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 «هادابل ایجنت» یپرونده

 ی طالییمردانی با اسلحه

 پیمان پرهیزکاری و علی خمسه

توان از یک ژانر نام برد که برای پیدا کردن جای پای خودش در ذهن مخاطب میتاریخ سینما در 

های فراوان تریلر به ژانر وحشت به دلیل شباهت. 1همیشه در حال جدل بوده است: ژانر تریلر

رسد که برای مخاطبان سینمایی بین یک فیلم نظر میهو به دلیل ادغام بیش از حد این دو ژانر، ب

کشتار با »تریلر و یک فیلم وحشت تقریباً مرزی باقی نمانده است. همانقدر که به فیلمی مانند 

نگرند، به همان شدت هم از های ژانر تریلر میساختهعنوان یکی از ه ب« 2برقی در تگزاساره

های بین این از تفاوت گویابرند و عنوان فیلم تریلر نام میه ب« 3مظنونین همیشگی»فیلمی مانند 

تر به که بتواند خود را راحت. به همین دلیل ژانر تریلر برای آننیستنددو ژانر خیلی مطلع 

، 4شناسانهروان از جملهژانرهای مختلف تقسیم شد؛ ساب تکه شد و بهتکه ،مخاطب بشناساند

ژانرها خیلی زود توانستند در ذهن مخاطب و صد البته جاسوسی. این ساب 5سیاسی، توطئه

جای بگیرند و برای او درک نسبتاً درستی از ژانر تریلر را بسازند، هرچند اگر این درک ناشی 

 .ژانر باشد تا خود ژانر اصلیاز شناخت ساب

شد، ژانر جاسوسی بود. ژانری که در طول  منشعبژانرهایی که از تریلر ترین سابیکی از مهم

تاریخ سینما به قدری اهمیت پیدا کرد که به زودی از زیر یوق ژانر تریلر خارج شد و خود را 

. ی بسیار نزدیکی با ادبیات جاسوسی پیدا کردبه ژانرهای دیگر متصل کرد و در این مسیر رابطه

توانستند با استفاده  9و جان لوکاره 8، گراهام گرین7، تام کلنسی6نویسندگانی مانند ایان فلمینگ

های هایی را خلق کنند که قالب داستانی خودشان در دوران جنگ داستاناز پیشینه و تجربه
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اره های امثال فلمینگ و لوکهای جاسوسی را تعیین کند. با نوشتهترتیب فیلمجاسوسی و بدین

های جاسوسی بریتانیا فعالیت داشتند عنوان جاسوس در سیستمهکه خود پیش از نویسندگی ب

چه که داستان را جلو مشخص شد که ارز رایج در یک داستان جاسوسی، اطالعات است. آن

گونه که برد تملک اطالعات و تالش برای کسب اطالعات بیشتر و استفاده از آن است، همانمی

طوری آن»کنند؛ و این رابطه میان ارج از داستان نیز اطالعات نقش اساسی را ایفا میدر دنیای خ

شود از طریق و دنیایی که درون داستان خلق می« کنندکه جاسوسان در دنیای واقعی عمل می

 آید.تجربیات همین نویسندگان است که به دست می

 

 جان لوکاره

 

 
 ایان فلمینگ



 
 

98اردیبهشت  |سینما    

 
 

 

3 

ها و شمایل ژانر جاسوسی را بررسی کرد. بیل لفهؤژانر ابتدا باید مبرای شناخت درست این 

گوید: ساخته شد می 11در مستندی که به مناسبت پنجاه سالگی سری فیلم جیمز باند 10کلینتون

تواند از وقوع ایده اینکه یک آدم شجاع، به همراه پشتیبانی و تکنولوژی مناسب در کنارش می»

البته این حرف در دفاع از «. 12بخش است!شدت اطمینانه ی کند؛ بیک چیز بزرگ و بد جلوگیر

عنوان یک قهرمان کالسیک ژانر جاسوسی زده شده است و شاید از طرف یک ه ب 31جیمز باند

انگارانه از طرف مخاطبان فیلم باشد؛ اما به یک متخصص ژانر نباشد و حتی یک دید نسبتاً ساده

ترین بخش یک فیلم در ژانر جاسوسی، شخصیت لین و مهمشدت مهم اشاره دارد. اوه نکته ب

 جاسوس است. 

ژانرهای منشعب از تریلر در این نهفته بود که یکی از نکات متمایزکننده این ژانر با دیگر ساب

شک نیازمند یک شخصیت جاسوس بود تا بتواند در این ژانر جای  یک فیلم جاسوسی بدون

شد که ژانر جاسوسی بتواند یک ماهیت منحصربفرد و جدا بگیرد. همین عنصر به زودی باعث 

از تریلر پیدا کند. در واقع حضور این عنصر به قدری مهم بود که وجود آن به تنهایی باعث 

عنوان یک فیلم جاسوسی در نظر گرفته شود و صفات دیگری )مانند ه شد که یک فیلم بمی

سیاسی( در کنار آن قرار بگیرند، برای مثال فیلم ، وحشت، توطئه و 41تخیلیکمدی، علمی

عنوان یک فیلم ه یک فیلم کمدی است که به دلیل وجود جاسوس در آن ب« 51اسمارت را بگیر»

 شود.بندی میجاسوسی طبقه
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 سگال تریاثر پ «ریاسمارت را بگ» لمیاز فنمایی 

 

مخالفانش به صورت مخفیانه عمل گیرد که بر علیه زمانی که یک ایدئولوژی خاص تصمیم می

شان استفاده آورد و سپس از آن اطالعات برای شکست دادنها اطالعاتی به دست میکند، از آن

توان گفت گیرد، بنابراین میکند. در این لحظه است که شخصیتی به نام جاسوس شکل میمی

عنی است، و که شخصیت جاسوس بدون یک سیستم جاسوسی که او را حمایت کند بدون م

شود. پس یک ترتیب جاسوس از طریق یک سیستم جاسوسی به آن ایدئولوژی متصل میبدین

کند وفادار باشد و حتی اگر به جاسوس الزم است که به ایدئولوژی سازمانی که برایش کار می

وس ی جاسکند. رابطههای مخالف بهتر عمل میآن باور ندارد، قبول داشته باشد که از ایدئولوژی

گیرد ی دوجانبه است، بدون وجود یک ایدئولوژی سازمانی شکل نمیو ایدئولوژی یک رابطه

که قرار است جاسوس را پرورش دهد؛ و بدون وجود جاسوس ایدئولوژی در میدان نبرد در 

جاست شک شکست خواهد خورد، مانند پادشاهی بدون ارتش. در اینمقابل مخالفانش بدون

 کند.اهمیت پیدا می 61ل ایجنتکه شخصیتی مانند داب
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 دابل ایجنت )مامور دوجانبه(:

یک شخصیت باید دارای چه خصوصیاتی باشد که بتوان به او لقب دابل ایجنت یا مامور دوجانبه 

شود که در یک سیستم جاسوسی متصل به یک ایدئولوژی داد؟ دابل ایجنت به جاسوسی گفته می

برد. یا از سیستم اف یک ایدئولوژی مخالف را پیش میدر حال فعالیت است، اما در واقع اهد

دهد، یا در پیشروی دزدد و در اختیار طرف مقابل قرار میجاسوسی اطالعات حیاتی را می

کند. احتمال دارد دلیل کند مداخله و خرابکاری میاهداف سیستم جاسوسی که در آن فعالیت می

؛ «17مغز میلیارد دالری»گر باشد، مانند فیلم ی عاطفی با یک جاسوس دیاین کار او یک رابطه

یا تغییر در باورهای ایدئولوژیک باعث شده باشد که به ایدئولوژی اولیه خیانت کند، مانند فیلم 

اش ؛ یا در اکثر مواقع یک منفعت شخصی باعث جدا شدن او از باورهای اولیه«18چوپان خوب»

 «. 19گنجشک سرخ»شده است، مانند فیلم 

 

 
 اثر کن راسل «یدالر ونیلیمغز م» لمیاز فنمایی 
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 رویاثر رابرت دن« چوپان خوب» لمیاز ف نمایی

 

 

 الرنس سیاثر فرانس« گنجشک سرخ» لمیاز ف نمایی

اند ای ظاهر شدههای مختلف بر روی پرده نقرهها در طول تاریخ سینما به صورتدابل ایجنت

های شخصیتی هستند و به مرور زمان عاری از پیچیدگیکه مانند شخصیت جاسوس در ابتدا 

 شوند. برای مثالهای انسانی خاص خود میهایی چند وجهی با خصوصیتتبدیل به شخصیت

در  تماماً  که فیلماشاره کرد. با وجود آن« 21مرد سوم»در فیلم  20به شخصیت هری الیم توانمی

گ و اهمیت اطالعات در این فضا باعث گیرد، اما فضای پس از جنژانر جاسوسی جای نمی

که شخصیت هری الیم تبدیل به یک دابل ایجنت شود، شخصی که در یک لحظه با  است شده
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ها به کند و در انتها به دلیل منافع شخصی با تک تک آنچند سیستم ایدئولوژیک همکاری می

ها و ست. انگیزهحال شخصیت هری الیم بشدت ساده تصویر شده اخورد. با اینمشکل برمی

که فیلم تالش زیادی کرده بینی هستند. با اینتفکرات هری الیم یک وجهی و غالباً قابل پیش

فردی باشند، اما هری الیم بعنوان شخصیت دابل ههای اصلی دارای وجوه منحصربکه شخصیت

 تری برخوردار شده است.های کمایجنت در این میان از پیچیدگی

 

 میال ینقش هراورسون ولز در 

در  22در مقابل هری الیم، چند دهه بعدتر شخصیتی مانند کاپیتان مارکو الکساندرویچ رامیوس

مرد ی دو فیلم، فیلم شود. شاید بتوان گفت در مقایسهظاهر می« 32شکار برای اکتبر سرخ»فیلم 

س در مقایسه باشد، اما شخصیت کاپیتان رامیو شکار برای اکتبر سرختر از بهتر و منجسم سوم

ها، تفکرات و درونیات رامیوس در های بیشتری برخوردار است. انگیزهبا هری الیم از پیچیدگی

تر و قابل طول فیلم بیشتر پرداخت شده و در نهایت شخصیت او برای مخاطب بسیار واقعی

یخ توان روندی که تاری این دو شخصیت میرسد. از مقایسهتر از هری الیم به نظر میدرک
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ها طی کرده را مشاهده کرد و این نکته را یادآور شد که این ایجنتسینما برای نمایش دابل

های متفاوت و به دست کارگردانان و بازیگران های متفاوت، در داستانها در فیلمشخصیت

 اند.های متفاوت تصویر شدهمتفاوت به صورت

 
 وسیرام چیدر نقش مارکو الکساندرو یشان کانر

های متفاوت مورد بررسی در این پرونده، قرار بر این است که شخصیت دابل ایجنت در فیلم

الگوی ژانر جاسوسی قرار بگیرد و این نکته مشخص شود که هر فیلم یا هر کارگردان از این کهن

رو های پیشچگونه استفاده کرده یا چه شخصیتی را در این قالب قرار داده است. در مقاله

 شوند. اند بررسی مییی که به شخصیت دابل ایجنت با یک رویکرد قابل بحث نگاه کردههافیلم

های جاسوسی، شخصیت دابل ایجنت و هویت این جایی که در بسیاری از فیلماز آن :نوشتپی

ها های داستانی مهم است؛ و برای بررسی این شخصیتشخص یکی از معماهای مهم یا گره

در مقاله تا حد زیادی فاش بشود الزم است این نکته را متذکر بشویم  شانالزم است که هویت

اید و قصد دارید که بدون دانش قبلی از داستان های منتخب را هنوز ندیدهکه اگر هر یک از فیلم

 رو پرهیز کنید.های پیشها بنشینید از خواندن مقالهها به تماشای آناین فیلم
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 ها: پانوشت

1. Thriller 

2. Texas Chainsaw Massacre (1974) 

3. The Usual Suspects (1995) 

4. Psychological 

5. Conspiracy 

6. Ian Fleming 

7. Tom Clancey 

8. Graham Greene 

9. John le Carre 

10. Bill Clinton 

11. Everything or Nothing: The Untold Story of 007 (2012) 

12. The idea that one brave person, supplied with adequate backup and technology can stop 

something big and bad from happening, is immensely reassuring! 

13. James Bond 

14. Sci-Fi 

15. Get Smart (2008) 

16. Double Agent 

17. Billion Dollar Brain (1967) 

18. The Good Shepherd (2006) 

19. Red Sparrow (2018) 

20. Harry Lime 

21. The Third Man (1949) 

22. Captain 1st Rank Marco Aleksandrovich Ramius 

23. The Hunt for Red October (1990) 

 

 


