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 چکیده
فتاد ايران بر محور تقابلی دوتايی ساخت يافته هاي شصت و هتصوير غالب از كُردها در سینماي دهه
نواز و سوي ديگر آن افرادي دل، سنتی، روستانشین و غريباست كه يک سوي آن مردمی ساده

اين تصوير كه باالخص در سینماي دفاع مقدس و برخی . خورده و شرور استطلب، فريبخشونت
هايی بود كه اوايل انقالب و ها و تقابلتنش شد خود حاصلهاي تلويزيونی ارايه میها و فیلمسريال

با پايان . طور عینی در مناطق مرزي وجود داشتنیز همزمان با جنگ هشت سالۀ ايران و عراق به
تدريج جنگ و شروع دوران سازندگی و گسترش ارتباطات در میان ايرانیان، اين ايماژ از كُردها به

جا بود كه برخی از اين. هنري تقريباً شکل ديگري يافت ها در متون ادبی ودگرگون شد و تصوير آن
ارايه دهند، يعنی به « ديگري»تر از اين گرايانهنويسندگان و هنرمندان بر آن شدند تا تصويري واقع

. افتد تصوير بردارندچه واقعاً اتفاق میدست بگیرند و از هر آنها بروند و دوربین بهمحل زندگی آن
بر اساس همین منطق ( عباس كیارستمی) باد ما را خواهد بردو ( سمیرا مخملباف) هسیاتختهدو فیلم 

وجه كُردبودن و قومیت هیچطور آشکار، بهكم بهبا اين تفاوت كه موضوع اثر دوم، دست)ساخته شدند 
الي تناقضات آن توان چنین چیزي را از البهو ديگري نیست و فقط از طريق خوانشی سمپتوماتیک می

اند كه اند ازجمله نخستین آثارياين دو اثر كه در پايان دهۀ هفتاد ساخته شده(. شکار ساختآ
خوانش »اين جستار كوشیده است از طريق . اند از آن تصوير غالب فاصله بگیرندكوشیده

 كنند؟ از چهاين دو فیلم به اين پرسش پاسخ دهد كه آثار كُردها را چگونه بازنمايی می« سمپتوماتیک
ممکن است؟ تحلیل « ديگري»گرايانۀ كنند؟ و آيا اساساً بازنمايی واقعها و ايماژهايی استفاده میكلیشه

ها و دهد كه تصوير كُردها در اين دو اثر محصول كاربست همان كلیشهسمپتوماتیک نشان می
ها و نیز مسلط با آناست كه در عالَم واقع دربارۀ كُردها وجود دارد و مبناي تعامل فرهنگ  ايماژهايی

همانی تام در اين تصوير، كُردبودن واجد اين. ها استها در ارتباط با آنمبناي بسیاري از سیاستگذاري
 . است« مقاومت در برابر تغییر»و « سادگی»، «سنن قديمی»، «طبیعت بکر»با 
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 طرح مسئله
طرفِ جهانِ  گون و توصیفِ بیسان تصويرِ آينهفقط بهانداز نظري اين پژوهش، سینما نهدر چشم

-ها در متونِ پرتناقض اما يکدستها و پیام كند، بلکه سازوكارِ خلقِ معانی، نشانهخارج عمل نمی

ز همین منظر، درصدد جستار حاضر، ا. اندنمايی است كه بعضاً آمیخته به خشونت معرفتی

  بندي نظامِ بازنمايیِ مسلط بر دو فیلم نشانگانی است كه شاكلۀ اصلی صورت/خوانش رمزگان

اين . اندرا بازنمايانده  درمقام فرودست اند و ديگريرا برساخته باد ما را خواهد بردو  سیاهتخته

درواقع، اين . مونیک داردگويد سینما پیوندي ناگسستنی با امر هژانداز نظري به ما میچشم

نمايی ايجاد كرده و بازنمودهاي خود را همچون هاي كتمان، توهمِ واقع مدد كلیشههنر به/صنعت

ها و تأمل انتقادي در منظومۀ واسازي اين كلیشه. كند امر واقع به مخاطبان عرضه می

چیزي نیست مگر  نمايیدهد كه اين واقعنشانگانِ برسازندۀ متون سینمايی نشان می/رمزگان

ديگري داللت « بودگیِخاص»چه كه بر ها و سركوب تمام آنها و چندپارگیالپوشانی حفره

 .  دارد

شان كردنپرسش اين است كه متن چگونه فقط امکان طرح مسايلی كه خود قادر به حل

ها ، محدودهسان يک گفتمان ايدئولوژيکاز نگاه آلتوسر و ماشري، متن، دقیقاً به. دهداست را می

امر ». گذاردكند و بسیاري مسايل را مسکوت و مغفول می و حصرهايی خودخواسته ايجاد می

-كنند كه متن فقط به پرسشدهندۀ متن كاري میهاي متضادِ سازمانپذير يا همان گفتمانمناقشه

همان هاي معیوب به  حال متن موجد تولید پاسخكند پاسخ دهد، بااينهايی كه خود مطرح می

ست  اي بندي بنابراين، هر متن مفصل(. 881 استوري، )« كوشد حذفش كندپرسشی است كه می

وظیفۀ منتقد ارايۀ خوانشی . شدهگذاردهشده و عناصر غايب يا مسکوتاز عناصر بیان

دو . قصد افشاي عملکرد آن و تحلیل رابطۀ آن با شرايط تاريخی استسمپتوماتیک از متن به

اش هستند »بازنمايی»اصطالح چه را كه مدعی بهدرست آنباد ما را خواهد برد و  یاهستخته  فیلم

هايی معیوب شده پاسخحال به همین امر مسکوت و عمالً حذفگذارند، اما درعینمسکوت می

 . شودبدل می« پذيرامر مناقشه»در اين دو اثر به « كردبودن»گونه است كه اين. دهندمی

تأمل در . بوده است« بودنديگري»امعۀ ايران همواره تاحدودي مترادف با در ج« كردبودن»

دنبال پیدايش جريان موسوم به چرخش فرهنگی و با ويژه به، به«ديگري»چگونگی برساخت 
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تولیدات سینمايی نیز در بسیاري كشورها و . ظهور مطالعات پسااستعماري بسیار اهمیت يافت

هايی در همین ارتباط جنبش». اندابیش به اين مسئله پرداختهازجمله در جوامع چندقومیتی كم

هدف . هاي اقلیتی بود كه در سینما كژنمايی شده بودند شان به گروه ظهور كردند كه عمدۀ توجه

گفتن از جانب خود و ها آن بود كه به طردشدگان كمک كنند تا آنها بتوانند به سخناين جنبش

باشد امیدوار  هاي اصلی تعین و تحريف نشده اي كه توسط جريانگونهامکان نماياندن خويش به

امروزه شمار متون سینمايی و غیرسینمايی كه با توسل (. 90 :2 12،  روشتون و بتیسون)« باشند

رو هیچهستند به« ديگري»شگردهاي فنی و ايدئولوژيک در حال برساخت /به انواع تهمیدات

 . آوردن فرودستان همچنان پابرجاست سخن ين متون و بهاندک نیستند و لذا ضرورت واسازي ا

هاي بزرگ و اي برساخته از ديگرياگر اين واقعیت را بپذيريم كه جامعۀ ايران جامعه

. ها در متون مختلف حساس باشیمكوچک است، در آن صورت بايد به نحوۀ بازنمايی آن

( سازيما، نقاشی، موسیقی، مجسمهسین)و هنري ( رمان، شعر، داستانک)ژانرهاي گوناگون ادبی 

هاي دايماً در حال بازنمايی هويت( راديو، تلويزيون، روزنامه و مجالت)پسند هاي عامهو رسانه

اين . هاي قومی، مذهبی، نسلی، جنسی و غیرهاند، هويتدهندۀ جامعۀ ايرانمتمايزِ تشکیل

مسئلۀ اين پژوهش واكاوي . ندشأن نیستتراز و هموجه همهیچها در عالَم خارج بههويت

ها در بازنمايی يکی از اين هويت( سینما)شگردها و تمهیداتی است كه يک فرم هنريِ معین 

پیروي از رويکرد نظريِ تحقیق، فرض به. گیردكار میبه( هويت قومی، مشخصاً هويت كُردي)

بازتولیدگر همان ( واهد بردباد ما را خو  سیاه تخته)بر اين است كه دو اثر سینمايی موردمطالعه 

از كُردها ( ناخوداگاه جمعی ديگر اقوام ايرانی)« ديگريِ بزرگ»تصويري هستند كه در ذهنیتِ 

« واقعیت»اندازه با  پرسش اين نیست كه اين تصويرِ سینمايی چه. «ديگريِ فرودست»: وجود دارد

میانجی روابط ی تاريخی بهجز برساختچراكه خود واقعیت نیز چیزي به)تطابق دارد يا ندارد 

نشانگان و تمهیدات فنی و /، بلکه مسئله واسازي رمزگان(نابرابر بین خود و ديگري نیست

-به. اي فرودست از كُردها بسازنداند تا ديگريكار رفتهايدئولوژيکی است كه در اين دو فیلم به

ها مدد آناثر سینمايی به يی است كه«ها منطق تکراري كلیشه»جا پرسش از ديگر، در اينبیان

كشاند و در تالش براي  هاي سادۀ دوتايی به انجماد و انقیاد می ها را در نوسانی میان قطب تفاوت

مسئله اين است . نماياند را فرموله كرده و در جايگاهی فرودست بازمی« ديگري»راندن،  حاشیه به

                                                           
1 Rushton & Bettinson 
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ها،  اش در نظام بازنمايیشدن رمزييافتن و  سبب رسوباي فانتزيک به سازي كه چگونه زيردست

از اين منظر،  .دواند فرهنگی ريشه می/هاي اجتماعی نه حوزهخود گرفته و در كٌخصلتی عینی به

گري بازنمايی ديگري فرودست در سینما  هاي داللت میانجی واسازي متن به سیاستتوان بهمی

ا در نظام رمزگان مولد معنا چگونه بهتوان پرسید كه سینماي ايرانی، ديگري رمی و كالً. پی برد

 تصوير كشیده است؟

 ادبیات پژوهش
در ژانرهاي مختلف هنري و ادبی « ديگري»هاي بازنمايی هاي تجربی دربارۀ شیوهپژوهش

در . طور خاص در زمینۀ سینما نیز كارهاي بسیاري انجام شده استاي ديرين دارند و بهسابقه

در میان كارهاي . اندازيمچند مورد مرتبط در داخل و خارج میجا فقط نگاهی اجمالی به اين

ها، زنان، پوستعمدتاً ناظر به سیاهان، رنگین« ديگري»شده در خارج كشور، اصطالح انجام

ويژه جاكه ماجراي بازنمايی سیاهان در سینما، بهاز آن. باشدها میسومیگرايان و جهانهمجنس

جا تحقیق دونالد خود ديده است در ايندارد و تحوالت زيادي بهدر هالیوود، داستانی طوالنی 

تاریخ تفسیری سیاهان در اش باعنوان بوگل در تحقیق. كنیمعنوان نمونه مرور میرا به  بوگل

ها و جامعۀ آمريکا و كلیشه« ديگريِ»هاي بازنمايی اين شیوه (988 ) 1های آمریکاییفیلم

طرزي عمیق هاي هالیوودي براي برساخت سیاهان را بهررفته در فیلمكاهاي بهمايهها و بنموتیف

هاي  ها و مقوله باور او، تاريخ بازسازي سیاهان، تاريخ مبارزه بر ضد تیپبه. كندبررسی می

اي مشابه مبارزه روزمرۀ سیاهان در جهان واقعی برضد قراردادهاي است؛ مبارزه محدودكننده بوده

اي را كه بنا بود پوست تیپ اجتماعیمعنا كه بازيگران سیاهبدين. ايدمقیدكنندۀ نظام آپارت

بخشیدن با فرديت: بردنداش كنند معموالً به دو طريق تحلیل مینامه بازنمايیبرحسب قواعد فیلم

اين بازيگران با تکیه بر تخیل و . اي رندانهشیوهبه تیپ و يا با قرارگرفتن در وراي سطح آن به

. نامه و مقاصد استوديو بازي كنند ري واالي خود قادر بودند برخالف قواعد فیلمپذي انعطاف

از طريق )فرسا به نمايش مقاومت هاي توان ها در برگرداندن نقش توان به قابلیت آنهمچنین می

ترتیب، نَفس بازيگري بدين. اشاره كرد( فرد صدا يا شخصیت آشکاركردن كیفیت منحصربه

رغم كاربست خالصۀ استدالل بوگل اين است كه به. نگر امکان رهايی بودطور تلويحی بیا به

                                                           
1 Donald Bogle 
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كوشد تا اين همواره می« ديگري فرودست»ها از سوي فرهنگ مسلط، انواع شگردها و تکنیک

آور را دور بزند و حتی از خود اين قواعد براي مقاومت علیه نظام ها و قواعد الزاممحدوديت

 (.988 بوگل، )د بازنمايی موجود استفاده كن

لذا . هاي قومی استهاي داخل غالباً ناظر به زنان و اقلیتدر پژوهش« ديگري»اصطالح 

(  89 )طور مثال، مرادي و همکاران به. انداغلب تحقیقات در اين حوزه اين دو را بررسی كرده

ازنمايی و با استفاده از نظريۀ ب« عروس آتششناختی فیلم  بررسی نشانه: سینما و تفاوت»در 

اند و بر اين باوراند كه  رويکرد جان فیسک در خوانش متون به نقد و بررسی اين فیلم پرداخته

عدم رعايت حقوق )كند با سنتی غیرانسانی  بخش است و سعی می كه فیلم داراي بعد رهايیبااين

ستی و از باال گیرد و با اتخاذ موضعی مدرنی مقابله كند، اما تفاوت فرهنگی را ناديده می( زنان

ها، اين فیلم با از نظر آن. كند را نقد بیرونی می  (هاي خوزستانعرب)هاي يک قوم  سنت

هاي مختلف در سه سطح رمزگان اجتماعی، فنی و ايدئولوژيک، فرهنگ شهري را در تقابل  نشانه

ين قوم اجتماعی ا-هاي فرهنگی دهد و بدون اعتنا به ويژگی اي قرار می قبیله/با فرهنگ قومی

« ديگري»هاي فرهنگی بلکه طرد  حاصل چنین قضاوتی نه فهم تفاوت. ند زدست به قضاوت می

شناختی بازنمایی هویت کُردی در سینمای  تحلیل نشانه»در تحقیقی ديگر، باعنوان . است

بنا به استدالل او، . پردازد محمدرشید صوفی به برسی چند فیلم دربارۀ كُردها می(  89 ) «ایران

هاي مدد كلیشهو به« نگاه فرادست به فرودست»كه بازنمايی كُردها در سینماي ايران از منظر ينا

اجتماعیِ رايج صورت گیرد چندان دور از انتظار نیست، چراكه در خودآگاه و /تاريخی

و اين تصوير . جز اين تصوير ديگري از كُردها ثبت نشده استناخودآگاه جمعی ايرانیان به

گیري طبق نتیجه. گاه خود كُردها طبیعتاً تصويري منفی، سوگیرانه و ايدئولوژيک استمسلط از ن

مثالً سینماي )او، در آن دسته از تولیدات سینمايی كه تبعیت بیشتري از ايدئولوژي رسمی دارند 

. تر و داراي بار ايدئولوژيک بیشتري استمراتب سیاه، اين بازنمايی هويت كُردي به(جنگ

 «های دوره پهلوی اول بازنمایی دیگری فرودست در رمان»ر تحقیقی ديگر، باعنوان همچنین د

كوشند دركی از چگونگی بازنمايی روابط قدرت در يکی از ، طالبی و ناظري می(892 )

طور  صورت آشکار بلکه به دست آورند، روابطی كه نه به به( رمان)ترين ژانرهاي ادبی  پرمخاطب

مان گنجانده شده و گوياي ذهنیت نويسندگان در مورد اقشاري است كه پنهانی درون سطرهاي ر

( 888 ) آخر اباذري و كريمیو دست. اندتعريف كرده« ديگري»ها را بذيل عنوان نويسندگان آن



 

 

 

 

 

 5235، شماره دو، پاييز و زمستان 32شناختی دوره مطالعات جامعه   253 
 

 

گیري كه هیچ گروهی نیست كه قربانی  با اين جهت «شناسی را پایانی هست؟ آیا شرق»در 

تدارطلبانه نشده باشد قصد دارند در چهارچوب نظريه هاي مبهم، مخدوش و اق تصويرسازي

شناسی به تحلیل تصويري بپردازند كه در آثار مکتوب درباره كُردها ارائه شده است و نشان  شرق

 .شناسانه در مورد كُردها اعمال شده است هاي شرق دهند كه در اسناد بررسی شده، كلیشه می

 رویکرد نظری

. صورتبندي شده است« برساخت ديگريِ فرودست»حور مقولۀ رويکرد نظري اين پژوهش بر م

تواند در سعی بر اين است، ضمن ايضاح اين مقوله، نشان داده شود چگونه يک اثر هنري می

يک متن يا اثر هنري همواره واجد . هاي موجود نقش ايفا كندبرساخت و بازتولید واقعیت

حال هاي متضاد است، اما درعینيی گفتمانآعبارت ديگر، نقطۀ همطرحی ايدئولوژيک يا، به

علت وجودي ايدئولوژي اين است كه همۀ »اصالً . ها را الپوشانی كندكوشد اين تضاد گفتمان می

اي اين متن يا اثر هنري رابطه(.  8 : 998 ماشري، )« هاي تناقض را محو كندآثار و نشانه

هاي  فهم جامعۀ معاصر و كنش»و . دتاريخیِ موجوديتش دار/ديالکتیکی با شرايط اجتماعی

نقل از  هال، به)« اجتماعی بدون ارجاع به مقولۀ ايدئولوژي و معنا و بازنمايی اساساً میسر نیست

كردن بر رفتار و  هاي خواهان حکومت اند كه انسان معناها همان چیزهايی»(. 89 : 991 مورلی،

سازي و  رتباط با اعمال هويتمسئلۀ معنا در ا. كوشند شکل دهند تصوراتِ ديگران می

شود و در همۀ اين قلمروها  آفرينی، تولید و مصرف، و تنظیم رفتار اجتماعی مطرح می تفاوت

محورِ جامعه و فرهنگِ رسانه(. 12:  89 هال، )« شود واسطۀ زبان تولید و پخش می عمدتاً به

شوند و  ی بازنمايی تولید میمیانجمعانی هموراه به. معاصر درواقع قلمرو نزاع بر سر معنا است

ها و اصوات نیازمند  ها، واژه ها، نمادها، اَشکال، تصاير، روايت فهم بازنمايی اساساً به تحلیل نشانه

كند عملکرد ايدئولوژي تر میچه ارتباط پیچیدۀ معنا و بازنمايی را پیچیدهآن(. 11: همان)« است

هاي  سازي ان، هرگز مصون از مخدوشعرصۀ معناسازي و كالً قلمرو نمادينِ زب». است

درواقع، . رفته و دقیق و روشن باشد تواند فرايندي شسته ايدئولوژيک نیست و لذا بازنمايی نمی

پیوند ناگسستنی بین اين (.  9: 1228روژک،)« گونه فضايی بیرون از ايدئولوژي وجود ندارد هیچ

 از آنجاكه معنا در زبان و به. زندره میها را به پديدۀ بازتولید سلطه نیز گمقوالت ناگزير آن

شود و از اساس نوعی گفتگوي نابرابر است لذا در پیوندي  میانجی نظام بازنمايی ساخته می

 . ناپذير با سلطه قرار دارد جدايی
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بندي اجتماعی بايد شرايط  معناست كه هر شکلنزد آلتوسر، بازتولید شرايط سلطه بدين

اين بازتولید سواي . تولید و روابط تولیدي موجود را بازتولید كند تولیدي خود، يعنی نیروهاي

هاي  هاي ايدئولوژيک را سازوبرگ سويه. باشد هاي ايدئولوژيک نیز می امر مادي، واجد سويه

يعنی كاركرد اصلی اين . كنندتولید می..( ها و هاي مذهبی، آموزشی، رسانه دستگاه)ايدئولوژيک 

ها و از طريق فراخواندن افراد به  دئولوژي حاكم در قالب پراكتیسها بازتولید اي سازوبرگ

آلتوسر، )شان به سوژه است كردن هاي ايدئولوژيک براي تفرد بخشیدن و تبديل پذيرش موقعیت

ها  ها و ايماژ ها و اسطوره مثابه نظامی از ايدههدف اصلی ايدئولوژي، به»درواقع (. 81-11: 889 

از اين منظر، هر (. 11 : 1228روژک، )« ور تداوم بازتولید اجتماعی استمنظ افراد به  استیضاح

هاي ايدئولوژيک است كه هدف اصلی  بخشی از سازوبرگ( ازجمله سینما)اي متنی و هر رسانه

 . آن بازتولید و استیضاح است

براي تشريح اين . ، پل زد«ديگريِ فرودست»توان به مقولۀ محوريِ پژوهش، از اينجا می

اين سنتِ مطالعاتی كه آبشخورهاي فکري . توان از مطالعات پسااستعماري مدد گرفتوله میمق

 1محورانهاز میراث انتقادي ماركسیسمِ غربی گرفته تا واسازي بنیادهاي لوگوس)متنوعی دارد 

بخش امثال گاندي و  اندازهاي رهايی متافیزيک غربی توسط پساساختارگرايان، و حتی چشم

ها و برساخت فرهنگ/هاي سنت اومانیستیِ غرب در شناختده است كل تالشكوشی( فانون

هاي رفوگشته و ها، پارگیها، گسستوسیله تَرَکهاي غیرغربی را واسازي كند و بدينتمدن

يا همان غیرغرب را به « ديگري»شدۀ درون اين سنت را افشا نمايد تا هاي الپوشانیتناقض

-گفتگوي بینها ی كه درمقام نقطۀ تالقی شمار زيادي از نظريهاين حوزۀ مطالعات. سخن آورد

اي را در درون علوم انسانی میسر ساخته است فاقد انسجام نظري است و اجماع  اي پیچیده رشته

توان حال، میبااين(. 1 :  89 گاندي، )« اندكی بر سر محتوا و مناسبت اصلی آن وجود دارد

زدايی از روايتِ اروپامحورانۀ پیشرفت و نقد علوم انسانی  گفت كه رويۀ مسلط آن همانا مركز

كه به روش يا اينهاي پسااستعماري درعین نظريه»تعبیر برخی منتقدان، به. ارتدكس بوده است

مسئلۀ جايگاه سوژۀ . كنند شوند، بر فرضیات خاصی تکیه می مکتب خاصی منحصر نمی

ها قرار دارد و درواقع مطالعات  اين نظريهاستعماري يا پسااستعماري در كانون توجه همۀ 

هاي اروپايی، يک ضد روايت ارائه  هاي امپراتوري پسااستعماري در مقابل سنتِ ديرپاي روايت

                                                           
1 interpellation 
2 logo centrist 



 

 

 

 

 

 5235، شماره دو، پاييز و زمستان 32شناختی دوره مطالعات جامعه   253 
 

 

اين ضدروايت مشخصاً مبتنی بر بازيابی و بازنويسی تاريخ در (. 9 : 889 میري، شاه)« كند می

ست كه در قالب پادمدرنیته آلترناتیو خود مسیري مخالف با روايت تاكنون مسلط اسطوره سفید ا

 (.  89 ،  يانگ)دهد را نشان می

ي كه «خود»گرفتن  ترتیب، نقد پسااستعماري معطوف به خودبازيابی است، يعنی بازپسبدين

الي نوعی بازنمايی كه متضمن انواع خشونت معرفتی است مدفون آن را در البه« ديگريِ بزرگ»

فقط صداي ديگري را سركوب كرده بلکه تاريخ نه»تعبیر سعید نمايی، بهاين نوع باز. ساخته است

بازنمايیِ »نزد سعید، پرسش از (. 91 : 1229يانگ، )« حاشیه رانده استفرودستان را نیز به

مدرارانۀ غربی و  سیاستِ قوم/هاي استعاليی گفتمان نمودن ارزشدرواقع بازخواست« ديگري

مدرارانۀ  هاي قوم تحلیل سیاست»گويد همین جهت است كه میبه. پیوند آن با امپريالیسم است

از (. 888: 892 يانگ، )« وسیاقی فوكويی، آغاز شودغربی بايد با پرسش از بازنمايی، به سبک

شده است كه درک غرب از شرق را  هاي جعل اي از بازنمايی مجموعۀ پیچیده« شرق»اين ديد، 

اي كالً  هايی مخدوش و كلیشه اين بازنمايی. م امپريالیسم استكند و بنیادي براي تدوا تعیین می

 . اي فرودست استوار است هاي دوتايی و خلق ديگري بر منطق تقابل

را در پیوند میان استعمارگر و « ديگري»ها قبل از سعید، فرانتس فانون مسئلۀ مدت

ديالکتیک ( 898 ) 1هاي سفید پوست سیاه و صورتکوي در اثرش . استعمارزده مطرح كرد

شده و  انحصار كشیده به« ديگري»كند، ديالکتیکی كه طی آن را تشريح می« ديگري»گیري  شکل

زدن  اين سوژۀ فرودست يگانه راه رهايی را در واپس. كندبودن در وي رشد می فرودست  عقدۀ

گري را سعید همین تلقی از دي. زندبیند و لذا صورتکی سفید به چهره می اش میبودگی سیاه

شرق /برگرفت، اما آن را از بستر تحلیلی مسئله نژاد بیرون كشید و در ارتباط با مقوالت غرب

ترين راه شده اصلیاز نظر او براي فهم ديگريِ سركوب(. 898 میري، شاه)بندي كرد  بازصورت

« ديگريِ بزرگ»هاي مدافع هاي تولید متون و افشاي اسطورهواسازي متون، شناخت مکانیسم

از اين منظر ديگريِ فرودست بیش از آنکه واقعیتی عینی و طبیعی باشد حاصل فانتازياي . است

رسم معمول آدم در ذهن خود فضايی آشنا را به» :و جغرافیاي تخیلی او است« ديگريِ بزرگ»

براي ما . ها گويد مال آنگويد مال ما و به فضايی فراتر از آن می كند و به آن می مشخص می

ها بر طبق آنچه ما در  مان ترسیم كنیم و در آن صورت آنی است كه اين مرزها را در ذهنكاف
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رسد كه هم جوامع نوين و هم  نظر می طريق چنین بهبدين...هاشوند آن ايم می ذهن پرورانده

جا سرزمین غیرآشنايی آن. كنند جوامع بدوي حس هويت خويش را به طرق سلبی كسب می

از اين (.  9: 892 يانگ، )« شود هاي ناباب آلوده می انواع تصورات و افسانه است كه ذهن ما به

ارجاع در خود هاي قابل اندازه كه نتیجۀ واقعیتهمانهاي غرب از شرق به ديد، مثالً تحلیل

میلنر و )« بود« ديگري»هاي خود غرب درباره  پردازي جوامع شرقی بود، محصول اوهام و خیال

هاي غربی در  نیز با تأكید بر اين خصلت فانتزيک برساخته  هومی بابا(. 129: 891 براويت، 

باور او، به. پردازد هاي استعماري می شناسی به بررسی طرزكار دوپهلوي كلیشه گفتمان شرق

-گفتمان استعمار، استعمارشده را به مثابه واقعیتی كه همزمان هم ديگري است و هم كامالً قابل

 1اصطالح فرودست كه ابتدا در حوزۀ مطالعات فرودستان. سازد ه برمیمشاهدشناخت و قابل

به سکۀ رايجی ( ؟تواند سخن بگويد آيا فرودست می)مطرح شد، با انتشار مقالۀ معروف اسپیواک 

هاي  ها نظام دهد كه در آن اسپیواک در اين مقاله بسترهايی را شرح می. در نقد فرهنگی بدل شد

خانمان كرده و  بار شخصیت فرودستِ جنسی را بی طرزي خشونت همورد اعتراض بازنمايی ب

شنويم او دربارۀ  گاه نمی گردد كه ما هیچ فرودستِ جنسی از آن رو ناپديد می. سازند خاموش می

هاي رقیب، براي بازنمايی ادعاهاي  اي است كه گفتمان او صرفاً واسطه. خود سخن بگويد

اي است كه متونی برخاسته از امیال ديگر و معناهاي  تهباخ گیرند؛ روح رنگ كارمی خودشان به

توانند سخن بگويند، اما  فرودستان نمی(. 82 - 8:  89 گاندي، )« اندديگر بر آن نگاشته شده

گفتن از جانب اوست، نه در قالب احیاي صداي  احتمالی كه وجود دارد گذشته از هرچیز سخن

: 891 مورتون، )« شکلسومیِ يکزن جهان»شدۀ  تهمثابه هستی برساختاريخیِ گمشده بلکه به

  1-  9 .) 

هاي  هاي مخدوش و كلیشه مطالعات پسااستعماري چه در ارتباط با مسئله بازنمايی

ايدئولوژيک و چه در پیوند با مسئله ديگري فرودست، چارچوب نظري راهگشايی را به نسبت 

منظر اگر اين حوزۀ مطالعاتی با استفاده از اين . موضوع مورد بررسی در اختیار خواهد گذاشت

-ها خود را به بخشی از پروژۀ واسازي گفتمان استعماري و كالنها و بسط درونی آن از ايده

هاي اقلیت است، بسط اين  روايت غربی تبديل نموده است و درصدد بازقلمروسازي ادبیات
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فرهنگی /رون يک تمامیت سیاسیهاي د ها و ديگري توان در رابطه با قومیت ها را نیز می ايده

از اين جهت است كه پژوهش حاضر جهت تأمل در باب بازنمايی . بندي نمود مشخص صورت

 .كندديگريِ فرودست در سینماي ايران بر اين مبانی تئوريک تکیه می

 پژوهش  روش

مره هاي روزمثابه فرمی هنري را حاصل پیوند آن با واقعیتنئورئالیسم كل اعتبار سینما به

ها، ايشدگان، حاشیهاند حیات اجتماعیِ راندهسازانِ اين سبک همیشه گرايش داشتهفیلم. داند می

  آثار ماندگارِ اين سبک. ها را به تصوير بکشندشهري ها، ولگردها و جنوبخانمانها، بیاقلیت

ها اي، كنشیهحاش/هاي مردمانِ فرودستتماماً به مسايل اجتماعی، جزيیات زندگی روزمره، رنج

و براي . اندتکراري زندگی عادي پرداخته/پاافتادهو گفتگوهاي جزيی آدمیان معمولی و امور پیش

هاي طبیعی هاي واقعی، نور طبیعی، و ديالوگاي، مکاناز بازيگران غیرحرفه»ها، نمايش همۀ اين

هر سه ( 911 سیکا، د) دزد دوچرخهدر (. 98: 889 فیلیپس، )« اندو خودمانی استفاده كرده

رود و جلو میاند؛ داستان فیلم پیوسته روبهها كامالً واقعیبازيگرِ نقشِ اصلی آماتورند؛ لوكیشن

بک است؛ از نور غیرطبیعی استفاده خورد و فاقد تمهیداتی مثل فالشنمیهم تداوم زمانی آن به

هاي نئورئالیستی قصه(. 98: 889 فیلیپس، )« ها ساده و با لهجۀ محلی استشود، و ديالوگنمی

كنند، يعنی از فراز و دارند و همۀ رويدادها را در يک سطح همسان روايت می« پايان باز»معموالً 

ها افرادي شخصیت. كنندپاافتاده درنگ میهاي پیشپرهیزند و بر رفتارها و محلفرود می

. كنندانی خود تالشی نمیها و تناقضات رومعمولی و باورپذيرند و درخصوص رفع پیچیدگی

اقتصاديِ /ها چندان پررنگ نیستند، زيرا در اين سینما بیشتر بر شرايط اجتماعیاساساً شخصیت

خالصه، موضوع محوري براي (. 98: 889 فیلیپس، )شود ها تأكید میعینیِ زندگی آن

روزمره  چیزي را وراي زندگی ها مسايل اجتماعی است، چرا كه معتقدند هیچنئورئالیست

 . توان تجربه كرد نمی

گرايی در اين تحقیق از زاويۀ واقع. انگیز استگرايی اصطالحی چالشحال، واقعبااين

گرابودن يک اثر محصول گرايی گفتمانی واقعدر واقع. شودگفتمانی به اين مقوله نگريسته می

                                                           
، فراري (911 کا، ويتوريو دسی)، واكسی (911 روبرتو روسلینی، )دفاع توان به رم، شهر بیازجملۀ اين آثار می   
، (918 ويتوريو دسیکا، )، دزد دوچرخه (918 لوكینو ويسکونتی، )لرزد ، زمین می(919 جیوسپه دسانتیس، )

 . اشاره كرد(  99 لوكینو ويسکونتی، )و زيباترين ( 992 میکل آنجلو آنتونیونی، )داستان يک عشق 
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و خلق « توهم»براي نفی اند هايیها دستمايهها و تمهیداتِ هنري است، و اينكاربست تکنیک

كند ساز خود را الپوشانی اي و طبیعیاند تا فیلم كاركرد اسطورههاي واقعیت، يا دستاويزيجلوه

-لحاظمعناست كه معنايی بهبدينگرابودن فیلم واقع. بودن داستان را به بیننده بقبوالندو واقعی

مراتبی از سلسله»واسطۀ رايی همواره بهگواقع. دهدمتقاعدكننده از امر واقع ارائه میاجتماعی

بخشد و ها را جهت میمراتب گفتمانچه اين طیف وسیع سلسلهآن. يابدساخت می« هاگفتمان

كند كه واقعیت اجتماعی چه چیزي است نوعی گفتمانِ نامکتوب يا در نهايت تعیین می

 و بودندلبخواهی و كندمی پنهان را خود عملکردهاي فراگفتمان .است« فراگفتمان»

چه در  نآ .دهد ارايه بیننده به اجتماعی پديدۀ از واقعی تصويري تا پوشاندمی را اش بودن سیاسی

اي واقعیت، ابژه. بلکه واقعیتِ برساختۀ اجتماعی است ،شود نه واقعیتسینما بازنمايی می

جتماعی، و ازجمله اي اشیوهشمول نیست كه مردم آن را در بیرون نظاره كنند، بلکه به جهان

  (. 1:  98 كیب،  مک)شود ها، برساخته میتوسط رسانه

در خوانش . ايمسود جسته  «خوانش سمپتوماتیک»براي تحلیل و نقد اين فراگفتمان از 

عنوان كل تفاوت ندارد و واقعیت بهسمپتوماتیک، كلیت نسبت به اجزايش حالت خنثی و بی

ديگر، بیانبه(. 1 : 898 اباذري و خورشیدنام، )شود  یین میهمواره از طريق يکی از اجزايش تع

كند و شود كه كل را نمايندگی میكننده میدر برخی متون گاهی يک جزء چنان برجسته و تعیین

تراز ديگر اجزاء وجه همهیچاين جزء كه به. توان كلیت حاكم بر متن را فهمیدبا قرائت آن می

لذا . سازد، واقعیتِ همواره نامنسجمِ متن را برمی«امر مازاد»درمقام دهندۀ كلیتِ متن نیست، شکل

ها و مختصات كلیتِ متن واردشدن از طريق همین جزء است كه با ترين شیوۀ فهم مؤلفهصحیح

از منظر اين نوع خوانش، انسجام متن همواره . كند، كل را نمايندگی می«جايگاه مازاد»كسب 

كه نشان دهد انسجام متن براي آن. و جايگاه نابرابر اجزاء استامري ظاهري و حاصل روابط 

دارد بايد اين روابط و جايگاه نابرابر اجزاء را كتمان كند، يعنی بايد خود را نسبت به اجزايش 

اي است براي طرح درواقع متن عرصه. طرف نیستكه متن هرگز بیطرف نشان دهد؛ درحالیبی

از اين حیث، قرائت امر غايب و . طرد و سركوب برخی ديگرسازي برخی مسايل و و برجسته

استوري، )شده اندازه مهم است كه قرائت امر آشکارا بیانهمانطردشده و مسکوت در متن به

ترين راه افشا و واسازي امر مسکوت هاي متن اصلیرفتن به درون تناقضات و پارگی(. 8: 881 

                                                           
1 symptomatic reading 
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از تحلیل فیلم، كشف رمزگانی است كه در فراسوي  هدف»تعبیر متز به. و غايب در متن است

میدان مطالعۀ اين تحقیق، سینماي مستندگونۀ (. 81: 898 نیکولز، )« ظاهر فیلم نهفته است

هدفمند دو فیلم /گیري نظرينئورئالیستی دهۀ هفتاد ايران است كه با استفاده از شیوۀ نمونه

انتخاب ( 898 عباس كیارستمی، ) خواهد بردباد ما را و ( 898 سمیرا مخملباف، ) سیاهتخته

دلیل انتخاب اين دهه و مشخصاً اين دو فیلم آن است كه تصوير غالب از كُردها تا آن . اندشده

دو فیلم . تأثیر سینماي جنگ، حوادث جنگ و حتی حوادث اوايل انقالب بود زمان عمدتاً تحت

ازنمايی كُردها از تصوير رايج و مسلطِ شده جزو اولین آثاري بودند كه كوشیدند در بانتخاب

 تحلیل اين دو فیلم در حکم ارايۀ پاسخی براي اين پرسش است كه چه. قبلی فاصله بگیرند

 .    اند و بازنمايی كُردها در اين سینماي مستندگونۀ غیرجنگی چگونه استاندازه فاصله گرفته

 (8731عباس کیارستمی، )باد ما را خواهد برد 
اند تا از مراسم سوگواري آمده( درهسیاهروستاي )به روستايی در كردستان  لويزيونیتيک گروه 

كه پیرزنِ در حال احتضار بمیرد، اما ها منوط است به ايناتمام كار آن. يک پیرزن فیلم بگیرند

جا كه همه چیز گروه از آن. میردپیرزن كه مراسم سوگواري بايد براي مرگ او برگزار شود، نمی

البته بیننده از . شوند مدتی را در روستا بمانندكول به مرگ اوست، اعضاي گروه ناگزير میمو

بیند، كارگردانی كه مثل يک مفتش به را در فیلم می( بهزاد)میان همۀ اين اعضا فقط كارگردان 

ها كشد و با آنهاي حیات اجتماعی اهالی آن سرک میسنبهجاي روستا و تمام سوراخجاي

-ست اهل روستا كه پیا( فرزاد)اي راهنماي او در اين سفر پسربچه. كندط خوبی برقرار میارتبا

سکانس . مرگ او را براي كارگردان بیاورد« خبر خوش»شود تا درپی به خانۀ پیرزن فرستاده می

. دهدمارپیچِ منتهی به روستا را نشان می/نخست، اتومبیلِ حاملِ اعضاي گروه در جادۀ خاكی

مايۀ اي سرباال و در نمايی درشت متضمن درونر اتومبیل بر جادۀ خاكی از زوايهتصوي

ترين موتیف سینماي كیارستمی فیلم با تکراريدرواقع، . نخوردگی منطقه است دست/زيبايی

 مضمون  هجاداين از  شدهگرفته هاي شات النگ. خم در دل طبیعت و اي پُرپیچ جاده :شودشروع می

-ها و ديالوگبرخی صحنه. سازندرا مؤكد می( كیارستمی سینمايدر محوري  مضمونی)« مسیر»

وآمدهاي رفت و ها راهبازنمايی  اند؛ مثالًسازي همین مضمونهاي ديگر نیز در جهت برجسته

سو  موتور اينبا  و با ماشین صورت پیاده،بهها  بارشخصیت اصلی فیلم كه  ويژهدرپی افراد، بهپی

و چهار راه  براي رسیدن به روستا سه گويدمیي راهنما  پسربچه حتی. رود می ي روستاسو و آن
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-افتد، دوربین بهاي كه سیب از دست بهزاد مینیز در صحنه .هسترفتن به مدرسه دو راه  براي

موتیف . دهدرود در يک ديپ فوكوسِ كامل نشان میطرف فرزاد میسیب را كه به« مسیر»آرامی 

مردم روستا است كه از خالل مواجهۀ قهرمانِ داستان با آن نمايش « و طبیعیزندگی آرام »دوم 

وكار، در حال كشت)وفور نماهاي درشت و طوالنی از جزيیات زندگی روزمرۀ مردم . يابدمی

پزشک  ،چیقهوه تحصیل، زن مسنِ مشغول كودكانِ ،آش نذري پختن پختن نان و دوشیدن گاو،

ها با قهرمانِ داستان در خدمت ساختن اين ها و گفتگوهاي آننشكو برهم( ر و غیرهموتورسوا

كند تقابل آن با شرايطی است كه قهرمانِ داستان تر میچه اين موتیف را برجستهآن. موتیف است

-خوردن تلفنكنشِ تکراري زنگ. اش دايماً با آن درگیر استهمراهواسطۀ تلفناز آن آمده و به

اي برسد كه آنتن سرعت به باالي تپهاد و پريدن او به داخل اتومبیل تا بهشدن بهزهمراه، دستپاچه

زندگی روستا است بلکه نشان از وجود شکل « آرامش طبیعی»مقابل فقط خود نقطهدهد، نهمی

تقابل طبیعتِ آرام روستا و . دارد كه تماماً مصنوع و پرشتاب است( شهري)ديگري از زندگی 

هاي ديگري برجسته شده شهر، در ديگر آثار كیارستمی نیز، در شکل محیط مصنوع و پراغتشاش

ترين میانجی بسط پیرنگ است، گويی مابقی همراه اصلیدادن تلفناين كنشِ جواب. است

چیز را همین افتند و تکلیف همهالي گفتگوهاي تلفنی بهزاد اتفاق میرخدادهاي پیرنگ در البه

كه تلفن فقط روي تپۀ بلندي كه گورستان در طنزآلود آن. كندهاي تلفنی قرار است روشن  تماس

حتی در تماس اول به بهزاد گفته . دهدكندن است آنتن میآن واقع است و مردي مشغول چاه

در : ايستاده است« مرگ»انگار بهزاد در تقاطع . شود كه يکی از اقوامش فوت كرده استمی

كن مشغول كه با مرد چاه شنود و درحالیش را میفامیل« مرگ»از طريق تلفن خبر « گورستان»

يابیم  بعدها با بسط بیشتر پیرنگ درمی. كشدپیرزن را می« مرگ»صبرانه انتظار صحبت است بی

اما درست در كشاكش همین . كندرا كشف می« زندگی»كه بهزاد در همین تقاطع مرگ است كه 

بهزاد در اصل نیامده بود تا . «ل با ديگريتعام»: گیردها و حوادث، موتیف بعدي شکل میتماس

حتی نکوشید )شان را بفهمد ها و جهانهاي اين جامعه ارتباط برقرار كند و آن با آدم« از نزديک»

، آمده بود تا صرفاً از يکی از (ها را كه براي يافتن گنج آمده است پاک كندبرداشت آناين سوء

ماندنش در « تصادفِ»حاال . فیلم بگیرد« گر يک مشاهداز موضعِ بیرونی و مسلطِ »ها مناسک آن

ارتباط و گفتگوهايش با فرزاد، : شده است« ديگري»گیري تعامل میان او و ساز شکلروستا زمینه

چی، معلم روستا، دختر شیرفروش و با برخی ديگر كن، زن قهوهزن همسايه، زن باردار، مرد چاه
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در اين گفتگوها . گذارندنمايش میاصلۀ بین دو جهان را بههايی از ناآشنايی و فاز مردم نشانه

اگرچه . نگردمی« ديگري»آمیز به دنیاي بکر و آرامِ بهزاد معموالً با نگاهی شاعرانه و بعضاً ترحم

را كشف « جريان زندگی»، درعوض مرگ يک پیرزن، «ديگري»آخرسر در اين دنیاي ناآشنايِ 

جهان و زندگی او را « ديگري»نیست كه او توانسته از زوايۀ ديدِ معناي آن كند، اين ابداً بهمی

چیزي دربارۀ  بهزاد هیچگاه از اين ديگري. آن كشف صرفاً بخشی از نگاه شاعرانۀ اوست: بفهمد

اين افراد فقط نوستالژي او به جهانی را . پرسدزبان، تاريخ، سنت، مذهب و باورهايش نمی

اين جهانِ نابودگشته، براي بهزاد، . مدرنیزاسیون نابود گشته است هايانگیزند كه زير ضربهبرمی

جهت نیست كه آخر فیلم اين احساس به قهرمان بی. حاوي شکلی از زندگی ناب بوده است

ها ظواهر است، مهم اين اهمیتی ندارد، زيرا همۀ اين دره سیاهدهد كه بودن در تهران يا دست می

 . ريان باشداست كه كجا واقعاً زندگی در ج

، كه بهزاد  نظر فرهنگ مسلطِ ايرانیتوان دريافت كه از نقطهمدد خوانشی سمپتوماتیک میبه

ها و فرهنگ مسلط قادر به ديدن رنج. اند«بقیه»مردم اين روستا چیزي در حکم نمايندۀ آن است، 

وجودشان عین اند و «طبیعی»فرودستان  اين. نیست« بقیه»فقر و فالكت حیات اجتماعی اين 

وگفت حس شاعرانگی بهزاد حتی در زيرزمینی تاريک و وحشتناک هنگام گپ. طبیعت زيباست

-ها و بیغولهدر دل ويرانه« زندگی»اين كشف شاعرانۀ . كندبا دختر شیرفروش، باز او را رها نمی

ها سوژههاي مردمانی ناآشنا صرفاً استعالبخشیدن به مضامینی است كه اگر عمیق به زندگی آن 

نگاه شاعرانه، تقديس طبیعت، استعالبخشیدن به . يابیمازايی از آن نمیخیره شويم كمترين مابه

اند كه مانع روشدن تصوير هايیها دستمايهها و رنجكردن تناقضامور روزمره و الپوشانی

« رقش»شناسانه با جعل مقولۀ  طور كه متون شرقدرست همان. شوندمی« ديگري»انگیز دهشت

نهند، ها، بر برتري موقعیتیِ سوبژكتیويتۀ غربی مهر تأيید می ها و استعارهسري كلیشهمدد يکبه

نام آفريند بهاي میها مقولهها و ديالوگنماها، كنشاي از ايماژها، تکمدد مجموعهاين اثر نیز به

نشدۀ يت شناختهكردن اين مقوله با هوهمان، و ضمن اين«نخوردهدست»و « ناب»، «اصیل»

. دهدمقابل هويت شهريِ مصنوع مركزنشین قرار میآن را در نقطه( كُردِ روستانشین)« ديگري»

                                                           
توان وجود وصف، نمیبااين. بااليی از تفاوت و تکثر فرهنگی استواضح است كه ايران واجد درجۀ    

مذهب تشیع است كه /بندي زبان فارسیهستۀ اصلی اين مفصل. بندي مسلطی از فرهنگ ايرانی را انکار كرد مفصل
ش اعظم شهرها، عینیت يافته و برسازنده بخويژه در كالنشده، بهدر ايران مدرنِ در قالب نهادها و قواعدِ تثبیت

 .  ها با همديگر استهاي آنسبک زندگی مردم و تعامل
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نیست، لیکن خوانش « ايحاشیه»و « ديگري»و « اقلیت»رو بحث هیچكه تِم آشکار اين اثر بهبااين

كرات اثرند كه بهدهد كه همۀ اين مقوالت در زمرۀ امور مسکوت و غايب سمپتوماتیک نشان می

درواقع هستۀ برسازندۀ اثر در همین امر مسکوت . دهندالي تناقضات متن نشان میخود را از البه

انسجام متن هايی است كه تناقضات و عدمديگر، اصل فهم و خوانش سمپتومبیانبه. نهفته است

 (. 1 : 898 اباذري و خورشیدنام، )گذارند نمايش میرا به

كنند، هاي دوتايی آشکارا خودنمايی میسري تقابلدر ساختار روايی اثر يک درست است كه

منظور رساندن پیامی هاي دوتايی بهتوان گفت كه اين اثر تماماً برساختی از تقابلاما نمی

ها در جاهاي مختلف فیلم دست انداخته يا ايدئولوژيک است، چرا كه برخی از اين تقابل

مثال، اگر فرض كنیم كه تقابلی بین زن سنتیِ روستا و زن مدرن در اين  طوربه. شوندواسازي می

اثر وجود دارد، دست بر قضا اين زن روستايی است كه در لحظۀ گفتگو با كارگردان تهرانی دم 

يا اگر فرض كنیم كه تقابل بین مرگ و زندگی بر . زنداي فمنیستی میشیوهاز حقوق زنان به

كند كه كارگردانی كه براي فیلمبرداري از صحنۀ مرگ م ما را متوجه میكلیت اثر حاكم است، فیل

ها سازيگونه وارونهاين. يابدجا زندگی را میبه روستايی دوردست آمده است آخر سر در آن

توان با از همین روست كه می. هاي دوتايی طرفیمحاكی از آنند كه با اثري فراتر از منطق تقابل

طور كامل آن را ها از چیزي سخن گفت كه فیلم بهها و تَرَکها و پارگیضرفتن به درون تناق

زنند؟ چه هويتی  اند؟ با چه زبانی حرف میكه مردم اين روستا چه كسانیاين: گذاردمسکوت می

كنند؟ خوانش كنند؟ و چه كسانی را خودي و ديگري قلمداد میدارند؟ به كجا احساس تعلق می

-هاي استعاليی و جهانسازي ارزشگويد كه فیلم با متعهدشدن به برجستهیسمپتوماتیک به ما م

گذارد بودگی اهالی روستا را مسکوت میاين خاص( انسانیت، زيبايی، اصالت و جز آن)شمول 

يرانی و هولناكی زندگی اين مردم از روايت فیلم غايب دلیل، وهمین به. كندو درواقع له می

كشد اما اين الي عناصر فرهنگ بکر مردم بیرون می ندگی را از البهفیلم حس و جريان ز. است

و اگر . بار اين مردم داردگیرد كه اين عناصر پیوندي الينفک با وضعیت عینی فالكترا ناديده می

گیرد مبتنی بر وجه شاعرانه و استعاليی تعامل گهگاهی درک متقابلی بین بهزاد و مردم شکل می

 . هم عمیق ديگربودگیآدمیان است نه بر ف
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 (8731سمیرا مخملباف، )سیاه تخته
داستان فیلم مربوط به وضعیت اجتماعی روستايی مرزي در كردستان و آوارگان كُرد عراقی در 

اي خاكی در دل كوهستان  آلود و تصويري از جادهفیلم با نوعی موسیقی حزن. جا استآن

دوش وسط جاده سیاه بهصوير چند نفر تختهنماي نخست ت. شود شروع می هورامانتودرتوي 

ها دو نفر معلم هست كه در روستاهاي در میان اين. ها شباهت دارند است كه از دور به كولبر

يکی از دو معلم در . گردند اما كسی تمايلی به باسوادشدن ندارددنبال شاگرد میاطراف به

گويد فقط در پی يافتن يک لقمه نان می كند وهايش بیزاريش از سواد و مدرسه را بیان میحرف

. ها را ديدرس دشمن در امان نگه داردآيد تا آن كار استتار میسیاه هم ظاهراً بیشتر به تخته. است

خواهد نامه پسر اسیرش را براي او بخواند دهد كه از معلم مینماي بعدي پیرمردي را نشان می

در سکانس دوم، معلمی ديگر در . ه شده استاما نامه به زبانی غیر از زبان فارسی نوشت

در بحث با يکی از . كند برخورد می كولبرهاي  ها با انبوهی از بچه جستجوي شاگرد در میانه كوه

كند و كوشد متقاعدش كند به سوادآموزي، اما او هیچ اعتنايی به سخنان معلم نمیها میاين بچه

لم اولی در ادامۀ جستجوي خود به روستايی مع. حتی حاضر نیست راه را به معلم نشان دهد

در روستاي . يابدرسد اما بجز پیرزنی ناالن و بیزار از زندگی كسی را نمیمانند می قديمی و زاغه

ها چه در روستاها و چه در میانه  معلم. اش سیاه بعدي هم دريغ از هیچ اعتنايی به معلم و تخته

ها هم پر  اند و كوه روستاها انگار خالی از سکنه. كنند هاي مرزي هیچ شاگري پیدا نمی باريکه راه

رسد يادگرفتن سواد  هايی كه از فرط خستگی و سنگینی بار تنها چیزي كه به فکرشان نمی از بچه

ها پناه  هاي متعاقب، با جمعی پیرمرد طرف هستیم كه از حلبچه به كوهدر سکانس. است

در میان اين پیرمردانِ بیمار و فرسوده زنی هست به اسم  .اند اند اما راه برگشت را گم كرده آورده

بار مهريه ازدواج معلم  سیاه اين تخته. اش و پدرش را نیز در جمع همراه خود داردكه بچه هالله

ها العبور درهدر نمايی موازي، آن معلم ديگر موفق شده در مسیر صعب. شودمی هاللهو 

و عالقمند به يادگیري  كولبراين پسربچۀ . ا ياد بگیرداي را راضی كند نوشتن اسمش رپسربچه

سواد ناگزير است مثل بقیۀ رفقايش دايماً از دست مأموران مرزي بگريزد كه سرآخر با شلیک 

  در مرز گرفتار مین و بمباران هاللهدر سکانس آخر، معلم و پیرمردان و . افتد تیري بر زمین می

                                                           
هاست كولبري سال. دهدگیرد و آن را از مرز عبور میمعناي فردي كه كاالي قاچاق بر دوش میاي كُردي بهواژه   

 . در مناطق مرزيِ غربِ كشور شغل طیف وسیعی از مردم است
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بودن اش بر تراژيک شدن بچهاز شیمیايی هاللها دهشت آلود، همنوا بموسیقی حزن. شوندمی

سرانجام با . كندتر میآلودِ زندگی مرزي را هولناک افزايد و فضاي مه وضعیتِ بازنموده می

در اينجا فیلم تصويري . شوند هاي معلم جمع پیرمردان به مرز و حلبچه نزديک می راهنمايی

امان  هاي بی هاي محلی و سجده وغريب ترانهجیبآلود و صداهاي ع آمیز را به فضاي مه جنون

سیاه  گرفتن تختهاز معلم و بردوش هاللهداستان با طالق . كند پیرمردان بر خاک دوخت می

سوي حلبچه در دل غبار گم اش در میان راه مرزي بهو بچه هاللهشود و  عنوان مهريه تمام می به

 .  شوند می

ها و نوجوانانی  معلمان محلی براي باسوادكردن بچه هاي بیهوده روايت تالشسیاه  تخته

ها و  سیاه در كوهستان تخته. است كه از فرط فالكت هیچ تمايلی به باسوادشدن ندارند كولبر

هاي خاكی نزد مردمانی گرفتارِ طبیعتی وحشی بیش از آنکه كاربرد  هاي مرزي و جاده باريکه ه را

عنوان  عنوان برانکارد و سرآخر به اه و ابزار استتار، گاه بهعنوان سرپنآموزشی داشته باشد، گاه به

زمینه،  ها، پس آرايی، شخصیت هاي فیلم، مثل نورپردازي، صحنهتکنیک. شودمهريه استفاده می

اند كه كاركرد اي از واقعیت میزانسن، نماها و زاويۀ دوربین، جملگی در خدمت خلق جلوه

ساختار روايی فیلم نیز اين .  دهدخود را طبیعی جلوه می و  پیچد اش را در لفافه میاي اسطوره

-شناختی اثر طوري عمل میديگر، كل منطق زيبايیبیانبه. كندنوع آفرينش واقعیت را تقويت می

وتصرفِ دوربین و متکی به نگاهی سرد و اندركار خلق روايتی بدون دخلكند كه گويی دست

ين حیث، فیلم درصدد برساخت فضايی فانتزيک و يک از ا. خنثی به ابژۀ طبیعی خود است

هايی خشن كه بیننده را تا قعر  آلود و كوهستان اي مه زمینهجغرافیاي تخیلی و موهوم است؛ پس

جغرافیاي . پذيري گريزان است كشاند؛ فضايی نامانوس و ناشناخته كه از آشنايی بودگی می ناب

است كه فیلم آن را « بودگی ديگري»یاه بردوش دال بر س ها و معلمانِ تخته تخیلی فیلم، كوهستان

 . برداش مخاطب را به فکر فرو میسازد تا غرابت برمی

ها در جستجوي ها و درهسیاه بردوش، سرگردان در جاده در سکانس اول، معلمانِ تخته

-سیاه  كشند بخت چه بر دوش میاند و آن كنند كه خود از سواد و درس گريزان شاگرد، اقرار می

هاي  شان در آن گرماي سوزان و زير بمبارانكندنرفتن و درواقع جانراه. سیاه شان است نه تخته

-تصوير اين معلمان روي پس. هاستفرساي آنترين نشان حیات اجتماعی طاقتهوايی عمده

ی وجه واقعی نیست، بلکه فقط در چارچوب نوعهیچبازنمايی شده است كه به« طبیعی»اي زمینه
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نمايد، يعنی همسو با تصوري است كه فرهنگ ايرانی از كُرد و واقعی می« گرايی گفتمانیواقع»

هاي بازنموده، در معنايی خشک و عريان، رئالیستی نیستند بلکه فضاها و كنش. كردستان دارد

 كه با كشیدن« جغرافیاي خیالی»اند، نوعی  اي خاص هاي واقعیت در يک نظام نشانهصرفاً جلوه

ترتیب، كل بدين. آفريندتناسب تصور و قدرت خود می را به« ديگري»مرزي به دور خود،  

خلق اين . كندسازي ديگري عمل می مثابه تصويري فانتزيک درخدمت فرودستمیزانسن به

آلود فیلم  ها را چنان به زمینۀ مه ها و مکان جغرافیاي خیالی بسیار مهم است، زيرا شخصیت

بودن داللت دارد و در سطح اي در سطح داللت صريح بر رازوارگی و افسانه كند كه دوخت می

خورد و مرزهاي جغرافیايی را بر مرزهاي داللت ضمنی نیز با رمزگان ايدئولوژيک پیوند می

شیوه، فیلم بدين. اجتماعی و قومی و فرهنگی منطبق سازد و فضايی بیرون از تاريخ خلق كند

شده فضاي بازنمايی. كشدتاريخ میي طبیعی و بی«آنها»متمدن و /اي آشن«ما»خط حائلی میان 

زدوده پذير است، فضايی فرهنگ سان آوردگاهی متافیزيکی تهی از هرگونه انسانیتِ تشخیص به

هايی كه گويی يگانه كاركردشان در فیلم  حضور عريان سوژه زير سلطۀ طبیعتِ وحشی و 

اي از همین سکانس، در صحنه. است« ديگريِ وحشی» بخشیدن به مقولۀمعناداركردن و عینیت

هاي كوهستانی است، پیرمردي  شود كه مشغول چیدن علوفهتصوير كشیده میپیرمردي به

او تنها فردي در كل فیلم است كه مشغول به انجام كاري . هاي كهنۀ محلی زهواردررفته با لباس

وجود ندارد، نشان ديگري كه ايضاً بر بجز آن، هیچ شغل ديگري در آن جغرافیاي تخیلی . است

زدايد فیلم هر نوع ردپا و نشان تمدن را از آن جغرافیا می. كندبودن منطقه داللت می پیشاتاريخی

مدرن و /بنابراين غیاب وجوه تمدن، و تقابل سنتی. اندازدشناختی خود بیرون می و از نظام نشانه

نخوردۀ  گیرند و به فضاي دست خود میولوژيک بهگفته، داللت ضمنیِ ايدئ هاي پیش ديگر تقابل

 .هاي روايی فیلم حاكی از بربريت مردم منطقه است دهند كه درمقام موتیف اي ارجاع می تخیلی

كوشد خورد، می اي برمیدر سکانس دوم، معلم ديگر كه تصادفاً در دل كوهستان به پسربچه

دادن براي رفقاي  اعتناست و فقط به كشیک بیاو را به كسب سواد متقاعد سازد اما پسرک كامالً 

در نمايی موازي با ورود معلم قبلی به روستايی خالی از سکنه باز همان . انديشدمیكولبرش 

اين . اند همان رغبتی براي سوادآموزي عمیقاً اين كوهستان و روستا در بی: شودفضا تکرار می

گذارند؛ نمايش می ن جغرافیاي تخیلی را بهزندگی در اي  بودن تجربۀ نماهاي مشابه اوج سطحی

گويی درون اين وضعیت فانتزيک حتی روستا نیز، همچون نماد يکجانشینی، وجود ندارد و 
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گلی  روستاهاي كاه. پايان است هاي بی ها و سرگردانی باريکه هرآنچه هست گرفتاربودن میان راه

دان هرگونه تجربۀ تمدن به استثناء همان ها است و اين يعنی فق ها و دامنه كوه شبیه به خود كوه

 . سو سرگردان استسو و آن هم بر دوش معلمان اينسیاه كه آن تخته

توسط معلم و نیز نمايی موازي، كه در آن  كولبرهاي  سکانس بعدي با نماي متقاعدكردن بچه

كند، شروع  ها به جماعتی از پیرمردان بالتکلیف برخورد می باريکه در راه( معلم ديگر) سعید

تر مثابه میزانسن فیلم دال بر شباهت هرچه تمامها به خود منطق اين دو نما و تدوين آن. شود می

اند و پیرمردانی كه راه را گم كرده و  كه سرگردان كولبرهاي  هاست، میان بچه میان آن

ها و  رنجانگار اين دو گروه سرنوشتی مشابه دارند و كودكان و پیرمردان، و . اند بالتکلیف

امر غايب و مسکوت در اين میان تجربۀ اشتیاق به تغییر و رهايی . اندهمانشان، اينهاي بیزاري

سازي آن  كردن خود همین وضعیت و طبیعی گذاشتن از روايت فیلم  به درونیاست كه بیرون

سازي تواند رفع حاجت كند به بارزترين وجه اين مکانیسم درونی پیرمردي كه نمی. انجامدمی

وضعیت درماندگی، استیصال و اسیربودن در . دهدمیلی به تغییر و رهايی را نشان میناتوانی و بی

جماعتی . شود تصوير كشیده میبه  كردهگمتکیدۀ پیرمردانی راه  بار در چهره چنگال طبیعت اين

بازگشت به  پیرمرد به همراه يک زن و يک كودک، به راهنمايی يک معلم، براي رسیدن به مرز و

سیاهِ معلم  تخته. كنندرفتی از اين طبیعت دهشتناک پیدا نمیخانه در تقاليند، اما هرگز راه برون

تصوير اين . تواند رفع حاجت كند كه نمی هاللهشود براي پدر مريض  بار برانکاردي می اين

ود را بر كند، آوازي كه خفالكت را صداي آواز پیرمردان درمقام موسیقی متن همراهی می

در نماي . كند و تدوام همان جغرافیاي تخیلی است آلود و نامأنوس منطقه دوخت می سیماي مه

سیاه  تخته. شود می هاللهمهر  سعیدسیاهِ  كنند تخته با هم عقد می هاللهو  سعیدمتعاقب كه 

 . بارهم كاركردي متفاوت دارد اين

ها از فوايد باسوادي عبور از دره هنگام كولبرهاي  در سکانس بعدي معلم همراه با بچه

را با فاصله نشان  كولبرزوايه دوربین در نمايی سرباال كل كوهستان و جماعت . گويد برايشان می

ناخواسته بر « طبیعتی زيبا»پريده و گرسنه در متن  هاي ژولیده، رنگ تصويركشیدن بچهبه. دهد می

میلی اين كودكان به يادگیري بی. كشد می خط بطالن« اصالت-زيبايی-طبیعت-كُرد»كلیشۀ رايج 

سواد به چه درد »: شان داردها از وضعیت اسفناکسواد همخوانی ژرفی با تفسیر تیزبینانۀ خود آن

دادن كل اجزاء و جلوهاصطالح رئالیستیِ خودِ فیلم با طبیعیاما روايتِ به. «خوردمیكولبر منِ 
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ها همین جغرافیا ها و دهشتمسبب اصلی اين رنج كند كهعناصر اين وضعیت طوري وانمود می

يگانه . ترين شکل ممکن استاست، جغرافیايی كه فیلم تمام تالشش برساخت آن در تخیلی

خواهد نوشتن اسم خود را تمرين كند ناگزير كه می همین( ريبوار)كودک عالقمند به يادگیري 

صحنۀ فراركردن كودكان، . مق فاجعه استشود از دست مرزبانان فرار كند، كه بازهم نشانۀ عمی

هاي بافاصلۀ  آلود در محور همنشینی و نماها و زاويه زمینۀ سیاه و مه نورپردازي يکدست و پس

هاي كوهستان در محور جانشینی جمالگی در خدمت بازنمايی  باريکه ها و راه دوربین از كوه

. اندپذيري انسانی وع نشانۀ تشخیصاي است كه كودكان در آن فاقد هر ن عظمت جغرافیاي خیالی

كند كه با سیاه را تمرين می در جايی درحال استراحت دارد نوشتن اسم خود روي تخته ريبوار

براي يادگیري سواد، پايان پروژۀ  ريبوارانگار اولین تالش . افتد شلیک گلوله بر زمین می

و جمع پیرمردان  هاللهاز جنون تصويري سکانس پايانی فیلم، . است كولبرباسوادكردن كودكان 

هاي كوهستان و در جاده خاكی امتداد مرز عراق، و صداي شلیک  بر بلندي هاللههراس . است

ترس از . كندشدن را براي او تداعی می ها، تجربه تلخ انفال حلبچه و شیمیايی گلوله

 سعیده راهنمايی در نمايی موازي، ب. برد می  شدنِ كودكش وي را تا ورطه جنون پیش شیمیايی

هاي خوفناک، چهرهاي خسته و  زمینۀ دره آلود با پس نمايی مه. رسند پیرمردان به مرز عراق می

 سیاه،تخته. دهدهاي پايان فیلم را شکل میسوي مرز لحظهشان بهمردد پیرمردان و تصوير دويدن

سازيِ  ريِ ديگريواسطه خلق اين جغرافیاي تخیلی، تصويري فانتزيک در جهت میل استعما به

 . دهددست میفرودست از شوژۀ خود به

 گیری بحث و نتیجه
عرف »اش با دلیل همسويینوعی رئالیسم گفتمانی است كه به سیاه تختهشده در فضاي بازنمايی

براي ( طور عام از كُردها در میان بقیۀ ايرانیان وجود دارديعنی تصويري كه به)موجود « گفتمانی

نمايد و كامالً هماهنگ است با ايماژ مسلطِ فرهنگِ ايرانی از مردم پذيرفتنی می مخاطبِ ايرانی

هايی سازي موتیفواسطۀ برجستهفانتزيک از هستی اجتماعی كُردها به  اين تصويرپردازي. «كُرد»

مردمانی ساكن : اندهاي مسلطِ بازنمايیِ كُردها در فرهنگ ايرانیپذيرد كه همان موتیفانجام می

ها، روستانشینانی از جنس طبیعت، كودكان و پیرمردهايی سرگردان در مسیرهايی  ه دل كو در

( بودن هويت كُردي داردكه داللت دارد بر تصوري كه فرهنگ مسلط ايرانی از مشوش)آلود وهم

اين موتیف اخیر شايد . دل كه ظاهري خشن اما باطنی مهربان دارندو افرادي معصوم و ساده
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است كه در عرصۀ « ديگري»شگرد فرهنگِ مسلط در مواجهه با اين  نماترين نخ

بايد : كنداجتماعی نیز عمدتاً نقش دستورالعملی نامکتوب را ايفا می/هاي فرهنگی گذاري سیاست

ها روبرو دل را رام كرد تا با باطن آرام و مهربان آنخوردۀ اين موجوداتِ سادهظاهر آرام و فريب

نقش در فقط بازتاب واقعیت بلکه ذيت باشد كه تصاوير و ايماژها نهاگر اين فرض درس. شد

كنند،  اي را كنترل می هاي نشانه توان گفت كسانی كه نظامگاه می برساخت واقعیت هستند، آن

درواقع، فرهنگِ مسلط ايرانی (. 888: 898 چندلر،)« كنترل خود دارند بناي واقعیت را نیز تحت

، باد ما را خواهد برددر . ها تعامل كندتر با آنسازد تا آسانردها را برمیمدد اين نوع متون كُبه

همه چیز با يک فرم تهی شروع . زمینۀ اصلی داستان است بودگی زندگی روستا پس ناب/زيبايی

بازنمايی كُردها در يک . شودشود و فقط بعد از آن است كه محتوايی به اين فرم افزوده میمی

اين امکان ( چه كه از نظر خود كُردها خصلت كُردي داردندادن هر آننمايش يعنی)فضاي تهی 

سرشار بودن فیلم . سازد كه هر محتوايی را به اين فضا تزريق كندرا براي بینندۀ فرادست مهیا می

هاي فرهنگِ مسلط، زير ادعاي اش با پیامشود كه همسويیاز محتواهاي سلبی باعث می

. شوندهاي سلبی فیلم گم میها و داللتندادنالي نشان كُردها در البه. گردد بودن پنهانرئالیستی

توان چیزي دربارۀ كُردها هاي موجود در ساختار روايی فیلم میها و شکاففقط از خالل حفره

پیرايگی، سادگی، انسانیت، معنويت، بی. آيدفهمید، كاري كه طبیعتاً از مخاطب عادي برنمی

هاي فیلم هستند بعضاً با تصوير رايج شدهها و گمع ارگانیک كه در حکم آرماناصالت و اجتما

. شوندجستجو می« ديگري»ها در ديگر، همۀ اينبیانبه. كُردبودن در فرهنگِ ايرانی تناظر دارند

واقعاً اصیل و طبیعی است يا ساختۀ گفتمان مسلط است؟ فیلم با انتزاع « ديگري»اما آيا اين 

ها ناخواسته استعالبخشیدن به اين ارزش. بخشدها را استعال مینی روستا، اين ارزشوضعیت عی

، اتکاء به گريدرواقع فیلم با تأكیدنهادن بر بدوي. كندتضاد بین فرادست و فرودست را پنهان می

اندازها و استفاده از  رازآلود، حذف تکینک، نماي چشم/مستند، بازنمايی فضاي تهیشبه فرم

پردازد، اما همزمان از جستجوي معنويت در میان فرودستان و طردشدگان میها بهشاتگالن

حاصل اين امر چیزي نیست بجز . رودها طفره میپرداختن به چرايی و چگونگی طردشدن آن

در اين تصوير . عنوان ديگري ساخته استها بهپذيرش همان تصويري كه فرهنگِ مسلط از كُرد

ظاهر نواز، مردساالر، متعصب، ديرجوش، باطناً مهربان اما بهدل، مهمانساده كُردها موجوداتی

ها كوشش فرهنگ مسلط اين بوده است كه اين تصوير را به خود كُرد. خشن، و شجاع هستند
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ها ساخته شده را از خود ها خود آن را بازتولید كنند، يعنی تصويري كه از آنبقبوالند تا آن

خود كُردها بعضاً در برساخت و بازتولید اين تصوير نقش دارند، . شوند سازند و با آن يکی

يابی از اين هستۀ اصلی هويت. كننددهند و بازنمايی میيعنی خود را باب میل ديگري شکل می

شود اما ء تبديل نمیدرست است كه ديگري در اين فیلم به شی. طريق و در برابر ديگري است

نگاه بینندۀ ايرانیِ فرادست شیفتۀ ديدن ظاهر . شودفهمد بازنمايی نمیطور كه او خود را میآن

هايی پرهیز كند كه ها و حفرهساده و معصومیت كُردها است، زيرا میل دارد از ديدن شکاف

قهرمان فیلم و نیز همراه با او بیننده اگر از قضاوت . محصول وضعیت عینی اسفناک كُردها است

 .است كه توان و انگیزۀ ديدن دهشت فرودستان را ندارندپرهیزند دلیلش اين می

اي است كه فرهنگ مسلط ايرانی از خالصه، تصوير كُردها در اين دو فیلم ادامۀ همان فانتزي

كنترل اي مصنوعی و قابلاين ديگري نه يک ديگري واقعی بلکه ديگري. كُردها ساخته است

-یلم اساساً در تداوم فرايند ساخت و بازتولید يکها، اين دو فبرخالف ظاهر رئالیستی آن. است

هر دو از بازنمايی فقر و فالكت و . زدودۀ واقعیتطرف و تکنیکاند نه بازنمايی بیسري اسطوره

هر دو . كشندپرهیزند و تازه از دل اين ويرانگی شکل و حسی از زندگی بیرون میويرانگی می

گويند كه آن اين دو متن به ما می. كننددها تبعیت میاز همان نگاه مسلط فرهنگی ايرانی به كُر

اش داشتنیيافته در متونِ دهۀ شصت اكنون چهرۀ باطنیِ مهربان و دوستخشنِ نمايش« ديگريِ»

در تبادل . ست فرودست كه حتی بايد كمکش كرد تا راه را بیايداينمايان شده است و ديگري

 .   ع مسلط از آن فرهنگ ايرانی استايماژها و تصاوير بین خود و ديگري، موض
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