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مفهــوم خشــونت در گفتمان بــا نگاهی به فیلــم "پنهان" اثر
میشائل هانکه*
سپیده سامی ،1احمد الستی** ،2بهروز محمودی بختیاری
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 1کارشناس ارشد سینما ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2استادیار گروه هنرهای نمایشی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3دانشیار گروه هنرهای نمایشی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/7/2 :تاریخ پذیرش نهایی)97/5/7 :

چکیده

بــا وجــود گســتردگی طیــف معانــی گفتمــان در نظریههــای مختلف ادبــی و فرهنگی ،منظــور مورد نظــر این مقالــه ،گفتمان از
منظــر میشــل فوکــو اســت کــه به مجموع ه قواعــد و ارزشهای حا کم بــر هر عصر که طــی فرایند طرد و حــذف حا کمیت یافته و
حقیقــی تلقــی میشــود ،اطــاق میگــردد .گفتمان در ایــن مفهوم دربردارندهی حذفها و خشــونتهایی اســت که از ســوی
ســاختارهای قدرت اعمال شــده و آن را مرزبندی میکنند .ســینما به عنوان یکی از ابزارهای قدرت در القای گفتمان حا کم و
روند انقیادســازی افراد نقش مؤثری داشــته و با اســتفاده از مفاهیم خشــونتآمیزی چون مونتاژ ،نگاه خیره ،مفهوم دوخت
و بــه ویــژه خاصیــت آپاراتوســی ،بیننــده را به واقعی پنداشــتن توهمــات ســینمایی وامیدارد .هــدف از این پژوهش ،بررســی
چگونگی کاســتن ابعاد مختلف خشــونت در فیلم پنهان با اســتفاده از کمترین تکنیکهای خشــونتآمیز ســینمایی است .از
ایــن رو بــا اســتفاده از روش تحلیلــی -توصیفــی و با تکیه بر مطالعات کتابخانهای این نکته محرز شــده اســت که فیلم پنهان،
در پرداخت به خشــونت روندی معکوس در پیش گرفته و این فرضی ه را به اثبات رســانیده که با پرهیز از به کارگیری مفاهیم
خشــونتآمیز ســینمایی تنهــا به نقد خشــونت پرداخته اســت و خود حتــی با نمایــش صحنههای مختلف خشــونت ،فیلمی
خشن محسوب نمیشود.

واژههای کلیدی

ساختار سینمایی ،گفتمان فوکویی ،مفهوم خشونت ،فیلم پنهان.

*این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد نگارندهی اول با عنوان« :بررسی مفهوم خشونت در گفتمان :با نگاهی به سه فیلم دههی هفتاد آمریکا
(راننده تا کسی ،پرتقال کوکی و اینک آخرالزمان)» است که به راهنمایی نگارندهی دوم و مشاورهی نگارندهی سوم در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
انجام پذیرفته است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-88266172 :نمابر.E-mail: a.alasti@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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ســینما به عنوان یکــی از مهمترین ابزارهای بازتولیــد و بازنمایی،
نقــش بســزایی در معنــا دادن بــه انــواع گفتمانهــا و تعییــن میــزان
اهمیــت آنهــا دارد .در ایــن راســتا بررســی مفهــوم گفتمــان از منظــر
میشــل فوکــو ،1راهگشــای ورود بــه نــوع خشــونتی قــرار گرفتــه اســت
کــه از طریــق رســانهها بــه شــکلی پنهــان اعمــال میشــود .فوکــو در
کتــاب نظم اشــیا :دیرینهشناســی علوم انســانی( ،)1966به بررســی و
تحلیــل روابط گفتمانــی پرداختــه و قواعد تشــکیل نظام های فکری
و گفتمانــی هــر دوره را بــا طــرح مفهوم "اپیســتمه" 2مورد بررســی قرار
داده اســت .او مجموعهای از پیش فرض هــا ،روش ها ،چارچوب ها و
پیش داوری هایی که در هر عصر به عنوان معیار صدق یا کذب واقعیات
قرار می گیرند را تحت عنوان اپیســتمه یا ســامان معرفت تعریف کرده
اســت .نظام های فکری متفاوتی که در هر دوره ی تاریخی در ســطح
قواعد گفتمانی معیار ســنجش واقعیــات قرار می گیرند« .فوکو معتقد
اســت ما با گسست های معرفتی 3ســروکار داریم ،یعنی در سویه های
خاصــی در یــک فرهنگ ،شــاهد تحــوالت نامتــداوم در ســاختارهای
گفتمانی هستیم» ( میلز .)76 ،1388 ،بر این اساس ،او تاریخ تفکر را
دچار افت وخیزهای شدید می داند که سیر تکاملی و رو به پیشرفتی
را طی نمیکند بلکه از یک شیوه ی طبقه بندی و طرز فکر به شیوه ی
ً
دیگر تغییر می یابد« .یک اپیســتمه خاص ،ضرورتا یک صورت بندی
دانایــی خــاص را به وجــود می آورد .فوکــو این صورت بنــدی دانش را
گفتمــان 4نامیــد و منظورش از این واژه ،انباشــته ی مفاهیم ،کردارها
و شــیوه های عمــل ،گزاره هــا ،و باورهایــی بــود کــه یــک اپیســتمه ی
یکــرد» (اســتراترن .)31 ،1390،آنچــه در ادام ـهی این
خــاص تولیــد م 
نظریــات دیرینهشناســانهی فوکو مطرح میشــود ،بــا ورود به دههی
هفتــاد و دوران تفکــرات تبارشناســی او و بــا طــرح مفاهیمــی چــون
قــدرت و دانــش اتفاق میافتد .در نظریــات او در باب قدرت میتوان
شــکلی از خشــونت که مورد نظر این مقاله است را دنبال کرد .قدرت
در فراینــد رو بــه تحــول خــود ،پس از ســدهی نوزدهم از شــکل قدرت
بر جســم که معادل خشونت فیزیکی اســت به شکل قدرت در جسم
تغییــر مییابــد؛ قدرت پنهــانی که فرد را از درون و بــه میل و ارادهی
خــود وادار بــه انجام کاری میکنــد « .قدرت بر اعمال ما حکم میکند
و نه مانند -خشــونت فیزیکی -بر بدن ما " .قدرت تنها بر ســوژههای
آزاد ،و تنها تا زمانی که آزاد هستند اعمال میگردد"» (مریکور،1389 ،
 .)157ایــن کار از طریــق تحریــک و اغوا کردن و همچنیــن ایجاد منع

و محدودیــت شــکل میگیرد .از ایــن پس«باید به جــای کفاره ای که
بــر بــدن وارد می آمــد ،مجازاتی بنشــیند که بــر اعماق قلب و اندیشــه
و اراده و میــل تأثیــر بگــذارد» (فوکــو .)27 ،1378 ،به همیــن دلیل به
جــای بــدن" ،روح" در مرکز توجه قرار میگیرد .ویژگی رســانهها و از آن
جمله سینما در تحت انقیاد قرار دادن و القای یک ایدئولوژی خاص
به عنوان حقیقت در این خصوص قابل توجه است .سینما از طریق
خاصیــت آپاراتوســی و تکیــه بــر مفاهیمــی چون نــگاه خیــره ،مونتاژ،
فراینــد دوخــت و  ...خشــونت پنهــانی را بــر روح و ذهــن تماشــا گر
اعمــال میکنــد کــه او را از شــکل ســوژهی خــود مختــار به یــک ابژهی
منفعــل تبدیل میســازد .فیلم پنهان ،این فرایند خشــونتآمیز را در
شــکل ســاختاری و محتواییاش نقد کرده و تکنیکهای ســینمایی
خشــونتبار را بــه گونهای معکوس به کار گرفته اســت .پرســشهای
این پژوهش را می توان به شرح زیر برشمرد:
 .۱نقــش حداقلــی فیلــم پنهــان در اســتفاده از تکنیکهــای
خشــونتآمیز سینمایی و کاستن از ابعاد خشونت فیلم تا چه اندازه
بوده است؟
 .۲آیــا فیلــم پنهــان بــه صــرف پرداختــن به مســئلهی خشــونت،
فیلمی خشن محسوب میشود؟
از ایــن رو ابتــدا بــه شــرح نظریــات میشــل فوکــو در مــورد مفهــوم
حقیقــت در گفتمــان و مفهــوم ایدئولــوژی و تأثیــر آن در القــای یــک
گفتمان خاص پرداخته شــده و ســاختار خشــونت فیلمی در ســینما
مورد بررسی قرار گرفته است .سپس به بررسی گفتمانهای موجود
در فیلم پنهان و خشــونت مستتر در آنها و انواع تکنیکهای به کار
گرفته شده برای نقد خشونت در فیلم پرداخته شده است.
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش ،توصیفــی -تحلیلــی بــر مبنــای
اطالعــات به دســت آمده از منابع کتابخانــهای و تحلیل فیلم پنهان
اســت .در این راستا ،به مســئلهی خشونت فردی و اجتماعی که در
فیلم با یکدیگر ادغام شده و گفتمان خشونتآمیز نژادی را به شکل
تبعیضهــای بدیهی و پذیرفته شــده مرســوم کرده اســت ،پرداخته
شــده و به نقش مفهوم دانش در حذف گفتمانها و تولید گفتمانی
دیگــر و تثبیت ایدئولوژی حا کم بر اســاس نظریات فوکو اشــاره شــده
اســت .در نهایــت نحــوهی اســتفادهی فیلــم از مفاهیم خشــونتبار
ســاختار ســینمایی و پرداخــت بــه مفهــوم رســانه در فراینــد حذف و
تولید گفتمان مورد بررسی قرار گرفته است.

چارچوب نظری
ایدئولوژی و حقیقت
ً
مفهوم ایدئولوژی که معموال از سوی ساختارهای قدرت سعی در
القای آن به عنوان حقیقت میشــود ،در بحث از خشــونت و گفتمان
فوکویــی حائــز اهمیت اســت .از نظر فوکــو ،هیچ حقیقت راســتینی در

کار نیســت ،مــا تنهــا در جهان حقیقتهــای متفــاوت و گفتمانهای
مختلف به سر میبریم و هیچ راهی برای عبور از گفتمان وجود ندارد.
مفهوم ایدئولوژی که در آرای لویی آلتوسر 5حضوری بارز دارد ،از وجود
یــک حقیقــت راســتین خبــر میدهد کــه تنها در صــورت غلبــه بر جبر
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ســوژگی و آ گاهــی از ایدئولوژیهــای موجــود ،میتــوان آن را دریافت.
اندیشــههای آلتوســر در مــورد ایدئولــوژی تنهــا در آن قســمتی کــه بــه
ســاخته شدن ســوژه طی فرآیند فراخواندن و تحریف حقیقت موجود
توســط نظامهای قدرت میپردازد ،با اندیشــههای فوکو همپوشانی
مییابــد .از نظــر فوکــو «حقیقــت ،ســوژهها و روابــط میــان ســوژهها در
گفتمــان خلــق میشــود و هیــچ راهی برای عبــور از گفتمان و رســیدن
بــه حقیقتی "راســتینتر" وجود نــدارد» (یورگنســن و فیلیپس،1389 ،
 43و .)44فوکو گفتمانها را در ایجاد احســاس حقیقت مؤثر میداند
و برای دانســتن خارج از چارچوب گفتمان ارزشــی قائل نیســت .این
گفتمانهای مختلف است که حقیقتهای مختلفی را ایجاد میکند.
از آنجا که فوکو به رابطهی میان قدرت و دانش معتقد است حقیقت
را نیز بسته به نظامهای قدرت میداند .فوکو معتقد است:
حقیقــت متعلــق بــه ایــن جهــان اســت؛ حقیقــت در جهــان بــه
واســطه ی الزام هــا و اجبارهــای جورواجور ســاخته می شــود .هر
جامعــه ای رژیــم حقیقــت خود را" ،سیاســت های کلــی" حقیقت
خــود را دارد :و آن انــواع گفتمان هایــی اســت کــه آن جامعــه در
دامــن خــود می پرورانــد و آن هــا را وامــی دارد کــه نقــش حقیقــت
را ایفــا کنند :ســازوکارها و شــواهدی که شــخص را قادر می ســازد
گزاره هــای حقیقــی را از گزاره هــای کاذب و راه های اثبات هر یک
را تمیــز دهــد :تکنیک هــا و تشــریفاتی کــه بــه خاطر دســتیابی به
حقیقــت ارزشــمند شــده اند :شــأن و مقام کســانی کــه مکلف به
گفتن چیزی شــده اند که حقیقت به شــمار می آیــد (فوکو1979 ،
الف 46 ،نقل در میلز.)28 ،1382 ،
از نظــر فوکــو چنیــن برمیآید کــه نمیتوان در پی کشــف حقیقت
برآمد زیرا حقیقت وجودی اســتعالیی و متافیزیکی نیست .حقیقت
در حال تولید شــدن اســت .هر جامعهای با پرورانــدن گفتمانهای
مخصــوص به خود ،حقیقتهای مختلفی را ایجاد میکند .حقیقت
با کنار گذاشــتن شکلهای خاصی از دانش و به کارگیری شکلهای
دیگــر بــه وجود میآیــد« .وظیفه ی ما آزادســازی حقیقــت از چنگال
ً
قــدرت نیســت .در علــوم انســانی ،کل چنیــن کوشــش هایی صرفــا
نیــروی تازه ای به گرایش هــای انضباطــی و تکنولوژیک در جامعه ی
مــا می بخشــد» (دریفوس و رابینــو .)336 ،1379 ،حقیقت به دنبال
کنارگــذاری و طــرد ســایر گفتمانها و اپیســتمهها توســط نظامهای
قــدرت به وجــود میآید .نمیتــوان گفتمانی را حقیقیتــر از گفتمان
دیگــر پنداشــت زیــرا گفتمان یــک جامعــه ،همانقدر حقیقی اســت
کــه گفتمــان جامع ـهای دیگر و ما در جهــان گفتمانهــای متعدد به
ســر میبریم .بنابراین هرگاه یک گفتمان بتواند در جنگ و نزاع بین
گفتمانهــا با توســل بــه روابط قــدرت عینیت یافتــه و تبدیل به یک
گفتمان رســوب کرده شــود ،ایجاد احســاس حقیقت میکند .از نظر
فوکو ،دسترســی به یک حقیقت واحد ممکن نیســت زیرا صحبت از
صدق یا کذب امور بیمعناست و یک امر به همان نسبتی که کاذب
است صادق نیز مینماید .فوکو میگوید:
ً
مــن کامال آ گاهم که هرگز هیچ چیز جز افســانه ننوشــتهام .با این
همــه نمی خواهــم بگویــم کــه آنچــه نوشــته ام خــارج از عرصه ی
حقیقت بوده است .به نظر من به درستی می توان افسانه ها را در

درون حقیقت فعال ســاخت ،اثرات حقیقت را در درون گفتمان
افسانه ای وارد کرد و به نحوی ،گفتمان را بر آن داشت که چیزی
برانگیزد یا "ببافد" که هنوز وجود ندارد ،یعنی بدین ســان چیزی
را تخیــل کنــد .مــا تاریــخ را بــا عزیمــت از واقعیتی سیاســی که آن
را حقیقــی می ســازد" ،چــون افســانه ای می ســازیم" ،و سیاســتی
را کــه هنــوز وجود نــدارد با عزیمــت از حقیقتــی تاریخی "همچون
افســانه ای می پردازیــم" (فوکو ۱۹۷۹ ،ب 75 ،نقــل در دریفوس و
رابینو.)337 ،1379 ،
ساختار خشونت فیلمی
تشــخیص خشونت موجود در سینما به طور کلی میتواند ناشی
از نــگاه مخاطــب و تصــور او از خشــونت باشــد .خشــونت دانســتن
ً
یک عمل اساســا یک تجربه ی فردی اســت که رابطهی مســتقیم با
جریانهای پیچیده ی فرهنگی پیدا می کند « .نانسی آرم استرون 6و
لنوآرد تنن هاوس 7میگویند :خشن دانستن برخی از اعمال هیچگاه
مســاوی دیدن آن اعمال به همان شکلی که واقعا هستند ،نیست»
( .)Kendrick, 2009, 10در واقــع قضــاوت مــا در خشــن دانســتن یــا
ندانســتن آن اعمــال مؤثــر اســت .بنابرایــن ســاده و قابــل تشــخیص
بــودن یــک مفهــوم بــه معنــای جدایــی آن از یــک بســتر تاریخــی و
فرهنگی نیســت .به همین نســبت خشــونت در ســینما و رســانه هم
نسبی است و بستگی به شکل استفاده از آن دارد.
جــان فریــزر 8در کتــاب خشــونت در هنــر می گویــد" :پیچیدگــی
خشــونتی که با واســطه منتقل می شــود زیاد اســت و کاربردهای
متفاوتــی دارد؛ خشــونت بــه عنــوان رهایــی ،خشــونت بــه
عنــوان ارتبــاط ،خشــونت بــه عنــوان بــازی ،خشــونت بــه عنوان
خوداثبات گــری ،دفــاع از خــود ،کشــف خــود ،خودویرانــی
(خــودآزاری) ،فــرار از واقعیــت ،خشــونت بــه عنــوان درســت ترین
ً
عاقالنگــی در یــک موقعیــت خــاص و " ...ایــن تقریبــا اصل حرف
مارتیــن بارکــر 9اســت وقتــی می گویــد "در حقیقــت خشــونت در
رســانه یــک چیز خاص نیســت .خشــونت یکی از تکرارشــده ترین
ً
و ناشــناخته ترین اصطالح هــای همــه ی زمان هاســت .حقیقتــا
خشــونت رســانه ای یــک واحــد قابــل بررســی نیســت[ ]...هفتاد
سال است که بررسی های علمی -اجتماعی بی فایده بوده است
چــون بر این اســاس بود که خشــونت رســانه ای یــک چیز خاص
است که می تواند در سینما ،نمایش های تلویزیونی ،کتاب های
کارتونــی ،عکس هــای روزنامــه ای ،بازی هــای ویدیویــی ،اخبــار
تلویزیونی و مستند وجود داشته باشد"» (.)Kendrick, 2009, 10
اصطالح خشونت ،گاه به شکلی یکسان هم برای انواع فیلمهای
خشــن و هم برای برنامههای طنز انیمیشــنی خاص برای کودکان به
کار برده میشــود که نشــان از پیچیده و نسبی بودن مفهوم خشونت
و تعاریــف متفــاوت آن در زمینههــای مختلــف دارد« .بــا ایــن اوصاف
خشــونت یــک کلمــهی بیفایــده و بــدون کاربــرد اســت .همانگونــه
کــه بــه صحنهای بســیار وحشــتنا ک در یک فیلم ترســنا ک خشــونت
میگویند ،به زد و خوردهای تام و جری نیز خشــونت گفته میشــود»
( .)Ibid, 8, 9بنابرایــن خشــن دانســتن یک فیلم به صرف اســتفاده از
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خشــونتهای فیزیکــی در آن فیلم نیســت ،چه بســا فیلمهایی که با
نمایش کمترین خشونت فیزیکی ،بسیار خشونتآمیز و تهدیدکننده
بــه نظــر میآینــد .اســتفن پرینس 10خشــونت فیلمــی را چنیــن تعریف
میکند« ،خشونت فیلمی رمزگذاری سبکی یک عمل ارجاعی است»
( .)Prince, 2003, 34 Citation in Kendrick, 2009, 13در جایــی دیگــر
خشــونت فیلمی را «یک ساختار سبکی ،یک طرح قراردادی میداند
که اتفاقی را روی پردهی نمایش نشـ�ان میدهـ�د» (Prince, 2003, 12
 .)Citation in Kendrick, 2009, 16بــر ایــن اســاس میتوان خشــونت
فیلمی را دارای دو جزء دانســت :جزء ارجاعی (یعنی رفتاری که نشان
داده میشــود) و رفتــار ســینمایی (کــه پرینــس این رفتار ســینمایی را
"دامنهیســبکی"11مینامد) کــه نتیجــهی تصویری بــودن و مدتدار
بودن آن است (.)Kendrick, 2009, 13
در نمــودار ،۱منظــور از جــزء ارجاعــی یــا رفتــار تصویــر شــده،
همــان عمل هــای خشــونت آمیزی اســت کــه همیشــه در تصــور مــا
از خشــونت وجــود داشــته اســت و در بیشــتر فیلم هــا تکرار می شــود
ماننــد چاقوکشــی ،شــلیک ،قتــل و . ...و منظــور از رفتــار ســینمایی
نحــوه ی نمایــش این عمل ها به وســیله عناصر تصویــری و گرافیکی
در سینماســت .در بعضی فیلم ها این اعمال خشــونتبار ،به شــکل
خشــونت بــاری نشــان داده می شــود .در فیلم هــای دیگــری ممکن
اســت میزان این خشــونت کمتر باشــد ،ولی همچنان خشــن بودن
فیلـ�م حـ�س شـ�ود (« .)Kendrick, 2009, 13بــرای مثال فیلم کشــتار
بــا اره برقــی در تگــزاس ،)1974( 12از نظــر گرافیکــی خشــونت باالیــی
دارد ،ولی خون در آن کم دیده می شــود؛ ما تصور میکنیم که خون
و خونریــزی در آن باالســت ولــی چیــزی نمی بینیــم ]...[.ایــن فیلم
خود تهدید می تواند مثل
گفته ی دیوید اسلکوم را تأیید می کند که ِ
خـ�ود عمـ�ل برهم زننده و مشـ�وش کننده باشـ�د» ( .)Ibid, 14, 15این
نمودار نشان می دهد که خشونت فیلمی چطور در طول زمان رشد
کــرده اســت .جــزء ارجاعی همیشــه ثابت اســت امــا رفتار ســینمایی
همچنــان باالتر می رود و به وســیله عناصر تصویــری و گرافیکی با آن
بازی می شود (« .)Ibid, 14یک پارادوکس وجود دارد و آن این است
که هر چه رفتار ســینمایی بیشــتر و پررنگ تر شود ،ما فیلم را واقعی تر
می بینیــم مثل فیلم یک گروه خشــن اثر پکین پا که در ســال 1969با
اســتفاده از حرکت آهســته 13و تنظیم مونتاژ باعث شــد “این فیلم به
واقع نماترین فیلم شناخته شده تا آن زمان تبدیل شود"» (Prince,

 .)2006, 12 Citation in Kendrick, 2009, 16در ادامه به سه مفهوم
خشونتآمیز در سینما اشاره خواهد شد.
آپاراتوس سینمایییکــی از مفاهیــم خشــونتآمیز در ســینما مفهــوم آپاراتــوس
سینمایی 14است .مفهوم تکنولوژی سینمایی یا آپاراتوس ،مبتنی بر
اصل جلوه دادن تصاویر خیالی و ساختارهای ایدئولوژیکی به عنوان
تصاویــری واقعــی اســت« .ســینما به دلیــل طبیعــت بی خللش یک
آپاراتــوس ایدئولوژیــک اســت .ما نمی بینیــم که ســینما چگونه معنا
تولیــد می کنــد -ســینما آن را نامرئــی می ســازد ،آن را طبیعی ســازی
می کنــد» (هیــوارد .)14 ،1388 ،در نتیجــه بیننــده در مقــام ســوژه
توســط ایدئولــوژی موجــود در متن فیلمیک ســاخته می شــود .این
فراینــد پذیــرش ایدئولوژی توســط ســوژه ،طــی فراینــد “دوخت” در
سینما اتفاق می افتد.
کات و مونتاژتدوین (مونتاژ) که اســاس زبان فیلم اســت ،با اســتفاده از مادهی
اولیهی خود یعنی نماهای بریده و کات شــده ،محمل مناســبی برای
ایجاد مفهوم خشــونت اســت .آیزنشــتاین 15نظریهی مونتاژ خود را بر
همین اســاس بنا کرد .او مونتاژ را نه پیوند ســادهی نماها با یکدیگر،
کــه “تصــادم و تضاد” نماهــا میدانســت و معتقد بود «هــر فریم یا نما
تمام خونهای دنیا را در خود دارد» ( .)Slocum, 2001, 39آیزنشتاین
تحت تأثیر اندیشــههای هگل و مارکس معتقد به ایجاد یک ســنتز در
ذهن تماشا گر از طریق برخورد تز و آنتی تز بود .چنانچه خود میگوید
«مونتاژ با قدرت خشونتی خود اساس و گوهر فیلم است» (.)Ibid
نگاه خیرهنگاه خیره به فرآیند تبادل نگاه در ســینما اشــاره دارد که«زن را به
مثابــهی ابــژه میل و مــرد را به عنوان ســوژه میل میســازند» (هیوارد،
 .)395 ،1388ایــن مفهــوم ،بحثهــای انتقادآمیــز زیــادی را نســبت
بــه فراینــد مذکرگرایانــهی نــگاه خیــره در ســینما توســط فمنیســتها
برانگیخت .در این فیلمها «تماشــا گر با نگاه خیرهی مردانه به جنس
مؤنث ابژهشده همذاتپنداری میکند» (استم .)210 ،1389 ،این نگاه
مردانهی سیادتطلب برای همهی بینندگان فیلم عادیسازیشده
و یــک گفتمــان مردانــه را – حتی برای بینندگان زن -غالب ســاخته و
بدین ترتیب ضمن حذف گفتمانهای مربوط به زنان ،یک گفتمان
مردانه و جنسیتی را ترویج کرده و غالب میسازد.
خالصه داستانی فیلمپنهان 16محصول سال  2005اثر میشائل هانکه کارگردان اتریشی
اســت .این فیلم ماجرای یک زوج روشــنفکر فرانســوی به نام "ژرژ"18
و "آن "19بــه همــراه پسرشــان "پیــرو "20اســت .ژرژ تهیه کننــده ی یــک
برنامه ی تلویزیونی است و آن ،در یک انتشارات کار میکند .آرامش
این خانواده به وســیله ی دریافت نوارهای ویدئویی و نقاشــی هایی
عجیــب از جانــب شــخصی ناشــناس که مــدام آن هــا را زیر نظــر دارد
17
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برهــم می خــورد .بــه تدریــج مشــخص می شــود کــه تصاویــر ویدئو و
نقاش ـیها خاطراتــی را بــرای ژرژ زنــده میکنند که او از یادآوریشــان
چندان خوشــحال نیســت و میل به پنهان کردنشان دارد .خاطرات
او مربوط به زمان کودکی است وقتی که خدمتکاران الجزایری منزل
آنهــا در تظاهــرات  17ا کتبــر  1961بــه همــراه حــدود  200هــزار عــرب
الجزایــری توســط نیرهای فرانســه کشــته می شــوند و تنها پسرشــان
مجیــد توســط والدیــن ژرژ بــه فرزنــدی پذیرفتــه میشــود امــا ژرژ بــا
انتســاب تهمتهایی به او باعث میشــود والدینش از تصمیمشــان
منصرف شده و مجید را به یتیمخانه بفرستند.
علیرغــم وجــود دو صحن ـهی نمایــش خشــونت فیزیکی یــا "جزء
ارجاعــی" در فیلم یعنی صحنهی خودکشــی مجید که با چاقو گردن
خــود را میزنــد و صحن ـهی مربــوط بــه خاطــرات ژرژ در کودکــی کــه
مجیــد ســر یــک خروس را بــا تبر قطــع میکنــد ،نحــوهی پرداخت به
این خشــونت یا "دامنهی ســبکی" در فیلم متفاوت اســت .خشونت
فیزیکــی در ایــن فیلم برخــاف فیلمهای معمول کــه در جهت لذت
بــردن یــا عادیســازی خشــونت صــورت میگیــرد ،بســیار آزاردهنده
اســت و برای ایجاد احســاس انزجار از خشونت تعبیه شده است .در
ایــن تحلیــل ،به روشهایی که فیلم پنهان در فرم و محتوا برای نقد
خشــونت و اســتفاده معکوس از تکنیکهای خشونتآمیز فیلمی به
کار گرفته است ،اشاره خواهد شد.

 1847باز میگردد؛ زمانی که الجزایر توســط فرانســه به اشغال درآمد
و در  17ا کتبــر  1961موجبــات مــرگ و ســوزانده شــدن  200هــزار عرب
الجزایری فراهم شــد .تنها در ژوئیه ســال (۱۹۶۲پس از صد سی و دو
ســال) بود که الجزایر اســتقالل خود را اعالم کرد و از اســتعمار فرانسه
رها شــد .این خشونت بعد از هشت سال جنگ با صدها هزار کشته
همچنان ســایه خونبار خود را بر مناســبات فرانسه و الجزایر گسترده
اســت .فرانســه همواره با این گفتمان زندگی کرده و فیلم ریشههای
بــاور به این گفتمان تبعیض و ســرکوب را به کودکی ژرژ بازمیگرداند؛
زمانــی کــه او "مجید" ،کــودک الجزایری را مــورد آزار قرار داده اســت.
عــدم تحمــل وجــود یک فــرد الجزایــری در خانــه به عنوان کســی که
مثــل او و بــه عنــوان برادر او بتواند زندگی کند ،ژرژ را بر آن داشــت که
بــه حــذف او اقدام کند؛ آنچنان که فرانســه در بعدی گســتردهتر به
این عمل دست زد.
تــرس از "دیگــری" را شــاید بتــوان نکتــهی کلیــدی ایــن گفتمــان
نژادپرســتانه دانســت .تــرس از آزار دیگــری .دیگــریای کــه بــرای
پذیرفتهشدن باید تفاوتهای هویتی و فرهنگیاش را نادیده انگارد
و خود را به فرهنگ و ملت دیگری شبیه سازد .این مسئله میتواند
ابعــاد گســتردهتری حتــی در باورهــا و عقایــد دینی یک ملت داشــته
باشــد .موضوعــی که فوکو از آن به عنــوان گزارههای یک گفتمان یاد
میکنــد کــه چنانچــه در موقعیت بر حق بــودن قرار گیرنــد ،بدل به
حکم شــده و حقانیت مییابند .در اینجــا نیز میتوان القای مبانی
دینــی را در حقانیــت یافتن ایــن گفتمان مؤثر دانســت .آنچنان که
ژیژک 21نیز اشــاره میکند؛ این فرمان اساســی یهودی -مســیحی که
"همســایهات را دوست بدار" و فروید 22و لکان 23بر مسئلهدار بودنش
پــا فشــاری کردهاند ،بر ایــن نکته داللت دارد که هرگونه برداشــت ما
از عمومیــت(در اینجــا "همســایه") بــا اعمــال معیارهــا و ارزشهای
خــاص مــا ،دچــار حذفهــا و برونگذاریهــای پنهان اســت (ژیژک،
.)65 ،1392
ً
[همســایه] اساسا یک شــی ،یک مزاحم آســیبزا و تکاندهنده،
و کســی اســت که شــیوهی متفــاوت زندگیــش [ ]...مــا را ناراحت
میکنــد و تــوازن شــیوهی زندگــی ما را برهــم میزنــد ،وقتی بیش
از حــد نزدیــک میشــود میتواند منجر به وا کنشــی پرخاشــگرانه
بــا هــدف خــاص شــدن از شــر ایــن مزاحــم نگرانکننــده شــود.
همانگونــه کــه پتــر اســلوتردیک میگویــد" :افزایــش ارتباطــات

تصویر  -1بریدن سر خروس توسط مجید به درخواست ژرژ.
مأخذ( :عکس نمایی از فیلم پنهان)

تصویر  -2صحنهی خودکشی مجید.
مأخذ( :عکس نمایی از فیلم پنهان)

از نظر محتوایی
 .۱نقد گفتمان نژادپرستانه (همسایهات را دوست بدار)
گفتمان نژادپرستانه در فیلم ،گفتمانی نهادینه شده در نتیجهی
القــای یــک ایدئولــوژی کاذب اســت .ایــن گفتمــان ،همانگونــه که
فوکــو میگویــد ،در ذهــن و روح افراد جامعه طی روندی نامحســوس
و خشــونتبار توســط ســاختارهای قدرت ،اعمال و نهادینه شــده و
توسط اعضای خود جامعه بازتولید میشود .نمود بارز این گفتمان
در شخصیت ژرژ تجلی یافته است .او که یک تهیهکنندهی برنامهی
تلویزیونــی اســت و خود را روشــنفکر قلمــداد میکند ،برخــاف آنچه
از خــود بــه نمایش میگــذارد ،مدافع اعمال نژادپرســتانه اســت و در
جامع ـهای زندگــی میکنــد کــه ســابقهی رواج گفتمان نژادپرســتی و
تبعیض در آن به خصوص در مورد مردم الجزایر به سالهای  1830تا
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نخســت و باالتر از همه به معنی افزایش ســتیز و برخورد اســت" از
همیــن رو او به راســتی مدعی اســت که روش " تفاهــم با یکدیگر"
را بایــد بــا روش"بیــرون رفتــن از ســر راه یکدیگــر" بــا حفــظ فاصله
مناســب ،بــا به اجرا گذاشــتن" احتیاط نامه" تــازهای تکمیل کرد
(ژیژک.)68 ،1392 ،
هانکــه ایــن تعصــب کورکورانــه را در صحنــه ای از فیلــم نشــان
میدهد .زمانی که ژرژ و آن در حال عبور از خیابان نا گهان در معرض
اصابت با یک دوچرخهســوار سیاه پوســت قرار می گیرند .این صحنه
25
یــادآور صحن ـهای از فیلم راننده تا کســی )1976(24اثر اسکورســیزی
اســت زمانی که تروایس 26شــخصیت اصلی فیلــم در پیادرو خیابانی
بــا پســر سیاهپوســتی برخورد کــرده و با نفــرت زیادی بــه او مینگرد.
در ایــن صحنــه نیــز ژرژ با عصبیت فرد سیاه پوســت را به حواس پرتی
متهم میکند .در صحنه ی دیگری از فیلم یعنی برنامهی تلویزیونی
ژرژ ،میتــوان نقــش تصویــر و تلویزیــون را نیــز در القای خشــونتآمیز
این گفتمان و نهادینه کردن آن قابل توجه دانست .در این برنامه،
27
انتخاب بحثی پیرامون شــاعر نماد گرای فرانســوی یعنی آرتور رمبو
کــه شــعری نیز بــا عنــوان نژادپرســت دارد ،بی دلیل به نظــر نمی آید.
«ایــن فیلــم بــه قــول رمبو کــه گفتــه "مــن دیگــریام (") I is an other
ایــن جملــه را مــورد اســتفاده قرار داده و نشــان می دهــد که چه طور
فضـ�ای عمومـ�ی و خصوصی با هم یکی می شـ�وند» (Ezra & Sillars,
 .)2007, 219فیلم ،فضای خصوصی زندگی ژرژ و نژادپرســتی او را در
کنــار یک فضــای گســتردهتر یعنی نژادپرســتی جامعهی فرانســه قرار
میدهــد .نمــاد ایــن فضــا را میتــوان در خروســی که به عنــوان نماد
فرانسه در کودکی ژرژ و مجید حضوری دردنا ک دارد ،مشاهده کرد.
 .۲نقد گفتمان فراموشی
از ســوی دیگر پنهان ،فیلمی در مورد فراموشــی اســت .گفتمانی
در ســطح ملــی و فــردی .از یــاد بــردن فجایعــی کــه یــک ملــت بــه بار
می آورد و می تواند آسان از آن عبور کند .گفتمان فراموشی و نادیده
گرفتــن حضــور و وجود دیگری که خود ریشــه در بازتولید نوع خاصی
از گفتمان توســط ســاختارها و حذف گفتمانهــای دیگر دارد .خود
هانکه در مورد این فیلم گفته است:
موضــوع ایــن فیلــم ،فراموشــی و ســرکوب اســت .همــه در زندگی
مســائلی دردآور بــرای پنهان کــردن دارند و همه با این احســاس
در زندگی خصوصی و اجتماعیشــان آشــنا هســتند .این داســتان
میتوانســت در اتریش ،سوئیس یا هر جای دیگری اتفاق بیفتد،
هر کشوری یک نقطهی سیاه در تاریخ خود دارد ،جایی که گناه
فردی و گناه ملی با هم تداخل پیدا می یابد (.)Celik, 2010, 69
ژرژ و آن هــر دو بــه عنــوان روشــنفکران جامعه  ،قشــری که در پی
خلق آثار فکری و فرهنگی برای جامعه ی خود هســتند ،هنوز چشــم
خود را بر بســیاری از مســائل و گفتمان های اطراف بســته اند .گویی
تمامی گفتمانها و ایدئولوژیهای القا شــده از ســوی ســاختارهای
قــدرت ،در اعمال این فراموشــی و گرفتن قــدرت تفکر افراد به عنوان
ســوژههای تأثیرگذار و تبدیل آنها به ابژه با هم متفق شــدهاند .این
فراموشــی تنهــا در مــورد عرب هــای الجزایــر و آدم هایی چــون مجید

نیســت؛ در صحنــه ای" ،آن" را در یــک مرکــز نشــر در میــان جمعــی از
دوســتانش در حــال مکالمــه ی تلفنی با همســرش می بینیــم که در
مــورد پســرش پیرو می گویــد« :اون دیگه بچه نیســت ،بدم نمی آد یه
چنــد روزی دور و بــرم نباشــه! »...و مدتی بعد نیز پیرو گم می شــود.
قهــر پیــرو بــا پــدر و مــادرش از همیــن بی توجهــی و نســیان نشــأت
میگیــرد .در اینجــا میتــوان بــه نکتــهی مــورد اشــارهی هانکــه پی
بــرد کــه رواج بیگانهســازی ،فاصلهســازی و عدم برقــراری گفتوگو و
گفتمان که توســط ســاختارهای مختلف در جامعه نهادینه شده ،تا
چه اندازه در ایجاد خشــونت و طرد یکدیگر مؤثر اســت و حتی نمای
ابتــدای فیلــم بــر همین عدم برقــراری ارتبــاط و دیالــوگ تأ کید دارد.
"هیچــی" ژرژ ،در جواب به کلمــهی آغازین
«[در شــروع فیلــم] پاســخ
ِ
آن [وقتــی میپرســد] "خــب؟ " ،راه هــر پرسشــی را میبنــدد و امکان
معنــی داشــتن را انــکار میکنــد؛ نکتــهای اســت کــه در تمامــی نقاط
فیلـ�م تکـ�رار میشـ�ود» ( .)Ezra & Sillars, 2007, 218هانکــه در واقع
اشــاره میکنــد کــه عــدم برقــراری گفتمان تــا چــه انــدازه میتواند در
فرایند دشــمنپروری مؤثر باشــد .زیرا «دشــمن کســی است که شما
از داســتان وی بیزاریــد» (ژیــژک .)55 ،1392 ،زمانــی کــه ژرژ و آن بــه
عنــوان نمونــهی افراد یــک جامعه حتی قــادر به شــناخت و برقراری
ً
ارتباطــی نزدیــک بــا "پیــرو" فرزندشــان نیســتند ،مســلما شــناخت و
مسامحه با افراد ملتی دیگر برایشان بسیار دشوار مینماید.
بــرای تمــدن اروپا ،تســاهل ورزیدن و تحمل شــیوههای متفاوت
ً
ً
زندگی دقیقا به همان دلیلی آســانتر اســت که معموال منتقدان
ایــن تمــدن آن را نقطــه ضعــف و ناتوانــی آن شــمرده و محکــوم
کردهانــد :بیگانگی زندگــی اجتماعی .یکی از معانــی بیگانگی این
اســت کــه فاصله در تاروپــود اجتماعی زندگی روزمره تنیده شــده
اســت .حتــی ا گر شــانه به شــانهی دیگــران زندگی کنــم در حالت
عــادی آنهــا را نادیــده میگیــرم .مــن اجــازه دارم بیــش از حد به
دیگران نزدیک نشوم (ژیژک.)69 ،1392 ،
در صحنــه ای دیگــر ،وقتــی تلویزیــون در حــال پخــش اخبــار
مربــوط بــه جنــگ اســت ،ژرژ و آن را میبینیــم که بیتوجه بــه اخبار
جنــگ مشــغول مکالمــه و صحبــت بر ســر مســئله ای دیگر هســتند.
پرسشــی کــه بالفاصله بــه ذهن خطــور میکند این اســت که چگونه
میتــوان این میزان ســهل و راحت نادیده انگاشــتن ابعاد خشــونت
را در زندگــی خصوصــی و اجتماعــی توجیــه کــرد؟ یکــی از دالیــل این

تصویر  -3درگیری ژرژ با دوچرخه سوار سیاهپوست.
مأخذ( :عکس نمایی از فیلم پنهان)

11
مفهوم خشونت در گفتمان با نگاهی به فیلم "پنهان" اثر میشائل هانکه

پدیــده را میتــوان اعمــال و القــای ایدئولــوژی فرا گیــر ســاختارهای
قدرت برای عادیســازی خشــونت و رواج گفتمان بیتفاوتی در نظر
گرفــت .تلویزیــون و بــه دنبــال آن ســینما به عنــوان یکــی از ابزراهای
قــدرت بــا شــیوههای مختلــف ،فراینــد تأ کیدگــذاری و اهمیتدادن
بــه یــک گفتمــان و حــذف گفتمــان دیگــر را انجــام میدهنــد .ایــن
خشونت ایجادشده ناشی از عدم گفتمان و ایجاد احساس فاصله و
قطعشدگی را ،میتوان در فرم و محتوای اثر دنبال کرد.
 .۳نقد خشونت رسانهای
اشــارهی فیلــم بــه پنهــانکاری رســانه های فرانســوی در اعــام
واقعه ی  17ا کتبر  1961است که موجبات مرگ و سوزانده شدن 200
هزار عرب الجزایری را فراهم آورد ،در جهت نقد خشــونت موجود در
رسانه است.
ن هانکه ،یکی از معدود فیلم هایی اســت که تاریخ  17ا کتبر
پنها ِ
 1961را یادآوری می کند .این اتفاق را در رســانه های عمومی فرانســه
پنهــان کردنــد و بــا آن کــه  200نفر در این حادثه کشــته شــده بودند،
فقــط نــام  3نفــر اعالم شــد .تنهــا در دهه هــای بعد یعنی ســال های
 1997و  1998بود که این واقعه آشکار شد (.)Celik, 2010, 66
ایــن فیلــم برخــاف فیلمهــای دیگر و اخبــار رســانههای مختلف
که ســعی در پنهان نگاه داشــتن ،کمرنگ جلوه دادن و در نتیجه به
فراموشــی سپردن این حادثه داشــتند ،به این خشونت و همچنین
خشونت رسانهای حاصل از پنهان کردن آن ،به شکلی خاص توجه
نشان داده و آن را نقد کرده است .این روش رسانهها در پنهانکاری
و معکــوس نشــان دادن واقعیــت ،به همــان رونــد محافظهکارانه ای
اشــاره دارد که فوکو در بحث از سیر تحول خشونت از آن یاد میکند.
خشونتی که در سیر تکاملی خود ابتدا به شکل تنبیه و تعذیب بدنی
اســت و ســپس ا گر نمایش علنی خود را از دســت می دهد به معنای
از بیــن رفتن آن نیســت بلکه به این معناســت که ا کنون شــکلی نرم
به خود گرفته است و از طریق ابزارهای قدرتی چون "رسانه" در روح
مــردم یک کشــور به صــورت اعتقاد بــه تبعیض نــژادی درآمده و یک
گفتمــان را به وجود آورده اســت .ایــن روند تبدیل از صورتی علنی به
صورتــی نامحســوس و محافظه کارانــه ،تنهــا از طریق انقیادســازی و
ابژه ســاختن افراد یک ملت اتفاق می افتد .اســتفاه از مفهوم رســانه
و اشــاره بــه نقش بســزای آن در ایجــاد و ترویج خشــونت در نماهای

تصویر  -4بیتفاوتی ژرژ و آن به اخبار مربوط به جنگ.
مأخذ( :عکس نمایی از فیلم پنهان)

زیــادی از فیلم تعبیه شــده اســت؛ فیلمهای ویدیویی که به دســت
ژرژ و آن میرسد ،نماهای مربوط به پخش اخبار جنگ از تلویزیون،
و برنام ـهی تلویوزیونــی خود ژرژ ،همه در جهت تأ کید بر تاثیر مفهوم
رســانه اســت .بر اســاس فیلم ،نظام سیاسی فرانســه از رسانه جهت
القای یک حقیقت کاذب اســتفاده کرده و ســعی در ایجاد گفتمانی
دروغیــن در اذهــان مــردم داشــته اســت .در ایــن راســتا میتــوان به
شــغل ژرژ اشــاره کــرد؛ او خــود بــه عنــوان یــک برنامه ســاز تلویزیونی
بخشــی از این نظام سیاســی اســت که در حین قربانی بودن ،قربانی
میکنــد .خشــونتی کــه در کل جامعــه نهادینه شــده ،در او به عنوان
یــک گفتمــان حقیقــی رســوب کــرده و او را بــه اشــاعهدهندهی ایــن
گفتمــان خشــونتآمیز تبدیل کرده اســت .در صحنــهای از فیلم ،ژرژ
را میبینیم که در حال تدوین یک برنامه ی تلویزیونی به همکارش
می گوید چه بحث هایی را کنار زده و چه بحث هایی را باقی بگذارد.
او در واقــع بــه یک گفتمان راه داده و گفتمان دیگر را حذف میکند.
برنام ـهی تلویزیونــی و ســبک زندگــی ژرژ بــا کتابخانهی بزرگــی که در
خانــه و محــل کارش اســت طنــز دردنا کــی را بــه نمایــش میگــذارد و
ایــن گفتهی فوکــو را اثبات میکند که ارتباط قــدرت و دانش چگونه
بــه ترویــج یــک گفتمــان کمــک کــرده و بــه آن حقانیــت میبخشــد.
قــدرت بــا ایجــاد محدودیــت  ،شــکل های ممکــن رفتاری دیگــری را
تولیــد میکنــد« .آن چه باعــث اثرگذار بــودن قدرت میشــود ،آنچه
ً
قــدرت را قابــل پذیــرش میکنــد ایــن واقعیت اســت که قــدرت صرفا
مانعــی در برابــر مــا نیســت کــه میگوید نه ،بلکــه از این حــد میگذرد
و پدیدههــا را تولیــد میکنــد ،لــذت ایجــاد میکند ،معرفــت به وجود
میآورد و گفتمان تولید میکند» (فوکو 119 ،1980،نقل در یورگنســن
و فیلیپس 36 ،1389 ،و .)37

از نظر ساختاری
 .۱استفاده معکوس از مفهوم کات (برش)
در ایــن فیلــم بــه میزان زیــادی از مفهوم برش یــا کات  ،که یکی
از مفاهیــم خشــونتآمیز در ســینما از جهــت اعمــال حــذف و قطــع
اســت ،اســتفاده شده و البته این اســتفاده ،برخالف سایر فیلمهای
خشــونتآمیز بــرای القــای خشــونت نیســت بلکــه بــه عنــوان ابزاری
در نقــد ایــن مفهــوم و بــرای توجه به وجــود فاصله و خشــونت میان
افــراد جامعــه اســت .اولین مــورد ،کاتها یــا بریدگیهــای مربوط به
خشــونت فیزیکی و در نتیجه جاریشــدن خون اســت؛ مانند بریده
ی و خودکشــی
شــدن ســر یــک خــروس با تبــر توســط مجیــد در کودک 
مجیــد بــا بریــدن رگ گردنــش در بزرگســالی .دومیــن مــورد ،کاتهــا
و قطعهایــی اســت کــه بین روابــط کارا کترها بــا یکدیگر وجــود دارد؛
جدایــی مجیــد در کودکــی از والدینــش ،وقتــی آنهــا را در حادثــهی
 17ا کتبــر  1961در پاریــس از دســت میدهــد و جدایــی اجبــاری او از
خانوادهی ژرژ ،ســپس ناپدید شــدن پیرو ،فرزنــد ژرژ و آن و بعد برده
شــدن مجیــد در بزرگســالی بــه همراه پســرش با دســتگیری از ســوی
پلیــس و بــه اتهــام بچهربایــی و دزدیدن پیرو .ســومین مــورد مربوط
به کاتها و خطوط تقســیمبندیکنندهای اســت که بین منطقهی
28
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حفاظتشــدهی زندگــی ژرژ و جهــان بیــرون ،بیــن پلیــس و فضــای
خصوصی ،بین گروههای قومی ،بین حال و گذشته و در نهایت بین
لحظه و تاریخ کشــیده شــده است و در نهایت قطع یا کات فیلمیک
اســت که واقعیت فیلم را به تصاویر منفصل تقســیم میکند .هر یک
به شــکل انتزاعی خشــن از محیط اطراف .کات نکتهی اصلی منظور
هانک��ه از واقعی��ت و خاطره یا یادب��ود اس��ت (Silverman, 2010, 57,
 .)58کات یــا بــرش را میتــوان از نظــر ســاختاری و فرمی نیــز در فیلم
هانکه به شکل استفاده از نماهای باز 29و طوالنی برای ایجاد فاصله
و دیالوگهای منفصل و تکهتکه که اغلب یک سویه باقی مانده و به
دیالــوگ نمیانجامــد ،همچنین در اســتفاده از فالشبک 30که طول
روایــت داســتانی فیلــم را بــه شــکل بخشهای بریــده و جدا شــده از
گذشتهی ژرژ به زمان حال انتقال میدهد ،مشاهده کرد.
 .۲استفاده معکوس از مفهوم نگاه خیره
اولیــن و بارزتریــن نشــانهی تصویــری فیلــم را میتــوان دوربیــن
پنهانی دانســت که توســط شخصی ناشــناس از ژرژ و خانواده اش،
فیلــم گرفتــه و بــرای آنهــا ارســال میکنــد .ایــن دوربیــن بــه نوعــی
دوربینهــای مــدار بســتهی کنونــی را بــه ذهــن متبــادر میکنــد و
همچنیــن مفهومــی از واژه ی سراســربین 31در نظریات فوکــو را به یاد
م ـیآورد؛ مفهومــی که به تحــت انقیــاد درآوردن جامعه اشــاره دارد،
بــه گون ـهای که افراد با وقوف به این نکته که زیر نظر هســتند ،تحت
انقیاد قرار گرفته و به صورتی خودکار موافق با آن چه ساختار قدرت از
آن ها می خواهد رفتار میکنند .اشــارهی هانکه به وجود این رویهها
در جامعــه و تولیــد خشــونت و پدیدههای طرد ،حذف ،نژادپرســتی
و عــدم برقــررای ارتبــاط توســط آنهاســت .ایــن مفهــوم همچنیــن
قابــل قیــاس با مفهوم نــگاه خیــره 32در سینماســت .مفهومی که در
گفتمان خشــونت علیه
فیلمهــای دیگــر خود یکــی از ابزارهای تولید
ِ
زنــان و رواج یــک گفتمــان غالــب مردانــه اســت .امــا در ایــن فیلم به
ـود فرایند زیرنظــر گرفتن و اعمال خشــونت بدل
ابــزاری بــرای نقد خـ ِ

تصویر  -5دوربین مخفیای که خانهی ژرژ و آن را زیر نظر دارد.
مأخذ( :عکس نمایی از فیلم پنهان)

از آنچــه گفته شــد چنیــن برمیآید کــه فیلم پنهــان به حوزهی
فیلمهایــی کــه در نقــد فراینــد نفــی ،حــذف ،انــکار و در نتیجــه

شده و روند تعقل و هوشیارسازی را دنبال میکند .چنانچه خواب
آرام فراموشــی ژرژ را پریشــان میســازد و به همراه نقاشیهایی که به
شــکلی ســاده ،کودکــی را نشــان میدهد کــه از دهانش خــون جاری
اســت ،ژرژ را به یاد مجید و خشــونتی که در حق او روا داشــته اســت
میاندازد.
34
33
در بسیاری از فیلم های "سینما تماشا " مانند پنجره ی عقبی
( )1954از هیچکا ک 35و نگاه دزدکی )1960( 36از مایکل پاول 37با این
دوگانگی سمبل "چشم" بازی شده است ،چشمی که هم می بیند و
هم چشم پوشــی می کند .این سمبل در این فیلم نشان از باز کردن
چشـ�م و باز کردن لنز دوربین به دیدگاه های تازه دارد (�Ezra & Sil
.)lars, 2007, 219
در ایــن فیلــم از ایــن تکنیــک بــه مثابــهی یک چشــم بــرای جدا
ســاختن ژرژ از شیء شــدگی در برابــر گفتمانــی کــه او را در خــود ذوب
کرده است ،استفاده میشود.
 .۳کند کردن ویژ گی آپاراتوس سینمایی
هانکــه برای خنثیکــردن اثرات خشــونتبار آپاراتوس ســینمایی
و اســتفاده از آن در جهــت نقــد خشــونت ،از تکنیکهایــی کــه در
ایجــاد فاصلهگــذاری میــان بیننده و فیلم مؤثر هســتند و به نوعی به
خنثیکردن ویژگیهای خشــونتبار ســینمایی آنها کمک میکند،
استفاده کرده است .استفادهی زیاد هانکه از نمای باز یا النگشات
در نماهای مختلف فیلم ،به ایجاد این فاصله و درگیر نشدن بیننده
با شــخصیتها و دعوت بیشــتر بــه تعقلورزی از جانــب آنها کمک
میکنــد .نمــای بلند شــروع فیلم که خانــهی ژرژ و خیابان جلوی آن
را از نمای نقطه نظر شــخصی ناشــناس و از دوربین او نشان میدهد
از همــان ابتــدا مــا را از غــرق شــدن در روایــت فیلــم ،سرســپردن بــه
آن و بــاورش بــاز مــیدارد زیــرا خیلــی زود با خــشدار شــدن تصویر و
شــنیدن صــدای مکالمــهی ژرژ و آن ،مــا را متوجــه این نکتــه که "در
حــال تماشــای یک فیلم هســتیم" میکنــد .بنابراین فیلــم از همین
ابتــدا خاصیت آپاراتوســی خــود را به چالش میگیــرد و از ایجاد توهم
واقعیــت در بیننــده میپرهیــزد .در تمامــی طول فیلــم وجود چنین
نماهایــی بــا فیلمبرداری از یــک نقطهی ثابت ،مــا را از موقعیت یک
بیننــدهی منفعــل بــه موقعیــت یــک بیننــدهی آ گاه میرســاند ،تا از
مســحور مانــدن در روایــت فیلــم بپرهیزیــم .اوج ایــن فاصلهگــذاری
میان تماشــا گر و روایت فیلم ،زمانی اتفاق میافتد که مجید به طرز
غیــر قابــل باور و دردنا کی در یکــی از همان نماهای ثابت دوربین رگ
گردنــش را بــا چاقــو میزنــد .پنهــان بــه جای آنکــه ببینــده را در یک
فراینــد نامحســوس به قبول ایدئولوژی حا کم و خشــونت مســتتر در
آن بکشــاند او را از ایــن دام آ گاه کــرده و از حالت انقیاد و شئ شــدگی
بیرون میآورد.

خشــونت ســاخته شــدهاند ،متعلــق اســت .ایــن فیلــم تمامــی
مفاهیمی که در آن یک گفتمان طی فرایند حذف ،طرد ،فراموشی
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و انــکار از میــان م ـیرود را در فــرم و محتــوا بــه نمایــش میگــذارد.
گفتمــان حذفشــدهی اقلیتهــا و فراموشــی حضــور دیگــری از
مســئلههای مهــم ایــن فیلــم اســت .خشــونت نامحسوســی کــه از
طــرف ســاختارهای قــدرت نهادینــه شــده و جامعــه نیز خــود آن را
تولیــد میکنــد به عنوان وحشــتنا کترین ابعاد ایــن فاجعه نمایش
داده میشــود .اســتفاده از تکنیکهــای ســینمایی نمــای بــاز،
فــاش بک ،نمــای بلند ،مخدوش کردن ویژگی آپاراتوســی ســینما
و اســتفاده از مفهــوم کات در فــرم و محتــوا در جهــت ایجــاد فاصله
میــان بیننده و فیلم و خنثی کردن اثرات خشــونتبار ســینما قابل
توجه اســت .همچنین اســتفاده از دوربینی که به مثابه یک چشم
دیگــر ناظــر تمامــی وقایع و حــوادث اســت ،قابل توجه اســت .این
دوربیــن از ی ـک ســو مفهــوم سراســربین در نظریــات فوکو و از ســوی
دیگــر دوربینهــای مداربســتهی امــروزی و کنتر لهــای مختلــف
دنیــای مجــازی (کــه بیارتبــاط به بحث فوکــو نیز نیســتند) را یادآور
میشــود و در ایجــاد فراینــد تعق ـلورزی بــه جــای همذاتپنــداری
مؤثــر اســت .این تکنیکهــا به توضیــح مفهوم خشــونتی که امروزه
به یک گفتمان مســلط در بطن جوامع مدرن تبدیل شــده اســت،

کمــک میکنــد .آنچه به عنــوان فرضیهی مقاله به اثبات میرســد
این نکته اســت که فیلم پنهان با اســتفادهی حداقلی از تکنیکها
و مفاهیم خشــونتآمیز ســینمایی توانســته اســت ،بیشــترین پیام
را در نقــد مفهــوم خشــونت منتقــل کنــد و همچنــان فیلمی خشــن
محســوب نشــود .فیلــم نشــان میدهــد کــه پرداختــن بــه موضــوع
ً
خشــونت در یک فیلم الزاما میزان خشــونت موجود در آن را تعیین
نمیکنــد چه بســا فیلمهایــی در ژانرهای ملــودارم ،کمدی و ...که
به شــدت از تمام تکنیکهای خشــونتآمیز ســینمایی برای القای
گفتمــان خاص خود اســتفاده کرده اما خاصیت آپاراتوســی ســینما
مانع از فهم میزان بهکارگیری خشونت در آن و اثرگذاری آن بر روان
مخاطب شده است .پنهان فیلمی است که در ساختار و محتوا به
نقــد خشــونت میپردازد .این فیلــم گرچه موضوع اصلــی خود را بر
پای ـهی خشــونت قــرار داده و صحنههایی از خشــونتهای فیزیکی
و خشــونت سیســتمی در آن بــه چشــم میخــورد ،امــا از تمامــی
تکنیکهــای ســینمایی در جهت طرد مفهوم خشــونت ســینمایی
اســتفاده کرده و همزمان توانســته است به ابعاد وحشتنا ک شیوع
خشونت اشاره کند.
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T

he present study focuses on the characteristic
of “violence” in Haneke’s Hidden based on Foucauldian discourse analysis. This concept is based
on a set of core societal values and conventions, in a
certain era, that prevail through omissions and exclusions exerted by the power structures that constantly
constrain the discourses. Foucault’s theories of power refer to a transformation of power during the 19th
century in which power was transformed from physical violence and exertion onto a body into a psychological manipulation or power from within the body:
violence that drives the individual to act willingly and
voluntarily. This sense of power and violence can
be traced in the cinema. According to the Foucauldian view of power tools, cinematography drastically
imposes dominant discourses and subjugates the
minds; cinema foists dramatized illusions as dominant meanings through the tricks such as montage,
close-ups, assembly, and gaze, and apparatus characteristics of the cinema. The authors examine using
a descriptive-analytical method and relying on library
resources if Haneke’s Hidden is heavy on violence as
the movie revolves around the problem of violence;
and also, to what degree the minimal use of violencebearing cinematographic techniques mitigates the intensity of violence reflected in Haneke’s Hidden. Foucault’s ideas of discourse, the association between
science and power, and concepts of ideology and
truth are revisited; the authors discuss the subjectivity of violence and the structural violence in cinema.
Whether a picture is classified as violent in the cinema depends on the audience’s perception and their
notion of violence. The term “violent” is sometimes
used to describe a variety of violent films as well
as particular animated comedy programs for kids.
The components of the concept of virtual violence,

including cinematic behavior and stylistic domains,
are defined. Subsequently, the concept of cinematic
apparatus, namely the presentation of imaginary pictures as real, force the viewer to accept the delusion
through the process of “sewing.” In addition, apparatus properties of cinematography and its aggressive
nature, and how the assembly technique imposes
films delusions on viewers are met later. Hidden is
analyzed with the emphasis on the Paris massacre
of pro-National Liberation Front Algerian demonstrators on October 17, 1961, French atrocities in occupied Algeria and normalization and internalization of
segregation and racism discourses in then-French
society. The movie involves the concept of “fear of
others,” the promotion of alienation, isolation, and a
lack of dialogue, which are effective in inciting violence and are highlighted by the use of the concept
of cut or transition. The message of Haneke’s Hidden
is explained through xenophobia where authors also
suggest that Haneke uses long shots, flashbacks
and transition techniques, and abstracts the apparatus state of cinema, in both content and form, to
keep the distance between viewers and the movie,
and further alleviate aggressive implications of cinema. The authors conclude that Hidden perversely
approaches the violence and criticizes the violence
without incorporating concepts of the aggressive essence; the movie, therefore, is not deemed violent
despite several graphic scenes. Haneke’s Hidden
eloquently tells the horrific inside story of violence
and discourse, marginalization and exclusion with
minimal demonstration of structural violence.
Keywords
Cinematic Structure, Foucault Discourse, Concept
of Violence, Hidden Movie.
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