکتمخاطبرامیطلبد.اینمشارکتهمدرروندتولیدکهازطریق

هایعمومیبرایهمکاریمردمعادیصورتگرفتهاست،مشاهدهمیشودوهماز


فراخوان
هایمشارکتدهیازقبیلگنجاندنمتن،سکوتو...


بهمخاطبوروش
نظرفنیدرفضادهی
درنظر گرفته شده است؛ بنابراین در این مقاله با رویکردی انسانشناسانه ،محققان به فضای
درون فیلم پا گذاشتند و به ثبت دادههای موجود پرداختند .برای این امر آخرین فیلم از
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پژوهش
۰0

بهصورتهدفمندانتخابشدکهدرادامهبهتوضیحبیشترآن
سینمایواتکینزباعنوانکمون 
پرداختهشدهاست .

معرفی میدان
۰

میداناینپژوهشکمون(پاریس، )۰32۰آخرینساختةواتکینزاست.فیلمدرسال۰۱۱۱
دقیقهبهطولمیانجامد.موضوعفیلمماجرای

درفرانسهساختهشدهاستو 5ساعتو 05
مونپاریسورابطةآنباوضعیتمعاصرفرانسهاست.کمونرامهمترینفیلم

فضایانقالبیک
سازانبزرگمدرنیستیچونآیزنشتاینوورتوفدانستهاند(وین:2۱۱2،


اروپاییاززمانفیلم
 .)52روش ساخت این فیلم برای بسیاری قابلتوجه است؛ چراکه واتکینز موجب شده است
اریخرادوبارهزندگیکنند(پیرس،مکالفلینودانیلز)02:2۱۰۹،و

شرکتکنندگاندرفیلمت

به تفسیر تاریخمحور دوران معاصر بپردازند .حدود  22۱بازیگر در فیلم حضور دارند که 2۱
درصداینافراد«نابازیگر»هستند(وبسیاتمرکزکلوزآپ.)2۱۰3،نویسندةفیلم،پیترواتکینز
هستندودیالوگهایبازیگرانبرمبنایمطالعاتوتحقیقاتخودشاندربارة

وآگاتهبلویسن 2
وبهصورتبداههاست.فیلمدربازةزمانی ۰۹روزهوبابودجةمحدودساخته
انقالب  ۰32۰
۹
کنندگیآنرابرعهدهداشتهاست.کمپانیهایتولیدکنندة


نیزتهیه
شدهاستوپلسادون 
2
5
این فیلم ال سِت آرته ۰۹ ،0پروداکشن و موزه اورسای هستند .در این میان ،شبکة آرته
برخالف آنچه انتظار میرفت ،مانند دیگر رسانههای جریان اصلی عمل کرد و بعد از پایان
برداریواتکینزرابرایحذفبرخیازبخشهایفیلموبازنگریاساسیتدوینتحتفشار


فیلم
روشد.آرتهنیزدراقدامییکجانبهازپخشفیلمدرساعت

قراردادوبامخالفتواتکینزر 
وبه
معمولکهازقبلتوافقشدهبود،خودداریکردوسپسدراقدامیتأسفبرانگیزنگاتیوفیلمرا

نیزازبینبرد.آرتههمچنینقراردادیراکهمبنیبرپخشویدیوییفیلمبود،زیرپاگذاشتو
ازپخشفیلمجلوگیریکرد(واتکینز .)2۱۰3،

یافتههای پژوهش
عنوانحاملفرهنگیدرفیلمبهمنزلة فضای

درمطالعةفیلمکمون سعیشد نقشانسان به
معناییبررسیشود.برایتحققاینغایت،بهجایگاهانسانوفرهنگدرسهمقولةقالب،روند
قالب(مونوفرم)واتکینزپرداختهایم .


وایدئولوژیدرنظریةتک
)La Commune (de Paris,1871
Agathe Bluysen
Paul Saadoun
La Sept Arte
13 Productions
Le Musée d'orsay

1
2
3
4
5
6

):تکنگاری ۰5
انساندرسینمایپیترواتکینزپرسهدرکمون(پاریس ۰32۰

انسان در نظریة تکقالب :قالب (فرم)
شده،میتوانرابطةشکلسینماییباانسان

باتوجهبهتوضیحواتکینزدربارةشکلیکسان 
سازی

درپی،حرکاتمداومدوربین،
هایپی 


هایمخربآن،باتقطیع

رابررسیکرد.قالبدرصورت
ضرباهنگسریعوگیجکننده،صدایتمرکززداو...انسانرادرموضعضعفوموردهجمهقرار

دهد.انساندراینرویکرد،مخزنیانباشتهازانواعدادههاییکسویهاستکهلزوماًمعنادار


می
ایبرایآنهاوجودداردونهادراکیکهبه


نیستندیااگرمعناییهمدارند،نهتفسیرخالقانه
کنشی معنادار در انسان منجر شود .در مقابل این رویکرد ،واتکینز استفاده از قالبهای
تواندمتفاوتباشد.اینقالبهایجایگزین


دهدکهبهتعدادهرفردمی

جایگزینراپیشنهادمی
توانندعملکردهوبهویژهسینماراازبحران


چهدرساختاررواییوچهدرساختارغیررواییمی
یکسانساز روایی هالیوودی خارج کنند .از نظر زمان ،حالتی سیال دارند و مکان فیلم را

بهعنوان فضای تفکر در مقابل فضای محدودکننده درنظر میگیرند .همچنین در قالبهای

کندوباتبدیلشدن


عنوانابزاربیان،جایگاهیبرایحضورمخاطببازمی

جایگزین،فناوریبه
فنبهابزاریبرایدستکاریمخاطببهمقابلهمیپردازد .

اولینچیزیکهقبلازدیدنفیلمکموندررابطهباشکلبیرونیآنجلبتوجهمیکند،

زمان باالی پنج ساعتة فیلم است .این اولین تقابلی است که فیلم با دیگر آثار تلویزیونی و
آوریفیزیولوژیکبدنهمخوانیندارندو


هایبلندوچندینساعتهباتاب

سینماییدارد.فیلم
کند؟بهنظرمیرسدپاسخ


دیدکهکارگردانازچنینرویکردیچههدفیرادنبالمی
باید
اولیه به این سؤال ارزش انسانها برای واتکینز باشد؛ یعنی افرادی که در این فیلم شرکت
کردهاندوهمگیبااختصاصزمانخودبهتحقیقدررابطهباتاریخونقشخوددرفیلمبه

اند.همچنینفیلمسازبرای


اند،ازدیدکارگردانمخفینمانده

ادقانهدستزده
ارائةنظراتیص
تکتکایننظراتکههمگیدرکلیتیمنسجمقراردارند،ارزشقائلشدهاستوبهدوراز

شتابزدگی ،قطعکردن یا توهین به بازیگران ،این نظرات را با سمت دیگر معادله ،یعنی

مخاطبان به اشتراک گذاشته است .فیلمساز قالب و روند را از هم جدا نمیداند .در ابتدای
ساختفیلمقرارنبودهفیلماینمقدارطوالنیباشد،اماتعهدکارگرداندرقبالاعضایگروه
ترشدن آن در جریان تدوین منجر شده است .پاسخ
به تغییراتی در قالب از جمله طوالنی 
دیگری که به این سؤال میتوان داد ،شکستن قراردادهای دیکتهشدة نظامهای رسانهای و
رفتهتحمیلمیکنند.


سازیاستکهساختتمامموضوعاترادرزمانیمعینوشسته

برنامه
شمارمیآید،حوادثبهدقایقیوابستههستند.وقتی


ها،کهموضوعاینفیلمنیزبه

درانقالب
واتکینزفیلمباالیپنجساعتمیسازد،گوییقراراستمخاطبنیزجریانانقالبرابهنحوی

زدگیوصنعتیشدگیبا


ملموستجربهکند؛بنابراینواتکینزمخاطبرادراینعصرسرعت
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دیدن این فیلم به تابآوری و تفکر دعوت میکند .اطالعات تاریخی بهصورت متن (زبان
ایعملمیکندکهبرای


لممانندکتابخانه
فرانسه)ودرسکوتمحض،درفیلمارائهمیشود.فی

خواندنوتفکرمخاطببهاوفرصتمیدهدوفضاییبرایتفکروچینششخصیذهنیاو

فراهممیکند .

کشندوتقطیعدرآن وجود

فیلمسکانسهایطوالنیداردکهمعموالًدهدقیقهطولمی

قهرمانپروریکمککردهاست.


جایتک
ندارد.استفادهازلنزوایدبهنمایشجمعیمردم ،
به
صحنهپردازی(میزانسن)درفیلمتحتسلطةمردماست (وین)22-25:2۱۱2،وبسیاراتفاق

میافتد که دوربین تحت تأثیر حرکات بازیگران از واقعهای منحرف شود و واقعهای دیگر را

د.حضورتیمفیلمبرداریباتجهیزاتشان

بودنخودتأکیدمیکن


دنبالکند.فیلمازابتدابهفیلم
درسکانساول،بازیگرانکهبامعرفیخودبهبازیگربودنخودتأکیددارندوحضوربازیگراندر
نقش خبرنگار با میکروفونهایشان نیز به فیلمبودن فیلم تأکید دارد .همه در دوربین نگاه
کنندوحضورآنرانادیدهنمیگیرندودوربینغالباًتانگاهافرادرابهخودجلبنکند،جای


می
دیگری نمیرود .این آگاهی نسبت به وجود دوربین در مخاطب نیز نفوذ میکند .اطالعات
برداریآندراختیارمخاطبقرارمیگیرد،ازجملهاینکهموضوع


بسیاریدربارةفیلموفیلم
هادرگذشتهوامروزنیزمیپردازد؛اینکه


فیلمتنهادربارةکموننیست،بلکهبهنقشرسانه
حدوددهدقیقهطولمیکشد،در

روزفیلمبرداریشدهاست،هرپالن-سکانس ۰

فیلمدر ۰۹
ترتیبزمانوقوعدنبالمیشوند،متونیکهمخاطب


محلةیازدهمپاریسهستندورویدادهابه
شدهاند و ...همه در شکلدهی روندی
میخواند چند ماه بعد از فیلمبرداری به فیلم اضافه  

بیندوانتظاراتیکهمیتوانددرطولفیلمداشته


آموزشیدربارةرسانه،فیلمیکهمخاطبمی
باشد،پیشمیروند .

برداریاحساسسیالیتدرزمانرادرمخاطبایجادمیکند؛


استفادهازفنونگوناگونفیلم
نحرکتبهجلوکاتزدهمیشودوپسازنمایشفضای

برایمثالنمادرورودبهاتاقیحی
درونیاتاقبرایخروجازاتاق،حینحرکتبهعقبازهماننماییکهبهجلورفتهبود،کات
دهد.بدینترتیبفضاهایحافظهدرفیلم


شودودوربینبهماجراجوییخودادامهمی

زدهمی
کندوزمانگذشتهوحال،آیندهای


حرکتمی
ایجادمیشودوگوییخوددوربینهمدرزمان

برایفیلمایجادمیکند.وجودسیاهیوسکوتمیاننماهاوسکوتدرخودنماهابارزاست.

اند.روینمایسیاهگاهیصدای(غیرهمزمان)

نماهابسیارپویاهستندوازتکرارخودگریزان
صحنة قبلی و بعدی نیز عالوهبر سکوتِ صرف میآید .بهطورکلی ضرباهنگ فیلم شتابزده
Plans-Séquences

1

):تکنگاری ۰2
انساندرسینمایپیترواتکینزپرسهدرکمون(پاریس ۰32۰

نیستوفرصتخوانشکافیمتونبهمخاطبدادهمیشود.دوربیندرتمامطولفیلمروی

دستاستوحرکتدارد،امادوربینخبریتلویزیونملیورسای۰ثابتاستوحرکتیندارد.
میکشد،درمیانمردماست
بهطورکلیدوربیناصلیفیلمکهماجرایاینانقالبرابهتصویر 

دنبالخبرنگارانتلویزیونکمونمیرودونماهایخبریتلویزیونحاکمیترانیزاز


ومدامبه
پشتتلویزیونیکهمردمدرحالتماشایآنهستند،نمایشمیدهد.ایندورویکرد،تقابلو

طورکلی بردن تلویزیون به زمانی که
نوع انعطافپذیری هر دو تفکر را نشان میدهند .به 
تلویزیونوجودنداشتهاست،براینشاندادننحوةعملکردرسانهدرزمانانقالبهایمردمیاز

توجهفیلمسازاست .


فنونبدیعوقابل
متونفیلمدرچنددستهوجوددارند:اطالعاتتاریخی،اطالعاتدربارةخودفیلمونحوة
الیتصاویرازمتنهای


دنحوادثمانندنامخیابان.درالبه
ساختواطالعاتدربارةمحلرخدا

حاوی اطالعات و عکسهای تاریخی استفاده میشود که فیلم را به سندی تاریخی نزدیک
میکند .واتکینز با ثابتشدن روی تصویر ،مخاطب را به تفکر دربارة مسائل مختلف دعوت

شهایکلیساقراردارند،تصویررویصورت
میکند؛برایمثالزمانیکهدخترانتحتآموز 

یکیازدخترانکهدرلنزدوربینمعصومانهزلزدهاست،برایچندلحظهثابتمیماند .


انسان در نظریة تکقالب :روند
درروندساختفیلم،فیلمسازهمبرایرأیونظرعواملاحترامقائلشدهاستوهمبرای

اند.بهنظرمیرسدآزادی


مخاطبکههریکازایندوبامختصاتعملیخاصیصورتگرفته
هایبداههوهمچنینتالشبرایشکلدهیبه


بردار،آزادیعملبازیگراندردیالوگ

عملفیلم
حرکتی جمعی در مقابل روابط سلسلهمراتبی ،از جمله تمهیداتی هستند که واتکینز برای
بازگرداندننقشانسانبهعنوانحاملیفرهنگیدرروندساختفیلمدرنظرگرفتهاست.عوامل

فیلم و بازیگران در پیشساخت ،مرحلة تولید و برخی از آنها در پخش و ادامهدهی به آن
گرانکهترکیبیازبازیگرانحرفهایونابازیگرانهستند،خواستهشدتا

مشارکتدارند.ازبازی
همدربارةموضوعبهتحقیقبپردازند،همدرموردفردیکهقراراستنقشاورابازیکنند
بیندیشندوهمدربارةرابطةکمونباروزگارمعاصرخودشان.اینشیوهبهگفتةواتکینزسبباز

سلهمراتبیدرتولیدفیلموهمچنینمشارکتبازیگردربیانشخصیآنان
میانبردنرابطةسل 
).دربازیگراننوعیازآگاهیدربارةنقشیکهدرفیلمبازیمیکنند،

میشود(.واتکینز2۱۰۱،

مشاهده میشود؛ یعنی مخاطب احساس میکند افراد عالوهبر اینکه خود اصلیشان هستند،
دوشبکةخبریدرطولفیلمبهعنواننمایندةدوطرفدرگیریحضوردارند.تلویزیونملیورساینمایندة

۰
افکارحاکمیتوتلویزیونکموننمایندةمردمانقالبیهستند .
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پژوهش
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هنقشاورابرعهدهدارندنیزمحسوبمیشوند.درواقعبازیگری

نمایندةشخصیتتاریخیک
کند،فاصلهایایجادکند،بلکه


قرارنیستمیانواقعیتفردوشخصیتیکهآننقشرابازیمی
پیوندی میان فرد و آن نقش تاریخی است .اوج مشارکت عوامل فیلم و همچنین برخی
مخاطبان (که به گروهی که بعد از ساخت فیلم تشکیل شده میپیوندند) را شاید بتوان در
وساختویدئوییمستندازواتکینزدانستکهنشانمیدهدروندفیلم

ساختوبگاهلوروبوند۰
بعدازساختنیزدرآنادامهمییابد.

واتکینزدرطولساختفیلمازساختارسلسلهمراتبیکارگردان/عواملکامالًآگاهاستو

مراتبدوریکند،امابهگفتةخوداودربرخیموارد


کندازایجادسلسه

کنسعیمی
تاجایمم
هاییکهبهبازیگراندادهشدهبود،بهدالیلمختلفازجملهزمانمحدودفیلمبرداریو


آزادی
گرانسلبمیشد؛بنابراینواتکینزترکیبیازاقتدارکارگردانرادر


وجودمیکروفونمصاحبه
کنار آزادی در روند ،به تجربه میگذارد تا امکان بروز شکلی باز و متکثر آزموده شود .این
رویکرد انسانی واتکینز و توجه او به نظر مردم عادی در تقابل با جریان اصلی رسانهای قرار
هایتهیهکنندةفیلماست،فیلمرابهبهانةبازی


گیرد؛برایمثالآرتهکهیکیازکمپانی

می
آماتورها در آن «ضعیف» خواند و بهدلیل نداشتن ساختاری «محکم» از آن انتقاد کرد؛ این
داندوازآنهااجتناب


قالب(مونوفرم)می

ایاستکهواتکینزویژگیزبانتک
دقیقاًدومقوله
کرده است (وین ،)2۹ :2۱۱2 ،اما توجه واتکینز تنها به نقشدهی به عوامل در روند ساخت
محدودنشدهواوبراینظرورأیمخاطبنیزفضاهاییدرنظرگرفتهاست.وجودنماهایسیاه
که چند ثانیه طول میکشند ،لحظاتی را برای مخاطب و اندیشة مخاطب به دور از هیجان،
هایمیانتصاویرنیزهمیننقشراایفامیکنند .


گیرند.نوشته

تنشوسرعتدرنظرمی

انسان در نظریة تکقالب :ایدئولوژی
ایهنری(آرته)کهشبکهای


درکمون،آخرینفیلمواتکینز،مسئلةاقتدارگراییرسانهدرشبکه
رسد(پسازساختفیلم)خودرانمایانمیکند.فیلمواتکینزکهتدوینآنبه


نظرمی

آزادبه
اقتضایمفهوموروند،طوالنیترازانتظار(خودواتکینز)شدهبود،پیشازساختازسویآرته

بااستقبالمواجهشد،امابعدازواتکینزخواستهشدبخشهاییازفیلمراحذفکند.واتکینزبا

سرباززدنازاینکار،واردکشمکشاقتدارکارگردانواقتدارنهادقدرتشد.درنهایتنیزآرته
باتکیهبرقدرتیکجانبةخود،فیلمراخارجاززمانیکهباواتکینزتوافقکردهبودودرآخر
شبکهکمترینمخاطبراداشت(ازساعت۰۱شبتا0صبح)نمایشداد.همچنینباوجود
تعهدقبلی،ازپخشویدئوییفیلمخودداریکردونگاتیوهایاصلیفیلمرانیزازبینبرد؛
Le Rebond

1

):تکنگاری ۰۱
انساندرسینمایپیترواتکینزپرسهدرکمون(پاریس ۰32۰

یعنیهمانانتقادیکهواتکینزدرمحتوایفیلمکمونبهآناشارهکردهاستوشایدهمین
رویکردانتقادیدرفیلماستکهنهادقدرترابعدازساختفیلمنگرانکردوپخشآنرابا
مشکلمواجهگرداند .
شکستنسلسهمراتبقدرتوانتقادبهرسانهدراینفیلممشهوداست.برخیازانقالبیون

علیهتزویرتلویزیونشروعبهاعتراضمیکنند.درفیلم دوشبکةتلویزیونیوجوددارد.یکیاز

اینشبکههامتعلقبهتلویزیونحاکمیت(تلویزیونملیورسای)استکهآنرادرقابتلویزیونی

وجدایازمردممیبینیموشبکةدیگرشبکهایمردمی(شبکهکمون)استکهاخبارحوادث

هازلحاظتاریخیوجودنداشتهاند،اماهر

دهد.البتههیچکدامازایندوشبک


کمونراگزارشمی
دوتمثیلیازکاریهستندکهرسانةقدرتدرمقابلرسانةمردمیانجاممیدهد.مجریشبکة

دروغمیگوید،امامتنیکهرویفیلمدرادامهمیآید،دروغاورا

ورسایبهصورت«حرفهای»

هاودادههاکنارهم

رسوامیکند.فیلمنیازیبهایننداردکهاورا دروغگوخطابکند،تناقض

شوندومخاطبخودقادربهتحلیلوچینششخصیدادهمیشود .


چیدهمی
مباحث مهمی در فیلم مطرح میشود؛ از جمله آموزش کاربردی دربارة رسانهها و نحوة
عملکردآناندررابطهبامخاطببرایتجهیزاوبهتفکرانتقادیو...واتکینزدرطولفیلمبه
نقش کلیدی آموزش در پرورش انسان تأکید میکند .همچنین از خألها و سازوکار مخرب
سیستم آموزشی و از نقش مهم زبان در شکلگیری هویت انسانی غافل نمیماند .زبان در
ادبیاتاورولیدریچةورودبهگذشتهودرنتیجهفهمحالوکنترلآیندهاست.واتکینزنیزبه
هایخودمسئلةزبانرابهعنوانامریسیاسیوفرهنگی


اهمیتزبانواقفاستودرفیلم
هایقبلیاشازکسیکهتمایلبهصحبتبه


طورکهمانندهمةفیلم

گذارد.همان

مغفولنمی
زبانمادریخوددارد،حمایتمیکند؛یعنیهنگامیکهباسربازلهستانیکهبرایجنگیدن

در کنار انقالبیون کمون آمده است ،مصاحبه میشود ،او میگوید« :اشکال نداره به لهستانی
وخبرنگارکمونکهنقشاوراجراردواتکینزبازیمیکند،مانندراویخارجاز

صحبتکنم؟»
قابواتکینزکههموارهدرتمامیفیلمهاگفتهاست«البتهکهایرادیندارد»اوهمهمینجمله

هایاوراترجمهمیکند .


کندودوستشجمله

کند.سربازبهلهستانیصحبتمی
راتکرا 
رمی
دیالکتیکمیانتخیلحاکموتخیلفیلمسازومردمعادیدرفیلمپررنگاست.افرادی

پاریسرابازیمیکنند،بیشترازآنکهازمشکالت۰32۰

کهنقشکارگرانمحلةشمارة ۰۰
صحبتکنند،دربارةمشکالتیازقبیلبیکاریونژادپرستیدرزمانمعاصرصحبتکردهو
توجهاستواینعالوهبر


کنند.نقشزناننیزدرفیلمقابل

انتقاداتخودرامعطوفبهدولتمی
حضور تاریخی زنان در این انقالب ،نشانگر توجه واتکینز به نقش مهم زنان بهعنوان جنس
گرانمایه در مقابل جنس مورد اغفال و «جنس دوم» است .زنانی که در تاریخ به زنان
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شهرتیافتند،دراینانقالبموفقشدندبدوندرگیریازگرفتنتوپهایمردم

مونتمارتر ۰
توسطگاردملیجلوگیریکنند .
تکنگاری :پرسه در فیلم کمون (پاریس )1781
مقدمات پیش از پرسهزنی در فیلم 
پرسهزنیدرشهر،بهمقدماتینیازاست.انسانممکناستیکبطری
هموارهپیشازشروع 
آب بههمراهداشتهباشد،لباسو عینکمناسب برداردوالبتهنبایدکلیدخانهرانیز برای
زنیهمراهشوند.برایتکنگارییک


بازگشتازقلمبیندازد.شایددوستانینیزدراینپرسه
فیلم نیز به مقدماتی نیاز است .برای ورود به فیلم ابتدا دربارة موضوع و تولید آن میتوان
مطالعهکردکهایننقطةحرکتاینتکنگاریاست.فیلمدرجوالی۰۱۱۱درکارگاهمتروک

آرماندگاتی2درمحلةمونتروی۹واقعدرشرقپاریس(منطقة)۰۰ساختهشدهاست؛جاییکه
قبالًاستودیویجورجملیس 0درآنواقعبوداست.ملیساستودیویخودرادرسال۰3۱2
).بعدهایکیازلقبهایی

مانندگلخانهایبزرگازشیشهوآهنبناکرد(سولومون25:2۱۰۰،

شعبدهبازِمونتروی»بود(همان:

کهبهملیسنسبتدادهمیشد،براساسهمینمکانیعنی«

).اینکارگاهجاییبودهکهملیسفیلمهایخیالبرانگیزخودراساختهاست.ویباوجود

22
نبوغوپیشروبودندرسینما،درنهایتدرفقروبیماریازدنیارفت.همینکارخانةمتروک

سند بیتوجهی عملی به اهمیت چنین فیلمساز بزرگی حتی در «پاریس ،محلی است که
)بداننسبتدادهمیشود.درتصورباملیستاماه

اسطورةتأسیسسینما»(مِنِل۱:۰۹۱0،

کنیم.پرسهزنیذهنپیشازورودبهفیلمکمونشروعشدهاست.ملیسفیلمسفربه


سفرمی
2
2
ماه 5رادر ۰۱۱2وباالهامازداستانسفربهماه ژولورن (برگان)۰2:۰۹۱2،کهدرسال
۰323نوشتهشدهبود،ساخت.تخیلپیشگویانةسفربهماهژولورنآنهمپیشازاینکهبشر
زنیانتظارمیرفت


هایپیشگویانةواتکینزاست.برایشروعپرسه

بهماهپابگذارد،یادآورتخیل
برمحورافقی،یعنیدرطولوعرضجغرافیاییحرکتکنیم،اماحرکتبرمحورعمودی،از
مانانجاماینتکنگاریاست،تا

زمینتاکرةماهوحرکتبرمحورتاریخیازسال2۱2۱کهز
کههنوزبشرآرزویسفربهماهراداشت،ابعادجدیدیازپرسهزنیذهنی

سال۰۱۱2و۰323
Montmartre
Armand Gatti
Montreuil
Georges Méliès
Le voyage dans la lune
De la terre à la lune
Jules Gabriel Verne
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):تکنگاری 2۰
انساندرسینمایپیترواتکینزپرسهدرکمون(پاریس ۰32۰

را در این تکنگاری نشان میدهد .در این میان به آرماند گاتی هم سری میزنیم .به نظر
اوبودهاست.گاتیوفیلمهایش

میرسداودراینکارگاهفعالیتیداشتهیااینکارگاهمتعلقبه

شدهنیستند.کمیتحقیقدربارةاومشخصمیکنداوبهجریانلفتبنک۰در


چندانشناخته
سینمایهنریکهجریانیدرمقابلجریاناصلیسینماییاستتعلقداشتهاست.هممبارز
بودهوهمدرجنبشمقاومتفرانسهحضورداشته،همژورنالیستوسیاحبودهوهممحکوم
به اعدام و ...هم نویسنده بوده و هم چترباز و ..هم کلی چیزهای دیگر .او برای فیلم اولش
تحسین شده ،برای فیلم دومش نادیده گرفته شده و برای فیلم سومش تبعید شده است و
هایدیگرشممنوعشدهاند.هرچهباشد،روحمبارزگاتیباروحفضاییکهفیلمکموندر


فیلم
آن ساخته شده ،هماهنگی دارد .در سایتی که به اسم گاتی است ،میخوانیم که یکی از
درهایفرودآمد؟».با
برایبیستسالچتربازیکرد،امادرکدامجهنم 

دوستانشبهاوگفته«
هافرودمیآییم.درستدر


چترگاتیازماهملیسکهصورتیانسانیدارد،رویزمینانسان
ایکهکسیپرسیدهبود،درکدامجهنمدره؟پاریس.پاریسنقطةحرکتمابرای

همانن 
قطه
ورودبهفیلماست .

معرفی زمان و مکان
در هر تک نگاری به طور معمول ابتدا زمان و مکان مشاهده ثبت میشود ،اما در این
تک نگاری،ماباچندینزمانوچندیننوعمکانمواجههستیم.زماناولتاریخدیدنفیلم
توسط هریک از محققان در سال   2۱2۱است .زمان دوم تاریخ تولید فیلم ،جوالی ۰۱۱۱
است.زمانسومتاریخِتاریخیفیلم،یعنیمارس  ۰32۰است.زمانچهارمتاریخسیالفیلم
یعنیحرکتمیانزمانمعاصروزمانگذشتهوارتباطآنباآیندهاست.زمانپنجمزمان
بازنگریوتکمیلتکنگاریدرآوریلومی 2۱2۰استوزمانششمزمانهایقابلتصور
دیگریاستکهذهنممکناستدررابطهباآن هاقراربگیرد؛بنابراینمحققانمیتوانند
میانزمانخود،زمانفیلموابعادحادثةتاریخیفیلممدامجابهجاشوند.دربارةمکاننیز
انواعمختلفیرامی توانمتصورشد.مکاندیدنفیلم،مکانساختفیلمومکانحادثشدن
تاریخیموضوعفیلمکههمگیازلحاظجغرافیاییاغلبدرپاریسبودهاند،اماهرکدامازاین
پاریس ها،متفاوتبادیگریاستوبیشترازآنکهیکفضایفیزیکیباشد،یکمکانحافظة
تاریخیوشایدیکفضایذهنیاست.پاریساوسمانی2از۰35۹تا۰32۱ساختهشد؛یعنی
یک سالقبلازکمون،پاریسبهاینشکلدرآمدهبودوباخیابانهایعریضومدرنآمادة
Left Bank

2پاریستحتنظارتوطراحیGeorges-Eugène Haussmannبهدستورناپلئونسومبازسازیشد .
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سرکوبانقالبواعتراضاتمردمیبود.اینمکانحادث شدنانقالبکموناست،اماواتکینز
برایبازسازیاینانقالببهداخلخیابانهایعریضپاریسنمی رود،بلکهانقالبرابهداخل
محیطاینکارگاه/کارخانةمتروک میآوردوبهگفتةخودش«فضاییمیانواقعیتوتئاتر»
طراحیمیکند(واتکینز.) 2۱۰۱،پاریسِدرونفیلم،تئاتریکالاستوشهروتمامروابطآن
دردروناینفضایبستهتصورشدهاست .
ورودیه 
از ژوئیة ( ۰۱۱۱زمان فیلمبرداری کمون) به ( ۰۱۱2زمان فیلمبرداری سفر به ماه ملیس)
عقبگرد میکنیم و تا سال ( 2۱2۱زمان دیدن فیلم) به جلو میآییم .از نظر فیزیکی

(جسمانی) در وضعیت نشسته قرار داریم .از آنجا که فیلم را روی کامپیوتر شخصی خود
میبینیم و نه در سینما یا تلویزیون ،امکان متوقفکردن فیلم وجود دارد .این کمکی برای

برداریها محسوب میشود .بهطورکلی دیدن فیلم در وضعیت نشسته با پویایی و


یادداشت
پرسهزنی فیزیکی تناقض دارد ،اما با توجه به نوع تفکر و فیلمسازی واتکینز ،وجود فضایی

پویایی که برای ذهن مخاطب درنظر گرفته شده است ،قابلانتظار است؛ بنابراین در این
تکنگاریبااستفادهازدواصطالح«حرکت»و«توقف»،بهدووضعیتذهنیوفیزیکیدربارة

فیلمپرداختهخواهدشد.باورودبهفیلمنقطةتوجه،انسانوفضاهایدرنظرگرفتهشدهبرایاو

جهت کنشگری خواهد بود؛ بدینمنظور به دو مقوله توجه خواهیم داشت :جایگاه عوامل در
فیلمشاملفیلمبردار،بازیگران،کارگردانو...وجایگاهمخاطب.ایندومقولههرکدامممکن

استازخاللفرم،روندوایدئولوژیبروزیابند .
دقیقةصفرفیلم،یعنیلحظةآفرینشفیلم،ذهنراتالحظةآفرینشانسانبهمبدأهستی
هایتهیهکنندة


گرداند.اتوریتةنهادقدرتروینمانقشبستهاست؛یعنیاسامیکمپانی

برمی
فیلم (آرته/السِت ۰۹ ،پروداکشن و موزه ورسای) که هرکدام هدفی را دنبال میکنند ،اما
واتکینز از قبل موضع خود را مشخص کرده است و اعمال نظر و قدرت هیچکدام را بعد از
ساخت فیلم نخواهد پذیرفت .نهادهای قدرت تا پیش از ساخت فیلم ،شرط واتکینز را
هایشرابهنهادقدرتنمیدهد؛حتی


استفادهازقدرتدرونفیلم

اند.واتکینزاجازةسوء

پذیرفته
اگر شبکة معروفی باشد .به دقیقة صفر برمیگردیم؛ به لحظة با شکوه آفرینش ،آفرینشی
شود.مخاطباینسکوت،ما(بهعنوانمخاطبانفیلم)هستیم.


جمعی.فیلمدرسکوتآغازمی
یابد.متنیرویصفحهنمایانمیشود.


اینیکیازنقاطتوجهبهمخاطباست.سکوتادامهمی
مخاطبمتن،ما(مخاطبانفیلم)هستیم.ایناولینتقاضایفیلمبرایمشارکتمخاطبدر
کند.متنجویدهشدهوآمادة


فهموکنشگریدرفیلماست.هیچصداییمتنراهمراهینمی

):تکنگاری 2۹
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جایمخاطبفکرنمیکند.فعالیتذهنی


شود.کارگردانبه

هضمدردهانمخاطبگذاشتهنمی
خواند.سکوتدرونفیلممانندکتابخانهای

شود.متنمارابهمطالعهایتاریخیفرام 
ی


شروعمی
است کهمخاطبدر فضایفراهمشده ،نماهاراورقمیزند.اطالعاتتاریخی نشانمیدهد،
ناپلئونسومخیابانهایپاریسراباطراحیاوسمان،آمادةسرکوبنظامیمخالفانکردهبود.

هایپیشینخودمیتوان برداشتکرد کهجنگیخارجی میان

از متن فیلم باتوجه بهداده
فرانسهوپروسکهدرژوئیة۰32۱آغازشدهبود،عاملسقوطناپلئونسومشدهاست؛بنابراین
تئوری خیابانهای عریض او برای سرکوب مخالفان داخلی ،در زمان خودش آزمایش نشد؛
چراکهاوپیشازچنینتجربهایسقوطکردهبود .

توقف 
گذارد.اینمتنبهصورتخالصه


تاریخیکمونپاریسرادراختیارمخاطبمی
متن،موقعیت
خواهانمیانهروتشکیلشدهاست


شاملاطالعاتذیلاست:دولتدفاعملیتوسطجمهوری
که در جنگ شکست میخورد .آتشبس با وجود مخالفت پاریسیها امضا میشود .آلمانها
مشروعیت معاهده را زیر سؤال میبرند و خواستار امضای مجدد آن توسط دولتی جدید
سلطنتطلبان با اکثریت آرا به قدرت برمیگردند .پاریسیها مخالفت

میشوند .فوریة  ۰32۰

جبهةمخالفیراشکلمیدهند.

ابرازمیکنندوازسپتامبر ۰32۱

خودرادرکلوبهایسرخ ۰
فضایپاریسواردوضعیتیپیشاانقالبیشدهاست .
حرکت ذهن و دوربین 
پاریسشبیهبهیکتئاتربزرگاست؛بازسازیتئاتریکالازآنچهیکشهربایدباشد؛تخریبی
هاوتحمیلزیباییهابهشهر.واتکینزدرفیلمکموناینتئاتر


بزرگبرایمخفیکردنزشتی
درونیمیکند.

بزرگرابهدرونفضاییبستهمیبردوشهرراازفضایبیرونیواردفضایی

پاریسمرزمیانفضایبیرونیوفضایدرونیاشتقریباًشکستهشدهوتئاتردرتمامفضاهادر

جریان است؛ بنابراین فیلم با ورود از فضای بیرونی به فضای درونی شروع میشود .فضای
بیرونی که چیز زیادی از آن نمیبینیم و به دیوارهای کارگاهی محدود است که به آن وارد
میشویم .در بدو ورود پیتر واتکینز را میبینم که در میان عوامل تولید فیلم نشسته و به

مانیتور که حرکت دوربین را نشان میدهد ،نگاه میکند .فیلمبردار با دوربین روی دست به
رسانهابرسد .
دهدتابهاطالع 


حرکتخودادامهمی
Clubs Rouges
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معرفی اطالعرسانها 
رسانهابگردد.
دنبالاطالع 


استدربدوورودخودبهمحیطفیزیکیناآشنا،به
مردمنگارممکن 

رسانها
کندواطالع 


منزلةمحیطیغیرفیزیکی)ایننگرانیرابرطرفمی

واتکینزدراینفیلم(به
کند.هنوزوارددقیقةدومفیلمنشدهایمواینسرعتعملکردو


رابالفاصلهبهمامعرفیمی
شناسبهسراغاطالعرسانبرود،در


جایآنکهانسان

توجهاست؛یعنیبه

یکارگردانقابل
تیزبین
رسانها به سراغ ما میآیند.
فیلم که محدودیت ارتباطی برای مخاطب وجود دارد ،اطالع 
هادرابتدایفیلمودرطولفیلمخودرابهمامعرفیمیکنند .

اطالع 
رسان

۰
است.اودرنقشخبرنگاریتلویزیونیبازیمیکندوبهما

اطالعرساناولجراردواتکینز 

دهدفیلمدربارةکمونوهمچنیننقشرسانههایتودهدرگذشتهودنیایمعاصر


اطالعمی
2
استکهبهمامیگویددر

رساندومیکهخودرابهمامعرفیمیکند،اورلیاپتیت 


است.اطالع
۹
نقشبالنشکاپولیه بازیکردهکهاوهمخبرنگاریدرتلویزیونکموناست.بهگفتةپتیت،
بیندرمعنایآسیبپذیرآناستوچنانمسحورکاردرمقابل


کاپولیه،فردیزودباوروخوش
دوربیناستکهقدرترسانهرافراموشکردهاست؛قدرتیکهخودحاالنمایندةآناستو
تکمونرامیداند،کاریسختبودهاست .

بازیکردنایننقشبرایپتیتکهعاقب

نکات فنی 
سیاه و سفید بودن فیلم براساس قراردادهای مرسوم ،حس غوطهخوردن در تاریخ را منتقل
هاقابلتوجهاست .

هایقرننوزدهمیاطالع 
رسان


کندوهمچنینلباس

می
ادامة حرکت 
فیلم با آیندة گذشته آغاز شده و بعد این گذشته در سیری خطی دنبال میشود .منظور از
آیندةگذشتهایناستکهبعدازپایانفیلمبرداریازبازسازیانقالبتاریخیکمون،دوربینبه

برداریبرمیگرددوگوییسرکوببعدازاینانقالبمردمیرادرمکانیرهاشدهو


محلفیلم
لیجلویلنزدوربینمیآورد.صدایجراردواتکینزواورلیاپتیتروینمایاولفیلمشنیده

خا
میشود که در حال توضیحدادن روابط قدرت ،اتفاقات حادثشده در فضای فیلمبرداری و

اطالعاتتاریخیکمونهستند.اینتوضیحاتبهصورتمستقیمبامخاطبدرمیانگذاشته

میشوند و ما هنوز وارد بازسازی تاریخی نشدهایم ،بلکه در حال تماشای فضایی هستیم که

فیلم در آن فیلمبرداری شده؛ به همان صورتی که رها شده است .احساسی غمانگیز بر فضا
Gerard Watkins
Aurelia Petit
Blanche Capellier

1
2
3
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شویمبسیاریازانقالبیونکموناعدامشدهاندوهماز


حاکماست.همبهدلیلاینکهمطلعمی
نمایدواینحسغمآلوددرلوازمیکهدر


روحمی

ربازیگران،سردوبی
آنجاکهفضابدونحضو
صحنهرهاشدهاندودرصدایراویاننمایاناست .

ابزار و وسایل 
شدهبرایبازسازیتاریخیدرمدتفیلمبرداری،


رسان(جراردواتکینز)ازلوازماستفاده

اطالع
سانشناسرابرایآگاهیازروندساختفیلمدر
بردوایندادههایان 


صورتجزئیناممی

به
کنارتصویرتکمیلمیکند:تشک،ملحفه،کفش،ظروفآشپزی(درصورتنداشتنتوانمالی

خانودههافروختهشده)یکتوپجنگیکهبامنابعناچیزعمومیخریداریورهاشدهاست.

نشهری با سنگر و آجرهای
در کنار صدای روایتگر اطالعرسان ،تصویر چیدمان جنگ درو 
هاوکاغذهایرهاشدهرویزمین،صندلیهابرگردانده


شود.اعالمیه

شدهنمایشدادهمی

چیده
شده،همگیشاهدحضورجمعیتیانسانیدراینفضابودهاندکه


شدهرویمیزووسایلرها
نداشتنآنانبراینفضاسنگینیمیکند .


اکنونحضور

گزارههای انسانی 
رسان(اورلیاپتیت)مارامطلعمیکندکهدیروزاینفضامملوازاجسادبودهاست.زمان


اطالع
برداریوزمانتاریخیانقالبکموندرحرکتاست.اطالعرسانمارااز


دیروزمیانزمانفیلم
جزئیات برخی افرادی که اعدام شدهاند ،آگاه میکند .در این میان افرادی از قبیل کارگران،
سالهونانوایمحلوهمسرشنیزبودهاند.دوربینبهحرکتخودادامه

زنان،کودکان ۰0-۰۹
رسانازمامیخواهدکهحاالتصورکنیم۰2مارس۰32۰است ...


دهدواطالع

می
شرایط معیشت 
اطالعرساندردقیقةششمفیلم خود

بازیگر/نابازیگبعدیاستکهبهمثابة

پدربزرگتیبودیه ۰
را معرفی میکند .البته ما تنها صدای او را روی حرکت دوربین میان اتاقها میشنویم که
دهد.اومیگویدخانوادةاو 5نفرهستند.


شرایطزندگینقشخودرابرایمخاطبتوضیحمی
کنندکهمحلهایفقیرنشیناست.


هادراتاقیکوچکدرناحیةیازدهمپاریسزندگیمی

آن
خوابند؛بنابراینبهعقیدةاوخانوادهاش


هایاینمحلهمی

انبسیاریهستندکهدرخیابان
کودک
هنوزبهبیچارهترینطبقةاجتماعتعلقندارند؛اگرچههمیناتاقراهمروزیازدستخواهند

داد.درنهایتتصویربهصورتپدربزرگتیبودیهودونوةاوبرشمیخوردکهدرسکوتبه

کنند.صدایوزوزمگسینیزشنیدهمیشود .


یننگاهمی
دورب
Thibaudier
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اطالعرسانبعدیهانریدوبریو ۰است.بازیگرنقشدوبریوبههمراهمارسل 2کوچولو(پسر

همسایه)روبهدوربیننشستهاستودرمدیومشاتیازخودووضعیتزندگیخودمیگوید.

دوربینماننداوثابتاست.البتهبالرزشهایبسیارجزئیکهرویدستدارد.دوبریوتعریف

میکند که در فضای غیرمسقف زندگی میکند 20 .سال پیش در زمان بحران اقتصادی به

پاریسآمدهاست.اوتوانستسختی۰303راپشتسربگذاردواوضاعواحوال۰32۰اورابه
یاد همان دوره میاندازد .اگرچه به نظر او موقعیتها با یکدیگر متفاوت است؛ آلمانها،
فرانسویها را شکست دادهاند و امپراطوری خود را در  ۰3ژانویة گذشته در ورسای اعالم

کردهاند .دوبریو آنچه را که در پاریس در حال رخدادن است ،شرمآور میداند .هیئت

قانونگذاری که تازه انتخاب شدهاند ،قوانین و احکام جدیدی را وضع کردهاند که پذیرفتنی

نیست؛مانندتحمیلپرداختاقساطبهمردمکهباتوجهبهشرایطزندگیسخت،محاصرهو
رحمانهاست.دوبریوهمزمانبهچندینکارمشغولاستوشغل


ورشکستگیبیشترمردمبی
کندوخواندنونوشتنراراهیبرایتبدیلشدنبه


نویسیاست.اوتدریسهممی

اصلیاونامه
انسانی آزاد میداند .او شرایط را نگرانکننده میداند و معتقد است بیسمارک ۹تنها کسی
خواهدبودکهازآنشرایطلذتمیبرد .

توقف 
ایسکوت.لحظهایسکونبیشترهماهنگباوضعیت


شود.لحظه

ایسیاهمی

نمابرایلحظه
متنرویصفحهنقشمیبندد.روینما

بیولوژیکیکهمابهعنوانمخاطبدرآنقرارداریم .

میخوانیمکهدرمعاهدةصلح،فرانسهمجبوربهپرداخت5میلیاردفرانکخسارتشدهاستو

منطقةآلساک-لورن 0رانیزازدستدادهاست.تحقیرنهاییفرانسویانباورودارتشپروس
(آلمان)بهپاریسصورتمیگیرد .

ادامة حرکت 
آورد.صدایاطالعرسانبعدی


شودوصدامارابهحرکتدرمی

ندنمتنسیاهمی
نمابعدازخوا
ذهنمارابهحرکتیصوتیفرامیخواند .

Henri Dubrieux
Marcel

1
2

نخستوزیر

:Otto von Bismarck  ۹ازدولتمردانآلمانیکهاتحادآلمانرادر ۰32۰طراحیکردوتا ۰3۱۱
آلمانبود.
Alsace-Lorraine

4
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تغذیه
زن نانوا و شوهرش رو به دوربین نشستهاند .زن شرایط سخت اجتماعی مردم را توصیف
نانواییصفکشیدهاند.

صبحبابچههایگریاندربغلشانپشتدر

میکند.مادرانازساعت 5

مردمدرزمانمحاصرهچیزیبرایخوردننداشتند.آنهابهخوردنموشوریشهرویآوردند.

کیفیتنانپاییناستوکودکانبیمارشدهاند.نانوامجبوراستآردراباگندمسیاه،پوست

و...مخلوطکندتانانبپزد .
توقف 
نمای سیاه و بعد از آن متن دوباره محلی برای کسب اطالعات بیشتر برای مخاطب /محقق
فراهم میکند .دادههایی دربارة آسیبهای محاصرة ششماهه و افزایش دوبرابری مرگومیر
مردمگرسنهمیخوانیم.بیکاراندرازایحقوقیبسیارناچیز(روزانه ۹۱سوس) ۰بهگاردملی

ارزشاینمبلغمیکند:بااینپولدرژانویة

شوند.فیلمبهکمکمتنمارامتوجه


ملحقمی
میتوانیککاهویایکمغزسگخرید .
 ۰32۰
ادامة حرکت 
رسانهای بعدی پدر و مادر مارسل کوچولو هستند که به همراه فرزندانشان در
اطالع 

شاتروبهدوربیننشستهاند.پدرمارسللباسگاردملیبهتندارد.اوانقالب 3۱را


مدیوم
انقالبیبورژاواییمیداندکهچیزیرابرایمردمعادیتغییرندادهاست.اوهمیننظررابرای

هاییباویترینهایزیباو


هایاوسمانیداردکهدرمناطقتجملیشهرهستند.مغازه

ساختمان
گوشتهاییآویزانازسقفبرایفروش،امابرایچهکسانی؟حتیسهزندگیکاریهمکفاف

خریدچنینچیزهاییرانخواهدداد .
توقف 
اطالعات دربارة وضعیت اجتماعی ،سیاسی ،معیشت ،تغذیه ،کار و ...همگی بهتدریج در قالب
هایدیگرازاقشارمختلفدرطولفیلمتکمیلمیشود.

هایاطالع 
رسان


متنوازخاللگفته
هایپاریسلولهکشیآبدارد.وجود  2۱هزارفاضالبشهرینیازمند


درصدازخانه
تنها ۰۱
درصدازپاریسیهاستو ...

کارشبانهروزیکارگراناست.شمعتنهامنبعنوری3۱


زمینة مشاهده همراه با مشارکت ذهنی 
حدود  ۰5دقیقة اول فیلم در قابهای ثابت ،دادههای پایهای با مخاطب در میان گذاشته
میشود.هنگامیکهذهنآمادةحرکتشد،دوربینحرکتفیزیکیخودرارویدستشروع

30 sous par jour
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عنوانانسانشناسامکانمصاحبهبابازیگران


رود.ازآنجاکهمابه

کندوبهمیانمردممی

می
درون فیلم را نداریم ،خبرنگاران درون فیلم تا حدودی این امکان را برای ما فراهم کردهاند.
حجم وسیعی از نظرات بازیگران /نابازیگران دربارة وضعیتی تاریخی که در آن قرار دارند ،با
واردانقالبمردممیشویم.

رویکردهایوزوایایدیدمتفاوتارائهمیشود.حدوددقیقة 25

تدریجبافنونخبریبهصورت


کنیم.به

ابتدااخباررااززاویةدیدخبرنگارحکومتدنبالمی
مستقیموغیرمستقیمآشنامیشویم؛برایمثالجاییکهدردقیقة 2۱مجریبرایتأکیدبر

مابهعنوانمخاطبانتظارتکرارجمالت
تکرارمیکنم» 

آنچهمدنظرحاکمیتاستمیگوید«:

بینیمومیتوانیمدلیلتکرارجمالترا


شودومافقطتصویررامی

راداریم،اماصداقطعمی
توسطاودرذهنخودبررسیکنیم.ایننوعازتدوینوچینشخالقانه،ازجملهتمهیداتی
ایهمراهبامشارکتیذهنیبرایمخاطبایجادمیکند.اینرونددرطول


استکهمشاهده
فیلمبرایمخاطبوجوددارد .

نتیجهگیری
فیلم قالبی تخیلی محسوب میشود و قدمگذاشتن محققان برای پرسهای مردمنگارانه درون
انتزاعیاست؛بنابراینحرکتیتخیلی(پرسهزدندرفیلم)واردحرکتتخیلی

فیلمنیزفعالیتی
(فیلم در حال نمایش) دیگری میشود و لزوماً حرکت و سکون محقق با حرکت و سکون
کندوسکوتمیکند،ممکناست


سازمکثمی

سازهماهنگنخواهدبود.جاییکهفیلم

فیلم
کتخودادامهدهدوجاییکهانسانشناس/مخاطب/

ذهنانسانشناس/مخاطب/محققبهحر

هایاموضوعمیایستد،ممکناستدوربینبهحرکتخودادامهدهد.


محققدرکنارشخصیت
زنیبهدنبالعناصر


نگارانهدرفیلمکمونصورتگرفت.دراینپرسه

بااینتوضیح،پرسةمردم
پذیرفتوبدینوسیلهنقش


نوانحاملفرهنگمی
هاییدرفیلمبودیمکهانسانرابهع


ومقوله
گیریمعنایفیلموتماشایفیلممتبلورمیشد .


انسانیانساندرشکل
سازفضایفیلمرامحلیبرایحضورمخاطبوپرسهزنیاودرنظرگرفتهاستواین


فیلم
امر هم بهکمک فناوری و ضرباهنگ مدنظر قرار گرفته و هم از طریق روند ساخت و نحوة
اندیشه و تفکر .درواقع مخاطب هم با انواع رویکردها دربارة کمون آشنا میشود ،هم از نظر
دهیقادربهدنبالکردنتاریخگذشتهوتاریخمعاصربهدورازتنشوعجلهاستوهماز


زمان
لحاظ فنی با کمترین خشونت در تدوین و صداگذاری مواجه است .پویایی دوربین ،لحظات
عنواننقشیبرایمخاطبدرفیلمحاضرمیشوند،حضورمردم


سکوت،متوندرونفیلمکهبه
عادیدرفیلموبرمالشدننوععملکردسیستمرسانه،عواملیهستندکهدرجهتانفعالزدایی

مخاطبحرکتمیکنند .


):تکنگاری 2۱
انساندرسینمایپیترواتکینزپرسهدرکمون(پاریس ۰32۰

واتکینزانسانرادرابعادپیشازتولیدوپسازتولیدمدنظرقرارمیدهد.اوپیشازتولید

بهعواملتولیدتوجهداردوازفیلمبردارگرفتهتابازیگران،همهقادربهبیاننظرخودهستند.

همینکنشگریبرایمخاطبدرمرحلةساختفیلمدرنظرگرفتهمیشودوهمینفضاهای

درنظر گرفتهشده برای مخاطب او را از انفعال خارج میکند و نقش او را بهعنوان کنشگری
توانگفتکهفضادرفیلمکمونبهمثابةفضاییمعناییبرایحضور


پذیرد.می

سازمی

فرهنگ
مخاطبدرنظرگرفتهشدهاست.واتکینزباحذفپاریساوسمانیوآوردنآنبهدرونیک
کارگاهمتروکهکهزمانیبهفیلمسازبزرگملیستعلقداشتهاست،مرزهایمعناییپاریسرا

توانگفترخدادنیکانقالبباتماموسعتوابعادآن،درمحیطیبستهو


کند.می

جامی

جابه
محدود ،فضایی جدید و نامحدود را خلق میکند که آفرینندگان آن بازیگران فیلم محسوب
میشوند.اینافرادهستندکهدرفیلمبابرقراریارتباطمیانپاریستاریخیوپاریسمعاصر،

به قدرت تحلیلگری از زمانه و وضعیت دنیای معاصر خود میرسند .همچنین فضا در فیلم،
کند.مخاطببامتون،تصاویر،سکوتها


همینفرصترابهنوعیدیگربرایمخاطبایجادمی
رومیشودکهمانندفرصتحضوردرکتابخانهوخوانشیککتاب


ونماهایثابتیدرفیلمروبه
ها،بحرانهایجهانیو...


هایکاربردیدرزمینةرسانه

براینآموزش

کند.عالوه
برایاوعمل 
می
وهمچنینمجهزسازیمخاطببهتفکرانتقادیازجملهدیدنآنچهدرفیلموجودداردوآنچه
نظیررادرمواجههبافیلممحققکردهاند.


درفیلمنیست،نوعیازمشاهدةمشارکتیکم



۰۹۱۱بهاروتابستان،۰۱شمارهپیاپی،۰۱دوره،هایانسانشناسیایران
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