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چکیده
تصوير غالب از كُردها در سینماي دهههاي شصت و هفتاد ايران بر محور تقابلی دوتايی ساخت يافته
است كه يک سوي آن مردمی سادهدل ،سنتی ،روستانشین و غريبنواز و سوي ديگر آن افرادي
خشونتطلب ،فريبخورده و شرور است .اين تصوير كه باالخص در سینماي دفاع مقدس و برخی
سريالها و فیلمهاي تلويزيونی ارايه میشد خود حاصل تنشها و تقابلهايی بود كه اوايل انقالب و
نیز همزمان با جنگ هشت سالۀ ايران و عراق بهطور عینی در مناطق مرزي وجود داشت .با پايان
جنگ و شروع دوران سازندگی و گسترش ارتباطات در میان ايرانیان ،اين ايماژ از كُردها بهتدريج
دگرگون شد و تصوير آنها در متون ادبی و هنري تقريباً شکل ديگري يافت .از اينجا بود كه برخی
نويسندگان و هنرمندان بر آن شدند تا تصويري واقعگرايانهتر از اين «ديگري» ارايه دهند ،يعنی به
محل زندگی آنها بروند و دوربین بهدست بگیرند و از هر آنچه واقعاً اتفاق میافتد تصوير بردارند.
دو فیلم تختهسیاه (سمیرا مخملباف) و باد ما را خواهد برد (عباس كیارستمی) بر اساس همین منطق
ساخته شدند (با اين تفاوت كه موضوع اثر دوم ،دستكم بهطور آشکار ،بههیچوجه كُردبودن و قومیت
و ديگري نیست و فقط از طريق خوانشی سمپتوماتیک میتوان چنین چیزي را از البهالي تناقضات آن
آشکار ساخت) .اين دو اثر كه در پايان دهۀ هفتاد ساخته شدهاند ازجمله نخستین آثارياند كه
كوشیدهاند از آن تصوير غالب فاصله بگیرند .اين جستار كوشیده است از طريق «خوانش
سمپتوماتیک» اين دو فیلم به اين پرسش پاسخ دهد كه آثار كُردها را چگونه بازنمايی میكنند؟ از چه
كلیشهها و ايماژهايی استفاده میكنند؟ و آيا اساساً بازنمايی واقعگرايانۀ «ديگري» ممکن است؟ تحلیل
سمپتوماتیک نشان میدهد كه تصوير كُردها در اين دو اثر محصول كاربست همان كلیشهها و
ايماژهايی است كه در عالَم واقع دربارۀ كُردها وجود دارد و مبناي تعامل فرهنگ مسلط با آنها و نیز
مبناي بسیاري از سیاستگذاريها در ارتباط با آنها است .در اين تصوير ،كُردبودن واجد اينهمانی تام
با «طبیعت بکر»« ،سنن قديمی»« ،سادگی» و «مقاومت در برابر تغییر» است.
کلیدواژهها :بازنمايی ،ديگري ،خوانش سمپتماتیک ،كُردبودن ،رمزگان ،پسااستعماري.
پست الکترونیکی نويسنده مسئول m.jamal8@gmail.com :
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طرح مسئله
در چشمانداز نظري اين پژوهش ،سینما نهفقط بهسان تصويرِ آينهگون و توصیفِ بیطرفِ جهانِ
خارج عمل نمیكند ،بلکه سازوكارِ خلقِ معانی ،نشانهها و پیامها در متونِ پرتناقض اما يکدست-
نمايی است كه بعضاً آمیخته به خشونت معرفتیاند .جستار حاضر ،از همین منظر ،درصدد
خوانش رمزگان/نشانگانی است كه شاكلۀ اصلی صورتبندي نظامِ بازنمايیِ مسلط بر دو فیلم
تختهسیاه و باد ما را خواهد برد را برساختهاند و ديگري درمقام فرودست را بازنماياندهاند .اين
چشمانداز نظري به ما میگويد سینما پیوندي ناگسستنی با امر هژمونیک دارد .درواقع ،اين
صنعت/هنر بهمدد كلیشههاي كتمان ،توهمِ واقعنمايی ايجاد كرده و بازنمودهاي خود را همچون
امر واقع به مخاطبان عرضه میكند .واسازي اين كلیشهها و تأمل انتقادي در منظومۀ
رمزگان/نشانگانِ برسازندۀ متون سینمايی نشان میدهد كه اين واقعنمايی چیزي نیست مگر
الپوشانی حفرهها و چندپارگیها و سركوب تمام آنچه كه بر «خاصبودگیِ» ديگري داللت
دارد.
پرسش اين است كه متن چگونه فقط امکان طرح مسايلی كه خود قادر به حلكردنشان
است را میدهد .از نگاه آلتوسر و ماشري ،متن ،دقیقاً بهسان يک گفتمان ايدئولوژيک ،محدودهها
و حصرهايی خودخواسته ايجاد میكند و بسیاري مسايل را مسکوت و مغفول میگذارد« .امر
مناقشهپذير يا همان گفتمانهاي متضادِ سازماندهندۀ متن كاري میكنند كه متن فقط به پرسش-
هايی كه خود مطرح میكند پاسخ دهد ،بااينحال متن موجد تولید پاسخهاي معیوب به همان
پرسشی است كه میكوشد حذفش كند» (استوري .) 881 ،بنابراين ،هر متن مفصلبنديايست
از عناصر بیانشده و عناصر غايب يا مسکوتگذاردهشده .وظیفۀ منتقد ارايۀ خوانشی
سمپتوماتیک از متن بهقصد افشاي عملکرد آن و تحلیل رابطۀ آن با شرايط تاريخی است .دو
فیلم تختهسیاه و باد ما را خواهد برد درست آنچه را كه مدعی بهاصطالح «بازنمايی«اش هستند
مسکوت میگذارند ،اما درعینحال به همین امر مسکوت و عمالً حذفشده پاسخهايی معیوب
میدهند .اينگونه است كه «كردبودن» در اين دو اثر به «امر مناقشهپذير» بدل میشود.
«كردبودن» در جامعۀ ايران همواره تاحدودي مترادف با «ديگريبودن» بوده است .تأمل در
چگونگی برساخت «ديگري» ،بهويژه بهدنبال پیدايش جريان موسوم به چرخش فرهنگی و با
1 the other as subaltern
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ظهور مطالعات پسااستعماري بسیار اهمیت يافت .تولیدات سینمايی نیز در بسیاري كشورها و
ازجمله در جوامع چندقومیتی كمابیش به اين مسئله پرداختهاند« .در همین ارتباط جنبشهايی
ظهور كردند كه عمدۀ توجهشان به گروههاي اقلیتی بود كه در سینما كژنمايی شده بودند .هدف
اين جنبشها آن بود كه به طردشدگان كمک كنند تا آنها بتوانند به سخنگفتن از جانب خود و
امکان نماياندن خويش بهگونهاي كه توسط جريانهاي اصلی تعین و تحريف نشده باشد امیدوار
باشند» (روشتون و بتیسون  .) 90:12 2 ،امروزه شمار متون سینمايی و غیرسینمايی كه با توسل
به انواع تهمیدات/شگردهاي فنی و ايدئولوژيک در حال برساخت «ديگري» هستند بههیچرو
اندک نیستند و لذا ضرورت واسازي اين متون و بهسخنآوردن فرودستان همچنان پابرجاست.
اگر اين واقعیت را بپذيريم كه جامعۀ ايران جامعهاي برساخته از ديگريهاي بزرگ و
كوچک است ،در آن صورت بايد به نحوۀ بازنمايی آنها در متون مختلف حساس باشیم.
ژانرهاي گوناگون ادبی (رمان ،شعر ،داستانک) و هنري (سینما ،نقاشی ،موسیقی ،مجسمهسازي)
و رسانههاي عامهپسند (راديو ،تلويزيون ،روزنامه و مجالت) دايماً در حال بازنمايی هويتهاي
متمايزِ تشکیلدهندۀ جامعۀ ايراناند ،هويتهاي قومی ،مذهبی ،نسلی ،جنسی و غیره .اين
هويتها در عالَم خارج بههیچوجه همتراز و همشأن نیستند .مسئلۀ اين پژوهش واكاوي
شگردها و تمهیداتی است كه يک فرم هنريِ معین (سینما) در بازنمايی يکی از اين هويتها
(هويت قومی ،مشخصاً هويت كُردي) بهكار میگیرد .بهپیروي از رويکرد نظريِ تحقیق ،فرض
بر اين است كه دو اثر سینمايی موردمطالعه (تختهسیاه و باد ما را خواهد برد) بازتولیدگر همان
تصويري هستند كه در ذهنیتِ «ديگريِ بزرگ» (ناخوداگاه جمعی ديگر اقوام ايرانی) از كُردها
وجود دارد« :ديگريِ فرودست» .پرسش اين نیست كه اين تصويرِ سینمايی چهاندازه با «واقعیت»
تطابق دارد يا ندارد (چراكه خود واقعیت نیز چیزي بهجز برساختی تاريخی بهمیانجی روابط
نابرابر بین خود و ديگري نیست) ،بلکه مسئله واسازي رمزگان/نشانگان و تمهیدات فنی و
ايدئولوژيکی است كه در اين دو فیلم بهكار رفتهاند تا ديگرياي فرودست از كُردها بسازند .به-
بیانديگر ،در اينجا پرسش از «منطق تکراري كلیشهها»يی است كه اثر سینمايی بهمدد آنها
تفاوتها را در نوسانی میان قطبهاي سادۀ دوتايی به انجماد و انقیاد میكشاند و در تالش براي
بهحاشیهراندن« ،ديگري» را فرموله كرده و در جايگاهی فرودست بازمینماياند .مسئله اين است
1 Rushton & Bettinson
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كه چگونه زيردستسازياي فانتزيک بهسبب رسوبيافتن و رمزيشدناش در نظام بازنمايیها،
خصلتی عینی بهخود گرفته و در كٌنه حوزههاي اجتماعی/فرهنگی ريشه میدواند .از اين منظر،
میتوان بهمیانجی واسازي متن به سیاستهاي داللتگري بازنمايی ديگري فرودست در سینما
پی برد .و كالً میتوان پرسید كه سینماي ايرانی ،ديگري را در نظام رمزگان مولد معنا چگونه به
تصوير كشیده است؟

ادبیات پژوهش
پژوهشهاي تجربی دربارۀ شیوههاي بازنمايی «ديگري» در ژانرهاي مختلف هنري و ادبی
سابقهاي ديرين دارند و بهطور خاص در زمینۀ سینما نیز كارهاي بسیاري انجام شده است .در
اينجا فقط نگاهی اجمالی به چند مورد مرتبط در داخل و خارج میاندازيم .در میان كارهاي
انجامشده در خارج كشور ،اصطالح «ديگري» عمدتاً ناظر به سیاهان ،رنگینپوستها ،زنان،
همجنسگرايان و جهانسومیها میباشد .از آنجاكه ماجراي بازنمايی سیاهان در سینما ،بهويژه
در هالیوود ،داستانی طوالنی دارد و تحوالت زيادي بهخود ديده است در اينجا تحقیق دونالد
بوگل را بهعنوان نمونه مرور میكنیم .بوگل در تحقیقاش باعنوان تاریخ تفسیری سیاهان در
فیلمهای آمریکایی ) 988( 1شیوههاي بازنمايی اين «ديگريِ» جامعۀ آمريکا و كلیشهها و
موتیفها و بنمايههاي بهكاررفته در فیلمهاي هالیوودي براي برساخت سیاهان را بهطرزي عمیق
بررسی میكند .بهباور او ،تاريخ بازسازي سیاهان ،تاريخ مبارزه بر ضد تیپها و مقولههاي
محدودكننده بودهاست؛ مبارزهاي مشابه مبارزه روزمرۀ سیاهان در جهان واقعی برضد قراردادهاي
مقیدكنندۀ نظام آپارتايد .بدينمعنا كه بازيگران سیاهپوست تیپ اجتماعیاي را كه بنا بود
برحسب قواعد فیلمنامه بازنمايیاش كنند معموالً به دو طريق تحلیل میبردند :با فرديتبخشیدن
به تیپ و يا با قرارگرفتن در وراي سطح آن بهشیوهاي رندانه .اين بازيگران با تکیه بر تخیل و
انعطافپذيري واالي خود قادر بودند برخالف قواعد فیلمنامه و مقاصد استوديو بازي كنند.
همچنین میتوان به قابلیت آنها در برگرداندن نقشهاي توانفرسا به نمايش مقاومت (از طريق
آشکاركردن كیفیت منحصربهفرد صدا يا شخصیت) اشاره كرد .بدينترتیب ،نَفس بازيگري
بهطور تلويحی بیانگر امکان رهايی بود .خالصۀ استدالل بوگل اين است كه بهرغم كاربست
1 Donald Bogle
2 An Interpretive History of Blacks in American Films
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انواع شگردها و تکنیکها از سوي فرهنگ مسلط« ،ديگري فرودست» همواره میكوشد تا اين
محدوديتها و قواعد الزام آور را دور بزند و حتی از خود اين قواعد براي مقاومت علیه نظام
بازنمايی موجود استفاده كند (بوگل.) 988 ،
اصطالح «ديگري» در پژوهشهاي داخل غالباً ناظر به زنان و اقلیتهاي قومی است .لذا
اغلب تحقیقات در اين حوزه اين دو را بررسی كردهاند .بهطور مثال ،مرادي و همکاران ( ) 89
در «سینما و تفاوت :بررسی نشانهشناختی فیلم عروس آتش» با استفاده از نظريۀ بازنمايی و
رويکرد جان فیسک در خوانش متون به نقد و بررسی اين فیلم پرداختهاند و بر اين باوراند كه
بااينكه فیلم داراي بعد رهايیبخش است و سعی میكند با سنتی غیرانسانی (عدم رعايت حقوق
زنان) مقابله كند ،اما تفاوت فرهنگی را ناديده میگیرد و با اتخاذ موضعی مدرنیستی و از باال
سنتهاي يک قوم (عربهاي خوزستان) را نقد بیرونی میكند .از نظر آنها ،اين فیلم با
نشانههاي مختلف در سه سطح رمزگان اجتماعی ،فنی و ايدئولوژيک ،فرهنگ شهري را در تقابل
با فرهنگ قومی/قبیلهاي قرار میدهد و بدون اعتنا به ويژگیهاي فرهنگی-اجتماعی اين قوم
دست به قضاوت میزند .حاصل چنین قضاوتی نه فهم تفاوتهاي فرهنگی بلکه طرد «ديگري»
است .در تحقیقی ديگر ،باعنوان «تحلیل نشانهشناختی بازنمایی هویت کُردی در سینمای
ایران» (  ) 89محمدرشید صوفی به برسی چند فیلم دربارۀ كُردها میپردازد .بنا به استدالل او،
اينكه بازنمايی كُردها در سینماي ايران از منظر «نگاه فرادست به فرودست» و بهمدد كلیشههاي
تاريخی/اجتماعیِ رايج صورت گیرد چندان دور از انتظار نیست ،چراكه در خودآگاه و
ناخودآگاه جمعی ايرانیان بهجز اين تصوير ديگري از كُردها ثبت نشده است .و اين تصوير
مسلط از نگاه خود كُردها طبیعتاً تصويري منفی ،سوگیرانه و ايدئولوژيک است .طبق نتیجهگیري
او ،در آن دسته از تولیدات سینمايی كه تبعیت بیشتري از ايدئولوژي رسمی دارند (مثالً سینماي
جنگ) ،اين بازنمايی هويت كُردي بهمراتب سیاهتر و داراي بار ايدئولوژيک بیشتري است.
همچنین در تحقیقی ديگر ،باعنوان «بازنمایی دیگری فرودست در رمانهای دوره پهلوی اول»
( ،) 892طالبی و ناظري میكوشند دركی از چگونگی بازنمايی روابط قدرت در يکی از
پرمخاطبترين ژانرهاي ادبی (رمان) بهدست آورند ،روابطی كه نه بهصورت آشکار بلکه بهطور
پنهانی درون سطرهاي رمان گنجانده شده و گوياي ذهنیت نويسندگان در مورد اقشاري است كه
نويسندگان آنها را بذيل عنوان «ديگري» تعريف كردهاند .و دستآخر اباذري و كريمی () 888
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در «آیا شرقشناسی را پایانی هست؟» با اين جهتگیري كه هیچ گروهی نیست كه قربانی
تصويرسازيهاي مبهم ،مخدوش و اقتدارطلبانه نشده باشد قصد دارند در چهارچوب نظريه
شرقشناسی به تحلیل تصويري بپردازند كه در آثار مکتوب درباره كُردها ارائه شده است و نشان
میدهند كه در اسناد بررسی شده ،كلیشههاي شرقشناسانه در مورد كُردها اعمال شده است.

رویکرد نظری
رويکرد نظري اين پژوهش بر محور مقولۀ «برساخت ديگريِ فرودست» صورتبندي شده است.
سعی بر اين است ،ضمن ايضاح اين مقوله ،نشان داده شود چگونه يک اثر هنري میتواند در
برساخت و بازتولید واقعیتهاي موجود نقش ايفا كند .يک متن يا اثر هنري همواره واجد
طرحی ايدئولوژيک يا ،بهعبارت ديگر ،نقطۀ همآيی گفتمانهاي متضاد است ،اما درعینحال
میكوشد اين تضاد گفتمانها را الپوشانی كند .اصالً «علت وجودي ايدئولوژي اين است كه همۀ
آثار و نشانههاي تناقض را محو كند» (ماشري .) 8 : 998 ،اين متن يا اثر هنري رابطهاي
ديالکتیکی با شرايط اجتماعی/تاريخیِ موجوديتش دارد .و «فهم جامعۀ معاصر و كنشهاي
اجتماعی بدون ارجاع به مقولۀ ايدئولوژي و معنا و بازنمايی اساساً میسر نیست» (هال ،بهنقل از
مورلی« .) 89 : 991،معناها همان چیزهايیاند كه انسانهاي خواهان حکومتكردن بر رفتار و
تصوراتِ ديگران میكوشند شکل دهند .مسئلۀ معنا در ارتباط با اعمال هويتسازي و
تفاوتآفرينی ،تولید و مصرف ،و تنظیم رفتار اجتماعی مطرح میشود و در همۀ اين قلمروها
عمدتاً بهواسطۀ زبان تولید و پخش میشود» (هال .)12 : 89 ،جامعه و فرهنگِ رسانهمحورِ
معاصر درواقع قلمرو نزاع بر سر معنا است .معانی هموراه بهمیانجی بازنمايی تولید میشوند و
فهم بازنمايی اساساً به تحلیل نشانهها ،نمادها ،اَشکال ،تصاير ،روايتها ،واژهها و اصوات نیازمند
است» (همان .)11 :آنچه ارتباط پیچیدۀ معنا و بازنمايی را پیچیدهتر میكند عملکرد ايدئولوژي
است« .عرصۀ معناسازي و كالً قلمرو نمادينِ زبان ،هرگز مصون از مخدوشسازيهاي
ايدئولوژيک نیست و لذا بازنمايی نمیتواند فرايندي شستهرفته و دقیق و روشن باشد .درواقع،
هیچگونه فضايی بیرون از ايدئولوژي وجود ندارد» (روژک .)9 :1228،پیوند ناگسستنی بین اين
مقوالت ناگزير آنها را به پديدۀ بازتولید سلطه نیز گره میزند .از آنجاكه معنا در زبان و به
میانجی نظام بازنمايی ساخته میشود و از اساس نوعی گفتگوي نابرابر است لذا در پیوندي
جدايیناپذير با سلطه قرار دارد.
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نزد آلتوسر ،بازتولید شرايط سلطه بدينمعناست كه هر شکلبندي اجتماعی بايد شرايط
تولیدي خود ،يعنی نیروهاي تولید و روابط تولیدي موجود را بازتولید كند .اين بازتولید سواي
امر مادي ،واجد سويههاي ايدئولوژيک نیز میباشد .سويههاي ايدئولوژيک را سازوبرگهاي
ايدئولوژيک (دستگاههاي مذهبی ،آموزشی ،رسانهها و )..تولید میكنند .يعنی كاركرد اصلی اين
سازوبرگها بازتولید ايدئولوژي حاكم در قالب پراكتیسها و از طريق فراخواندن افراد به
پذيرش موقعیتهاي ايدئولوژيک براي تفرد بخشیدن و تبديلكردنشان به سوژه است (آلتوسر،
 .)11-81 : 889درواقع «هدف اصلی ايدئولوژي ،بهمثابه نظامی از ايدهها و اسطورهها و ايماژها
استیضاح افراد بهمنظور تداوم بازتولید اجتماعی است» (روژک .) 11 :1228 ،از اين منظر ،هر
متنی و هر رسانهاي (ازجمله سینما) بخشی از سازوبرگهاي ايدئولوژيک است كه هدف اصلی
آن بازتولید و استیضاح است.
از اينجا میتوان به مقولۀ محوريِ پژوهش« ،ديگريِ فرودست» ،پل زد .براي تشريح اين
مقوله میتوان از مطالعات پسااستعماري مدد گرفت .اين سنتِ مطالعاتی كه آبشخورهاي فکري
متنوعی دارد (از میراث انتقادي ماركسیسمِ غربی گرفته تا واسازي بنیادهاي لوگوسمحورانه

1

متافیزيک غربی توسط پساساختارگرايان ،و حتی چشماندازهاي رهايیبخش امثال گاندي و
فانون) كوشیده است كل تالشهاي سنت اومانیستیِ غرب در شناخت/برساخت فرهنگها و
تمدنهاي غیرغربی را واسازي كند و بدينوسیله تَرَکها ،گسستها ،پارگیهاي رفوگشته و
تناقضهاي الپوشانیشدۀ درون اين سنت را افشا نمايد تا «ديگري» يا همان غیرغرب را به
سخن آورد .اين حوزۀ مطالعاتی كه درمقام نقطۀ تالقی شمار زيادي از نظريهها گفتگوي بین-
رشتهاي پیچیده اي را در درون علوم انسانی میسر ساخته است فاقد انسجام نظري است و اجماع
اندكی بر سر محتوا و مناسبت اصلی آن وجود دارد» (گاندي .) 1 : 89 ،بااينحال ،میتوان
گفت كه رويۀ مسلط آن همانا مركززدايی از روايتِ اروپامحورانۀ پیشرفت و نقد علوم انسانی
ارتدكس بوده است .بهتعبیر برخی منتقدان« ،نظريههاي پسااستعماري درعیناينكه به روش يا
مکتب خاصی منحصر نمیشوند ،بر فرضیات خاصی تکیه میكنند .مسئلۀ جايگاه سوژۀ
استعماري يا پسااستعماري در كانون توجه همۀ اين نظريهها قرار دارد و درواقع مطالعات
پسااستعماري در مقابل سنتِ ديرپاي روايتهاي امپراتوريهاي اروپايی ،يک ضد روايت ارائه
1 interpellation
2 logo centrist
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میكند» (شاهمیري .) 9 : 889 ،اين ضدروايت مشخصاً مبتنی بر بازيابی و بازنويسی تاريخ در
مسیري مخالف با روايت تاكنون مسلط اسطوره سفید است كه در قالب پادمدرنیته آلترناتیو خود
را نشان میدهد (يانگ .) 89 ،
بدينترتیب ،نقد پسااستعماري معطوف به خودبازيابی است ،يعنی بازپسگرفتن «خود»ي كه
«ديگريِ بزرگ» آن را در البهالي نوعی بازنمايی كه متضمن انواع خشونت معرفتی است مدفون
ساخته است .اين نوع بازنمايی ،بهتعبیر سعید «نهفقط صداي ديگري را سركوب كرده بلکه تاريخ
فرودستان را نیز بهحاشیه رانده است» (يانگ .) 91 :1229 ،نزد سعید ،پرسش از «بازنمايیِ
ديگري» درواقع بازخواستنمودن ارزشهاي استعاليی گفتمان/سیاستِ قوممدرارانۀ غربی و
پیوند آن با امپريالیسم است .بههمین جهت است كه میگويد «تحلیل سیاستهاي قوممدرارانۀ
غربی بايد با پرسش از بازنمايی ،به سبکوسیاقی فوكويی ،آغاز شود» (يانگ .)888 : 892 ،از
اين ديد« ،شرق» مجموعۀ پیچیدهاي از بازنمايیهاي جعلشده است كه درک غرب از شرق را
تعیین میكند و بنیادي براي تدوام امپريالیسم است .اين بازنمايیهايی مخدوش و كلیشهاي كالً
بر منطق تقابلهاي دوتايی و خلق ديگرياي فرودست استوار است.
مدتها قبل از سعید ،فرانتس فانون مسئلۀ «ديگري» را در پیوند میان استعمارگر و
استعمارزده مطرح كرد .وي در اثرش پوست سیاه و صورتکهاي سفید ) 898( 1ديالکتیک
شکلگیري «ديگري» را تشريح میكند ،ديالکتیکی كه طی آن «ديگري» بهانحصار كشیدهشده و
عقدۀ فرودستبودن در وي رشد میكند .اين سوژۀ فرودست يگانه راه رهايی را در واپسزدن
سیاهبودگیاش میبیند و لذا صورتکی سفید به چهره میزند .سعید همین تلقی از ديگري را
برگرفت ،اما آن را از بستر تحلیلی مسئله نژاد بیرون كشید و در ارتباط با مقوالت غرب/شرق
بازصورتبندي كرد (شاهمیري .) 898 ،از نظر او براي فهم ديگريِ سركوبشده اصلیترين راه
واسازي متون ،شناخت مکانیسمهاي تولید متون و افشاي اسطورههاي مدافع «ديگريِ بزرگ»
است .از اين منظر ديگريِ فرودست بیش از آنکه واقعیتی عینی و طبیعی باشد حاصل فانتازياي
«ديگريِ بزرگ» و جغرافیاي تخیلی او است« :بهرسم معمول آدم در ذهن خود فضايی آشنا را
مشخص میكند و به آن میگويد مال ما و به فضايی فراتر از آن میگويد مال آنها .براي ما
كافی است كه اين مرزها را در ذهنمان ترسیم كنیم و در آن صورت آنها بر طبق آنچه ما در
1 Robert Young
2 Black Skin and White Masks
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ذهن پروراندهايم میشوند آنها...بدينطريق چنین بهنظر میرسد كه هم جوامع نوين و هم
جوامع بدوي حس هويت خويش را به طرق سلبی كسب میكنند .آنجا سرزمین غیرآشنايی
است كه ذهن ما به انواع تصورات و افسانههاي ناباب آلوده میشود» (يانگ .)9 : 892 ،از اين
ديد ،مثالً تحلیلهاي غرب از شرق بههماناندازه كه نتیجۀ واقعیتهاي قابلارجاع در خود
جوامع شرقی بود ،محصول اوهام و خیالپردازيهاي خود غرب درباره «ديگري» بود» (میلنر و
براويت .)129 : 891 ،هومی بابا نیز با تأكید بر اين خصلت فانتزيک برساختههاي غربی در
گفتمان شرقشناسی به بررسی طرزكار دوپهلوي كلیشههاي استعماري میپردازد .بهباور او،
گفتمان استعمار ،استعمارشده را به مثابه واقعیتی كه همزمان هم ديگري است و هم كامالً قابل-
شناخت و قابلمشاهده برمیسازد .اصطالح فرودست كه ابتدا در حوزۀ مطالعات فرودستان

1

مطرح شد ،با انتشار مقالۀ معروف اسپیواک (آيا فرودست میتواند سخن بگويد؟) به سکۀ رايجی
در نقد فرهنگی بدل شد .اسپیواک در اين مقاله بسترهايی را شرح میدهد كه در آنها نظامهاي
مورد اعتراض بازنمايی بهطرزي خشونتبار شخصیت فرودستِ جنسی را بیخانمان كرده و
خاموش میسازند .فرودستِ جنسی از آن رو ناپديد میگردد كه ما هیچگاه نمیشنويم او دربارۀ
خود سخن بگويد .او صرفاً واسطهاي است كه گفتمانهاي رقیب ،براي بازنمايی ادعاهاي
خودشان بهكارمیگیرند؛ روح رنگباختهاي است كه متونی برخاسته از امیال ديگر و معناهاي
ديگر بر آن نگاشته شدهاند» (گاندي .) 82-8 : 89 ،فرودستان نمیتوانند سخن بگويند ،اما
احتمالی كه وجود دارد گذشته از هرچیز سخنگفتن از جانب اوست ،نه در قالب احیاي صداي
تاريخیِ گمشده بلکه بهمثابه هستی برساختهشدۀ «زن جهانسومیِ يکشکل» (مورتون: 891 ،
.) 9- 1
مطالعات پسااستعماري چه در ارتباط با مسئله بازنمايیهاي مخدوش و كلیشههاي
ايدئولوژيک و چه در پیوند با مسئله ديگري فرودست ،چارچوب نظري راهگشايی را به نسبت
موضوع مورد بررسی در اختیار خواهد گذاشت .از اين منظر اگر اين حوزۀ مطالعاتی با استفاده
از ايدهها و بسط درونی آنها خود را به بخشی از پروژۀ واسازي گفتمان استعماري و كالن-
روايت غربی تبديل نموده است و درصدد بازقلمروسازي ادبیاتهاي اقلیت است ،بسط اين

1 Homi Bhabha
2 subaltern studies
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ايدهها را نیز میتوان در رابطه با قومیتها و ديگريهاي درون يک تمامیت سیاسی/فرهنگی
مشخص صورتبندي نمود .از اين جهت است كه پژوهش حاضر جهت تأمل در باب بازنمايی
ديگريِ فرودست در سینماي ايران بر اين مبانی تئوريک تکیه میكند.

روش پژوهش
نئورئالیسم كل اعتبار سینما بهمثابه فرمی هنري را حاصل پیوند آن با واقعیتهاي روزمره
میداند .فیلمسازانِ اين سبک همیشه گرايش داشتهاند حیات اجتماعیِ راندهشدگان ،حاشیهايها،
اقلیتها ،بیخانمانها ،ولگردها و جنوبشهريها را به تصوير بکشند .آثار ماندگارِ اين سبک
تماماً به مسايل اجتماعی ،جزيیات زندگی روزمره ،رنجهاي مردمانِ فرودست/حاشیهاي ،كنشها
و گفتگوهاي جزيی آدمیان معمولی و امور پیشپاافتاده/تکراري زندگی عادي پرداختهاند .و براي
نمايش همۀ اينها« ،از بازيگران غیرحرفهاي ،مکانهاي واقعی ،نور طبیعی ،و ديالوگهاي طبیعی
و خودمانی استفاده كردهاند» (فیلیپس .)98 : 889 ،در دزد دوچرخه (دسیکا ) 911 ،هر سه
بازيگرِ نقشِ اصلی آماتورند؛ لوكیشنها كامالً واقعیاند؛ داستان فیلم پیوسته روبهجلو میرود و
تداوم زمانی آن بههمنمیخورد و فاقد تمهیداتی مثل فالشبک است؛ از نور غیرطبیعی استفاده
نمیشود ،و ديالوگها ساده و با لهجۀ محلی است» (فیلیپس .)98 : 889 ،قصههاي نئورئالیستی
معموالً «پايان باز» دارند و همۀ رويدادها را در يک سطح همسان روايت میكنند ،يعنی از فراز و
فرود میپرهیزند و بر رفتارها و محلهاي پیشپاافتاده درنگ میكنند .شخصیتها افرادي
معمولی و باورپذيرند و درخصوص رفع پیچیدگیها و تناقضات روانی خود تالشی نمیكنند.
اساساً شخصیتها چندان پررنگ نیستند ،زيرا در اين سینما بیشتر بر شرايط اجتماعی/اقتصاديِ
عینیِ زندگی آنها تأكید میشود (فیلیپس .)98 : 889 ،خالصه ،موضوع محوري براي
نئورئالیستها مسايل اجتماعی است ،چرا كه معتقدند هیچ چیزي را وراي زندگی روزمره
نمیتوان تجربه كرد.
بااينحال ،واقعگرايی اصطالحی چالشانگیز است .در اين تحقیق از زاويۀ واقعگرايی
گفتمانی به اين مقوله نگريسته میشود .در واقعگرايی گفتمانی واقعگرابودن يک اثر محصول
ازجملۀ اين آثار میتوان به رم ،شهر بیدفاع (روبرتو روسلینی ،) 911 ،واكسی (ويتوريو دسیکا ،) 911 ،فراري
(جیوسپه دسانتیس ،) 919 ،زمین میلرزد (لوكینو ويسکونتی ،) 918 ،دزد دوچرخه (ويتوريو دسیکا،) 918 ،
داستان يک عشق (میکل آنجلو آنتونیونی ) 992 ،و زيباترين (لوكینو ويسکونتی ) 99 ،اشاره كرد.

«ديگري» در سينماي نئورئاليستی ايران (مورد مطالعه :تخته سياه و باد ما را خواهد برد) 235

كاربست تکنیکها و تمهیداتِ هنري است ،و اينها دستمايههايیاند براي نفی «توهم» و خلق
جلوههاي واقعیت ،يا دستاويزياند تا فیلم كاركرد اسطورهاي و طبیعیساز خود را الپوشانی كند
و واقعیبودن داستان را به بیننده بقبوالند .واقعگرابودن فیلم بدينمعناست كه معنايی بهلحاظ-
اجتماعیمتقاعدكننده از امر واقع ارائه میدهد .واقعگرايی همواره بهواسطۀ «سلسلهمراتبی از
گفتمانها» ساخت میيابد .آنچه اين طیف وسیع سلسلهمراتب گفتمانها را جهت میبخشد و
در نهايت تعیین میكند كه واقعیت اجتماعی چه چیزي است نوعی گفتمانِ نامکتوب يا
«فراگفتمان» است .فراگفتمان عملکردهاي خود را پنهان میكند و دلبخواهیبودن و
سیاسیبودناش را میپوشاند تا تصويري واقعی از پديدۀ اجتماعی به بیننده ارايه دهد .آنچه در
سینما بازنمايی میشود نه واقعیت ،بلکه واقعیتِ برساختۀ اجتماعی است .واقعیت ،ابژهاي
جهانشمول نیست كه مردم آن را در بیرون نظاره كنند ،بلکه بهشیوهاي اجتماعی ،و ازجمله
توسط رسانهها ،برساخته میشود (مکكیب.)1 : 98 ،
براي تحلیل و نقد اين فراگفتمان از «خوانش سمپتوماتیک» سود جستهايم .در خوانش
سمپتوماتیک ،كلیت نسبت به اجزايش حالت خنثی و بیتفاوت ندارد و واقعیت بهعنوان كل
همواره از طريق يکی از اجزايش تعیین میشود (اباذري و خورشیدنام .) 1 : 898 ،بهبیانديگر،
در برخی متون گاهی يک جزء چنان برجسته و تعیینكننده میشود كه كل را نمايندگی میكند و
با قرائت آن میتوان كلیت حاكم بر متن را فهمید .اين جزء كه بههیچوجه همتراز ديگر اجزاء
شکلدهندۀ كلیتِ متن نیست ،درمقام «امر مازاد» ،واقعیتِ همواره نامنسجمِ متن را برمیسازد .لذا
صحیحترين شیوۀ فهم مؤلفهها و مختصات كلیتِ متن واردشدن از طريق همین جزء است كه با
كسب «جايگاه مازاد» ،كل را نمايندگی میكند .از منظر اين نوع خوانش ،انسجام متن همواره
امري ظاهري و حاصل روابط و جايگاه نابرابر اجزاء است .متن براي آنكه نشان دهد انسجام
دارد بايد اين روابط و جايگاه نابرابر اجزاء را كتمان كند ،يعنی بايد خود را نسبت به اجزايش
بیطرف نشان دهد؛ درحالیكه متن هرگز بیطرف نیست .درواقع متن عرصهاي است براي طرح
و برجستهسازي برخی مسايل و طرد و سركوب برخی ديگر .از اين حیث ،قرائت امر غايب و
طردشده و مسکوت در متن بههماناندازه مهم است كه قرائت امر آشکارا بیانشده (استوري،
 .)8 : 881رفتن به درون تناقضات و پارگیهاي متن اصلیترين راه افشا و واسازي امر مسکوت
1 symptomatic reading
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و غايب در متن است .بهتعبیر متز «هدف از تحلیل فیلم ،كشف رمزگانی است كه در فراسوي
ظاهر فیلم نهفته است» (نیکولز .)81 : 898 ،میدان مطالعۀ اين تحقیق ،سینماي مستندگونۀ
نئورئالیستی دهۀ هفتاد ايران است كه با استفاده از شیوۀ نمونهگیري نظري/هدفمند دو فیلم
تختهسیاه (سمیرا مخملباف ) 898 ،و باد ما را خواهد برد (عباس كیارستمی ) 898 ،انتخاب
شدهاند .دلیل انتخاب اين دهه و مشخصاً اين دو فیلم آن است كه تصوير غالب از كُردها تا آن
زمان عمدتاً تحتتأثیر سینماي جنگ ،حوادث جنگ و حتی حوادث اوايل انقالب بود .دو فیلم
انتخابشده جزو اولین آثاري بودند كه كوشیدند در بازنمايی كُردها از تصوير رايج و مسلطِ
قبلی فاصله بگیرند .تحلیل اين دو فیلم در حکم ارايۀ پاسخی براي اين پرسش است كه چه
اندازه فاصله گرفتهاند و بازنمايی كُردها در اين سینماي مستندگونۀ غیرجنگی چگونه است.

باد ما را خواهد برد (عباس کیارستمی)8731 ،
يک گروه تلويزيونی به روستايی در كردستان (روستاي سیاهدره) آمدهاند تا از مراسم سوگواري
يک پیرزن فیلم بگیرند .اتمام كار آنها منوط است به اينكه پیرزنِ در حال احتضار بمیرد ،اما
پیرزن كه مراسم سوگواري بايد براي مرگ او برگزار شود ،نمیمیرد .از آنجا كه همه چیز گروه
موكول به مرگ اوست ،اعضاي گروه ناگزير میشوند مدتی را در روستا بمانند .البته بیننده از
میان همۀ اين اعضا فقط كارگردان (بهزاد) را در فیلم میبیند ،كارگردانی كه مثل يک مفتش به
جايجاي روستا و تمام سوراخسنبههاي حیات اجتماعی اهالی آن سرک میكشد و با آنها
ارتباط خوبی برقرار میكند .راهنماي او در اين سفر پسربچهاي (فرزاد) است اهل روستا كه پی-
درپی به خانۀ پیرزن فرستاده میشود تا «خبر خوش» مرگ او را براي كارگردان بیاورد .سکانس
نخست ،اتومبیلِ حاملِ اعضاي گروه در جادۀ خاكی/مارپیچِ منتهی به روستا را نشان میدهد.
تصوير اتومبیل بر جادۀ خاكی از زوايهاي سرباال و در نمايی درشت متضمن درونمايۀ
زيبايی/دستنخوردگی منطقه است .درواقع ،فیلم با تکراريترين موتیف سینماي كیارستمی
شروع میشود :جادهاي پُرپیچوخم در دل طبیعت .النگشاتهاي گرفتهشده از اين جاده مضمون
«مسیر» (مضمونی محوري در سینماي كیارستمی) را مؤكد میسازند .برخی صحنهها و ديالوگ-
هاي ديگر نیز در جهت برجستهسازي همین مضموناند؛ مثالً بازنمايی راهها و رفتوآمدهاي
پیدرپی افراد ،بهويژه شخصیت اصلی فیلم كه بارها بهصورت پیاده ،با ماشین و با موتور اينسو
و آنسوي روستا میرود .حتی پسربچهي راهنما میگويد براي رسیدن به روستا سهچهار راه و

«ديگري» در سينماي نئورئاليستی ايران (مورد مطالعه :تخته سياه و باد ما را خواهد برد) 232

براي رفتن به مدرسه دو راه هست .نیز در صحنهاي كه سیب از دست بهزاد میافتد ،دوربین به-
آرامی «مسیر» سیب را كه بهطرف فرزاد میرود در يک ديپ فوكوسِ كامل نشان میدهد .موتیف
دوم «زندگی آرام و طبیعی» مردم روستا است كه از خالل مواجهۀ قهرمانِ داستان با آن نمايش
میيابد .وفور نماهاي درشت و طوالنی از جزيیات زندگی روزمرۀ مردم (در حال كشتوكار،
پختن نان و دوشیدن گاو ،پختن آش نذري ،كودكانِ مشغول تحصیل ،زن مسنِ قهوهچی ،پزشک
موتورسوار و غیره) و برهمكنشها و گفتگوهاي آنها با قهرمانِ داستان در خدمت ساختن اين
موتیف است .آنچه اين موتیف را برجستهتر میكند تقابل آن با شرايطی است كه قهرمانِ داستان
از آن آمده و بهواسطۀ تلفنهمراهاش دايماً با آن درگیر است .كنشِ تکراري زنگخوردن تلفن-
همراه ،دستپاچهشدن بهزاد و پريدن او به داخل اتومبیل تا بهسرعت به باالي تپهاي برسد كه آنتن
میدهد ،نهفقط خود نقطهمقابل «آرامش طبیعی» زندگی روستا است بلکه نشان از وجود شکل
ديگري از زندگی (شهري) دارد كه تماماً مصنوع و پرشتاب است .تقابل طبیعتِ آرام روستا و
محیط مصنوع و پراغتشاش شهر ،در ديگر آثار كیارستمی نیز ،در شکلهاي ديگري برجسته شده
است .اين كنشِ جوابدادن تلفنهمراه اصلیترين میانجی بسط پیرنگ است ،گويی مابقی
رخدادهاي پیرنگ در البهالي گفتگوهاي تلفنی بهزاد اتفاق میافتند و تکلیف همهچیز را همین
تماسهاي تلفنی قرار است روشن كند .طنزآلود آنكه تلفن فقط روي تپۀ بلندي كه گورستان در
آن واقع است و مردي مشغول چاهكندن است آنتن میدهد .حتی در تماس اول به بهزاد گفته
میشود كه يکی از اقوامش فوت كرده است .انگار بهزاد در تقاطع «مرگ» ايستاده است :در
«گورستان» از طريق تلفن خبر «مرگ» فامیلش را میشنود و درحالیكه با مرد چاهكن مشغول
صحبت است بیصبرانه انتظار «مرگ» پیرزن را میكشد .بعدها با بسط بیشتر پیرنگ درمیيابیم
كه بهزاد در همین تقاطع مرگ است كه «زندگی» را كشف میكند .اما درست در كشاكش همین
تماسها و حوادث ،موتیف بعدي شکل میگیرد« :تعامل با ديگري» .بهزاد در اصل نیامده بود تا
«از نزديک» با آدمهاي اين جامعه ارتباط برقرار كند و آنها و جهانشان را بفهمد (حتی نکوشید
اين سوءبرداشت آنها را كه براي يافتن گنج آمده است پاک كند) ،آمده بود تا صرفاً از يکی از
مناسک آنها «از موضعِ بیرونی و مسلطِ يک مشاهدگر» فیلم بگیرد .حاال «تصادفِ» ماندنش در
روستا زمینهساز شکلگیري تعامل میان او و «ديگري» شده است :ارتباط و گفتگوهايش با فرزاد،
زن همسايه ،زن باردار ،مرد چاهكن ،زن قهوهچی ،معلم روستا ،دختر شیرفروش و با برخی ديگر
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از مردم نشانههايی از ناآشنايی و فاصلۀ بین دو جهان را بهنمايش میگذارند .در اين گفتگوها
بهزاد معموالً با نگاهی شاعرانه و بعضاً ترحمآمیز به دنیاي بکر و آرامِ «ديگري» مینگرد .اگرچه
آخرسر در اين دنیاي ناآشنايِ «ديگري» ،درعوض مرگ يک پیرزن« ،جريان زندگی» را كشف
میكند ،اين ابداً بهمعناي آن نیست كه او توانسته از زوايۀ ديدِ «ديگري» جهان و زندگی او را
بفهمد :آن كشف صرفاً بخشی از نگاه شاعرانۀ اوست .بهزاد هیچگاه از اين ديگري چیزي دربارۀ
زبان ،تاريخ ،سنت ،مذهب و باورهايش نمیپرسد .اين افراد فقط نوستالژي او به جهانی را
برمیانگیزند كه زير ضربههاي مدرنیزاسیون نابود گشته است .اين جهانِ نابودگشته ،براي بهزاد،
حاوي شکلی از زندگی ناب بوده است .بیجهت نیست كه آخر فیلم اين احساس به قهرمان
دست میدهد كه بودن در تهران يا سیاهدره اهمیتی ندارد ،زيرا همۀ اينها ظواهر است ،مهم اين
است كه كجا واقعاً زندگی در جريان باشد.
بهمدد خوانشی سمپتوماتیک میتوان دريافت كه از نقطهنظر فرهنگ مسلطِ ايرانی  ،كه بهزاد
نمايندۀ آن است ،مردم اين روستا چیزي در حکم «بقیه»اند .فرهنگ مسلط قادر به ديدن رنجها و
فقر و فالكت حیات اجتماعی اين «بقیه» نیست .اين فرودستان «طبیعی»اند و وجودشان عین
طبیعت زيباست .حس شاعرانگی بهزاد حتی در زيرزمینی تاريک و وحشتناک هنگام گپوگفت
با دختر شیرفروش ،باز او را رها نمیكند .اين كشف شاعرانۀ «زندگی» در دل ويرانهها و بیغوله-
هاي مردمانی ناآشنا صرفاً استعالبخشیدن به مضامینی است كه اگر عمیق به زندگی آن سوژهها
خیره شويم كمترين مابهازايی از آن نمیيابیم .نگاه شاعرانه ،تقديس طبیعت ،استعالبخشیدن به
امور روزمره و الپوشانیكردن تناقضها و رنجها دستمايههايیاند كه مانع روشدن تصوير
دهشتانگیز «ديگري» میشوند .درست همانطور كه متون شرقشناسانه با جعل مقولۀ «شرق»
بهمدد يکسري كلیشهها و استعارهها ،بر برتري موقعیتیِ سوبژكتیويتۀ غربی مهر تأيید مینهند،
اين اثر نیز بهمدد مجموعهاي از ايماژها ،تکنماها ،كنشها و ديالوگها مقولهاي میآفريند بهنام
«اصیل»« ،ناب» و «دستنخورده» ،و ضمن اينهمانكردن اين مقوله با هويت شناختهنشدۀ
«ديگري» (كُردِ روستانشین) آن را در نقطهمقابل هويت شهريِ مصنوع مركزنشین قرار میدهد.
واضح است كه ايران واجد درجۀ بااليی از تفاوت و تکثر فرهنگی است .بااينوصف ،نمیتوان وجود
مفصلبندي مسلطی از فرهنگ ايرانی را انکار كرد .هستۀ اصلی اين مفصلبندي زبان فارسی/مذهب تشیع است كه
در ايران مدرنِ در قالب نهادها و قواعدِ تثبیتشده ،بهويژه در كالنشهرها ،عینیت يافته و برسازنده بخش اعظم
سبک زندگی مردم و تعاملهاي آنها با همديگر است.
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بااينكه تِم آشکار اين اثر بههیچرو بحث «اقلیت» و «ديگري» و «حاشیهاي» نیست ،لیکن خوانش
سمپتوماتیک نشان میدهد كه همۀ اين مقوالت در زمرۀ امور مسکوت و غايب اثرند كه بهكرات
خود را از البهالي تناقضات متن نشان میدهند .درواقع هستۀ برسازندۀ اثر در همین امر مسکوت
نهفته است .بهبیانديگر ،اصل فهم و خوانش سمپتومهايی است كه تناقضات و عدمانسجام متن
را بهنمايش میگذارند (اباذري و خورشیدنام.) 1 : 898 ،
درست است كه در ساختار روايی اثر يکسري تقابلهاي دوتايی آشکارا خودنمايی میكنند،
اما نمیتوان گفت كه اين اثر تماماً برساختی از تقابلهاي دوتايی بهمنظور رساندن پیامی
ايدئولوژيک است ،چرا كه برخی از اين تقابلها در جاهاي مختلف فیلم دست انداخته يا
واسازي میشوند .بهطور مثال ،اگر فرض كنیم كه تقابلی بین زن سنتیِ روستا و زن مدرن در اين
اثر وجود دارد ،دست بر قضا اين زن روستايی است كه در لحظۀ گفتگو با كارگردان تهرانی دم
از حقوق زنان بهشیوهاي فمنیستی میزند .يا اگر فرض كنیم كه تقابل بین مرگ و زندگی بر
كلیت اثر حاكم است ،فیلم ما را متوجه میكند كه كارگردانی كه براي فیلمبرداري از صحنۀ مرگ
به روستايی دوردست آمده است آخر سر در آنجا زندگی را میيابد .اينگونه وارونهسازيها
حاكی از آنند كه با اثري فراتر از منطق تقابلهاي دوتايی طرفیم .از همین روست كه میتوان با
رفتن به درون تناقضها و پارگیها و تَرَکها از چیزي سخن گفت كه فیلم بهطور كامل آن را
مسکوت میگذارد :اينكه مردم اين روستا چه كسانیاند؟ با چه زبانی حرف میزنند؟ چه هويتی
دارند؟ به كجا احساس تعلق میكنند؟ و چه كسانی را خودي و ديگري قلمداد میكنند؟ خوانش
سمپتوماتیک به ما میگويد كه فیلم با متعهدشدن به برجستهسازي ارزشهاي استعاليی و جهان-
شمول (انسانیت ،زيبايی ،اصالت و جز آن) اين خاصبودگی اهالی روستا را مسکوت میگذارد
و درواقع له میكند .بههمیندلیل ،ويرانی و هولناكی زندگی اين مردم از روايت فیلم غايب
است .فیلم حس و جريان زندگی را از البهالي عناصر فرهنگ بکر مردم بیرون میكشد اما اين
را ناديده میگیرد كه اين عناصر پیوندي الينفک با وضعیت عینی فالكتبار اين مردم دارد .و اگر
گهگاهی درک متقابلی بین بهزاد و مردم شکل میگیرد مبتنی بر وجه شاعرانه و استعاليی تعامل
آدمیان است نه بر فهم عمیق ديگربودگی.
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تختهسیاه (سمیرا مخملباف)8731 ،
داستان فیلم مربوط به وضعیت اجتماعی روستايی مرزي در كردستان و آوارگان كُرد عراقی در
آنجا است .فیلم با نوعی موسیقی حزنآلود و تصويري از جادهاي خاكی در دل كوهستان
تودرتوي هورامان شروع میشود .نماي نخست تصوير چند نفر تختهسیاه بهدوش وسط جاده
است كه از دور به كولبر ها شباهت دارند .در میان اينها دو نفر معلم هست كه در روستاهاي
اطراف بهدنبال شاگرد میگردند اما كسی تمايلی به باسوادشدن ندارد .يکی از دو معلم در
حرفهايش بیزاريش از سواد و مدرسه را بیان میكند و میگويد فقط در پی يافتن يک لقمه نان
است .تختهسیاه هم ظاهراً بیشتر بهكار استتار میآيد تا آنها را ديدرس دشمن در امان نگه دارد.
نماي بعدي پیرمردي را نشان میدهد كه از معلم میخواهد نامه پسر اسیرش را براي او بخواند
اما نامه به زبانی غیر از زبان فارسی نوشته شده است .در سکانس دوم ،معلمی ديگر در
جستجوي شاگرد در میانه كوهها با انبوهی از بچههاي كولبر برخورد میكند .در بحث با يکی از
اين بچهها میكوشد متقاعدش كند به سوادآموزي ،اما او هیچ اعتنايی به سخنان معلم نمیكند و
حتی حاضر نیست راه را به معلم نشان دهد .معلم اولی در ادامۀ جستجوي خود به روستايی
قديمی و زاغهمانند میرسد اما بجز پیرزنی ناالن و بیزار از زندگی كسی را نمیيابد .در روستاي
بعدي هم دريغ از هیچ اعتنايی به معلم و تختهسیاهاش .معلمها چه در روستاها و چه در میانه
راهباريکههاي مرزي هیچ شاگري پیدا نمیكنند .روستاها انگار خالی از سکنهاند و كوهها هم پر
از بچههايی كه از فرط خستگی و سنگینی بار تنها چیزي كه به فکرشان نمیرسد يادگرفتن سواد
است .در سکانسهاي متعاقب ،با جمعی پیرمرد طرف هستیم كه از حلبچه به كوهها پناه
آوردهاند اما راه برگشت را گم كردهاند .در میان اين پیرمردانِ بیمار و فرسوده زنی هست به اسم
هالله كه بچهاش و پدرش را نیز در جمع همراه خود دارد .تختهسیاه اينبار مهريه ازدواج معلم
و هالله میشود .در نمايی موازي ،آن معلم ديگر موفق شده در مسیر صعبالعبور درهها
پسربچهاي را راضی كند نوشتن اسمش را ياد بگیرد .اين پسربچۀ كولبر و عالقمند به يادگیري
سواد ناگزير است مثل بقیۀ رفقايش دايماً از دست مأموران مرزي بگريزد كه سرآخر با شلیک
تیري بر زمین میافتد .در سکانس آخر ،معلم و پیرمردان و هالله در مرز گرفتار مین و بمباران
واژهاي كُردي بهمعناي فردي كه كاالي قاچاق بر دوش میگیرد و آن را از مرز عبور میدهد .كولبري سالهاست
در مناطق مرزيِ غربِ كشور شغل طیف وسیعی از مردم است.

«ديگري» در سينماي نئورئاليستی ايران (مورد مطالعه :تخته سياه و باد ما را خواهد برد) 233

میشوند .موسیقی حزنآلود ،همنوا با دهشت هالله از شیمیايیشدن بچهاش بر تراژيکبودن
وضعیتِ بازنموده میافزايد و فضاي مهآلودِ زندگی مرزي را هولناکتر میكند .سرانجام با
راهنمايیهاي معلم جمع پیرمردان به مرز و حلبچه نزديک میشوند .در اينجا فیلم تصويري
جنونآمیز را به فضاي مهآلود و صداهاي عجیبوغريب ترانههاي محلی و سجدههاي بیامان
پیرمردان بر خاک دوخت میكند .داستان با طالق هالله از معلم و بردوشگرفتن تختهسیاه
بهعنوان مهريه تمام میشود و هالله و بچهاش در میان راه مرزي بهسوي حلبچه در دل غبار گم
میشوند.
تختهسیاه روايت تالشهاي بیهوده معلمان محلی براي باسوادكردن بچهها و نوجوانانی
كولبر است كه از فرط فالكت هیچ تمايلی به باسوادشدن ندارند .تختهسیاه در كوهستانها و
راهباريکههاي مرزي و جادههاي خاكی نزد مردمانی گرفتارِ طبیعتی وحشی بیش از آنکه كاربرد
آموزشی داشته باشد ،گاه بهعنوان سرپناه و ابزار استتار ،گاه بهعنوان برانکارد و سرآخر بهعنوان
مهريه استفاده میشود .تکنیکهاي فیلم ،مثل نورپردازي ،صحنهآرايی ،شخصیتها ،پسزمینه،
میزانسن ،نماها و زاويۀ دوربین ،جملگی در خدمت خلق جلوهاي از واقعیتاند كه كاركرد
اسطورهاياش را در لفافه میپیچد و خود را طبیعی جلوه میدهد .ساختار روايی فیلم نیز اين
نوع آفرينش واقعیت را تقويت میكند .بهبیانديگر ،كل منطق زيبايیشناختی اثر طوري عمل می-
كند كه گويی دستاندركار خلق روايتی بدون دخلوتصرفِ دوربین و متکی به نگاهی سرد و
خنثی به ابژۀ طبیعی خود است .از اين حیث ،فیلم درصدد برساخت فضايی فانتزيک و يک
جغرافیاي تخیلی و موهوم است؛ پسزمینهاي مهآلود و كوهستانهايی خشن كه بیننده را تا قعر
ناببودگی میكشاند؛ فضايی نامانوس و ناشناخته كه از آشنايیپذيري گريزان است .جغرافیاي
تخیلی فیلم ،كوهستانها و معلمانِ تختهسیاه بردوش دال بر «ديگريبودگی» است كه فیلم آن را
برمیسازد تا غرابتاش مخاطب را به فکر فرو میبرد.
در سکانس اول ،معلمانِ تختهسیاه بردوش ،سرگردان در جادهها و درهها در جستجوي
شاگرد ،اقرار میكنند كه خود از سواد و درس گريزاناند و آنچه بر دوش میكشند بخت سیاه-
شان است نه تختهسیاه .راهرفتن و درواقع جانكندنشان در آن گرماي سوزان و زير بمبارانهاي
هوايی عمدهترين نشان حیات اجتماعی طاقتفرساي آنهاست .تصوير اين معلمان روي پس-
زمینهاي «طبیعی» بازنمايی شده است كه بههیچوجه واقعی نیست ،بلکه فقط در چارچوب نوعی
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«واقعگرايی گفتمانی» واقعی مینمايد ،يعنی همسو با تصوري است كه فرهنگ ايرانی از كُرد و
كردستان دارد .فضاها و كنشهاي بازنموده ،در معنايی خشک و عريان ،رئالیستی نیستند بلکه
صرفاً جلوههاي واقعیت در يک نظام نشانهاي خاصاند ،نوعی «جغرافیاي خیالی» كه با كشیدن
مرزي به دور خود« ،ديگري» را بهتناسب تصور و قدرت خود میآفريند .بدينترتیب ،كل
میزانسن بهمثابه تصويري فانتزيک درخدمت فرودستسازي ديگري عمل میكند .خلق اين
جغرافیاي خیالی بسیار مهم است ،زيرا شخصیتها و مکانها را چنان به زمینۀ مهآلود فیلم
دوخت میكند كه در سطح داللت صريح بر رازوارگی و افسانهايبودن داللت دارد و در سطح
داللت ضمنی نیز با رمزگان ايدئولوژيک پیوند میخورد و مرزهاي جغرافیايی را بر مرزهاي
اجتماعی و قومی و فرهنگی منطبق سازد و فضايی بیرون از تاريخ خلق كند .بدينشیوه ،فیلم
خط حائلی میان «ما»ي آشنا/متمدن و «آنها»ي طبیعی و بیتاريخ میكشد .فضاي بازنمايیشده
بهسان آوردگاهی متافیزيکی تهی از هرگونه انسانیتِ تشخیصپذير است ،فضايی فرهنگزدوده
زير سلطۀ طبیعتِ وحشی و حضور عريان سوژههايی كه گويی يگانه كاركردشان در فیلم
معناداركردن و عینیتبخشیدن به مقولۀ «ديگريِ وحشی» است .در صحنهاي از همین سکانس،
پیرمردي بهتصوير كشیده میشود كه مشغول چیدن علوفههاي كوهستانی است ،پیرمردي
زهواردررفته با لباسهاي كهنۀ محلی .او تنها فردي در كل فیلم است كه مشغول به انجام كاري
است .بجز آن ،هیچ شغل ديگري در آن جغرافیاي تخیلی وجود ندارد ،نشان ديگري كه ايضاً بر
پیشاتاريخیبودن منطقه داللت میكند .فیلم هر نوع ردپا و نشان تمدن را از آن جغرافیا میزدايد
و از نظام نشانهشناختی خود بیرون میاندازد .بنابراين غیاب وجوه تمدن ،و تقابل سنتی/مدرن و
ديگر تقابلهاي پیشگفته ،داللت ضمنیِ ايدئولوژيک بهخود میگیرند و به فضاي دستنخوردۀ
تخیلیاي ارجاع میدهند كه درمقام موتیفهاي روايی فیلم حاكی از بربريت مردم منطقه است.
در سکانس دوم ،معلم ديگر كه تصادفاً در دل كوهستان به پسربچهاي برمیخورد ،میكوشد
او را به كسب سواد متقاعد سازد اما پسرک كامالً بیاعتناست و فقط به كشیکدادن براي رفقاي
كولبرش میانديشد .در نمايی موازي با ورود معلم قبلی به روستايی خالی از سکنه باز همان
فضا تکرار میشود :كوهستان و روستا در بیرغبتی براي سوادآموزي عمیقاً اينهماناند .اين
نماهاي مشابه اوج سطحیبودن تجربۀ زندگی در اين جغرافیاي تخیلی را بهنمايش میگذارند؛
گويی درون اين وضعیت فانتزيک حتی روستا نیز ،همچون نماد يکجانشینی ،وجود ندارد و
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هرآنچه هست گرفتاربودن میان راهباريکهها و سرگردانیهاي بیپايان است .روستاهاي كاهگلی
شبیه به خود كوهها و دامنه كوهها است و اين يعنی فقدان هرگونه تجربۀ تمدن به استثناء همان
تختهسیاه كه آنهم بر دوش معلمان اينسو و آنسو سرگردان است.
سکانس بعدي با نماي متقاعدكردن بچههاي كولبر توسط معلم و نیز نمايی موازي ،كه در آن
سعید (معلم ديگر) در راهباريکهها به جماعتی از پیرمردان بالتکلیف برخورد میكند ،شروع
میشود .خود منطق اين دو نما و تدوين آنها بهمثابه میزانسن فیلم دال بر شباهت هرچه تمامتر
میان آنهاست ،میان بچههاي كولبر كه سرگرداناند و پیرمردانی كه راه را گم كرده و
بالتکلیفاند .انگار اين دو گروه سرنوشتی مشابه دارند و كودكان و پیرمردان ،و رنجها و
بیزاريهايشان ،اينهماناند .امر غايب و مسکوت در اين میان تجربۀ اشتیاق به تغییر و رهايی
است كه بیرونگذاشتن از روايت فیلم به درونیكردن خود همین وضعیت و طبیعیسازي آن
میانجامد .پیرمردي كه نمیتواند رفع حاجت كند به بارزترين وجه اين مکانیسم درونیسازي
ناتوانی و بیمیلی به تغییر و رهايی را نشان میدهد .وضعیت درماندگی ،استیصال و اسیربودن در
چنگال طبیعت اينبار در چهره تکیدۀ پیرمردانی راهگمكرده بهتصوير كشیده میشود .جماعتی
پیرمرد به همراه يک زن و يک كودک ،به راهنمايی يک معلم ،براي رسیدن به مرز و بازگشت به
خانه در تقاليند ،اما هرگز راه برونرفتی از اين طبیعت دهشتناک پیدا نمیكنند .تختهسیاهِ معلم
اينبار برانکاردي میشود براي پدر مريض هالله كه نمیتواند رفع حاجت كند .تصوير اين
فالكت را صداي آواز پیرمردان درمقام موسیقی متن همراهی میكند ،آوازي كه خود را بر
سیماي مهآلود و نامأنوس منطقه دوخت میكند و تدوام همان جغرافیاي تخیلی است .در نماي
متعاقب كه سعید و هالله با هم عقد میكنند تختهسیاهِ سعید مهر هالله میشود .تختهسیاه
اينبارهم كاركردي متفاوت دارد.
در سکانس بعدي معلم همراه با بچههاي كولبر هنگام عبور از درهها از فوايد باسوادي
برايشان میگويد .زوايه دوربین در نمايی سرباال كل كوهستان و جماعت كولبر را با فاصله نشان
میدهد .بهتصويركشیدن بچههاي ژولیده ،رنگپريده و گرسنه در متن «طبیعتی زيبا» ناخواسته بر
كلیشۀ رايج «كُرد-طبیعت-زيبايی-اصالت» خط بطالن میكشد .بیمیلی اين كودكان به يادگیري
سواد همخوانی ژرفی با تفسیر تیزبینانۀ خود آنها از وضعیت اسفناکشان دارد« :سواد به چه درد
منِ كولبر میخورد» .اما روايتِ بهاصطالح رئالیستیِ خودِ فیلم با طبیعیجلوهدادن كل اجزاء و
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عناصر اين وضعیت طوري وانمود میكند كه مسبب اصلی اين رنجها و دهشتها همین جغرافیا
است ،جغرافیايی كه فیلم تمام تالشش برساخت آن در تخیلیترين شکل ممکن است .يگانه
كودک عالقمند به يادگیري (ريبوار) همینكه میخواهد نوشتن اسم خود را تمرين كند ناگزير
میشود از دست مرزبانان فرار كند ،كه بازهم نشانۀ عمق فاجعه است .صحنۀ فراركردن كودكان،
نورپردازي يکدست و پسزمینۀ سیاه و مهآلود در محور همنشینی و نماها و زاويههاي بافاصلۀ
دوربین از كوهها و راهباريکههاي كوهستان در محور جانشینی جمالگی در خدمت بازنمايی
عظمت جغرافیاي خیالیاي است كه كودكان در آن فاقد هر نوع نشانۀ تشخیصپذيري انسانیاند.
ريبوار در جايی درحال استراحت دارد نوشتن اسم خود روي تختهسیاه را تمرين میكند كه با
شلیک گلوله بر زمین میافتد .انگار اولین تالش ريبوار براي يادگیري سواد ،پايان پروژۀ
باسوادكردن كودكان كولبر است .سکانس پايانی فیلم ،تصويري از جنون هالله و جمع پیرمردان
است .هراس هالله بر بلنديهاي كوهستان و در جاده خاكی امتداد مرز عراق ،و صداي شلیک
گلولهها ،تجربه تلخ انفال حلبچه و شیمیايیشدن را براي او تداعی میكند .ترس از

شیمیايیشدنِ كودكش وي را تا ورطه جنون پیش میبرد .در نمايی موازي ،به راهنمايی سعید
پیرمردان به مرز عراق میرسند .نمايی مهآلود با پسزمینۀ درههاي خوفناک ،چهرهاي خسته و

مردد پیرمردان و تصوير دويدنشان بهسوي مرز لحظههاي پايان فیلم را شکل میدهد .تختهسیاه،
بهواسطه خلق اين جغرافیاي تخیلی ،تصويري فانتزيک در جهت میل استعماريِ ديگريسازيِ
فرودست از شوژۀ خود بهدست میدهد.

بحث و نتیجهگیری
فضاي بازنمايیشده در تختهسیاه نوعی رئالیسم گفتمانی است كه بهدلیل همسويیاش با «عرف
گفتمانی» موجود (يعنی تصويري كه بهطور عام از كُردها در میان بقیۀ ايرانیان وجود دارد) براي
مخاطبِ ايرانی پذيرفتنی مینمايد و كامالً هماهنگ است با ايماژ مسلطِ فرهنگِ ايرانی از مردم
«كُرد» .اين تصويرپردازي فانتزيک از هستی اجتماعی كُردها بهواسطۀ برجستهسازي موتیفهايی
انجام میپذيرد كه همان موتیفهاي مسلطِ بازنمايیِ كُردها در فرهنگ ايرانیاند :مردمانی ساكن
در دل كوهها ،روستانشینانی از جنس طبیعت ،كودكان و پیرمردهايی سرگردان در مسیرهايی
وهمآلود (كه داللت دارد بر تصوري كه فرهنگ مسلط ايرانی از مشوشبودن هويت كُردي دارد)
و افرادي معصوم و سادهدل كه ظاهري خشن اما باطنی مهربان دارند .اين موتیف اخیر شايد
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نخنماترين شگرد فرهنگِ مسلط در مواجهه با اين «ديگري» است كه در عرصۀ
سیاستگذاريهاي فرهنگی/اجتماعی نیز عمدتاً نقش دستورالعملی نامکتوب را ايفا میكند :بايد
ظاهر آرام و فريبخوردۀ اين موجوداتِ سادهدل را رام كرد تا با باطن آرام و مهربان آنها روبرو
شد .اگر اين فرض درست باشد كه تصاوير و ايماژها نهفقط بازتاب واقعیت بلکه ذينقش در
برساخت واقعیت هستند ،آنگاه میتوان گفت كسانی كه نظامهاي نشانهاي را كنترل میكنند،
بناي واقعیت را نیز تحت كنترل خود دارند» (چندلر .)888 : 898،درواقع ،فرهنگِ مسلط ايرانی
بهمدد اين نوع متون كُردها را برمیسازد تا آسانتر با آنها تعامل كند .در باد ما را خواهد برد،
زيبايی/ناببودگی زندگی روستا پسزمینۀ اصلی داستان است .همه چیز با يک فرم تهی شروع
میشود و فقط بعد از آن است كه محتوايی به اين فرم افزوده میشود .بازنمايی كُردها در يک
فضاي تهی (يعنی نمايشندادن هر آنچه كه از نظر خود كُردها خصلت كُردي دارد) اين امکان
را براي بینندۀ فرادست مهیا میسازد كه هر محتوايی را به اين فضا تزريق كند .سرشار بودن فیلم
از محتواهاي سلبی باعث میشود كه همسويیاش با پیامهاي فرهنگِ مسلط ،زير ادعاي
رئالیستیبودن پنهان گردد .كُردها در البهالي نشانندادنها و داللتهاي سلبی فیلم گم میشوند.
فقط از خالل حفرهها و شکافهاي موجود در ساختار روايی فیلم میتوان چیزي دربارۀ كُردها
فهمید ،كاري كه طبیعتاً از مخاطب عادي برنمیآيد .سادگی ،انسانیت ،معنويت ،بیپیرايگی،
اصالت و اجتماع ارگانیک كه در حکم آرمانها و گمشدههاي فیلم هستند بعضاً با تصوير رايج
كُردبودن در فرهنگِ ايرانی تناظر دارند .بهبیانديگر ،همۀ اينها در «ديگري» جستجو میشوند.
اما آيا اين «ديگري» واقعاً اصیل و طبیعی است يا ساختۀ گفتمان مسلط است؟ فیلم با انتزاع
وضعیت عینی روستا ،اين ارزشها را استعال میبخشد .استعالبخشیدن به اين ارزشها ناخواسته
تضاد بین فرادست و فرودست را پنهان میكند .درواقع فیلم با تأكیدنهادن بر بدويگري ،اتکاء به
فرم شبهمستند ،بازنمايی فضاي تهی/رازآلود ،حذف تکینک ،نماي چشماندازها و استفاده از
النگشاتها بهجستجوي معنويت در میان فرودستان و طردشدگان میپردازد ،اما همزمان از
پرداختن به چرايی و چگونگی طردشدن آنها طفره میرود .حاصل اين امر چیزي نیست بجز
پذيرش همان تصويري كه فرهنگِ مسلط از كُردها بهعنوان ديگري ساخته است .در اين تصوير
كُردها موجوداتی سادهدل ،مهماننواز ،مردساالر ،متعصب ،ديرجوش ،باطناً مهربان اما بهظاهر
خشن ،و شجاع هستند .كوشش فرهنگ مسلط اين بوده است كه اين تصوير را به خود كُردها
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بقبوالند تا آنها خود آن را بازتولید كنند ،يعنی تصويري كه از آنها ساخته شده را از خود
سازند و با آن يکی شوند .خود كُردها بعضاً در برساخت و بازتولید اين تصوير نقش دارند،
يعنی خود را باب میل ديگري شکل میدهند و بازنمايی میكنند .اين هستۀ اصلی هويتيابی از
طريق و در برابر ديگري است .درست است كه ديگري در اين فیلم به شیء تبديل نمیشود اما
آنطور كه او خود را میفهمد بازنمايی نمیشود .نگاه بینندۀ ايرانیِ فرادست شیفتۀ ديدن ظاهر
ساده و معصومیت كُردها است ،زيرا میل دارد از ديدن شکافها و حفرههايی پرهیز كند كه
محصول وضعیت عینی اسفناک كُردها است .قهرمان فیلم و نیز همراه با او بیننده اگر از قضاوت
میپرهیزند دلیلش اين است كه توان و انگیزۀ ديدن دهشت فرودستان را ندارند.
خالصه ،تصوير كُردها در اين دو فیلم ادامۀ همان فانتزياي است كه فرهنگ مسلط ايرانی از
كُردها ساخته است .اين ديگري نه يک ديگري واقعی بلکه ديگرياي مصنوعی و قابلكنترل
است .برخالف ظاهر رئالیستی آنها ،اين دو فیلم اساساً در تداوم فرايند ساخت و بازتولید يک-
سري اسطورهاند نه بازنمايی بیطرف و تکنیکزدودۀ واقعیت .هر دو از بازنمايی فقر و فالكت و
ويرانگی میپرهیزند و تازه از دل اين ويرانگی شکل و حسی از زندگی بیرون میكشند .هر دو
از همان نگاه مسلط فرهنگی ايرانی به كُردها تبعیت میكنند .اين دو متن به ما میگويند كه آن
«ديگريِ» خشنِ نمايشيافته در متونِ دهۀ شصت اكنون چهرۀ باطنیِ مهربان و دوستداشتنیاش
نمايان شده است و ديگريايست فرودست كه حتی بايد كمکش كرد تا راه را بیايد .در تبادل
ايماژها و تصاوير بین خود و ديگري ،موضع مسلط از آن فرهنگ ايرانی است.
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