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ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ در آﺛﺎر ﻋﺒﺎس
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ،۱۴۰۰/۱۱/۱۷ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۱/۳/۷ :

ﺳﯿﺪﻋﻤﺎد ﺣﺴﯿﻨﯽ ،۱ﺷﻬﺎب اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری
۴
ﻣﺮﺿﯿﻪ ﭘﯿﺮاوی وﻧﮏ ،۳ﺳﻨﺎء ﺷﺎﯾﺎن

۲

ﭼﮑﯿﺪه
راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻏﺮب و ﻏﯿﺮﻏﺮب ﻫﻤﻮاره در دﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻗﺮن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮب ﺑﺮ ﺷﺮق از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
ﭘﺲ از آن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق آﻣﺪﻧﺪ .ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻏﺮب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ از ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ،در
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺪﻣﻨﺪ و ﺳﯿﻨﻤﺎ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎیﺷﺎن را در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺑﻪ رخ ﺑﮑﺸﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽﺷﺪه ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺮﮐﺖ دوﮔﺎﻧﻪای ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ،اﺑﺘﺪا ﺣﻀﻮر ﮐﻼم ﻣﺴﻠﻂ ﻏﺮﺑﯽ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻧﺴﺨﻪای ﺗﺠﻮﯾﺰی ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽای ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺻﺪاﻫﺎی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ در ﺣﻮزهی ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر
واﺿﺢ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و در زﻣﯿﻨﻪی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ
از ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ را در ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﺮﯾﺎن راﯾﺞ ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود .ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی او ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ
و ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در واﻗﻊ آنﭼﻪ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را از ﮐﺎرﮔﺮدانﻫﺎی
 .۱اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.

Email: emad.hoseini@gmail.com

 .۲داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺳﯿﻨﻤﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان) .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(

Email: shb_esf@yahoo.com

 .۳داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن ،اﯾﺮان.

Email: mpiravivanak@gmail.com

 .۴ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان

Email: Shayan33376@gmail.com
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دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺷﯿﻮهای اﻧﺤﺼﺎری در ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
»اﯾﺮاﻧﯽ« ﻓﺮاواﻧﯽ در آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﺷﺎرات
ﻣﻮﮐﺪ او ﺑﻪ وﻃﻦ و ﺑﺎزﺗﺎب آن در آﺛﺎرش ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام او ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﯾﮏ ﺷﯿﻮهی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و از ﺳﺮ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ روش ﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﺳﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﻋﺒﺎسﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ
را ﻣﺮور و ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی او ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
را ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ :ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آﺛﺎر
ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ ﮐﺪاماﻧﺪ؟ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﭼﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﻪ دارﻧﺪ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﺒﺎسﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﻪ
ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺮ روی ﺻﺤﻨﻪی ﻧﻤﺎﯾﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﺎﺑﺎزﯾﮕﺮان ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﻌﺎل و ﺑﺪاﻫﻪﺳﺎزی ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﻠﻢ ،ﺗﻌﺰﯾﻪ ،ﻋﺒﺎس
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﻠﻢ از ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻓﻘﻂ از آنﺟﺎ
ً
آﻣﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد؟ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﯿﻠﻢ اﺻﺎﻟﺘﺎ از ﺟﺎﯾﯽ
ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ،اﻣﺎ از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺷﺪه ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه ،و اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﮐﻪ آ ﮐﺎﻣﻔﺮا ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪAkomfrah,) .
(2010: 28
ﻫﻨﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎدی را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎه آن را ﻣﺤﺪود
ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﻄﺮه ،ﺑﺮﺗﺮی ،و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ً
دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻮل ارﺗﺒﺎﻃﺎت،
ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﺒﺎدل ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ
ﺿﺮوریاﻧﺪ – ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و ﭼﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﺧﻼق ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان
آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺎم ﻓﯿﻠﻢ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻓﯿﻠﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎصﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮد
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ )ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ( ﻓﻘﻂ »ﻏﺮﺑﯽ« ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﺪهی ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ ِﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﯾﮑﺮد
ﻧﻈﺮی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﻄﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺮﮐﺖ در
ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽﺳﺎزی را ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻘﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ۵ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درک ﮐﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دل
ﻧﻮﻋﯽ درﮔﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
»ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﻠﻢ« آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﮕﺒﯽ ۶و ﻣﺘﯽﺑﺎ (۲۰۱۲) ۷ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ)ﺑﺎﯾﻨﺮی( ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای
وﻗﻮع ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی اﺻﯿﻞ و ﺑﺮآﻣﺪه از درون و در ﻋﺮض
اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت
)اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در اﺑﺪاع ﻣﻔﻬﻮم
ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﻮﻧﯽﮔﺮاﯾﯽ ۸ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺖ ۹و اﺳﺘﺎم ۱۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺎﻟﯿﻮود ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪی ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﺑﺎرز ﺑﻮﻣﯽ( از ﻣﻨﻈﺮ ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد او ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ،ﻧﻈﺮات
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درﺑﺎرهی او دادهاﻧﺪ .ژان ﮐﻠﻮد ﮐﺎرﯾﺮ ۱۱در ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ و درسﻫﺎﯾﯽ از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را ﻣﻌﻠﻤﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺪ» .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درس
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد درﺳﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺗﮑﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،و ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ
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ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻏﯿﺮﺑﺎرور
ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ« )ﮐﺎرﯾﺮ،
 .(۱۳۹۳او در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪم ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان را از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻬﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺪاد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی او ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﻮد .ﻫﻤﺸﻬﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ژان ﻟﻮک ﮔﺪار ، ۱۲درﺑﺎرهی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ
ﮔﺮﯾﻔﯿﺚ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« )ﮔﺪار،
 .(۱۳۹۵ﺟﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺎرﺗﯿﻦ اﺳﮑﻮرﺳﯿﺰی ۱۳ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
»ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽزﻣﺎن از ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ از
آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ« )ﺟﺎﻫﺪ .(۱۳۹۵،اﺳﮑﻮرﺳﯿﺰی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺧﻮد و ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در ﺣﯿﻦ
داوری ﺑﺨﺶ ﺳﯿﻨﻪﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺟﺸﻨﻮارهی ﮐﻦ ،درﺑﺎرهی
ﻣﻼکﻫﺎی داوری ،از ﺣﺲ اﺳﺘﻐﻨﺎ و ﺑﯽرﻏﺒﺘﯽ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ
ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺳﻮم ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺒﻬﻮت و ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪه ﺑﻮد.
)اﺳﮑﻮرﺳﯿﺰی (۱۳۹۵ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﻮروﺳﺎوا،۱۴
ﻧﯿﺰ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﻣﯽداﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را
ﺑﻪ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی او دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﻮروﺳﺎوا.(۱۳۹۵ ،
دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﺳﺘﺎﯾﺶ
او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ او ﯾﺎ آﺛﺎرش را
در ردﯾﻒ ده ﮐﺎرﮔﺮدان ﯾﺎ ده ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی ﺗﺎﯾﻢ ۱۵ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻓﯿﻠﻢ ﻃﻌﻢ ﮔﯿﻼس
را ﯾﮑﯽ از ده ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪان
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد او ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
درﺑﺎرهی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﻪی اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮات
اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺗﻔﺎوت ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن راﯾﺞ
و ارزشﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻫﺎﻟﯿﻮودی اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﺪیزاده
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮﻧﺎز ﺳﻌﯿﺪوﻓﺎ )ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن روزﻧﺒﺎم۱۶ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او ﻣﺪام
ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻗﺮاردادی /ﻫﺎﻟﯿﻮودی را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺳﯿﻨﻤﺎی رواﯾﯽ را
در ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای دﯾﺪن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﻋﯿﺪیزاده .(۱۳۹۵ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﯿﺪیزاده ﺑﻪ
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ﻧﻘﻞ از ژان -ﻣﯿﺸﻞ ﻓﺮودون)۱۷ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎﯾﻪ دو
ﺳﯿﻨﻤﺎ (۱۸ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎی

ﻏﯿﺮﻫﺎﻟﯿﻮودی ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﻫﺪان ﭘﺮﻗﺪرت و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی دﯾﮕﺮی ﺳﻮای ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﯿﻼی آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺣﻮزه ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد« )ﻫﻤﺎن( .ﻋﯿﺪیزاده ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺟﻒ اﻧﺪرو)۱۹ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ
) ((۱۰ﺑﺰرﮔﯽ او را ﻧﻬﻔﺘﻪ در روﯾﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽاش ﺑﻪ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ او ﻧﻪ در ﺑﻨﺪ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎی]ﺑﺪﻧﻪی[ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎ« )ﻫﻤﺎن( .ﮐﺎرﯾﺮ در
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ و درسﻫﺎﯾﯽ از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ درﺟﺎ
زدن ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﺮار ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را از آن ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ را
از ﻏﺮب درس ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد آن را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .ﺑﺎﯾﺪ از او
]ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ[ درس ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درس ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﮔﺮﻓﺖ
و در وﻫﻠﻪی اول درس ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺧﻮد .ﺧﻂ ﺷﺨﻢ را
داﺋﻢ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﮐﺮدن ،ﺧﻮد را ﺷﮕﻔﺖزده ﮐﺮدن ،ﺗﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و
ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺎوﯾﺪن« )ﮐﺎرﯾﺮ،
 .(۱۳۹۳ﺟﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺌﻮریای در ذﻫﻨﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻤﯽﺳﺎزم.
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﺮﯾﺰی ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺳﺎزم« )ﺟﺎﻫﺪ.(۱۳۹۵ ،
در واﻗﻊ آنﭼﻪ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را از ﮐﺎرﮔﺮدانﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺷﯿﻮهای اﻧﺤﺼﺎری در ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی اﺳﺖ؛ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را در آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﺷﺎرات
ﻣﻮﮐﺪ او ﺑﻪ وﻃﻦ و ﺑﺎزﺗﺎب آن در آﺛﺎرش ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام او ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﯾﮏ ﺷﯿﻮهی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و از ﺳﺮ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺟﺎﻫﺪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﻮد او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺑﺪون ﺷﮏ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﻦ
رﯾﺸﻪی ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن(.
ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی او ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی او ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ را ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در
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ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن ،ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪاﻧﺪ و راز ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
او ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .او ﺑﺎ آﺛﺎرش ﻓﺼﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن اﻓﺰوده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آﺛﺎر ﻋﺒﺎس
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ )ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻮﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (.از ﻣﻨﻈﺮ ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ.
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ »ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎر دوم« ،ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ؛ ﺳﻨﺠﯿﺪن ﻟﺤﻈﻪی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﺳﺖ و داﻧﺴﺘﻦ
ً
اﯾﻦﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺮش ﺑﺰﻧﯽ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ
ﻣﺘﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ردﯾﻒ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی
ِ
ً
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﺎرش ﺻﺮﻓﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی درﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺸﻒ
ﭼﯿﻨﺶ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻧﮕﺎر از ﭘﯿﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ
و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ او ﮐﺸﻒ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺧﻼل
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدهﻫﺎی ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رواﯾﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ ،دارای
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:
 .۱اﻧﺘﺨﺎب دادهﻫﺎ :در روش ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دادهﻫﺎ
در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﻪ و ﺷﯿﻮهی
ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎ اﻣﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﺧﺼﻮص در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦﺑﺎره ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 .۲ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ :در ﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﮐﺎر،
اﻓﻖﻫﺎی ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻨﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﯾﮏ اﻓﻖ ﮔﺸﻮده ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻫﺪاف را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت داده ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﺗﺎﺟﯿﮏ (۸-۹ :۱۳۷۷ ،او ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب دادهﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﻣﯽرود و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ اﻋﻢ
اﺳﺖ از دادن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎی آن ﻗﻄﻌﻪ
در ﮐﻠﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮐﺮد آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻇﺎﻫﺮ دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آن
وﺟﻮﻫﯽ از رواﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻇﺎﻫﺮ روﯾﺪادﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن
ً
دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ دادهﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ
ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎزهای ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ را
ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
 .۳ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﻌﺎل :از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
روش ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع
از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﻤﯽ
اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه و ﻣﻌﺪودی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰارﻫﺎ از آزادی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .او از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ اﺑﺰار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
و از دﯾﮕﺮﺳﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ اﻓﻖ و ﺷﻤﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ (۲۰۰-۲۰۲ :۱۳۸۰ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺟﺰﺋﯽ از اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارد ﮐﻪ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻧﻘﺎط ﺑﺮش،
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ،ﺧﻂ رواﯾﯽ ،رﯾﺘﻢ و ﺳﺮﻋﺖ ،ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮا و ...را
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی

ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ

ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آنﻫﺎ را
»ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل
ِ
ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؛ اﻋﻢ از اﯾﻦﮐﻪ روﯾﮑﺮد "ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ"ﺷﺎن
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺤﻮهی ﺗﻤﺎﺷﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻮع اﺟﺮا و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯽ از ﻏﺮب و اﻣﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ« ) .(Akomfrah, 2012: 264اﮐﻨﻮن ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رادﯾﮑﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻏﺮب ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
ﺗﻔﺎوت آن ،ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
اﻟﺒﺘﻪ
ِ
ً
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﻪی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺴﺎرﺗﯽ ﻓﺮﻣﯽ در
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮﺑﻮدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ(Ibid) .
ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن
ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،دﺷﻮار اﺳﺖ؛ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن
ِ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .زﯾﺮا درک
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ،ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
از ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ دﺷﻮاری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ زﺑﺎن اﯾﻦ
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺰءﻧﮕﺮی و
ِ
ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮف ﺗﻔﺎوت ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻟﺰوم
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﻮم
و ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ از ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﻮم و ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ» .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪی اﻟﮕﻮی دو ﭘﺪﯾﺪهی ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﯾﮏﺳﻮ ﻫﺎﻟﯿﻮود ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و از
ﻧﻈﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺴﻠﻂ ،و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻫﺎﻟﯿﻮود را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺣﺎﻻ
دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﺜﻞ آن دوره
ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم – درون
ً
ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ – ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه واﻗﻌﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«
).(Fusco, 2012: 186
در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﺳﺎزی
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ِ
اﻗﺘﺼﺎدی در آن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم »ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن« و »ﺟﻤﻊ ﻣﻔﺮد ﺑﻮدن« از
ﺳﻮی ژانﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ ) (Nancy, 2000و ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ »ﺗﻮده«
و »اﺷﺘﺮاﮐﯽ«ِ ﻫﺎرت و ﻧﮕﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺮ ﺑﺮآوردهاﻧﺪHardt and) .
ِ
ً
 (Negri: 2000ﻣﻔﻬﻮم اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻌﺎدل ﻣﻌﻨﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺎرت و ِﻧﮕﺮی آن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ِ
اﺗﻮری آﯾﻨﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﺎﻻت
ﺮ
»اﻣﭙ
دﻫﻨﺪ:
ﻣﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺢ
ِ
ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار ﻧﺪارد .اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ][...
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﺶ ﻫﯿﭻ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ واﻗﻌﯽ و ﻣﺤﺪودی
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روﺷﻦ
ﻧﺪارد .ﻗﺪرت اﻣﭙﺮاﺗﻮری از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی
ِ
و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ،در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد« )Hardt and
.(Negri, 2000: 384
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﻫﺎرت و ِﻧﮕﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ْ
ﺧﻮد ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و »ﺗﻘﺎﺑﻞ« ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ آن
ِ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﻋﺪهای اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر در ﻣﮑﺎنﻫﺎی

»ﻣﺮﮐﺰی« ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﻮض ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ِ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دادن ﮐﻞ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن
ْ
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ را در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
دﻫﯽ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
ِ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ِ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺎت ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن
اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﺎﻟﯿﻮود
ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﺎﻟﯿﻮود ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﺘﺮل ارﺑﺎبﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺨﺶ و
ﺗﻮزﯾﻊ داﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ داﺷﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﺮد
و راﻫﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪی ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺑﺮ ﻓﯿﻠﻤﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﺪهی ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ ِ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ
ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻗﻄﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﺳﺒﮑﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان
ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻏﺮب ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻮﺳﮑﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮد و ﻧﻔﯽ ﻧﺤﻮهی ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﻘﺪ ،و ﺷﯿﻮهی ﮐﺎر
ً
ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ
ِ
در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﯿﻮهی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،دﯾﺪن،
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻓﻬﻤﯿﺪن را ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮد ﺷﮑﻞ و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ زدود و رﻫﺎ ﮐﺮد .ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻤﻮاره از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن،
ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ...ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ »ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺴﺒﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮوﮐﺎر دارد ﺗﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﺸﺨﺺ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ) .(Fusco, 2012: 191در
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻏﺮب ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽﺳﺎزی را ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻘﺎم
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ۲۰ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درک ﮐﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دل ﻧﻮﻋﯽ درﮔﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﻘﺪ ،و ﮐﻨﺶ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
اﺷﮑﺎل ِ
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۲۴
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ﻧﯿﺴﺖ .ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽﺳﺎزی ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮاﺳﻮ را ﮔﻮﺷﺰد
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ؛
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ وﻋﺪهای ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎﻧﻤﻨﺪی و ﮐﻤﺎل در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﻋﺒﻮر از اروﭘﺎﻣﺪاری :ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ«
) (Shohat and Stam, 1994ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎرهی ﺳﯿﻄﺮهی
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻤﺎژﻫﺎی )ﺗﺼﻮرات(
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم
»ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺖ و اﺳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،رﻫﯿﺎﻓﺖ اﺻﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﻮﻧﯽ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮدی رادﯾﮑﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻧﮋاد را در ﺣﺪود
ﯾﮏ »ﺷﺒﮑﻪی ارﺗﺒﺎﻃﯽ« ،۲۱از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و »در ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ،در ﺗﺮاز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ اﺑﺮاز ﻫﻢدردی
ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه »ﺑﺮای ﻫﯿﭻ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ
ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ «.ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﻬﻮم
ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞﯾﺎﻓﺘﻪی ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ )ﭼﻪ ﻓﺮدی و ﭼﻪ ﺟﻤﻌﯽ( را
رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽ،
ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ:
ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ )دﯾﺎﻟﻮژﯾﮏ( و در
ِ
»در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪاوم ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻫﺮ ﮐﻨﺸﯽ از ﺟﻨﺲ
ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دو ﻃﺮف ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ« )Shohat
 .(and Stam, 1994: 46-49اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی درک دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ )دﯾﺎﻟﻮژﯾﮏ( ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ/ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ/ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺮ
ِ
ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺎزهی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﻠﻢ درﺑﺎرهی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖEzra) .

ﺷﮑﻞ ﺗﺎزهی ﺧﻮد از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
»ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻏﯿﺮﻫﺎﻟﯿﻮودی« ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰد و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ آن را
در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﭘﺪﯾﺪهای ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی اوج
ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻣﮑﺎنﻫﺎ و دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻧﻮن واﺣﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ،و
اﻫﻤﯿﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ۲۳دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را روی ﻧﻘﺸﻪی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار
داد ،ﺣﺘﯽ ﻫﺎﻟﯿﻮود را ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮدNagib) .
(et al, 2012: xxii-xxiii
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﻪی
اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺲ دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﮕﯽ اﺳﺖ،
ً
آنﻫﺎ از ﻧﻈﺮ دﯾﺪاری ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﺑﺎزﯾﮕﺮان آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ »درک درﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دارد
ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ]ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺴﺘﻪی ﻏﺮب[ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺣﺘﯿﺎج
دارﯾﻢ .ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺼﺒﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ
از اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺎﮐﺎن از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ« ) .(Akomfrah, 2012: 267در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ از زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎ روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﺳﺘﻮﻧﻤﻦ ﻧﯿﺰ ،ﮐﺎر ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ را ﻣﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻠﻖ
ً
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ آنﭼﻪ ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺤﻮهی ﺑﯿﺎن آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت و اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮد (Stoneman, 2012: 217) .ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن در ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮهی
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی راﯾﺞ در ﺟﻬﺎن را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ دوﮔﺎﻧﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻀﻮر را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ــ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺟﺰ آن ــ و اﯾﻦ ﺣﻀﻮر را
۲۴
ﺗﻔﻮق
ﻏﺮﺑﯽ
ِ
ﻣﺴﻠﻂ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ِ
ﻟﻮﮔﻮس ﯾﺎ ِ
ﮐﻼم ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺪان ﻣﻨﺘﺴﺐ ،و ﺧﻮد را در
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﺗﺠﻮﯾﺰی روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ
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;and Rowden, 2006; Dennison and Lim, 2006
ً
 (Durovicova and Newman, 2009اﺧﯿﺮا ﻧﻘﯿﺐ،

ﭘﺮﯾﺎم و دودرا اﯾﺪهی ﺷﻮﻫﺖ و اﺳﺘﺎم را در ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن (۲۰۱۲) ۲۲ﺑﻪ ﺻﻮرت »روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﻠﻢ« ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در
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ﺑﻮد .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽﺷﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻓﺎرغ از اﯾﻦﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪی آنﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﯽﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل آنﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻼم
ً
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .آ ﮐﺎﻣﻔﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آنﻫﺎ ﻫﻢزﻣﺎن »اﯾﻦ دو
ً
ْ
ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت« ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢزﻣﺎن اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ِ
ً
ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻟﺰوﻣﺎ
و
ﺑﻼﻏﯽ
وﺟﻪ
اﻟﺒﺘﻪ
دﻫﻨﺪ.
ﻣﯽ
اﻧﺠﺎم
ا
ر
آن
و
ًِ
ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎری ﻧﺪارد ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪای
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﺘﺤﺮک ﮐﻪ ﺗﻤﺎمﻣﺪت ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺘﯽ در
ﺧﻮد
ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺘﻦ آن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﺪارد .ﮔﺎﻫﯽ ِ
ﺷﻨﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ.
ﮐﺎر ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻼﻏﺖ
ِ
اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ دو وﺟﻮد دارد .ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺣﮑﺎم و
ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻋﻼمﻣﻮﺿﻊﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﭘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ِ
ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ
ً
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ(Ibid: 268) .
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﺰﯾﻤﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد .ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎرهی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽﺳﺎزی و ﻟﺰوم
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ »ﻓﺮاﺳﻮ« ۲۵واﻣﯽدارﻧﺪ» .ﻓﺮاﺳﻮ« ﺷﮑﻠﯽ از ﻗﻄﻊ ﯾﺎ
ﺑﺮش ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﺷﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ً
و ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮش ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﻤﻮس و
ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دارد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽﺳﺎزاﻧﻪ
اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آ ﮐﺎﻣﻔﺮا »ﺣﺮﮐﺖ دوﮔﺎﻧﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ
ً
ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ﻓﻀﺎی ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ از
در ﺟﻬﺖ
ِ
ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎﻫﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ
ﻧﻮﻋﯽ ژﺳﺖ ﺑﺪویﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﺮز ﻣﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ
ً
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﻔﺎرﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﻏﺮب در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻦ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

ﺗﻌﺰﯾﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری
ﺗﻌﺰﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ رﯾﺸﻪی
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ را در آﯾﯿﻦﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ و آﺷﮑﺎر اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻮاری ،ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ ،ﺑﺮای
ﻣﺬﻫﺐ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در زﻣﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪ
ِ
آل ﺑﻮﯾﻪ) ۴۴۷–۳۲۰ﻗﻤﺮی  ۱۰۵۵–۹۳۲ /ﻣﯿﻼدی( ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ) .اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ (۱۳۷۵ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺰﯾﻪ در ﻟﻐﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻋﺰاداری و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎدﺑﻮد درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ﺑﻪ
ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آداب و رﺳﻮم و
ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎص رﯾﺸﻪ دارد و ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن ﺷﺮط ﻻزم آن ﻧﯿﺴﺖ
و ﻧﻮع ﺷﺎدیآور آن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺤﺠﻮب(۱ :۱۳۴۶ ،
ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺮﻗﯽ ،رواﯾﺘﯽ ﺑﻮدن آن
اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺷﺮﻗﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارد
دﯾﮕﺮی را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ از ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .او
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺎﯾﻪﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪﻫﺎی ﺑﺎزﯾﮕﺮی ،اﺷﺎره ﺑﻪ
ورای ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺎزی ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و
ﻧﻘﺶ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺳﺎزد) .ﺑﯿﻀﺎﯾﯽ(۳۲ :۱۳۶۰ ،
ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ۲۶ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درﮔﯿﺮی ﻋﺎﻃﻔﯽای
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ در ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺷﺎره دارد) .وﯾﺖ،
 (۱۳۹۴اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺑﺘﺪا از ﺳﻮی ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ ۲۷ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ .او ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ از ﺑﻌﺪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﺮﺷﺖ ﺑﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺒﺨﺸﺪ .در واﻗﻊ
ﺗﻼش ﺑﺮﺷﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد در ذﻫﻦ ﺧﻮد
در ﻣﻮرد ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺆال ﮐﺮده و از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻫﺮ
ﮐﺪام از اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
واﻗﻌﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ،اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان از ﺑﻌﺪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮕﺮدﻧﺪ) .ﺳﺮوش(۱۳۹۳ ،
در ﺗﻌﺰﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری
ﻧﻘﺸﯽ وﯾﮋه دارد .اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری در ﺗﻌﺰﯾﻪ و در ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﺑﺮﺷﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ» .ﺑﺮﺷﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را از ﺣﻞ و ﺟﺬب ﺷﺪن ،ﯾﺎ ﻣﺜﻼ
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎدوی ﺻﺤﻨﻪ دور ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ ﻗﺼﺎوﺗﺶ
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ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ و ﻧﻘﺶ اﺻﻼ و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﯾﮑﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،در واﻗﻊ ،ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﺬﮐﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻋﺒﺎدﺗﯽ و ﻧﯿﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ« )ﺑﯿﻀﺎﯾﯽ:۱۳۶۰ ،
 .(۳۲در واﻗﻊ ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی در ﺗﻌﺰﯾﻪ اﺻﻼ ﺻﻮرت
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﺑﺎزﯾﮕﺮ ،اراﺋﻪی ﺗﯿﭗﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮادادﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﺰﯾﻪ و ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ
در ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﻮﻋﯽ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد
دارد و از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪی ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی
ﺳﯿﻨﻤﺎدوﺳﺘﺎن و ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان آﺷﻨﺎﺳﺖ؛ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ،
ﺑﺎزﯾﮕﺮی ،ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ و ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﻪی ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﻣﺎ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از
زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺧﻼفآﻣﺪ ﻋﺎدت
اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی آﺛﺎر اﯾﻦ ﺿﺪﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای
ﺳﺒﮑﯽ و ﻓﺮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺧﻼفآﻣﺪ ﻫﻨﺮی ،آواﻧﮕﺎرد ،ﺿﺪﺟﺮﯾﺎن ،آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ
و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﯿﺮون
از ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ وارد ﭼﺮﺧﻪی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻓﯿﻠﻢ ،آﺛﺎر ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
ﻗﻮاﻋﺪ و ارزشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻓﯿﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ،آﺛﺎر ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را ﻓﺎﻗﺪ
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﻬﯿﺪات
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ آﺛﺎر او ،اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻣﻨﺘﻘﺪان ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ
ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ راﯾﺞ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻘﻞ او ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ آﯾﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
رﯾﺸﻪی آنﻫﺎ را در ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ
ِ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺰﯾﻪ واﮐﺎوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﻓﺰوﻧﯽ (۱۹ :۱۳۹۵ ،ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد آنﻫﺎ »ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪﯾﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ ﺷﺮق
اﺳﺖ« )ﺛﻤﯿﻨﯽ .(۲۰۵ :۱۳۸۲ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﺪرن ﻧﻘﺎﻟﯽ
)ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ ﺟﻤﻌﯽ( ،روﺣﻮﺿﯽ )ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺮدﻣﯽ( و ﺗﻌﺰﯾﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻨﺮ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪDabashi,) .
 (2001: 38ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺴﯿﻢ ﭘﺎکﺷﯿﺮاز ،ﻋﻼﻗﻪی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ
ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﻪ ،ﺗﺎزﮔﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﮐﻬﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻨﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﺪرن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ(Pak-shiraz, 2011: 163) .

ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻼشﮐﺮده
اﺳﺖ ،از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد[» .ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ
]ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻧﺤﻮهی ﺑﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ]ﺗﻌﺰﯾﻪ[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺸﻒ
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد؛ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﺷﻌﺎری ،ﺣﺴﯽ ﻣﻌﻨﻮی در زﯾﺮوﺑﻢ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن
را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزد« )ﺛﻤﯿﻨﯽ .(۲۰۵ :۱۳۸۲ ،اﮔﺮﭼﻪ
در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﻮﯾﯽ در
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد »وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺰﯾﻪ
رﻓﺘﻪاﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺧﻮدش ﯾﮏ ﺗﻌﺰﯾﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ
و ﺑﻌﺪ واﮐﻨﺶ ﯾﮑﺼﺪ زن را در ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«
)ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ۱۳۹۵ ،اﻟﻒ.(۲۰۹ ،
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ» .ﻗﺼﻪﺳﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎنآوردن
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدن او ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه دادن ﺑﻪ او،
ﺗﺤﻘﯿﺮﮐﺮدن او را دوﺳﺖ ﻧﺪارم .ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮب ،ﻓﯿﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎدوام ﺑﺎﺷﺪ و درﺳﺖ وﻗﺘﯽﮐﻪ از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﯽ ﺷﺮوع
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن« )ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ .(۱۳۷۶ ،او زﺑﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد
از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺷﮏﺷﺎن را درﻣﯽآورﻧﺪ» .ﺳﯿﻨﻤﺎ دﯾﮕﺮ وﺳﯿﻠﻪی
ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آن دوره ﺳﭙﺮی ﺷﺪه .ﺳﯿﻨﻤﺎ رﻣﺎن ﻣﺼﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﻨﺘﺮل و دﺳﺖﮐﺎری در ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺪارد ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه
در ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺆال ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ« ).(Nayeri, 1993: 28
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از دﻏﺪﻏﻪی او
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ وادی اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﺗﺎ او ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦﮐﻪ دﭼﺎر
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺸﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ .از اﯾﻦرو ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی
آﯾﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ دارد ﻧﻪ در آﻣﻮزهﻫﺎی ﺑﺮﺷﺖ .ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری را در ﺗﻌﺰﯾﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدم
] [...ﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻌﺰﯾﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد
] [...اﻣﺴﺎل ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻢ ﺗﺎ
ﺗﻌﺰﯾﻪای را ﺑﺒﯿﻨﻢ .در ﺻﺤﻨﻪی ﻣﺒﺎرزهی ﯾﺰﯾﺪ و

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻢ ﺷﺪ
ﭼﻮن از ﻓﻠﺰی ﻧﺮم و ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﯾﺰﯾﺪ ﭘﯿﺶ او رﻓﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﮔﺮﻓﺖ و روی
ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﻨﮓ دﯾﮕﺮی
ﺻﺎﻓﺶ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ او ﭘﺲ داد و آن
وﻗﺖ ﻣﺒﺎرزه را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ] [...اﯾﻦﻃﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎ
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽدﯾﺪم ﭼﻪﻃﻮر ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.
)(Kiarostami, 1997: 24
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ از ﺗﻌﺰﯾﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
اﻟﻒ .ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺮ روی ﺻﺤﻨﻪی ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺗﻌﺰﯾﻪﮔﺮدان ﮐﺎرﮔﺮدان ﺗﻌﺰﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺰﯾﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
او اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﯿﻦاﻟﺒﮑﺎء ،ﻧﺎﻇﻢاﻟﺒﮑﺎء ،ﺷﺒﯿﻪﮔﺮدان،
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ،اﺳﺘﺎد ،ﻣﯿﺮزا ،ﻣﯿﺮﻋﺰا و ﯾﺎ ﻣﯿﺮﻏﻢ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﻪﮔﺮدان اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺰﯾﻪﮔﺮدان ﮐﻪ
از ﺷﺒﯿﻪﺧﻮانﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ،ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﻮاﻧﺎن ﺗﺎزهﮐﺎر و ﮐﻢﺗﺠﺮﺑﻪ
اﺑﯿﺎت و ﻋﺒﺎرات ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻌﺰﯾﻪ
ِ
و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﺎن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻧﺪن اﻓﺮاد و آﻏﺎز و ﺧﺘﻢ
ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺎ اﺷﺎرهی دﺳﺖ و ﯾﺎ ﻋﺼﺎ ،اراﺋﻪی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم
در اﺑﺘﺪای ﻣﺮاﺳﻢ و ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
)ﻧﺎدﻋﻠﯽزاده (۱۴۱-۱۴۰ :۱۳۸۹ ،ﺣﻀﻮر و رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﺗﻌﺰﯾﻪﮔﺮدان در ﺻﺤﻨﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼﻟﯽ در اﺟﺮای ﺗﻌﺰﯾﻪ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮏ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎذب .ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی زﯾﺮ درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن و
ﺑﺎد ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرﮔﺮدان در ﻓﯿﻠﻢ زﯾﺮ درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن داﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ» .او
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪهی آﯾﯿﻦ ﮐﻬﻦ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎ
را از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺎور
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎذب ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ِ
ﺳﺎزد .در ﺑﺎد ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮔﺮدان در
ﺑﻄﻦ ﻓﯿﻠﻢ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮگ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ دوراﻓﺘﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻤﻠﻮ از
ﺣﺲ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« )ﺛﻤﯿﻨﯽ:۱۳۸۲ ،
 .(۲۰۱ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ،ﺧﻮد در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺸﻖﺷﺐ و ﮐﻠﻮزآپ

ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد .اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ و در ﻃﻮل ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆالﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﻧﺘﻬﺎ ﻣﺰاﺣﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﻠﺐ ﺷﻮد و ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆالﻫﺎ ﺑﮕﺮدﻧﺪ.
ب .ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﺗﻌﺰﯾﻪ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽزﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻌﺶﻫﺎ و ﺳﯿﺎﻫﯽﻟﺸﮑﺮﻫﺎ و ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف
دارﻧﺪ )ﺷﺒﯿﻪﺧﻮانﻫﺎ( ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎران اﻣﺎم )ﻣﻈﻠﻮمﺧﻮانﻫﺎ(
و دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺎم )ﻣﺨﺎﻟﻒﺧﻮانﻫﺎ( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﻧﺎﺻﺮﺑﺨﺖ،
اوی ﻧﻘﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره
 (۵۰ :۱۳۸۶ﺷﺒﯿﻪﺧﻮان در واﻗﻊ ر ِ
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﻧﮕﺮد .او ﻓﮑﺮ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ
در ﻧﻘﺶ را از ﺳﺮ ﺑﻪ در ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻦ ﻧﻘﺶ را ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
»ﺑﺪﯾﻬﻪﮔﻮﯾﯽ« ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ »ﻧﻘﻞ ﻗﻮل« ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد.
)ﻫﻤﺎن( اﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮی در ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ در ﻧﻘﺶ ﺧﻮد اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻔﺎوت
دارد .ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺪام ﺑﯿﻦ
ﺧﻮد و ﻧﻘﺸﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﺷﺒﯿﻪﺧﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﺎﻫﻨﺮ(۱۱۴ :۱۳۸۷ ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺎ
ﺗﻌﺰﯾﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﻮﻧﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺲ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاناﻧﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻧﯿﺰ ِ
ﻋﺎدی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد .او وﻗﺘﯽ اﯾﺪهای ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻓﮑﺮش
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،آدمﻫﺎی واﻗﻌﯽای را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺠﺴﻢ آن اﯾﺪهی ﺧﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ او در ﻟﻮﮐﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،وﻗﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ» .ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﻣﻦ دﻟﭙﺬﯾﺮ ،روﺷﻦﻧﮕﺮ ،ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮﮐﻨﻨﺪه و ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ اﺳﺖ«
)ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ۱۳۹۵ ،اﻟﻒ .(۱۱۵ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺪهی اوﻟﯿﻪی
او ،ﮐﻢﮐﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ را در ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﻢ و ﻧﻘﺸﺶ
ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و راﺣﺘﺶ ﻣﯽﮔﺬارم .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ .ﭼﻮن در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮدش را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
ﺑﭙﺬﯾﺮی و ﺑﭙﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۱۱۱ ،

۲۷

۲۸

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

اﮔﺮﭼﻪ او ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽداد،
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺣﺮﻓﻪای را در ﮐﻨﺎر ﻧﺎﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
»اﯾﻦدو روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ اﺻﻄﮑﺎک ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﮔﺎه ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢآﻣﯿﺰی ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎزﯾﮕﺮ در ﯾﮏ
ﺻﺤﻨﻪی ﺟﺬاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ« )ﻫﻤﺎن .(۱۱۸ ،در واﻗﻊ
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎزﯾﮕﺮان )از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻗﺮاردادن آنﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﺣﺮﻓﻪای و (...ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ آنﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﮑﺸﺪ .او ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد )ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮدان( را ﮐﻢرﻧﮓ و ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﮐﻨﺪ و از ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺑﺎ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪﻫﺎ ﻧﺮم رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ .آنﻫﺎ ﻋﺮوﺳﮏ
ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺷﻤﺎ ﻋﺮوﺳﮏﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ
دورﺑﯿﻦ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﻮرت ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪای ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺧﻮد
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﺰت ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺰت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز« )ﻫﻤﺎن.(۱۹۴ ،
روش اﺳﺘﻔﺎدهی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ از ﻧﺎﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺎوﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻌﺰﯾﻪ ،ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ دارد .ﺑﺎزﯾﮕﺮ
ﺗﻌﺰﯾﻪ ﻣﺪام ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻧﻘﺸﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻣﺪام از ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﺷﺎن
در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ج .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﻌﺎل

اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ِ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ )ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻧﻪای( ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و اﮐﺮان آن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ِان ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اداﻣﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
۲۸
ﻧﮕﺮهی »درﯾﺎﻓﺖ« ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮارت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﮑﺘﺐ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻫﺎل)۲۹ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ﻣﻄﺮح و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮔﺮدان او از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮﯾﺪ
28. Recep on Theory
29. Stuart Hall

ﻣﻮرﻟﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ درک ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻧﻪای )اﻋﻢ از ﻣﺘﻮن ﻣﮑﺘﻮب،
ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻨﻤﺎ( ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .اﯾﻦ ﻧﮕﺮه ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﯾﮏ ﻣﺘﻦ وﺟﻮد دارد و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ،
ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﻣﺘﻦ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درک ﻣﺘﻦ،
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪای را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎﺻﯽ
از ﻣﺘﻦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دﯾﮕﺮان ردش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ در اﻟﮕﻮی ﻫﺎل درﺑﺎرهی رﻣﺰﮔﺬاری /رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ
ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻦ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار دارد .اﻓﺮاد ،درﺑﺎرهی ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻦ
ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ روش ﺧﺎﺻﯽ
رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه آن را در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت،
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .آنﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺎل ،ﺣﺎﺷﯿﻪی ﻓﻬﻢ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) .ﻣﻬﺪیزاده(۲۲۱-۲۱۴ :۱۳۸۹ ،
روﯾﮑﺮد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﻌﺎل را ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ آﯾﯿﻨﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺰﯾﻪ ﻫﻢ واﮐﺎوی ﮐﺮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﻌﺎل در
ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﻪ دوراﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎﻣﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﻮق
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ،ﮔﺴﺘﺮهی وﺳﯿﻌﯽ
از اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﺮای
ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر
دارﻧﺪ ،ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ اﻧﮕﯿﺰش آرﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮی
اﺳﺖ« )ﭼﻠﮑﻮﻓﺴﮑﯽ .(۲۳ :۱۳۸۴ ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﯾﯿﻨﯽ،
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآورد و ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان
ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺧﻮد را از ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﺪا
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪهی ﭘﯿﺎم ،ﻓﺎﺻﻠﻪای
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن
ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ـ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺰﯾﻪ ـ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی
ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺑﻌﺪی از اﺑﻌﺎد ﺻﺤﻨﻪ را از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪارد.
در دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪی ﻓﯿﻠﻢ
ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ،و ﺣﻮادث ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﻮاس ﺧﻮد درک ﮐﻨﺪ،
ﺳﺨﻦ از ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪی ﺗﻌﺰﯾﻪ ،از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﺨﺎﻃﺐ و
ﺷﺒﯿﻪﺧﻮان ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽآﻓﺮﯾﺪﻧﺪ.
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد »ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل واﻗﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﯿﺰار ﮐﺮد! اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﺎ
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﺳﺎزﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺑﺎ ﻧﺎﻧﺴﯽ .(۵۹ :۲۰۰۱ ،ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را ﮐﻤﺘﺮ
از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ» .ﻫﻮﯾﺖ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد«
)ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ.(۵۲ :۱۳۹۵ ،
اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن
ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺮا ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻨﺮ ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ زﻣﺎن
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد) .ﺛﻤﯿﻨﯽ (۲۰۰ :۱۳۸۲ ،ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻫﻤﻮاره
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را در ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ .او
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
ج .۱.ﻧﺸﺎن دادن از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادن

از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ،
دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﺪ راه را
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻔﺘﻪای ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ:۱۳۹۵ ،
 (۵۵-۵۲در واﻗﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ از راه
اﻓﮑﺎر ،اﯾﺪهﻫﺎ ،ﺗﺮسﻫﺎ ،ﻋﺸﻖﻫﺎ و اﻣﯿﺎل ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ،ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ وﺟﻮد دارد .ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ وﺣﺪت ﻧﮕﺮش را ﻣﻼلآور
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮدﯾﺖ و ﺗﻨﻮع آرا ﺑﻮد) .ﻫﻤﺎن (۴۹ ،او
ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻂ رواﯾﯽ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ را
ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎروﺷﻦ ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﯿﻠﻢ ﻃﻌﻢ ﮔﯿﻼس دﯾﺪ» .ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺮد ﭼﺮا
ﺧﯿﺎل ﺧﻮدﮐﺸﯽ دارد و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آﯾﺎ
ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﻣﺎ در ذﻫﻦ ﺧﻮد
ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﯿﻢ ،اﺣﺴﺎس

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدهاﯾﻢ« )ﺛﻤﯿﻨﯽ:۱۳۸۲ ،
ِ

 .(۲۰۲ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ درﺑﺎرهی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻃﻌﻢ ﮔﯿﻼس

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪارد ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر اﺳﺖ .ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺧﻮد ﺑﯿﻨﻨﺪه ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ،
.(۵۰ :۱۳۹۵
در واﻗﻊ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آنﭼﻪ روی ﭘﺮده ﻧﺸﺎن
داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد از آنﭼﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و
اﻫﻤﯿﺖ اﻓﺰونﺗﺮی دارد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد» .ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﻋﯽ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﺸﺎن دادن ﭼﯿﺰی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ«
)ﻫﻤﺎن .(۴۸ :روﯾﮑﺮد او »ﻧﺸﺎن دادن از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادن«
و »ﮔﻔﺘﻦ از راه ﻧﮕﻔﺘﻦ« اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎد ﻣﺎ را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﭘﯿﺮزن در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر ،را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﭼﺎهﮐﻨﯽ
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ وﻟﯽ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد
وﻟﯽ از ﺟﻨﺒﻪای ﻏﯿﺮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ وﻟﯽ آنﻫﺎ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻮدن ﺑﺪون ﺑﻮدن
وﺟﻮد دارد« ).(Kauﬀmann, 2000: 28
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻣﻌﻨﺎی وﯾﮋهای
داﺷﺖ .ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ آنﭼﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی اﺛﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺟﺎن و دل ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ج .۲.دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﺎز

»دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ )ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻻﻧﮓ ﺗﯿﮏ و ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮐﻨﺪی رﯾﺘﻢ(
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮدش ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ وارد ﺷﻮد و از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺑﺮداﺷﺖ
ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﺟﻮد دارد ،ﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻋﻨﺼﺮی در آن وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺤﻈﻪای دﯾﮕﺮ از آن ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرت ﺧﯿﺮﮔﯽ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﺮه ﺑﻤﺎﻧﺪ« )ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﺴﯽ،
.(۵۷ :۲۰۰۱
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻼﻗﻪی ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ
داﺷﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای او ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ِ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای درک ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻤﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ﺳﻮژهﻫﺎی
ﺛﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺗﻮان را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن

۲۹

۳۰

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪ .آنﭼﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ آﺷﮑﺎرا
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺧﯿﺮ او ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻨﺞ
و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﯿﻠﻢ
زﻧﺪﮔﯽ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در زﯾﺮ
درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن از ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻖﮔﺮد )ﭘﻦ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻖﮔﺮد
و ﺗﺼﻨﻌﯽ ﺑﻮدن ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .او در ﻓﯿﻠﻢ درسﻫﺎﯾﯽ
از ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪی ﻣﮋده ﻻﻫﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای
درﺑﺎرهی ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪی ﺑﺎد ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
»دﯾﺪم ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮاوﻟﯿﻨﮓ
آﻣﺪﻧﺪ و در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ روﺣﯿﻪﺷﺎن را
از دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻦ ﺳﺎده ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻢ ﭼﻮن واﻗﻌﯽﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﺮاوﻟﯿﻨﮓ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﻤﻮدی و ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ درﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺗﺮاوﻟﯿﻨﮓ در ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ دوﺳﺘﺶ
ﻧﺪارم و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﻢ .زﯾﺮا درﺧﺖﻫﺎ در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎی ﺗﺮاوﻟﯿﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎدر ﻣﺎ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻧﺪ .وﻟﯽ در ﻧﻤﺎی ﭘﻦ
ﻫﻤﺎن درﺧﺘﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﺷﻬﺒﺎ و ﻃﺒﺮﺳﺎ.(۴۱ :۱۳۹۰ ،
ﭼﻨﺎنﭼﻪ آ ﮐﺎﻣﻔﺮا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از ﻗﻮاﻋﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺴﻠﻂ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ
در ﻏﺮب و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺪن و اﺻﺎﻟﺖ ﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮاردی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺧﺎک ،ﻣﻠﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻮﻣﯽ آن
اﺳﺖ (Akomfrah, 2012: 264) .ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻨﺞ ،ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از
دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و رﯾﺘﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ رخ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ
ﻧﻤﺎی ﺑﻠﻨﺪ از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ در ﻫﺮ
ﻧﻤﺎ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺪود در ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ .ﮐﻨﺪی
ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻨﺞ و ﻧﺒﻮد ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ
و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن واﻣﯽدارد .ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻗﺪر ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ .دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﮐﻨﺪی

ً
رﯾﺘﻢ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺑﻪﻫﻨﺠﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ آﻏﺎز
ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﮐﻨﺪی
رﯾﺘﻢ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ رﯾﺘﻢ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺳﯿﻨﻤﺎی راﯾﺞ ،ﻧﻮﻋﯽ
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎی
اﻣﺮوز)ﺳﯿﻨﻤﺎی راﯾﺞ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻏﺮﺑﯽ( اﺣﺴﺎس
آزادی ،ﻧﭽﺮال ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن از ﻣﺨﺎﻃﺐ درﯾﻎ ﻣﯽﺷﻮد.
»ﺳﯿﻨﻤﺎی اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ دﯾﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻧﺲ دﯾﺪن
ﻻﻧﮓﺷﺎتﻫﺎ را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ و اﯾﻦﻗﺪر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮﯾﻊ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ،دو ﺳﺎﻋﺖ ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﺑﺎزی ﮔﯿﻢ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ«
)ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ.(۱۳۹۶ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮوی ﺑﺴﺘﻪی ﻏﺮب
ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺣﺘﯿﺎج دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ را
ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ از زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽﺳﺎزی ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ در اﻏﻠﺐ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی آواﻧﮕﺎرد ﺳﯿﻨﻤﺎ )ﺑﻪوﯾﮋه آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮد را در ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ،
ﻣﯿﺎن ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽزﻧﺪ و
ﺑﻪ ﮐﻨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ آواﻧﮕﺎرد ﻫﻤﻮاره
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮﺿﻊ
ِ
ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ دوﮔﺎﻧﻪی دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﮕﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽﺷﺪه ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻓﺎرغ از اﯾﻦﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪی آنﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﯽﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،آنﻫﺎ
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻼم ﻏﺮﺑﯽ
ً
ﻣﺴﻠﻂ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﺰﯾﻤﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد و ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎرهی ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽﺳﺎزی و ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ »ﻓﺮاﺳﻮ«
واﻣﯽدارد .ﻓﺮاﺳﻮ ﺷﮑﻠﯽ از ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﺑﺮش ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان
ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﺷﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ از ﻏﺮﺑﯽزداﯾﯽ
ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﺟﺮﯾﺎن راﯾﺞ ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود .او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻮهی
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﻏﯿﺮﺗﻘﻠﯿﺪیاش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ و
ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻣﺪام ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﻗﺮاردادی /ﻫﺎﻟﯿﻮودی را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎم
ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ دوﮔﺎﻧﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎ زﯾﺮﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﺮﺑﯽ
ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﮔﺎم دوم ﺣﺮﮐﺖ دوﮔﺎﻧﻪی ﺧﻮد
را ﺑﺎ رﺟﻮع و اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺮﻣﯽدارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی او رﯾﺸﻪی ﻋﻤﯿﻘﯽ در
ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﻬﺮهی

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﺪرن ﻧﻘﺎﻟﯽ )ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ
ﺟﻤﻌﯽ( ،روﺣﻮﺿﯽ )ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺮدﻣﯽ( و ﺗﻌﺰﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻨﺮ
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺮ روی
ﺻﺤﻨﻪی ﻧﻤﺎﯾﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺑﺎزﯾﮕﺮان ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ً
ﻓﻌﺎل را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ آورده و از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺜﻼ ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرﮔﺮدان در زﯾﺮ درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن ،داﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ ،او ﻫﻤﭽﻮن
ﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪهی ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﮐﻬﻦ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎ را از
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎذب ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد.
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺎور
ِ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او از ﺗﻌﺰﯾﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﺎﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺳﺖ .او ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎزﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺷﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ .(۱۳۷۵) .ﺑﺪاﯾﺖ و اﻟﻨﻬﺎﯾﺖ .ﺟﺰء  .۱۱ﺑﯿﺮوت:
ﻣﮑﺘﺒﺖ اﻟﻤﻌﺎرف.
ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﻧﺎﺻﺮ .(۱۳۸۷) .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و دﯾﻦ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺒﯿﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺮام .(۱۳۶۰) .ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺮﻗﯽ .ﺟﻨﮓ ارک ،ﺷﻤﺎرهی دوم.
ﺗﺎﺟﯿﮏ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ )» .(۱۳۷۷ﻣﺘﻦ ،واﻧﻤﻮده و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن« در
ﮔﻔﺘﻤﺎن .ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺮ ،ﺑﻬﺎر
.۱۳۷۷
ﺛﻤﯿﻨﯽ ،ﻧﻐﻤﻪ .(۱۳۸۲) .ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ :ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان .دوﻣﺎهﻧﺎﻣﻪی ﺑﯿﻨﺎب)ﺳﻮرهی ﻣﻬﺮ(.
ﺷﻤﺎرهی دوم .ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر  .۱۳۸۲ﺻﻔﺤﺎت  ۱۹۲ﺗﺎ .۲۰۵
ﺟﺎﻫﺪ ،ﭘﺮوﯾﺰ .(۱۳۹۵) .ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ،درﺧﺖ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻮد.
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در
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در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ﻓﺎﺋﺰه .(۱۳۹۰) .ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯿﺖ در ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ و
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﺌﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺳﻼوی ژﯾﮋک .ﮐﺘﺎب ﻣﺎه
ﻫﻨﺮ ،ﺷﻤﺎرهی  ،۱۵۴ﺗﯿﺮ  ،۱۳۹۰ﺻﻔﺤﺎت ۲۲ﺗﺎ .۳۰
ﭼﻠﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﭘﯿﺘﺮ ﺟﯽ .(۱۳۸۴) .ﺗﻌﺰﯾﻪ :آﯾﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺶ در اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ
داوود ﺣﺎﺗﻤﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﻫﺎدی) .(۱۳۸۰ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺗﻤﺪنﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.
زﻫﺮی ،اﯾﺮج» .(۱۳۵۳) .ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻘﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮ« .ﺗﻤﺎﺷﺎ ،ﺷﻤﺎره ،۱۸۲
ﻣﻬﺮﻣﺎه.

ﺳﺮوش .(۱۳۹۳) .ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﺑﺮﺷﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ .ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در
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ﺷﺎﻣﯿﺎن ﺳﺎروﮐﻼﺋﯽ ،اﮐﺒﺮ و ﻋﻠﯿﺰاده ،ﺣﻤﯿﺮا .(۱۳۹۳) .ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﺨﯿﻞ
ﺧﻼق در ﺷﻌﺮ ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی و ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ .دو ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی
ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،دورهی دوم ،ﺷﻤﺎرهی ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ،۱۳۹۳
ﺻﻔﺤﺎت  ۷۹ﺗﺎ .۱۰۴
ﺷﻬﺒﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﺒﺮﺳﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۹۰) .دﻻﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ در
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻫﻨﺮی اﯾﺮان .ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ-ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ،
ﺷﻤﺎرهی  ،۴۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۰ﺻﻔﺤﺎت .۴۵-۳۵
ﻋﯿﺪیزاده ،ﺣﺴﯿﻦ .(۱۳۹۵) .ﭼﺮا ﻋﺎﺷﻖ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ .ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺪه در
/۱۳۹۶http://www.bartarinha.ir/fa/newsﭼﺮا-ﻋﺎﺷﻖ-
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ-ﻫﺴﺘﯿﻢ۱-
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻓﺰوﻧﯽ ،ﺑﺎﺑﮏ .(۱۳۹۵) .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ آوﯾﻨﯽ .ﺷﯿﻮه ،ﺷﻤﺎره اول ،دی و
ﺑﻬﻤﻦ ،۱۳۹۵ﺻﻔﺤﺎت  ۸ﺗﺎ.۲۲
ﮐﺎرﯾﺮ ،ژان ﮐﻠﻮد .(۱۳۹۳) .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ و درسﻫﺎﯾﯽ از
ﺳﯿﻨﻤﺎ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺛﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﻌﯿﻦ.
ﮐﻮروﺳﺎوا ،آ ﮐﯿﺮا .اﺳﮑﻮرﺳﯿﺰی ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ .(۱۳۹۵) .ﮐﻮروﺳﺎوا و
اﺳﮑﻮرﺳﯿﺰی درﺑﺎره ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻨﺪ؟ .ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در
 h p://www.ana.ir/news/120138در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۶
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ،ﻋﺒﺎس .(۱۳۹۵) .ﺳﺮﮐﻼس ﺑﺎ ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ .ﺟﻤﻊآوری
ﭘﺎل ﮐﺮوﻧﯿﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻬﺮاب ﻣﻬﺪوی .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻈﺮ.
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