
 

 

های فقیر در سینما: بازنمایی سینماییِ تجربۀ جنگ در فیلم کوتاه تجربه

 کُردستان
 

 2، مبین رحیمی1پناهکمال خالق

 17/7/96، تاریخ تایید:2/4/96تاریخ دریافت:

 چکیده
زا و متناقض بود. در این میان، تجربۀ ای تاریخی؛ آسیبمثابۀ تجربهدر تمامیت خود بهمدرنیزاسیون 

رو ها، بازنمایی از تجربۀ مدرنیته برای جوامع غیرغربی است و از اینعنوان یکی از این آسیب جنگ به

بۀ پردازد. هدف پژوهش حاضر هم، فهم چگونگی بازنمایی تجرسینما به بازنمایی این تجربه می

واسطۀ منظومۀ مفهومی والتر بنیامین است. به زعم بنیامین اگرچه جنگ در سینمای کُردستان به

ای دیگر را آوری تجربهشود اما سینمای سیاسی، توانایی بازچنگ ها میجنگ باعث فقیرشدن تجربه

رتمان آپا»ای است که فیلم کند. در چنین فضای مفهومی های بدون تجربه فراهم میبرای انسان

های شناسی واقع شدند. تجربهمورد خوانش نشانه« 74»و « چهار ترانه برای کرکوک»، «هامورچه

ها از تجربۀ جنگ به مثابۀ یک تجربۀ فقیر ؛ بازنمایی فیلم«تروماتیک»و « بازگشتبی»، «ایموزه»

ایی تجربۀ جنگ را سو بازنمها از یکگونگی در فیلماست. بر اساس دیالکتیک رمزگانی، غیاب داستان

های کند و از سویی دیگر داللت رمزگان به مثابۀ یک ژانر سینمایی، با بحران بازنمایی مواجه می

-بخشد. نهایتا مفهوم سینمای ستمها میهای سیاسی ضد جنگ را به فیلممستندگونه، میزانسن

ستای بازنمایی کردن برای پروبلماتیزه کردنِ سینما در را دیدگان برآیند معرفتی پژوهش حاضر 

 سنت فراموش شدگان تاریخ است.

 

 شناسی، فقر تجربه، سینمای ضد جنگ.کُردستان، تجربۀ جنگ، نشانهواژگان کلیدی: 

  

                                                           
 Kkhaleghpanah@yahoo. com شناسی دانشگاه کردستان )نویسنده مسئول(. استادیار گروه جامعه1

  Mobinrahimi71@yahoo. comشناسی دانشگاه کردستان  . کارشناسی ارشد جامعه2
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 بیان مسئله

از پس  ها پرسشکه  ردیگ یمگونه شد: پاسخ به هر پرسشی در بطن تاریخی قرار  چگونه اینجهان 

ی امروز در بطن دنیای مدرن قرار ها پرسشسترِ تاریخی شوند. به بیانی دیگر، ب آن بطن طرح می

گردد؛ مواجهه با یک دنیای انضمامی، تحت  منتهی به یک مواجهه می ها پاسخگرفتن دارد و پی

واسطۀ تعریفی خاص،  در این نگاه، بحث برسر تعاریف متعدد نیست، بلکه به«. مدرنیته»عنوان 

جا بیرون کشید. مدرنیته، زمینه است و آنچه که حائز مسئله را باید زیر آوارهای تفاسیر نابه

ای فلسفی و نه منزلۀ اندیشه نه به»رو، مدرنیته باشد. از این اهمیت است، جایگاه مسئله می

ی که پاسخ به ا تجربهشود،  مثابه یک تجربه تاریخی نمایان می عنوان شکلی از جامعه، که به به

(. در واقع چنین خوانشی از مدرنیته، ما را رهنمون 521 :1394)کالینیکوس، « داری استسرمایه

پارچه نیست. این بدین معناست دست و یککند که این تجربه تاریخی، کلیتی یک به این ایده می

 که تجربۀ مدرنیته، تاریخ را برای همۀ جهانیان، همگون به حرکت درنیاورده است. 

در  تهیو متنوع بوده است. مدرن زابیسمتناقض، آ یرغربیغ هایدر جهان تهیگسترش مدرن

و  یخیتار یخودانکار آزاد»، شود که بر جهان سوم تحمیل می اشیاستعمار طیشرا

به ارمغان « ی را برای این جهان غیرغربیانتخاب اخالق نفی و یمدن یخودمختار

 انجه در. نیست پیشرفت اسطورۀ ، مدرنیته،گرید یانی. به ب(Bhabha, 1994: 241)آورد یم

. است استعماری مدرنیته گرفته،خود به مدرنیته که اشکالی تریناساسی از یکی غیرغربی،

 فرهنگی اشکال تا گرفته سیاسی استعماری مدرنیتۀ از است؛ مداوم و متنوع استعماری مدرنیته

 بوروکراسی گسترش استعماری، هایقدرت گسترش هایراه ترینجدی از منتهی یکی. آن

 شولتسه،) نامدمی «بوروکراسی سازینظامی» را آن، 1شولتسه که بود زیچی آن و نظامی

 هدف یک خدمت در استقالل، فرم در استعماری تصرف مدرنیته، از شکل این در(. 60: 13۸9

 ورود اساس، این بر. مزبور های سرزمین درآوردن کنترل به برای یکپارچگی حفظ هم آن و است

 میان تعارض» کهاین برای بود؛ عجین جنگ با ابتدا همان از غربی،غیر هایجهان به مدرنیته

 نشان ها جنگ انگیزهراس تلفات صورت به را خود سوم، جهان در داریسرمایه بزرگ های قدرت

 (. 162: 13۸6 هارمن،) «دهد می

 حالی در این و زندمی رقم را جهان تاریخ جنگ، قالب در که هاست سده آوارگی، و ویرانی

 این جنگ،. شود می فراموش جنگی هایاسطوره سیطرۀ زیر مدام جنگ واقعی تاریخ که است

 مزبور سرزمین مردمان نصیب را آوارگی کشد، می چالش به را ها انسان زندگی ویرانگر، تجربه

 صورت به را انسانی زندگی واقعیت جنگ،. »زندمی رقم را نسل چندین سرنوشت. کند می

                                                           
1 - Reinhard Schulze 
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(. ۸2: 1391 هِجِز،) «نیست ها انسان تجربه از بخشی گویی که آورد یدرم انگیزشگفت کارناوالی

. آورد می هجوم جنگ از پس اصلی عارضۀ که انگار نیست، نبرد میدان هایقهرمانی فقط جنگ،

. زندمی گره هم به را رفتگان و بازماندگان نوعی به دوباره که هستند جنگ پیامدهای رو،این از

 کشاکش در جنگ. ندارند را گزیدن سکنی توانایی چندان ها، سوژه که است جنگ از پس

 چندان اما است، یادآوری و بازیابی قابل ،نوعی به افتد،می تأخیر به مدام فراموشی، و خاطره

. شوند می بلعیدهنوعی  به گذشته و آینده بین شکاف در جنگی بازماندگان. نیست روایت قابل

 که است بودن معلق همین خاطر به گویی است؛ مرگ و زندگی میان تعلیق جنگ، تجربه

 . است بودنشان از «زدگانجنگ روایت تنها سکوت»

 افشا را اومانیسم و مدرنیته روشنگری یپروژه که بود عناصری تریناساسی از یکی جنگ،

 که شدند باعث دیگر، هایاز جنگ بسیاری و ویتنام جنگ دوم، و اوّل جهانی هایجنگ. کرد

 این بر(. 153: 1390 هاموند،) «شوند نمایان مدرنیته واهی ادعاهای و عیوب»یلکنر گفتۀ  به

 هایجنگ سندرم. شد بدل جهان باب در بازاندیشی هایساحت از یکی به جنگ، اساس

 از همه، حاکی ...دوستانه وبشر هایجنگ سرد، جنگ مدرن،های پستجنگ استعماری،

 به جنگ اخیر، هایدهه در رو،این از. دارد مدرنیته زا هاروایت با رابطه در جنگ اهمیت

 از یکی همواره جنگ سینما، اوّلیۀ روزهای همان از»اما  است، شده وارد اجتماعی هاینظریه

 است، اهمیت حائز که آنچه اما(. 224: 1393 لنگفورد،) «است بوده ها فیلم اصلی موضوع

 پیامدهای و عادی هایباشد؛ داستان آدممیدار پس ازجنگ دامنه هایرنج و جنگ پیامدهای

 برای را هاتجربه این دارد سعی و رودمی هاتجربه این سراغ به سینما. آنها برای جنگ

 رواین از. نیست دور شدنشان چندان فقیر که هایی تجربه کند؛ بازتجربه جنگی بازماندگان

 را شدهفراموش هایتجربه ،«بغال گفتمان واسازی» با که است متعهد و سیاسی سینمای این

 (. 2006 سعید،) کند می پذیررؤیت

 بیانی سیاسی، سینمای که بنیادین؛ مفروضۀ این بر مبتنی و فضایی چنین در پژوهش، این

 در سینما واسطۀ به تجربه این فهم در صدد است، ویران های انسان فقیر هایتجربه از جمعی

 و رمزگانی تمهیدات چه رود؟ می جنگ از ها انسان تجربۀ سراغ به چگونه سینما. است کُردستان

جنگ هایانسان است؟ شده گرفته کاربه کُردستان سینمای در جنگ بازنمایی برای بینامتنی

 هایی فرم چه قالب در جنگ یتجربه و برخوردارند؟ ایتجربه چه از جنگ هایزده در داستان

جنگ  محتوای با سینما خواهیم درمی که دهستن هایی پرسش همان این. شود می بازنمایی

 از بعد که است تعهدی» این و وادارد اندیشیدن به را مخاطبش خواهد می فیلم. کنیم بررسی

 کوتاه، فیلم پژوهش، این . در(64: 1392 روسلینی به نقل از ماریو،) «شد مطرح جنگ

 بسیارِ هایفقدان دلیلبه طرفی از هافیلم این. تجربه این چگونگی درک برای ای است واسطه
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 را آن( پیامدهای و جنگ )یعنی موضوع تریندسترس دیگر در طرفی از کردستان و در سینما

 باعث مستندگونه، هایداستان و نابازیگران از استفاده همچنین. دهندمی قرار محوری مضمون

 .شود برجسته بیشتر ایهزینه فقر و تکنیکی فقر یواسطه به عادی هایآدم هایتجربه که شده

 استوار آن بر حاضر پژوهش ایدۀ که فقیر هایتجربه از سینمایی بازنمایی نوع با رابطه در

 از فرمی مثابه به غیرخطی روایت» عنوان ( تحت1999) 1کیا لیندروس مقالۀ به توان می است،

از  برگرفته ،مقاله این. کرد اشاره «مارکر کریس خورشید بدون فیلم به نگاهی با: سیاسی کنش

 نگاه یک بر مبتنی فقرتجربه، و تاریخ فلسفه بابدر  2(1۸92 -1940والتربنیامین ) های ایده

 عنوان به باید سینما در پردازیروایت نویسنده، زعم به. است شده بندی صورت سینما به سیاسی

 مارکر، کریس «بدون خورشید» مستند مقاله، این در. شود تفسیر سیاسی کنش بالقوه عناصر

 است؛ شده واقع تفسیر مورد فلسفه نوعی مثابهبه بلکه تبلیغاتی، سیاسی ـ سینمای عنوانبه نه

این از. است روزمره زندگی در تاریخ و خاطره/ حافظه زمان، رخداد، مشغولدل فیلم این چراکه

. است دهکر عملی و بالفعل را روایت های سیاست مارکر مستند فیلم که است معتقد نویسنده رو

ها  روایت مندیزمان پیرامون مباحثی ها روایت بحران که کند می بیان لیندروس صورت هر در

 بندیتِم را جمعی حافظۀ و امر سیاسی مسئلۀ تنهانه خورشید بدون که است معتقد و گشاید می

 زا آلترناتیوی شکل خلق بر مبتنی که است فراموشی از عناصری مشغول دل کند؛ که فیلم، می

 تاریخ خطیتک روایت در تغییر عامل سینما لیندروس، نگاه در نهایت در. است سیاسی گفتمان

امکان واقعیت، روایی برساخت با غیرخطی سازیمستند سینما، به نگاه این در واقع در. است

 فراهم جهانی سیاسی ـ اندازهایچشم خلق با سیاسی کنش راستای در را سیاسی هایمندی

 و تجربه شدن فقیر این از انضمامی دانش کسب برای هم حاضر، پژوهش در رو این از. کند می

 او فکری وارث همچنین و بنیامین والتر نظریات وامدار سیاسی، سینمای واسطۀ به آن با مواجهه

 هستیم.  3(1942آگامبن ) جورج یعنی تجربه، ویرانی تشریح در

 نظری چارچوب
 خاص سنتی در بندیطبقه قابل چندان تفکراتش در ستیزها آمیختگی خاطربه بنیامین والتر

 دیگر ای عده و «زداییدین» محوریت بر را او های نوشته مفسران، از ای عده. نیست

 موعودباوری با پیوند در بنیامین والتر رمانتیسم اما کنند، می تفسیر «مارکسیسم کردن یزدانی»

 در تربیش آن دیالکتیکی و انضمامی وجه که است انقالبی بینش یک از ای جلوه ،4مسیانیسم

                                                           
1- Kia Lindroos 

2- Walter Benjamin 
3- Giorgio Agamben 

4  -  Messianism 
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 دو ژانوس» را اش اندیشه بنیامین خود. کند می ظهور بنیامین افکار در کمونیسم کشف با پیوند

. مارکسیستی ماتریالیسم و انقالبی دوچهرۀ رمانتیسم دیالکتیکی امتزاج دهد؛ می لقب «صورتی

 بنیامین اندیشه در ماتریالیسم و مسیانیسم یدوگانگ( 1900 -1993) 1لوونتال لئو تعبیر به بنا

 زمان مفهوم در بنیامین نزد دوگانگی این. شود حل خواهد نمی واقع در و نشده حل هرگز»

 است «پایانبی پیشرفت مفهوم و تاریخ همگن پیوستار بطالن هدفش، و یابد می تبلور اکنون

 (. 147: 1390 لوونتال،)

 تجربه فقر: جنگ قصه

 از همواره که بود «تجربه» مفهوم درگیر مدام کرد، آغاز را نوشتن که اوایل همان از بنیامین

 تجربه»: 2گاری اسمیث قول به. برداشت گام آن سویبه تر انضمامی رهیافتی با 1940 تا 1913

 کار نظریه و تاریخ فلسفه مدرنیته، از او تحلیل کانونی نقطۀ است، بنیامین مهم مضمون که

 عنوان تحت کوتاه ایقطعه بار، نخستین بنیامین(. 17۸: 1393 نیومان، از نقل به) «است هنری

 است؛ استعالیی آلیسمایدهنوعی  به آمیخته تجربه از بنیامین تلقی این که نوشت( 1913) تجربه

 ذات به قائم که داند می مفاهیمی را «زیبایی و خوبی حقیقت،» مفاهیم که آنجا در ویژهبه

 یک قالب در ،(61925) نما آب سوی به قطعۀ در نیز «یکطرفه خیابان» درهمچنین . هستند

 ای خلسه» تجربه همچون کند؛ می مطرح کیهانی تجربۀ عنوان تحت را تجربه دوباره تمثیل،

 در و اوّل جهانی جنگ خصوصبه و مدرنیته تجربۀ پیامدهای دیگر سررسیدن با اما. 3«وجدآور

 در قصه واسطۀبه اما انضمامی، ای شیوه به را «تجربه» بنیامین که بود کمونیسم کشف با رابطه

 . نهاد بنیاد نو از سنت با پیوند

 در تجربه چراکه است؛ تجربه درک برای کلیدی مفهوم یک بنیامین نزد همواره سنت، 

تجربۀ  یکی: »است تجربه نوع دو از متشکل سنت، دیگر، کالمی به. است نهفته سنت دل

 و قصه روایت، به جمعی تجربۀ(. 93: 13۸2 اشتاین،) «جربۀ شخصیت دیگری وجمعی 

 زیسته زندگی و خاطره رمان، بهتجربۀ شخصی  دیگر، طرفی از و است خورده گره انباشت

 برای که گردد برمی آلمانی زبان در تجربه کلمه ریشۀ به تجربه دوگانگی این. گردد برمی

 و «است کلی طور به» تجربه بیان که( erfahrung) کلمه. گیرند می نظر در را کلمه دو تجربه،

. است («فردی موارد» در ویژه)به کردن تجربه مبیّن بیشتر که( erlebnis) کلمه دیگری

 سنتِ تجربه، مفهوم در دوگانگی این، 4تأثیر دیلتای تحت که کند می مشخص پالمر ریچارد

                                                           
1- Leo Löwenthal 
2- Gary Smith 

 کند.  های اپیکی که گئورگ لوکاچ در نظریه رمان مطرح میهمان تجربه -3
4- Wilhelm Dilthey 
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 این از کدامهیچ که بود آگاه باید میان، این در(. 119: 1395 پالمر،) شد آلمانی نویسندگان

 در و یکدیگر با پیوند در ها تجربه این از هرکدام چراکه فروکاست؛ یکدیگر به نباید را ها تجربه

تجربۀ جمعی  موادنوعی  به زیسته، تجربۀ. کنند می بازسازی را همدیگر دیالکتیکی، رابطۀ یک

 از هرکدام جدایی. کند می تعیین را تهزیس تجربۀ جایگاه هم جمعی تجربۀ و کند می فراهم را

 . شود می دیگری نابودی به منجر ها تجربه این

گونه به کند، می بندی صورت تررا انضمامی تجربه( 1933) فقر و تجربه مقاله در بنیامین

 فهمیدند که ها می سال از بعد که فرزندانی کند، می آغار کودکی دوران هایتجربه از که ای

 هم و ترس عنوان به هم ای تجربه» اند،جا گذاشتهبه برایشان ارزشمند ای ربهتج پدرانشان

( 1936) «گوقصه» مقاله در چانچه اما. (Benjamin, 1999: 731) «اندرز و پند عنوان به

 چراکه است؛ گویی قصه هنر بنیامین برای ای تجربه چنین مبادله واسطه حلقۀ خوانیم، می

 آن از گویان قصه همه که است آبشخوری شود، می منتقل ندها به دهان که ای تجربه»

 ایگونه به باید که است بنیامین تفکر از لحظه این در(. 2: 1390 بنیامین،) «اند نوشیده

 ایدۀ از روشن خیلی بنیامین 1930 دهه در سرانجام شد؟ فقیر تجربه چرا بپرسیم بنیادین

. دهدمی پیوند همبه را جنگ و تجربه قصه، طۀواس به که آنجا در گوید می سخن «فقرِ تجربه»

 با دیگر اکنون بود، پذیر مبادله قصه قالب در ها داستان طریق از تجربه و سنت بنیاد کل اگر

 ای واسطه مثابهبه قصه. شد فقیر تجربه، نتیجه در و نهاده زوال به رو قصه جنگ، شدنجهانی

. کند می فقیرتر دوچندان را تجربه جنگ، جانب از اش واسطگی حذف با بنیاد،تجربه

 ای تجربه از بلکه نبودند، تجربه از سرشار تنهانه » بودند برگشته جنگ از که هایی انسان

 رخدادهای با «تجربه فقر» شروع رو این از(. 731: 1999 بنیامین،) «بودند فقیر پرحرف

است؛  مصادف ت،پیوس وقوع جهان به تاریخ در 1914 -191۸ هایسال در که دهشتناکی

 اینکه برای کرد، منتقل سنت طریق از را آن  بتوان که نبود ای تجربه جنگ، تجربۀ»چراکه 

 . (Caygill, 1988: 30) «برد بین از را حکمت همۀ

 دریافت در ها انسان مشکل بنیامین محور،سنت تجربه نابودی از فراتر هم دیگر طرفی از

 با اوّلی» زمان که گرداند،می بر( erfahrung) و( erlebnis) بین زمان شکاف به را نوین تجربۀ

 ارتباط سنت درون در متوالی پیوستگی با دومی و است مرتبط پراکنده، و یکتا لحظۀِ  زمان

 از تبادل به چون مدرن، دنیای درتجربۀ زیسته  دیگر، کالمی به(. 232: 1377 بنیامین،) «دارد

 از را خود معنای ماند، می خود انزوای لحظۀ در انچنهم و دهد نمی تنتجربۀ جمعی  طریق

 اینکه برای میرند؛ می جاهمان و شوند می متولد جایی در زیسته های تجربه. دهد می دست
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 بنیامین نزد ازخودبیگانگی، 1تعبیر آندره بنیامین به بنا. ندارند راتجربۀ جمعی  به تبدیل قابلیت

 لحظه این در و شود ایجاد شکاف ،تجربۀ زیسته وتجربۀ جمعی  میان که دهد می رخ زمانی

 (. 234: 1377 بنیامین،) «شود می سنت تداوم از بیگانگی جایگاه مدرنیته» که است

. پردازد می تجربه نابودی یابی ریشه به تجربه، ویرانی دربارۀ جستاری در هم 2آگامبن جورج

 را نخست جهانی جنگ فاجعه ،(1933) تجربه و فقر در بنیامین که زمان آن از اگامبن نگاه در

 اینکه برای است؛ ویرانی و نابودی به رو تجربه همواره اکنون به تا دانست، می تجربه فقر عامل

 کف از نیز را اش تجربه شده، محروم اش نامه زندگی نوشتن امکان از که طورهمان مدرن، انسان

 مدرن انسان و گیرند می شکل فرد از ونبیر ها مدرن، تجربه دنیای در اگامبن نگاه در. است داده

 برای اینجا در آگامبن. کند نگاه موزه در را ها تجربه بازدیدکننده، یک بسان تواند می فقط

 اشاره دارد، حضور برابرش در که آنچه تجربۀ از انسان امتناع به ویرانی، این شدن تر مشخص

ترجمه همین و «ناپذیرند  ترجمه جربهت به رویدادها» دیگر که است ای لحظه همان این. کند می

 که واقعیتی. است گذشته به نسبت معاصر زندگی معناییبی عامل تجربه، به رویدادها ناپذیری

 ندارد، خارجی وجود دیگر تجربه، قدیمی سوژۀ» که است این کند می آگاه آن از را ما آگامبن

 هرگز آنکه بی بگذراند، سر از را ها تجربه است قادر تنها دیگر سوژه این شد، دوپاره سوژه این

 که جایی در بنیامین از پیروی به هم اماآگامبن(. 71: 1391 آگامبن،) «باشد داشته را آنها

 . دهد می نوید «را تجربه بذر آیندۀ روییدن» است ویرانی حال در تجربه

 تجربه، فقرِ ایده در خود باوری کمونیسم و انقالبی رمانتیسم گرایشات بنیامین برحسب 

 تجربه و فقر در. نیست وسطایی قرون تجربه سوژۀ آوردن دست به برای بازگشت خواهان

 دوباره بازیابی برای را هایی امکان زمانهم دهد، می تجربه فقر از خبر بنیامین که زمانی( 1933)

قر ف اگرچه رسد؛ می بربرسیم از مثبتی مفهوم به 1933 سال در بنیامین. گذارد می جابه آن

 آنها کنند، شروع بطالن یک از کند می وادار را آنها» اما کشاند، می بربریسم به را ها انسان تجربه

 وادار را آنها. نکنند نگاه خیره خود اطراف به و بیازمایند جدید شروع یک از که کند می وادار را

. (Benjamin, 1999: 732) «بزنند کردن خلق به دست کنند می طی که مسیری در که کند می

 تکنولوژی به را امکان این 1920 دهۀ در باوریپیشرفت با ضدیت وجود با بنیامین اگرچه

 تکنولوژی به آوردن روی با دوباره 1930 دهه در اما باشد، کیهانی تجربۀ جایگزین که دهد می

 هایقدرت دارای سینما» است معتقد که آنجا در کند؛ می طرح را نوینی امکان دیگر، قالبی در

 .(Lindroos, 1999) «است جمعی ایتجربه آوریچنگ به در سیاسی

                                                           
1- Andrea Benjamin 
2 - Giorgio Agamben 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgtpjr1cbSAhVFOhQKHR38CNMQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpublic%2FAndrea-Benjamin&usg=AFQjCNGTE39sNVnuwCoVW0p6vksO_nDbZQ
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 فقیر هایبازتجربه: سیاسی سینمای

 که گونه آن. رسد می اوج به 1930 اوّل نیمه در تکنولوژی به بنیامین دیالکتیکی بینش

 در پیشرفت وجه هرگونه با بنیامین مخالفت اوّل، نگاه در چه اگر کند، می بیان 1کالینیکوس

 مشکل اما سینماست، انقالبی های ظرفیت از برآوردش با تضاد در ظاهر به داریسرمایه نظام

 مندنظام طور به که بورژوایی جامعۀ رفتار این از اغلب او. »است دیگر جایی در بنیامین برای

: 1392 کالینیکوس،) «بود نگران برد، می بین از را نخستین کمونیسم کهن، گذشتۀ از ما خاطرۀ

 باوریپیشرفت این درک برای تاریخی لحاظ از برشت با دوستی صرف هم دیگر طرفی از(. 412

 که است معتقد 2لووی میشل. نیست کافی هنر، مکانیکی بازتولید ظهور زمینۀ در بنیامین

 اتحاد شد باعث که است آلمان در هیتلر ظهور با مقارن بنیامین آثار در باوری پیشرفت شروعِ»

 فاشیسم پیشرفت برابر در حصار آخرین عنوان به گرا،چپ روشنفکرانِ از بسیاری نزد شوروی

 برای شوروی سینمای که است تاریخی دقیقۀ این در(. 236: 1376 لووی،) «گردد مطرح

 . است فاشیسم از دیگر ایگونه ظهور برابر در مقاومت بنیامین،

 هنری اثر» 1935 در سرانجام ماا بود، شوروی سینمای پیگیر 1926 -7 هایسال بنیامین 

رهایی دیالکتیکیِ امکان بندی صورتنوعی  به که نوشت را «آن تکنیکی بازتولیدپذیری عصر در

 ای هاله سنت، قالب در هنری اثر بنیامین، نگاه در. است فرهنگی زمینۀ در تکنولوژی بودنبخش

 در کمتر و یابد دست آن به ستتوان می کسی کمتر و داشت خود گرد بر را «فاصله و یکتایی» از

 را همتایی بی این جای ها نسخه تکثیر راه از» تکنیکی بازتولید اما گرفت، می قرار عموم معرض

 را امکان این تماشاگر به و دارد برمی میان از را کنندهبیگانه هالۀ این ترتیب این به و گیرد می

 زبان به(. 9۸: 1393 ایگلتون،) «کند اشاتم خود دلخواه مکان و زمان در را اثر این که دهد می

 هنری اثر 3«هاله»میرد،  می هنری اثر تکنیکیِ بازتولیدپذیری عصر در آنچه بنیامین والتر خود

 اجتماعی کارکرد کل رفت، میان از هنری اثر مورد در اصالت معیار که دم آن در ولی. »است

 نشست؛ دیگر پراکسیسی بر اش اریاستو آیین، بر اش استواری جایبه. شد متحول نیز هنر

 (. 2۸: 1395 بنیامین،) «سیاست

تجربۀ  از ای دوباره امکان جهت در تکنولوژیکی نوظهور هنرهای حیثیت از بنیامین دفاع

 دوگانه ایدۀ یک بنیامین والتر تجربه فقرِ ایدۀ لیندروس کیا تعبیر به بنا. است سیاسی وجمعی 

 سنت در پردازیروایت که کند می اعالم نوستالوژیک گرشن یک با طرف یک از بنیامین. است

 سوی در و است فقیرشدن حال در تجربه، بنابراین است، نابودی حال در جنگ علت به شفاهی

                                                           
1 - Alex Callinicos 
2 - Michael Löwy 

3 - aura 
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 سیاسی تجربۀ تاریخیِ و مندزمان شکل از جدیدی اندازچشم خلق برای امکانی دنبال به» دیگر

 ظهور جنگ، توسط تاریخی و انضمامی تجربۀ راگ (.Lindroos, 1999)«است شناختی زیبایی و

 در اینکهم شود، می فروکاسته ایافتادهتک ۀتجربۀ زیست به مدرنیته پیامدهای دیگر و رمان

 ای تجربه در دیدگان ستم که است سینما ظهور و تکنیکی بازتولیدپذیری با تکنولوژی عرصۀ

 باشد، رهایی برای امیدی هیچ آنکه بی. »زنند می سیاسی ای تجربه به دست جمعی و ای توده

 ما که طوری منفجرکرد، ای ثانیه دهمیک های دینامیت با را گونزندان جهان این و آمد فیلم

 «زنیم می ای ماجراجویانه سفرهای به دست آن پالی و پخش های ویرانه میان رها و آزاد اکنون

 (. 46: 1395 بنیامین،)

. بود ستم تحت و دیدهستم های توده برای نوین ای تجربه خلق بنیامین برای سینما 

 ناتوان دیگر، سوی در و اند داده دست از را خود سنتیتجربۀ جمعی  طرف، یک از که هایی توده

 برای ای واسطه بنیامین برای سینما اکنون. بودند مدرنیته بطن در دیگر ایتجربه دریافت از

 «کند می نفوذ تجربه سطوح همۀ به فیلم امینبنی نظر به. »است دیگریتجربۀ جمعی  برپاکردن

 های جنبش با تنگاتنگی پیوندِ در را امر این بنیامین(. 145: 13۸9 پناه،آزاد ارمکی و خالق)

 سینما و فیلم ای، توده جمعیِ های تجربه» این کارگزار که بود معتقد و دیدمی مدرن ای توده

 در را آن و دارد نظر مدّ را شوروی سینمای بیشتر بنیامین(. 24: 1395 بنیامین،) «هستند

به. دارد هاتوده کردنمتوهم در سعی که گذارد می غربی صنعتی مدارسرمایه سینمای مقابل

 دارای را دهد سینما می ترجیح بنیامین شوروی، سینمای مداوم هایپیگیری همین خاطر

 برای بستری چنین بنیامین نگاه در. بداندتجربۀ جمعی  آوریچنگ به در سیاسی هایقدرت

 1زیگاورتوف چونهم کسی های فیلم در و شوروی جماهیر اتحاد» در سینما شدنانقالبی

 . شد یممهیا (« 1۸4۸ ـ194۸) 2ی مونتاژ سرگئی آیزنشتاینها کیتکن( و 1۸96_1954)

 هنرها، دیگر نسبت به فیلم برتری های ویژگی از یکی آیزنشتاین همچون بنیامین برای

 یک مثابهبه مونتاژ، واسطۀ به و ها توده میان در حضورش با فیلم اکنون. است مونتاژ لۀمقو

 جابه ای دهندهتکان تأثیرات مونتاژ بنیامین، نظر در. »آورد درمی تکان به را ها توده آگاهی شوک،

(. ۸7: 1393 استم،) «است بورژوایی هنر مصرف از فکورانه شرایط گسست نقطۀ که گذارد می

 بنیامین نزد در. نیست زدهتکنیک نگاهی سینما، به بنیامین نگاه که شود می مشخص اینجا رد

 منظر از ها توده. شود می منتهی دیدهستم های توده با سوییهم و صداییهم به چیز همه

 هاتوده بنیامین برای. باشند تاریخی آگاهی نوع هر از تهی که نبودند مردم از ای عامه بنیامین،

                                                           
1. Dziga Vertov 

 گذار سینمای مستند جهانبنیان
2. Sergei Eisenstein 
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به طوفانی دیدگان،ستم سنت برحسب داشت امکان لحظه هر که بودند انقالبی های سوژه انهم

 برای نکرد؛ هم دریغ سینمایی های تکنیک از حتی طوفانی چنین پاکردنبه در بنیامین. کنند پا

 سیاسی سینمایِ یک بنیامین مدّ نظر شناسیزیبایی. کردمی کفایت ای جرقه او گمان به اینکه

 انقالبی اندازیچشم نیز باید آنها به دهد، می تغییر را ها زمان ذهنیت تودهکه هم سینمایی بود،

 و کمونیسم است؛ فاشیسم دغدغۀ «سیاست کردنِ شناختی زیبایی» بنیامین نگاه در. کند القا

 .با آن مقابله کند «هنر کردن سیاسی» با باید

 دیدگانستم و سینما: چهارم جهان

 وقوع به داشت، سیاسی سینمای از بنیامین که انتظاری آن استالین هیتلر ـ ائتالف خاطربه

 هم از شوروی سینمای های بنیان همۀ «استالین سیاسی هالۀ ظهور با» چراکه نپیوست؛

 فاشیسم، نبود، حیات قید در دیگر بنیامین که زمانی اما(. 1۸1: 13۸5 کالکر،) فروپاشید

 اهمیت رو،این از. درآورد نمایش به شناختیزیبایی یقالب در را جنگ داشت سعی همواره

 دوم جنگ در» اینکه برای پیوست، وقوعبه درستی به بنیامین نگاه در شناسیزیبایی انضمامی

 وسیلهبه تا کردند مبارزه برداریفیلم های دوربین کمک با مؤثرتری نحو به ها آلمانی جهانی،

 هایتجربه چراکه نبود، سینمایی تصاویر مونتاژ پایان ینا اما(. 92: 1335 الفت،) «تفنگ و توپ

 . طلبیدندمی را نوین سینمایی فرم جنگ، از پس فقیر

 تنها. »بود گرفتنشکل حال در ایتالیا نئورئالیسم جنبش که بود نشده تمام جنگ هنوز

 روبرت یها فیلم در و ایتالیا در جنگ، از پس هایسال در سینما هنر خالق و نیرومند جنبشِ

 جنبش این بنیادین موضوع آن، پیامدهای و جنگ(. 230: 1362 الوسن،) «آمد پدید روسلینی

 تکنولوژیکی فقر در این که نبود محورتکنیک چندان مونتاژ، جنبش برخالف نئورئالیسم،. بودند

 نینهمچ و ایتالیا سینماکاران از ای عده مهاجرت با 1950 دهۀ در اما. داشت ریشه جنگ از بعد

 التین امریکای سینمای در انقالب بسترهای التین، امریکای و ایتالیا اجتماعی موقعیت شباهت

 . گرفتند شکل

سوی سینمای  به»مقاله  2و اکتاویوگتینو 1آرژانتین فرناندو سوالنس در 1969 سال در 

مای صورت مانیفستی برای سینما در جهان سوم درآمد. در واقع سین را نوشتند که به« سوم

 این در. اروپا شناختیزیبایی سینمای و هالیوود نمایشی سینمای برابر در آلترناتیوی بود 3سوم

 بیانیه این از ای قطعه در. است خورده گره سیاسی و تاریخی آگاهی به بیشتر سینما مانیفست،

 سوم، سینمای انسان. است مسلح تیربار یک مثابهبه انقالبی کارگردان یک دوربین: »است آمده

                                                           
1 - Fernando Solanas 
2 - Octavio Getino 

3 - ThirdCinema 
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 آزادی برای که انسانی. دارد قرار تاریخی تضادهای در که انسانی. است مبارز انسان یک

 شوروی سینمای یادآور همه اینها(. 9: 135۸ گتینو به نقل از سلمان، و سوالنس) «جنگد می

 کلیت مقامِ در نگریستن برای سینما خواهان شوروی، مونتاژ جنبش همچون نیز اینها. بودند

نظریه وهم بودند سازفیلم هم مونتاژ، پردازان نظریه همچون نیز اینها. بودند اجتماعی ـسیاسی 

 شناسیزیبایی به را انقالبی بنیادین رسالت یک کردند، می مطرح که را هاییپرسش و پرداز

 امتزاج همان این. شناختیزیبایی هاییپاسخ و هایی سیاسیپرسش کردند؛ می متحمل

 . پیوست وقوع به دوباره بنیامین مرگ از بعد دهه سه که بود سیاست و شناسی زیبایی

 سینمای بر حاکم منطق انقالبی؛ امیدهای کردن فروکش علت به که نکشید طول چندان 

 ای، اساسنامه عنوان به که درآمد ایشدهتعیین پیش از چارچوب یک حالت به بیشتر سوم، جهان

 در چه سوم، جهان مفهومِ این، بر عالوه. »کرد دودمح را سوم جهان کشورهای سینمای حتی

 نیز جهان دیگر کشورهای همۀ در که را چهارم جهان حضور سیاست، در چه و شناسیزیبایی

 دیدگانیستم همان 1چهارم جهان ساکنان(. 336 :1393 استم،) «گیرد می نادیده دارد، حیات

 است جهانی همان چهارم، جهان. ندارند جهانیان برای خود کردن بیان برای تریبونی که هستند

 گرفته آنها از عینیتشان ها، دولت جانب از اما دارند، را تاریخی همبستگیِ ذهنی عنصر که

 را سیاسی شناسیزیبایی های مانده ته که هستند دولت بدون هایتجربه همین گویی. شود می

 و سوم جهان مستندهای ،سیاسی های فیلم امروزه هم، همین برای. کشند می یدک خود با

 مندیامکان امروزه. برند می کاربه دیگر ای گونه به سیاسی مسائل با را خود امتزاج چهارم،

 تاریخیِ های روایت تکنیک، و مونتاژ دیگر. است نهفته آنها تکنیک در فیلم، سیاسی های داللت

 دیده،ستم های انسان با درگیر دنیا از گوشه این در سیاسی هایفیلم. کنند نمی عرضه خطیتک

 از تصویری به باید دیگر بیانیبه(. Lindroos, 1999) هستند شده طرد و شدهفراموش ای، حاشیه

 کرد؛ خلق را «واقعی اضطراری وضعیت» یک دیدگانستم سنت بر مبتنی که یافت دست تاریخ

در  را گذشته که خیتاری است، تاریخ از تصویر این بازیابی برای بستری سینما دیگر سویی از

 و منفجر را «تاریخ پیوستار»است  قرار که ایتجربه دهد،می قرار «یکتا ایتجربه» اختیار

 . سازد منفصل

 در. گیریم می کار به را شناسی نشانه روش ها، فیلم تحلیل برای ما مفهومی چارچوب این در 

 هر در کلی طور است که به توضیح به الزم شناسی نشانه و مفهومی فضای این نسبت با رابطه

                                                           
1 - Jean Labbens 

شناسی فقر )جهان سوم و جهان چهارم( معتقد است که فقر تنها مختصِ جهان سوم ژان البَن در کتاب جامعه
یی که ها انسانه جهان وجود دارد، هم در جهان اوّل و هم در جهان سوم. در نگاه وی نیست؛ بلکه فقر هم در هم

بدون پایگاه و منزلت، بدون طبقه و بدون قدرت هستند متعلق به همین جهان چهارم هستند. به تعبیر دیگر 
 . (1359جهان چهارم متعلق به کسانی است که جهانی ندارند )البَن، 
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 و هافاکت واسازی برای روش: است شناسیروش و نظری ایدۀ از تصادم برآمده تحلیل پژوهشی؛

 در که رسدمی نظر به اوّل، نگاه در. هافاکت این بازسازی دوباره چگونگی برای نظری مفاهیم

 آگامبن و بنیامین هایهاید و شناختینشانه ساختارگرایی مابین آنچنان نسبتی حاضر، پژوهش

 شناسی،نشانه خود درونی منطق بر مبتنی کرد خاطرنشان باید اما ندارد؛ وجود تجربه باب در

 یک واسطۀ به نشانه هر دیگر، بیانی به نپاشد، فرو هم از که است ارجاع خود زمان آن تا نشانه

 کشف را ها رمزگان باید لت،دال این فهم برای شناسینشانه و سازدمی بر را خود داللت رمزگان،

 آنجا تا فیلم یعنی دارد؛ حضور اجتماعی، جهان در رمزگان خود که کرد فراموش نباید اما کند،

نشانه که هنگامی اما. سازد پنهان را هایش نشانه داللت ها؛رمزگان واسطۀ به که است ارجاع خود

 و است اجتماعی جهان با آشتی از ناگریز فیلم دادند، دست از را بودنش ارجاع خود[ فیلم] ها

 حاضر پژوهش. پردازد می فیلم در اجتماعی جهان بازسازی به نظری ایدۀ که است لحظه این در

 آن از فراتر اما کند، کشف را ها رمزگان که است بوده مقید شناسینشانه به آنجا تا هم

 [فقیر هایتجربه] هافیلم نیدرو جهان به[ فقرِ تجربه]نظری  ایدۀ اساس رمزگانی؛ بر های داللت

 تباینی هیچ شناختی،معرفت لحاظ به بنابراین. یازدمی دست[ بیرونی جهان] جنگ با رابطه در

 واسطۀ به که لحظه آن در: ندارد وجود حاضر پژوهش شناختیروش و نظری مفروضات مابین

 فقر ۀ ایدۀ نظریواسط به همزمان شوند؛ می برمال[ جنگ] فیلمیک هایرمزگان شناسینشانه

 . شوند می بازنمایی فقیر هایتجربه تجربه،

 شناسیروش

 شناسی،نشانه از گفتنسخن و فرهنگ و زبان حیطۀ در بازنمایی و گراییبرساخت بحث کل

 نظر در. گذاشت جا به برایمان( 1۸57_1913) 1که فردیناند دو سوسور است میراثی مدیونِ

 کلی طور به و اشیاء ها، نشانه طریق از که است زبان این. است نزبا به وابسته معنا خلق سوسور،

 متشکل سکه، یک روی دو همچون «نشانه» سوسور، نگاه در. کند می معنادار برایمان را جهان

 بر داللت جهت( صدایی تصویر یا صدا) دالی هر که ،«مدلول» و «دال: »است بخش دو از

 شناختیزبان این مفروضات مباحث، این از فراتر اما. شود می ساخته( مفهوم یا ایده) مدلولی

 «است اختیاری مدلول و دال رابطه» و «دارد وجود تفاوت فقط زبان در» سوسوری که

 هستند، خودارجاع تنهانه هانشانه که کند می رهنمون ایده این به را ما ،(29: 13۸۸ دوسوسور،)

 از. کند می کسب را نسبی معنای یک که ستهانشانه دیگر با تفاوتش طریق از نشانه هر بلکه

 معنا حامل فرهنگی کردارهای همۀ که گویدمی ما به فرهنگ و زبان ساختاری تشابه رواین

زبان مفاهیم از استفاده با توانمی» پس شود؛ می تولید هانشانه طریق از هم معنا و هستند

                                                           
1 Ferdinand de Saussure 



  201 یی سینمایی تجربۀ جنگ در فیلم کوتاه کردستانهای فقیر در سینما: بازنما تجربه

 

 چرخش با(. 70: 1393 هال،) «کرد تحلیل و بررسی را فرهنگی اَعمال همۀ سوسوری، شناسی

 معناهایی حامل فرهنگی متن یک مثابه به هم فیلم شناسی،نشانه ظهور همچنین و فرهنگی

 در باید هامعنا این کردن برمال برای که اندنهفته هانشانه الی البه در هامعنا این که شد دانسته

 :زد هم بر را هانشانه سطح چندین

 بر بحث ینشین هم سطح در (:عمودی) جانشینی( / افقی) نشینی نشانه؛ هم ساختار

 هایشیوه واقع در ی،نشین هم روابط از مقصود. »است مختلف هاینشانه ترکیب چگونگی سر

 را متن هایسازه سرانجام که دهد  می پیوند هم به را متن یک درون عناصر که است متفاوتی

. است اثر محتوای بر مبتنی جانشینی محور در اما(. 51: 1390 سجودی،) «دهدمی تشکیل

 تحلیل. هستیم ها غیاب و حضورها دنبال به ما اینجا در. هاست انتخاب و هاگزینش سر بر بحث

 در که است غایبی هادال با متن در حاضر هایدال از مقایسۀ هرکدام شامل» جانشینی

 (.154: 1394 چندلر،) «داشت وجود حاضر دال جایبه آنها انتخاب امکان مشابه موقعیتی

 هم از جدا چندان و یابندمی نمود هانشانه در مدام صریح، و ضمنی هایداللت :داللت

 ما برای مستقیم فیلمی نشانگانِ. مدلول بودن آشکار بر است داللتی صریح، داللت. نیستند

 و رسانسو با» دیگری هرچیز از بیش ضمنی داللت در اما. کشند می تصویر به را ها مدلول

 (.107: 13۸1 راد،رضایی) «هستیم مواجه رمزگشایی بودن ممنوع

 دام از که است تحلیل از نقطه این در. شوند می تثبیت ها،رمز طریق از هانشانه :رمزگان

 را هانشانه و مفاهیم میان روابط رمزها» اینکه برای رهانیم،وا  می را خود زبانی، آلیسمِایده

. دهندمی هانشانه به معنادهنده چارچوبی ها رمزگان(. 43: 1393 هال،) «کنندمی تثبیت

 در. »شود می معانی تثبیت باعث خود این که کنند می تثبیت را مدلول و دال رابطه ها رمزگان

 فیسک،) «است فرهنگ همان رمزگانِ محصول که شود می تلقی واقعیت چیزی فرهنگی، هر

 نمادین، ایدئولوژیکی، متنی، اجتماعی، هایرمزگان هب توان می آنها مهترین از(. 125: 1390

 واقعیت یک به رمزگان طریق از که لحظه آن در فیلم بنابراین. برد گرایی نامواقع فرهنگی،

 . کند می زداییواقعیت نیز خود از همزمان دهد،می ارجاع

 ایدئولوژیِ این. دشو می منتهی ایدئولوژی یک به اما کند، می آغاز نشانه از فیلم :ایدئولوژی

 هر از بیش فیلم و سینما در ایدئولوژی. دارد حقیقت فیلم قبوالندمی مخاطب به که است فیلم

 کارکردی همواره هانشانه بنابراین. است تصاویر ضمنیِ هایداللت محصول دیگری، چیزِ

 در این و هندد مینشان را خود طبیعی ایگونه به همیشه هانشانه. دارند سیاسی و ایدئولوژیک

 چندلر،) «دهندمی نشانمان که نیستند چیزهایی همان هانشانه نماترینواقع» که است حالی

1394 :3۸ .) 
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 بدین هستند؛ خودارجاع نشانگی، نظام طبق بر فیلم در هانشانه باال، مفروضات بر مبتنی

 است؛ دیگر جهانی خالق فیلم خود بلکه دهد، نمی ارجاع بیرون در جهان آن به فیلم که معنی

 رابطۀ بنابراین. باشد تصویری تواند می نیز واقعیتی هر و است واقعی تصویری، هر معنی بدین

 امر تصاویر تولید) ساختن بصری بر مبتنی دوطرفه رابطۀ مثابه به باید» واقعیت و تصویر

 پناه، خالق و ارمکی آزاد) «شود نگریسته( تصویر شدن اجتماعی) ساختن واقعی و( اجتماعی

13۸9 :137.) 

 بیانی به. است پذیرفته صورت نظری گیرینمونه بر مبتنی هافیلم انتخاب ها:فیلم خوانش

 هافاکت بر مقدم موضوعی، پروبلماتیک با رابطه در نظری ایدۀ کیفی، هایپژوهش در دیگر

ابطهر در که هاییفاکت مسئله؛ تمامیت شدن مشخص از پس نهایت در و شود می بندی صورت

 مثابه به کوتاه،فیلم سه هم حاضر پژوهش در. شوند می انتخاب دارند، قرار مفاهیم با 1ای منطقی

 :اندشده انتخاب تجربه فقر نظری، ایدۀ و جنگ تجربۀ یعنی مسئله، کلیت با ارتباط در فاکت

 . نژادامین هیوا از ،(13۸3) «کرکوک برای ترانه چهار»ـ 1

 . امانی توفیق از ،(1393) «هامورچه آپارتمان»ـ 2

 . گلچمنی ستار از ،(1395« )74»ـ 3

 به رهنمون را ما فاکت، یک مثابه به کُردستان در هافیلم انضمامی داستان دیگر، سوی از 

 مفهوم بر مبتنی ما دیگر، بیانی به. نیستند شده شناخته چندان که کند می هاییفیلم انتخاب

 که هاییفیلم اما هستیم، جنگ از ناشی فقیر هایتجربه دنبال به سینما در «تجربه فقر» محوری

 ژانر ذیل نه ای،هزینه و تکنیکی فقر دلیل به شوند، می ساخته کُردستان در جنگ با رابطه در

 یک پردازند؛می جنگ از پس هایدامنه و تبعات به پساجنگ، ژانر یک مثابه به بلکه جنگ،

 گره[ کشینسل تعریب، أنفال،]جنگ  از پس هایربهتج به بیشتر چه هر که بصری روایت

 پژوهش، این در رواین از. است حاضر پژوهش نظری مفروضات با همسو که روایتی است، خورده

 . اندمانده حاشیه در همچنان که هستیم مواجه هاییفیلم با

 ایموزه هایتجربه: «هامورچه آپارتمان»

 از )یکی «پیرمحمد» قول به. اندشده أنفال که نفره سه خانوادۀ یک به است بازگشتی فیلم، 

 هیچی، نه پیغامی، نه! نشنیدیم بردن که اونایی از چیزی هیچوقت دیگه: »أنفالی( بازماندگان

 . هاندیدن این در گذرد،می لحظات این در هامورچه آپارتمان ؛«ندید دیگه اونارو هیچکی

 دیگر، طرف از و است بخشیده هامورچه به ار شیک زندگی یک طرف، یک از فیلم عنوان 

 رمزی گاهگره یک دارد، وجود که چیزی آن همۀ بنابراین. آپارتمان به را انسانی بودن باهم یک

                                                           
 . (92: 1391رایت میلز، ارتباط منطقی همان رابطه متقابل میان نظریه و فاکت است )میلز، . بنا به تعبیر سی1
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 چنین را فیلم سراسر. داردمی نگه لحظه در را ما مداوم طوربه که ضمنی داللت یک است،

 عنوان رو،این از. دارند در فیلم بودن زمانفرا و فرامکان بر داللت که است تنیده هاییرمزگان

 زدنگره با هامورچه برای آپارتمان یک برپایی با آغاز همان در رمانتیک، جانشینی یک در فیلم

 بر مبتنی فیلم، شناختینشانه نظام اساس. شکندمی درهم را فیلم در خطی روایت هرگونه خود،

 . داردبازمی حرکت از را تاریخ که ایگره است، رمز همین

 در دوربین. سازدمی هامورچه با بازی به معطوف را توجه بچه، یک صدای کادر، سیاهی در 

 از گسترده حضوری آن، زمینۀپس. دهدمی نشان را هامورچه از ای النه نزدیک، نمای یک

 ثابت، اما گسترده، فضای یک ایجاد با دوربین واسطۀبه فنی هایرمزگان. است نامتناهی بیابانی

 استوار خانه غیاب بر آغاز همان از فیلم. دهندمی نوید را خفته خاطراتی ظهور کنندۀتداعی

می ویران ساکنانشان روی بر را هاخانه که سرزمینی در. خانه بدون نفرۀ سه خانوادۀ یک است؛

 برابر نهخا یک کردن نابود که جایی تا است؛ تاریخی یادگارهای ماندن برای مکانی خانه، کنند،

 است، آسمان سقفشان که خانه بدون نفره، سه خانودۀ یک اکنون اما و تاریخ یک نابودی با است

 و ملت برای نمادی اینکه جایبه فیلم در خانه غیاب. کنندمی زندگی هامورچه آپارتمان در

 ییفضاها در که کسانی دردناک هایداستان» کند، می اشاره تبعید و زندان به باشد، زمین

 و گرتز) «است مانده باقی تهی فضایی فقط جایشان به و اندشده ناپدید که کنندمی زندگی

 قرار هامورچه با انسانی زیستی هم یک در مادرش و پدر با کودک یک(. 197: 1394 خلیفی،

 . خانه بدون و حضور بدون اما دارند؛

 از نماها اگرچه. دهدمی قرار یگرهمد تداوم در را نما سه پایانی، لحظات تا آغاز از دوربین 

 ریزیپایه ابدی سکون یک در گسترده فضای ثابت، کادرهای با اما هستند، برخوردار باز زاویۀ

 نگاه مستقیم کودک. است مسکون تاریخ هایکورسویه در همچنان خانواده این انگار. شود می

 فضا مغلوب حضور، رو،این از ،است ثابت دید نقطۀ. برعکس مادر و بیندمی اوریب پدر کند، می

 سکانس این. بیند نمی خود برای را سقفی ابدیت، یک در که نامتناهی فضای یک است؛ شده

 مخاطب گیرند،دربرمی را فیلم زمان بیشترین که فنی و اجتماعی هایرمزگان امتزاج با آغازین

 روزمره، دعواهای کودک، برای نگرانی زمان، از پرسش. کند می اُخت هامورچه آپارتمان با را

 خانواده این به را بودن از واسطهبی حضوری که هستند هاییرمزگان مادر، شبانۀ هایالالیی

 واسطۀ به فیلم رو،این از گردند،می بازماندگان دنبال به که هستند آنها که ایگونه به بخشند، می

 چند دقیقه، چند در اینکه برای اند،کشمی بستبن به هرسو از را مخاطب فرار 1دارتعلیق تدوین
                                                           

ای کند به نکته دار دراماتیک، تدوینی است که به موجب آن مخاطب، لحظه به لحظه احساس میتدوین تعلیق -1

شود که اشتباه کرده و یکی از احتماالت را  اوری متوجه میای در فیلم پی برده، اما دقایقی بعد در عین نابیا نتیجه

 (. 242: 1394در نظر نگرفته است )ضابطی جهرمی، 



204 1397 / زمستان 53 شماره/ دهمچهار سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی جمنان فصلنامه 

 

 سرماخوردن خاطربه پدر عصبانیت ازدواج، حلقه از پرسش. شود می سرگذرانده از زندگی سال

 هستند زبانی و اجتماعی هایرمزگان مرد، و زن شبانۀ هایعشق و گرسنگی از بچه گریۀ بچه،

هم جانب از حتی که شدهنمدفو ایگذشته. شکنندمی درهم را اکنون و گذشته میان مرز که

 که گذراندمی سر از را دقایقی لحظات، این در فیلم. است فراموشی حال در بازماندگان و نوعان

 پیام به ما نگرش بیان هانشانه عاطفی کارکرد. »کند می توجیه سکوت را غیبتشان هاستسال

 در فیلم نشانگانی نظام و( 169: 13۸7 پناه،خالق) «دارد ذهنی و احساسی خصلتی که است

 را تاریخشان هاست سال که هاییانسان دهند؛می سوق هاناشناخته تصور به را میل لحظات این

 به وادار فیلم، اما است، خالی همچنان بصری لحاظ به قاب اگرچه. اندگرفته مهر و موم

 حضورِ سطۀوابه نیافتنی،دست ابژۀ. تاریخ هایفرشته است؛ نامرئی هاییفرشته تصویرکردن

 شود. می یافتنیدست هاغیاب

 ترپررنگ امیدها. کند می غلبه فضا بودن ثابت بر دوربین زاویۀ وسعت رسد،می فرا شب 

 گیانم الی الی،: »است کودک برای الالیی خواندن حال در مادر و است آرام کودک. شود می

 گیانم الی، روله نگه،دهبی دونیا و دریژه وگارشه نگه،دره بنوه شیرینم، کورپۀ الی، روله الی،

 تاریخ سنگینِ هایغیبت بر را حضور ترینواسطهبی زبانی هایرمزگان واسطۀ به نما این و...«الی

 فیلم در مکان و فضا موسیقی، توسط روایت، برداشتن شکاف و شب فرارسیدن با. بخشدمی

 خانه بدون خانوادۀ یک میان در خودبرای  و درخود زندگی که جایی شوند، می شکسته درهم

 گذشته از تصویری هر. »هستند گذشته دادننجات حال در فیلمیک هایرمزگان. است تداوم در

 همیشه برای تا رودمی نشود، بازشناخته امروز مسائل از یکی منزله به حال زمان سوی از که

. کند می تصویرسازی و آینده گذشته میانۀ در فیلم(. 154: 13۸9 بنیامین،) «گردد ناپدید

 گذشته این به بازگشت نوع که أنفال، خود نه گذشته، خود نه است؛ مهم اینجا که آنچه بنابراین

 اینکه بدون ها؛أنفالی به گردد،برمی گذشته به دارد فیلم برگردیم؟ شدگان أنفال به چگونه. است

باستان کاوشی با فیلم .است شده فراموش هایانسان واسطۀبی حضور همان این. بگوید ما به

 شکند. می هم در را أنفالی هایروایتکالن کلیت کند، می برمال را گذشته آرامآرام که شناسانه
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 «هاآپارتمان مورچه»های فنی، اجتماعی و زبانی فیلم : بررسی رمزگان1نگاره 

 مشخص اجساد کاوش برای آپارتمان دورتادور لرزان، و مهیب صدایی با بعدی سکانس در

 بانی را تراکتور مادر و کند می گریه کودک که حالی در است، زلزله گویدمی پدر. گردد می

 روایت تاریخی و نشده دیده گاه هیچ که شوند می رؤیت هاییچهره انگار. داندمی صداها

 حقیقی، تاریخ. شودنمی نوشته هرگز حقیقی، تاریخ اینکه برای است، نشده نوشته شودکه می

 در. کند می را کاراین دارد فیلم و کند بیدار را مردگان خواهدمی نارخدادهاست، سر رب بحث

. رسندمی سر جمعیدسته گورهای حفاری برای رنگسرخ نمادهای با هاییانسان ناگاهبه آنجا

موزه نگاهی است؛ رفتگان به بازماندگان شناسانهباستان نگاه رنگ،سرخ هایپرچم ضمنی داللت

 روایی فرم با آغاز همان از فیلم و شود می شروع اجساد شناسیباستان برای حفاری. أنفال به ای

. بود رفته رفتند،می فراموشی به هاکومه زیر که مغلوبانی کردنزنده برای گذشته عمق تا خود

به است، خاک در گردن تا که را کودک یک از اسکلتی نزدیک، نمای یک در دوربین باراین

 چشمانش جلوی پستانکش و آویزان کالهش بر «چشم زخم» دعای هنوز که کشدمی تصویر

 این و ریزاندمی فرو را فیلم در عاطفی هایداللت کل درآمدن، حرکتبه با ثابت فضای. دارد قرار

 دیگری شکل و گذردمی گورستان از که دارد وجود تاریخی»: پگی عقیدۀ به که است حالی در

 فیلم(. 2۸: 13۸۸ پور،گدار و اسحاق) «باشد گذشته رستاخیز خواهدمی هک است هم تاریخ از

مورچه آپارتمان. است بازگردانده زندگان دنیای به خاطره، واسطۀبه را گذشتگان که هاستمدت

. شکندمی درهم را افقی تاریخ یک عمودی، هایخاطره واسطهبه که است نامکانی یک ها

 مادر و دهدمی نشان را مادر اسکلت حرکت، در اما و نزدیک نمای یک از چنانهم دوربین

: محور هم نشینی
قعر زمین، بدون  
سرزمین، فرازمان  

 و فرامکان بودن

بیانگر  : بینامتنیت
همان سرنوشت پس  
از مرگی است که  

اسالم بیان می کند؛  
هجوم مار و مورچه به  

  اجساد

:  رمزگان های زبانی
عشقبازی، خشم، 
 سرماخوردن بچه

کادر  : رمزگان فنی
بسته، فضا، زاویه  

 دوربین
گم : رمزگان اجتماعی

شدن حلقه، به  
 جاگذاشتن ساعت

خانه،  : محور جانشینی
 سرزمین، مرئی بودن
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 در انسان بر را انسان وقفه،بی که نگردمی أنفال به فقط مادر. است گذشته به متمایل اش چهره

 رو فیلم. است شده منجمد هایازهراس بودنی پدر، چهرۀ. کنندمی تلنبار جمعیدسته گورهای

 ایانبوهه میان در را خانواده یک رود،می باالتر مدام که باال ۀزاوی یک از دوربین. است پایان به

 . جمعی دسته گورهای: دهدمی نشان ها انسان از

 که هاییتجربه است؛ شده دورریخته هایتجربه از بازنمایی یک «هامورچه آپارتمان» 

 حتی ید،ربامی چیزی هر از را زبان هاجنگ مانیفست. ریزد می دور را آنها جنگ اسطورۀ

 زمان و کند می له قهرمانانه کلمات زیر را مردمان جنگ، زبان. جمعی دسته گورهای در مردگان

 کشتارهای جنس از که هاییجنگ بازماندگان. کند می زداییتجربه قربانیان از هم پساجنگ

 ییحضورزدا رفتگان از ندارند، قربانیان توصیف برای زبانی اینکه طریق از مدام هستند، جمعی

 «است خیانت وسیلۀ دیگر رود، نمی هامرگ همۀ توصیف بار زیر که آن زمان زبان» و کنندمی

 تاریخ هایدورریختنی است؛ شده فراموش هایتجربه از بصری روایتی فیلم(. 51: 1379 علی،)

. شکندمی درهم را تاریخ خطی سیر هم، از دور آواهای کردننزدیک با مونتاژ طریق از که

 که هاییتجربه است؛ انفالی ناپذیررویت هایتجربه از چندآوایی تاریخی «هامورچه مانآپارت»

 . شوند می نظاره فقط بازماندگان جانب از موزه یک مثابه به

 بازگشت بی هایتجربه: «کرکوک برای ترانه چهار»

به دخواهمی که سیاسی مستند یک. است عراق بعث حکومت از بعد کردستانِ داستان فیلم 

 تصویربه حسین صدام دولت فروپاشی از پس را شهر وضعیت «عثمان جمال» زندگی واسطۀ

 و ندارد یاد به را سرزمینش کردن ترک زمان که است کرکوکی جوان یک عثمان جمال. بکشد

 این. بازگردد کرکوک به حکومت، فروپاشی از پس بار اوّلین برای خواهدمی هاسال از بعد اکنون

 . است کرکوک شهر با جمال هایمواجه دنبالبه فیلم،

 نشان را کرکوک شهر ورودی جاده فراز دور، نسبتاً و وسیع نمای یک در آغاز همان از فیلم 

 توسط وسیع فضای. داستان قالب در است واقعیتی آید،درمی تصویر به که آنچه همۀ. دهدمی

 از ایطلیعه با توأم که دارد خاطراتی دنآم از حکایت است، حرکت در مدام که دوربین باز زاویۀ

 روایت جنگ از فیلم قهرمان. است فیلم داستانی هایرمزگان از روایت. است پررنگ امیدهای

 دیگر بسیاری مثل هم او. آوردنمی یاد به را کرکوک در بودنش که است حالی در این و کند می

 رهاشده سرزمین خاطرات که سلین است؛ کرکوک در جنگ دوم متعلق به نسل نسالنش، هم از

سرزمین با پیوندشان که است نسلی به متعلق عثمان، جمال. اندبرده ارث به پدربزرگانشان از را

 آن مدام فیلم پِیرنگ که است داللتی مواجهه، این. نیست اوّلی دست و مستقیم تجربۀ یک شان

 و است نشده بزرگ حتی آن در هک گرددبازمی سرزمینی به که نسلی. کند می پنهان را در خود
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 ارث او به پدربزرگش و مادر از که خاطراتی است؛ تخیل و خاطره بر مبتنی سرزمین، با پیوندش

 خلیفی، و گرتز) «داندمی پساخاطره بر مبتنی را پیوند نوع این» هرش ماریان. است رسیده

 شکل را آن هاطرهخا تخیل که است خاطره از پس خاطره همان ،«پساخاطره»(. 210: 1394

داستان تولدشان بر مقدم که است کسانی هایتجربه بر مبتنی خاطره، از پس خاطره. دهدمی

 همچون أنفال، همچون تعریب؛ رنگ با جنگ همچون داستانی است؛ افتاده اتفاق بزرگ هایی

 تصور ار جایی گرفت، پس آن را تواننمی که آفرینندمی را جایی» هاخاطره این. آوارگی رنج

 آمده پساخاطره یک بر مبتنی هم عثمان جمال اکنون. «آورد یادش به تواننمی که کنندمی

 . دهد پیوند واقعیت به کرکوک در را تخیالتش تا است

 و گذراندمی شهر هایفروشخرده و هافروشدست بازار در جمال را فیلم بعدی سکانس 

 و تعریب از مادرش تلخ خاطرات و ودخ غریبیِ در غرق هایش، روایت در غرق همچنان

 آن در فیلم. آوردمی صحنه به را هاغیاب مدام فیلم نشانگانی نظام. است پدرش شدن أنفال

 کند؛ می روایت جمال. ناحضورهاست سوی به تداوم در کشد،می تصویر به را حضورها که لحظه

 را جنگ او نسل کهاین رایب نیست، آسانی چندان کار او برای جنگ از روایت که گویدمی او

 را قصه به شدن تبدیل توان حتی دیگر أنفال و تعریب کشی،نسل اند؛سرگذرانده از مبارزه بدون

 . هستند ریزش حال در جمال هایپساخاطره انگار. ندارند

 یکی شهر مسئوالن زبان با مردم زبان. است تداوم در همچنان سیاسی، ایگونه به فیلم 

 از. کنندمی ویران نو از را فیلم پیرنگ لحظه، هر داستانی و مستندگونه هایرمزگان. نیست

 شدهافسون هایگذشته سراغ دیگر دوربین. رودمی غیبت های سیاست دنبال به فیلم نظر، این

 کرکوک استاندار. است کرده تسخیر را فیلم فضای همۀ اشغال از رنجی در بودن. گیردنمی را

 را کرکوک هاآشوری دانند،می کرکوک به متعلق را خود ها ترکمن گوید،می شهر کُردبودن از

 از هم امریکایی سربازان میان، این در. دانندمی متحد عراق جزو را آن هم هاعرب و نینوا جزو

. است گرفته فرا را او غریبی حس است. عجیب جمال برای شهر. گویندمی شهر بودن عجیب

 هاییمیزانسن مردم از انبوهی میان در انتحارها صدای و نساورژا آژیر صدای خون، دود،

 دهند می شکل را هاترانه همۀ برای مشترک هارمونی یک جنگ، زمینۀ بر مبتنی که هستند

 ویرانی داللت سربازان، بودن. هستند هاتروریست دنبال به همچنان امریکایی سربازان و

می مردمان روزمرۀ زندگی سراغ مستقیم طورهب فیلم. کند می گوشزد ضمنی طور به را بیرونی

 بر مبتنی کهن گذشتۀ یک نه و داندمی معاصر آوارگی و رنج معلول را وضعیت این فیلم. رود

 . قومی و ملی هایاسطوره

. بسازد فیلم یک کرکوک در خود نسل از خود، زندگی از تا است برگشته عثمان جمال 

 فیلم در کردن بازی برای را جمال پیشنهاد عرب، زن یک. ندارد وجود شهر در ایحرفه بازیگری
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 تنش دوباره صریح، داللت اگرچه. عرب هم زن و است کُرد جمال اینکه خاطربه کند، می رد

 مضاعف، ایگونه به ضمنی داللت اما رود،می نشانه را زنان اجتماعی وضعیت و هاقومیت میان

 هایزندان از خواهدمی جمال. اشغال است رنج ابربر در سینمایی، روایت هرنوع شکست بیانگر

 دیگر اقوامی توسط هایشانخانه اکنون اما کنند، زندگی تا اندبرگشته که آوارگانی از پدرش،

 یک قالب در را ها تفاوت اینکه برای رودمی سو هر به دوربین. بسازد فیلم است، شده غصب

 . است تروای یک خود ترانه هر اما بریزد، واحد روایت

. دارند جریان هاکنگره در که رودمی ایسیاسی هایکنفرانس دنبال به دوباره فیلم 

 هاعرب. کنندمی منازعه کرکوک اداره سر بر امریکایی فرماندهان با هاقومیت نمایندگان

 است کرکوک اصلی مسائل از یکی هست، هم هدفمند که کُردها غیررسمی اسکان که معتقدند

 استادیوم یک شهر، حاشیۀ در که است درحالی این. زندمی برهم را شهر جغرافیای دوباره که

 یک خود که گشته بدل کُرد خانواده هاده خانه به است، نشده کامل آن ساخت هنوز که فوتبال

 آواره تعریب هنگام که هستند هاییخانواده اینها. است داده شکل را جدیدی سیاسی جغرافیای

 قول به و است بازگشته جمال که گونههمان اند،بازگشته سرزمینشان به اکنون و اندشده

 به که مکانی چون گردد،بازمی که نیست کسی همان است، رفته آنکه اما»: 1صیاد عبدالملک

وطن جالی بازگشت. است کرده ترک را آن زمانی که نیست مکانی همان دیگر گردد،بازمی آن

 زمان، به بازگشت اما است، پذیرامکان مکان، به بازگشت ندهرچ. است خود به بازگشت کرده،

 و هاناکامی سرچشمه حال، عین در اما دهد،می امکان امیدی هر به بازگشت. نیست پذیرامکان

 که گونههمان. است سرخورده هم جمال که گونههمان(. 12: 1376 صیاد،) «هاستسرخوردگی

 زنان،. سرگردانند استادیوم میان در همچنان کودکان. اندمانده ناکام استادیوم در ها خانمانبی

 را خانه دو میان مرز فیلم، از نمایی در دوربین. هستند گلی تنورهای در نان پختن مشغول

 این و است نامرئی تدوین،. اندکشیده خودشان دیواری میان هاحلبی توسط که دهدمی نشان

 که هاییانسان بیایند؛ منظره به طردشده هایانسان دوباره تا شود می مرزها شکستن باعث خود

. شود می نفی هم هنوز بودنشان که رفته هاییتجربه سراغ دوربین. هستند نامرئی هاستمدت

 پسر دو االن. أنفال دیگری و شده اعدام یکی ام،داده دست از را پسرم دو: »زندمی حرف مادر

می زندگی اینجا در من االن اما. ایمبازگشته خود وطن و خاک به که مادامی ،...دارم هم دیگر

 کلمات و پاشدمی فرو نو از ترانه چهار دوباره و «کنندمی زندگی من خانه در هم ها عرب و کنم

 مقاومت همان صمود. گویدمی 1«صُمود»به آن  2که ادوارد سعید هستند «ماندن» از نوعی مادر

                                                           
1. Abdelmalek sayad 

2. Edward Said 
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 تداوم است؛ سرسختانه مقاومتی از ناشی پیروزی یک صمود. است ناپذیرمقاومت امر برابر در

 وقتی حتی است، خویش سرزمین ترک از فرد قدمانهثابت خودداری صمود. است پایداری نوعی

 دوران هایروایت شکنیشالوده حال در همچنان دوربین. باشد درپی پی خطرات محاصرۀ در که

 کمی. گیردمی پس ها سرزمینبی برای را بازگشتبی هایتجربه لحظه، به لحظه و است صدام

 نفت االن که است درست این و ایمخوابیده نفت از اقیانوسی روی: »گویدمی مرد یک سوتر آن

 حالی در این و دهدمی گسترش رئالیستی کامالً ایشیوه به را فضاها این دوربین. «نداریم؟

 .هستند محروم مدرسه به رفتن از هابچه است که

 «.چهار ترانه برای کرکوک»ررسی رمزگان داستانی و مستندگونه در فیلم ب: 2نگاره 

نظام 

 نشانگانی
 جانشینی همنشینی داللت رمزگان

 

رمزگان 

 داستانی

 

 پساخاطره هاراوی، روایت

 

 

درهم آمیختگی مسائل شهری: 

مسائل قومی، مذهبی، طبقاتی و 

جنسیتی، ماندن در خانه برای 

 زندگی، مقاومت

 

 

انی، سکون، هویت انس

آرامش، زندگی در آشتی، 

مثابه  ها بههمزیستی ترانه

 ها تناقض

عکاسی و 

 سینما در فیلم

نابسندگی 

 روایت

میزانسن: 

انتحار، دود، 

 موسیقی

تضادها و 

 هاتناقض

 

رمزگان 

 مستندگونه

کنفرانس و 

نهادهای 

سیاسی، 

 مسئوالن

عامل 

داخلی 

 ویرانی

سربازان 

 امریکایی

عامل 

بیرونی 

 ویرانی

 رنج اشغال خانمانیبی

 رخ دیگر انتحار یک دوباره اما ترطرفآن کمی. خوانندمی ترانه هابچه و است تداوم در فیلم

. هستند هاتروریست ردیابی درحال چنانهم امریکایی نظامیان که است حالی در این. دهدمی

 که هستند هایرمزگان دود خون، جنگ،. بخشد می حضور هاتنش به مدام فیلم در مونتاژ تداوم

                                                                                                                                        
در کنفرانس بغداد این کلمه در توضیح یک میلیون و نیم از فلسطینیانی وضع شد که تحت  19۸7در سال  -1

 . کردنداشغال اسرائیل زندگی می
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 بر مبتنی بسته، نمای یک در دوربین دید زاویۀ. کنندمی ویران را جمال هایپساخاطره مدام

. رود می کرکوک شهر در طالبانی خانقاه سراغ ها خیابان شلوغی از باراین فرهنگی، هاییرمزگان

 حقیقی، تاریخ از سرخورده فیلم، اما کند، می شهر فرهنگی تنوع بر داللت دراویش ذکر اگرچه

 کرکوک بازگردد؛ سرزمین به ایافسانه و ایاسطوره فضاهای خلق طریق از خواهدمی انگار

 . است شده شناخته کُردها دراویش خانقاه با که است سده چندین

 رسد چادرها در کُرد هایبچه ندارد، حضور جنگ دیگر که جایی در است پایان روبه فیلم 

 ها ترکمن از پیرمردی هستند، مذهبی آیین برپاداشتن مشغول کلیسا در هاآشوری خوانند،می

 خواهدمی فیلم. خوانندمی نماز شهر از ای گوشه در مسلمان زن چندین و دوتار نواختن مشغول

 انیپای سکانس در. برگرداند شهر به دوباره را هاترانه متفاوت، هایتعلق این مونتاژِ طریق از

 ها گورستان با شهر شدنیکی از هم عثمان جمال. شوند می کشیده تصویر به ها گورستان فیلم،

 هستند، بازگشت بی هاتجربه که است این گویای رفتنش و رودمی عثمان جمال. کند می روایت

 بازگشت حال در همواره اما است، بخشلذت ماندن خانه در و خانه به بازگشت» اینکه برای

 در همواره را بازگشت باید. بود عزیمت حال در همواره باید آن برای که دارد خاصی لذت بودن

 هایلوله با نواختن حال در هایشترانه ملودی اما رود،می عثمان جمال. «داشت نگاه تعلیق حال

 برای را خاطره یک آنها از هرکدام رؤیای که سرپناهبی کودکان از انبوهی. هستند نفت انتقال

 . ندارد پساخاطره به نیاز جمال دیگر. دهندمی شکل جمال

 قهرمان هایپساخاطره اما و است ایپساخاطره هایفیلم نمونۀ «کرکوک برای ترانه چهار» 

تخیل خاطره به خاطره انگار. سرزمین دوباره ویرانی و أنفال جنگ، با هولناک است ایمواجهه

 شکل رؤیا هایانگاره و تصاویر به که است تخیل وۀق این. »هستند نابودی حال در جمال های

 اکنون و( 72: 1391 آگامبن،) «است داشته نگه را تجربه بنیادهای که است تخیل این دهد،می

شکل حال در خود هایتخیل با هاستسال جمال. ریزدمی برهم را جمال هایتخیل جنگ،

 نوین، هایخاطره و دارد حضور نگج اما است، سرزمینش با مواجهه برای پساخاطره دادن

 و دیگر أنفالی انتحار، و جراحت یک خانه، ویرانی خاطره؛ یک فقر،. کنند می نابود را هاپساتخیل

 بازگشت کردن بازنمایی توانایی حتی که است عکاسی دوربین یک مانده، جمال برای که آنچه

 شکسته درهم رنجور نتاژهایمو جانب از مدام جمال، هایروایت. ندارد را سرزمین یک به

 مغلوب دوباره ترانه چهار رواین از. بسازد را فیلمش نتوانست جمال که گونههمان شود، می

 جانب از نوین فضاهای خلق مدام که شود می چهارم جهان و سوم جهان سینمای هایمانفیست

 . شکندندمی مغلوب جمال های روایت که گونههمان شکند،می درهم را پیرنگ دوربین،
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 تروماتیک هایتجربه«: ۷۴»

 حمله «شنگال» به داعش که بود نگذشته موصل شهر بر داعش حکومت از ماهی چند هنوز 

 از را دیگر کشینسل یک هاایزدی مذهبی اقلیت بار، هفتاد و چهارمین برای تاریخ، در تا کرد

 از یکی در ایزدی گانبازماند سراغ به که است بستری چنین در 74 فیلم. بگذرانند سر

 . رودمی عراق کردستان های اردوگاه

. کنندمی خارج وقوع محل تاریخی بستر از را رویداد فیلم، از ابتدا همان در هابکفالش 

 برای را زندگی که آوارگانی هم مقابل طرف در شود، می تداعی موصل در مدام داعش حضور

 شود می آغاز زن یک کشیدن جیغ با هابکفالش از قبل اما فیلم. کشندمی دوش به ماندن زنده

 را کمپ فلزی تور خود، برابر در که شود می نسرین چهرۀ بر دوربین بستۀ نمای به منتهی که

 ۀچهر از مونتاژی. گیرندمی همدیگر قرار تداوم در گریه برصدای مبتنی نماها. کند می نظاره

. آیندمی هم پی از همچنان هاهچهر. کند می خلق را مبهوت هاینگاه و هاچهره از تداومی زنان،

 هم شده مونتاژ هایچهره داللت و ممکن شهر یگانه است، بودن باهم جایگاه یگانه چهره،

 زنانه دید نقطۀ بر داللت هانگاه تداوم. است تروماتیک هایتجربه کشاندن کادر به بر مبتنی

 اگرچه. باشد زنان خود برای مردانه روایت جایگزین ه،زنان روایت است قرار که ایگونه به دارد؛

می ترتروماتیک هایشانچهره زنان اما گریند،می هم مردان دارند، حضور هم مردان فیلم، در

 بر ابتدا همان از فیلم. بخشدمی حضور کادرکشاندن به طریق از را زنان خیره نگاه دوربین. باشد

 این که کنندمی تداعی را داعش پیشروی دوباره هابکشفال. است استوار زنانه فضای یک خلق

 زمانبی ایچرخه به را رویداد که ایگونهبه. آورددرمی خود تصاحب به را رویداد تدوین، از نوع

 ما بار 74 حال به تا: »گویدمی پیرمردها از یکی و کند می گریه نسرین. کند می تبدیل تکراری و

 و« تقصیر و گناه هیچ بدون ...کنند حمایت ما از ادیان سایر اینکه نبدو اند،کرده کشینسل را

نمی کنار راحت اعداد با ابتدا همان از فیلم عنوان. «است بس است، بس بار، 74» :زندمی داد

 . غیبت یک عدد هر و رنج یک عدد هر انسان، یک عدد هر تاریخ، یک عدد هر آید،

 آغاز همان از نشانگان اما هستند، دوربین فضاهای قخل به محدود هنوز فیلم، هایرمزگان 

 رخدادها در را کمپ از هاییگوشه مستندگونه، هایرمزگان واسطۀ به ینشین هم محور بر مبتنی

 فقط واقعیت در که رویدادی شود می باعث فیلم در ناهمگون هایمونتاژ از ترکیبی. دهدمی جای

 هربار که هاییبکفالش طریق از خصوصبه شود، تکرار فیلم در بارها و بارها است، دادهرخ باریک

 و زنان روایت. شود می چندپاره نو از روایت ایزدی هایآواره از تلنباری و داعش پیشروی با

. آورددرمی طنین به را دوباره رفته مغاک به هایتجربه از ایگوشه صحنه، هر در ایزدی دختران

 بدون را زندگی است قرار که ایبچه ترومای. بخشدمی تعیّن آنها هب دوربین که تروماها از انبوهی

 روزش 20 من دختر. »گرسنگی از بچه مردن ترومای. جنگ و تجاوز ترومای کند، شروع پدرش
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 داشتم، شدن داربچه آرزوی و کردم ازدواج که ساله 5 نداشتم، شیر مُرد، گرسنگی از مُرد، و بود

 به را تاریخ یک عدد، هر مرور با مادرش و «ندارم بچه االن مُرد، که داد من به را دختر اون خدا

 به را تجربه لحظه، هر کالم و چهره تداخل. نیست امان در زن چهرۀ از کالم. آورددرمی تعلیق

 . کنندمی عرضه را تروماتیک تجربۀ یک هاچهره همۀ. داردوامی تعلیق

می روایت بیشتر هرچه زنان و است نمایان مردانه هنگا غیبت و زنانه نشانگان از تداومی هنوز 

 اما است، چشمگیر فیلم در کودکان از نماهایی. یابدمی حضور بیشتر کمپ در زندگی کنند،

 خود بر را ملموس هاییزخم همچنان که خیره هاییچهره. است زنان به متعلق جهان همچنان

 ها،چهره ها،منظره ترکیب طریق از فیلم. شوند یم حاضر اعداد واسطهبه دوباره غایبان و اندگرفته

 . است شده فروپاشیده زندگی یک از کلیتی خلق درصدد تروماها و هاغیبت چادرها، بسته فضای

 گرفته باال از که باز نسبتاً نمای یک از خود هایسکانس از یکی در ناگاهبه میانه، در فیلم 

 کادر، بودن دودآلود و تاریک نمای چادرها، اکندگیپر. دهدمی نشان را کمپ از ایگوشه شده،

 اینها از فراتر اما. است جنگ از پس هایویرانی گویای چیز همه دارد، زدهجنگ مکانی بر داللت

 که است رسیده فرا آن زمان. بخشدمی تعیّن را ضمنی داللت کمپ، در زندگی به زدنچنگ

 زندگی به دوباره زنان زنانه، هایروایت رانفو با انگار. شود داده نشان کمپ بغرنج وضعیت

 کمپ از بیشتر فضایی ی،نشین هم ترکیب بر مبتنی دوربین زاویۀ بازشدن با باراین و گردند بازمی

 همان هم مردان برای تروما اما شود؛ می زنانه روایت جایگزین مردانه، نگاه. شود می داده نشان

 زمانی. کردمی فضا کردن ترتنگ به وادار را دوربین یلم،ف در زنانه دید نقطۀ. است اعداد ترومای

 قرار محدود هایزاویه در و بسته دوربین، نماهای تمام بود، هاچهره بر زنان خیرۀ نگاه که

 حال در بیشتر هرچه فضاها مردانه، نگاه کشیدن تصویربه برای دوربین آمدن با اما. داشت

 ایزدی زنان حصر بودگیمضاعف بر داللت ضمنی ایگونه به زاویۀ دوربین. دارند قرار گستردگی

 شنگال در زنان به نسبت ایزدی مردانۀ نگاه خود مسئله، نیست، داعش حصر فقط مسئله،. دارد

 کمپ در خود جدید زندگی در مبهوت چنانهم کودکان اما شود، می گرفته سر از زندگی. است

 وطن ما کنیم، بیرون خود روستای از را عشدا برگردیم، شنگال به داریم دوست ما: »هستند

 شیوۀ این شاید: »سعید ادوارد قول به. «چیست جنگ دونیمنمی ما داریم، دوست رو خودمون

 از کمتر و کند می حرکت متفاوتی تقویم طبق ها،آواره زندگیِ اینکه گفتن برای است دیگری

 به اما است، چندآوایی و تمرکزغیرم آوارگی اینکه برای. است فصلی و آرام وطن، در زندگی

 سعید،) «شود می پدیدار دیگر بار آورشاظطراب نیروی کند، می عادت آن به آدم اینکه محض

 کودکان. است گشته خاموش آواهای همه کانون تداومش، از لحظه این در فیلم(. 2۸: 13۸9

 کمپ از ایگوشه ره از دوربین. اندتنیده درهم هاشوک را مونتاژ سراسر. هستند خاموش هم

 و زنانه نگاه که خواهدمی مونتاژ طریق از فیلم. خواندفرامی گشودگی به را خاموش چهرۀ یک
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 هامرثیه سراسر. دهد قرار یکدیگر کنار در ایزدی زنان مضاعف رنج از کاستن برای را مردانه

 طنین. کند می بومی هم را جهان که است بومی رنج یک رنج،. است زنان صدای به آمیخته

 . کند می معلق شنگال هایکوه در را هاتجربه تمام هامویه

 در دوربین. باشدمی نشینانکمپ برای جدید فضایی گشودن حال در و است پایان به رو فیلم 

 بر و هستند بیلیارد بازی مشغول کمپ در ایزدی جوانان که جایی در. یابد می حضور فضاها همۀ

 در آورند،می یاد به رو به آینده را تداعی فیلم، هایبک فالش. کنندمی بحث داعش با مبارزه سر

 این تداخل طریق از فیلم. کنندمی آزاد را شنگال دارند هستند، زن هم بیشتر که مبارزان که آنجا

 که جایی گردد، برمی کمپ به دوباره دوربین. کند می نشینانکمپ گیردامن را رهایی حضور، دو

 مرور را خاطراتش دارد و کند می نظاره را کمپ فلزی تورهای آلود،بغض گاهین با «نسرین»

 آزادی راه در خود دوستان با و برگردد شنگال به تا گرفته تصمیم هم «عاصمه» و کند می

 گم غروب در دارد که دهدمی نشان را کمپ باال نمای یک در دوربین. کند مبارزه سرزمینش

 گویی. شود می هایشانبچه برای پدران و مادران روایت حضور از پر هدوبار کمپ، هایشب. شود می

 حرف مردان با خوابانند، می را کودکان که حالی در زنان. ندارد وجود چادرها میان مرزی کمپ، در

 برای توانایی از ناشی اند،سرسختانه مقاومت از ناشی هایی پیروزی اینها. »خندندمی و زنندمی

 مبارزه از دیگری ایگزینه روزمره، زندگی. بمانند زنده فقط تا فرداها و امروز و روزبهروز دادن،ادامه

 (. 216: 1394 خلیفی، و گرتز) «است سرکوب برابر در

 
 «.۷۴»ی مونتاژ در چینش تهمیدات رمزگانی فیلم ها استیس:۳نگاره 

 نمایی است، حرکت در که حالی در دوربین و رسدمی فرا صبح فردا شود، می تمام شب

 از تصویر این. کشدمی تصویربه داردـ، حضور آن در تابناکی روشنایی کهـ  را اردوگاه از دیگر

 از که شبی با کمپ، از تصویر این. شکندمی درهم را کمپ بر حاکم «حقوقیِ» بنیاد کل کمپ،

 اردوگاه. سانیناان وضعیتی در بودن برای باشد مکانی ابد تا نیست قرار دیگر است، گذرانده سر

 وضعیت یک. است شنگالی هایتجربه سر بر بحث اینجا در. نیست تاریخی واقعیت یک فقط
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 در که است مکانی همان کمپ،. است قانون درآمدن تعلیقبه  آن بنیادین شاخص که اضطراری

 موقت، ایگونهبه در آن قانون که وضعیتی. هستیم مواجه «استثنایی وضعیت» یک با آن

 ایقطعه. ماند می قانون عادی وضعیت از بیرون همیشه که مکانی. است تعلیق حالت در همیشه

 حقوقی گونههیچ هاایزدی که گونههمان شود، می داده جای حقوقی نظام از بیرون که قلمرو از

 حیات» به سراپا و اندداده دست از را خود سیاسی منزلت هرگونه اردوگاه در آوارگان. ندارند

 برای خواهدمی قانون در جایگاهی هیچ عاصمه، بدون که گونههمان. اندشده تبدیل «برهنه

 را عاصمه تا ندارد وجود دیگر قانونی هیچ. برگردد شنگال به سرزمینش آزادی راه در مبارزه

 توانمی را تعلق تنها آن در که است مکانی کمپ، اینکه برای کند، له ناشهروند، و شهروند میان

 که است مکانی. کند می ظهور «سیاستزیست» آن در که است مکانی کمپ. جست تعلیق در

چونبی که است رخدادی در بودن بودن، کمپ در اینکه برای شود، می ممکن امکانی هر آن در

 قوانینی که آمدند پدید زمانی همان درست هاکمپ» و است سیاسی مکانی صرفِ نشانگر وچرا

 اما(. 51: 1390 آگامبن،) «شد جاری شهروندان از زداییتملی و شهروندی خصوص در جدید

. دارد تعلق ها رهابودن از قلمرویی به اکنون هم عاصمه. است شده زداییانسان حتی نسرین از

به که نظم بدون مبارز یک. هستند ها دولت و انسانیت میان شکافی مبارزان، آن در که قلمرویی

 مبارزان لباس. است گرفته را خود تصمیم دیگر عاصمه،. ندز برهم خواهدمی کردن، تثبیت جای

 یا هویت بدون سوبژکتیو تعیّنی است، مرزبی ایمقوله مبارز» بدیو آلن قولِ به و پوشیده را

 (.276: 1393 بدیو،. )مفهوم بدون

 «.۷۴»های مونتاژ در فیلم بررسی رمزگان داستانی و مستندگونه و تکنیک: ۴نگاره  
نظام 

 انینشانگ
 مونتاژهایتکنیک همنشینی داللت رمزگان

 
رمزگان 
 داستانی

 

-فالش

 هابک
تصاحب 
 رویدادها

 
های رنجور و تاریخی از تجربه

تروماتیک انسانی؛ حضور دوباره 
شدگان طرشدگان و فراموش

های بدون سند؛  تاریخ: انسان
حصر مضاعف زنان: نابرابری 

 جنسیتی

 
مونتاژ غیر خطی رخدادها: 

ونی فضا، تاریخی غیرخطی ناهمگ
و اپیزودی برای باز تجربه 

های فقیر تاریخی: وارهاندن  تجربه
های روایی  شنگال از زیر گفتمان

 مسلط

مونتاژ 
 غیرخطی

پذیر روئیت
 کردن

تداوم 
 هاچهره

های تجربه
 تروماتیک

 
رمزگان 

 مستندگونه

 اعداد
غیاب 

 هاانسان

 وطن
آوارگی 
 چندآوایی

 کمپ
تداوم 
 مبارزه
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 هستند، تنها که هاییانسان از سیاسی کامالً روایت یک روایی، هایتکنیک واسطهبه« 74»

 سیما بدون هایانسان پذیرکردنرویت برای را امکانی هر مونتاژ، طریق از فیلم. دهدمی ارائه

 از ما دریافت ف،مختل هایواقعیت و رخدادها چینش طریق از ابتدا همان از« 74. »کند می خلق

 هجوم، آوارگی، کند؛ می ارائه را چندآوایی زمان یک ابتدا همان از فیلم. شکندمی درهم را زمان

 سندی گونههیچ که هاییانسان اند؛حاشیه در مضاعف که تروماتیکی هایتجربه و سرزمین

 روایی تارساخ در غیرخطی مونتاژ. هستند مونتاژ و تکنیک« 74» سیاسی هایداللت. ندارند

 آن همه مردان زنان، کودکان، باشند؛ هاغیاب کانون هرطرف از فیلم هایدوربین تا شده باعث

 از اعدادی گذرانند،می سر از مدام را اعدادی خود با آنها از هرکدام که هستند آوارگانی

 کشاند،می تاریخ کانون به هم را رفتگان دارد بازماندگان همین طریق از فیلم. هاناپدیدشدن

 یک در را سیاسی رخدادهای فیلم. است شدهفراموش انسان یک گویای عدد، هر که« 74»

ناهمگون این برای را فضا دیدن، هایتکنیک طریق از دوربین و کند می مونتاژ غیرخطی روایت

چشم شود؛ می روایت دارد اپیزودی و ایقطعه صورت به که رنج از کند؛ تاریخی می فراهم بودن

می ویران را شنگال بر حاکم روایی گفتمان هرگونه که هاییتجربه از غیرخطی و روایی ازیاند

 . سازدمی بومی روایت یک شنگال از«74» همین برای. کنند

 دیدگانستم سینمای در فقیر هایتجربه: نتیجه

 متن رب مبتنی و تفصیل به آنها نشانگانی نظام که مذکور هایفیلم شناختینشانه بررسی با 

 از امتزاجی که را فیلمیک هایرمزگان کل باراین توانمی پذیرفت، صورت نشانگان درونی

 در رمزگانی تمهیدات و هانشانه کلیت با رابطه در هستند، مستندگونه و داستانی هایرمزگان

می دیگر، کالمی به. داد قرار واکاوی مورد جنگ تجربۀ معنای خلق چگونگی بازنمایی جهت

 و مونتاژ های سیاست بر مبتنی که هافیلم در رمزگانی تمهیدات که داشت بیان گونه این توان

 قرار فقیر هایتجربه بازنمایی جهت در و یکدیگر تداوم در است، سیاسی سینمای های تکنیک

 درصدد ،تجربه غیاب همین بر مبتنی ها رمزگان «هامورچه آپارتمان» فیلم در. گیرندمی

. أنفالی تجربه کرد؛ نظاره راآن توانمی موزه یک مثابهبه فقط که است ایتجربه نکرد بازنمایی

 از حتی دیگر که هایی تجربه. است کالم بدون هایتجربه برای زبانی خلق درصدد فیلم رمزگان

 بر مبتنی فیلمیک رمزگان کل. نیستند پذیررؤیت و روایت قابل دیگر هم بازماندگان جانب

 برای چهارترانه» فیلم در اما یابند،می سامان دسترس از دور هایتجربه کردنمعنادار همین

همان شوند، می مستندگونه هایرمزگان مغلوب گونگیداستان رمزگان گفت توانمی «کرکوک

 از دیگر بیانی دنبالبه اگرچه فیلم. کند می نابود را هاپساخاطره و هاتخیل جنگ، که گونه

 برای است، جنگ تجربۀ بصری روایت از ناتوان اما است، بازگشت و خاطره بر مبتنی های تجربه
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 نباید اما. پاشدفرومی هم از مستندگونه هایرمزگان جانب از لحظه هر فیلم پیرنگ اینکه

 تجربه یک ویرانی مثابهبه را تخیل یک ویرانی رمزگانی، امتزاج هر در فیلم که کرد فراموش

 است اپیزودیک فیلم یک هم« 74» اما نهایت در. فقیر هایتجربه از سرزمینی کند؛ می بازنمایی

 فیلم در رمزگانی تمهیدات. هستند ایروزمره و ایقطعه رنجی بازنمایی درصدد ها رمزگان که

. تروماتیک هستند و زدهجنگ هایتجربه بر غالب روایی های گفتمان واکاوی درصدد همواره

 هستند.  وارشدنذره حال در غالب و رسمی هایگفتمان جانب از هرسو از که هاییتجربه

 
 ها در جهت بازنمایی تجربه جنگ.تمهیدات رمزگانی فیلم:۵نگاره 

 هافیلم رخدادها، زمانی پیشامدهای با که یابیممی در فقیر هایتجربه بازنمایی به نگاهی با

 رنج ترساده زبانی به. کنندمی رپاب گونهپیشارنج هایفقدان آن از دور به را خود نشانگانی نظام

 هایبازنمایی بر مبتنی تاریخی هایزخم. شود می پیشارنج گونهبهشت زمان آن جایگزین اشغال

 و هاپیچیدگی دادننشان درحال هافیلم بلکه نیستند، زدهافسون ایگذشته به معطوف و ساده

 ندارد، وجود هافیلم در گذشته یگرد که نیست معنی بدین این البته. هستند معاصر هایتناقض

 در چنانچه آوا هر که چندآوایی و پیچیده اکنونیت یک بر مبتنی اما شود می بازنمایی گذشته

 . است جنگ متحمل هایانسان از داستانی گویای خود گردید، اشاره آنها به هافیلم شناسینشانه

 در جنگ خود غیاب با مواجه را ما اما شدند، واقع خوانش مورد که هاییفیلم در بازنمایی 

 حضور جنگ کدامهیچ در اما هستند، جنگ دربارۀ و ضدجنگ هافیلم همه. کند می هافیلم

سینمای  
: ستمدیدگان
بازنمایی  

 تجربه های فقیر

واکاوی   :۷۴
های روایی گفتمان

حاکم بر تجربه  
 جنگ

چهار ترانه برای  
ویرانی  : کرکوک

پساخاطره به مثابه  
 ویرانی تجربه

: هاآپارتمان مورچه
ای از بازتجربه موزه
 تجربه ها
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 کیفیت چگونگی به توانمی اینجا در بنابراین. کنندمی بازنمایی را جنگ پیامدهای بلکه ندارد،

 در. است بحران یک با جهموا زمینه، این در کردستان در سینما که پرداخت جنگ بازنمایی

 سینمایی( و هنری ژانر یک مثابه)به خود به بخشیدنتعیّن از ناتوان جنگ، از بازنمایی این واقع،

 بر مسلط و کشندمی حصر به را داستانی بیان مستندگونه هایرمزگان مدام ها فیلم در. است

 جهت در بصری روایت بسندگینا بر داللت داستانی هایرمزگان غیاب اگر اما. شوند می داستان

 مستندگونه هایرمزگان که کرد فراموش نباید دیگر طرفی از دارند، را تجربۀ جنگ بازنمایی

 در سینما دوگانۀ خصیصۀ این. کنندمی برپا سینمایی هایروایت برای را سیاسی هاییمیزانسن

 هافیلم شناختینشانه نظام در رمزگانی دیالکتیک یک با را ما جنگ ضد کردی کوتاه های فیلم

 که کنیم روشن همیشه برای باریک را تکلیفمانبیایید 1لوک گدارقولِ ژان به. سازدمی مواجه

 به گرایشی مستند، هایفیلم بهترین و دارند مستندگونه حالتی داستانی هایفیلم بهترین»

 سینما اما تند،هس ساده سینمایی هایتکنیک اگرچه چهارم و سوم جهان در. «دارند داستان

. نیست استودیویی تصنعی فضاهای در محصور که سیاسی مواضعی با است انسانی سینمای یک

 تا شود می یافت آن در2«های ناسالمیکوچه» هنوز که جهانی جاست،همین چهارم جهان

 آلترناتیوهای هنوز که است جهانی چهارم جهان. کنند برپا را اپیزودیک فیلم یک های میزانسن

 این در جنگ، ضد سینمای. گیرندمی قرار دیدگانستم وجدان های بارقه تداوم در ستندگونهم

 جانب از که لحظاتی دارد،می نگه ثابت را هاتجربه که است ها شدن فراموش و فرارها از لحظه

 نوع نای. اندازدمی دور را آنها تاریخ، از نوع این که هاییتجربه شوند، می له غالب، و رسمی تاریخ

 است؛ برخوردار ناپذیررؤیت های سیاست با روشدنروبه برای بنیادی پتانسیل یک از سینما از

 که فقیر هاییشدگان؛ تجربهفراموش و هاتبعیدی نشینان،حاشیه ها،آواره تجربۀ پذیرکردنرؤیت

 اند.  نشده دیده اکنون به تا

  

                                                           
1 - Jean-Luc Godard 

 استعمار و ضد استعمار در سینما. »مصاحبه با گروه ژیگاورتوف: گودار و گورن در 

 «. دزد دوچرخه»عنوانمارسل هربیر برای فیلم « های ناسالمفیلم کوچه. »2
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 منابع
 ( مقدمه1393استم، رابرت ) م، گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی، تهران: ای بر نظریه فیل

 انتشارات سوره مهر. 

 ( والتر بنیامین، ترجمۀ مجید مددی، تهران: نشر اختران. 13۸2اشتاین، روبرت ) 

 ( مارکسیسم و نقد ادبی، ترجمۀ اکبر معصوم1393ایگلتون، تری ) .بیگی، تهران: انتشارات بوتیمار 

 دلوزی در تحلیل فیلم  -شناسی بنیامینی( خوانش مضاعف: روش13۸9پناه )آزادارمکی، تقی و خالق

 ( 2) 2شناسی هنر و ادبیات؛ )همراه با تحلیل فیلم دربارۀ الی(، جامعه

 ( وسایل بی1390آگامبن، جورجو )هایی در باب سیاست، ترجمۀ امید مهرگان و هدف: یادداشت

 صالح نجفی، تهران: نشر چشمه. 

 ( کودکی و تاریخ، ترجمۀ پویا ایمانی، تهران: نشر مرکز. 1391آگامبن، جورجو ) 

 ( سیاست در مقام رویۀ حقیقت در 1393بدیو، آلن )«ترجمۀ صالح «فلسفه سیاست هنر عشق ،

 داد نو. بیگی، تهران: رخنجفی و علی عباس

 ( خی ( سنت و تجربه )شرحی بر مقاله والتر بنیامین تحت عنوان در باب بر1377بنیامین، آندره

 ( 31های شعر بودلر(، ترجمۀ فرزان سجودی، نشریه فارابی؛ ) مضمون

 ( عروسک و کوتوله، ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: نشرگام نو. 13۸9بنیامین، والتر ) 

 ( قصه1390بنیامین، والتر ) :گو: تاملی در آرای نیکالی لسکوف، ترجمۀ مراد فرهادپور، تهران

 ( 10 -9نتشارات: مجله ارغنون؛ )سازمان چاپ و ا

 ( خیابان یک طرفه، ترجمۀ حمید فرازنده، تهران: نشر مرکز. 1392بنیامین، والتر ) 

 ( دربارۀ برخی از مضامین و دستمایه1394بنیامین، والتر )  ،های شعر بودلر، ترجمۀ مراد فرهادپور

 ( 14 مجله ارغنون: سازمان چاپ و انتشارات؛ )

 ( علم هرمنوتیک، ترجمۀ محمد سعید حنایی1395پالمر، ریچارد ) .کاشانی، تهران: انتشارات هرمس 

 ( مبانی نشانه1394چندلر، دانیل )مهدی پارسا، تهران: پژوهشکده فرهنگ و هنر  شناسی، ترجمۀ

 اسالمی. 

 کنند(، فصلنامه  ها هم پرواز می شناسی و تحلیل فیلم )الکپشت( نشانه13۸7پناه، کمال )خالق

 (12لعات فرهنگی و اجتماعی؛ )مطا

 ( مبانی ساخت13۸۸دوسوسور، فردیناند )گرایی گرایی، پساساختساخت»شناسی در گرایی در زبان

 ، ترجمۀ کورش صفوی، تهران: انتشارات سوره مهر.«و مطالعات ادبی

 ( نشانه13۸1رضایی راد، محمد ).شناسی سانسور و سکوت سخن، تهران: نشر طرح نو 

 شناسی(، تهران: چاپ شناسی و زبانشناسی کاربردی )مجموعه نشانه( نشانه1390زان )سجودی، فر

 رامین. 

 ( تأمالتی در باب تبعید و مهاجرت روشنفکران در 13۸9سعید، ادوارد )«های حقوق بشرچالش» ،

 ترجمۀ فروغ پوریاوری، تهران: نشرآگه.
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 ( تاریخ جهان اسالم در قرن بیس13۸9شولتسه، راینهارد ) :تم، ترجمۀ ابراهیم توفیق، تهران

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

 ( سرزمین بی1376صیاد، عبدالملک )  بازگشت، ترجمۀ نیکو سرخوش، نشریه علوم اجتماعی: پیام

 ( 317) 2۸یونسکو، 

 ( انفال و ارده معطوف به کشتن و فراموشی، ترجمۀ منصور تیفوری، نشریه 1379علی، بختیار )

 ( 12شه جامعه: )اندی

 ( 19( فرهنگ تلوزیون، ترجمۀ مژگان برومند، ارغنون: )1390فیسک، جان ) 

 ( مارکسیسم و فلسفه، ترجمۀ اکبرمعصوم بیگی، تهران: نشردیگر. 13۸4کالینیکوس، آلکس ) 

 ( ساختن تاریخ، ترجمۀ مهدی گرایلو، تهران نشر پژواک. 1392کالینیکوس، آلکس ) 

 استعمار و ضد استعمار در »مصاحبه با گروه ژیگاورتوف: گودار و گورن در  (1356لوک ) گدار، ژان

 ، ترجمۀ پرویزشفاء، تهران: انتشارات توس. «سینما

 شناسی سینما و خاطره قرن، ترجمۀ مریم عرفان، ( باستان13۸۸پور یوسف )لوک؛ اسحاق گدار، ژان

 تهران: نشر چشمه. 

 ( سینم1394گرتز، نوریت؛ خلیفی، جرج ) ای فلسطین: منظره، جراحت روحی و خاطره، ترجمۀ

 وحیداله موسوی، تهران: نشر ساقی. 

 ( جامعه1359البَن، ژان ) :شناسی فقر )جهان سوم و جهان چهارم(، ترجمۀ جمشید بهنام، تهران

 شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

 ( سینمای نازی و تبلیغات ایدئولوژیکدر 1335الفت، هربرت )«ترجمۀ پرویز «مافصلی در سین ،

 شفاء، تهران: انتشارات مروارید. 

 ( سیر تحولی سینما، ترجمۀ محسن یلفانی، تهران: مؤسسه انتشارات 1362الوسن، جان هاوراد )

 آگاه. 

 ( ژانر فیلم، ترجمۀ حسام1393لنگفورد، بری ) .الدین موسوی، تهران: انتشارات سوره مهر 

 ( رویکرد انتقادی 1390لوونتال، لئو )شناسی ادبیات، ترجمۀ محمدرضا شادرو، تهران: نشر در جامعه

 نی. 

 ( دربارۀ تغییرجهان، ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران: روشنگران و مطالعات زنان. 1376لووی، میشل ) 

 ( فلسفه آگامبن، ترجمۀ پویا ایمانی، تهران: نشر مرکز. 1393میلز، کاترین ) 

 ( بیان تاریخی گذشت1393نیومان، اماندا ) ترجمۀ رؤیا « برگزیده مقاالت بنیامین»ه والتر بنیامن در

 منجم، تهران: نشر علمی. 

 ( تاریخ سینمای ایتالیا، ترجمه چنگیز صنیعی، تهران: نشر افق.1392وردونه، ماریو .) 

 ( تحلیل امپریالیسم، ترجمۀ جمشید احمدپور، تهران: نشر نیکا. 13۸6هارمن، کریس ) 

 ( مع1393هال، استیوئرت )محمدی، تهران: نشر نی. نا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمۀ احمد گل 

 ( رسانه، جنگ، پست مدرنیته، ترجمۀ علیرضا آرزو، تهران: نشر ساقی. 1390هاموند، فیلیپ ) 
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 ( جنگ نیرویی که به ما معنا می1391هِجِز، کریس ) ،دهد، ترجمۀ پرویز شفا و ناصر زراعتی

 ادبیات. انتشارات الکترونیکی باشگاه

 ( درباره سینمای استعماری در 135۸هال، سلمان .)«ترجمه احمد ضابطی « سینمای الجزایر

 جهرمی، تهران: انتشارات عکس معاصر.

 ( 13۸5کالکر، رابرت فیلیپ ).فیلم، فرم و فرهنگ، ترجمه بابک تبرایی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی 
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