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 1تاریخ واقعی یفیلم تاریخی به مثابه                                  

 2. رُزنستونرابرت آ

 ترجمه: صادق عالماتی

]اکثر[ مورخان حرفه ای را آشفته و به  ،بیایید با واقعیت ها روبرو شویم و آن را بپذیریم: فیلم های تاریخی

، فیلم ها گفتمورخان خواهند  ن جهت،م.بداهمه ما پاسخ های واضح را می دانی زحمت می اندازد.چرا؟

پیش ،3داستان پردازیبا ، را ، وقایع، و نهضت هاافراد مهم د.آنها گذشته را تحریف می کنن د.نادرست هستن

 .تاریخ را جعل می کنند .پیش می برند 5، و خیال پردازی4یپا افتاده ساز

قدری می توان ه ای است، که پاسخ های ناگفت، های آشکار این پاسخ 6مضمون ضمنیهمان طور که 

مالک گذشته  7تحصیل کردگانفیلم نشان می دهد که ت.شنید: فیلم از کنترل مورخان خارج اسمتفاوت 

نمی تواند با آن رقابت  ،عام پسند، حداقل سخن مکتوبمی کند که  خلق ارتاریخی  دنیایفیلم یک د.نیستن

بنوعی که در آن  است که به طور فزاینده ای ) 8ینپسا تحصیل کردگا ی از دنیایسرآسیمگ کند. فیلم نماد

 خواند(. خواهندمردم می توانند بخوانند، اما ن

حوزه های ، وقتی صحبت از کنم: چه تعداد از مورخان حرفه ایاضافه  ای را دبانهپرسش نا موبگذارید یک 

به عنوان  ؟ می کنند آگاهی الزم را کسباز فیلم  گذشتهدرباره ، ی آنها می شودتخصصی خارج از حوزه 

                                                           
1 - The Historical Film as Real History 

2 - ROBERT  A. ROSENSTONE 

3 - fictionalize 

4 - trivialize 

5 - romanticize 

6 - extsubt 

7 - academics 

8 - postliterate 
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[ 1989] 1افتخارفیلم یا چند اروپایی  را عمدتاً می شناسند؟ -رهبر بزرگ هند -گاندی ،، چند آمریکاییمثال

فیلم بازگشت مارتین  ها یا چه تعداد از آسیایی ؟[ 1938] 2بر باد رفتهفیلم ، یا را در جنگ داخلی آمریکا

 ؟درا می شناسنفرانسه [ پیشا مدرن 1982]3گوئر

 "ام"ن از ظور م: این فیلم تاریخی سالهاست که تأثیر خود را بر ما گذاشته است )و منآن است که حرف من

این  ،ین امرامنظور من از  م.یبگیر، و زمان آن است که ما آن را جدی جدی ترین مورخان حرفه ای است(

 زهی امروبرا ذشتهگدر معنای  کاو وند ک راه طریقی که ، بهرا در شرایط خودش ببینیماست که ما باید فیلم 

 .این مقاله حاکم باشد مابقیاست که باید در  کردییحداقل این روما باشد. 

، حداقل که )برخی( مورخان در سالهای اخیرتنفر )یا ترس( از رسانه های تصویری مانع از این نمی شود 

گرچه تعیین ، درس هجوم آورده استالس ند. فیلم به کفزاینده ای با فیلم درگیر ، به طوردر ایاالت متحده

این مسئله به دلیل " کاهلی" معلمان مشکلی شده است، پسا معلومات4 محصالن، یا فهم این که فیلم می 

تواند کاری انجام دهد که سخن مکتوب نمی تواند انجام دهد. حداقل صدها مورخ به طور اقماری5 درگیر 

پروسه فیلم سازی شده اند: برخی به مثابه ی مشاور در پروژه های سینمایی6، نمایشی7 و مستند8، با حمایت 

اما  را ایجاد کنند مشاوران]/ پنل[ سازان هیئت  مالی بنیاد ملی علوم انسانی )که مستلزم این است که فیلم

 در مستنداتبحث دیگران به عنوان سران  (؛باشد هدای گرفته ش مشاورهبالفعل که  شود هیچ پیش بینی نمی

 ،میکدآکامعمول کنفرانس های مهم  ه فیلم های تاریخی به بخش. جلسات مربوط بندمدآ گرد هم یخیتار

 هم چنان درخور مجامع ساالنه9 گروه های حرفه ای مانند نهاد مورخان آمریکایی و انجمن تاریخی آمریکا 

                                                           
1 - Glory 

2 - Gone with the Wind 

3 - The Return of Martin Guerre 

4 - postliteracy 

5 - peripherally 

6 - film 

7 - dramatic 

8 - documentary 

9 - annual conventions 
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  ژورنال های پیشرو آکادمیک هستند:ویژگی های منظم  ینکده است. مرور فیلم ها ابو

American Historical Review, Journal of American History, Radical History 

Review, Middle Eastern Studies Association Bulletin, Latin American Research 
1.Review 

نشده  "فهم تاریخی"تا "تاریخی"همه این فعالیت ها منجر به إجماعی در باب چگونگی ارزیابی مقاله فیلم 

را  3یبصردیداری/اریخ ت 2هنوز کسی فکر سیستماتیکی نکرده است درباره ی آنچه که هیدن وایتت. اس

قلمداد کرده « بازنمایی تاریخ و اندیشه ما درباره آن در انگاره های تصویری و گفتمان فیلمی » -به عبارتی 

 . 4تاس

 ین،جود ارداخته شده است. با ودر مقاالت، کتاب ها و بررسی ها، فیلم تاریخی به صورت تکه تکه پ

 .ی، صریح و تلویحی غالب است دو رویکرد عمدهد که وفته شگمنصفانه است 

های اجتماعی و سیاسی دوره ای را دل مشغولی تصویر سازی متحرک است تا بازتاب  ،رویکرد صریح

که  کا / فیلم آمریکایی،ن تاریخ آمریگلچی را می توان در نمونه آن نشان دهد به گونه ای که مهیا شده است.

)توطئه و  2بدنجسم/گان ایندربهجوم ( ، 1)مشکالت کارگران یقه آبی 5راکیرا در آثاری مانند  "تاریخ "

                                                           
گسترده ترین جلسه ی بحث و گفتگو در  م بپردازد.کتاب واحدی نیست که به طور رضایت بخشی به موضوع تاریخ و فیل - 1

American Historical  Review, Vol. 93 (December 1988): 1173-1227 واقع شده است، که شامل مقاالت

 زیر است:

Robert A. Rosenstone, «History in Images/History in Words: Reflections on  the  Possibility 

of  Really  Putting  History  onto  Film»;  David  Herlihy,  «Am  I  a  Camera?  Other 

Reflections  on  Film  and  History»;  Hayden  White,  «Historiography  and  Historiophoty»;  

John  E. O'Connor, «History in Images/Images in History: Reflections on the Importance of 

Film and Television Study for an Understanding of the Past» ; Robert Brent Toplin, « The 

Filmmaker as Historian.» 

2 - Hayden White 

3 - ytohopiortsih 

4 -  .1193WHITE, H. «Historiography and Historiophoty ,» op. cit., p.  

5 - Rocky 
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آرمان های پایایی ) 6با چرخش پاطبل ها ، و 5(جنگ سرد)! 4زاپاتازنده باد ، 3همنوائی در دهه پنجاه(

 . 8یافت  7ی(آمریکای

اً می ه واقعکهمانطور د. واقع شو "تاریخی به لحاظ "هر فیلمی می تواند  این استراتژی اصرار دارد که

د.و نکنمی  ، فراهمدبرای فیلمی که می خواهد درباره مسائل تاریخی صحبت کن یخاص نیز نقشاما د.توان

ار آث ورد: چرا باآمی پیش را بحث که این د. و آن فیلم دیگری متمایز نمی کنر نوع چنین فیلمی را از هنیز 

دل ازتاب بمثابه ی به  ندآنها می توانهم چنین  نمی کنیم؟عمل مکتوب تاریخ خودمان به همان شیوه 

تا  نداش دیده آموزما مورخان  ،، با این حالد، تحلیل شوندوره ای که در آن نوشته شده اند هایمشغولی 

د. نا اخذ کنر یب چیز دیگربازتابراحتی آن چنان که و نه  سطحی /یظاهرارزش  خود را در که مطالباین 

 بکار بندیم. با فیلم های تاریخی همان را وقت آن رسیده که ما 

نمایش منتقل شده است، ی  رویکرد تلویحی اساساً فیلم سینمایی را به مثابه ی کتابی می داند که به صفحه

 که برای تاریخ مکتوب ی، شواهد و منطقاثبات پذیری، استداللدر برابر همان نوع داوری ها درباره داده ها،

 ی تاریخ مکتوب تنها راهکاربست فعل، آن که در اینجا دو فرض مسئله ساز دخیل است: اولم. یمی بر بکار

اگر اولین  ت.اس« واقعیت»، تاریخ مکتوب آینه که دوم این ،و ت؛ممکن درک رابطه گذشته و حال اس

یم که تاریخ سته اکنون همه ما دانتا  طمئناًم ت.قابل بحث نیس]آن[ ، مورد دوم فرضیات قابل بحث باشد

                                                                                                                                                                                     
1 - collar workers-blue- رانی که به انجام کارهای یدی)مانند معدن کاری، تخیله فاضالب،و...( مشغولند.کارگ 

2 - Invasion of the Body Snatchers 

3 - conspiracy and conformity in the fifties 

4 - Viva Zapata 

5 - the Cold War 

6 - Drums along the Mohawk 

7 - persistence of American ideals 

8 - ONNOR, J. E.; JACKSON, M. A (eds.) American History/American Film:  Interpreting  O' C

the Hollywood Image (New York, 1979). 
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 بایا بکار می افتدند داده با هم از ، یعنی مقدار زیادی است 1ساختار/هرگز آینه نیست بلکه یک ساخت

د ونشواضح و روشن ست که ممکن نیبنا می شوند ری ها یا تئوری های بزرگتدیدگاه برخی از پروژه ها یا 

  ه است.دعُرف شتاریخ ]در[ که  ده باشدروش خاصی تعبیه شصورت به مگر 

بسختی خبر ، آشناستکه با بحث های جاری در نقد برای کسی  2رادو مسئله طور منسجم مفهوم تاریخ به 

 حتی ، نقاط قوت و ضعف وباب ناکامی ها و کامیابی هادر گفتگو است.  تاکیدمستلزم ساز است، اما 

فیلم در تاریخ را  به گونه ای کهتر عقب   به صحنه ای دوازگشت با ب که ، الزم استمکانات تاریخ در فیلما

ب جدیدی ل. زمان آن فرا رسیده است که قاببینیم بوکسرینگ در حریف دو مانند  همواره ای صفحهبر و 

که هر دو نوع تاریخ در آن واقع شده و باشد گسترده تری شامل قلمرو گذشته و حال  ی کهبل، قاخلق شود

که آیا فیلم تاریخی  ه باشددبحث نمی تواند بدین رویه فهم شداشته باشند.  ای آن اشارههر دو به نیز 

تاریخ مکتوب مطرح می کند؟ بلکه که ن چنا ند همشااستدالل می کبه واقعیت هایی را منتقل می کند یا 

سازد؟ را می می سازد و چگونه آن جهان را هر فیلم تاریخی  چه نوع جهانمناسب این است: بحث های 

برای آن ساخت و ساز قضاوت کنیم؟ آن ساخت تاریخی چگونه و چه معنایی چگونه می توانیم در باره ی 

بپرسیم: ارتباط دنیای  ی را، ممکن است بخواهیم چهارمپرسشدارد؟ پس از پاسخ دادن به این سه ما 

 است؟تاریخی روی صفحه نمایش با تاریخ مکتوب چگونه 

 انواع فیلم تاریخی

روش های نوع اصطالح  این تاریخی به صورت مجزا صحبت کنیم زیرا "فیلم"می توانیم در مورد ما ن 

مقوالت تاریخ مکتوب نیز در زیر مجموعه )د.پوشش می ده نمایش بر روی صفحهرا گذشته ی ارائه 

 -تقسیم کرد فیلم به چند دسته در می توان تاریخ را  ی مانند روایتی، تحلیلی، کمّی، قرار می گیرد(. مختلف

، تاریخ به 4به مثابه ی نمایش، تاریخ قهرمانتاریخ بدون  ، 3مثابه ی ضد درام، تاریخ به درام مثابه یتاریخ به 

                                                           
1 - construction 

2 - constituted and problematic 

3 - antidrama 

4 - spectacle 
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 ،متوقف می شود 1های معقولکرانه اما در  -مدرن  ، تاریخ پسامثابه ی مقاله، تاریخ شخصی، تاریخ شفاهی

سند و مثابه ی ، تاریخ به مثابه ی درام یم می کند: تاریخ به گسترده تقس همقولاین مقاله همه اینها را به سه 

، قدیمی ترین دراممثابه ی تاریخ به  متمرکز برمی آید  که بعداً بیشتر آنچه ش.آزمایتجربه/ مثابه یتاریخ به 

 ، تاریخ به مثابه ی درام احتماالً چیزی«فیلم تاریخی»؛اگر بگویید و رایج ترین شکل فیلم تاریخی می شود

، چنین فیلم هایی تولید داستان پردازی فیلم های سینمایی از زمان شروع است که به ذهن خطور می کند.

در ایاالت متحده،  - نظم در سراسر جهان تولید شده استبه طور م "تاریخی" ]فیلم[در واقع ،د. شده ان

برخی از محبوب ترین د. ی شوفیلم ساخته میی که هرجاو یا[ ]–، هند فرانسه، ایتالیا، ژاپن، چین، روسیه

در میان آنها کرده اند.دراماتیک که در گذشته تنظیم شده را  تاریخ یا حداقل درام هایی ،فیلم های سینمایی

زندگی خصوصی هنری ، 2کلئوپاترا، بر باد رفته - مانند تاریخیهای نوعی از آثاری است که به فیلم 

گسترده  مقولهدرام می تواند به دو مثابه ی که تاریخ به گفته شده است ، وجهه ی بدی داده است. 3مهشت

، 4آخرین امپراطور) ]مانند[ جنبش هایی /یدادها ورتقسیم شود: فیلم های مبتنی بر اشخاص مستند یا 

اصلی و شخصیت های آنها خیالی است، اما زمینه ی و آنهایی که داستان (  6جی اف کی]فیلم[ ،5گاندی

روپوش  ،8مولی مگوئر، 7های خطرناک رابطر است )به داستان و مفهوم اثنسبت  ذاتی تاریخی آنها

 .1(9هسیا

                                                           
1 - reasonable boundaries 

2 -Cleopatra  

3 - Life of Henry VIIIThe Private    

4 - The Last Emperor 

5 - Gandhi 

6 -  FK J ، پردازدفیلمی مهیج که به موضوع ترور جان اف کندی، رئیس جمهور آمریکا می. 

7 - Dangerous Liaisons 

8 - The Molly Maguires 

9 - Black Robe 
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جزیه و تحلیل خواهد در این مقاله تکه بعداً ،افتخار، فیلم اخیر .به سرعت از بین می رود اتاما این تمایز

 وعهمجم شخصیت های داستانی در کنار شخصیت های تاریخی دررا از جایگاه ، استراتژی رایج تری شد

 .دمی گردپیگیری متناوب مستند و کامالً ابداعی 

ت.شاید اولین فیلم از این دست، جدیدتری نسبت به تاریخ به عنوان درام اسفرم ، ریخ به عنوان سندتا

، این مستند تاریخی در ایاالت متحدهبود.   (1924) 3رومانوفخاندان سقوط ، 2استر شوب فیلم گردآوری

 یگذشته نگر با، سپس رشد کرد 4(وآهن که دشت ها را شکستگا)30دهه  معضل اجتماعی اتاز مستند

با ، و حتی جان تازه ای بخود گرفت 5(پیروزی در دریا) ]با فیلم[ جنگ جهانی دوم زاپس  پرستانه میهن 

در دو دهه گذشته به فیلم های  6، که توسط سازمان ملی اوقاف علوم انسانیتشدید شدبیشتر پول رایج 

بازگو می کند ، راوی )و / یا شاهدان یا کارشناسان تاریخی( آن در رایج ترین شکل. شد رکزمتاریخی ت

، اغلب از فیلم های می بینیمفیلم های قدیمی تر  بارا  7فیلم سایت های تاریخی جدید اینترکاتما که آنگاه 

 ت. سا و مجله هابریده های روزنامه ه، ، نقاشی ها، گرافیک ها9تصاویر، مصنوعات، همراه با 8خبری

 می رسدظر ن به یرازبه تاریخ به عنوان سند اعتماد دارند درام مورخان حرفه ای بیش از تاریخ به عنوان 

                                                                                                                                                                                     
1 - NATALIE ZEMON DAVIS ،" :صحت و اعتبار، فیلم و چالشهرگونه شباهت به افراد زنده یا مرده"  leaY

Review, No.76 (September 1987): 457-82 

2 - Ester Shub 

3 - )1924( The Fall  of the Romanovs 

4 - The Plow That Broke the Plains 

5 - Victory at Sea 

6 - the National Endowment for the Humanities 

7 - intercut - ن با هم روی می دهند و می خواهید این مهم را به خواننده منتقل کنید، از اینترکات وقتی دو صحنه همزما

 .بپرید و بالعکس B به صحنه A استفاده می کنید . معموال برای اینکار مجبورید مدام از صحنه

8 - newsreels 

9 - artifacts 
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 سازی و هم نوعی استدالل "واقعیت ها"هم ارائه  -ستتاریخ مکتوب نزدیکتر کاربست روح و که به  

ه عنوان یا بو ( 3مجسمه آزادی،2نگهوی ال،  1جنبندگان)فیلم[  ]، چه به عنوان ویژگیسنتی تاریخی

اما یک مشکل می رسد. این چنین به نظر  (5به جایزه ها چشم، 4)جنگ داخلی ]سریالی[یک مجموعه

آن  "تاریخی"بارزترین مطالب  نهادینه شده که آن یدقیقاً در نویدبخش اتمستند آن است که اساسی

احساساتی از پیش بسته بندی شده اشباع  های خبری با قدیمی و همه آن فیلمتصاویر است. همه آن 

گذشته می دیدند و احساس می ادعا این است که ما می توانیم آنچه را که مردم  ،6شده اند: نوستالژی

می توانیم احساس  همواره )و احتماالً احساس کنیم(. اما به سختی چنین است. زیرا ماکردند را دریابیم 

و اتومبیل آنها که لباس  توانند ببینند: این و روزنامه های خبری نمی تصاویرکه افراد در  و دریابیم کنیم

، دنیای امروزین استو دیگر ساختمان های  8آنها فاقد آسمان خراش ها 7دورنمای، از مد افتاده است

 .است ]/در گذشته[( و رفتهتسخیرشدگی آنها سیاه و سفید )و

، اعم از دراماتیک و مستند و گاه واع فرم های فیلماست برای اناصطالحی ناجور تجربه تاریخ به عنوان 

و مستقل در ایاالت  9پیشتازسازان  در اینجا آثاری است که توسط فیلممنجمله  ت.ترکیبی از این دو اس

ت.برخی از این فیلم در کشورهای کمونیست سابق و جهان سوم ساخته شده اسکه ن اچن متحده و اروپا هم
                                                           

1 - The Wobblies 

2 - Huey Long –  می باشد. ]مترجم[ت ایاالت متحده آمریکا سناتور سابق عضو حزب دموکراگویا 

3 - Statue of Liberty 

4 - The Civil War 

5 - Eyes on the Prize -  در  20قسمتی درباره جنبش حقوق مدنی قرن  14یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی و مستندی

 .ایاالت متحده است

6 - nostalgia 

7 - landscape 

8 - skyscrapers 

9 - rdega-avant 
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روبرتو  و، 2پوتمکین نبردو  1نیزنشتایاسرگئی  اکتبراز جمله ساخته های: )بوب شده اندو حتی محها خیلی مشهور ، 

اوسمان سمبن از  سدوم لفی)دبرخی به شهرت محلی یا منطقه ای دست یافته ان (. 3مظهور لوئی چهاردهروسلینی با 

بر روشنفکرانه و سینمایی  آیینیهای  دیگران فیلماز  (.5برزیلی جیه گسکارلوس از  کویلومبوفیلم   ،4سنگالی

از الکساندر  میهن پرست)مخاطباناز دیدِ ، که بیشتر توسط تئوری پردازان نوشته شده است تا استمانده جای 

جیل  دور از لهستان ،9الکس کاکساز  واکر،  8Surname Viet Given Name Nam 7ها- ترینه تی مینهاز ، 6کلوگه

  (.10گادمیلو

در تقابل با جریان اصلی فیلم آنها ( این است که همه 11مایشاز عدم ن ی)جداوجه مشترک این فیلم ها 

پرده نمایش.  ربجهانی  هالیوود بلکه به روش ساخت 12اصلی موضوعدر تنها نه  د.هالیوود ساخته می شون

به پرده نمایش همه از دیدن  د.ندر نزاع هستهمه در یک یا چند روش با کدهای نمایش فیلم استاندارد 

 .امتناع می ورزند "رئالیستی"شفاف به دنیای  "پنجره"ان یک عنو

 ا مییخواهند  که افراد کمی میآثاری چرا  ممکن است بپرسید چرا درباره چنین فیلم هایی بحث می کنید؟

                                                           
1 - Sergei Eisenstein'sOktober 

2 -  Battleship   -  Potemkin    

3 - Roberto Rossellini's The Rise of Louis XIV 

4 - Ceddo by Senegal's Ousmane Sembene 

5 - Quilombo by Brazil's Carlos Diegues 

6 - Alexander Kluge's Die Patriotin 

7 - ha-Trinh T. Minh 

 ] مترجم[.نام با مسمایویت  اصالت :ویا مفهوم چنین به نظر می رسدگ - 8

9 - Alex Cox's Walker 

10 - Jill Godmilow's Far from Poland 

11 - lack of exposure 

12 - subject matter 
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 د، چنین آثاری امکان آنچه را می توانش، همانطور که در جای دیگر بحث زیرا توانند ببینند وقت بگذاریم؟ 

 - ازتفاوت خیلی ماما  - اتموازبه ، فیلم تاریخی که را فراهم می کند، نامید "جدی"تاریخی یک فیلم 

ردم ، همانطور که فیلم استاندارد هالیوود به موازات شکل های ماست علمیتاریخ مکتوب یا  "جدی" تاریخ

، در بهترین حالت. است و نظایر آن ،"1سخنان بیهوده"مکتوب، تاریخ از نوع تاریخ انه تر دپسندتر، غیر منتق

 !را می دهد ستما آنچه از کلمه تاریخ منظور نظرنظر  نوید تجدید ،تجربهتاریخ به عنوان 

  تاریخی را می سازندای یدنمهم چگونه فیلم های 

آن نا تفکیکی است که بندرت به چگونگی  2مأنوس می سازد آنقدر را دنیایی که فیلم استاندارد یا اصلی

با به تفکری کند که واقعیت دارد. د ما را وادار می خواه فیلمت. اس ای نکتههم بته این الم.فکر می کنی

، پذیر و نه به نوعی طبیعی استاجتناب نافیلم برای و نه می بینیم  ده نمایشرما بر پواقعیتی که این، وجود 

ت. حتی اگر ته شده اسساخ ،شده گرفتهسطح دنیای تصاویر  تکه و پاره هایاست که از خالقانه بلکه دیدی 

به ]باز[ ، آورده استفراهم  فیلم/که سینما مآن تجربه ایدر دخیل که ی طور، باین را هم پیشتر می دانستیم

  م.یراحتی آن را به فراموشی می سپار

ای نمایشی خاصی به هم کدهتکه و پاره ها در راستای که این است  این واقعیتبا کمترین صراحت 

از انواع ناشی رئالیسم  –خوانده می شود  "رئالیسم سینمایی"آنچه خلق پیشبرد ه برای فیلم کسنن  ،وصلند

که بصورت یکپارچه با هم ویرایش می  3سکانس هایی ع خاصیی است در نوها مقدار فیلمخاصی از 

 رهز بیش ا) ید که چیزاست تا به بیننده این احساس را بدهید مورد تأک 4صوتی کتِرَیک  با شوند و

، کنیم راحتی احساس که همه ما بتوانیم در خانهبنوعی پرده نمایش روی نیای دخلق  برای ]است[(یچیز

 قرار می گیرد. آویز دست

 )که ادبیات وسیعی از خود دارند( تأکید بر داستان اساسی است که زیربنای فیلم کدهای فیلم به دلیل اشاره،

                                                           
1 - buffs 

2 - familiar 

3 - cesneuqes 

4 - ackrt dunos 
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 دنیای ه یکمستقیماً برده نمایش پروزنه ی به نوعی از که ما می توانیم  یمفهوم -استاندارد تاریخی است 

ند : عنصر مستتوب استمهم تاریخ مکعُرف به موازات یک « داستان»این .نگاه کنیمحال یا گذشته  "واقعی"

، به ویژه وب تاریخاثر مکت د.و تحلیل می کن آن جهانی را دارد که خلق "واقعیت"، که اصرار بر یا تجربی آن

نانی با سخ ذشته، اما حضور ما در گاست تا ما را وارد دنیای گذشته کندتالش نیز در ، مهم]های[ روایت 

 د. نمی رس به نظر بی واسطه، بر پرده نمایشما در گذشته خلق شده ی هرگز حضور که بدانسان شده  خلق

دریچه ای مثابه ی به پرده نمایش  تصورِ، با این ند، در أشکال استاندارد خودندتسمدرام و تاریخ سان تاریخ ب

در مناطق  1لزوماتاز میزه ای مآبا  - اتدرست است که این مستندد.وند می خورپییکی رئالیستبه دنیای 

 -ند گویمی سخن که در حال حاضر  فتگوی خودگان و سر گذشتهزمان انگاره های ، با مختلف زمانی

هم با یکدیگر و هم با تاریخ به عنوان  ،دنیا ها ینااما هستند. )یا بیشتر( دنیا ای به دو در تمهید پنجره اغلب 

این بدان د.، معلول و پیامد مشترک دارن، علت2ات، گاهشماریندتسماز همگون و مفاهیم  ، ساختاردرام

شش نکته  است مکنم]و[ ، کندمی خود را ایجاد جهان  ،اصلیفیلم در مورد چگونگی گفتگو معناست که 

 آورد. می را فراهم لم دراماتیک و مستند فیطور یکسان د که به شوعنوان 

پیام  شما را بهداستانی که  د.می کنخر بازگو آاول تا به  قصه از، گزارشمثابه ی تاریخ را به  ،فیلم اصلی-1

که همواره سیع تری از تاریخ قصه ای که در نمای وسپارد. می  3خشو )معموالً( احساس تعالی باخالقی 

 .بوده باشدمارکسیست )شکل دیگری از پیشرفت(و لو ، است جاسازی شدهپیشرو می باشد 

 5، هولوکاست4اصلی اش برده داری، موضوع چه فیلم تاریخی ، مهم نیست کهیان شودصریح بد اگر بخواه

است که  واره آن چیزهاییتقریباً هم]و[ ارائه شده صفحه نمایش  هایی که بر  پیام]و یا[ ، 6یا خمرهای سرخ

                                                           
1 - materials 

2 - chronology 

3 - uplift feeling of 

4 - slavery 

5 - the Holocaust 

6 - the Khmer Rouge 
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، آخرین 1هاسرخ  ،افتخار)دراماتیک این در مورد فیلم های و.یا بهتر شده یا هر درو به بهبود است 

ت امستند)شاید به ویژه( چنین در مورد  همت. امپراطور( و در مورد مستندها )جنگ داخلی( صادق اس

صدق ، 5آرمان های گمشدهتا  4یشنیا، و سایر سرودهای 3، نبرد خوب2سرخ بینشجنبدگان،  رادیکال مانند

 می کند. 

جنبش قطعی به نظر می رسد در واقع فیلمی درباره وحشت هولوکاست یا شکست ت.غالباً پیام مستقیم نیس

ند به گونه ای ساخته می شوواره اما چنین آثاری همد.نمونه ای مثال زدنی باش های ایده آلیستی یا رادیکالی

زندگی  6جهل و تاریکیر آن دوران ، آیا ما خوش شانس نیستیم که دکه احساس را به ما منتقل کنند

در  امروز وضع ما خیلی بهتر نیست؟ خوب نیست که افراد خاصی پرچم امید را زنده نگه داشتند؟ نکردیم؟

، می پیشرفت انسانی را برجای می گذاردمعنادار یا باره ی دگرگونی میان آن چند فیلم که پیام تردید در 

در مورد امکان کنترل انرژی اتمی یا خود  9حث مرددابم، با 8بیکینی رادیو[ فیلمدر]، 7توان به رابرت استون

 دغدغه با که  ، 12JFKبهبا اشاره یا  .اشاره کرد 11سسات علمیمو ، ارتش یادر دولت 10معصومانه باوربازیابی 

                                                           
1 - Reds 

2 - Seeing Red 

3 - The Good Fight 

4 - hymns of praise 

5 - lost causes 

6 - benighted times 

7 - Robert Stone 

8 - Radio Bikini 

9 - lingering questions 

10 - innocent faith 

11 - shmentscientific establi 

 جان اف کندی - 12
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ا ، ب1ستاره بزرگی مانند کوین کاستنر کهاست این واقعیت و لو ، های خود در مورد آینده دموکراسی آمریکا

اطمیناان بخشی کند توجه ما را متا ، ، این تردیدها را بیان می کند3در وکیل نیو اورلئان 2جیم گاریسوننقش 

  .است و حل شدهآشکار  4امنیتی وضعیتکه مشکالت 

تا که کسانی یا زن یا مرد )اما معموالً مرد( مثابه ی گزارش های فردی باشد. تاریخ به بر آن است که فیلم -2

شده اند و با منحصر بفرد آنان با فیلم ند زیرا انی که به نظر مهم می آمدو مرد انیا زنشده اند،   5وَرکنون نام

کسانی که در حال حاضر نه ما ظاهر می شوند. نمایش در مقابل صفحه  ربگسترده ای چنین تصویر 

افرادی و یا  ،نجام داده اندکه کارهای قهرمانانه یا تحسین برانگیزی اکسانی افراد عادی هستند  ]که[مشهورند

 ند. نکته: رنج هستر دو ستم استثمار غیرمعمول بد شرایط که از 

، افراد را در صف مقدم روند تاریخی قرار می دهند. این بدان دراماتیک و هم مستنداتهم ویژگی های 

 کند.مشکالت تاریخی راه حل حل مشکالت شخصی آنها می خواهد خود را جایگزین راه معناست که 

شخصی راهی برای جلوگیری از مشکالت اجتماعی غالباً دشوار یا غیرقابل حل ]راه حل[ ، آن کهدقیق تر 

به  " 6باز آموز " مجرد خوشبختی یک مرد آخرین امپراطورن اشاره شده است. در فیلم بدا با  است که

فانی بین دو آمریکایی حل و فصل نهایی یک رابطه عاشقانه طو، سرخ ها معنای کل مردم چین است. در

برای همه  ،، سرنوشت یک ملوان تنهامی شود. در رادیو بیکینی 7تناقضات انقالب بلشویکیمنع راهی برای 

 .بمب اتمی آلوده شده بودند 8بال تکلیفعملیات آزمایشات  با تشعشعاتِ کسانی است که

                                                           
1 - Kevin Costner 

2 - Jim Garrison 

3 - New Orleans attorney 

4 - security state 

5 - denwoner 

6 - reeducated 

7 - the Bolshevik Revolution 

8 - Crossroads 
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را جایگزینی  تاامکان د.ده ما ارائه می ، کامل و ساده بهگزارش، گذشته ای بستهتاریخ را به عنوان  ،فیلم -3

دعای تاریخی و هر ا ،شکال بپذیرش ، افتدب، اتفاق یمنمایش شاهدصفحه  برکه دان چه بفراهم نمی آورد 

ممکن است اشاره  بازگشت مارتین گوئرمانند موشکافانه ای فیلم  د.می ده ترویجرا با همان درجه اطمینان 

 ، ولیمانده است ناگفتهگزارشات داده های ذکر نشده و ]اما[ ، داشته باشدبه گزینه های پنهان تاریخی ای 

 یست. بررسی نمورد چنین امکاناتی هرگز به طور آشکار بر صفحه نمایش 

که دلسوز رسانه های تصویری در اظهارات خود می تواند حتی مورخانی را نمایش این اعتماد به صفحه 

 "مندوانسادگی ت"ارزش های ، نگران ، مشاور تاریخی فیلم1دیویس ناتالی د.به دردسر بیندازرا ، هستند

دین خاطر بکه سینمایی دهکده ]قرن شانزدهم[  زیبا و جذاب 2بازآفرینیکجا در این "مارتین گوئر است: 

ناکافی یا  ،شواهدکه ، وقتی که مورخ بدان متوسل می شود "4ها ممکن است"، "3هاشاید"، امور نا مسلّم

  "5 ست؟گیج کننده ا

عد مهم را به این بُبه گونه ای که دیویس کار خود را در این فیلم با نوشتن کتابی )با همین عنوان( دنبال کرد 

 با داستان فیلم تاریخی ]/ متخصصانه[ در متخصصدیدِ غیر از  هر کساما د.داستان مارتین گوئر برگردان

مسئله ساز و مجادله و چرا است اتفاقی افتاده  که چه درباره این نظر دیدگاهی خودماز  ودمواجه ش 6خطی

 .نیستآمیز 

، علی رغم این واقعیت که ممکن است شاهدان و د مستند به همان اندازه صادق استاین موضوع در مور

، هرگز د.از طریق ویرایشکننمی را بیان  یکارشناسان مختلفی را بیان کند که دیدگاه های متفاوت یا مخالف

                                                           
1 - Natalie Davis 

2 - recreation 

3 - perhapses 

4 - mayhavebeens 

5 - .), p. viii1983The Return of Martin Guerre (Cambridge, Mass., DAVIS, N. Z.,  

 ]مترجم[ -آغاز و انجامی)مبدا و معادی( - 6
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ثر تقریباً شبیه کار مواین . درموضوع اصلی کار را زیر سوال ببَیا نیست کنترل قوف به مواین تفاوت ها 

هر وظیفه ای را که فهوم آنها متضاد ، افرادی که مواضع مدر یک درام است 1ناهمساز فرعیهای  شخصیت

واقعی ، این دیدگاه های جایگزین هیچ تأثیری در نهایت .دکنمی  تشدیدند را دارقهرمانان بر عهده 

  .حث هستندابمیا دنیای مهم در خدمت تأکید بر حقیقت و استحکام صِرفاً  د.آنهاندارن

، تاریخ را به ز طریق بازیگران و شاهدان تاریخی، شخصی و نمایشی می کند. اتاریخ را عاطفی ،فیلم  -4

هم کارهای  می دهد.ائه اربه ما  2یمدار ، رنج و قهرمانلذت، ناامیدی، ماجراجویی، مثابه ی پیروزی، دلتنگی

سریع تصاویر الحاق ، چهره انسان 4نمای نزدیک –یژه رسانه از توانایی های و تاو هم مستند 3دراماتیزه

یدادهای وربرای افزایش و تشدید احساسات مخاطبان در مورد  -، قدرت موسیقی و جلوه صوتی ناهمگون

، اما معموالً بیشتر از توب خالی از احساس نیستتاریخ مک )البته د.استفاده می کنبر صفحه نمایش  5رمصو

یار خوبی باشد تا بسی ، به احساسات اشاره دارد. مورخ باید نویسنده که ما را به تجربه دعوت کند این

تحت ما را احساسات سازان به راحتی می توانند  ترین فیلمضعیف  کند در حالی که احساسات ما را حس

یک در خور فیلم موارد زیر را مطرح می کند: تا چه حد دوست داریم احساسات بنابراین ند(. تاثیر قرار ده

د؟ آیا به می آور چیزی بدست 6دگیش د؟ بخشی از درک تاریخی؟ آیا تاریخ با همدلباشمقوله تاریخی 

، حوادث و موقعیت های خاص تاریخی به آنی و عمیق نسبت به افرادفیلم با ایجاد احساس  ،طور خالصه

 ز گذشته می افزاید؟درک ما ا

چیزهایی را گرد هم می آورد  نمایش روی صفحهدنیای نشان می دهد. سه رومثابه ی پتاریخ را به  ،فیلم -5

می شود. اقتصاد، سیاست،  7گسستهاز هم  بناچارغالباً مکتوب ، تاریخ برای اهداف تحلیلی یا ساختاری ،که

                                                           
1 - dissenting 

2 - heroism 

3 - dramatized 

4 - close up 

5 - depicted 

6 - becoming empathic 

7 - split apart 
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این .رندوبه هم گره می خ، گروه ها و ملت ها فرادامواقع مهم در زندگی و گی ت هم، طبقه و جنسینژاد

 -نامیده شود "داستان"که ممکن است  – شودمی  2شاخصی خاص 1شدیداً درگیر عُرففیلم  خصیصه

مشخصی تقسیم می کند. مقوالت و عناوین ، ، گذشته را به فصل هااستراتژی تحلیلی.تاریخ مکتوبجای ب

می بحث  یسوم]فصل[ ، اقتصاد در یک صل، نژاد در فصل دیگرجنسیت در یک ف، که مثالًن سخنِ گفتنی آ

مطالعه سیاست، زندگی خانوادگی یا "تاریخ مکتوب اغلب  خاطرنشان می کند که 3کوویتزلدانیل واد.شو

فیلم، یک تصویر تلفیقی را فراهم می »کند. در مقابل، تقسیم بندی می  جدا جدا را "اجتماعی تحرک

جایی یزی می شود که بیشترین تمرکز را دارد: فرایندی در تغییر روابط اجتماعی تاریخ در فیلم همان چکند.

در هم  -استفاده گذشته ، از جمله زبان مورد  وانبهمه ج بواقع، –سیاسی و اجتماعی مباحث که در آن 

ر، صاحب ، زن، همس6بیکباره یک دهقاندر مارتین گوئر  5ی مانند برتراند دو رولزکاراکتر« 4آمیخته شده اند.

 9فرانسه [پادشاه]اول  فرانسیستابع ، 8اشق، ساکن النگدوک، عکاتولیک )اما احتماالً پروتستان(، ، مادر7لواما

 است. 

، به ارائه می دهدرا به ما  -، مناظر و مصنوعات بناها -ی گذشته  "نمای"چنان واضح است که فیلم  -6

 بسادگی کهشود کند. بنابراین مهم است تأکید  طوری که ممکن است نبینیم که با حس تاریخ ما چه می

را فراهم می کند وقتی که بکار معمول اء چگونگی پدیدار شدن اشیفیلم مفهوم ،اشیاء "مای ندور"بیش از 

                                                           
1 - convention 

2 - relief 

3 - zDaniel Walkowit 

4 - ,»  Filmmaker-WALKOWITZ,  DANIEL  J.  «Visual  History:  The  Craft  of  the  Historian 

Public Historian, No.7 (Winter 1985): 57. 

5 - Bertrande de Rols 

6 - a peasant 

7 - property owner 

8 - resident of Languedoc 

9 - Francis I of France 
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هم چنان آویزان نیستند  ول بر جنازه ای شل و بصورت  ]ی متفاوت[ها ، لباس دورهبرده می شوند. در فیلم

 ،در فیلم، ابزارتاکید دارد. ، متحرک محدودبدن داللت بر بلکه هاست؛ موزه  در یک جعبه شیشه ای درکه 

مواردی نیستند که در معرض نمایش قرار می گیرند یا تصاویری که در صفحات اثاثیه ها ، اسلحه و 1ظروف

، نندیا  نا صحیح استفاده می ک، بلکه اشیایی هستند که مردم از آنها استفاده و ساخته می شوند کتاب باز

، و انی، هویت، زندگایی که می توانند به تعریف معیشتاشی،دارند 2دلبستگیی که به آنها وابسته و اشیائ

کاذب نامید.  3یبودگ که می توان آن را تاریخمی غلتد  چیزیدر این قابلیت فیلم آنها کمک کنند. سرنوشت 

وده است. این تصور اشتباهی است که وابسته بحالتی که هالیوود مدتها بدان ، 4یا افسانه ی واقع شدگی

اشیاء ، که همه نیست "دورنمای دوره ای "که تاریخ در واقع چیزی بیش از  ، این استتمام است 5،یتقلید

 .دارندمردم در یک زمان و مکان خاص معناین دلیل که برای خود تاریخ هستند تا تاریخ شوند، بد

 سازند چگونه فیلم های تجربی یک جهان تاریخی را می 

کاربست تجربه، فیلم های مخالف است: مخالفت با  مثابه یتاریخ به  پردازی تنها روش جمعی توصیف 

نوع فیلمی که در باال شرح داده و ، 6و قصه گویی« رئالیسم»کدهای هالیوودی نسبت به ، های جریان اصلی

، اما هر یک بیش ا شامل می شوندفیلم استاندارد ر ی برخی از شش ویژگیتجربمطمئناً بیشتر فیلم های  د.ش

سان هایی که ب در میان فیلم د.مورد حمله قرار می دهند یا نقض می کنننیز اصلی را عُرف های از یکی از 

فاصله ، دنیای تحلیلی، غیر احساسیکه ، می توان موارد زیر را یافت: آثاری ، تجربه را تعریف کرده اندتاریخ

 نه تنها  تاریخ هایی که ؛هستندمدرن  ، پساگسسته، سیونیستی، سورئالیستیاکسپرکه تاریخی،  ،، چند علتیای

معنادار ساز )یا برای ما(  فیلمهر چه که امروزه برای گذشته را نشان نمی دهند بلکه در مورد چگونگی و 

 می کند، به بحث می پردازد. 

                                                           
1 - utensils 

2 - cherish 

3 - historicity 

4 - facticity 

5 - mimesis 

6 - storytelling 
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نمونه  ا چنددر اینج می دهد؟ چگونه تاریخ به عنوان تجربه ویژگی های فیلم اصلی را مورد تردید قرار

 :آورده شده است

در  1ن)اخالقی( تنظیم شده است: کارگردان کلود النزمرشد تاریخ به عنوان داستانی که در چارچوب -1

 5عقالنیت، 4بلکه مدرنیزاسیون 3جنون آمیزتنها که هولوکاست محصولی نه  می دارداظهار  2شوآ ]فیلم[

گذشته و  8متقابل، نفوذ الکس کاکس، در واکر رد.وسر بر می آفت از پیشر 7که شر -است  6مدو کارآ

القی و اعتالی حال را برجسته می کند و به سرنوشت آشکار )با پیش فرض های برتری سیاسی و اخ

از جنگ داخلی است بلکه به عنوان ی پیش به عنوان انگیزه ای که محدود به آمریکاتنها ، نه خود(

  .9دداراشاره آمریکای مرکزی  ای از روابط ما بمستمر بخش

 در  10بیست، به ویژه ایزنشتاین در دهههای روسی  افراد: کارگردان داستانِمثابه ی تاریخ به  -2

که توده در مرحله بنوعی کردند خلق را  "1اشتراکیمالکیت "، تاریخچه های و اکتبر 11پوتمکین]فیلم[ 

سر بر می  یتریشب 3هایروند از  2یآنونه های و افراد فقط به طور مختصر به عنوان نممرکزی است 

                                                           
1 - Claude Lanzmann 

2 - Shoah-  هولوکاست است.در فرانسوی و عبری به معنای 

3 - madness 

4 - modernization 

5 - rationality 

6 - efficiency 

7 - evil 

8 - interpenetration 

 .Vol ؛تاریخی فیلم" واکر ببینید: فیلم دراماتیک به مثابه ی تاریخ ]پسا مدرن[،"قاله ی مرا در برای بحث کامل واکر م - 9

II, No. 1 (1992): 3-12 

10 - Eisenstein 

11 - Potemkin 
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سازان  همین استراتژی اخیراً توسط فیلم ند(.ارائه می شو )همانطور که آنها در تاریخ مکتوب آورند

]فیلم[ در  6ه گسی، کارلوس ج5]فیلم[ قدرت مردم در 4جینسآمریکای التین دنبال شده است )خورخه سان

 (.7 مبووکوئیل

جنبش  "تاریخ" ،دور از لهستان]فیلم[ دمیلو : جیل گا8بال معارضیک داستان بسته و تاریخ به عنوان  -3

کریس  نیست. داستان واحد با یک معنی واحد الرا ارائه می دهد که حلّ ابتصداها و تصاویر رق 9همبستگی

،  Surname Viet Given Name Nam در]فیلم[ ها-ترینه تی مینه و 11م[ بی آفتاب فیل]در  10مارکر

  .ندمی گذردر  تاریخی ، مقاله14ی، نشخوار فکر13تقلید ادبی، 12به نفع واقعههر دو از داستان 

پر خرج فزاینده ای را ی امجموعه  ، دراماتیک: روبرتو روسلینیمثابه ی عاطفی، شخصیتاریخ به  -4

که بنوعی  - 1طبّاز جمله ظهور لوئی چهاردهم و عصر - 15درام پردازی نا شدهفیلم های اما کامالً ساخت 

                                                                                                                                                                                     
1 - collectivist 

2 - momentary 

3 - trends 

4 - Jorge Sanjines 

5 - Power of the People 

6 - Carlos Diegues 

7 - oQuilomb 

8 - tedstenocun 

9 - tnemevom ityradlioS 

10 - erkraM isrCh 

11 - leilSo sSan 

12 - tnedcini 

13 - ehticsap 

14 - noatinimur 

15 - dedramatized 
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به  4یهمانند کاربست  برشتبرزیلی  3اچوبر روگال.می کنند 2نابازیگری، بازیگران آماتور به جای بازی

 یطان، ش6سیاهسیاه و  5آنتونیو داس مورتس]فیلم[ ند آثاری مانچنین در دور دست،غیر عاطفی گذشته ی 

  .دست می یابد 7سفید

مجموعه  تاریخ را به عنوان یک، 8میهن پرست ، درساندر کلوگهکارگردان الک فرایند:مثابه ی تاریخ به -5

در  10خوان داونید. مدرن خلق می کن تقلید ادبی پسایا  9رنگ آمیزی، نوعی تصاویر و داده های گسسته

کریس  د.از رویکرد مشابهی استفاده می کن 12وینحلقه ی پایان بررسی در  11فرهنگو دوران مشقت 

  .تصور می کند 2محو آمیزو  1، همزمانذشته را متشکل از وقایع ناپیوستهگ، بی آفتابم[ فیل]مارکر در 

                                                                                                                                                                                     
1 - The Age of the Medici 

2 - mouth lines 

3 - Glauber Rocha 

4 - Brechtian- .سبک برتولت برشت 

5 - Antonio Das Mortes 

6 - k GodBlac- (manga) Black God،  رمان یا مانگا به ژاپنی، کمیک  .کره ای است -یک مجموعه مانگای ژاپنی

های کارتونی هستند بارز آن شخصیتی  مشخصهو  فت،رگ« تصاویر طنزآمیز»فهوم توان به مرا می مانگاکلمه  است. گرافیکی

 ]مترجم[.دشونهای خاصی هستند که از دیگر کاراکترها متمایز میکه اغلب دارای ویژگی

7 - White Devil 

8 - Die Patriotin 

9 - collage 

10 - Juan Downey  ،هنرمند شیلیایی. 

11 - Hard Times and Culture 

12 - siecle Vienna-de-inf،  انگلیسیبه Vienna Circle گروهی از فیلسوفان، دانشمندان و ریاضیدانانی بودند که در

کردند. نگرش فلسفی آنان، که های فلسفی برگزار میجلساتی را برای بحث وینستم در های دوم و سوم قرن بیدهه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
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 بدون تصویر تاریخیتنها را  هولوکاست تاریخ ،: کلود النزمن در هولوکاست"ظاهریدوره ی  "تاریخ با  -6

تا  این امر د.، همه چیز در دهه هشتاد فیلمبرداری شبازگو می کند؛ هنگام ساخت فیلم از دهه سی یا چهل

را در  4رایش سومدنیای ، که از آلمان صادق است 3ورگن سایبربرگی-هانس ،هیتلرحد زیادی در مورد فیلم 

، ، بازیگران6)صحنه(بخشی از مجموعه ها، وسایل، 5ی خیمه شب بازیتی با عروسک هاصحنه ای صو

 .دنار می شووارونه نمادتصاویر فرافکنانه که همه با د شومی  یباز آفرینتاریخی  7یی الکاشیا

پنجره بطور مستقیم که  به جای این.نداردرئالیستی فیلم با ادعای مشابهی در قیاس  ،تاریخ به عنوان تجربه 

ف هدمی گشاید. درباره گذشته متفاوت به طرز تفکر را دریچه ای ]اما[ ، نمایدگذشته باز  سوی به را ای

دارد، یا گفتگو در مورد تاریخ گذشته داد های رویبه  ای  ، بلکه اشارهاین نیست که همه چیز را بگوید

به  8آزمایشی/فیلم های تجربید.دار باشیخ باید برای افراد حال حاضر معناکه چرا تار اینارائه ی ، یا است

 1 کیاغلب آن را ایدئولوژی گرچه،می کند 11شیء انگارو یا  ،10ی، ملی ساز 9ندرت گذشته را سالم سازی

                                                                                                                                                                                     

است. این دیدگاه با بکار  اصل تحقیق پذیریاست که ممیزه آن  تجربه گراییشود، نوعی از خوانده می پوزیتیویسم منطقی

نوشته میرشمس  "رساله وین"تاب در این راستا می توان به ک .گرفتن منطق نوین در جهت تحلیلی منطقی تغییر مسیر داد

 ]مترجم[ ، رجوع کرد.الدین ادیب سلطانی

1 - synchronous 

2 - erasable 

3 - rs Hitle'grerbebyS engruJ-nsHa 

4 - eichR drihT eht 

5 - setppup 

6 - sprop 

7 - mdonar 

8  - smilf talnemirepxE 

9 - sanitize 

10 - nationalize 

11 - reify 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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گاهی اوقات با همه ی سردرگمی  ،تاریخی ما راهایی از تجربه پاره  اندککه  ندنیستیل مبی آنها د.می کنن

در موضوع سخن ند که تنها یا آخرین ندرت مدعی اچنین فیلم هایی بدر دسترس قرار دهند. 

، که تاریخ مکتوب نادیده گرفته استبسیاری امیدوارند که بتوانند ما را درباره اهمیت موضوعی د؛نخود

 .کنندمطلع 

 گره  "رئالیسم" آنها به یاری رسان باشد.، تجدید نظر منظور ما از تاریخ فیلم های تجربی ممکن است در

را ، مولفه ی عادی تاریخ مکتوب است، شواهد و استدالل هایی را که آنها خواسته های صحت،نخورده اند

رچه چنین فیلم گ د.لی تفکر گذشته می پردازنوو به جستجوی روش های جدید و اص نادیده می گیرند

 "رئالیسم"بدنبال برای کسانی که  وهله اول می تواند آنها در "شخوان" ندچهر ، و هایی محبوب نیستند

اثرات  ت.شده اسرفته گدر نظر اصلی فیلم  واژگانآنها اغلب در  موفقیت [اما]، هستند، دشوار به نظر رسد

یک فیلم آلمانی، دختر ، ورد بررسی قرار گرفت. اخیراًمیزنشتاین مدتها پیش توسط هالیوود مونتاژ انقالبی ا

، عناصر فیلم ترکیبیمناظر ، به جای صحنه ها 4سازپس  فرافکنی) 3پیشرو ، انواع تکنیک های2ناخوشایند

و به تصویر کشد را آلمانی های طبقه متوسط ت دامنه دار یالامبکار می بَرد تا ترا ( 5[ان]پوچ انگار آشکار

  .انکار کندرایش سوم را هراس  رم محلی با همدستی در جنیز 

 و قضاوت فیلم تاریخی خوانش

گذشته که بنوعی  شکل گرفته و محدود است رسانه ایکاربست های امکانات و  با احساس ما از گذشته 

این بدان  د.باشبوده ، تصویر متحرک ، نقاشی، عکسکالم شفاهی،یولو صفحه چاپ ،فهمانده می شود

سنن داستان بسته، مفهوم پیشرفت، با  فراهم آید رک تاریخی از جریان اصلی فیلم می تواندمعناست که هر د
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شکل گرفته و محدود  ،ظاهری تمرکز بر سطوح]با[ ، عاطفیتشدید حاالت تأکید بر افراد، تعبیر واحد، 

 .ودخواهد ب

خلق کتوب ارائه شده گذشته ای متفاوت از آنچه در تاریخ م ،فیلم دربدان معناست که تاریخ  سنناین 

هنجارهای تاریخ مکتوب را نقض می واره ، منظور آنها این است که تاریخ در فیلم همبواقع د؛خواهد کر

 –، روند داستان دراماتیک، شخصیت ، نگاه، شدت عاطفی -مل فیلم متحرک مزایای کارای کسب بد. کن

به فکر گذشته  را تامین کند به جهتی که ماکه می بایست دگرگونی هایی ،یلماستفاده کامل از قدرت ف ،یعنی

ی که از سننفیلم اصلی )سنن و عُرف مطرح می شود که آیا با رویکرد به گذشته از طریق  پرسشاین  ایم.

که قابل فرا می گیریم  چیزی را (استی دنیا قابل درک جا و واقعاً در هر ،1جهانیسازی طریق هالیوود 

های خارج از حوزه تخصصی خود صادق  کثر مورخانی که در مورد فیلمپاسخ )صادقانه( ا یادگیری باشد؟

 (!هنوز دشوار استآموزیم حتی اگر تعیین دقیق چیزهایی که یاد می .)هستند باید این باشد: بله

دخالت نیست که مورخان در آن  3دیسیپلینی ،فیلمدر باید بخاطر داشت که تاریخ واره : هم2انحراف اندک]

، فقط را، اما به استثنای موارد نادرمورخان استانداردهای آن شاید است که « یحوزه ا» ادی(.ند )تا حد زیدار

همانطور که است  "تاریخ"آن ، خان فیلم تاریخی را می کاویموقتی ما مورکنند. می کنترل به عنوان ناظر 

سازان از گذشته  : با چه حقی فیلمانگیزد میر شومی را بدیگر موارد دارد. چیزی که بحث با کاربستی 

یا  ست که اختیاریند؟ پاسخ بسته به دیدگاه شمامی سازرا  "تاریخ" آنها ، با چه حقیصحبت می کنند

، شخصی، هنری، سیاسی -،به هر دلیلیناک است. سازندگان فیلم از گذشته صحبت می کنند زیراوحشت

پیش از ، زمان آموزش حرفه ای در تاریخخان قبل از ند. آنها به روشی که مورهست به بازگویی ممصم -مالی

آموزش دیسیپلین، به دلیل این  سبب مورخ به هامروزبوده باشد، صحبت می کنند.« دیسیپلینی»که تاریخ  نآ

و رویکرد  سازان چنین آموزش استانداردی، فیلمای لب به سخن می گشاید.  خاص و استانداردهای حرفه

حرفه خود را به تاریخ اختصاص مختصر  بخش ترین ، بیشاگر باشد، یکس مترک اریخ ندارند.مشترکی به ت

گرچه ند. )جمله تاریخی درباره فیلم بیان کرده ا یک یا دوبناچار به احتمال زیاد آنها در طول سالها  می هد؛
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برتو رو، از جمله خود را به تاریخ اختصاص داده اندهای عمده زندگی  بخش برجستهبرخی از کارگردانان 

.( یک 3و الیور استون ،اوسمان سمبن ،کارلوس جیه گس، 2، ماساهیرو شینودا1، آکیرا کوروساواروسلینی

 نسبت اثر تاریخ به  تر در معنای گذشته 4نهدمدمی مزاجاشخصی تر و بازتاب  وارهفیلم همدر نتیجه: تاریخ 

 خواهد بود.مکتوب 

به که مورخان پیدا می کند ، ضرورت بیشتری را ای ، و عدم کنترل حرفهر فیلمدتاریخ  5صادفیتماهیت 

 که  گیرندا]و[ فر«. قضاوت کنند»و « بخوانند»که چگونه فیلم را و فرا گیرند اهمیت دهند  6تاریخ عمومی

د. این بدان معناست که مورخان باید ساز و مورخ میانجی گری کنن چگونه میان دنیای تاریخی فیلم

د. شو ای سازندگان فیلم مذاکرهاین  د که بین استانداردهای ما وفرا گیرنکنند. یا بازبینی را معیارهای تاریخ 

انتقاد، قضاوت ، است خوب و بدآن چه که در ما ناچاریم با کاربست فیلم سازش داشته باشیم بطوری که 

ین کار را یلم ادنیای فخود فراگرفت. گذشته  هابطر باب می توان از فیلم درکه مشخص کردن آنچه کنیم، با 

ساز این کار را می کنند(.  فیلمافراد برخی از هرچند ی در تاریخ ندارد )شانس، زیرا هیچ انجام نخواهد داد

دار  چنان به خلق فیلم های تاریخی معنا ساز هم فیلمافراد که  ندامیدوار باشند ما می توانمورخان بهترین 

گرفت فرا نحوه کار این فیلم ها می توان بررسی فقط با به درک ما از گذشته کمک کنند. زیرا ادامه دهند تا 

 [ .که چگونه فیلم تاریخی به تجربه و درک ما از گذشته می افزاید

، می بایست با آنها روبرو شد قضاوت فیلم تاریخی ی گیری نحوهفرادر میان بسیاری از مواردی که برای 

 است.]و نیز[ تاریخ به عنوان درام فهم درتمرکز  بااین بحث کلیدی  ت.نیس نوآوری مواردمهمتر از هیچ یک 

، که اصوالً از مکتوب می کنداز تاریخ مجزا تر را در فیلم یکی از مواردی که تاریخ تر است. 7بحث برانگیز
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در داستان های خطی و واقع  یو ملت ها،، جنبش ها ی که مردم)فراتر از داستان اصل [پردازی]داستان 

ورد بحث هر م ینیم راهی برای پذیرش و قضاوت در نوآوری هاگر ما بتوااد.کن اجتناب( هستند اخالقی

که  - ییهاتلفیق ، قصور -یم ا باشپذیرپس از آن می توانیم تغییرات کمتری را ، فیلم دراماتیک را پیدا کنیم

 .بسیار متفاوت می کندمکتوب فیلم را از تاریخ  در تاریخ

ترین جزئیات تا  از کوچک نوآوریداستان و ،اریخ به عنوان دراماً محبوب ترین شکل تاریخ در فیلم، تمطمئن

مانند وسایل اتاق را که یک شخصیت تاریخی در آن  ،گرفته شود. یک چیز ساده]فیلم[ بزرگترین رویدادها 

 کلنلیک ، 2افتخاردر ]فیلم[  اصلی کاراکتر، 1بگویید رابرت گولد شاو - را در نظر بگیریدنشسته، 

برخی آمریکایی در جنگ داخلی آمریکا. یا -جاه و چهارم نیروهای آفریقاییو رهبر هنگ پن 3(سرهنگ)

، یا تی که زیر نظر شاو خدمت می کردند، مانند آموزش داوطلبان سیاه پوسپروسه ها را در نظر بگیرید

های واقعی. آنها  بازنماییتقریبی هستند تا سکانس ها بازسازی نبردهایی که در آن شرکت کردند. اتاق و 

اینها انواع مصنوعاتی است که ممکن  است؛ 1862وع نگاه یک اتاق در سال گویند این کم و بیش ن می

و نبردهایی که  ،است در چنین اتاقی وجود داشته باشد. کم وبیش این شیوه آموزش چنین سربازانی است

صحنه تاریخی  مشخصات یکتوضیح دوربین به الزمه چیزی شبیه به این باشد. نکته:  می بایستمی کردند 

 را در فیلم تاریخی نوآوری زیاد 4دوزواره ، همخلق یک سکانس بصری منسجم )و متحرک(یا خاص، 

 .دخواهد کرتضمین 

خواهند ابداعی  کاراکتر صدق می کند: همه فیلم ها شامل افراد داستانی یا عناصر کاراکترهمین امر در مورد 

فیلم  ،باشد «تاریخی»اگر شخص ت.نوعی داستان اسواره مه "باشد"]تا[ کسی زیاد یک بازیگر تکرار د.بو

به ]که[ ، شخصی به نظر می رسداین چگونه که واقعاً نمی توان گفت: را که د آنچه بازگو می کن  رئالیستی

 )یک کارگر درمونه سازی گروهی از افراد تاریخیاگر فردی برای ن امت نیست.حرکت در می آید و ص

، خلق شده استدر یک میدان جنگ(  عادی، یک سرباز ر در طول انقالبحال اعتصاب، یک مغازه دا

                                                           
1 - rt Gould ShawRobe 

2 - Glory 

3 - colonel 

4 - doses 



 

26 

 

، حرکت می رسد به نظرچگونه یم( ه ادخلق کرد )که ما است: این نوع فرو چندانه ای مورد بحث داستان د

به صحت افراد خاص  قریبه هر دو نمی توانند چیزی بیش از بدیهی است کامت نبود. می کرد و ص

آوایی، ، کنش، جابجاییکه قبالً درباره نحوه کنند فعال را اس حسقدری ای که به صحت قریبتاریخی باشند، 

 ی چنین افرادی را داشته ایم.و رفتار

 ی ادامه –ر است به دالیل مختلف اجتناب ناپذیبداع در مورد حادثه نیز همین امر وجود دارد: در اینجا ا

ر داتیک که به یک ساختار قابل قبول درامیداد ور های ، ساده کردن پیچیدگیاحساسیدشدتداستان، حفظ 

ورد بحث مخیالی در اینجا های داستان جابجای انواع مختلف د.محدودیت های زمانی فیلم جای می گیر

 .یمار کننشاند ، و استعاریدگرگون سازی، با فشرده سازیکه می توانیم آنها را جابجای هایی ، است

پنجاه و چهارم پیشنهاد شد ، او در  یفرمانده ،که به رابرت گولد شاو این مثال را در نظر بگیرید: هنگامی

 ه داربردلغو  بعد، به اصرار پدریکی دو روز و وی با نامه ای پیشنهاد را رد کرد.  ،بود ]نبرد[در میدان 1مریلند

کش کشمبرای نشان دادن ]افتخار[ ،تصمیم خود را تغییر داد و موقعیت را پذیرفت. گلوری خویش 2یگرا

 مهمانی در بوستونی صحنه یک در تردید گولد ، بافت دراماتیکاین تغییر در یک که ی داخلی بیان شده ها

را بکار می بَرد تا کشمکش  5و زبان اندام 4چهره حرکات/حالت، 3یو برودریکتا، مرا در بر می گیرد. بازیگر

، او ه او پیشنهاد می شودر ماساچوست بهنگامی که فرمان توسط فرمانداهای درونی گولد را نشان دهد.

 دنبال می شود ، یمتعارف می گوید و می خواهد معذور شود. در اینجا صحنه ای با افسر دیگر  سخنی غیر

چنین فرماندهی اخذ ناگفته خود شاو را در مورد هزینه های خویشتن دیگر، افسری که تردیدهای نوعی 

این  شاهد ،، و ما به معنای واقعی کلمهت می شودیدها در چهره برودریک ثبابراز می کند. این شک و ترد

است که بر ترس جاب شدگی مماموریت، یک موضوع ، ببینید که پذیرش تصمیم گیری دشوار شاو هستیم
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است که چیزی بداعی ا وجود این،اب، بداع شده است، ا1از جمله افسر همکار، هاهمه این صحنه غلبه دارد. 

رائه نمی دهد. در مستند را به یک شکل خاص دراماتیک ایداد های ورروح در بر گیری بیش از تغییر و 

 .می کند خلقبلکه واقعیتی را  -، فیلم واضح است که حقیقتی را منعکس نمی کند چنین صحنه ای

داستان واقعی را روایت می  ،، اما تاریخدهندمی گزارش تفاوت داستان و تاریخ در این است: هر دو 

نه ،  است؟رخ داده در گذشته  که کپی دقیق از آنچه]یا[ ، است« لفظی » یحقیقت ،تآیا این حقیق د.ولیکن

در آنجا امکان پذیر لفظی ، آیا حقیقت اما در مورد صفحه چاپ شده چطور که نیست. نمایش روی صفحه

ی از آن لفظبه سختی یک برداشت  ییا انقالب ییا اعتصاب یتوصیف نبردآن باشید. فکر به نه.  است؟

مکان ، نمونه ای که اعُرف مورد بحث استیا « داستان»، نوعی رویدادها می باشد.در چنین توصیفیوعه مجم

می دهد  مکان، نمونه ای که اشودیک تجربه بزرگتر تاریخی  وابسته یمی دهد مجموعه ای از شواهد 

حتی میلیون زار نفر،]یا[ ده ها ه، تا بازنمای تجربه جمعی هزاران ات باشدنمونه برداری کوچکی از گزارش

این ی سکممکن است  د.نبود [ها]آناز ر متأثیا حضور داشتند  پذیر که در رویدادهای مستندباشد ها نفر 

 .بنامد 2خالصه گویینیز را  سنن

به هر حال  ، امابرسد لفظیبه نظر شاید تصویر روی صفحه نمایش  ندنکته این است: هرچ

گذشته  رویدادها را فراهم کند که در یعبیر لفظتواند تفیلم هرگز نمی است، "لفظی"، دنیای آن

 یباشد )و صفحه چاپ ،بودهاز آنچه اتفاق افتاده یدقیق 3المثنیهرگز نمی تواند  ست.اخ داده ر

ما درباره ی آنچه که  همان قدریمبتنی بر ی تاریخی باید شمار البته بازد باشد(. نیز نمی توان

هرگز  خودش یشمارباز ، نیاز مکان و زماناما به دلیل  د.، باشی می دانیمواقع بلحاظ رخداد

 .توبکسخنان م، با واقع، بنه روی صفحه نمایش و نه د.نمی تواند لفظی باش

از داده ها مقدار زیادی می تواند د.گفتار می کنعمل متفاوت از تصویر گفتار یک دلیل این امر این است که 

، تکامل و گفتکو از انتزاعات بزرگی مانند انقالب، در ند تعمیم یابدآورد.گفتار می توارا در فضای کم فراهم 
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آنها دست کم به مثابه ی )اشیاء وجود دارند.و ما را به این باور برساند که این  را به میان آورد،پیشرفت 

ه ظاهری کلمه نیست، بلکه ببه معنای اشیائی چنین گفتگو از  .(اشیاء عمل نمی کنند، مگر در صفحات کاغذ

، نمی خود به یک تصویر خاصضرورت ، با فیلم د.می کن گفتگوگذشته صورت نمادین یا کلی درباره 

تلفیق،  ،، فیلم باید تصاویر را خالصهدر عوض د.تواند اظهارات کلی درباره انقالب یا پیشرفت داشته باش

فیلم با در داده های تاریخی  این است کهکند امیدوار  .بهترین چیزی که می تواند ما رادکن یننمادو ، تعمیم

تنوع فیلم باید از طریق تکنیک های م سازی تعمیمند که در تقابلند. و تصاویر خالصه می شوبداعات ا

 چگونه واژگان تاریخی فرا گیرد کهاین وظیفه مورخ است که  د.، سنتز و نماد سازی انجام شوخالصه گویی

  "قرائت کرد."]باید[ فیلم را  

از آغدر  د؟ید چه باشاین استانداردها باقرائت کنیم. ما باید فیلم را با استانداردهای جدید است که بدیهی 

خ می دهد رنمایش آنچه روی صفحه  د.باید بپذیریم که نمی توان فیلم را دریچه ای به گذشته دیکار، 

 روی صفحه نچهآ د؛باش ، بودهشدهعمل آنچه در گذشته گفته و شباهت به هرگز نمی تواند چیزی بیش از 

ست که دان معنااین ب د.، بلکه به آنها اشاره می کنوقایع گذشته را به تصویر نمی کشدرخ می دهد  نمایش

 های ازیسا نماد یداده ها سازی فیلم با مقدار زیاد ، خالصه بداعهایی را که از طریق ا رویهالزم است ما 

شخیص دهیم که فیلم تباید  د.و اال ارائه داده نمی ش تا به قضاوت بپردازیم فرا بگیریممی بایست را ه پیچید

دار ه آنها مقاز این نظر ک؛ درست .هست]هم[ شده و درست بداع باره اواره شامل تصاویری است که بیکهم

ی معنای کل از این نظر که درست سازی می کنند؛یا خالصه فشرده ،  سازی بیشتری از داده ها را نماد

 .یا استدالل منطقی کنند ،مستندمی تواند اثبات شده،که  نندرساگذشته را می 

خ ؛ از مجموعه ، مستند یا استدالل منطقی است؟ از گفتمان جاری تاریو چگونه بدانیم چه چیزی قابل تأیید

، مانند هر اثر «تاریخی»این که بگوییم هر فیلم صرفاً  .؛ از داده ها و استدالل های آنهاموجود متون تاریخی

ک فیلم باید می شود. یمناظرات دانش و  قِدمت ، وارد مجموعه ای ازتاریخ شفاهیفیک یا ، گرامکتوب

عجیب و جموعه گذشته به عنوان م در که لباس پوشش و  بلحاظ درامتنها ، نه قلمداد شود "تاریخی"

ها و ، داده ، مسائل، ایده هابکار می رفت، بلکه  باید مستقیماً یا موربغریب عاشقانه و ماجراجویی 

انه معصوم حالت، فیلم تاریخی نمی تواند در د.مانند کتابربَ رتدالل های گفتمان جاری تاریخ را بکااس

و استدالل  تقریرات، نمی تواند یافته ها و بداع بلهوسانه بپردازدا تاریخی وجود داشته باشد، نمی تواند به
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 حسب، فیلم باید بر . مانند هر اثر تاریخیبگیردنادیده آگاهی داریم از منابع دیگر  هم اکنون های آنچه را که

 ، باید خود را درقرار گیرد. مانند هر اثر تاریخی ، مورد قضاوتگذشته ای که قبالً در اختیار داشتیم دانش

و  رویدادها فوق العاده مهم)چندرسانه ای( جاری  های بحث]و به[ ، یگر جای دهدمجموعه ای از آثار د

 .بپردازد معنای گذشته

 واقعی بداع کاذب / ابداع ا

می به تصویر  را رویداد های تاریخی انه ابداع می شوند هم چنان که که به طور آزاد یبگذارید دو فیلم

استفاده می کند  "کاذب" بداعات، که از ا 1می سوزد می سی سی پی ]فیلم[ –د نکشند به مقایسه درآی

)گفتمان تاریخ را را بکار می بَرد  "واقعی"بداع که ا ،خار[گلوری]افت و ،)گفتمان تاریخ را نادیده می گیرد(

  . (دگیربکار می 

، پس از 1964، 3آزادیتابستان حاکی از ( 1988،  2)به کارگردانی آلن پارکر می سوزیمی سی سی پی 

با در نظر گرفتن  د.کشآمریکایی را به تصویر می -آفریقایی ، دو سفیدپوست و یکشهریقتل سه کارگر 

رچه رد و اصرار می ورزد که گاین فیلم سیاه پوستان را به حاشیه می بَ، 4اف بی آی رد، دو فانان خودقهرم

پیام بدست آمده  د.، اما در واقع آنها ارتباط کمی با انگیزه حق رای خود دارنآنها قربانی نژادپرستی هستند

نقش اساسی  تابستان آزادی خلقمی کند و در   آمریکایی ها محافظت-این است که دولت از آفریقایی

 تابستان آزادی می سی سی در مورد براحتی مواردی را که این داستان ت.اما این کامالً خالف واقع اس د.دار

                                                           
1 - Mississippi Burning 

2 - Alan Parker 

3-  Freedom Summer 

4 - FBI (deral Bureau of InvestigationFe،) داخلی و  سازمان اطالعات /یا پلیس فدرال آمریکا فدرال تحقیقاتاداره

 .آمریکاایاالت متحده امنیتی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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  .1را مستثنا می کند ،ی می دانیمشهربرای حل قتل سه کارگر اف بی آی  و اقدامات نسبتاً دیرهنگام پی

، ندنبودفقط آن سیاه پوستان ستمدیده ، تابستانآن یام اصلی ، پر که مورخان مسئول نشان داده اندهمانطو

درون مایه این  .بیش از این نشودستمدیدگی شان  کار می کردند تا فشار تحت عتیامبلکه آنها به عنوان ج

، این  FBI با تمرکز بر اقدامات عوامل خیالی . آن را نداشتچشم پوشی چاره ای جز است که فیلم  2ای

، به نظر می در واقع د.می زند و باید به عنوان یک تاریخ بد قضاوت شو "کاذب "بداع ک افیلم دست به ی

، نژادپرستی را که ظاهراً با آن مریکایی ها در داستان مبارزه خودآ-رسد این فیلم با حاشیه سازی آفریقایی

 .مبارزه می کند تقویت می کند

، بداعی استا زدسومی می سی سی پی  ی اندازه( به همان 1989، 3به کارگردانی ادوارد زویک )گلوری

چوست به تاریخی موضوع فیلم را درگیر می کند: هنگ پنجاه و چهارم ماساپیرامونی گفتمان  بداعاتشاما ا

آمریکایی در جنگ داخلی  - آفریقاییداوطلبان  تفصیلی تر ، داستانلتا دال، ب، وفرماندهی رابرت گولد شاو

 .آمریکا

همانطور  ،یرتغی :آورده شده است Glory دربداع ایی از نحوه کار استراتژی های خاص ادر اینجا نمونه ه

 ، بردهگاز جن پیشواقع ب، اما نجاه و چهارم، برده های سابق نبودندسربازان پ که از فیلم پیداست،اکثر

ا بین واحد خاص ا ربهمی توان این تغییر را با این پیشنهاد توجیه کرد که این کار در جهت تطبیق تج د.ننبود

به سبت را تعمیم دهد ن پنجاه و چهارم، تا مریکایی ها در جنگ داخلی استآ-ییآفریقا تر تجربه بزرگ

 .دندنبوبرده  کسانی که، در وحدت بردگان  اتفاق افتاده است در سایر نقاط که آنچه

                                                           
 New، 1988 (ابستان آزادی ، ت Doug Mc ADAMSکتاب های تابستان آزادی می سی سی پی شامل داگ مک آدامز  - 1

York و،)Mary A. ROTHSCHILD  1965-1964،  های آزادی جنوب، مورد سیاه و سفید: داوطلبان شمال و تابستان 

 (Westport, Conn., 1982) .گزارش های تفصیلی قدیمی تر مفیدند، رجوع شود به 

.HOLT, L. The Summer that Didn't End (London,1965) 

2 - theme 

3 - Edward  Zwick 
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ر یک از آنها یک کلیشه ای آمریکایی است، که ه-متمرکز بر چهار کاراکتر اصلی آفریقاییفیلم  فشرده سازی

به جای خلق  4، روشنفکر شمالی3خشمگین ملی گرا، سیاه پوست 2، پیرمرد خردمند1پسر روستایی -است

طیف  ،چند گونهاست: چنین افراد  دراماتیکدلیل فیلم واضح است که  کاراکتر هایی از گزارشات هنگ.

 دلیل تاریخی د.و تغییر را نشان می ده اکترکارمی کنند که را خلق ی کشمکشو  یوسیعی از احتماالت تنش

در ند ستسیاه پوستان می توانآورده می شود که  تنوع احتمالیمواضع مبه جای رد است که این چهار ف آن

ضوعاتی که صرفاً ، موباشند جلودارنژادپرستی و روابط سیاه و سفید  تر جنگ داخلی و مسائل بزرگجریان 

 .گذشته و حال است 5مستلزم کثرت تداخله مباحث تاریخی، یا مانند هم -نیستند "تاریخی"

به  پوتیندادن  است از پنجاه و چهارممتعلق به  به چیزی که 6مامور تجهیزات لشکر در فیلم بداع،ا

ز دلیل ظاهری او این است که ا .گرچه هیچ سابقه ای از این اتفاق وجود نداردد،نیروهای سیاه امتناع می ورز

آمریکایی را دوست -نه آفریقایی ، اما دلیل اصلی این است که او شخصاًفاده نخواهد شدآنها در جنگ است

 با های فیلم واضح است که این حادثه یکی از راه ، فکر می کند.قادر به جنگ هستندنه به آنها که دارد و 

دیگری برای نشان  راهد. نزان سیاه پوست با آن روبرو بودست که سربای ها به انواع نژادپرستی شمالاشاره 

، اما چنین باشدبوده در نیویورک  7انضد سیاهدسته ورش های دادن نژادپرستی ممکن است قطع مقابله با ش

که می بداع چیزی است ا ،این حادثه د.کنتشدید های اصلی ما را کاراکتر استراتژی می تواند فیلم و تجربه 

 .است بداع حقیقیاین ا ؛باشد هادرخ د بخوبی توانست

 ونگ پنجاه ه فرد، گفتمان تاریخ را نقض نمی کند، آنچه در مورد تجربه کلی ابداعات خودبا تمام ا گلوری

                                                           
1 - country boy 

2 - wise older man 

3 - angry black nationalist 

4 - Northern intellectual 

5 - interpenetration 

6 - the quartermaster of the division 

7 - antiblack 
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.در همان 1ستبه آنها وبنسمدیگر سائر چیزهای ، نگرش آنها و فعالیت های نظامی آنها -ی دانیم م چهارم 

، عالقهاحساس بی واسطه و  با می افزاید هنگ پنجاه و چهارماین فیلم به وضوح به درک ما از  ،زمان

به  رک که فیلم به خوبی منتقل می کند.و کیفیت ویژه زندگی و تجربه مشتی عاطفی احساسات همدالنه 

بر صفحه نمایش ارائه که هم چنان جنگ داخلی درگیری های قریب الوقوع در خطر  ترکاشم، عنوان مثال

همه اینها توسط جیمز بوده باشد. )ی جدید ارزیابی و درک امکانات شجاعت به روشمی بایست ، می شود

 اودر بررسی که ، : دوران جنگ داخلی3نبرد فریاد آزادی، اخیرانگیز  اثر بسیار تحسینلف و، م2مک فرسون

  .5شناخته شد(باز  4جمهوری جدیددر فیلم از  

را پیشنهاد نمی کند اما چیزی  د.تردیدی نیست که این فیلم کلیشه ها را ساده ، کلی و حتی کلیشه ای می کن

چار د ،ندجنگید یا دیگر واحدهای نظامی سیاه پوستی که برای اتحاد هنگ پنجاه و چهارم "حقیقت"که با 

از جان خود  تا اندازه ای، تحت شرایط سخت آموزش دیدند و اوطلب شدنداین افراد د -شود کشمکش 

فقط اخالق ممکن  ت یابند.دس ددم خومردانگی برای خود و افتخار برای مر س خاصی ازبه حگذشتند تا 

، خشمگین ترینسیاه پوست او ) ه اجساد افسر سفیدپوست و یکی از افراداست مظنون باشد: هنگامی ک

ی که از حمل پرچم امتناع می ورزد، کسی که توسط همان افسر شالق مشکوک ترین سفیدپوستان ، کس

 بوده باشد ایناستنباط  ، به نظر می رسد[ می افتند]همند و تقریباً در آغوش گودالی پرت می شودر  خورد(

چقدر جالب تر، چقدر  ه است.مشکل نژاد در آمریکا را حل کرد ،که جنگ پنجاه و چهارم و جنگ داخلی

 باشد. نژادی برای تجربه ملی  اساسی که حاکی از ادامه مشکالت باشد تصویری بودهی بایست م، واقعی تر

                                                           
 : ، بنگرید به هنگ پنجاه و چهارمبرای تاریخچه ی  - 1

BURCHARD, P. One Gallant Rush: Robert Gould 

Shaw and His Brave Black Regiment (New York, 

1965). 
 

2 - James McPherson 

3 - Battle Cry of Freedom 

4 - New Republic 

5 - «.27-22): 8,1990(January  202The ‘Glory’ Story,» New Republic, No;  
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 نوع جدید تاریخ

خان( برای مور) رینسازت ند، باید مسئلهسازام عناصری که فیلم تاریخی، داستان، یا ابداع را می از بین تم 

می باید غییر ت ییر دهد.تغدرباره تاریخ را معنادار نحوه تفکر ما می بایست بطور ، بداعا البته با پذیرشد. باش

می ، ر فیلمجدی گرفتن تاریخ د ن.مستند یا تجربی آی : جنبه شدابیکی از عناصر اساسی تاریخ مکتوب 

 .تفکر درباره معنای گذشته استیه تنها رو است یا که تجربی بایست مفهومی را بپذیرد

 ه هم بیخی را ای حقیقت تارمی کند این نیست که تمام معیارهمطرح که فیلم اصلی  پذیرش تغییرات تاریخ

ر دگفتگو  هی کدیگرپی گیری  یه، رواستبرای درک رابطه ما با گذشته  دیگریه ، بلکه پذیرش روبریزید

ود شمکتوب می  فیلم نه جایگزین تاریخم. ی هستیسکچه ما  ، کجا می رویم وکه از کجا آمده ایم اینباب 

نار ک، در هیا گذشته مانند حافظه و سنت شفابدر تعامل شکال ت. فیلم همانند سایر أو نه مکمل آن اس

 .تاریخ مکتوب قرار دارد

، وع به ساخت فیلم های کامالً دقیقکه مورخان شراست اصرار بر این  گزینه هایی وجود دارد؟باالخره چه 

ها به دالیل مالی این امر نه تن کنند؟می کامالً واقعی )گویی این امکان پذیر است( با واقعیت گذشته 

آنها به عنوان کسان تاریخی اند(، می سازند )شاهد "دقیق"، بلکه وقتی مورخان فیلم های غیرممکن است

گزینه  د.زیرا از قدرت بصری و نمایشی کامل استفاده نمی کننمی شوند، تاریخ کسل کننده هم فیلم و هم 

که می شوند مخاطبان زیادی ، منجر به ترک مانند خود تاریخ مکتوبآنها،  مثابه ی تجربه،دوم: تاریخ به 

فیلم های تجربی گذشته را فراهم می اما هرچه که هست بینش جدید در  ،است 1محتمل الوصولفیلم 

تر مفهوم وسیع اما این امر تسلیم خ.فیلم به عنوان تاری یری، نادیده گسست فیلمطلب گزینه نهایی: آورد.

د. از فقط بخواهند از گذشته سود ببرن یی که، ممکن است بسیاری از آنهاخواهد بودران به دیگنسبت تاریخ 

  . ما دریغ خواهد کرداز خودِ را گذشته فهومتمند در بیان ماین رسانه قدرپتانسیل ، این بدتر

مانند  ،را به عنوان نوع جدیدی از تاریخ بپذیرد که لیتاریخی اص زمان آن فرا رسیده است که مورخ فیلم

، ز تاریخ مکتوببه عنوان تالشی متفاوت ا د.ی فعالیت کنمشخص در محدوده های محدود ،همه تاریخ

                                                           
1 - capable of reaching 
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تاریخ است که در قرب تاریخ خالق دنیای فیلم  د.لم را با همان معیارها قضاوت کرمسلماً نمی توان فی

 .هنوز مشخص نشده است ،آنفراهم آمده ی  فهومدقیق درک و ممی باشد؛ جایگاه  و شفاهی وبکتم

 تعاملی یه رو نزدیکتر است، بدین سانشکال گذشته تاریخ هم چنان به أفیلم  ما باید فکر کنیم که تاریخ در

در  2سنت شفاهی، یا 1یبارشاعران در، یا تاریخی که توسط ه که بیشتر شبیه تاریخ شفاهی استبا گذشت

نوشته های رویه ی  شاید فیلم معادل پسا ک. ، یا تاریخ موجود در حماسه های کالسیآفریقا گفته می شود

که دی تنسصحت م، است یشکال تاریخ باشد که علمیا از آن أ،باشدبا گذشته در تعامل  3پیشا نوشته ها

ریتم  ،4آوای گفتاری از از اهمیت کمتری هر مفهوم واقعیشکالی که هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، أ

، وقتی ی شناختی مشابهی را در فیلم داشتمی توان لحظات زیبایبرخوردار است.  5ییجادوکلمات ، یخط

 د.، لذت بصری محض آنها به وجود می آیه باشندظاره ی آنها گنجانده شدیا صحنه ها صرفاً برای ناء اشی

می افزایند، حتی اگر هنوز چیزی را هم آنها با وجود این، ، ی ممکن است از جنبه مستند بکاهدچنین عناصر

  .ارزیابی کنیم آن چیزها را چگونهکه دانیم هم ن

د: قرار گیرتأکید مورد ید باپیشا نوشته ها، تفاوت عمده بین جهان حال و جهان به هر حال بدیهی است که 

 به گویای در فیلم شاعرانه یا تاریخ این بدان معناست که  گرچه.باشددخالت کرده لفظ بودگی ]هرچند[ 

، هنوز هم انجام می شود وباشد  دهرا دنبال کر و مستند« علمی»تاریخ شاید جهانی وارد شود که از دیرباز 

فیلم را به در ، تاریخ این سنت، به تعبیری د.ود را دار، سنت طوالنی خیداد و جزئیاتورجایی که صحت 

باید جدی  آورد.فراهم می را و بیان کرد بداع ، زیرا بررسی آنچه را می توان امی بخشدسطح جدیدی ارتقا 

 د.نقض کنرا می دانیم تا کنون آنچه را که از گذشته  فاهیمداده ها و مهمه ، فیلم تاریخی نباید گرفته شود

  6از دانش انباشته ناشی و قضاوت باید ،باشد مانحقایق آن گفتدر معرض ات باید بداعات و اهمه تغییر

                                                           
1 - bards 

2 - griots 

3 - preliterate 

4 - sound of a voice 

5 - magic of words 

6 - accumulated knowledge 
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 پیدا می کند، باشد. د ورن تاریخی که فیلم وجهان متو

 


