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مقدمه
خشونتعلیهخودیاخودویرانی،میتواندواکنشی
خشونتبارازطرففردبرایرهاییازقیدابژهشدگیو
محوریت باشد. اثرگذار سوژة نقش به دوباره بازگشت
ازعصرروشنگریودرطول بودکه اندیشهای سوژه،
دورانمدرن،شالودةنظریاتروشنفكرانهرابنیاننهادو
این ابژةشناساییقرارداد. انسانرابهعنوانسوژهو
اندیشةمدرندرطولزمانوباتوجهبهاهمیتیافتن
نظریهپردازان و شد کمرنگ ساختارها و قدرت بحث
زیادینقشانسانرادرتبیینوتوضیحجهانبهچالش
فوکو1 میشل به میتوان آنها جملة از که کشیدند
اشاره فرانسوی تاریخدان و فیلسوف )1926-1983(
کرد.سیراندیشههایاودردودوراندیرینهشناسیو
دوران آثار در فوکو میشود. دستهبندی تبارشناسی
تبارشناسیخودکهازدهه1970بهبعدآغازمیشود
بهتوضیحعواملینظیرقدرت،دانشوپیكرانساندر
عصرمدرنمیپردازد.اودرمقالهایتحتعنوان»نیچه،
تاریخ«کهدرسال1971منتشرکردبه تبارشناسی،
توضیحمفهومقدرتپرداخت.درایندوراناودرمواجه
باساختارهایقدرت،بینشخاصیرانسبتبهمفهوم
انسانگراییواومانتیهاتخاذمیکند؛کهالبتهمتأثراز
اندیشههاینظریهپردازانوفیلسوفاندیگرچونهگل،
دوران در این، از پیش فوکو است. هایدگر و نیچه
رد را تاریخ تكاملی و رشد به رو روند دیرینهشناسی
طول در گسستهای سلسله وجود به معتقد و کرده
تاریخبود.اومعتقدبوددرهردورةتاریخیمجموعهای
ازگزارهها،روشهاوچارچوبهابهعنوانحكمپذیرفته
شدهواپیستمة2خاصآندورهرابهوجودمیآورند.به
ایناپیستمههاکهبهعنوانمعیارصدقیاکذبواقعیات
قرارمیگیرند،گفتمان3گفتهمیشود.فوکوتاریختفكر
رادچارافتوخیزهایشدیدمیداندکهسیرتكاملیو
شیوة یک از بلكه نمیکند طی را پیشرفتی به رو
طبقهبندی،طرزفكروگفتمانبهشیوهایدیگرتغییر
مییابد.بههمیندلیل،گفتمانهادریکدورانحقیقی
وراستجلوهمیکنندودردوراندیگرغریبوناراست
متوجه فوکو تبارشناسی، دوران در مینمایند.
محدود را گفتمانها وجود که میشود ساختارهایی

میکنند.اومعتقداستساختارهایقدرتدرعینیت
دادنبههرگفتمانوکنارگذاشتنگفتمانهایدیگر
از ازقدرتکاماًلمتقاوت امامنظورفوکو نقشدارند.
معنایمتداولآنیعنیهمانفرضیةسرکوباستو
قدرتیاستکهفردراازدرونوبهمیلوارادةخود
واداربهانجامکاریمیکند.فوکومنشأبسیاریازامیال
انسانرادالیلفرهنگیواجتماعیدانستهوعلممدرن
و روانشناسی استداللهای به توسل دلیل به را
انتقاد مورد امیال این علل کشف برای زیستشناسی
قرارمیدهد.»قدرتبراعمالماحكممیکندونهمانند
بربدنما.»قدرتتنهابرسوژههای ـخشونتفیزیكیـ
آزاد،وتنهاتازمانیکهآزادهستنداعمالمیگردد«
و میداند مولد را قدرت فوکو .)157 )مریكور،1389:
معتقداستقدرتباایجادمحدودیت،شكلهایممكن
رفتاریدیگرراتولیدمیکند.»بهبیاندقیقترقدرتدر
است: نشده« اعالم »نبردی معین جامعه یک درون
در را تضاد که است پنهانی و خاموش داخلی جنگ
اقتصادی نابرابریهای »نهادهایاجتماعیمختلف،در
گوناگون،درزبانوحتیدربدنهایهریکازما«ازنو
حکمیکند«)همان:159(.قدرتدرسراسرجامعه
پخششدهاستوگفتمانها،دانشواندیشههارابه
وجودمیآورد.دراینمقالهبهتوضیحمفهومسوژهو
خشونتآمیز خاصیت سپس و فوکو نظر از خشونت
آپاراتوسسینماییبهعنوانیكیازساختارهایقدرت
سپس و میشود پرداخته خاص، ایدئولوژی القای در
شخصیتهایاصلیدوفیلمازدهةهفتادآمریكاالكس
درپرتقالکوکیوویالرداینکآخرالزمان،ازنظرمیزان
اثرپذیریازخشونتساختارهاوواکنشنسبتبهآن،
ساختارها خشونت آیا که نكته این میشوند. بررسی
از کامل بهطور معنا رادردرک نقشسوژه میتواند
میانبرداردویافردمیتواندازدلگفتمانوایدئولوژی
سوژه عنوان به را خود اثرگذار نقش و یافته رهایی

خودمختاربازیابد،موردتوجهاینمقالهاست.

سوژه4 
سوژةبنیانگذار،اینشاهتمایدئالیسم5ازدکارتتا
هگل،دراندیشةفوکونیزهمچوندیگرساختارگرایان
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معنایخودراازدستمیدهد.ایدةدکارتکهشروع
تاریخعلمرااززمانیمیدانستکه»شناسندة)سوژة(
انسانیتوانستخودرابهگونةموضوع)ابژة(شناسایی
خودبگیرد«هموارهدرتاریخغربقدرتخودراحفظ
یک وجود به محورانه، انسان دید این اما است کرده
آگاهیمطلقوواحدبرتریمیدادکهمخالفنظرگاه
ساختارگرایانوازآنجملهفوکوبود؛)کهالبتهخودرا
ساختارگرانمیدانست(.ازنظرفوکوانسانآنچنانکه
درعصرروشنگریبهدلیلداشتنقوةعقلوتوانایی
استدالل،یگانه،ممتازوبرترتلقیمیشد،جایگاهخود
و مستقل کامل، هستی یک دیگر و داده دست از را
خودفرمانکهخودمیاندیشد،سخنمیگویدواستدالل
میکندنیست؛بلكهساختهوپرداختهگفتماناست.از
نظرفوکوحقیقتتنهاازنگاهفردیمعنامییابد؛فرد
نمیتواندخارجازگفتمانبیاندیشدوهموارهدرچنبرة
گفتماناست.فوکو»برآنشدکهسوژةفینفسهراکنار
بگذاردوتوجهخودرارویفرایندهاییمتمرکزسازدکه
از که مفهومی آن خوِد شدِن ساخته در او باور به
)میلز، میکنند« ایفا مهمی نقش داریم سوبژکتیویته
47:1388(.فرضوجودیکسوژةبنیانگذار،جهانرا
بیشازاندازهانسانگونهجلوهمیداد؛بنابراینفوکواز
سوژهمرکزداییکرد.اوکارخودرادربیاساسدانستن

ایننگرِشانسانمحورانهچنینتوضیحمیدهد:
هدفمنتحلیلتاریخدرچنانناپیوستگیایاستکه
هیچتقدیرگراوفرجامشناسینتواندپیشاپیشآنرابه
چیزیدیگرتقلیلدهد.هدفمنآناستکهبهتاریخ
تادرچنانبینامیایبهکاررودکههیچ امكاندهم
نظاممتعالینتواندبرآنقالبسوژهراتحمیلکند،که
درهایآنرابرچنانناسوتوناپایداریایبگشایمکه
ازوعدةبازگشتهرفجروفرداییعاجزباشد.هدفمن
تعالیاندیشانه خودشیفتگی گونه هر از تاریخ پالودن
است)فوکو،202:1972و203نقلدرمرکیور،1389:

.)26
ابتدایدهةهفتاد و درسالهایآخردههشصت
پسازجریاناتماهمه1968درفرانسهکهباشورش
دانشجویانبرایدفاعازحقوقکارگران،همجنسخواهان،
زندانیانودیگرانهمراهبود؛سیراندیشههایفوکووارد

اومانیسم جریان با مقابله به و شد تبارشناسی دوران
لیبرالغالبوهمچنینمقابلهباعلمگراییبرخاستکه
دیگر اکنون بود. شده مستقر و دوانده ریشه بسیار
موضوعدانشکناررفتهوقدرتجایآنراگرفتهبود.
اپیستمههاجایخودرابهدستگاهدادهبودند.دراین
دورانتوجهفوکومتوجهعواملیشدکهصورتبندیهای
متوجه فوکو میکنند. مشروط و محدود را گفتمانی
ساختارهاییمیشودکهبرخیگفتمانهارامحدودیا
حضور امكان دیگری گفتمانهای به و کرده حذف
خاصی گفتمان محدودة در فقط فرد تا میدهند
اینسیرحذفوطردرادرموردمفهوم او بیاندیشد.
خشونت،درکتابمراقبتوتنبیه:تولدزندان،توضیح
میدهدکهچگونهساختارهایقدرتباتغییرروشهای
اعمالخشونت،کوشیدندافرادرابهمیلوارادهخوددر
از و گنجانده خاص ساختاری و فكری گفتمان یک
اعمال اساس این بر دارند. برحذر دیگر گفتمانهای
خشونتپیشازسدةنوزدهم،بهصورتتعذیبوتنبیه
بدنهمراهباخونریزی،مثلهشدن،تكهتكهشدن،داغ
خوردنبرصورتیاشانهوبهصورتینمایشیودرمالء
عاماتفاقمیافتادهاست.اینشكلازخشونتبهمفهوم
از شیوهای یعنی بود؛ نزدیک قدرت( برابر )در استیال
اعمالقدرتکهافرادوگروههارابهشكلعلنیواداربه
امریمیکردکهموافقمیلآنهانبود.»گاهیاستیال
ابعادوحشتناکیمییابدودرچنینلحظههاییممكن
استباکشتنافرادتحتاستیال،بهنتیجةموردنظرش
دستیابد.حكمنهاییاستیالهمیناست«)میلر،1382:
10(.تنهادرپایانسدةهجدهموآغازسدةنوزدهمبود
کهجشنماتمزایتنبیهروبهخاموشیرفت؛زیرااین
ظنپدیدآمدکهتنبیهوآیینکیفری،خودشباهتهای
نزدیكیباخودجرمدارد.بهاینترتیبتنبیهومجازات
بهصورتیپنهانیدرآمدوازصورترنججسمیودرد
بهخودگرفت. بدنخارجشدوشكلیمحافظهکارانه
مربیان و روانپزشكان کشیشان، پزشكان، مراقبان،
تربیتیبدنودردراکنارنهادندوبهابژههایدیگری
برایکنشتنبیهیرویآوردندودیگرنیازبهجالدو
این از کردند. منتفی را عام مالء در خشونت نمایش
میآمد، وارد بدن بر که کفارهای جای به پس»باید
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مجازاتیبنشیندکهبراعماققلبواندیشهوارادهو
میلتأثیربگذارد«)فوکو،27:1378(.بههمیندلیل
بهجایبدن»روح«درمرکزتوجهقرارگرفتواینبار
نهتنها»ابژههایقضاییتبیینشدهبراساسقانونمورد
هوسها، حال همان در بلكه میگیرند، قرار قضاوت
بدنی، معلولیتهای بودنها، نامتعارف غریزهها،
مورد نیز وراثتی یا محیطی تأثیرهای و ناسازگاریها
قضاوتقرارمیگیرند«)همان:28(.زیراهمیندالیل
ودیگر پنداشتهمیشوند انجامجرم هستندکهعلت
مهمجرمنیستبلكهچراییاتفاقجرماست،برایحل
جرم مجازات برای قانونی پی در دیگر معضل، این
نیستندبلكهدرپیاصالحفردمجرموبههنجارساختن
گرفته نظر در اصالح این برای که تدابیری اویند.
میشود؛شامل»ممنوعیتاقامت،آزادیمشروطوتحت
نظر،قیمومیتکیفری،درماناجباریپزشكیوهدفاز
اینتدابیرمجازاتخالفنیستبلكهکنترلفرد،خنثی
اصالح و تغییر او، خطرناک ذهنی وضعیت کردن
)همان:29(. اوست« مجرمانة استعدادهای و تمایلها
بنابرایندیگراینروحمجرمبودکهموردقضاوتقرار
میگرفتونهجرماو.خشونتموجوددرنظامکیفری،
عدالتموجوددرآنرازیرسؤالمیبرد.بنابراینباید
اینخشونتبهشكلیمحافظهکارانهوباتوجیهیعلمی
بهصورتیمالیماتفاقمیافتاد.ازاینرونظامکیفری
دستبهدامانعنصرهاوشخصیتهایبرون-قضایی
مبراساختن و توجیه برای نظامکیفری بنابراین شد.
و میشود متوسل دانش به خشونت، و گناه از خود
اعتبارخودراازآنکسبمیکند.دراینمفهوماهمیت
مفهومسوژه،بهکلیازمیانمیرودزیرادیگراینفرد
روندیخشونتبار، درطی بلكه میاندیشد که نیست
اندیشهوگفتمانفردبهوسیلةساختارهایقدرتحذف
به را او و میشود القا فرد به دیگری گفتمان و شده
وجودیمنفعلوبرساختةساختارهاوگفتمانهابدل
میکند.اینخشونتبسیاردردناکترازخشونتتنبیهی
و دانش به تكیه با توانستهاند ساختارها این است.
پنهان را خود روش خشونت دیگر، مشروع روشهای
کنند.یكیازاینساختارهاسینماوجنبههایتكنیكی
عنوان به فیلمیک توهم باور به را افراد که است آن

واقعیتمیکشاندوروندانقیادسازیمخاطبانرادنبال
میکند.دراینمسیرفردعاملیت،قدرتاندیشهونقش
توهمات مسحور و میدهد دست از را خود سوژهگی
فیلممیگردد.دردوفیلمیکهبررسیخواهدشد،به
وجوداینپدیدههمراهبابحثاصلیمقالهیعنیبررسی
فرد عاملیت حق گرفتن خشونت، انقیادسازی، روند
برای فرد خشونتبار واکنش و ساختارها توسط

بازپسگیریعاملیتخود،اشارهخواهدشد.

خشونت و خشونت بر خود )خودویرانی(
مفهومیکهبهعنوان»خودویرانی«یا»خشونتبر
خود«دراینمقالهمورداستفادهقرارگرفتهاست،وارد
مباحثروانشناختینشدهوتنهابهواکنشفردنسبت
بهازبینرفتنقدرتاندیشهوحقعاملیتشبهعنوان
سوژةاندیشندهتوسطساختارهایقدرتاشارهدارد.این
مفهومیاستکهتوسطنگارندهباتوجهبهدیدگاههای
فوکودرموردگفتمانوایننظراوکه»خارجازگفتمان
نمیتواناندیشید«اتخاذشدهاست.ازاینباورفوکو،
چنیناستنباطمیشودکهخشونتموجوددرساختارها
فرد اندیشندگی قدرت بر فرد،همواره بر آن اعمال و
نگارنده نظر به اما نگاهمیدارد. منفعل را او و مسلط
مفهوم»خشونتبرخود«کهطیآنفرد،خودراهدف
از ناشی میتواند گردد، نابود تا میدهد قرار خشونت
وقوفناخودآگاهانةاوبروجودمنفعلوابژهشدةخودو
تالشبرایخروجازگفتمانیباشدکهبهاوتحمیلشده
ازگفتمان راهگریزی برخود، بنابراینخشونت است.
به تنها خشونت، مفهوم است. قدرت ساختارهای
یورشهاوآسیبهایفیزیكیعمدیوبهنیتعذاب
فردمقابلمنتهینمیشودبلكهتعریفجامعترخشونت
یا بدینشرحاست؛»خشونتحملهجسمی،جراحت
سوءاستفادهروانیمستقیمیاغیرمستقیمبهشخصیا
نابودییاخسارتمستقیموغیرمستقیمبر حیوانیا
.)997 لین،1387: )مک است« بالقوه ملک یا ملک
خشونتدانستنیکعملاساساًیکتجربةفردیاست
کهرابطةمستقیمباجریانهایپیچیدةفرهنگیپیدا
تننهاوس7 لنوآرد و میکند.»نانسیآرماسترون6
هیچگاه اعمال، از برخی دانستن خشن میگویند:
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مساویدیدنآناعمالبههمانشكلیکهواقعاًهستند،
نیست«)کندریک،10:2009(.درواقعقضاوتمادر
خشندانستنیاندانستنآناعمالمؤثراست.بنابراین
سادهوقابلتشخیصبودنیکمفهوم،بهمعنایجدایی
آنازیکبسترتاریخیوفرهنگینیست.دراینمیان

خشونترسانهای،مفهومیبسیارنسبیتراست.
میگوید: هنر در خشونت کتاب در فریزر8 جان
»پیچیدگیخشونتیکهباواسطهمنتقلمیشودزیاد
عنوان به خشونت دارد؛ متفاوتی کاربردهای و است
رهایی،خشونتبهعنوانارتباط،خشونتبهعنوانبازی،
ازخود،کشف دفاع بهعنوانخوداثباتگری، خشونت
خود،خودویرانی)خودآزاری(،فرارازواقعیت،خشونتبه
عنواندرستترینعاقالنگیدریکموقعیتخاصو...«
اینتقریباًاصلحرفمارتینبارکر9استوقتیمیگوید
»درحقیقتخشونتدررسانهیکچیزخاصنیست.
ناشناختهترین و تكرارشدهترین از یكی خشونت
اصطالحهایهمةزمانهاست.حقیقتاًخشونترسانهای
بررسینیست]...[هفتادسالاستکه قابل یکواحد
اجتماعیبیفایدهبودهاستچونبر بررسیهایعلمیـ
ایناساسبودکهخشونترسانهاییکچیزخاصاست
کهمیتوانددرسینما،نمایشهایتلویزیونی،کتابهای
کارتونی،عكسهایروزنامهای،بازیهایویدیویی،اخبار

تلویزیونیومستندوجودداشتهباشد«)همان:8(.
درسینمااینخشونتمیتواندازراههایمتفاوتیبر
بینندهاعمالشود.سینماباایجاداحساسهمذاتپنداری
قدرت و کرده ادغام فیلمیک متن در را او ببینده در
عاملیتاورامیگیرد.ازجملهویژگیهایخشونتآمیز

ساختارسینما،دوموردزیرقابلتوجهاست:

آپاراتوس  سینمایی10
آپاراتوسیاتكنولوژیسینمایی،بهفرآیندیاشاره
داردکهطیآنبینندهبهوسیلةساختارسینماییدر
متنفیلمیکادغاممیشود.دراینروندبیننده،تصویر
میپذیرد. واقعیت عنوان به را فیلم رویدادهای و
»آپاراتوسسینماییدرسادهترینسطحچنینوانمود
دارد قرار ما گوش و چشم برابر در آنچه که میکند
نحوة تكنولوژی اما رئالیستیاست. تصاویروصداهای

ساختهشدنقاببهقابآنواقعیتراپنهانمیکند«
)هیوارد،1:1388(.ویژگیآپاراتوسسینمایی،پنهان
کردنروندفیلمسازیوماهیتغیرواقعیفیلماستکه
واقعیت خود مثابه به فیلم رویداد باور به را بیننده
واداشتهوبهاینترتیبایدئولوژیموردنظرشرابهاو
میقبوالند.بهعبارتدیگر»بینندهدرمقامسوژه،توسط
معانیمتنفیلمیکساختهمیشود«)همان(.وعاملیت
خودراازدستمیدهد.اینفرایندپذیرشایدئولوژی
اتفاق »دوخت«11 فرایند طی سینما در سوژه توسط

میافتد.

مونتاژ12 
تدوینیامونتاژازدیگرمفاهیمسینماییاستکهبه
دلیلبهکارگیریتصاویرشكستهوقطعهقطعهشدهو
این در است. خشونت مفهوم حامل آنها، ترکیب
خصوصنظریةمونتاِژآیزنشتاینقابلتوجهاست.جایی
کهکولشف13ازپیوندنماهابرایمونتاژسخنمیگوید،
از فیلم، شكل به دیالكتیكی رویكردی با »آیزنشتاین
تضادمیگوید:درقلمروهنر،اصلدیالكتیکپویاییدر
تضادنمودمییابد،تضادیکهاصلبنیادینبرایوجود
اثرهنریوهرشكلهنریاست«)استم،1389: هر
یا کنستراکتیویسم مكتب تأثیر تحت او .)58
ساختارگرایی،معتقدبودکههرعنصربهشكلمستقل
نمیتوانددارایمعناباشدبلكهتنهادرارتباطباسایر
عناصردریکساختاراستکهمعنامییابد.ازاینرو
طیعمل»خنثیسازی«،واقعیترابهصورتقطعات
ازآنگرفتهو را نما مختلفتجزیهکرده،حسذاتی
سپسمورداستفادهقرارمیداد.او»دوستداشتتكرار
کند:»منبهکینوـچشمعقیدهندارم،منبهکینوـ

مشتاعتقاددارم«)وولن،39:1376(.
سینما، ساختار خشونتآمیِز رویههاِی این طی
عاملیتازسوژهگرفتهشدهوتبدیلبهابژهایمنفعل
میگردد.اماآیااینتبدیلپنهانوخشونتآمیزبهیک
پذیرفته کامل طور به فرد ناخودآگاه در منفعل، ابژة
این هفتاد دهة از منتخب فیلم دو در شد؟ خواهد
پرسشموردارزیابیقرارگرفتهاست.الزمبهذکراست،
اهمیتدهةهفتادبهدلیلهمزمانیباشروعبحثفوکو
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سوژه بر ساختارها خشونت و قدرت مفهوم مورد در
جنبشهای شكلگیری و ـ تبارشناسی دوران »آغاز
در که غرب در اجتماعی ساختارهای علیه اعتراضی
سینمایآندهههمبازتابیافتهاست،قابلتوجهاست.

پرتقال کوکی14 
»پرتقالکوکی«نامرمانیاستکهآنتونیبرجس15
درسال1962آنرانگاشت.اینرماناساسساخت
استنلی توسط 1971 سال در نام، همین به فیلمی
آلكس17 فیلم این اصلی شخصیت شد. کوبریک16
به شدت به که است نوجوانی مكدوول18(، )مالكوم
خشونتورابطةجنسیعالقهمنداستودرگروهیکه
بادوستانشتشكیلدادهاست)جورجی،دیموپیت(به
آزارواذیتدیگرانمیپردازند.ساختارفیلمرامیتوان
بهدونیمهتقسیمکرد.نیمةاولازابتدایفیلمتازمانی
استکهآلكسهنوزتوسطپلیسدستگیرنشدهومدام
به رساندن آسیب و فیزیكی خشونت ایجاد حال در
دیگراناستونیمةدومفیلماززمانیآغازمیشودکه
آلكستوسطپلیسدستگیرشدهوروانةزندانمیگردد.
آزمایشات است قرار که فردی عنوان به زندان در او
بهدرمانگاه انجامگیرد او اصالحوشرطیشدنروی
منتقلشدهوتحتدرمانقرارمیگیردتاازهرگونه

میلبهانجامخشونتمنزجرشود.
تقابل گفتمان ها 

خشونتطلب گفتمان فیلم، در غالب گفتمان
درمانگاه، زندان، خانواده، مثل اجتماعی ساختارهای

مدرسهو...است.خشونتاینساختارهارامیتواندر
نیمةدومفیلمبهروشنیدریافت.اینخشونتدربرابر
این خشونت دارد. قرار الكس خشونتطلب گفتمان
اعمال فرد به نامحسوس و نرم شكلی به ساختارها،
اماخشونت میسازد؛ منفعل ابژة یک او از و میشود
دلیل میشود. اعمال علنی و واضح شكلی به الكس
تمایلالكسبهخشونترانیزمیتواناعتراضبههمین
دست به او گرفت. نظر در ابژهشدگیاش حقیقت
پروده جامعه یک در قدرت ساختارهایخشونتطلب
شدهوبهشكلیناخودآگاههمازآنهامتأثراستوهم
از نمونهای میزند. خشونت به دست آنها علیه
خشونتهایاوقسمتیاستکهبهپیشنهاددوستانش
با و تنها که میروند ساله چهل زن یک خانة به
گربههایشزندگیمیکند.آلكسدرآنجابازندرگیر
ازبیرون اورامیکشد.درهمینموقعوپس شدهو
آمدنازآنخانهاستکهدوستانشبهاوخیانتکرده
وشیشةشیریرارویصورتشمیشكنندواوبیناییاش
رابرایلحظاتیازدستمیدهد.دراینهنگامپلیس
میزانسن میشود. دستگیر آلكس و میرسد سر نیز
خاصیکهدراینصحنهحاکماستمفهومیازنظریة
عقدةادیپرابهیادمیآورد.وقتیالكسباآنمجسمة
انتزاعیزنرامیکشد،نمادپردازیخاصیازیکتجاوز
ازدرخانهوشكسته بیرونآمدن با او اتفاقمیافتد.
شدنشیشهرویصورتشبرایلحظاتیبیناییاشرااز

دستمیدهد.
اینصحنهیادآورسرنوشتادیپدرهمخوابگیبا

تصویرشماره1.مأخذ:فیلمپرتقالکوکی)1971(اثراستنلیکوبریک
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مادرشودرپایانکورشدنشاست.براساسنظریات
کودک، رشد مراحل دربارة )1981 -1901( الکان19
که )مرحلهای آینهای مرحلة از گذار از پس کودک
کودکبههمراهمادرشخودرادرآینهمیبیندوبااو
احساسوحدتویگانگیدارد(وورودبهساماننمادین
یاقانونپدر)سامانیکهباظهورپدریعنیفردیکه
کودکرابااستفادهازصورتیزبانشناختیوازطریق
گفتن»نه«ایبزرگمیترساندوازنزدیكیبهمادرنهی
را میلش اختگی از ترس خاطر به کودک میکند.
سرکوبکردهوهمینواپسزنیمیلاستکهناخودآگاه
رابنیانمینهد(کهبهباورالکانبرزباناستواراست،
و کرده ناامنی احساس میکند. اثبات را پدر سیادت
اساس این بر میگیرد. فرا را او مادر با وحدت عقدة
میتوانموقعیتالكسراموردتحلیلقرارداد.الكس
واپسزدهشدهای و گفتمانسرکوبشده آن نمایندة
استکهگفتمانغالبمردساالروسیادتطلب،ازطریق
خشونتیسیستمیوپنهانمتوجهافرادجامعهکردهو
درایجادخشونتهایعلنیناشیازاحساسسرکوبو
فروخوردگینقشایفامیکنند.الكسبااینعمل،در
پیفرونشاندنعقدةادیپیخوداستامادرنهایتاین
طلبگفتمانبامجازاتنابیناییخودخواستهبرایادیپ
وناخواستهبرایالكساتفاقمیافتد.ایناشارهازآنرو
مهماستکهساماننمادینیاقلمروپدربازبانشكل
نظام گفتمان به و است خشونت آبستن که میگیرد
مردساالروسیادتطلبقدرتمیبخشد.دانكنبهنقل

ازکوبریکدربارةشخصیتالكسچنینمیگوید:
آلكسباوجودپلیدیوفسادتماموکمالشهیچتالشی
اوعینتجسم تماشاگراننمیکند. و برایفریبخود
شیطاناست.بهعبارتدیگر،اوبرگهایبرندهاینیز
دارد:رکگوییمطلق،شوخطبعی،هوشوانرژی؛باید
اضافهکنمکهاینهاویژگیهایجذابیهستندکهاورا

بهریچاردسومشبیهمیکند)دانكن،74:1386(.
خشونتدرمراتبخودشاملخشونت»فیزیكیو
علنی«وخشونت»روحیوپنهان«میباشد.اسالوی
ژیژکایندونوعخشونترابهخوبیتوضیحمیدهد:
کنشگرانه« »خشونت را علنی و فیزیكی خشونت او
مینامد؛ایننوعخشونتدربرابرسطحصفرخشونت

تجربهمیشودونوعیبههمخوردنوضعیتبههنجارو
مسالمتآمیزاولیهاست.اماخشونتیکهپنهانیاستو
خشونت میدهد قرار تعرض معرض در را روح اغلب
خشونت نوع این میشود؛ نامیده »کنشپذیرانه«
صفر سطح معیار همان تقویتکنندة زیرا ناپیداست
دارای را امری آن، به توجه با ما که است خشونت
کنشپذیرانه خشونت میپنداریم. کنشگرانه خشونت
شاملدونوعخشونتاست:یكیخشونتنمادینکهبه
عرصهزبانتعلقداردودیگریخشونتسیستمی،این
است؛ همراه دیگران فریب با همواره که نوعخشونت
همانپیامدهایفاجعهباریاستکهازعملكردنظامهای
اقتصادیوسیاسیبهوجودمیآید)ژیژک،10:1389(.
نوع دو همین مقایسة کوبریک هدف میرسد نظر به
خشونتیعنیخشونتکنشپذیرانهوازنوعسیستمی
آن،باخشونتکنشگرانهاست.خشونتهایسیستمی
رامیتواناززمانیکهالكسدستگیرمیشوددرتمامی
آننهادهایقدرتمشاهدهکرد.براساسنظریاتفوکو
مجازاتهای زندان( )تولد تنبیه و مراقبت کتاب در
علنیوهمراهباخونریزیزیادکهدردستگاههایقضایی
متوجهفردمجرممیشدبهاینشکدامنمیزدکه
نزدیكی میتوانند خود خشونتبار مجازاتهای این
عجیبیباخودجرمداشتهباشند.ازاینرودستگاههای
دامان به دست خود از اتهام رفع این برای قضایی
شخصیتهایبرونقضاییمانندپزشكانوروانپزشكان
شدندواکنوندیگرنهبهجرمبلكهبهچراییاتفاقجرم
مجرم فرد ذهن و روح تغییر پی در یعنی پرداختند.
برآمدندتاازاوفردیبههنجاروسالمبسازند.اینطرز
برای که وزیری سخنان در خوبی به میتوان را فكر
به او کرد. مشاهد است آمده زندانیان از بازدید
سرگروهبانچنینمیگوید:»ازچیوندنمجرمینکنار
در جنایت غلیظ، جنایت میشه؟ عایدتون چی هم
قدیمی تئوریهای به عالقهای دیگه دولت جنایت...
فضای تمام به ممكنه زودی به نداره، جرمشناسانه
باشیم. داشته نیاز سیاسی کارهای برای زندانها
دارند، درمان برای را زمینه بهترین عادی تبهكاران
این کشتنعكسالعملهایمجرمانه،همهاشهمینه.
معنایی هیچ براشون تنبیه شده، زیاد کارا این روزها
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نداره،اوناحتیازاینتنبیهاتخوششونهممیآد«.
بدینوسیلهآنهاخشونتسنگینتریرابرایمجرمان
درنظرمیگیرندزیرااینامرتنهامجازاتجرمآنها
به آنهاست تفكر نحوة و اندیشه تغییر بلكه نیست

شكلیکهقدرتارادهوانتخابازآنانگرفتهشود.

الکس و خشونت بر خود
الكس عكس وقتی درمان، فرایند اتمام از بعد
صفحاتمختلفروزنامههاراگرفتهودولتباافتخاراز
اعمال نوع هیج بدون مجرمان اصالح جدید روش
خشونتیصحبتوحمایتمیکند،الكساجازهمییابد
کهواردجامعهشود.الكسدرپییافتنیکسرپناهبعد
نویسندهای بهخانةهمان بارانشدید، ازگرفتنیک
میرودکهروزگاریپیشالكسهمسرشراازاوگرفته

تصویرشماره2.مأخذ:فیلمپرتقالکوکی)1971(اثراستنلیکوبریک

بود.نویسندهیعنیفرانکالكساندرکهبهدلیلآسیبی
کهالكسبهاوواردکرداکنونرویویلچرنشستهاست،
ابتدااورابهدلیلمطالبوعكسهاییکهحزبراست
وجریانمحافظهکاردرحمایتازشیوةدرمانیخوددر
یاد به کردهاست منتشر روزنامهها در مجرمان اصالح
لیبرالاست و ازمخالفاندولت میآوردوچونخود
حضورالكسرافرصتخوبیبرایضربهزدنبهحزب
تماس دوستانش با الكساندر فرانک میداند. راست
میگیردتانزداوبروندامازمانیکهالكسآهنگ»آواز
یادمیآوردو به را او نویسنده رامیخواند باران« در
وقتی میشود. بیدار او در شدت به انتقام انگیزههای
دوستانشآمدندالكسرابهاتاقیبردهوسمفونینهم
به ازشنیدنآن ازدرمانش الكسپس بتهوونراکه
نتوانسته الكس میکنند. پخش میبیند آزار شدت

تصویرشماره3.مأخذ:فیلمپرتقالکوکی)1971(اثراستنلیکوبریک
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پرتاب بیرون به اتاق پنجرة از را خود و کند تحمل
میکند.

ازخشونت روشن نمونهای میتوان را تصمیم این
سوژهعلیهخوددانست.الكسدیگرنمیتوانددربرابر
فرا آن وقت و کند مقاومت قدرت گفتمان خشونت
نابود را ابژهشده و اینوجودمنفعل رسیدهاستکه
با الكس مدت این در که مقتدری ساختارهای کند.
آنهاروبرومیشودیعنیخانواده،پلیس،دستگاههای
قضایی،پزشكانورواندرمانان،همچنینهردوحزب
سیاسیراستوچپ،همهدربرابرالكسهمانکاریرا
نیز آنها حقیقت در میداد. انجام او که میکنند
امااینخشونتجنبةوحشیانهترو خشونتمیورزند
زیرسایة پنهانشدندر نیزداردوآن خطرناکتری
توجیهپذیرومقتدرخانواده،پلیس،نویسندهوروشنفكر
علیهخودش بهخشونت را الكس نهایت در که است
وامیدارد.میتواندراینجابهارتباطبینقدرتودانش
دراندیشةفوکونیزپرداخت.علممدرنباکاردرحوزة
و پزشكی نظیر دانشهایی ایجاد و انسانی علوم
رواندرمانیکهانسانرادرمرکزمطالعهوبررسیخود
قرارمیدهد،سعیدرتغییراندیشههایفردوگرفتن
قدرتانتخابازاووالقایطرزخاصیازتفكردرذهن
اوداردبنابراینریشةبسیاریازامیالرانهدرغرایز
طبیعیبلكهبایددرساختارهایفرهنگیایجستوجو
کردکهدرمسیرابژهساختنافرادنقشایفامیکنند.
فوکوبهشباهتساختومعماریساختمانهایینظیر
مدرسه،بیمارستانوزنداناشارهمیکندکهباعثایجاد

احساسترسدرافرادمیشوند.
هر که است گونهای به زندان فضای معماری سازمان
زندانیاحساسمیکند]همیشه[تحتمراقبت)نظارت(
نیست او مراقب کسی واقع در که وقتی حتی است
توضیح را فرایندهایی همچنین او .)1979a )فوکو،
میدهدکهازطریقآنهاآنساختارهایانظباطینحوة
بزرگتر بافتهای در قدرت روابط دیگر یافتن تحقق
مدارس،کلیساهاونهادهاینظامیراشكلمیدهند،به
از یا باشند، منضبط که میگیرند یاد افراد که طوری
طریقاینباورکهبهطوربالقوهتحتمراقبتهستند،
انضباطیدرونیرادرخودپرورشمیدهند)میلز،1388:

.)53
بنابرایناینساختارهامنشأایجادنوعیخشونتاند.
به آنها گفتمان تغییر و افراد ساختن سوژه به میل
آزادی بحث خشونت و قدرت پیچیدة فرایند وسیلة
انتخابرامطرحمیسازد.آنچهکوبریکدرفیلمخود
درپینمایشآناستپرداختنبهوجودگفتمانهایی
درجامعهاستکهبهشكلیقانونیدرحالگرفتنحق
آزادیانتخابافرادهستندبیآنكهدیگرانازحقیقت

خشونتآنهاآگاهباشند.
موضوعفیلمبهوابستهبودنبهگروهاهمیتنمیدهد
پلیس، فامیلش، فاسدند: فیلم در گروهها همة چون
کلیساوحزبهایسیاسیو....بلكهبهآزادبودنیک
فردبرایاینکهخودشانتخابهایاخالقیداشتهباشد
کشیده غیرانسانی فرهنگی و خشونت به وقتی حتی
میشودمیپردازد.اینفسادسیاسیـاجتماعیمطرح
شدهدرفیلمنشانمیدهدکهتشخیصماازامورقانونی
ونظامیاشتباهاستومافریبخوردهایم)اسلوکام،2001:

.)73
فیلمبهمانشانمیدهدکهچگونههمةساختارهای
یک ایجاد جهت در جامعه یک اجتماعی ـ سیاسی
خشونتسیستمیوپنهانعملمیکنند.بنابراینوجود
افرادیچونالكسکهمحصولهمینجامعهاندعجیب
بهنظرنمیرسد.اگرآنچهتمامیاینساختارهاتولید
میکننددرنهایتبهایجاداحساسمراقبتدائم،دیده
شدنوترسدرافرادمنجرشود؛عالقهمندیبهخشونت
نیزنوعیمقاومتدربرابراینگفتمانحاکماست.در
حقیقتالكسدربرابرگفتمانتأدیبکنندهوهمواره
مراقبحاکم،مقاومتکردهوتسلیمترسنمیشود.او
باشد. فرمان تحت همواره باید که بپذیرد نمیخواهد
در میزند. علنی خشونتهای به دست خود بنابراین
اخالق،وهمچنیندرسیاست،انسانبانظمشگفتانگیز
خود،خودشرابهچیزیکهازآننفرتداردعالقهمند
میسازد،وایناتفاقبرایکوبریکدراینفیلمافتاده
است.روشتصویرگریاینفیلم،روششستشویمغزی
عمدة بخش عمیق سطح از احساسی تغییر است:
احساسات.دینامیکاینفیلمپویاییتوتالیتاریسماست:
همهانتخابهاوهمهارزشهاازترسمشتقشدهاند
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)برجس،35:1972(.

 سینما و القای خشونت
القای و الكس ساختن منفعل در سینما نقش
گفتمانویژهبهاورامیتواندرصحنههاییکهالكس
برده فیلم تماشای سالن به درمان مراحل انجام برای
روی را الكس اینصحنهها در کرد. مشاهده میشود
صندلینشاندهوسیمهاییراازپشتسربهاووصل
میکنند،سپسقفلیرارویچشمهایشمیبندندتا
چشمهایشراهموارهبازنگهداشتهونتواندببندد.او
خشونتبار فیلم یک از مونتاژی دیدن به مجبور
هالیوودی،صحنههایتجاوزوتصاویریازجنگجهانی
وهیتلراست؛درحالیکهسمفنونیشمارهنهمبتهوون
کهموردعالقةشدیداوستنیزبررویتصاویرشنیده

میشود.
»برخالفالكسمامیتوانیمچشمانمانراببندیم
ولیبازمجبوریمچیزهاییراببینیمکهاینهنرمندی
متذکر ما به و است کرده ترکیب شرارت با را زیبا
میشودکههمانفرهنگیکهبتهوونرابهوجودآورد
هیتلرراهمایجادکردهاست«)اسلوکام،75:2001(.به
نظرمیآیداوجخشونتموجوددرفیلمرامیتواندر
کرد. مشاهده وحشتناک و آزاردهنده صحنة همین
وقتیآلكسازپزشكانمیخواهدکهاوراازآنوضعیت
دکتر است، شدن مریض درحال او زیرا کنند خارج

تصویرشماره4.مأخذ:فیلمپرتقالکوکی)1971(اثراستنلیکوبریک

برادسكیباآنچهرةمغرور،مقتدروبیتفاوتمیگوید:
اینبخشیازرونددرماناستکهباعثمیشودتااثرات
داروهااحساساتعمیقخشونتباراوراازبینببرد.در
اینصحنهنقشخشونتبارآپاراتوسسینماییباردیگر
بهعنوانیكیازابزارهایمدرنبرایایجادتحولذهنی
آزمایشگاهی، علوم کنار در حاکم ایدئولوژی القای و
روانشناسی،جرمشناسیو...اثباتمیشود.پزشكاناز
نمایشصحنههایخشنوموسیقیزیبایبتهوونبه
طورهمزمانبرایمتحولساختنالكسودرحقیقت
برایمریضساختناواستفادهمیکنند.موسیقیایکه
اوبهشدتآنرادوستداردودریكیازصحنههای
ابتداییفیلمدربارهآنچنینمیگوید:»چهسعادتی،
بهشتورستگاری،او]بتهوون[شكوهوعظمتروتازه
کردهبود.مثلیکپرندهباصدایآهنینبهشتیاست
یامثلشرابنقرهفامیکهدرفضاجریاندارهوهمة
میکنه.« جذب خودش به رو اکنون بیمنطقیهای
اکنوناینموسیقیبههمراهتصاویریخشنباهدف
پخش دارد میل آن به آنچه از الكس کردن منزجر
میشود.درواقعآلكسبهوسیلهیایناعمالبهیک
بار خشونت نقش میشود. تبدیل ایدئولوژیک ابژة
آپاراتوسسینماییومونتاژدراینصحنهبهخوبیقابل
آزادی بلكه نمیاندیشد خود الكس است. مشاهده
انتخابازاوگرفتهشدهوبهجایآن،اصولگفتمان
حاکموتلقیآنازامردرستوبههنجاردرذهنوروح
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اوکاشتهمیشود.پساوهویتجدیدیگرفتهونقش
اودرجامعهبرایشتعریفمیشود.

اینک آخرالزمان20 
اثرفرانسیسفوردکاپوال،21محصولسال1979و
کنراد23 جوزف اثر تاریكی«22 »قلب رمان از اقتباسی
است.اینرمانماجرایسفریکدریانوردبهمنطقهای
جان همكاری با کاپوال میکند. بازگو را آفریقا در
میلیوس24فیلمنامهایبراساساینرماننوشتندکهدر
آنشخصیتاصلیکتابیعنیمارلوبهویالرد25تغییر
ناممیدهد.اویکسروانارتشآمریكادرجنگویتنام
استکهمأموریتمییابدتایکسرگردنیروهایویژه
بهنامکورتز،26کهازارتشخارجشدهوبرایخوددر
میانقبیلةایفوگائو27درمونتانیارد28)درانتهایرودخانة
حكمرانی معبد یک در کامبوج( جنگلهای در نانگ

میکندرابهقتلبرساند.

تقابل گفتمان ها 
گفتمانویالردرامیتوانازصحنةآغازفیلمدریافت.
جنگلهای درختان جلوی خط گرفتن آتش تصویر
ویتناموصدایجیمزموریسوندرحالیکهمیخواند
»اینپایاناستدوستزیبا«،درعینحالکهچكیدهای
کاملازصحنههاییاستکهقراراستدرفیلمدیده

تصویرشماره4.مأخذ:فیلمپرتقالکوکی)1971(اثراستنلیکوبریک

شود،بهگفتمانمربوطبهویالردواندیشههایاواشاره
بمباران،عبورهلكوپترهاودیزالو .فضایجنگ، دارد
چهرةویالردبامجسمةبودا،ویالردراشخصیتیغرق
شدهدرگفتمانجنگمعرفیمیکند.سپسوقتیاز
طریقتبدیلصدایهلكوپتربهصدایپنكةسقفیوارد
اتاقویالردمیشویم؛ویالردرامیبینیمکهبه فضای
دلیلفاصلهگرفتنازمیدانجنگدچاربههمریختگی

وتزلزلشدهاست.
اونمیتوانددنیایخودراآراموبدونهیچجنگی
تصورکندوازهمینآغاز،متوجهشباهتاوباکورتز
همزاد را او میتوان نوعی به که میشویم؛شخصیتی
ویالرددرنظرگرفت.همانطورکهویالرددرآغازانجام
مأموریتشمیگوید:»هیچراهیبرایدونستنداستان
اونبدونگفتنداستانمنوجودندارهواگهداستان
اونواقعاًیکاعترافباشهپسبرایمنمهست«.امادر
که چرا بود، تضاد یک شاهد میتوان شباهت همین
فرستاده مأموریت این به کورتز نابودی برای ویالرد
میشود.کورتزیكیازافسرانباسابقهوعالیرتبةارتش
امریكااستکهازارتشایاالتمتحدهخارجشدهودر
میانقبیلةایفوگائودریکمعبدزندگیمیکند.ویالرد
»غرقدرمطالعهکورتزمیشود،کسیکهسوابقشجای
نامههاییازخانهراگرفتند.درشكاراو،اوبهگونهای
از بازتابی کورتز در که مینگردچرا درخود عمیقتر
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جنونخوددرحالتیپیشرفتهتررامیبیند«)کیندر،
و کورتز نابودی برای ویالرد بنابراین .)18 :1980
گفتماناوبهسفرمیرود،البتهشایدنهازرویتمایل
را کورتز گفتمان مأموریت. یک عنوان به بلكه قلبی
میتوانازرویمطالبیکهویالرددرطولسفردرمورد
فیلمزمانیکه پایانی ازصحنههای نیز و اومیخواند
ویالردباکورتزمالقاتمیکنددریافت.دراولیننماهای
به بلكه نمیشود دیده کامل طور به او کورتز، ظهور
وسیلةیکنورپردازیدقیق،درنماهاییبسته،کهتنها
بخشهایازبدناورانمایانمیسازدوازنگاهویالرد
اول نمای در میگردد. مشاهده قابل میشود، دیده
مشتگرهکردةاودرحالتیکهدرازکشیدهوآنرابر
سینهگذاشتهاست،نمایانگروجودخشموعزمراسخ
اوست.درنماییدیگرباهماننورپردازی،گوشاوقابل
او ودقت وسیلهحواسجمع بدین و رویتمیگردد
موردتأکیدقرارمیگیردودرنماییدیگرسرتراشیدة
کورتزدیدهمیشود؛اوبابرداشتنآبازیکظرفو
کشیدنآنرویسر،گوییگرمایسرتراشیدهاشرا
داغ زیاد اندیشیدن شدت از سرش گویی و میزداید
کردهاست.درایننماباتأکیدبرمغزکورتز،بهوجود
قدرتعقلواستداللاواشارهمیشود)الستی،1393:

18،17،16و21(.
دکوپاژفیلمکرتسرابهنماهاییغیرمتعارفخردکرده
است،بهصورتیکهآنچهازکرتسبهنمایشدرمیآید
مارلونبراندونیست،بلكهاعضایحسیسالموکارآمدی
نوعیبخشیدهاست. اینشخصیتشمول به استکه
کرتسخودرامطرحنمیکند،بلكهبهمعترضانجنگ
معنامیبخشد.نمایشخوداومطرحنیست،بلكهبانشان
دادناعضایتفكیکشدةخودنظامینمادینراتشكیل
ازاعضا میدهدکهبرکارکردصحیحوسالمهرکدام
جنگ به معترضی هر میتواند او حاال میکند. تأکید
باشدوجمعوسیعیازمعترضانرادربربگیرد)الستی،

24:1393و23(.
کورتزشخصیاستکهازگفتمانجنگبهستوه
آمدهوبهنوعیجنونکشیدهشدهاست.اوقربانیجنگ
استوبهنوعیمیتواندنمادآیندةهمةسربازانیباشد
غرق گفتمانجنگ در را آنان قدرت ساختارهای که

سیستم ماهیت به اعتراض نوعی او رفتار میکند.
باجنگ او مخالف اندیشههای آمریكاست. جنگطلب
او برای را باجنونیوحشتناکگفتمانویژهای همراه
ایجادکردهاستکه»وحشت«عنصراصلیآناست.
زندگیکورتزدریکمعبدونمایشهمسانیوشباهت
میزند. دامن او گفتمان حقانیت بر بودا شمایل با او
تصویر را مخروبه معبدی هم کرتس مقر »دکورهای
متزلزل هرچند اعتقادات بر است تأییدی که میکند
براندو کرتِس بوده« که »معبدی این پناه در کرتس.
جسمیتیروحانییافتهاستکههروضعیتنشستناو
یادآورمقامیبوداگونهشدهاست.حتیبهقولیغرفهای
کهاودرآنآرمیده،بهغاریکهجسدمسیح)ع(رادر
آننهادند،تشبیهشدهاست«)دلورما،34:2010نقل
درالستی،25:1393و26(.پیوندکورتزبااینمفاهیم
دینیوروحانیبهاوقدرت،تأثیروصالحیتمیبخشد.
اوباتكیهبراینمفاهیمگفتمانخودراحقیقیجلوه
میدهد.وجودمجموعهایازکتابهاوتعبیراتیکهآن
مردعكاس)دنیسهاپر(ازفلسفةکورتزارائهمیدهد
نیزشخصیتکورتزرابادانشیعمیقپیوندمیزندوبه

گزارههایگفتمانیاواعتبارمیبخشد.

ویالرد و خشونت بر خود
میتوان کورتز، و ویالرد میان شباهت به توجه با
علیه ویالرد خشونت را کورتز علیه ویالرد خشونت
بیوگرافیکورتز خودشتعبیرکرد.ویالرددرخواندن
اغلباوقاتاوراتحسینمیکندونقاطمشترکزیادی
بینخودواواحساسمیکند.اوشرایطکورتزرادرک
میکندامانمیتواندازفرمانتروراونیزسرپیچیکند،
معنا ارتش ساختار در را خود هویت همچنان زیرا
میکند.اماشایدبتواندلیلپنهاندیگرینیزتوسط
ویالردبرایکشتنکورتزدرنظرگرفتوآنمیلبه
خشونتعلیهخوداست.ویالردبههمانمیزانکهاز
است متنفر جنگ در شده ذوب و شده ویران خود
میتواندازکورتزنیزمتنفرباشد.اوبهجنگباخویش
میرودچنانچهوقتیبهمقرکورتزمیرسدگوییوارد
در چیز همه است؛ شده خود خیالی و ذهنی دنیای
درآمده سورئال و وحشتناک عجیب، شكلی به آنجا
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ازهرسو، است.سكوتمطلق،پیكرهایمردةآویزان
مدامحرف و میآید آنها پیشواز به که عكاسی مرد
میزندومردمانبومیآنمنطقهکههیچنمیگویندجز
انجاماعمالآیینی،محیطیخیالیرارقمزدهاست.
شایداینفضایجنونآمیزهماندنیایذهنیویالرد
باشدواوپیشازکشتنهرکسیآمادهیازبینبردن
و کورتز میان شباهت است. ذهنیش دنیای در خود
کورتز کشتن به مربوط که میزانسنهای در ویالرد
از بعد درصحنة میگردد. نمایان است ویالرد توسط
نماهای با نماهاییمشابه ویالرد، توسط کشتنکورتز
کورتزازاومیبینیم.اورابانماهاییروبهباال29ومردم
راازنماینقطهنظر30اودرپایینمیبینیمکهدربرابر
اوتعظیمکردهواسلحههایخودراکنارمیگذارندو
گوییاورابهجانشینیکورتزمیپذیرند.دریکنمای
بلندیوروبهمردمایستاده باال،ویالردبریک روبه
درحالیکهدفترچةخاطراتکورتزرازیربغلداردودر

سمتچپاومجسمةبوداقرارگرفتهاست.
بودا اقتدار با کورتز همانند او اقتدار نما این در
سنجیدهمیشود.درنمایدیگرینیمیازچهرةاورا
میبینیمکهمانندکورتزخشمگینانه،درتاریكیفرورفته
استودرآخریننمایفیلمبعدازرفتنویالردچهرة

تصویرشماره6.مأخذ:فیلماینکآخرالزمان)1379(اثرفرانسیس
فوردکاپوال

تصویرشماره7.مأخذ:فیلماینکآخرالزمان)1379(اثرفرانسیس
فوردکاپوال

قدرتمندبوداباچهرةویالرددرپشتآنبرهمنمایی31
را آنچه میتوان فیلم به جامعتر نگاهی در میشود.
اتفاقمیافتدنمایشخودویرانییکگفتماندانست؛
گفتمانیکهآمریكادربرابرویتناماتخاذکردهبود؛یعنی
هدف را خود سرانجام که خشونت و جنگ گفتمان
برای ویالرد مأموریت میکند. نابود و داده قرار اصلی
سرهنگان کارآمدترین و باسابقهترین از یكی کشتن
ارتشامریكاکهازارتشپیروینكردهوبهجنونکشیده
شدهاستگواهاینمدعاست.سراسرفیلموتمامیاین
کشتاریکهبهنمایشدرمیآیدبهدلیلکشتنیكیاز
سربازانآمریكاست.یكیازنیروهایخودیکهدیگراز
گفتمانخودپیروینكردهوبهضدخودتبدیلمیشود.
وقتیمأموریتکشتنکورتزبهویالرددادهمیشودبهاو
وجود اصاًل مأموریتی چنین باشد یادت که میگویند
ندارد؛بهعبارتدیگرمأموریتاینافسرامریكاییدر
جنگیکههمهفكرمیکنندبراینابودیویتناماستدر
حقیقتخشونتیاستکهقلبارتشنیروهایخودشان
رانشانهمیرودواینحقیقتبایدپنهانبماندتاشكست

ایدئولوژیحاکمراآشكارنكند.
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سینما و القای خشونت
نقش به که یافت را صحنهایی نمیتوان فیلم در
سینمادرالقاییکایدئولوژیخاصاشارهداشتهباشد
که است موجود رقص نمایش یک از صحنهای اما
میتوانستدرصورتوجودپردةسینمامعادلآنتصور
شدهوازآنطریقپخششود.اینبرنامهایاستکه
ارتشبرایروحیهدادنبهسربازانترتیبدادهودرآن
ازستارگانزنسالبهعنوانرقصندههاییبرایروحیه
دادنبهسربازاناستفادهشدهاست،سربازانیکهازهمة
لذتهاییکزندگیآرامومعمولیدورماندهاندوجز
جنگووحشتچیزیراتجربهنمیکنندبادیدناین
رقصندگان فرار باعث و آورده هجوم آنها به برنامه
میشوند.ایدئولوژیخشونتباردولتکهاینسربازانرا
بهمیدانجنگکشانیدهوزندگیآنهاراباوحشیگری
وجنونهمراهساختهاست،اکنونبااجرایاینبرنامه
کهلذتهایسرکوبشدهوگرفتهشدهازاینسربازان
رابرایشانتداعیمیکند،مسخرهآمیزترشدهاست.در
دادن جلوه عادی در سعی قدرت ساختار حقیقت
تلطیفکنندهبه فضایی ایجاد و جنگ خشونتهای
واسطةآندارد.اماکنارآمدنبااینگفتمانمتناقضو
تمسخرآمیزرامیتواندرهجومسربازانبهرقصندگان
دریافت؛آنهانمیتواننداینگفتماندوگانهرابپذیرند
ازاینروبهآنواکنشنشانمیدهند؛همچنانکه و
یک توسط »جنگ میگوید ماجرا این از بعد ویالرد
در میرفت.« پیش چهارستاره دلقکهای از مشت
صحنهایدیگرمیتواناستفادهازیکتكنیکسینمایی
رادریافتکهدرجهتایجادمفهوممرکززداییازسوژه
اودریکگفتمانخاصودرعینحال وحلشدن
خشونتسوژهعلیهخودشعملمیکند.صحنةکشته
شدنکورتزتوسطویالرد،کهبانماهاییازکشتنیک
گاوتوسطبومیانمنطقهدریکمراسمآیینیاینترکات

میشود.
بر که است آیزنشتاین مونتاژ یادآور صحنه این
اساستصادموتضادنماهابهایجادیکمعنایسومکه
هماناشباهتبینایندونماستختممیشود.گویی
کشتنکورتزنیزبراساسیکآییناتفاقافتادهاست.
قدرتی پیشگاه در چیزی یا کسی همیشه آیین در

ماورائیقربانیمیشودوروحانسانباروحجهاندرهم
میآمیزد.بهعبارتیدیگرانسانخودرابیرونازجهان
نمیبیندوازبیرونبهآننمینگردبلكهخودرامتصل
بهجهانوازاجزاءآنمیپندارد.درآیینهمانگونهکه
درگفتماننیزصادقاستانسانیکوجودمستقلو
خودفرماننیستبلكهوجودشدرکلمعناپیدامیکند؛
آنچنانکهدرفرایندگفتمانانسانساختهوپرداختة
ایدئولوژیهایگفتمانیودستپروردةنظامساختاری
زباناستومفهوماومانیستیسوژةخودمختاریکه
دست از را است جهان درک و شناخت عامل تنها
آیینی شكل این در کورتز شدن کشته با میدهد.
احساساستقاللوخودفرمانیازاوسلبشدهواودر
یکگفتمانآیینیودرپیشگاهیکقدرتعظیمقربانی
ازآنجاییکهاینخشونتتوسطویالرد میگرددو
اتفاقمیافتدواوبهنوعیبهکشتنخوددستمیزند،

میتوانآنراخشونتسوژهعلیهخوددانست.

نتیجه گیری
به شكلدهی در ساختارها تعیینکنندة نقش
ارزشهاومعیارهایفردوجامعهومشتقشدناکثر
اینارزشهاازترسقابلتوجهاست.ساختارهاییچون
همچنین و نظامی سیستم ساختار زندان، خانواده،
ساختارقدرتمندسینماباالقاییکایدئولوژیخاص،
سایرگفتمانهاراحذفکرده،قدرتانتخابسوژهرا
گرفتهوضمنالقایتفكرخود،اورابهیکابژةمنفعل
تبدیلکردهاست.اماایناثرپذیریوخشونتساختارها
قطعی پذیرش با نظرشان مورد ایدئولوژی القای برای
فردوجامعههمراهنیستبلكهدرایندوئل،واکنشهای
از نامحسوس شكلی به هرچند مختلفی خشونتآمیز
سویفردبرانگیختهمیشود؛خشونتیکهساختارهادر
جهتحذفقدرتسوژهروامیدارندبهسویآنهاباز
میگردد.اینبازتابدروهلةاولدرارتباطبامحیطو
سپسدررابطهباخودفردصورتمیگیردتابرحقیقت
ابژهشدگیغلبهکند.همچنانکهالكسدرپرتقالکوکی
نتوانستوجودخشونتزدهوبیارداةخودراتحملکند
وباشنیدنموسیقیبتهوونخودراازپنجرهپرتکرد
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وویالردکسیراکشتکهشبیهترینفردبهخوداوبود.
هردوشخصیتاصلیاینفیلمهابهحقیقتابژهشدگی
خوددرناخودآگاهشانواقفبودندووقتیخودراچنین
خشونتزدهمیدیدند،تصمیمبهنابودیخویشگرفتند
واینحرکتیدرجهتبازپسگیرینقشتاریخیسوژه

وقدرتمعناآفرینیاوست.

پی نوشت
1. Paul Michel Foucault
2. episteme
3. discourse 
4. Subject
5. Idealism
6. Nancy Armstrong
7. Leonard Tennenhouse
8. John Fraser 
9. Martin Barker 
10. Apparatus theory

معنای به »دوخت« سیستم فیلم نظریة در .11
بخیهزدنوادغامبینندهبهدرونمتنفیلمیکاست.
ایننظریهکهمبتنیبرنظریاتروانشناسانةالکاندر
دهة1960بود،توسطنظریهپردازانمختلفوپیشاز
همهژان-پیراودار)1977(ابداعوبهفعالیتهایمرتبط
بامطالعاتفیلمراهیافت.)هیوارد،80:1388(.براساس
گفتمان در مستتر تراژدی را آن اودار که نظریه این
تصویر با مواجه در ابتدا بیننده میخواند سینمایی
احساسامنیتوآسودگیکردهوباشیفتگیتنبهیک
آینهای مرحلة اینهمان ناواقعیتمیسپارد- و توهم
برایکودکدراندیشةالکاناست-امابهمحضاینكه
بینندهبهوجودقابتصویروفضایبرونپردهواینکه
اینیکتصویرساختگیاستپیمیبرداحساستهدید
وناامنیمیکند.-کهمعادلورودبهساماننمادینبرای
ناامنی احساس این است- الکان اندیشة در کودک
دید نقطه نمای یک در بیننده گرفتن قرار با دوباره
برطرفشدهواودوبارهواردفضایدرونفیلمشدهو

درحقیقتبهتصویردوختهمیشود.
12. montage 
13. Lev Kuleshov
14. A Clockwork Orange 
15. John Anthony Burgess Wilson 

16. Stanley Kubrick 
17. Alex 
18. McDowel Malcolml 
Jacques Lacan .19پزشک،فیلسوفوروانكاوفرانسوی،که
ازجهتارجاعبهنظریاتزبانشناسسوئیسیفردیناندو
یعنی خود روانكاوی نظریات در )1913-1857( سوسور
ساختاربندیناخودآگاهبهصورتیکزبان،بامیشلفوکوکه
اونیزمتأثرازسوسور،میانزبانوقدرتنوعیهمبستگی

ایجادکرد،درزمرةساختارگرایانقرارمیگیرد.
20. Apocalypse Now 
21. Francis Ford Coppola 
22. Heart of Darkness 
23. Joseph Conrad 
24. John Milius
25. Benjamin Willard
26. Colonel Walter E. Kurtz
27. Ifugao
28. Montagnard 
29. low angle
30. View )pov( Point Of 
31. superimpose

کتابنامه
گروه ترجمة فیلم، نظریة بر مقدمهای رابرت)1389(. استم،
مترجمانبهکوششاحساننوروزی،تهران:انتشاراتسورة

مهر
دانكن،پل)1386(.استنلیکوبریکشاعربصری،ترجمةبهرام

صفریراد،تهران:انتشاراتمهردامون
دلورما،استفان)2010(،فرانسیسفوردکاپوال،نقلدرالستی،
احمد)1393(،»ظهورازدلتاریكیسینتگماینورونما«،
فصلنامةسینماییفارابی،19،)2(،)پیاپی74(،بهار،صص

12-30
خشونت، به زیرچشمی نگاه پنج .)1389( اسالوی، ژیژک،

ترجمةعلیرضاپاکنهاد،تهران:نشرنی
1968 انقالب .)1381( مککانویل، مورین و پاتریک سیل،
فرانسه:نگرشیبرجنبشدانشجوییفرانسه،ترجمةحسین

بخشنده،تهران:نشرسرایی
ترجمة زندان(، )تولد تنبیه و مراقبت فوکو،میشل،)1378(.

نیكوسرخوشوافشینجهاندیده،تهران:نشرنی.
فوکو،میشل،)1972(.دیرینهشناسیدانش،نقلدرمریكور،
عظیما، نازی ترجمة فوکو، میشل .)1389( گیلیرمه، ژوزه
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