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 چکیده

نخستین کاوشگران  به مدد حکایتها فرهنگ اینوویت 2ودتاریخی بازنم سیرنویسنده در این مقاله به ترسیم 
 که پردازدمینگاری و تخیلی تا آثار سینمایی مستند، مردم نوزدهمدر آغاز سدۀ  شمالگان )اقیانوس منجمد شمالی(

که نگرش ما به کند می. نویسنده اثبات بیستم در پی دارددر پایان سدۀ دگرگونی بازنمود یادشده را تبلور و 
این تنها بخشی از  وجود داشته و این مردم ۀدربار پیش هاهاز سد ی است کهنگاه و عقایدبرخاسته از ها اینوویت
ها بوجود آمده است. نخستین توسط خود اینوویت -به دنیای غرب منتقل شده همان بخشی که اخیرا   -هابرداشت
قطب شمال  دیرینساکنان  اش بهکه ریشهد بخشآنان می بهای اسطوره ، بُعدیهااروپایی در مورد اینوویت ۀاندیش
تا حوالی  -حاصل عدم شناخت کافی دربارۀ اقیانوس منجمد شمالیها که اینوویت ۀ. این نگرش ما دربارگرددمیباز 
، در استهای مختلف و یکپارچگی متون برخاسته از فرهنگ -هنوز کسی به قطب شمال نرسیده بود 9191سال 
کاوشگران آغاز شد و رفته رفته بر  هایروایتراه خود را پیمود، راهی که با نخستین  نوزدهم و بیستم هایسده

، هنرهای تصویری و تبلیغاتی سدۀ آثار سینمایینگارانه و نیز های مردم، پژوهشاینامهدانشاساس کارهای 
پشتیبانی گفتارِ دوراِن پس از استعمار، چهرۀ اینوویت از این بازنمودها رها و با  اندک اندکگسترش یافت.  نوزدهم

 امکان دهد تا چونان واضع در این آثار ارتقاء یابد. [اثر هنری]شود تا بتواند به شخصیت موضوع می

که از دیدگاه بازنمود همین  شناسان و دانشمندان توصیف شده،دانان، مردمکه توسط جغرافی بزرگشمالگان تمام 

متون،  شمالگان مرکب است از، چنین این. کندپیدا میبحث تعلق ۀ این ، به دامنمورد توجه قرار گیردفرهنگی 

متمایزند، دوباره  روشن وهای سنت از را در آثار مختلف، که خود برآمده شانتوان تاریخکه می نقوشی تصاویر و

)یا به بیان شریل ای. گریس شمالگانترسیم کرد. بطور کلی، این 
3
خیالی  در عین حال( فضایی «پندار شمالگان» 

نویس یا یک داستان. تشکیل شده استاز اسطوره و تخیل  ملهمساختار قالبِی  ازدهد که می شدنی به دستتصوراما 

و رایج نبودن ]موضوع[ سختی فیزیکی  جغرافیایی و دوریناشی از های نویس تا آنجا که محدودیتنمایشنامه

 های جغرافیایی و تامرجع، از دوران تاریخیهایی که . داستانمطرح کندش را هایتواند داستان، میاجازه دهد

و  برخاسته ازتصاویر . در عوض، آزادیگیردکنند نشأت میحدودی از واقعیت کسانی که در آنجا زندگی می

شود که میتخیلی  هایگونهژانرها و منجر به کاهش بروز  سپیدی، وسعت و حزن آن( عناصر شمالگان )مثل  

شاهد  بیشتراجتماعی و تعالی ، تئاتر، سانهشناروان هایداستانکمتر شاهد  امکان ظهورشان وجود دارد. بنابراین ما

و علمی و نیز حکایات مردمی هستیم. به همین  سانهشنامردم هایحالشرح، تخیلی-انه، علمیماجراجوی هایداستان
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 شناسانده استا این مکان ر های شاخصچهرههای تعداد کمی از ، ویژگیشتاببه  سینماییادبی و  هایسنتنحو، 

 است.  ناچیززنان  شمار این میان،که در 

، هیوال، پاپا ه بر اسب، پلیس سواربازرس :خوردبه چشم میقطب  تخیلیغالب دنیای  چهرۀپنج  ،آثار سینماییدر 

تداوم بیستم سدۀ تمامی سالهای و در  ظهور یافتهها خیلی زود در تاریخ سینما این شخصیت تمامینوئل و اینوویت. 

به کلوندیک، «بازرس»اگر تصویر تخیلی . می یابند
4
 ۀدر چهر ارجاع دارد، همین شخصیت آالسکا و یوکون 

چارلی چاپلین
5
6جویندگان طلدر فیلم  

پلیس »خواه و نیک دلساده ۀ. چهرتبلوری طنزآمیز دارد 9121در سال  

کوش خود را در سخت ۀ، نواداش گرفته شدهنگلیسیا-کانادایی همزادآمریکا و  وسترناز سینمای  که «هسوار

 هایمشخصهو  ستاروپا دیرپایِ نت بر سُ متکی « پاپانوئل». و اما آفریندباز می 7به سوی جنوبسریال تلویزیونی 

بین آبی  -هم با رعایت آهنگ رنگها در پیوند با فضاهای شمالگانآمریکایی و  کارانۀکاسباصل  باهم  ،بازنمود آن

از کشف  اقتباسی است که «هیوالی قطبی»اند. تعریف شده -خانۀ مرفهین سرخ گرم درونِ رنگ سرد بیرون و 

8فتح قطب، از همان آغاز سینما به خصوص در نوزدهمها در پایان سدۀ های منجمد در میان یخماموت سالمپیکر 
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1
91بو بعد در تولید سریال  9192در سال  

شود. سرانجام، حضور پس از جنگ جهانی پدیدار می 

،نانوک شمالگان در تاریخ این ژانر هستند: الگوییشود که می بزرگی شناختهبا آثار  هااینوویت
99
 9192در سال  

92آتاناریواتو 
توان این پنج شخصیت )که می .هااینوویت ۀتخیلی بلند دربار هاینخستین فیلم، 2119در سال  

پرستار، شکارچی، کاوشگر، هنرمند خانم کارگر معدن،  از جمله، نیز به آنها افزودرا ی دیگری هاشخصیت

تشکیل  را مربوط به شمالگان دور سینماییادبی و  هایتحول روایتای از نامهخود، وقایع سهمطبیعت و...( به 

 دهند. می

 نخستین کاوشگران شمالگانِ  ۀنامسرگذشتبه مدد ها تاریخی بازنمود فرهنگ اینوویت سیرهدف این مقاله ترسیم 

در را آن  دگرگونینگاری و تخیلی است که امکان تبلور و تا آثار سینمایی مستند، مردم نوزدهمدور در آغاز سدۀ 

 نیست، ساختاری ژانر آثار ویژگی، تحلیل آثار از نظر این مقاله ند. بنابراین موضوعدفراهم آور بیستمپایان سدۀ 

 . استوار استها در این آثار اینوویتۀ چهر تحولهای شناسایی نشانهبر بیشتر  بلکه

توسط خود  که تنها بخشی از آنگفتگو در این باره دارد، گفتگویی  هاهسد ریشه درها اینوویتاز این تصویر 

 تصویر رنگ و بوییاز این  اروپاییِ  خوانش. نخستین منتقل شده استدنیای غرب  به اخیرا  و ها تولید اینوویت
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شناخت  در نبودها که اینوویت ۀآن قرار دارند. چهر ۀکه ساکنان عهد باستان در سرچشم یابدسانه میشنااسطوره

پوشانی مو ه (هنوز به قطب دست نیافته بودند 9191تا حوالی سال دانیم که ) می کافی از قلمروهای شمال دور

سدۀ  ایِ نامهدانشهای کاوشگران و بعد در آثار در نخستین سرگذشتهای مختلف، ابتدا مده از فرهنگآمتون بر

با گذر از تبلیغات و هنرهای نیز نگارانه و آثار سینمایی و های مردمپژوهش یابد و در قالبنوزدهم نمود می

 نوردد. را در می بیستمو  نوزدهمتصویری، سدۀ 

 به سازد کهمی شخصیتیها اقلیم از اینوویت سختی، شمالیاقیانوس منجمد  از نظر نویسندگان و خوانندگان جنوبِ 

 با شکیباییدل ساده بینندۀاین »، نوزدهمبه توصیف یک نویسنده سدۀ  پیوندد.میبانه آمهای ریاضتارزش

ی برای رسیدن به آن اروپای ای از معنویت دست یابد کهدرجهبه  دتوانمی صریحطبیعی و  به صورت  ،«غریزی

]زندگی مردمان[ در . تضاد بین طبیعت و فرهنگ، شاخص تمام این استنباط از کندتلش می فرهنگیاز لحاظ 

 نزدکند که شویم، به اندوهی تدریجی گرایش پیدا میتر میاست، قلمرویی که هرقدر به قطب نزدیک قطب شمال

جنوب گرایان
93
 شکیباییهمچنین تعجبی ندارد اگر  نهد.ی ]در این منطقه[ را به کناری میهرگونه پندار فرهنگ 

 ی به نام، امروز نیز دوباره مطرح شود. برای نمونه، فیلسوفاستطبیعیشود که به غلط تصور می ،هااینوویت

از دیدگاه فلسفی، سختی  که نویسدمی شناسی قطب شمالزیباییۀ ای درباردر مقاله  2112در سال ه، میشل اونفر

اندوختن و به خصوص، سبک زندگی دشوار  ثروت بدونبدون غم فردا و ندگی اقلیم شمالگان دور، لزوم ز

 کند: غربی نزدیک می آلِ ها آنان را به نوعی ایدهاینوویت

ِصرف،  ضرورت: تمرکز بر از بدیهیات استکه در قطب است  تحقق چیزی نیل به همواره هستیهدف فلسفی »

آل انداز آتی، مدل ایدهتبدیل تمایل و واقعیت مستبد به چشم ،رضایت قابل حصولپس زدن مازاد، کاهش نیاز به 

های لذت یطبیع طورگیرد. اینوویت بو رضایت به اندک، اخلقیاتی که از طبیعت درس می امساکریاضتی، شوق 

 غربی ۀطریق فلسف ارایه شده از 94انواع منطق وفور و درمقابل شناسدمیدر فرهنگش را  ه شدهیاخلقی ارا

 95«است.

سفر اکتشافی منجر به حفظ شده و چندین  هدر طول هزار اسکاندیناوهاها و اگرچه حتی پیوندهای میان گرینلندی

وضعیت خود را به عنوان مردمی  ها از دیدگاه فرهنگ اروپاییاما اینوویتروابط شده است، نخستین  برقراری

وقتی جان راسنیز،  9898اند. در سال دست نیافتنی و اسرارآمیز حفظ کرده
96
در مسیری که  به عنوان اولین نفر 

«اسکیموهای قطب»کسانی را کشف کرد که در آن زمان  رفتبه سمت قطب می
97
کنجکاوی علمی  شدندنامیده می 
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که  -قطب شمال با کاوشرشد کرد و  هدر تمام طول سد همین گونه کنجکاوی بود که او برانگیخته شد.و فرهنگی 

گرایینویسی و رویکرد ماحصلتغذیه شد؛ این کنجکاوی همچنین با دانشنامه -ل انجامیده به طوبیش از یک سد
98
 

 .تقویت شدکند، نگارانه تبدیل میهای قومکه اقوام اینوویت را به بهترین گزینۀ پژوهش

 ارهایکه در گفت آیدبه کار میهایی چهره برای مستند کردن تخیل مربوط به، کندراس بازگو می تصاویری که

. راس به همراه راهنمای خود جان ساکچسبصری نیز حضور دارندعلمی، ادبی و 
91
که اهل گرینلند جنوبی بود  

و همه جا پخش شده است های آبرنگ که ها و نقاشینوشتهسنگ .رفت قطب شمالهای انتهای به دیدن اینوویت

به طرزی که  ملقاتنخستین  ۀصحن اند:هبه این موضوعات پرداخت کار ساکچس و راس استکه تعدادی از آنها 

 ۀخواه را در خود دارد؛ پرترهایی نیکهای بزرگ یخ قطبی و شخصیتهای استوار در میان تودهشکوهمند کشتی

رویک،اِ 
21
،نانوک ،آبرنگ نقاشِ  که راس با او دیدار کرد و به عنوان مدل نقاشیِ  اینوویتنخستین  

29
به مدل  

های برفیکه تجمعی از کلبهاینوویت ۀ دهکد در آخر تصویرو شد عکاسی دوربین نیز تبدیل 
22
 است و در نظر 

کوهپایه واقع  . این مجموعه در یکاندگرد هم آمدهشهر لندن  ای درهای شبیه به حوممجموعه قالبغیربومی در

شخصیت  ان بازِ ، پرچمی که اثرات سودمند آن با بازوحدس زدگر انگلیس را پرچم حفاظتوجود توان است که می

 کاوشگر نشان داده است. 

قطب جنوبو سپس  شمال فتح قطببرای ها کاوش
23
 وقفه را در میانبیای گیرد و علقهشدت می نوزدهمدر سدۀ  

گیرند که در آن، انگیز جای میحزنو روایی  یها در تاروپودتمام این کاوش کند.ایجاد میها مردم و بعد، دولت

ها جوییمشهورترین ماجرا از میان .کننددست و پنجه نرم میو گاه سرخوردگی  قحطیها با سرما، ناامیدی، انسان

رجان فرانکلینی سِ اجویماجرتوان به می
24
-به شکست سخت تمام گروه می اشاره کرد که 9881 ۀدر سالهای ده 

 درامید یافتن بازماندگان یا بقایایی از آنها  های پس از مرگ او، دهها کاوش بهدههبعد در ها و انجامد. در این سال

را  نیامدنی آنقیسختی فادر عین حال، شمالگان دور و  ۀها اسطورکاوش.این گیردشمالگان دور کانادا انجام می

دریانوردان فرانکلین  دۀدست نخور های منجمد و تقریبا  پیکر 9188بعد، در سال ه و نیم . یک سدکنندتقویت می

 مومیایی کردن ُکشند و گویی قدرت متوقف کردن زمان را دارند، بامیمحابا که بی یی. یخ و سرماشودکشف می

ِِ  طبیعی  شوند. انگیز می هراسمحصور در میان تجهیزاتش،  انساِن

دارند.  حضور قطب شمالدر تاروپود روایی دنیای  این همزنان در سفرهای قطبی و کمتر از شمار قلیلی از 

«نگاهی پنهانی به اسکیمو»دیوان شعری به نام  ،تنها چند سال پس از سفر راس بااینهمه،
25
و به دنبال آن یک اثر  
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«شبانی قطبیشعر »
26
«یک بانو»با امضای  

27
رنگی بسیار زیبا همراه  هاینقاشیرسد که با در لندن به چاپ می 

جسمیت  اینوویت هایبه قیافه د وبخششده توسط راس می ارایه ای زیباشناسانه به تصاویر، جنبهکه خیلی زوداست 

شود که به نحوی تغییرناپذیر در دیده میمایه رنگها و نوعی شخصیت صورت. در این تصاویر، پاکی دهدمی

های هایی با رنگهای ملیم که بر آبی، بنفش و سفید و شخصیتمایهای با رنگ: آرایهشودی تکرار میبعد کارهای

بخش، تجلی دارد. به این ترتیب، نشان سرمای شمالگانی و متضاد آن، گرمای آسایش تکیهای و سرخ قهوهگرم 

 .روندگفتار در مورد شمال به کار میپس از آن در واژگان  ویابند خود را می ثابت

، هاداوریپیش افیکه البته نشوند، گفتاری تجسمی به همراه مباحث نوشتاری در قالبی علمی ارایه میاین تصاویر 

کاوشگران که اغلب غنی از تصاویر نیز  روایتنژادپرستی و کاربردهای استعمارگرایانه نیست. به موازات 

های گاه به روایتشود که در این از دنیای قطبی پدیدار می اینامهتحلیل دانشچندین  نوزدهمهست، در پایان سدۀ 

مربوط به قطب ها رویهمرفته گفتمان هکند. این مجموعمی اغناو جغرافیایی را  سانهشنامردم اشتیاق، انگیزگاه دل

. در میان آنها، به اثر لبازییکنندتلخیص میها را اینوویت ویژهو به شمال 
28
21های دنیای قطبیشگفتیبه نام  

 

شتا   مجموعۀدر  «هاشگفتی ۀکتابخان»متعلق به 
31
منتشر  ،کشف قطبپیش از و  9889پردازیم که در سال می 

 شد. 

،«ترین نقطۀ زمینلیساکنان شما»ها، این او هنگام توصیف اینوویت
39
با توجه به خشونت  که کندخاطرنشان می 

در »و حال آنکه به عکس، « سن بیابیمممکن است منتظر باشیم در آنها موجوداتی ]...[ عاری از هرگونه حُ »اقلیم، 

همه، بااین .«بینیم که همواره موجب افتخار بشریت استی اخلقی مییاستعدادهاخلق و خو و  این مردم بینوا

 ا راآمیزی از آنهکند آنقدرها به سود آنان نیست؛ او ابتدا ویژگی اکراهها ترسیم میای که لبازیی از اینوویتپرتره

ق آمد. کثیفِی یس قوی نفرت فابر نوعی احسا و باید مصمم بود اینوویتیک  ۀبرای ورود به خان» سازد:آشکار می

نویسنده، به بیان واکنش ستوان بلو«. کندرا مکدر می خاطر چشم و شامهاندازه در آنجا بی
32
 شدر نخستین ورود 

 می پردازد:  کلبۀ برفیبه یک 

 یک پوست حیوان با رسید وای را به او نشان داد که بلندی آن به سختی به دوپا مییکی از همراهانش روزنه»

شد، تصاعدات گرم و متعفن به مشامش رسید، احساس : این در بود. همانطور که به آن نزدیک میپوشیده شده بود

دلسردی کرد، اما سرانجام تسلیم شد و پس از خزیدن در مسیری دومتری وارد فاضلبی با دیوارهای مرطوب شد: 

کرد برای هر چیزی آماده است، زیرا میرفت. گمان پاهایش در گِل خیس از آب، خون، روغن و پیه فرو می

دید فرضیات او ابدا  شبیه آنچه می کرد،های کثیف چیزهایی خوانده و شنیده بود. اما اشتباه میگاهاین سکونتۀ دربار

                                                           

26
 Pastorale polaire 

27
 A Lady 

28
 Lesbazeills 

29 Les merveilles du monde polaire 
30

 Hachette 
31
 Hyperboréens 

32
 Bellot 



این تصاویر همراه متن به خوبی گواه  همچنان که ماندیک هیوال می ی ازها به توصیفتوصیف او از اینوویت .نبود

33.«کوتولۀ ترسناک نشان داده شده استیک در هیأت که  «جوان اینوویتیک »از جمله تصویر  .اندنکته
 

های برجسته، ای فراخ، صاف و حتی قوزک بینی فرورفته، گونهاو سری بزرگ، چهره»: نویسدنویسنده می

تراشیدن و بریدن پوست  که از تداوم شوددیده می شهایدندان دارد ودهان بزرگی . چشمان سیاه کوچک دارد

و آویزان و موهای  پشتکم ،اند. موهای مردان، خشکها همگی فرسوده شدهحیوانات و کشیده شدن بر روی تسمه

34.«زنان، جمع و بسته شده است. آنان بدون ریش یا کم ریش هستند
 

 گیرندپی می ها راکاوش در میان اینوویت ۀ، ادامههستند که در پایان سد دنیای قطبی ۀ اصلیمیسیونرها دیگر چهر

در فرسا و رسالتی مقدس توانکاری تمایل آنان برای مرتبط با نگرشی  .کنندرا تشدید می نامطلوبو این نگرش 

آید استداللی برمی راهبردها از نوعی اینوویت در به تصویر کشیدنمنفی آنان  سهم. تمیان این محرومان از نعم

 حماسۀ»فردریک روکت در رمان تبلیغی خود با نام  -دهد. لوییکلیسایی را می طرحکه به آنان امکان توجیه 

روزترین، فقیرترین و حقیرترین مردمانند. آنها در شاخ آالسکا در البرادور، جزایر اینان تیره»نویسد: می« سپید

کلیسا باید برای رستگاری  خادمانت. ]...[ به این خاطر، سرگردانند. قلمرو آنها اندوه اس 35بافن دوغ هرشل در ت

36«.روح آنان بکوشند
ها که میسیونرها آنان را با عباراتی چون خرافاتی، متکبر، دروغگو، بااینهمه، این اینوویت 

 هاییو در محله ندها نیاز داشتاند، به مراقبت از شر سفیدپوستکثیف، غیراخلقی، حریص و ستمگر توصیف کرده

-تبدیل می عمل ممنوع ها به یکبا اینوویت رابطه رفته. رفتهشدندمنزوی  تبعیض نژادی گرفتار وبند دورافتاده به 

روند. یکی از این میسیونرها به نام که توسط راس به تصویر کشیده شده بود، از میان می گوهای متقابلشود و گفت

و به دیدار  بشکندگیرد این ممنوعیت را ، تصمیم میساکن بوده استدر آالسکا  هپدر الکوتور که در ابتدای این سد

 او .تواند در کنار سفیدها جای بگیردگردد که اینوویت نمیخود بازمی عقیدۀآنان برود. بااین وجود، به سرعت به 

 :چنین می نویسداین دیدار را در دفتر خاطرات خود  ماجرای

. ]...[ اقرار خودشان استمخصوص  منطقۀ ، رفتن به دیدن آنان درانگیزدبر میمرا  ۀآنچه بطور خاصی علق»

ی از این دنیایند و اگرچه یام آنان هم مانند دیگران جزاند: دریافتهوجود آوردهبکنم آنان احساس خوبی در من  می

 37.«دارم واهمه [هنوز ]از دوست داشتن آنها سواد اما دارای فهم هستند.بی

زند، بصری دامن میمهری در تصور ادبی و این بیبه ها تصویر دیگری از اینوویت بیستمسدۀ  طیبااینهمه، در 

. ، داردتا نخستین آثار سینماییگرفته تبلیغاتی ار گفت ، از عرصۀاین سیما نقش را در گسترشبیشترین  تصویری که

 . آنان باپردازنداینوویت می ۀچهر به بازسازیه شناسان آمریکایِی در آغاز سدگران، سینماگران و موزهتبلیغ
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34
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36
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37
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یریسرگذشت فتح قطب توسط پی ۀکه بحث دربار -شوندتهییج می گسترش استعمار
38
آمریکایی، شوقی حقیقی به  

. در این زمان، اینوویت به انسانی جسور گیرندالهام می قهرمان مرد آمریکایینوظهور یک مدل  از و -دهدآن می

در نزاعند و  همی که با انشود که برخلف مردمتبدیل می گونهطفلنزدیک به طبیعت و  دل،و باذکاوت، البته ساده

. دراین هنگام شوندمین هاپوستیدتابع محض و مطیع سف، هایشان هستندگیر اعادۀ سرزمینپیکه  بومیانینیز 

دیری  یابند وحضوری پررنگ می ها و آثار کودکانها، سیرکدر موزه و بویژهکم کم  «اسکیموها»ها یا اینوویت

-این دوره، انتقال یک گروه از اینوویت نمادینشوند. یکی از رخدادهای پاید که به سینمای صامت نیز وارد مینمی

تاریخ  ۀیری است. بااینهمه، این افراد که با کمک دانشمندان موزتوسط رابرت پی 9817ها به نیویورک در سال 

هایی که برای آنان ناشناخته بود، ، به سرعت با بیماریشوندبه نمایش گذاشته میمردم  طبیعی آمریکا برای انبوه

میرند، که آنان یکی پس از دیگری میآیند. درحالیهزاران تماشاگر از پای در می ۀدر برابر چشمان غمزد

. با این وجود، آیدش در میبه نمایبازماندگان  مجاوربرایهای هایشان در سالنمغزشان کالبدشکافی شده و استخوان

یکی از آنان به نام مینیک
31
های موزه به بر درخواست انتقال بدن پدرش از ویترین 9113ماند و تا سال زنده می 

شما » نویسد: شناسان میشناسان و موزهمردم ی راجع بهسخن درکند. او در دفتر خاطرات خود اصرار می همقبر

 «.هستیدنژادی از جنایتکاران علمی 

مجسمه ]هایی از شود و نمایشگاهمیها سازماندهی انتقاالت دیگر اینوویته نیز چند مورد از نقل و در آغاز سد

یک  9111های سال . در یکی از عکسگیردقرار میدر معرض دید عموم ساخته شده از خمیر کاغذ [ های

درون  ها دریتواینوساخته شده است.  محیط خودر ها دشود که برای نشان دادن اینوویتدیده می «اسکیمو ۀدهکد»

 بایگانیدر  .دهدبه آن معنا میبومی فرهنگ  که« کنندبازی مینقشی را »ای خود متناسب با قالب کلیشهاین دهکده 

ادیسون س آ.اومت از سینمایی تصویرآمریکا سه  ۀکنگر ۀکتابخان
41
در نمایشگاه پان  9119وجود دارد که در سال  

آمریکن بوفالو
49
های کوتاه. این فیلمدهدمیدست ه ها باز این بازی ایانگارهساخته شد و  

42
جماعتی ها از اینوویت 

رپُشتکمانند کودکان  کشد که در صحنۀ یخچالی مصنوعی قرار دارند ومی تصویررا به  سرگرم بازی خ 
43
 هستند. 

شود، به خصوص از آن رو داشتنی برای کودکان تبدیل میرفته در تصور عموم به شخصیتی دوسترفتهاینوویت 

-: شجاع، پرکار، باذکاوت، آزاد، صلحبرخوردار استآرمانی  یهای اصلی آمریکایویژگیاز او  ۀپالود ۀکه چهر

طلب، درستکار و دارای حس مسئولیت خانوادگی. همانطور که الکساندر هووت
44
ی در در رمان 9127سال  در 

 «.هستند بزرگسالها کودکانی وحشی»نویسد: میبارۀ آنها درآشتی سفیدها و بومیان  شهر سیاسی وباب آرمان
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40
 Trois vignettes cinématographiques de Thomas A. Edison 

41
 Pan American Buffalo 

42
ها، بازی اینوویت(، 9119ایاالت متحده، ) snap-the-whipها، بازی اینوویت ثانیه است. توماس آ. ادیسون:  31هر فیلم حدودا   
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43
 Jeux de mouton. 

44
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نوبنیاددر سینمای  کند،ی میخوشبختاحساس همواره  هاوجود دشواریکه با داشتنی همین شخصیت دوست
45
 

رابرت فلهرتی «مستند»در  9122و در سال  کندظهور می
46
اثری که در  حضور دارد، نانوک شمالگان با نام 

ن در شمال کبک فیلمبرداری شد. موفقیت جهانی این فیلم به قدریست که نانوک به سرعت به ودساساحل خلیج ه

 السری ۀشود. شری هوندورف در تحلیل خود درباراینوویت در سینما و فرهنگ مردمی تبدیل می ۀ نمونۀچهر

ای که پس از آن هیچ ه تبدیل شد، نقطهزنانوک شمالگان به نوعی حو»کند که تصدیق مینانوک در فرهنگ آمریکا 

وجود نداشت که در  نوزدهشده در اواخر سدۀ  وارهای متولدتصوری از شمالگان دور بدون تجهیزات کامل گونه

. این فیلم همچنین بذر چیزی را ر یافتظهوآن در کار فلهرتی  ۀگسترش یافت و ثمر 9191و  9111سالهای 

زند، نوعی جنون بازاریابی که یک به آن می «شیدایی نسبت به نانوک»گر برجسته برچسب افشاند که یک مشاهده

هالیوود بر روی  ۀتجاری از جمله بستنی چوبی اسکیمو ایجاد کرد. چند سال بعد، دو استودیوی عمد ۀدوجین نشان

( 9132) کلبۀ برفیگذاری و دو فیلم شاخص با موضوع شمالگان دور را تولید کردند: یهمحبوبیت اسکیموها سرما

«.( توسط ام جی ام9138توسط استودیو یونیورسال و اسکیمو )
47
 

رخوردن بر روی کوه یخ، بازی که سُ  شوندمیها همانند کودکانی توصیف ، شخصیتنانوک شمالگاندر تبلیغ فیلم 

را دوست دارند. آزن بالیکی اینوویتها و حمام کردن به سبک سگتولهبا 
48
کند این شناس خاطرنشان میانسان 

 بخشد. ویکتوریایی را شدت می ۀاز ادبیات دور منتج هااینوویتبارز های فیلم ویژگی

موقعیت  ا نداردبن شود. این ابزار بصریمیآغاز جغرافیایی شمال کانادا  ۀنقش چنان که متداول است، این فیلم با

های فیلمبرداری نقشه جایگزین صحنهکند که امکان این را فراهم میعکس  بر، بلکه کندمشخص  عمل رامکانی 

های شمالگان دور است: شاخص فیلم ۀ. این روینظر شودسانه صرفشناهرگونه مرجع نام از [در نتیجه]و  دوش

از قید و بند تاریخ یا  سینماگر، دهدروی می نامساعددور و همین که این حقیقت بیان شود که ماجرا در سرزمینی 

  در موردوارد شود. ها گذر فصلای زیر فرمان دورهجهانی و  به زمانیتواند و می سترها وضعیت مکانی

هیچ مردم دیگری »پردازد: اینوویت می ۀمکان و چهر هایویژگیآغازین به بیان  عنوان فرعی، نانوک شمالگان

اقلیم آن دوام بیاورند، با اینهمه، با وجود وابستگی به حیوانات، که  خشونتها و توانند در حزن این سرزمیننمی

قوم اینوویت  -ترین مردم دنیا هستندکنند که خوشبختآنان است، در این مکان مردمی زندگی می ۀتنها منبع تغذی

اینوویت برتری د رغبت آشکار فلهرتی، واقعیت ، با وجوراستا. در این «است قیدجسور، دوست داشتنی و بی

 پذیرد. کند، مینمایش موفق را که تصور عامه راجع به آنان را بازگو می

 

دور ها نگاه غیربومی به اینوویتکنند از تلش می البته با موفقیتی نسبی سینمایی، چند محصول بعدیهای در دهه

یکی شود. این فیلم ساخته می  9188 در سال است که اینوویتبستان تاانگیز  شگفت فیلم رنگیمصداق آن . باشند
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که توسط لورا بولتون است از نخستین مستندهای شمالگان دور
41
سخن را به  ۀساخته شد. تفسیر فیلم، بی آنکه رشت 

ایهای قالبی، فهمآوازهایشان در موردها واگذارد به جز اینوویت
51
فیلم را بنیان  ۀچهرآورد که را به نمایش در می 

که تماشاگر را  داللت داردای شود و تفسیر آن بر فاصلهمی آغازیک نقشه این بار نیز با نمایش نهند. این مستند می

ها کشیده فصل ۀدرنگ به چرخبی سمت و سوی کلم، پیش درآمدکند. بااین حال پس از این ها جدا میاز اینوویت

بومی در اینجا  گیرد.را نادیده میتاریخی در مورد مردم اینوویت ۀ ممکن هرگونه جنبامری که بررسی  شودمی

هاست؛ یکی کردن تفاوتبی اثر که هدفشان  آیدبه نمایش در می طریق مقایساتیها از سبک زندگی اینوویت کردن

در مورد  سیگفتمان قیا، بارها در آنفرهنگ  فاقد عمیقا  ماهیِت به خاطر  ،از آنها، خوردن گوشت خام است که

 خام خوارند، همانطور که خود شما هم صدفگوشت ها اینوویت شکیب : »متداول استو  مطرح شدهها اینوویت

 .«خوریدرا خام می

های سبک زندگی اینوویت ۀفیلم مستند دربار بسیاریملی فیلم کانادا  ۀادار 9191و  9111های در طول دهه

حاکمیت خود را به دلیل ای سیاسی است: کانادا در طول جنگ سرد، تا اندازهسازد. هدف این کار شمالگان دور می

بیند حال آنکه خود این کشور این قلمرو را حضور پرشمار سربازان آمریکایی در شمالگان در معرض تهدید می

ری اقوام به ای در مورد مردم اینوویت بود: جابجایی اجباراهکار توصیه شده، راهکاری ریشهتحت اختیار ندارد. 

آثار این اقدامات  به بعد 9192در چند دهکده از سال  آنها بارو اسکان خشونت 9113سمت شمالگان دور در سال 

آزن بالیکی چنان کهزیرورو کرد.  ها را عمیقا  زندگی اینوویت
59
گویای واقعیتند و ها ، در این دوره، فیلمگویدمی 

 ۀتمام مشکلت مربوط به شیو هست به نمایش درآورند. با این حالقصد دارند واقعیت اینوویت را آنچنان که 

-را مسکوت می نرخ بسیار باالی مرگ و میر کودکان، انواع اپیدمی و خشونت [ آن، مثل  و نتایج] استعماری

از فن متأثر مستند  مجموعۀبه ساخت یک  9191های ، در سالتعلیم و تربیت شناسِ ، مردم. بالینکیگذارند

پیش از ورود تفنگ در  اوضاع و احوال دورانها در اینوویتوضعیت  پرداخت که در آن، «بازسازی فرهنگی»

52های نتسیلیکاینوویت. سریال او با نام نمایش داده می شود 9191سال 
 ۀچهر ی از( بازتعریف9191-9193) 

در فیلمی با نام و  9172همین روند را بار دیگر در سال . او دهدرا به دست میاز دیدگاه فرهنگی  هااینوویت

 پردازد.میها زندگی معاصر اینوویتگیرد و در آن به از سر می 53اینوویت نتسیلیک امروز

. اندسوق یافتهها با تاریخ مستندسازی و تفسیر ارتباط اینوویتسمت به  های اخیر تولیدات سینماگران جوانسال در

اند. مردمی تولیدات غیربومی را نیافته مقبولیتو سیاسی هستند،  انهنگارها که همزمان مردمفیلم این وجود، این با

54جدیدکبک  هایتبعیدیفیلم 
توسط پاتریشیا تاسیناری 9111که در سال  

55
سخن را به دست  ۀساخته شد، رشت 
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شوند وطنشان را ترک کنند و مجبور می دهد که در آن، هفت خانواده نوناووتمی 9113بازماندگان جابجایی 

استعماری  اقداماین  ،در این فیلم کیلومتر دور از خانه در مکانی غمبار که برایشان غریب بود، ساکن شوند. 9111

ها در کلم به اینوویت ۀسینما با دادن سررشت شود.ارزیابی میعدالتی ژرف دولت فدرال به عنوان یک بینابهنگام 

به آن گیری سیاسی موضعامکان را فراهم آورده و  ۀ منفعل مرد یخیامکان تخریب چهر ،انداز تاریخییک چشم

رساند که آن را با سرزمین بافن انسان را به جایی می [تصاویر]»نویسد: فیلسوف می ۀد. میشل اونفردهمی

 56«.و محو شدویران، غارت، اشغال، استثمار  هاگیرد، کشورهایی که پیشتر توسط غربیکشورهای فقیر اشتباه می

57من در نوناویک ۀدهکدهای مستندی از جمله رفته رفته سینماگران اینوویت فیلم
58اگر زمان بگذارد  و 

-تولید می 

 ۀنیم قبل از میلدمیراث  باارتباط جوانان به پردازند تا بیشتر به زندگی اجتماعی یک دهکده میدر آنها کنند که 

51سناکنخستین رمان اینوویت نوناویک با نام  ،زمانهمین . به موازات آن در بیستنخست سدۀ 
میتیاریوک  ۀنوشت 

ناپالوک
61
ی نیزشاهد تمجید در برخی آثار نویسندگان کبکشود. میچاپ  2112یک ناشر بزرگ در سال  از سوی 

در راستای وارد کردن مجدد جنبۀ تاریخی . ای استاسطوره هایگذاریگر ارزشکه گاه تداعی هستیمها اینوویت

بومی به نام ایزوما اتهای تولیدشده توسط یک کمپانی تولید، فیلمهادر دنیای اینوویت
69
به سرعت به یک مرجع و  

62نوناووت، سرزمین ما سریال شوند.میمدل تبدیل 
ایگلولیک ۀ( تاریخ دهکد9118 -9111) 

63
 هایرا در سال 

به این دوره در ابتدای سریال، امکان جای دادن سبک زندگی  ای. تنها اشارهآورددر می به نمایش 9181و  9189

 کند. ها را در تاروپود تاریخی فراهم میاینوویت

64آتاناریواتاولین فیلم بلند تخیلی اینوویت به نام 
زاکاریاس کونوک به دست 2119در سال  

65
توسط ساخته و  

 تولید فیلم هایافق به دنبال داشت وها اینوویت درطرز نگرش به یک دگرگونی بنیادین عرضه شد. این فیلم ایزوما

 . در عین حال این پروژه از یک اثراینوویت در سینماست به دنبال اشاعۀ مبحث . در واقع این فیلمدادگسترش  را

 یفرهنگ اینوویت، دفاع از طرح، حفظ و تقویت فیلم بومیتولید  ۀشیو هدفش احیای د وگذارفراتر میپا سینمایی 

در  هابازنمود اینوویتو نقد روشهای  سخن در دنیای بیرون از ارتباطات ۀدست گرفتن رشته اجتماعی، ب

به واقعیت تاریخی قوم اینوویت  خواهدکه برای نخستین بار می هم را حکایتیبازنویسی  سینماست. این فیلم 

. این مرزها آوردمرزهای تاریخی را فراهم می حد و امکان ارجاع به مندیزمان. این بپردازد، در دستور کار دارد

 کند.ارزش پیدا می هافرهنگ و تاریخ اینوویتشوند، دنیایی که از طریق را شامل می دنیا از سیری خاص یهابرهه
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فرهنگ اینوویت از  یۀست که به دنبال اراا این فیلم آنۀ ورانآاند که یکی از خصوصیات نومنتقدان خاطرنشان کرده

یری روشاست. با این حال همانطور که تی درون
66
های تولیدی معمول فیلم»کند، یکی از مشکلت اشاره می 

است و برخی از موضوعات از درون  جویانهستیزهگفتمانشان که بیشتر  ماهیتبه جز »اینست که  «پوستیسرخ

67«ساختاری ]...[، به محصوالت غربی عدبُ از »ها این فیلم «گیرندمورد پردازش قرار می
همه، تعلق دارند. با این 

سوق ای به سمت کاربردهای اجتماعی، تاریخی و رسانه سانه است،شنازیباییه که پروژ نا به ماهیتبآتاناریوات 

ارگردان ک های سینمایی، فیلمی متمایز است کهاین فیلم از جهتی دیگر نیز بنا به سنت. دارد و اثری متفاوت است

 تاریخنمایش مردمی است و  برخاسته ازکه منابع تاریخی سینمای آمریکا بیشتر درحالی از آن بهره گرفته است:

به اجداد  سینمای اینوویت در صدد آنست کهعکاسی، کونوک  برخاسته از، اروپای شمالیسینمای اروپا، دست کم 

های خود را در تراش بوده، تندیسکونوک که خود ابتدا تندیس قصه اینست کهوفادار بماند.  به تندیس درآمدۀ خود

 -نوعی حالت استحاله و این، اش را خریداری کندهای مونترال به فروش رساند تا نخستین دوربین ویدیوییگالری

ورای  بد.یادهد، نمود میهایش را تشکیل میکه تار و پود فیلمهایی افسانه درآن است و حکایت از مجسمه به سینما 

 غیر بومی بودنبا وجود ، رادر محل  حضورحس »ویی دیجیتال تکیه دارد تا ی، فیلم او بر فنون ویدموضوعاین 

مدیر عکاسی فیلم، نورمن کان .تقویت کند 68«مردم ، درمحیط
61
این امکان دوربین دیجیتال »که  دهدتوضیح می 

، گویی آنان مأنوس شوندهای ما شخصیت با داستان وو ها را فراموش کنند کند که فاصلهرا برای افراد ایجاد می

 71«.نیز به سادگی مانند ما بودند

دوربین  با یک سازد، من خواستمها میمانند پیکرتراشی که تصاویر را با سنگ»گفت: زاکاریاس کونوک می

79«.را بسازم تصاویر
از و کند میخیانت داستان  به قهرمانزناِن ، یکی از آتاناریوتدر کلیدی یک صحنۀدر  

بگذارد. در در برابر دشمنانش تنها را  کنند تا به این ترتیب، قهرمانهمراهی  چینیدر میوهخواهد او را میدیگران 

را به کسوت ها نقش دوربین که شخصیت کند وسپسجلب توجه می هادیالوگو طنزگونه بودن سادگی وهلۀ نخست 

 آورد که به چشم تماشاگر آشناست.ها در میانسانهایی از تندیس

دیگر از جدای ، سپاردمیها به دست اینوویت را سخن ۀسررشت ایزوما که اساسا   سانۀشنااجتماعی و زیبایی ۀپروژ

آن  ۀکه افسان -جامعۀ ایگلولیک-است معطوف  جامعۀ اینوویتبه یک ه پروژ. این پسااستعماری نیست هایگفتمان

 فرهنگ سنتیتولید کنندگان با اقتباس از است.  تاثیرگذاریو  ادامۀ حیاتروش  ،به تاریخ ی تبدیل شدندر تکاپو

های در مکان هنرمندان این فیلم»: کنندهتهیه اصرار داشتند که افراد بومی در کار فیلم دخیل باشند. به گفتۀ

-خلقی، جسارت، صبوری و انعطافخوش مشخصۀ آنآفریدند که  را اینوویت «فرهنگ تولید»نوعی  ی،فیلمبردار
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در  گروه فنی، بازیگران و محدودۀ اینوویتاز  خارجدر طول شش ماه فیلمبرداری  9111در سال  است.پذیری 

سال  صد مانند نیاکانشان در چند ،های فیلم زندگی کردند. آنانشرایطی شبیه به شرایط شخصیتدر اردوگاه و 

 72«.کردنددر توندرا زندگی می ،پیش

و در عین حال،  بنا نهادهای یک صنعت سینمایی محلی را همگی اینوویت بودند، پایه ا  که تقریب و پخش گروه تولید

و بطالت زیانباری دست و پنجه نرم که با نرخ بیکاری بسیار باال مشاغلی را در روستاها ایجاد کرد. روستاهایی 

ها، ابزارها و که برای بازتولید تاریخی لباس شدسنتی  هایمنجر به احیای دانستهفیلم همچنین این . کردندمی

برای  شد تاه میبه تصویر کشید امروزیندر عین حال در یک اثر ها بود. این دانستهها ضروری عملکرد شخصیت

شمنیسمۀ دربار را رویکردی نوفیلم مذکور همچنین . ینده نیز مفید باشدهای آنسل
73
 هو باورهای مقدس اینوویت ب 

. در آنها پررنگ استمبلغان کاتولیک و پروتستان هنوز  هستند چرا که ردپایها تابو دست داد که در دهکده

هایی م. تنها حرفه اشمنیسم شرکت نکرد جلسات برگزاری من هرگز در»کند: کونوک به این ترتیب تصدیق می

74«.کردن آن استنمایان ای برای آوردن این پدیده شیوه به فیلم در .ماهآن شنید ۀدربار
 

و در جهتی  کندمی دگرگونها را در مورد اینوویتجنوب  [پوستسفید]ساکنان های فیلم برخی بازنموداین 

ای که تا کنون مکتوب نشده اما دارای بازیابد. گذشته را شانهتا بتواند گذشت می کندتکیه  اقوامبر این  معکوس

دفتر خاطرات  موجود درهای طرح ۀقدیمی به مطالع هایپوششبرای بازیابی  هنرمندان. فرهنگ غنی شفاهی است

،ویلیام پری
75
خود در ایگلولیک یادداشت  دریاییدر جریان کاوش  9822در سال که  پرداختند ،بریتانیاییدریادار  

داشتند  نانوک شمالگاناز جمله  بیستمآغاز سدۀ  ات تولید شده درمستندارتباطی مبهم با . هنرمندان همچنین کرده بود

دهند و از دیگر سو، تنها منبع ای از نیاکانشان را ارایه میچرا که این تولیدات مستند از سویی تصویری کلیشه

 موجود برای بازسازی گذشتۀ این اقوام است. 

فرهنگی زاکاریاس کونوک که الیزاپی ایزاک گروه
76
خواننده و سینماگر، میتیاریوک ناپالوک 

77
و بابی نویسنده  

کنوایواک سینماگر
78
. پرش نسل از را در خود داردو باسواد اینوویت یکجانشین ، نخستین نسل عضو آن هستندنیز  

. اما صدماتی هم در پی داردو سینماگر، امری قابل ملحظه است نشین شهر ادگانو شکارچی به نو روکوچ نیاکان

 آثار تولیددر حوزۀ سازوکارهایی پرداخت که و  اداری مشکلتاز سوی دیگر، کونوک چندین بار به بیان 

 کنند.سینمایی در کانادا سرمایه گذاری می
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نک   در جشنوارۀ آتاناریواتتحسین جهانی فیلم 
71
 گانشمال بازنمود وارد نظاماستعماری نوین را  پسا اندیشۀ 2119 

ان را شنید. عدم شناخت قلمروهای شمالگ شانآنکه بتوان صدایبی ها را فراهم کرداینوویت مشاهدۀامکان که  کرد

از هیوالهای - خیالی شدهایی چهره اگر چه منجر به ایجادایجاد کرد که ای ذهنی ۀها فاصلمدت آن مردماندور و 

. آفریدنیز  هایی ماندگارکلیشه در عوضاما  -اشکلبۀ یخیخندان در  اینوویتنوئل گرفته تا باباو بیرون آمده از یخ 

موفقیت مردمی فیلم، چه در  «.شناسداین بخش دنیا را می کمتر کسی هم حتی در جنوب کانادا»که  گویدکونوک می

 استعمار تسیاسالبته نباید افشای که  بخشدیم اینوویتچهرۀ  دیگربار به ارزشی و چه در دنیا، اینوویتجامعۀ 

اخیر  سدۀها در جریان دو اینوویت بازنمود. در این راستا، )این جامعه را( نادیده گرفت فرهنگی و اقتصادی

که ابتدا از فرهنگ  اینوویت ۀ. چهرهای تاریخ فرهنگی غربنها و سکوها، پسرفتبر پیشرفت گویاستشاهدی 

 تحولنگاری و نیز در مردمسانه شناهای سبکای جای گرفت، تابع دگرگونیعدی اسطورهمد و در بُ آ اروپایی بر

استعماری بود تعجبی ندارد که باید منتظر یک وارونگی پساهمچنین بومیان آمریکاست.  ۀدربارهای سیاسی گفتمان

 اینوویتبه آرامی از خود  اینوویتفرهنگی  ۀکه چهراین در حالی است کرد و  سواقعیت وارا از ر تا بتوان تصو

 شود.، دور میه استکه دست آخر به یک موضوع تبدیل شد

                                                           

79
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