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 «یجاسوس ینمایدر س هاجنتیدابل ا» یپرونده

 تالش زه،یانسان، احساسات، انگ

 علی خمسه

 

تر از جمعیت توان گفت که جمعیت جاسوسان بر روی کره زمین بسیار کمبه طور آماری می

کنند و در نتیجه دسترسی به اطالعات سری اشخاصی است که در یک سیستم جاسوسی کار نمی

شود که به طور خودکار شخصی که با اطالعات فوق سری کار همین نکته باعث می ندارند.

تواند اما این تنها دلیلی نیست که یک جاسوس می کند تبدیل به یک شخص جذاب شود.می

تواند پایان یک حکومت خطرناک که می زمانی که یک فرد به اطالعاتی باشد. جذاب یشخصیت

شود این فرد از منافع شخصی خود آن چه که باعث میترسی دارد، یا ایدئولوژی را رقم بزند دس

ترین دالیل جذابیت شاید این یکی از بزرگ «.وفاداری»چشم بپوشد در یک کلمه نهفته است؛ 

تمامی باورهایش را در یک ایدئولوژی تواند شخصیت جاسوس باشد. این نکته که فردی می

دار کند باز اطالعاتی که ممکن است باور هر شخصی را خدشهخالصه کند و در رویارویی با 
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شود که شخصیت یک جاسوس تبدیل به یک یدئولوژی عمل کند باعث میهم در راه حفظ آن ا

 شخصیت چندالیه بشود که تماشای آن برای هر مخاطبی از هر قشری جذابیت داشته باشد.

شور، به یک ایدئولوژی یا به یک فرد شود که یک فرد وفادار به یک کچه چیزی باعث میحال 

همانطوری که وفاداری  تصمیم بگیرد که ناگهان بر علیه همان کشور، ایدئولوژی یا فرد عمل کند؟

عدم وفاداری یا به زبان دیگر تغییر موضع شود، جاسوس میعنصری است که باعث جذابیت 

کته که این فرد که تا کنون این ن شود.وفاداری عنصری است که باعث جذابیت دابل ایجنت می

در حال کمک به یک ایدئولوژی خاص بود اما در حال حاضر بر علیه همان ایدئولوژی کار 

د. درباره این فرد اطالعات کسب کن شود که مخاطب قصد داشته باشد بیشترکند باعث میمی

چه چیزی باعث شده که این شخص تبدیل به یک دابل ایجنت بشود؟ آیا از ابتدا با تصمیم 

؟ یا در طول مسیر به دلیل تغییراتی در شخصیتش تعلق است سیستم جاسوسی شدهخیانت وارد 

 هر داستان و هر فیلمی جواب مشخص خود را به این سواالت داده ؟است خود را تغییر داده

اند. از ای ظاهر شدهروی پرده نقره ها برشماری از دابل ایجنتهای بیورتو بنابراین ص است

هایی که تا شخصیت شوندی خرابکاری وارد یک سیستم جاسوسی میهایی که با ایدهشخصیت

 کنند.حتی خودشان متوجه نیستند که دارند بعنوان دابل ایجنت فعالیت می

های یک شخصیت انتزاعی وارد تفکرات و انگیزه حال، معموالً زمانی که یک موقعیتبا این

توان گفت یکی از کند؛ و به این ترتیب میشود، آن شخصیت را برای مخاطب جذاب میمی

ی انسانی به دلیل یک تفکر شخصی یا انگیزهترین انواع دابل ایجنت، شخصیتی است که جذاب

برای مثال شاید بهتر  ر بوده عمل کند.گیرد که بر علیه سیستمی که تاکنون به آن وفاداتصمیم می

 مورد بررسی قرار بگیرد. 2ی جان لوکارهنوشته، «1بندزن، خیاط، سرباز، جاسوس» داستان باشد

شود آغاز میاز جایی روایت  است. اصلیدابل ایجنت یکی از ارکان شخصیت  داستاندر این 
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شود تا این دابل ایجنت اش دوباره استخدام میپس از بازنشستگی اجباری 3که جورج اسمایلی

را ارائه بدهند، یک تصویر پیچیده قرار است های فرعی فراوان که با وجود داستانک .را پیدا کند

های حتی داستانک ی تمرکز است.یافتن این دابل ایجنت و شخصیت این دابل ایجنت نقطه

وجود دابل ایجنت در داستان  شود کهبه این دلیل نمایش داده می رمانفرعی و پیچیدگی دنیای 

توان گفت که این بنابراین می سردرگمی سیستم جاسوسی بریتانیا را نشان بدهد.منطقی باشد و 

 ی دابل ایجنت بنا شده است.بر پایه داستان

 

 یلیاولدمن در نقش جورج اسما یگر

 

 یلیدر نقش جورج اسما نسیآلک گ
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اعتماد در میان ی است؟ زمانی که ستم جاسوسی، به چه معنایوجود دابل ایجنت در یک سی

توان رود، میارتباط دیگری جز اعتماد و وفاداری به یکدیگر ندارند از بین میافرادی که هیچ 

ترین درجه کنند از باالترین اعضاء تا پایینی افرادی که در آن سیستم کار میهمه مطمئن بود که

وجود یک دابل ایجنت یا حتی شک به وجود یک دابل ایجنت آن در امان نباشند. تبعات از 

ترین همکارش هم شک کند و در پی نابود کردن یک فرد حتی به نزدیکتواند باعث شود که می

بندزن، خیاط، سرباز، در داستان  که دسترسی به اطالعات دارد باشد. ترین فردحتی کوچک

شخصیتی که به دلیل شک به وجود یک  دید. 4شخصیت کنترلاین نکته را در توان می جاسوس

ترین فرد حاضر در سیستم به خودش، حتی به نزدیکو است دابل ایجنت دچار پارانویا شده 

ی توماس ساخته 5بندزن، خیاط، سرباز، جاسوسدر فیلم کند. یعنی اسمایلی، نیز شک می

ی عکس اعضای بلندمرتبههای شطرنجی که پارانویای شدید کنترل از طریق مهره 6آلفردسون

و همین صحنه کافی است تا  شودسیستم جاسوسی بریتانیا روی آن چسبانده شده نمایان می

  وجود دابل ایجنت و همچنین اهمیت یافتن این شخص در اسرع وقت مشخص شود.اهمیت 

او نیز شود؛ پیدا کردن و نفوذ او در سیستم بیشتر  برودهر چه که قدرت دابل ایجنت باالتر 

جلوی تر خواهد شد. نه تنها خود دابل ایجنت در مقام قدرت این توانایی را دارد که سخت

همیشه این شک را در میان دیگر افراد پیشروی افرادی که به دنبالش هستند را بگیرد، بلکه 

در کند که طرف مقابل که در پی یافتن دابل ایجنت است بلندمقام سیستم جاسوسی ایجاد می

تر از اعتماد و وفاداری نیست در یک سیستم جاسوسی هیچ چیزی مهم خرابکاری است.حال 

تواند به راحتی پنهان شود، زیرا اعتماد و به همین دلیل است که دابل ایجنت با یک مقام باال می

قبول کنند اعتمادشان سیستم را جذب کرده و این افراد به راحتی حاضر نیستند که دیگر افراد 

بندزن، خیاط، کنترل در  شخصیت . یکی از دالیلی کهاست اشتباه بوده عملی خصبه یک ش
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شود در این نکته نهفته استعفا میخورد و مجبور به از همان ابتدا به مشکل برمی سرباز، جاسوس

همچنین عدم  اند.به یک نفر به اشتباه اعتماد کرده که دیگر افراد حاضر نیستند قبول کنند که

پیامدهای سنگین است که او را مبتال به اعتماد برای یک فرد با قدمت کنترل به قدری دارای 

؛ و همین کافی است تا دیگر افراد بلندمرتبه سیستم جاسوسی او را مجبور کندپارانویای شدید می

 به بازنشستگی زودتر از موعد کنند.

 

 اثر توماس آلفردسون« سرباز، جاسوس اط،یبندزن، خ» لمیاز فنمایی 

و بیشتر بر روی کند جورج اسمایلی را دنبال می ،لمکه داستان و به اقتضای آن فیبا وجود آن

و از بین رفتن اعتماد در میان افراد اهمیت وجود یک دابل ایجنت در سیستم جاسوسی بریتانیا 

 کند.ال مهم را نیز در انتها مطرح میؤبا این حال یک س؛ اما است بلندپایه این سیستم تمرکز کرده

مملو از  با توجه به روایت پیچیده و چه چیزی باعث شده که این دابل ایجنت به وجود بیاید؟

 رسد که هدف تنها یافتن این دابل ایجنت باشدهای دروغین داستان، در نگاه اول بنظر میسرنخ

ی ی کوتاه دلیل این عمل او بعنوان منافع شخصتنها با یک صحنه و پس از یافتن این دابل ایجنت

که این دابل ایجنت این نتیجه را گرفت توان اما با تماشای دوباره داستان می خط زده شود.

موجود بدون عقل شود یک های جاسوسی نمایش داده میدر اکثر داستانبرخالف چیزی که 

ای در فیلم حتی به این نکته اشاره تنها در راه اهداف یک ایدئولوژی خودش را فدا کند. نیست که
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، پس دلیلی که داشته باشد ای به ایدئولوژی کمونیسمشود که شخصیت دابل ایجنت عالقهنمی

 باعث شده این فرد به سیستم جاسوسی بریتانیا خیانت کند از روی تغییر موضع تفکر نبوده

 .است ودهچه که باعث شده دابل ایجنت به وجود بیاید، انسانیت ب. آناست

که یک نفر قبول کند برای آن شود این است کهتر به آن پرداخته میاًل کمیکی از نکاتی که معمو

ترین عنصر یک جاسوس است چه چیزهایی را باید فدا کند. درست است که مهم جاسوس

که شخصیتی مانند جورج اسمایلی به وجود بیاید، یا شخصیتی مانند وفاداری است، اما برای آن

کنترل به وجود بیاید که حاضرند تمامی زندگی خود را وقف دولت بریتانیا و مقابله با خطر 

یک جاسوس باید قبول کند  ترین عالیق باید سرکوب شوند.کمونیسم کنند، بسیاری از غریزی

کند. اگر قرار باشد بین زندگی دارد که به او به چشم یک انسان نگاه نمیمعادله قرار که در یک 

 شک اطالعات انتخاب خواهد شد.جاسوس و اطالعاتی که دارد یکی انتخاب شود، بدونیک 

اند نابودکننده باشد؛ و این اولین چیزی توفش بقا است، میاین دانش برای انسانی که اولین هد

از حس تملک، خودخواهی و تالش برای پیشرفت  دهد.است که یک جاسوس از دست می

درست است که درون سیستم  دیگر چیزهایی است که یک شخص از دست خواهد داد.

تواند در تمامی نمی یک جاسوس باید قبول کند کهجاسوسی نیز نردبان پیشرفت وجود دارد، اما 

 است و خدمتی که کرده قبول کند که بر اساس اطالعاتی که دارد ، و بایداتفاقات سهیم باشد

 شود.الزاماً از او تقدیر نمی

تواند پوشند، معموالً میعالئق و غرایز انسانی چشم میاز های جاسوسی این نکته که سیستم

این نکته بشدت قابل مشاهده  بندزن، خیاط، سرباز، جاسوس؛ و در جای خوبی برای نفوذ باشد

شود که برای شخصیت اصلی، جورج اسمایلی، بارها در طول داستان مشخص می است.

ثیر أها فعالیتش در سیستم جاسوسی بر روی او تحتی بیشتر از سالمهم بوده و  همسرش بسیار
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 یکی از ابزارآالتی که دابل ایجنت برای گمراه کردن اسمایلی حتی تا جایی که .است گذاشته

شود که اسمایلی زمانی که ن همسرش است، زیرا این نکته باعث میکند، اغوا کرداده میاستف

 اش با یکدیگر تداخل داشته باشند.خواهد به دابل ایجنت شک کند، احساسات و وظیفهمی

احساسات یک فرد در سیستم جاسوسی جزو اولین نکاتی است که باید فراموش شود، اما 

جورج اسمایلی  شود کهاحساسات باعث میشود که همین جذابیت داستان از اینجا ناشی می

شود یافتن دابل ایجنت بیشتر طول بکشد، و همین احساسات است که باعث میاشتباه کند و 

 دابل ایجنت به وجود بیاید و دابل ایجنت دستگیر شود.

 
 یلیاولدمن در نقش جورج اسما یگر

نتوانسته بیل هایدن برخالف اسمایلی  قرار دارد. 7در مقابل جورج اسمایلی در داستان، بیل هایدن

و حتی زمانی که دو نفر دیگر از اعضای بلندمرتبه  بود که اعتماد کنترل را تماماً جذب کند

جورج  ها بپیوندد.دسیسه چیده بودند نتوانسته بود به آن کنترلسیستم جاسوسی بریتانیا بر علیه 

، اما بنظر شوددوباره استخدام میاسمایلی شخصی است که حتی پس از بازنشستگی اجباری 

تر، یل هایدن جوانکه بحتی با وجود آن ارزشی قائل نیست.رسد که کسی برای بیل هایدن می

رسد که سیستم تر از جورج اسمایلی است، باز بنظر میتر و از نظر فیزیکی جذابباهوش
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بنابراین آیا جای تعجبی وجود  کند.ای نمیو از او استفادهزند جاسوسی بریتانیا او را کنار می

 ست و جو کند؟اش را جایی خارج از این سیستم جطلبیجاهدارد که بیل هایدن تصمیم بگیرد 

چه که گیرد، وجود احساسات است؛ آنچه که سیستم جاسوسی درباره اسمایلی نادیده میآن

یک جاسوس  ی پیشرفت است.طلبی و انگیزهگیرد، جاهسیستم جاسوسی درباره هایدن نادیده می

 از، جاسوسبندزن، خیاط، سربهای ترقی را طی کند؛ در نتواند پلهگاه باید قبول کند که شاید هیچ

به یکی از افراد بلندمرتبه سیستم  هگاه نتوانستوجود دارد که هیچ 8شخصیتی مانند کانی ساکس

حتی و  است های زیادی را در این سیستم گذراندهکه سالجاسوسی تبدیل شود، با وجود آن

که یک جاسوس اما یک جاسوس، قبل از آن .استرسد در یافتن اطالعات بسیار ماهر بنظر می

 باشد یک انسان است.

توسط سیستم جاسوسی شوروی  9بیل هایدن، یک هیوالی خودخواه نیست. زمانی که جیم پریدو

نجات دهد، به این خاطر جیم پریدو را کند تا شود، بیل هایدن از قدرتش استفاده میدستگیر می

ول کند. بنابراین هایدن حاضر نبود که مرگ او را قب هایدناش بود و دو دوست صمیمیپریکه 

 ماند.تنها به فکر منفعت خودش نیست و در این میان به روابطی که به دست آورده نیز وفادار می

دهد. فردی که حاضر شد به یک ایدئولوژی که او این نکته به شخصیت او یک عمق دیگر می

ر نشد زمانی که قدرت نجات دوستش را داشت را تبدیل به جاسوس کرد خیانت کند، اما حاض

کشف هایدن بعنوان هایی که اسمایلی را به سمت یکی از سرنخ او کشته شود.اجازه بدهد که 

داند که با انجام هایدن نیز این نکته را می .کند همین اقدام هایدن استهدایت میدابل ایجنت 

بیشتر از  زندگی پریدو برایشاما با این حال موقعیت خود را به خطر انداخته است، این عمل 

یا او را دیدار کند، موقعیت خودش ارزش دارد؛ حتی اگر دیگر نتواند با جیم پریدو صحبت کند 

ایدن، یک انسان بدون شرافت بیل ه ماند برایش کافی است.زنده میین نکته که پریدو دانستن ا
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ی سمبولیک با یک تر از یک رابطهی شخصی برایش مهمیک رابطهنیست، تنها انسانی است که 

 ایدئولوژی است.

رود که بیل هایدن ای میبه خانه 10فیلم، جورج اسمایلی با بازی گری اولدمنی آخر در صحنه

، 11بیل هایدن، با بازی کالین فرث تا به روسیه بفرستند. کنندگناهکار را در آن نگهداری می

؛ زمانی است ها وجود داشتهگوید که شاید در پس ذهن بسیاری از دابل ایجنتدیالوگی را می

م که اثر من کسی هست»دهد: پرسد که او چه کسی است، هایدن جواب میکه اسمایلی از او می

آید همیشه یک دلیل دلیلی که دابل ایجنت به وجود می. «12خودش را توی دنیا گذاشت

؛ دلیلی که یک دابل ایجنت به ایدئولوژیک نیست، در اکثر مواقع یک دلیل ایدئولوژیک نیست

اتفاقات، در مقایسه با یک تری در روند ثیر مهمأآید در این نهفته که یک دابل ایجنت توجود می

و ایدئولوژیک این نکته را فراموش های جاسوسی بسیاری از سیستم جاسوس عادی، دارد.

 ها نوشته شدهآن ذات هایی که وفاداری درها هستند، نه ماشینکنند که در حال کار با انسانمی

ل ایجنت به انتخاب شخصی است و اگر یک داباگر یک جاسوس وفادار است، بخاطر  .باشد

ها یک فرآیند خودکار یجنتها و دابل اجاسوس آید، بخاطر انتخاب شخصی است.وجود می

  ها را در یک خط خالصه کرد.بتوان آننیستند و موجوداتی نیستند که 
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رسد، زیرا جیم پریدو همچنان ل میبه قت ،13، با بازی مارک استرانگبیل هایدن توسط جیم پریدو

به ایدئولوژی سیستم جاسوسی بریتانیا و کنترل وفادار است؛ اما قبل از کشتن بیل هایدن، جیم 

کند. جیم پریدو در ظاهر تنها نگاه می شاسکوپ تفنگای به بیل هایدن خارج از لحظه پریدو

اما در واقعیت انسانی است  رساند،یک جاسوس است که یک خیانتکار را به سزای اعمالش می

که هایدن باعث شده که پریدو کند به او خیانت شده است. حتی با وجود آناحساس می که

زنده بماند، خیانتی که هایدن مرتکب شده فراتر از خیانت به یک ایدئولوژی است. هایدن باعث 

به اسمایلی شک ای که باعث شد کنترل جیم پریدو اعتمادش را از دست بدهد، نکتهشده که 

بکند، در اینجا باعث شد که هایدن توسط دوستی که کمک به او راه را برای گیر افتادنش هموار 

حتی یک جاسوس ساده مانند جیم پریدو که بخاطر این ایدئولوژی به کام  به قتل برسد.کرد 

بعدی نیست و تنها یک موجود تکشود نیز اش به کنترل زبانزد میوفاداریرود و مرگ می

دستورات اسمایلی و دیگر افراد بلندمرتبه عمل کند شود خارج از احساساتی دارد که باعث می

دستورات  سیستم باشد، باید ازهایدن را به قتل برساند. اگر تنها قرار بود پریدو وفادار به و 
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کند، در اینجا پریدو بعنوان ؛ اما پریدو در اینجا خارج از سیستم فعالیت میکردجدید پیروی می

 کند.یک انسان فعالیت می

های جذابی هستند، تغییر موضع وفاداری به تنهایی کافی شک شخصیتبدونها دابل ایجنت

د اما پیش از هرچیزی بای ها برای مخاطبان سینمایی دارای اهمیت بشوند.است که این شخصیت

از یک تغییر موضع وفاداری دارند،  ها معموالً چیزی فراتربه یاد داشت که بهترین دابل ایجنت

های دابل ایجنت باید گفت که احساسات، و درباره بیل هایدن بعنوان یکی از بهترین نمونه

ها اش کار درون سایهخلق یک اسم در تاریخی که عملکرد اصلیی پیشرفت و تالش برای انگیزه

مورد بررسی قرار بگیرد و توسط بازیگران این شخصیت بارها و بارها ست باعث شده که ا

 70ی در دهه 14زمانی که ایان ریچاردسون هایی مختلف نمایش داده شود.مختلف به روش

این نقش را بازی کرد، بیشتر بر روی « 15بندزن، خیاط، سرباز، جاسوس»سریال میالدی در مینی

احساساتی کرد که بیل هایدن را تبدیل به یک انسان  بخش احساسی شخصیت تمرکز کرد و

این  2011پنداری کند، زمانی که کالین فرث در سال او همذات احساسات مخاطب به راحتی با

د و شخصیتی را خلق بخش انگیزه بیل هایدن تمرکز کرنقش را بر عهده گرفت بیشتر بر روی 

ترین کاری که هر دو صورت ولی در نهایت مهم پنداری کند.کرد که مخاطب با دالیلش همذات

تصویری شخصیت انجام دادند خلق شخصیتی بود که بیشتر از هرچیزی، یک انسان بنظر 

 رسید.می
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 دنیها لیدر نقش ب چاردسونیر انیا

 :هاپانوشت

1) Tinker, Tailor, Soldier, Spy 

2) John le Carre 

3) George Smiley 
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4) Control 

5) Tinker, Tailor, Soldier, Spy (2011) 

6) Tomas Alfredson 

7) Bill Haydon 

8) Connie Sachs 

9) Jim Prideaux 

10) Gary Oldman 

11) Colin Firth 

12) I’m Someone Who Made His Mark. 

13) Mark Strong 

14) Ian Richardson 

15) Tinker, Tailor, Soldier, Spy (1979) 

 


