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 باالخصوص   بهی ارتباط،ي اقتصاد،یاسی سراتیی زمان، با توجه به تغیدر ط
 گرید...  ويا  رسانهعی توزيها  و گسترش شبکهجادی ا،يا  سواد رسانهرفتن

 و کنکاش در وربا مرکوشش شده  مقاله نیادر . ند سابق را نداريآن کارآمد
 مختلف يها انی وضع موجود در جریها را نقد و با بررس  آنکردها،ی رونیا

 نیادر . کنیم نیی را تبکردهای رونی در ایشی لزوم بازاند،یینمایمطالعات س
 صورت يا  و با استفاده از منابع کتابخانهمونتاژ که با روش ي،پژوهش نظر

 ي که مبنايگرید/ غربجی رایوقطب که لزوم عبور از دآنیم یپ  در،گرفته
را  است، نمای سخی مقاومت در برابر غرب در طول تارنیشی پيها انی جرينظر

 یعنوان روش به لمی مطالعات فییزدا ی غربیم و نشان دهیم کنيادآوری
 غرب چگونه هدف خود را ينمای مقاومت در برابر سينوخاسته برا

با .  مرکزهاییجا  جابهای غرب رد از غرب قرار داده است نه طییمرکززدا
در کنار است  یینمای سزی غرب نينمای سیابیم درمی لمی مطالعات فییزدا یغرب
 و ی چندکانونيایو در دندارد  و ارزش تی هوکه گری دينماهایس

.  و عادالنه داشته باشدای پوا،ی زاي حضورتواند ی حاضر میچندفرهنگ
 زمینه الزم است لمی هر فلی و تحلنقد قبل از لمی معاصر فپردازان هینظر

 خاص آن نائل تی از هویکی آن را بشناسند تا بتوانند به درك نزدیفرهنگ
زدایی بررسی   در این پژوهش سینماي عباس کیارستمی از منظر غربی.ندیآ

هایی همچون کندي ریتم، نماهاي طوالنی،  کیارستمی با تکنیک. شده است
هاي  ها، توانسته است تفاوت فیلم استفاده حداقلی از موسیقی و دیگر تکنیک

کهن و (شعر ایرانی از هاي غربی به رخ بکشد؛ همچنین با الهام  خود را با فیلم
 -و دیگر آثار فرهنگی ایرانی ) همچون تعزیه (هاي آیینی ، نمایش)معاصر

 برخالف سینماي اسالمی، توانسته است به سینمایی دست یابد که هدفش،
 .رایج که سرگرمی است، وادار کردن مخاطب به اندیشیدن است

 زدایی مطالعات فیلم، اي، غرب، غربی  سینما، سواد رسانه: کلیديهاي هواژ
  .عباس کیارستمی

                                                   
1. Media literacy 
2. West/Other 
3. De-Westernizing Film Studies 
4. Decentralization 
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  مقدمه. 1
در قرن . رابطه میان غرب و غیرغرب همواره در دست تغییر و بازتعریف بوده است

ه تکنولوژي، شرق را ازنظر اقتصادي به استعمار کشید و یابی ب معاصر غرب با دست
هاي فرهنگی کشورهاي شرق را تحت تأثیر قرار  ازآن عناصر فرهنگی غربی، جنبه پس

ازآن تکنولوژي تولید فیلم از غرب به شرق  هاي غربی و پس با اختراع سینما فیلم. دادند
شده   گویی به نیازي ابداع  پاسخجا که هر ابزار براي اي معتقد بودند از آن عده. آمدند

تواند به نیازهاي فرهنگ و تمدن  عنوان مولود تمدن غربی نمی است، طبعاً سینما به
چه بعدها دیده شد، با این  اما آن) ب 1377آوینی،  (.کشورهاي غیرغربی پاسخ گوید

بد سازان غیرغربی توانستند از هویت خود در کال برداشت تفاوت جدي داشت؛ زیرا فیلم
هایشان به رخ  شان را در فیلم هاي سینما بدمند و سینما را از آن خود کنند و تفاوت

ها  آن.  میالدي به خود جلب کرد50ها را نیز از دهه  ها توجه غربی این تفاوت. بکشند
هاي تحلیل غربی بسنجند، اما  هاي غیرغربی را با شیوه کردند فیلم تا آن زمان تالش می

هاي غیرغربی به راه  هاي مختلفی براي شناخت و تحلیل فیلم  جریانکم از آن زمان کم
شد  این رویکردها اگرچه توسط افرادي مطرح می. نواختند اي می افتاد که ساز جداگانه

شد و مورد  هاي غربی طرح می اغلب در دانشگاهاما هاي غیرغربی داشتند،  که ریشه
توجهی را در  غربی فیلم نیز نکات جالبپردازان  نظریه بسیاري از. گرفت توجه قرار می

ها شناخت درستی از  ها نیز مثل بیشتر غربی یافتند اما آن این رویکردهاي جدید می
  . غیرغرب نداشتند و ندارند

 جهان بقیه به نسبت محدود و سطحی دیدي اکثراً غرب در«: گوید فوسکو می
 اي سیاسی هاي تاریخ و ماعیاجت هاي واقعیت ها، دیدگاه ها، حکایت هنوز و دارد وجود

 حساب به جهانی رسمی و معتبر قواعد و اصول مجموعه از بخشی که یافت توان می
 هاي فرهنگ نفی زمینه در استعماري بیمارگونه مشغولی دل نوعی نتیجه این. آیند نمی
  » .است مخاطبان اکثر بسته محیط و نگاه محدودیت محصول بلکه نیست دیگر
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)Fusco, 2012: 187(سو به این نتیجه رسیده بودند که رویکردهایی  ها از یک  آن
نامند، وجود دارد و خواهان کشف و  جریان اصلی میرا خود که چه  متفاوت از آن

توانستند موضع  خواستند یا نمی شناخت این رویکردها بودند و از سویی دیگر نمی
کردند همچنان در   میها تالش آن. منشانه خود را به دست فراموشی بسپارند ارباب

چه  اما آن. ها را در حدود غرب هضم و جذب کنند مرکزیت باقی بمانند و غیرغربی
حوزه عملی و نظري فیلم بسیار  مشهود است این است که اکنون صداهاي غیرغربی در

براي آشنایی با این . کشند رسند و تفاوت خود را به رخ می واضح و بلند به گوش می
رو شد و زمینه فرهنگی  ها جداگانه و از موضعی برابر روبه هرکدام از آنصداها باید با 

شکسته  رسد دیگر انگاره انسان پیشرفته و آگاه غربی درهم به نظر می. ها را شناخت آن
اندیشند و  ها نمی هایی از زمین، کسانی هستند که مثل غربی در بخش. شده است

له در پی آنیم که لزوم عبور از دوقطبی رایج در این مقا. شناسند ها را نمی ها آن غربی
در برابر غرب در طول تاریخ  مقاومت نیشی پيها انیجردیگري که مبناي نظري /غرب

 فیلم مطالعات زدایی غربیکه یادآوري کنیم و نشان دهیم را سینما نیز بوده است، 
 را دخو هدف چگونه غرب سینماي برابر در مقاومت براي نوخاسته روشی عنوان به

 همچنین در این .مرکزها جایی جابه یا غرب طرد نه است داده قرار غرب از مرکززدایی
  .شود زدایی فیلم، بررسی می عنوان نمونه موفق غربی مقاله سینماي عباس کیارستمی به

  
  پیشینه تحقیق. 2

، وجوي یک دیدگاه جایگزین غیراروپامدار شناسایی گرایش غربی و جست
گرچه . رود سازي به شمار نمی  جدیدي در مطالعات فیلم و فیلمخود نگرش خودي به

گمان باعث شد از زمان پیدایش سینما  سلطه مستعمراتی و امپریالیستی اروپا بر جهان بی
ویژه مردمان  به(ها  بیش از پنجاه سال طول بکشد تا براي بسیاري از غیراروپایی

                                                   
1. non-Eurocentric 
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پذیر شود،  تولید سینما امکاندسترسی به وسایل ) کشورهاي آفریقایی و جهان عرب
سازي بومی جایگاه خود  حال در کشورهایی همچون چین، هند، مصر، و ژاپن فیلم بااین
با از بین رفتن .  تثبیت کرد1950عنوان نهادي صنعتی و هنري بسیار پیش از دهه  را به

، بسیاري از کشورهاي تازه آزادشده 1960 و 1950هاي  سلطه مستعمراتی در دهه
سازي و استفاده از  استعماري ـ براي مثال الجزایر ـ درصدد ملی کردن صنعت فیلمپسا

در جاي دیگري . عنوان شکلی از تبلیغات و همچنین ابزاري آموزشی برآمدند سینما به
از جهان، یعنی امریکاي التین، دوربین به سالحی اصلی براي مقاومت در برابر 

پردازي و  از دیدگاه نظریه) 1389استم، . (شدکشورداري ظالمانه و دیکتاتوري تبدیل 
 منتقدان و محققان غربی هم 1980 و در دهه 1970کم در اواخر دهه  تحقیقی، دست

سازي غیراروپایی را مورد توجه قرار  شده حرفه فیلم هاي جایگزین یا کمتر مطرح شیوه
 Willemen and(، سینماي هند )Burch, 1979(دادند، آشکارتر از همه سینماي ژاپن  می

Gandhy, 1982( فریقا آ، سینماي غرب)Pfaff, 1984( و همچنین سینماي کشورهاي 
 ;Johnson and Stam, 1982; Chanan, 1985(مریکاي مرکزي، جنوبی و کارائیب آ

Fusco, 1987(  
 را هنري و سازمانی سیاسی، اقتصادي، جهات تمام ،سازي غیرغربی بحث ابتدا در

گیري  هاي بهره سازان غیرغربی در کار خود شیوه پردازان فیلم و فیلم نظریه. شد می شامل
شناسی ضدامپریالیستی فیلم را براي مواجهه انتقادي با سلطه سیاسی  از سیاست و زیبایی

کردند؛ صنعتی که در سراسر  وجو می و اقتصادي غرب در صنعت جهانی فیلم جست
کرد  عمار اروپایی تالش میسده نوزدهم و بخش نخست سده بیستم در قالب است

 .را بر اکثر نقاط جهان تداوم بخشد) انحصار(هاي سلطه و حذف دیگران  حاکمیت شیوه
 ،1960 و 1950 دهه حوالی در التین مریکايآ کشورهاي مردم فکري فضاي به رجوع با

 به دیگر، کشورهاي و کوبا آرژانتین، برزیل، مکزیک، در مردم که است مشهود
 تقویت و تولید اقتصادي هاي سیستم توسعه طریق از هالیوود سلطه از رهایی چگونگی



 
 
 
 
 
 
 

  1397 تابستان، 14هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      114

 کشورها داخل در هایی پایگاه ساخت با بنابراین کردند؛ می فکر دولتی فیلم صنایع
 هاي پایگاه که بود سیاسی جهت ازآن طرح این«. کنند مهار را هالیوود سلطه توانستند
 شکلی به کار و باشند اي منطقه و ملی هاي فرهنگ تولید براي مراکزي بود قرار یادشده

 ملی صنایع ساختن صرف زیادي تالش) Fusco, 2012: 188(» .شود انجام سازمانی
 ملی سینماي بودند آن فاقد که جهان از هایی بخش در تا شد ها آن به پول تزریق و فیلم

  . آید وجود به
 درباره که داشتند ودوج پردازانی نظریه و ها کارگردان هنري، نظر وجهه از اما

 هاي شیوه دیگر، از عبارت به. کردند می صحبت »سوم سینماي «و 1»ناتمام سینماي«
 وفادارتر جهان نقاط سایر در فرهنگی هاي واقعیت به نسبت که سازي فیلم متفاوت

 این. گفتند بینجامند، سخن می هالیوودي مدل با تقابل در الگویی گیري شکل به و باشند
 فریقاآ در. شد می تولید فیلم جهان مختلف مناطق در. بود شده  مطرح نیز تر پیش مباحث

 به ها فیلم و شد می انجام ها خارجی توسط فیلم تولیدات کل استعمار، حاکمیت دوره در
. ساختند می مستعمره هاي دولت براي ها آن که شد می محدود اي نگارانه قوم هاي فیلم
 مقطع «از پیش آسیا، کشورهاي از دیگر برخی و انهندوست التین، مریکايآ در ولی

 موضعی از لزوماً کار این اگرچه شد؛ می تولید فیلم محدودي تعداد نیز 2»پسااستعماري
 پنجاه دهه پسااستعماري دوره با سیاسی بیداري نوع این. گرفت نمی انجام ضدهالیوودي

 وجود »زدایی غربی «يبرا سیاسی اي برنامه مقطع آن در. شود می مربوط بعدازآن و
 نگاه حاکم صنایع قالب در غرب به سینما، تاریخ از مارکسیستی هاي  تحلیل.نداشت

 به کار این با و کرد می تحمیل جهان بقیه بر را خود محصوالت که صنایعی. کردند می
 به بلکه دهند ترجیح خود محصوالت بر را محصوالت این فقط نه داد می آموزش ها آن

 طریق از خواستند می پژوهشگران. کنند نگاه هالیوود سینماي الگوهاي چهدری از خود
 جهان در بودن و دیدن متفاوتِ هاي شیوه و فرهنگی آگاهی مختلف انواع به آزمایش

                                                   
1. unfinished cinema 
2. post-colonization 
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 ,Gabriel(زد  می حرف مکان و زمان مفاهیم درباره گابریل. اچ. تِشوم مثالً یابند؛ دست

 و محلی هاي زبان جمعی، از رسوم ادهفت دهه در سانجینِس خورخه  و)1989
 و منتقدان برخی تدریج به. )Sanjinés, 1997. (گفت می سخن زندگی بومی هاي شیوه

 با مقایسه در غیرغربی کشورهاي ناآشناي سازي فیلم تعریف براي نیز غربی محققان
 سیاسی (چالش یک را سینما این و) Armes, 1987 (کردند آغاز را هایی کوشش ،غرب

. کردند مطرح) غرب (اول جهان سازي فیلم برابر در واسطه بی) شناختی زیبایی و
)Gabriel, 1982 .(مختلف اهداف و ها خاستگاه با زمان طی در مختلفی هاي رهیافت 

 سینماي چهارم، و سوم سینماي: شد مطرح غیرغربی سینماي تحلیل و شناخت براي
  .پسااستعماري نظریه و دیاسپوریک

  
  مفهومی چارچوب. 3
  سازي غیرغربی پردازي و فیلم هاي اندیشیدن، نظریه استنباط درباره شیوه. 1-3

سازي غیرغربی، به تجربه  پردازي و فیلم هاي اندیشیدن، نظریه استنباط درباره شیوه
هر مخاطبی . گردد هاي فیلم متنوعی که دیده است بازمی تماشاگر در مواجهه با فرهنگ

 و برخی برخی رمزآمیزتر. گذارند تأثیرهاي متفاوتی می ختلفم هاي کند فیلم تصدیق می
 کند تماشاي فیلم اي نیز تصدیق می  مسلماً هر مخاطب غیرحرفه.هستند بقیه از تر جذاب

زند که مثالً با تماشاي فیلمی  رقم می اتفاقی را در ذهن او) 1975تارکوفسکی،  (آینه
 این بیند، می را )2003چان ووك،  (رفیق قدیمی هالیوودي متفاوت است، یا وقتی

 متغیري اشکال از ناشی درواقع شوك این. شود تبدیل می شوك نوعی به آمیز راز حس
 .باشد داشته تواند می که متعددي هاي چهره بگیرد و خود به تواند می سینما که است

                                                   
1. Teshome H. Gabriel 
2. Jorge Sanjinés 
3. The Mirror 
4. Oldboy 
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حسی -این روند ذهنی .نیست یکی سینما این کهها شاهد مثال کوچکی است براي  این
دارد  ها را به فکر وامی افتد با این تفاوت که آن اي فیلم نیز اتفاق می حرفه راي مخاطبانب

: استونمن معتقد است. ها را از یکدیگر بفهمند و کشف کنند که وجه تمایز این فیلم
تر از الگوي  تر و گسترده مراتب پیچیده هاي غیرغربی به الگویی به براي درك فیلم«

اي از فرایندهاي اقتصادي،  مندیم؛ زیرا با کنش متقابل پیچیدهسینماي کالسیک نیاز
رو هستیم و این نکته، محققان را فعال و متمرکز بر کار نگاه  فکري و سیاسی روبه

هاي روابط متقابل میان عوامل مؤثر بر این کنش متقابل را  کوشند ریشه ها می آن. دارد می
» .کنش متقابل دائماً در تحرك قرار دارندتمام ابعاد مختلف این . پیدا و تعریف کنند

)Stoneman, 2012: 218( آثار کالسیک غربی بر اساس الگوهاي مشخص و محدودي 
برعکس . پذیر است ها با سهولت بیشتري امکان شوند؛ بنابراین تحلیل این فیلم تولید می

یاسی متعدد و هاي فرهنگی، اقتصادي و س زمینه هاي غیرغربی، به دلیل پیوند با پیش فیلم
فرض، هرکدام با ساختاري متمایز، ساخته و عرضه  عدم تابعیت از این الگوهاي پیش

ها مستلزم کشف این الگوهاي پیچیده و بدیع و  به همین دلیل، تحلیل این فیلم. شوند می
  .تمرکز جدي پژوهشگران است

 آن اب هویتی متناسب سینما، کلی هویت از فارغ مختلف، هاي فرهنگ سینما در
 مسلط اشکال که باشد داشته وجود قواعد از اي مجموعه است ممکن«. دارد فرهنگ

 یا روسی سبک هاي فیلم تا گرفته بالیوود از بخشند، می شکل و کنند می تغذیه را سینما
 اما نامیم؛ می غربی هاي ارزش که چیزي آن با تنیده درهم قواعد از اي مجموعه هالیوود،

 وجود متفاوت کامالً فضاهایی از مختلفی هاي آدم همواره نیز اه همین با رابطه در
 باید بین قواعد کلی سینما در غرب و هویت سینما )Akomfrah, 2012: 263(» .دارند

 با شباهتش به سینماي این کهسینماي غیرغربی بیش از . در هر فرهنگ تفکیک قائل شد
فرد شدن و اصالت  باعث منحصربهچه  آن. شود غرب شناخته شود، با تفاوتش متمایز می

شود، مواردي است که متعلق به آن خاك، ملت، فرهنگ و موضوعات بومی  هر اثر می
 به فرهنگ یک کنند می کمک خود ژانر از فارغ غیرغربی هاي فیلم طرفی از .آن است
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 ها فرهنگ این در. بیابد را خود مخاطبان جهان این در و کند پیدا دسترسی خارج جهان
 فکر همین واسطه به که شود می دیده رویی تک هاي نمونه مسلط سینماهاي این کنار در

 با ها آن ناآشنایی خاطر به این. دهند انجام متفاوتی کار خواهند می که اند آمده پدید
 چیزي چه این که پس در آغازینی اسطوره هیچ دیگر اکنون. نیست مسلط سینماي

 کامالً هاي فیلم که افرادي اکثر حاال«. ندارد وجود است غیرغربی سینمایی متمایزکننده
 که کنند می فعالیت فضایی در که اند آگاه سازند، می غیرسنتی »غیرمتعارفِ« دشوار

 مسلط، سینماي) 2 موجود، سینماي تنها) 1 گیرد می قرار جریان سه این بیرون وضوح به
 سایه در سینما این. باشد داشته خود کنار در »جمعاً «را مخاطبان که سینمایی) 3 و

  )Stoneman, 2012: 265-266(» .کند می عمل نکته سه این بازشناسی
فرد است که آکامفرا معتقد است تالش  این تفاوت به حدي خاص و منحصربه

هاي غیرغربی شاخص به شکل مستقیم، کاري  سازان دیگر براي الگوبرداري از فیلم فیلم
باشد  فرد و خاص  سینمایی آن است که منحصربهچراکه اساس چنین. عبث خواهد بود

 باشد قادر آن چارچوب در که بود راهی یافتن براي تالش بر مبتنی آن بودگی خاص«و 
 که نویی چیز وسیله به را جهان سرتاسر در زمان آن تا سینما عملکرد نحوه از خود فهم

» .ندک کنترل شود، گفته خاص مکان و فرهنگ آن درباره باید کرد می حس
)Akomfrah, 2012: 266-267( .ترکیه، معتقد  دانشگاه استاد و منتقد چلیکجان، پیامی

 سینماي ساختار مثالً است؛ شده شکسته درهم غربی ساختارهاي و ها روایت«: است
 این به ایران سینماي .گیرد می شکل قهرمان آنتی یک و قهرمان یک اساس بر هالیوود

 هاي فضیلت و مشکالت و کرده اضافه را خود رسومو آداب و فرهنگ روایت، شیوه
 شکل به ایران سینماي در ناکام هاي عشق مثالً است؛ کرده ها فیلم وارد را انسانی

 سینماي است معتقد همچنین او) 1395 چلیکجان،(» .شود می روایت تري معصومانه
 گیري هتج با سطحی هایی فیلم فقط هالیوود در سبب همین به است؛ تجاري هالیوود

 زبان، و پردازد می انسانی هاي فضیلت به غیرغربی سینماي اما. شود می ساخته سرگرمی
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اگرچه کسانی هم هستند که معتقدند گسترش  .دارد را خود خاص قصه ساختار و
گسترش » غرب«ها و اطالعات در تمام جهان سبب شده است مفهوم  دسترسی به رسانه

مردم در تمام دنیا از . ترس غرب بیرون نماندیابد و دیگر جایی از جهان از دس
فوسکو با همین . کنند محصوالت هالیوود و صنعت موسیقی آمریکایی استفاده می

من تمایل چندانی به قبول «. داند را دشوار می» غیرغربی«هاي تفکر  دیدگاه، یافتن شیوه
د نیست  تفکر وجود دارند؛ اگرچه بعی"غیرغربی"هاي  این ایده ندارم که شیوه

هاي خاصی از تجربه بصري به دلیل  ها جنبه هایی وجود داشته باشند که در آن زمینه
» .هاي فرهنگی متفاوت باشد هاي اکران و وجود سایر فرم سرعت مصرف، تنوع تجربه

)Fusco, 2012: 186(  
 به جهان فرهنگی مناطق سایر از تازه عناصر ورود است معتقد همچنین فوسکو

 جدیدي حیات بودند، رسیده خود راه پایان به ،غرب فرهنگ متن در که هنري هاي فرم
. است آسیایی کشورهاي دیگر سینماي و ایران سینماي او شاهد مثال. است بخشیده

اند  را احیا کرده روایی و محور-مؤلف فکري، فیلم ایده نحوي به سینماها این او ازنظر
 و بازیگري گویی، قصه بر بیشتر سینماگران این .یافت غرب در هفتاد دهه توان در می که

 را ها آن زمانی که ها فرم این«. اکشن و ویژه هاي جلوه تا دارند تکیه بصري هاي استعاره
 که است مناطق این در و کنند می مکان نقل جهان مختلف نقاط به دانستند می "غربی"

ازنظر فوسکو ) Ibid: 185(» .امریکا متحده ایاالت نه دارد وجود انرژي بیشترین
- مؤلف هاي روایت سینماي مستقل امریکا و اکنون. سازي واقعی همین است غیرغربی

 محصوالتی چنین بخواهد اگر کارگردانی. گیرد نمی قرار استقبال مورد محور نیز زیاد
 هاي تلویزیونی از شبکه اغلب و کند جذب را ها حمایت تواند می سختی به کند، تولید

 نوع این آیا که پرسش این فوسکو، نظر وجهه از پس،. کنند یت میحما محصوالت این
 چندان امروز غیرغربی، تفکر طرز با یا دارد همخوانی غربی فکري شیوه با فیلم

                                                   
1. author-oriented 
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 دارند موضوعیت گذشته از کمتر خیلی دیگر اکنون ها تقابل گونه این«. ندارد موضوعیت
 تولید از دیگري اشکال و رود می انمی از دارد غرب در سینما از خاصی نوع اساساً زیرا

 از چه آن و اند آورده فراهم را تر بزرگ مراتب به اي تجربه و خالقیت ظهور زمینه تصویر،
» .هستند غیرغربی ما دید از که شود می دنبال جاهایی در مانده باقی قدیمی سنت آن
)Ibid: 184 (هاي  بهرا در حد جن» غیرغربی«سازي  در حقیقت فوسکو جریان فیلم

نوعی از تفاوت در  دهد؛ اما او هم باوجوداین به خاصی از تجربه بصري تقلیل می
  .هاي فرهنگی، نحوه اکران و مصرف تأکید دارد هاي بصري، فرم جنبه

  
 برابر در سینمایی مقاومت پیشین هاي جریان در زدایی؛ بازاندیشی غربی. 2-3

  غرب
صحبت کند،  خویش محلی بانز با جهانی بتواند یک چهره حفظ موقعیتی که

زیرا درك .  با زبان محلی سخن بگوید و مخاطب جهانی بیابداین کهدشوار است؛ 
هاي فرهنگی آن  زمینه ساز، به اطالعاتی از پیش مخاطب جهانی از زبان محلی فیلم

هاي مختلفی را براي  سازان مختلف هرکدام به فراخور شیوه فیلم. ساز نیازمند است فیلم
سازان باید به همان  زبان این فیلم در ضمن. کنند  این دشواري تجربه میعبور از

شده باشد و صرف تفاوت براي برقراري  ِ زبان جهانی برساخته جزءنگري و موشکافی
ترین دلیل براي لزوم بازنگري در  شاید این مهم. کند ارتباط جهانی کفایت نمی

در واقع آکامفرا . استعماري باشدهاي پیشین مقاومت، نظیر سینماي سوم و پسا جنبش
این  از اعم شان، بنامیم غیرغربی توانیم می که مختلفی سینمایی اشکال تمام«: معتقد است

 یا باشد تماشاگري و تماشا نحوه کشیدن پرسش به شان"غیرغربی" رویکرد که
 فهمی به اتکا با موارد تمام در ها این همه هاي تفاوت تولید، و اجرا نوع یا گویی داستان

  )Akomfrah, 2012: 264(» .کند می پیدا معنا غربی امر و غرب از
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 البته از غرب شده است و متفاوت رادیکالی شکل به اکنون سینماي غیرغربی
 هاي پیشین مقاومت نظیر سینماي شناسی جنبش زیبایی به مربوط اي مسئله آن، تفاوتِ

در  بلکه جسارتی فرمی. اشته باشدنیست که صرفاً جنبه سیاسی یا استعمارزدایی د سوم
 )Ibid( .کند ابراز می صراحت دیگربودگی خود را با و سینماها است تمایز با دیگر

 اُکتاویو (1ها کوره ساعتکه در فیلم شاخص متعلق به جریان سینماي سوم،  درحالی
 ها طبل پرحرارت کوبیدن صداي با سکانس ابتدایی) 1968 سوالناس، فرناندواي و گتینو
تفاوت خود را با ابراز صریح مخالفت سیاسی به رخ  ابتدا همان فیلم از و شود می آغاز
 مانیفستِ نوعی  پنجبرخالف آن، فیلم. اي سیاسی کشد؛ چیزي شبیه به قرائت بیانیه می

 و تجاوز براي پیشین قواعد از کدام هیچ مبناي اما بر است طلب افتاده و جدایی جدا
با سینماي رایج غربی متفاوت  پنج این که با .کند نمی بازينظیر سینماي سوم  تخطی

هاي طغیانگري علیه استعمار، که در  است، تفاوت آن از جنس تفاوت سیاسی یا جنبه
 بخشی مشروعیت و خطاب هاي این فیلم شیوه. شود، نیست سینماي سوم مشاهده می

  .شناسی فرمی است که منشأ آن زیبایی دارد را خود خاص
 از مقطع این در غرب، برابر در سینمایی مقاومت پیشین نظریات وسکوف ازنظر

 کنند می مصرف جهان مردم اکثر حاضر حال در که فرهنگی محصول نوع با زمان
او . است مستند سازي فیلم و شناسی انسان عالقه مورد بیشتر بلکه ندارد ارتباطی

 چه آن در جهان مختلف مناطق از متفاوت هاي روایت انواع از بسیاري امروز«: گوید می
 طور به و شده متحول سینما این کرده، رسوخ شناسیم می غربی سینماي عنوان به ما

 خاص اي پدیده زمانی که راك موسیقی مشابه، اي شیوه به. است انتشاریافته اي گسترده
 ديجدی زندگی آسیا مختلف مناطق یا آرژانتین یا مکزیک در حاال بود، مریکاآ و بریتانیا

  .)Fusco, 2012: 184(» .است کرده شروعرا 
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 ناتمام سینماي و سوم سینماي مرحله از فیلم زدایی غربی پردازان نظریه امروزه
 در. بود بناشده هم با متضاد شدت به پدیده دو الگوي پایه بر ها دیدگاه این«. اند گذشته

 و مسلط و غالب ولوژیکایدئ ازنظر و کاپیتالیستی ماهیتی با داشت قرار هالیوود سو یک
 حاال. بردارند میان از را هالیوود کوشیدند می که بودند جهان انقالبیون دیگر سوي در

. کنند نمی توجه او به دوره آن مثل بزند اگر و زند نمی حرف طور این دیگرکسی
 واقعاً دیدگاه این  به– سینما صنعت بیرون یا  درون– مردم گونه نیست که اکثر این

  .)Fusco, 2012: 186(» .باشند معتقد
 سینماي پارادایمِ در که مطلقی است بندي تقسیم در حال فاصله گرفتن از سینما

 طرف از و طرف ازیک هالیوود بین مطلقی بندي تقسیم دیگر شود؛ یعنی مطرح می سوم
 وجود آوانگارد و اصلی غیرجریان یا تجربی سیاسی، مشغولی دل با سینمایی دیگر
این  یا ندارند وجود دیگر یا مطلق، ظاهراً مواضع یا دوگانه هاي بندي تقسیم نای. ندارد

سبب انعطاف  به تغییر این است معتقد  فوسکو.اند داده  دست از را خود موضوعیت که
 امکان این«. است افتاده اتفاق اي رسانه سواد باال رفتن در تولید و توزیع و همچنین

 جریان در را[اصلی غیر جریان هاي فیلم[ خودمان تصاویر که نداشت وجود ما براي
 اشکال همه که نداشتیم هم سینمایی امروز برخالف. دهیم قرار اي رسانه توزیع و پخش
 به توجه با اکنون ولی) Fusco, 2012: 188(» .بدهد نمایش را اي رسانه تولید دیگر

 عرصه به زیادي ايگر تجربه سازان فیلم ویدئو، ساخت سهولت همچنین و توزیع گستره
 به که اند کارشده طوري پرمخاطب، تلویزیونی هاي مجموعه حتی. اند رسیده ظهور

 ساخته را ها آن تجربی سازي فیلم انگار باشند، داشته شباهت روزمره و عادي زندگی
 یا تجربی هاي فرم این همه«. باشند شبیه وِریته سینما مستندهاي به که طوري یا است،
 شده ها آن آلودگی موجب اصلی جریان متقابالً و اند کرده آلوده را اصلی جریان محلی،
 در که هایی سبک از کنند می تالش نیستند اي حرفه که زیادي افراد همچنین. است

                                                   
1. Avant-garde 
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 سازي شبیه نوع این) Ibid: 189(» .کنند استفاده خود کار در بینند می سینما و تلویزیون
 وجود غالبی فرم فوسکو اعتقاد به ابراین،بن نیست؛ گذشته تصویري جهان از بخشی
 به با او. نگریست آن به انتقادي دیدي با و گذاشت آن بیرون قدم بتوان که ندارد

 دریافت و تولید الگوهاي «:کند می تأکید آشکار اقتصادي هاي تفاوت شناختن رسمیت
 یک نقد به موضع آن از و کند پیدا "بیرونی" فضایی فرد باشد الزم که نیستند اي گونه به

 دیدگاه و کرد ابراز توان می مختلف هاي شیوه به را انتقاد من نظر به. بپردازد پارادایم
 شیوه مؤثرترین لزوماً امروز هشتاد، و هفتاد هاي دهه در مستقل سینماي تعقلی شدت به

  )Ibid: 188(» .نیست غالب هاي فرم از فرد گرفتن فاصله براي
 متعددي هاي راه سینما در غالب جریان از انتقاد يبرا فوسکو نظر وجه از پس

 این از یکی. نیست شیوه مؤثرترین لزوماً سینما غالب فرم از گرفتن فاصله و دارد وجود
 گرفت، قرار توجه مورد حاضر، قرن اول دهه اوایل و نود دهه از مقطعی در که ها راه

 تغییر براي را مخاطبان انبوه اام پراکنده حضور وسیله این به تا بود جهانی شبکه کنترل
 سال ستی بدر. کارگیرند به خاص ارتباطی هاي شیوه و ها نظام سلطه کردن مختل یا

 که اي  در جامعهی که به موضوع تالش جمعمیا  بودهیگذشته شاهد رشد مطالعات
 به توان ی مثال مي برا؛پردازند ی است، مشی در آن رو به افزاي اقتصاديِساز یخصوص

و  )Nancy, 2000 (یلوك نانس  ژاني از سو»جمع مفرد بودن«و » با هم بودن«هوم دو مف
 یِ در برابر هژمونی که همگرد اشاره کي ِ هارت و نگر»یاشتراک« و »توده« می مفاهزین

 لزوماً يمفهوم امپراتور )Hardt and Negri, 2000. (اند  سر برآوردهي امپراتورفزاینده
 حی توضگونه نی آن را ايهارت و نِگر. ستی نيارگراستعمیِ می قدعنايمعادل م

اصل . متحده در مرکز آن قرار ندارد  و ایاالتستی نآمریکایی ندهی آيِامپراتور«: دهند یم
 ي و محدودی مرکز واقعای قلمرو چی است که قدرتش هنیا [...] ي امپراتورنیادیبن

ها  انتقال، در شبکه ن و قابل روشیِ کنترليها زمی مکانقی از طريقدرت امپراتور. ندارد
  )Hardt and Negri, 2000: 384(» .شود ی معیتوز
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 یی است که از خود قدرت تمرکززدانی اي هارت و نِگري مسئله برانی ايمعنا
شمار در   انگشتاي  مختص عدهیمعنادار با آن صرفاً کشمکش» تقابلِ« و شود یم

 همگام با گسترش ي، امپراتوردر عوض. ستی مختلف در جهان ن»يِمرکز «يها مکان
 کند، ی بالفعل مزی را نیا کار گروهی ی تالش جمعلی پتانسنه،ی پوشش دادن کل زميبرا

 توانند ی که مدهد ی را در تماس با هم قرار مییها  گروهریشدن ناگز  به جهانیلیچون م
دن با  همچنین هک کر. مقاومت کنندي امپراتوریِ خود در برابر هژمونیِده با سازمان

آخرین فیلم جعفر پناهی، . وجهه نظر سیاسی نیز در این مقطع از زمان مورد توجه بود
 این تصاویر او. اي از هکِ سیستم توزیع غالب است نمونه) 2011 (یک فیلم نیست این
 در. شود داده نمایش 1کن جشنواره در تا کرد خارج ایران از و گرفت موبایل با را فیلم
 در سیاسی هاي جنبش زمینه در ها آن کاربرد و اجتماعی هاي رسانه شنق به باید جا این

 و تصاویر تولید در ها نویس وبالگ همچنین. کرد اشاره دیگر مناطق یا خاورمیانه
 پیش سال ده تا حتی که اند کرده پیدا نقشی مختلف طرق به فرهنگی اطالعات

 سیستم یک محدود امکانات و دسترسی با مردمی که مسئله این اکنون. نبود تصورپذیر
 زمینه در هالیوود در این که تا دارد بیشتري جذابیت کنند، می سرنگون یا مختل را

 تولید تجاري جنبه زیرا گذرد؛ می چه بعدي سه نمایش یا بازي صنعتِ هاي نوآوري
 نیز و برد می ها کننده مصرف از بیشتر سرمایه کسب مسیر سمت به را چیز همه اي، رسانه
 در چه آن«. بکشاند سینما به را مردم تکنولوژیک، ابتکارهاي ترین تازه با کند می تالش

 که هایی فیلم شود؛ می خالصه ویژه هاي جلوه در مانده باقی غرب سینماي از برهه این
 نوآوري نوع این من. کنید تماشا عریض پرده روي یا مخصوص هاي عینک با ناچارید

 تصور درآوردن پول براي دستگاهی از بیش چیزي ای بگیرم جدي توانم نمی حتی را
  )Fusco, 2012: 184(» .کنم

                                                   
1. Cannes Film Festival 
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 جذب با را فیلم اصلی جریان جدید هاي رسانه شود می سبب نکات همین
 سود به چیز همه درگذشته. است گذشته برخالف این. بکشند چالش به مخاطبان
 همین. داشت توزیع و شپخ بر منشانه ارباب کنترل نوعی هالیوود. شد می تمام هالیوود

 بر هالیوود سلطه با رقابت براي راهی و کرد می نابود را مستقل فیلم داشت نکته
 بسیار فیلم بود ممکن فرد. نداشت وجود تجاري هاي آگهی و تبلیغات ها، فیلمخانه

 اکنون اما. داشت شدن دیده براي را ممکن شانس کمترین فیلم این ولی بسازد خوبی
 از که است جنبی توزیع امکان ایجاد اند کرده اینترنت و دیجیتال هاي هرسان که کاري«

 فرد که ها است آن قوت نقطه این و گذرد نمی سیستم کنترل تحت مدارهاي مسیر
 فیلترینگ هاي سیستم تعداد طور همین. برساند انبوه مخاطبی دست به را کارش تواند می
 فراهم کنند برقرار ارتباط ها آن با اند ایلم که مخاطبانی به را افراد دسترسی امکان که
 که کشورهایی در بوك فیس مثالً) Fusco, 2012: 185(» .است افزایش حال در سازد، می

 محدودي دسترسی گذاشت می اختیارشان در دولت چه آن جز حال تابه عادي شهروندان
است؛  داده انشهروند به را اطالعات کسب براي اي تازه امکانات داشتند، اطالعات به

  .است شکسته را رسمی تلویزیون و هالیوود سلطه هم متحده ایاالت حتی در
  
 هاي فرهنگی زدایی پاسداشت تفاوت یغرب. 3-3

خواهد به  زدایی چیست؟ چه هدفی دارد؟ چگونه می باید پرسید که کاربرد غربی
ره سینماي وگو دربا ها باز شدن پاي گفت هدف خود برسد؟ شاید بهترین اثر این بحث

ها در  اما این خطر همیشه وجود داشته که این بحث. هاي دیگر جهان باشد بخش
هاي بسته و مطالعات دانشگاهی محدود بماند و هیچ پیامد و تأثیر محسوسی  بحث

مسئله دیگري که باید به آن اندیشید کاربرد زبان و واژگان و همچنین . نداشته باشد
هاي   گفته راهطور که نیچه د تالش کنیم و همانما بای«. هاي مشخص است برنامه

                                                   
1. Friedrich Nietzsche 
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چه در معرض  براي نیل به این هدف باید به آن. اي براي تفکر و حتی زندگی بیابیم تازه
» .کند اي بدهیم و نشان دهیم چه خطري آن را تهدید می خطر قرار دارد جان تازه

)Stoneman, 2012: 219 (یا مرجع سه ومقای اغلب در مباحث نظري فیلم، چارچوب 
 باید آیا .برند می کار به هاي غیرغربی فرهنگ براي گیرند و می غرب از را دید زاویه

 به ما نگاه نباید باشد؟ داشته وجود مناطق این فرهنگ و غرب فرهنگ بین تفاوتی
ها را  توان چارچوب باشد؟ چرا نمی غرب فرهنگ به ما نگاه عین کشورها آن فرهنگ
واقع  هاي همه کشورهاي جهان را در برگیرد؟ در مه فرهنگتر کرد که ه گسترده

را » سازي جهانی«ها برخی ابهامات موجود در نگاه غربی به  استونمن با طرح این سؤال
  . سازد برجسته می

در برابر » شدن جهانی« با طرح تعبیر شهر  اندیشه ایرانسید محمد بهشتی در کتاب
 شکل وقتی »سازي جهانی«به اعتقاد او . کند  میبه نکات مهمی اشاره» سازي جهانی«این 
 براي معیار عنوان به را خود هاي ارزش و ها مزیت فرهنگی حوزه یک که گیرد می

 این محتاجِ الگویی که. کند می تحمیل دنیا مردم بقیه به جهانی تعامالت در مشارکت
 ستایش قابل آن... و سیاسی، هنري، علمی، فلسفی هاي سنت هرچند است که مدام تذکر

 که الگویی. بدهد میدان نیز ها دیگر سنت به باید و نیست غنی سنت تنها آناما  است،
 کند می تالش سازي جهانی درواقع. ندهد یا بدهد میدان گیرد می تصمیم رأساً

 عالمی در که خود با همسان اي قبیله به دنیا مردم همه کردن تبدیل با را شدن جهانی
 وجور جمع و دست یک ارکستري به نتیجه در. سازد محقق، کنند می زندگی شده خالصه

 در دنیا جمعیت اکثر و است خالی تنوع از اما کند می تولید فاخري آثار البته که ماند می
 چیز ویرانگر و بزرگ هاي جنگ جز نیز آن عایدي زیاد احتمال به. هستند نشین حاشیه آن

 و هویت نتیجه در و فرهنگی تنوع نفی و انکار بر عملش اساس زیرا نیست؛ دیگري
گري  سازي همراه با سلطه در حقیقت جهانی) 1395بهشتی، (. است دیگران موجودیت

با . وگو و تعامل دوطرفه همراه است شدن با گفت شود ولی جهانی طرف محقق می یک
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 شدن جهانی، سازي الگوي غربی براي جهانی اثر بر داشت انتظار توان نمی این حساب
 موجب کند می ادعا چه آن برخالف سازي گفت جهانی بتوان شاید. شود محقق زنی

 تعبیرِ شاید. شود می دنیا کوچک شدن سبب برعکس بلکه. شود نمی ها جهان وسعت
 مجازي شرایطی برساختن با سازي جهانی. باشد مقصود این مبین »جهانی دهکده«

 و شود می عوالم تنوع و نگیفره هاي تفاوت درك و شناخت از جوامع استغناي موجب
 حقیقتاً امروزه. دهد می تقلیل کوچک اي دهکده مقیاس به افراد ذهن در را جهان
 از ناشی تحوالت اثر بر مریکاآ متحده ایاالت مردم توده کرد ادعا توان نمی

 موجب الگو این سلطه حال درعین. اندیشند می جهانی و اند شده جهانی »سازي جهانی«
 رفتن دست از و همسانی به میل و گوناگون ملل فرهنگی هاي ارزش شدن رنگ کم

هاي اندیشیدن،  ؛ بنابراین توجه جدي به شیوههشد جهان اهالی زیستی هاي مزیت
اي خطیر براي  ها وظیفه سازي غیرغربی و پاس داشتن این تفاوت پردازي و فیلم نظریه

  .اعضاي آکادمی در هر گوشه دنیا است
  
  زدایی مبناي غربی رابطه بر مبتنی سیشنا زیبایی. 4-3

 ضدیت و پیوند قطع عنوان روشی نوخاسته، سینما به زدایی ِ غربی ایده فرض پیش
 هاي فرمول با غیرغربی هایی فیلم سبکی تفاوت بر همچنین تأکید. نیست غرب با

 غرب از مستقل کامالً غیرغربی سازان فیلم که نیست معنی آن به غربی کالسیک سینماي
شبه  بسته فضاي نوعی با غیرغربی هاي فیلم در مخاطب. کنند می عمل اندیشند و یم

 قدر آن فکري ازلحاظ غیرغربی سازان فیلم. نیست رو روبه بیرون به منفذ بدون و عبادي
 این اما. بگیرند قرار دارد، جریان بیرون در چه آن از فهمی تأثیر تحت که هستند گشوده

  .بگیرد ها آن از را شان دیگرگونگی که نیست دکنندهتهدی قدر آن بیرونی تفکر
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مبتنی بر  شناسی زیبایی مقام در شود می فقط را سازي غیرغربی جهت در حرکت
. آید می وجود به درگیري نوعی دل از که چیزي یعنی کرد؛ درك کامل طور  بهرابطه
 آوینی که چنان. دباش میان در گزیده پیوندهایی باید باشد معنادار ژست این که آن براي

 براي باید اما ،نیستند ها غربی تجربیات از نیاز بی غیرغربی هاي فرهنگ کند می تأکید نیز
 او توصیه. آمد گرفتار تقلید دام به نباید. شد قائل ها آن با متناسب شأنی تجربیات این

 شدهنا کشف هاي قابلیت بر تکیه با و بومی ادب و فرهنگ با نسبت در سینما بازتعریف
 برابر در انسان اختیار به نهادن ارج با او) 21 : الف1377 آوینی،. (است سینما

 را سینما مختلف، هاي فرهنگ از یک هر در شما «گوید می تکنولوژي هاي پیچیدگی
 دو این. غرب در سینما کلی هویت از فارغ بینید می هویتی داراي فرهنگ، آن با متناسب

 این همه از فراتر که است انسان اختیار این نهایت در چون کرد، جدا هم از باید را
 بافت این در ناچار به انسان هویت. کرد خواهد غلبه اتوماسیون بر و است ها پیچیدگی

  )133 :1373 آوینی،(» .داد خواهد نشان را خود هم ابزارها پیچیده
 فکر،ت مسلط بر غربی اشکال کامل نفی معناي به سینمایی مطالعات کردن غیرغربی

 مطالعات هاي ارزش به احترام ضمن سازي غیرغربی. نیست سینمایی کنش و نقد تولید،
 نیازمند فیلم مطالعات. کند می گوشزد را فراسو سوي به حرکت لزوم کالسیک، سینماییِ
 این در کمال و پایانمندي براي اي وعده هیچ اگر حتی است؛ بعدي سطح به حرکت

 عملکرد از نارضایتی به را توجه مسئله این بیان فسن چون. باشد نداشته وجود سطح
 فعلی سینمایی مطالعات. کند می جلب سینمایی مطالعات حوزه در کنونی دیدگاه فعلی

 هایی آدم درباره کتاب ها ده نگارش. ندا شده  تبدیل انگارانه ساده فرهنگی نقد نوعی به
 چنین در. است وضعیت این از نشانی باشد، شده مطرح اي تازه حرف که بی آن واحد،

 این خود بلکه ندارد اهمیتی نه، یا شد خواهد موفق حرکت این این که شرایطی،
 اي تازه هاي افق و کرد نظر دیگر جاهایی به باید. دارد اهمیت که است آشوبگرانه حرکت

                                                   
1. Relational aesthetics 
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 گرفته شکل غرب، باروي و برج از بیرون آثار از بزرگی میراث حاضر حال در. گشود را
 شده فکر مورد این در این که بدون. باشد شده الزم توجه ها آن به که آن دونب است
 است سال سی حدود شین شیائو هو مثالً دارند؛ معنایی و ماهیت چه ها این که باشد
 غربی پردازان نظریه سال سی این در. است کرده تمرکز سازي فیلم از خاصی نحوه روي
 آن از مشهورتر گدار لوك ژان جمله این. هستند گدار و تروفو سرگرم کماکان فیلم

 پایان کیارستمی با و شود می آغاز گریفیث با سینما «:باشد نشنیده کسی که است
 فیلم مطالعات هاي کتابخانه در گدار و کیارستمی به جدي توجهات حجم اما» .یابد می

 و خأل ماا نیست اهمیت بی گدار و تروفو درباره نظري  کار.نیست مقایسه قابل
 توجیه قابل چگونه فیلم مطالعات حوزه در کیارستمی و شین شیائو هو به توجهی کم

 حتی است؛ مانده باقی ابهام در کارشان پنهانِ و آشکار معانی و ها آن ارزش هنوز. است
 با تناسبی هیچ ها آن تعداد باشد، داشته وجود ها درباره آن هم هایی کتاب معدود اگر

 ایجاد حاکم نظام مراتب سلسله در تغییري که نیستند چنان آن احتماالً و ندارد اهمیتشان
  .کنند

 تفکر، نحوه نفی و طرد مفهوم به فیلم مطالعات از زدایی غربی است معتقد فوسکو
 در غیرغربی کامالً جاي هیچ است معتقد او ،نیست حاکم غربیِ کار شیوه و نقد تولید،
 در که فهمیدن را و گفتن سخن دیدن، اندیشیدن، شیوه توان نمی و است نمانده جهان
 هاي نشانه از دهد، می معنا و شکل فرد هاي تجربه به زندگی، از اي عمده بخش طول
 افراد با... و آموزشی نهادهاي زبان، طریق از همواره غربی تفکر. کرد رها و زدود غربی
 هاي باتجربه بیشتر طشرای این در فرهنگی تفاوت با مرتبط مسائل «پس. شود می عجین

 تشخص و ها ویژگی تا دندار سروکار اطالعات مصرف با ها آن نسبت و اجتماعی
 غرب از گرفتن بافاصله که نیست گونه این حقیقت  در.)Fusco, 2012: 191(» فرهنگی

                                                   
1. Hou Hsiao-Hsien 
2. François Truffaut 
3. Jean-Luc Godard 
4. D. W. Griffith 
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 نسبت فضا گرچه است معتقد استونمن. یافت دست غیرغربی تفکر هاي شیوه به توان می
. شود تر واکنشی باید تفکر هاي شیوه پس است؛ واکنشی فضا این ه،شد بازتر گذشته به
 از را ما کم دست که است، وار دایره) فیدبک (بازخوردي مسیر نوعی بودن واکنشی این«

 هست که اي شیوه به را جهان که اي ناخودآگاهانه هاي فرضیه ورطه به دالنه ساده سقوط
 حساسیت، با باید  بنابراین.)Stoneman, 2012: 221(» دهد می نجات کنند، می حفظ
 بتوانیم تا بیابیم احترام با همراه متقابل، ارتباط براي کارآمدتري و بهتر هاي شیوه

  .بنگریم جهان به ذاتی، هاي پیچیدگی باوجوداین
  
  1چندکانونی فرهنگی تکثر رهیافت. 5-3
 ،)Shohat and Stam, 1994 (»ها رسانه و فرهنگی تکثر: اروپامداري از عبور«

 هاي رسانه سیطره درباره تفکر بر که متنی. است زدایی غربی با مرتبط رهیافت ترین مهم
 و گذاشت بسیار تأثیر جهانی فرهنگی) تصورات (ایماژهاي مجموعه بر غربی

. دارد تعلق استم و شوهت به »چندکانونی فرهنگی تکثر «مفهوم خصوص به
 عنوان به) چندکانونی فرهنگی تکثر(ی فرهنگ تعدد اصالت رهیافت ترتیب، این به

 نژاد و استعمار ها، فرهنگ تعدد با مرتبط مسائل که شود می تعریف رادیکال رویکردي
 قدرت با نسبت در« و متعدد هاي دیدگاه از ،2»ارتباطی شبکه« یک حدود در را

 تصور به طریق، این از و دهد می قرار بررسی و بحث مورد جهانی تراز در ،»اجتماعی
 همدردي ابراز اند شده رانده حاشیه به که کسانی یا ستمدیدگان با مستمر و آشکار

  . شود می
 قدرت میزان هر با جهان، از بخشی یا جداگانه اجتماع هیچ براي« دیدگاه این از

 دیدگاه این سرانجام،» .شد قائل تبعیض معناشناسی ازنظر نباید سیاسی، یا اقتصادي
 ترجیح و کند می رد را) جمعی چه و فردي چه (ها هویت افتهی تقلیل یا ثابت مفهوم

                                                   
1. Polycentric multiculturalism 
2. communication network 
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 توصیف شدن مسیرِ در و) دیالوژیک (چندوجهی چندشکلی، صورت به را ها آن دهد می
 طرف دو فرهنگی، تبادل جنس از کنشی هر مقاومت، و سلطه بین مداوم تقابل در«: کند

 درك شیوه این) Shohat and Stam, 1994: 46-49(» .دهد می تغییر را مبادله
 دو هر در اجتماعات و افراد میان) دیالوژیک (چندوجهی مذاکرات و متعدد هاي دیدگاه
 اصطالحات درباره فیلم مطالعات تازه مبحث بر فراملی/جهانی و ملی/محلی سطحِ

Ezra and Rowden ,( .است داشته بسزایی تأثیر جهانی و فراملی سینماي مفهومی

2009, Durovicova and Newman; 2006, mDennison and Li; 2006( ًاخیرا 
) 2012 (1جهان سینماي پردازي نظریه در را استام و شوهت ایده دودرا و پریام نقیب،

 این که طوري به اند، کرده تعدیل »فیلم مطالعات به چندکانونی رویکرد «صورت به
 نمايسی« صورت به جهان سینماي منفی توصیف از خود تازه شکل در رویکرد

 اي پدیده« صورت به عوض در را آن دهد می ترجیح و پرهیزد می »غیرهالیوودي
. کند توصیف »مختلف هاي دوره و ها مکان در خالقیت اوج هاي نقطه با چندکانونی

 انداخته دور زمانی هاي اهمیت و ها، اولویت واحد، کانون همچون تصوراتی که هنگامی
 داد، قرار دیگران با برابر جایگاه در جهان سینماي شهنق روي را چیز همه توان می شوند،
 دیگر سینماهاي میان در سینمایی به تهدید، جاي به صورت این در که را، هالیوود حتی

  .)Nagib et al, 2012: xxii-xxiii (شود می تبدیل
  
  دیگرگونگی دوگانه حرکت. 6-3
 غیرغربی هاي فیلم اصلی مشخصه چندکانونی، فرهنگی تکثر رهیافت به توجه  با

. رسند می نظر به متفاوت کامالً هم دیداري ازنظر ها آن است، دیگرگونگی حس نوعی
 زنند، می حرف متفاوتی زبان به دارند، متفاوتی قیافه: هستند متفاوت ها آن بازیگران

                                                   
1. Theorizing World Cinema 
2. Diachronicities 
3. double move of alterity 
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 مسئله این از درستی درك« غیرغربی سینماي. نشینند می متفاوت خورند و می متفاوت
 مختلف هاي چهره. داریم احتیاج چیزي چه به] غرب بسته قلمرو[ جا این در ام که دارد

 بهره ها آن از کماکان و گرفتند بهره سینما این از داشتند که تعصبی باوجود غربی
ت توجه ور با تأکید بر ضریلدیریما) Akomfrah, 2012: 267 (».آموزند می و گیرند می

 آورد، ی بودن را به ارمغان میع و بدی که تازگی به خاطر تفاوتیرغربی غهاي یلمبه ف
 هایشان تکنیک در تکنولوژي هاي پیشرفت خاطر به هالیوود سینماي هاي فیلم «:گوید یم

 اما. دارند مشترکی دریافت ها آن از مردم هم دنیا جاي همه در و هستند شبیه یکدیگر به
 تولید را جدید مفاهیم ندبتوا که است سینمایی دارد، را توجه لیاقت که سینمایی آن

 مرزها و ها آستانه گذاشتن پا زیر از اشکالی با ما یقتدر حق) 1395 ایلدیریم،(» .کند
 جدید دید مرکز یک خلق یا مرکززدایی را زدایی غربی کار نیز، استونمن. هستیم رو روبه
. اشدب متفاوت باید آن بیان نحوه و کند می مطرح زدایی غربی چه آن طبعاً. داند می

. گیرد می اعتبار و قدرت که است تجربی سازان فیلم هاي تفاوت طریق از زدایی غربی
)Stoneman, 2012: 217 (سازندگان بادید خود به تجربی سینماي پدیدآورندگان 

 در رایج سازي فیلم شیوه تأثیر خود، کار نحوه در آنان بلکه نگرند، نمی سیاسی هاي فیلم
  .دبرن می سؤال زیر را جهان

 اغلب در ضمنی طور به همواره سازي غیرغربی مفهوم است معتقد آکامفرا
 وجود) اند برخاسته غیرغربی فضاهاي از که هایی آن ویژه به (سینما آوانگارد هاي جریان
 کجا در را خود کس هر این که به بسته که، است آن افتد می که اتفاقی. است داشته

 فرهنگی، کنش به و زند می انتخاب به دست همسئل مختلف هاي سویه میان بیند، می
 آوانگارد غیرغربی موضع در اما. بخشد می اولویت اقتصادي یا سیاسی، شناختی، زیبایی
. نامد می »دیگرگونگی دوگانه حرکت «را آن آکامفرا که دارد وجود چیزي همواره

)Akomfrah, 2012: 266( خود هب شکلی چنین کمابیش موارد اغلب در دوگانه حرکت 
 یا خصمانه پتانسیلی ــ کند می بازشناسی را حضور نوعی پتانسیل موضع این: گیرد می
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 تفوقِ و نامد می اصلی جریان مسلطِ غربی کالمِ یا لوگوس را حضور این و ــ آن جز
 غربی کالم این با تفاوت در را خود و منتسب بدان را فرهنگی یا اقتصادي سیاسی،

 رو روبه تجویزي و تشخیصی حرکت یک با همیشه ترتیب این به. کند می تعریف مسلط
 فعال دوگانه حرکت این باید گیرد شکل  شده غیرغربی گفتمانی که آن براي. بود خواهیم

 ماند، می سرانجام بی یا شود می محقق ها آن خواسته این که از فارغ دیگر، بیان به. باشد
 متفاوت مسلط غربی کالم با که کنند می آغاز نکته این بیان با را خود کار ها آن هرحال به

 ها آن است معتقد آکامفرا. است متفاوت نیز یابند می واقعاً که شکلی با این اما هستند
 را آن و گویند می را این زمان هم یعنی هستند؛ »متفاوت کامالً چیزِ دو این «زمان هم

 مخاطب یعنی ،ندارد آشکاري شکل لزوماً کار بیانی و بالغی وجه البته. دهند می انجام
 گفتار قالب در مانیفستی مدت تمام که متحرك تصاویري از متشکل اي قطعه با ضرورتاً

 هم است، مانیفست نوعی هم ،کار خودِ گاهی. ندارد سروکار کند همراهی را آن متن
 میان مشخص شناختی هستی تفکیک نوعی اوقات غالب اما. است آن شناسی بالغت

 شده ثبت هاي موضع  اعالم و احکام از اي مجموعه از که مانیفستی. دارد وجود دو این
 بر شد خواهد ساخته که چیزي یعنی است؛ ناتمامی شناسی زیبایی پی در و شده ساخته
 دوگانه حرکت وضعیتی چنین در. است آمده مانیفست این در که است باورهایی مبناي
  )Ibid: 268. (است مشخص کامالً

 جهان در امروز که است سینما از مختلفی اشکال عزیمت نقطه انهدوگ حرکت این
 حرکت لزوم و سازي غیرغربی درباره تفکر به را مخاطب غیرغربی هاي فیلم. دارد وجود

 غیرغربی سازان فیلم نیست؛ برش یا قطع از شکلی »فراسو«. دارند وامی 2»فراسو «به
 هاي فیلم از برخی است ممکن مثالً. کنند نمی قطع مطلق و کامل طور به را پیوندشان
 هاي فیلم از بسیاري در اما نباشد، فهم قابل غربی، مخاطب براي سادگی به کیارستمی

 تفکر ویژگی این. دارد همه براي درك قابل و ملموس هایی حرف دیگرش

                                                   
1. Logos 
2. beyond 
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 جهت در حرکتی نامد، می »دوگانه حرکت «آکامفرا که چیزي است سازانه غیرغربی
. کند می تغذیه دوگانه آگاهی نوعی از گفت توان می تقریباً که تفاوتی فضاي برکشیدنِ

 تولیدي هر به تعصب وگرنه. است گرایانه بدوي ژست نوعی فقط صورت این غیر در
 ایرانی یک این که مثالً. نیست زدایی غربی نشانه باشد، گرفته شکل ملی مرز داخل در که
 سینماي و دارد تعلق من به سینما این کند عااد و باشد داشته خاطر تعلق فیلم فارسی به

 ایلدیریم .آید نمی حساب به زدایی غربی است، تأثیر بی من فرهنگ دهی شکل در غرب
 دو خواهند می غیرغربی سینماگران «:کند می توصیف طور این را دوگانه حرکت این

 با دوم مرحله در و است خود هاي ارزش و خود درك مرحله اولین کنند طی را مرحله
 جایگزینی براي فرهنگی کردن ظاهر یا ایجاد پی در خود هاي ارزش بر کردن تکیه

 مانند کشورها از بعضی و هستند اول مرحله در کشورها از بعضی. هستند غرب فرهنگ
  .)1395 ایلدیریم،(» .اند یافته راه دوم مرحله به ایران

  
  تحقیق روش. 4

 متدولوژي ،»دوم بار براي کارگردانی یعنی اژمونت «فیلم هنرهاي در معتقدند بسیاري
 دانستن و درست شناختی روان لحظه سنجیدن است؛ چنین فیلم مطالعات در نیز مونتاژ

 که است آن مونتاژ متد بیندیشند برخی است ممکن. بزنی برش کجا دقیقاً این که
 چهی اما ،کند ردیف هم سر پشت درست ترتیبِ به را منتخب هاي قطعه پژوهشگر

ها  قطعه چینش کشف یا درست پیوندهاي یافتن صرفاً کارش پذیرد نمی پژوهشگري
 کشف او توسط که اند کشیده می انتظار و اند داشته وجود پیش از انگار که چنان است
 توانند می و پذیرند می شکل موجود خام هاي ماده که است مونتاژ فرایند خالل از. شوند

  .کنند منتقل طبمخا به را خود معناي و روایت
  :است زیر هاي ویژگی داراي کیفی، تحقیق روش یک عنوان به مونتاژ بنابراین
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 کـه  خاصـی  زمینه در ها  داده هاي  ویژگی مونتاژ کیفی روش در: ها  داده انتخاب .1
 زمینـه  نیز و گیرند  می قرار بحث کانون در و شوند  می مالحظه است، گرفته جاي آن در
 گیـري   تـصمیم  در خـصوص   بـه  امـر  ایـن . اسـت  کننـده   تعیین يامر ها  داده ثبت شیوه و

  .دهد می نشان را خود شود، انتخاب چیزي چه که باره دراین
 را پژوهشی کار هاي افق کار، شروع هنگام پژوهشگر مونتاژ، در: ساختاربخشی .2

 کند می حرکت گشوده افق یک با همواره اما کند، می تعیین هنري و اجتماعی به صورتی
 او) 8-9 :1377 تاجیک،( .کند می بازسازي داده مقتضیات برحسب را اهداف وستهپی و

 مقتضیات به بنا و رود می ها داده به ساختاربخشی دنبال به ها، داده بعد از انتخاب
 به ساختار دادن از اعم ساختاربخشی. دهد می تغییر بارها و بارها را ساختار این پژوهش

 بتوانید این که براي.  استپژوهش کلیت در قطعه آن جاي کردن پیدا و قطعه یک
. کنید مشخص را آن کارکرد باید بگیرید، نظر در قطعه یک براي مؤثري ساختار
 کار صورت این در کند؟ منتقل ما به را ها داده ظاهر از بیش چیزي است قرار پژوهش

 رویدادها ظاهر پشت که گیرد قرار روایت از وجوهی آن خدمت در که است این مونتاژ
 در شوند، منتقل مخاطب به ها داده صرفاً که است این شما هدف تمام اگر. دارند جریان

 انجام بار یک که بود خواهد مکانیکی کاري شما ساختاربخشی عمل صورت این
 هاي یافته بر بنا تحقیق طی در باید هستید، اي تازه مفهوم دنبال به اگر ولی ،شود می

 ساختار یک به پایان در تا بشکنید را ساختارها بارها و کنید يساختاربند بارها خود،
  .یابید دست درست
 است این کیفی روش یک عنوان به مونتاژ دیگر قوت نقاط از: فعال پژوهشگر .3

 هاي پژوهش همچون و است متفاوت هاي جنبه از موضوع یک بررسی به قادر مونتاژ که
انتخاب در پژوهشگر. دهد نمی دست هب را معدودي و شده تعریف ابزارهاي یکم 

 استفاده ممکن ابزار هر از تواند می سو یک از او. است برخوردار نسبی آزادي از ابزارها
 .است شده  تعیین معنایی شماي و افق رعایت و حفظ به ملزم دیگر سو از و کند
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 بحسا به تحقیق ابزار از جزئی پژوهشگر سبب همین به) 200-202 :1380 خانیکی،(
 خط توجه، کانون برش، نقاط تحقیق، ابزار که دارد را اختیار این که طوري به. آید می

  .کند انتخاب تحقیق روند به توجه با را... و محتوا و فرم سرعت، و ریتم روایی،
  

  کیارستمی؛ آغاز سینمایی دیگر. 5
 عباس .زدایی سینما را یافت هاي موفقی از غربی توان نمونه در سینماي ایران، می

هاي کهن فرهنگ  بر ریشه کیارستمی با سینمایی متفاوت از جریان رایج غربی و با تکیه
او مورد توجه اندیشمندان غربی و غیرغربی . ایرانی، توانست از مرزهاي ملی فراتر برود

شود و با کیارستمی  سینما با گریفیث آغاز می«: گوید  میژان لوك گدار. بسیاري بود
 ستوده اش يدی تقلریغ وهیش او را براي و ژان کلود کاریر) 1395گدار، (» .یابد پایان می

 با مدام او«: گوید  میکیارستمی عباس در کتاب  وفايدیسعمهناز ) 1393کاریر، . (است
 الگوهاي و ها افسانه کشد، می چالش به را هالیوودي/قراردادي سینماي هایش فیلم

 براي جدیدي هاي شیوه حال درعین و کندش می هم در را روایی سینماي و شخصیتی
 کیارستمی را یکی از فرودون میشل ژان). 1395،  زادهيدیع(» .کند می معرفی دیدن

 از یکی کیارستمی«: کند داند و تأکید می غیرهالیوودي می سینماي هاي بهترین نمونه
 ايسو دیگري سازي فیلم مسیرهاي که ادعا است این تأثیرگذار و پرقدرت شاهدان

 جف اندرو) همان(» .دارد وجود نیز محتوا و فرم حوزه در مریکاآ استیالي تحت مسیر
 به«: کند داند و تأکید می می سینما به اش شخصی بسیار رویکرد در را نهفته او بزرگی

 قراردادهاي] دربند[ نه و است ایران ]بدنه[ سینماي هاي سنت دربند نه او رسد می نظر
  )همان(» .دنیا اصلی جریان سینماي تجاري

                                                   
1. Jean-Luc Godard 
2. Jean-Claude Carrière 
3. Jean-Michel Frodon 
4. Geoff Andrew 
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  یارستمیک آثار در دوگانه حرکت. 1-5
که آکامفرا مطرح کرده بود، با   چنان، گام نخست حرکت دوگانه خود رایارستمیک

 يها لمی در فتمی ري قواعد، تندنی از ایکی. کند ی شروع می قواعد غربگذاشتن پا ریز
 دنیشی اندي فضا را برامتی ري با کند،ی غربيها لمی برخالف فیارستمیک.  استیغرب

 پنج فیلم. کشد ی به رخ مقی طرنی و تفاوت خودش را از اگذارد ی مبازمخاطب 
 تصریح فیلم این با او. است مسئله این براي خوبی نمونه کیارستمی عباس اثر) 2003(

 تفکر به را مخاطب و است نبوده گاه هیچ و نیست غربی رایج سینماي از جزئی کند می
 کندي لم،یف نیا در مثالً. دارد وامی »فراسو «به حرکت لزوم و سازي غربیغیر درباره

 آغاز در شاید کندي این «.کند می فرد منحصربه را فیلم دوربین، سکون و ریتم
 و بازاندیشی به را ما که است فیلم مسحورکننده پایانِ در ولی باشد دلسردکننده

ي ریتم این فیلم در برابر ریتم  کند.)Brown, 2014: 137(» .خواند می اندیشیدن
 نابهنجاري نوعی صرفاً مسئله. آید حساب می پرشتاب سینماي رایج، نوعی فضیلت به

 باشد، سینما با برخورد از خاصی شکل آغاز نقطه تواند این فیلم می. نیست ساختاري
 فمختل قواعد انواع تمام برابر در را خود تفاوت قد تمام و پیداکرده را خود جاي که

 دیدنی دیگر امروز] رایج[ سینماي«. گذارد می نمایش به وجود دارد، که سینماهایی
 سریع چیز همه قدر این و ایم داده ازدست را ها شات النگ دیدن شانس دیگر ما. نیست
 چیزي ساعت، دو نیم و ساعت یک ها فیلم. بینیم نمی را چیزي دیگر ما که افتد می اتفاق
 در .)1396کیارستمی، (» .کنیم نمی پیدا دیدن فرصت دیگر ام. هستند گیم، بازي مثل

دهد تا بیشتر ببیند و فرصت بیشتري  حقیقت کیارستمی به مخاطب این فرصت را می
داستانی که «: دهد باره ارائه می او توصیف دقیقی دراین. براي اندیشیدن داشته باشد

براي . هاي پرهیجان را بدانیم دهد که قدر لحظه شود، به ما اجازه می آرامی گفته می به
چیز در هیجان است و  همه. دنهاي آمریکایی تأثیري روي من ندار همین است که فیلم

کیارستمی، (» .دهند که میل به دیدن داشته باشیم خود را به ما نشان می حتی پیش از آن
1395: 156(.  
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  بدیوبه همین دلیل. هاي او است خرجی فیلم تفاوت دیگر کیارستمی در کم
 .)12 :1387 نجفی، (شمارد  برمی نابينمایسمعدود  مصادیق از یکی را او سینماي

خواند و دلیل این ادعاي خود را شرایط  زاده می بدیو سینما را هنري ناخالص و حرام
هاي طبیعی و  شمرد؛ منابع تکنیکی و مصالح ناهمگونی مانند لوکیشن تولید فیلم برمی

پس سینما نیازمند پولی بسیار زیاد ... گران، تجهیزات تدوین ونامه، بازی ساختگی، فیلم
چنین تشریح  ی و رسیدن به هنر ناب را این از ناخالصعبور راه  او.)1395 بدیو،(است 

  مصالح ناخالص را پشت سردی بانمای ناب، سينمای به سیابی  دستيبرا «:کند می
 موارد به دنبال نی اهمه و باالتر از کاربرده  هر چیزي که وجود دارد را بهدی با وگذاشته

هاي موفق در   بدیو کیارستمی را یکی از نمونه)همان(» . بگردديساز  سادهي برایراه
غیراز بدیو دیگران نیز با  به. دانست سازي و رسیدن به نمونه اعالي سینماي ناب می ساده

 کیارستمی مدل مدل سینماي«. اند الفاظ گوناگون سادگی سینماي کیارستمی را ستوده
این فقر در سینماي ... وپوچ فیلم ساختن اي با هیچ خرج و ساده است؛ گونه سینمایی کم

 .)203 :1382ثمینی، (» .تواند در تماشاگر حسی عارفانه بیافریند می... کیارستمی
جاي  جاي سوپراستارها، استفاده از طبیعت، به کیارستمی با استفاده از نابازیگران به

جاي  ویژه، استفاده محدود از موسیقی و حتی استفاده از موسیقی انتخابی بههاي  صحنه
گرچه . توانسته است سینمایی ساده بیافریند... هاي پرطمطراق و پرهزینه و موسیقی

ویلیام . هاي پیچیده را دربردارد اي از واکنش ظاهر ساده است، گستره سینماي او به
فیلمی ازنظر «: گوید  مقایسه کرده است، می2تلقین  را با فیلم غربی پنج که فیلمبراون

شود و  چیز راهبر می بی/هاي ساده اي از واکنش  به دامنهتلقیندیداري پیچیده مانند 
 ,Brown(» .هاي پیچیده اي از واکنش  به گسترهپنجفیلمی ازنظر دیداري ساده مانند 

. ختار ساده اشتباه نگیریدساده بودن را با سا«: گوید طور که خود می  همان.)137 :2014
 .)113 :1395کیارستمی، (» نکته این است که چگونه چیزي پیچیده را ساده جلوه دهیم

                                                   
1.willam Brown 
2. Inception 
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هاي جریان رایج  ها با فیلم ترین تفاوت این فیلم هاي کیارستمی مهم درواقع سادگی فیلم
  .است

 هاي کیارستمی گام دوم حرکت دوگانه خود را با رجوع و الهام گرفتن از ریشه
اشارات مؤکد او به وطن و بازتاب آن در آثارش مؤید . دارد کهن فرهنگ ایرانی برمی

سازي آگاهانه   بومی و ملی فیلموهیشاین واقعیت است که اقدام او براي بنیان نهادن یک 
 شهی رمن هاي فیلم شک بدون«: کند که خود او تأکید می چنان. و از سر تأمل بوده است

او حتی معتقد است راه ) 1395جاهد، (» .دارند یرانیا فرهنگ قلب در عمیقی
براي آفرینش اثري که همگان در سراسر دنیا «. گذرد شدن از محلی بودن می جهانی

 :1395کیارستمی، (» . داشته باشیشهیربتوانند آن را درك کنند، در خاك خودت باید 
ده و به فرم سینما هاي فراوانی را استخراج کر کیارستمی از شعر فارسی، تکنیک .)68

منظور او از سینماي شاعرانه سینمایی است که خصوصیات شعر را . آورده است
ها ابهام  یکی از این تکنیک. هاي شعر در سینماي او مشهود است تکنیک. دربردارد

 رمزگشایی اجازهسینماي شاعرانه مانند پازلی است که هنوز تمام نشده و به شما «. است
 عدم تعین .)47همان، (»  کنار هم بگذاریددیلیما مانده را هرجور که هاي دهد تا تکه می

هاي مختلف بررسی  شود بتوان فیلم را از زاویه هاي شاعرانه سبب می و ابهام در فیلم
او براي این کار از حذف برخی عناصر .  خیال را دادقوه پرورش اجازهکرد و به بیننده 

تر اطالعات را از میان  شان دهد و هر چه خالقانهساز کمتر ن هرچه فیلم«. گیرد بهره می
 براي مثال در ،)55همان، (» افتد شود و ذهن او به کار می بردارد، تماشاگر درگیرتر می

را ) شخصیت اصلی فیلم(مخاطب هرگز دلیل خودکشی بدیعی طعم گیالس فیلم 
از نیز بر ابهام فیلم تکنیک پایان ب. شود فهمد، بلکه با تصور خود همراه داستان او می نمی
 کلوزآپدر . رسد یا خیر فهمد خودکشی بدیعی به سرانجام می مخاطب نمی. افزاید می

شود و  وگوي سبزیان و مخملباف، با قطعی صدا مواجه می مخاطب در سکانس گفت
کند این کار را براي  اما کیارستمی تأکید می.  استآمده شیپکند مشکل فنی  تصور می

  .)56همان، (به نگاه کردن به چیزي خارج از قاب انجام داده است تشویق تماشاگر 
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.  بسیار برده استبهرههاي آیینی همچون تعزیه  همچنین کیارستمی از نمایش
 تعزیه و) مردمی نمایش (روحوضی ،)جمعی گویی قصه (نقالی مدرن ماقبل تأثیر«

هایی  یکی از تکنیک .)Dabashi, 2001: 38 (»کند می تقویت را کیارستمی هنر همچنان
 تعزیه در را گذاري فاصله من«. گذاري است برد، فاصله که کیارستمی از آن بهره می

 شدت به مخاطب اما افتد، می اتفاق سادگی به چیز همه تعزیه در گرچه... کردم کشف
گذاري همچون  هاي تعزیه براي فاصله او تکنیک .)Hamid, 1997: 24 (»شود می درگیر

 نمایش، استفاده از نابازیگران، ارتباط با مخاطب فعال، صحنهن روي حضور کارگردا
فزونی، ) (1384محمدکاشی، (برد  ها بهره می را به سینما آورده و از آن... سازي و بداهه
، دائم به ما زیر درختان زیتون مثالً حضور کارگردان در .)1382ثمینی، ) (1395

 گردانندهاو همچون شمنی که . ایم یلم نشستهکند در سینما به تماشاي یک ف یادآوري می
خواهد ما را از طریقی فراتر از باور داستانیِ کاذب با حقیقت  یک آیین کهن است، می

هایی که او از تعزیه وام گرفته   یکی دیگر از تکنیک.)201 :1382ثمینی، (مرتبط سازد 
 خود را به روزمرهزندگی کند نابازیگر، برشی از  او تالش می. استفاده از نابازیگر است

ها نیستم؛  اي آن آفرینی حرفه کنم به دنبال نقش وقتی با نابازیگر کار می«. نمایش بگذارد
  .)123 :1395کیارستمی، (» به دنبال این هستم که خود واقعی را بروز دهد

  
  رابطه بر یمبتن یشناس ییبایز و یارستمیک .2-5

هاي  اند کارهاي کیارستمی را به جریان ها منتقدان زیادي تالش کرده در این سال
توان تشابه  در آثار عباس کیارستمی می. جمله نئورآلیسم ایتالیا متصل کنند مختلفی از

 بر را نئورآلیسم تأثیر کیارستمی نیز. خاموشی را با سینماي نئورآلیسم ایتالیا مشاهده کرد
کنم به هیچ مکتب  یواقعیت این است که فکر نم« :گوید او می. کند خود نفی نمی

اگر شباهتی میان کارهاي من و ...  تقلید کار من نیست،خاصی تعلق داشته باشم
یانه گرا فرمروسلینی باشد و شاید در کارهاي درآیر، برسون و ازو ربطی به خصوصیات 
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» کنیم تنها این است که ما از یک زاویه به زندگی نگاه می. کارهاي من ندارد
هاي متعلق به سینماي نئورآلیسم ایتالیایی و   با بررسی فیلم.)188 :1395کیارستمی، (

 رویکرد نیز و بدبینی سیاهی، تلخی،هاي کیارستمی،  یابیم فیلم هاي کیارستمی درمی فیلم
زندگی و دیگر هیچ براي مثال در فیلم . را ندارند نئورآلیسم سینماي در موجود انتقاديِ

جعه بزرگی همچون زلزله، با دیدي امیدوارانه نگاه کیارستمی به فا زیر درختان زیتون، و
 نیز با نفی خودکشی، به ستایش زندگی طعم گیالساو در . ستاید کند و زندگی را می می
گذارد و ژست دوگانه کار همین  این بازیابی نوعی تفاوت را به نمایش می. پردازد می

کنند،   ایرانی ارزیابی میشدت را به کیارستمی کارهاي هاي تماشاگران غربی ریشه. است
مخاطب . یابند اما مخاطبان ایرانی وجوهی از نئورآلیسم ایتالیایی را نیز در آن می

زمان ببیند، اما براي این کار باید هم نئورآلیسم ایتالیا را  طور هم تواند هر دو الیه را به می
 شود می خواسته جا است که از مخاطب  این.هاي ایرانی کیارستمی را بشناسند، هم ریشه

هایی از آن را  مخاطبی که نئورآلیسم ایتالیا را بشناسد، حتماً نشانه. بگیرد عهده بر را کار
زمینه فرهنگی کیارستمی آشنا باشد  یابد و مخاطبی که با پیش می هاي کیارستمی در فیلم

 »ساز غربیغیر« رانه جا این در ترتیب این به .هایی از این فرهنگ را خواهد دید هم، نشانه
بنابراین در کارهاي  کند؛ می حرکت تماشاگر همان یا سوژه سوي به بازیگر جانب از

 وجود ندارد و از باشد، دسترس در و شده بیان وضوح به که مانیفست یک کیارستمی
 یا بیند، می که چیزي مجراي از را مانیفست آن بقایاي نوعی به شود می خواسته بیننده

 گردآوري و است، ردیابی گرفته صورت ساز فیلم با ازآن پس که یهای مصاحبه الي البه
  .کند

  
  داستانی و مستند بین محو مرز کیارستمی؛. 3-5

به نظر ، هاي جریان اصلی سرگرمی مخاطب است که هدف اصلی فیلم درحالی
 را خود ویژه سبک او سبب همین به. رسد چالش اصلی کیارستمی با حقیقت است می

او همواره در پی کشف . ناپیدا است داستانی و مستند بین مرز آن در که آورده به وجود



  

  
  

  
 141  ...   اي اندیشیدن  ه زدایی سینما؛ بازاندیشی در شیوه غربی

  آنکرد خود و مخاطب در پی پاسخ به هایی را مطرح و تالش می حقیقت بود، سؤال
گاهی هم دست به . چیز را فداي حقیقت کند او حاضر بود همه. ها باشند سؤال

گذاشت، تمام تالشش  روغ میزد و اگرچه اسم آن را د هاي تکنیکی و فنی می دستکاري
براي . ه مخاطب را به حقیقت راهنما شود کاین بود تا واقعیت را طوري بازنمایی کند

ازنظر . آمد گرایی یک ارزش به شمار می گرایی هدف ارزشمندي نبود اما حقیقت او واقع
رپذیر  اما اگر باو،شود دار نمی  خدشهتوجهشبیند واقعی نباشد   تماشاگر میچه آناو اگر 
 :1395کیارستمی، (سیر در واقعیت بهترین راه رسیدن به حقیقت است . شود  می،نباشد
 تخیل مخاطب را به قوهکند از طریق دستکاري در واقعیت   او گاهی تالش می.)173

رفت  گاه نیز خودش به دنیاي تخیل می. کار بیندازد، تا او بتواند به درك حقیقت بپردازد
و ا .داد شد و به مخاطب نشان می یا متصور میؤافتاد، در ر تفاق نمیچه در واقعیت ا و آن

  .کرد از این طریق مرزهاي بین سینماي مستند و داستانی را محو می
هاي سبکی و  بر تفاوت هاي نخستین کیارستمی با تکیه زمان نشان داده است فیلم

تنها در سینماي   نهمحتوایی با سینماي رایج، پس از گذشت بیش از چهار دهه از تولید،
زدایی  هاي بلندي که در غربی او با گام. اند ایران، که در سینماي جهان هنوز مورد توجه

  .سینما برداشت، فصل سینماي ایران را به کتاب تاریخ سینماي جهان افزود
  

  گیري نتیجه. 6
هاي غیرغربی یا مقابله با  تاکنون رویکردهاي مختلفی براي شناخت و تحلیل فیلم

. شده است  سیطره سینماي غرب و پایین کشیدن آن از مرکزیت سینماي جهان مطرح
اما عوامل مختلفی . ها برپایه نظام دوقطبی غرب و غیرغرب بناشده است اغلب این شیوه

هاي تولید و  قیمت تولید فیلم دیجیتال، شبکه هاي جدید و ارزان مثل تأثیر تکنولوژي
هاي اینترنتی پرسرعت، باال رفتن  ویژه توسعه شبکه  بهها در عصر ارتباطات توزیع فیلم
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عنوان زیربناي این  سبب شده است این نظام دوقطبی به... اي مردم جهان و سواد رسانه
  .رویکردها، جایگاه سابق خود را نداشته باشد

عنوان روشی نوخاسته براي مقاومت در برابر سینماي  زدایی مطالعات فیلم به غربی
گریزد و فضایی را براي وقوع  می) باینري(هاي دوگانه  اد به مدلغرب از اعتق

هاي  پردازي اصیل و برآمده از درون و در عرض انواع گوناگونی از فرهنگ نظریه
تکثر فرهنگی (رهیافت اصالت تعدد فرهنگی . گشاید اي می شناختی ملی و منطقه فیلم

، رویکردي مفید براي مقابله با زدایی مطالعات فیلم عنوان مبناي غربی به) چندکانونی
ها، استعمار و نژاد را در حدود  مرکزیت غرب است که مسائل مرتبط با تعدد فرهنگ

، در تراز »در نسبت با قدرت اجتماعی«هاي متعدد و  ، از دیدگاه»شبکه ارتباطی«یک 
  .دهد جهانی مورد بحث و بررسی قرار می

این . شده است تعدیل» لعات فیلمرویکرد چندکانونی به مطا«هاي اخیر  در سال
پرهیزد و ترجیح  رویکرد در شکل تازه خود از توصیف منفی سینماهاي جهان می

ها و  هاي اوج خالقیت در مکان اي چندکانونی با نقطه پدیده«صورت  ها را به دهد آن می
 با سازان غیرغربی نظیر عباس کیارستمی آثار فیلم. توصیف کند» هاي مختلف دوره
چارچوب  در تنها امروزه نه رایج، سینماي با محتوایی و سبکی هاي تفاوت بر تکیه

 که بلندي هاي گام با ها آن. اند توجه و تحسین مورد جهان، سینماي در که مرزهاي ملی،
 جهان سینماي تاریخ کتاب به اي را تازه هاي فصل اند، برداشته سینما زدایی غربی در

عنوان یکی از مراکز  عنوان مرکز اصلی، بلکه به  نه به اکنون سینماي غرب.اند افزوده
شود و سینماهاي دیگر نیز مراکز دیگري هستند که باید با  سینمایی در نظر گرفته می

توجه به پیشینه فرهنگی، شرایط اجتماعی روز و عوامل دیگري که به پیشینه فرهنگی 
  .ها مربوط است، تحلیلشان کرد آن
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