
 

 

 در جست وجوی

   و آسیای مرکزی  های خاورمیانهمستند  
 های بینا فرهنگی الگوهای زمان ومکان در فیلم

 محمد تهامي نژاد            
 

    

آسیای مرکزی و   ایران ،فرهنگ و آیین مردم  فرهنگي )با عنایت بر فیلم مستند و نقش آن در تعامل"   

مستند های  بربا تمرکز ندان بود کهخانه هنرم در(9831جم اسفند ) پنعنوان نشستي تخصصي ”( خاورمیانه

 ایمقدمه  وخاورمیانه نیز  . در مورد سینمای آسیای مرکزیضور داشتم ح در آن ن ،فرهنگ و آیین مردم ایرا

.    نشد فراهم  ي فرصت امکان و که چنین  باشد  آن جلسه  در   طرح پرسش برای تا دستمایه  فراهم آمد 

نظم بخشي به  همان  ن نوشته ، بخش ایران در ای راین پژوهش به صورتي کامال شخصي ، ادامه یافت .بناب

  .در سایت انسان شناسي وفرهنگ قابل دسترسي است است که  (6 -خاطره بصری از فرهنگ واقوام ایراني 

ی بینا فرهنگي مرا به کشف الگوها نیز بیشتر "وخاورمیانه مستند های آسیای مرکزی درجست و جوی"

 .   رهنمون شد
  فرایندیچنین  رود . بکار ميمقدم بر تعامل  ،"از طریق رسانه و فیلم  تبادل فرهنگي "اصطالح  در این نوشته ،

تاثیر و  درک معنا ، کوشش برای رمز گشایي و نوبت به  آنگاه  و  شروع مي شود ومعنا یامانتقال پ امکان با

 تا چه حد اساساً ، سینمای مستند  در منطقه ماکه   پرسش این  . فرا مي رسد  طياز طریق وسیله ارتبا گذاری 

صورت  و در وجود داشته  تصویر از دیگری ، امکان مشاهده ،  جدی گرفته شده  تبادل فرهنگي  فرایند،در

یک پروژه  ، ست  با نارسائي هایي روبرو یا  بوده و دو سویه ، املبرای تع مطمئن ای وسیله چنین مبادله ای آیا

و  منظری بسیار محدودمن تنها مي توانم از . و نیازمند مطالعه میداني است   بین المللي و گروهي ی  سنگین

   .  به موضوع نگاه کنمبیشتر به مدد انسان شناسي تصویری و فیلم ها 

نمایش فیلم در سالن ) رسانه  های در عصر محدودیت ،از نظر تاریخي واقعیت های موجود نشان مي دهد که  

بسیار  ،اقدامات تبادلي های سینما و یا تلویزیون ( که با دوران بلوک بندی های  سیاسي نیز همزمان بود ،



، امواج نیایولي هرچه  در دد . هم بوجود نیام بنابراین تعامل آزاد . باقي ماند وهدفمند و غالبا کانالیزهضعیف 

  .ولي هر چه بیشتر، شخصي مي شود  بخود مي گیرد  ای شکل  تازه  تبادل ، شویم غوطه ور مي

   : مي آزمایند   را هایي  عرصه  ها و رسانه  سینمای مستند امروزه  

 ، در برابر دوربین  خاصدو فرهنگ متفاوت  و بحث حول یک محور  دو گروه از ساختن همراه از طریق  * 

بین  ارتباط  یا فرهنگي ) میان( بینا ارتباط  د .نقرار مي ده فرهنگي واجههدر جریان یک م ) مستقیم( گر راتماشا

   است . ارتباط بین مردماني  از فرهنگ های متفاوت ی  کهدیگر ا وم

)بطور غیر  جامعه را افراد یک وجستجوی مستقیم ،   ) ارتباط درون فرهنگي( مردم نگاری سینما از طریق *  

  آگاه یا نگران  مي سازد  ) درجامعه خود یا جامعه دیگری ( دیدهنسبت به وجود یا موقعیت یک پ مستقیم ( 

 ( .فرهنگ های نزدیکبین  ارتباط )

  رسانه  تعریف ارائه مي دهد . * 

     

 مستند های  آسیای مرکزی      

در   . نداشتیم iدر خاور دورحتي چین  یي با سینمای آسیای مرکزونه ارتباطگتا سالیان اخیر ما هیچ      

 بر اساس  فرمان    9191در سال   برای مثال . سابقه ای طوالني دارد ی مذکور،کشورها  در سینما صورتي که 

به تدریج مسئولیت اداره سینما در   اعالم شد و کمیته دولتي برای سینما ) گاسکینکو (    ملي  ، سینمالنین

یلمسازان اتحاد شوروی شیوه استبدادی که پنجمین کنگره ف 9136را برعهده گرفت و تا سال سراسر کشور 

گاسکینکو برای کنترل هنر را به چالش کشید و اصول بازار آزاد را به عنوان جایگزین  پیشنهاد کرد ، تولید 

iوپخش را بر عهده داشت . i به نوشته تاریخ تمدن در آسیای مرکزیi i i اولین استودیوی فیلم کشورهای :

صاحب  9191وقزاقستان   9196ازبکستان تأسیس شد . ترکمنستان  در بخارای 9191آسیای مرکزی در سال 

واحد مستند سازی تاجیکستان .   ندشد (دارای استودیوی فیلمسازی داستاني 9191واحد مستند سازی ) و سال

. سینما امری وارداتي بود و اوایل، اگزوتیسم منطقه را به اروپائیان نشان  تأسیس شد 9191و قرقیزستان  9181

 "داد مي 

هایي تحت  فیلم 9899تا  9811از میان تمام جمهوری های شوروی ، گرجستان و روسیه در فاصله سال های 

.  در  نمایش در نیامدنده که در دوران خودشان در ایران ب خویش در باره ایران ساختند هایکشور سیاست 

رئیس   ها ی ارمنستان  که مدت، عمو بک نظروف، بنیانگذار سینما خس )خز( پوشفیلم  9191اوایل دهه 

به مسائل ایران قبل از  بخش دولتيِ تولید فیلم  در )گاسکینپروم(  و کارگردان ناکرومپروسِ گرجستان  هم بود ،

iانقالب مشروطیت مي پرداخت  v در باره  9899ها در سال  را روس کشور شیرو خورشید. همچنین  فیلم



شمسي روس ها در تهران سینما  9891در سال های اشغال در دهه   چهره  کارگری تهران واصفهان ساختند .

نمایش در مي ه داشتند و فیلم هایي از جمهوری های آسیای مرکزی که در آن زمان آسیای میانه نامیده مي شد ب

آوردند. تا آنجا که اسناد نشان مي دهد این آثار به نقش آن کشور ها در اتحاد شوروی و از طریق رژه ها و 

یک فیلم دوبله به فارسي شده  9898ها  به اقوام متحد  در یک مجموعه بزرگ مي پرداخت . ) در سال  جشن

نقل از  مجله سخن ( وپس از اصرار ایران به  –نمایش در آمد ه در تاشکند پایتخت ازبکستان نیز در تهران ب

ایران مشاهده  در ، سال پنجاه حدودکه پس از  را ساختند "آن سوی ارس "خروج روس ها از آذربایجان، فیلم

 .شد. 

  های مستند آسیای  فیلم"تحت عنوان   Gulnara Abikeeva ووا یگلنارا آبیکِ  مقاله خالصه در اینجا  

در کینوکولتورا ،  شماره منتشره   "مرکزی در دوره شوروی به عنوان عامل شکل گیری ) فرماسیون( هویت ملي

شان مي دهد کارگردان های آسیای مرکزی چگونه به پنج مؤلفه هویت ) ذکر مي شود  که ن  ( 9111)   91

 :    پرداختند مي  یعني تاریخ ، جغرافیا ، زبان ، فرهنگ و اسطوره ( 

مسفیلم ، لنفیلم و استودیوی داوژنکو در کي یف تماماً به آسیای مرکزی انتقال یافت وسینمای  9111در دهه  

ده قرار گرفت .   سینمای کم خون  یا آنمیک  دهه پنجاه ادامه همان سینمای مستند برای تبلیغات مورد استفا

از انستیتوی دولتي فیلم مسکو  کارگردان هایي که تماما   (thaw)با آب شدن یخ ها    تبلیغاتي است . اما 

آفریدند که به  قرقیز ها شاهکارهایيفارغ التحصیل شده بودند در این سینما گرما بوجود آوردند  و در این میان 

مستند هایي ساخت که در آن   (melis ubukeev) و کارگرداني مثل ملیس ابوکیفمعجزه قرقیز مشهور شد 

رگرداني به اسم هویت ملي ، تاریخ ، جغرافیا ، زبان ، فرهنگ واسطوره عمیقاً کشف مي شد . برای مثال کا

یشه های هویت معنوی و عقلي قرقیز به ر manaschi)   ( ماناس خوان  شمسي یف  در فیلم کوتاه 

 v  و نقاالن سنتي اش تأکید مي کرد.   پرداخت . این فیلم  بر حماسه ملي قرقیزستان یعني ماناس 

در این دوره چندین فیلم اتنو گرافیک ساخته شد که به ثبت وضبط زندگي روزمره مردم عادی و فرهنگ عامه  

ماشاگران بوجود مي آورد که هویت ملي آنها ویژه ، ومنحصر به در منطقه مي پرداخت و این احساس را در ت

را  "بیا ازبکستان را ببین  "و مالیک کیوموف فیلم  lullaly  م . در ازبکستان نیز خدا نظروف فیلفرد است 

های قزاقستان در باره تاریخ پیش از اسالم در این کشور به صورت یک آنتي تز علیه جریان  ساخت . حتي فیلم

مستند  ، و بالفاصله بعد ازاستقالل 9111ومي و مخالفت مستقیم  علیه قدرت شوروی در آمد . در دهه عم

ترین مستند ها در این دوره و در عصر پروسترویکا   ظاهر شد  بعد  سازی در این کشورها اوج گرفت و جالب

ستند ها کانال ترین بازار م مهم ،تغییراتي بوقوع پیوست : هم در عرصه تکنیکي  هنگامي که سینما ها بسته شد

و از نظر ایدئولوژیکي   مستند ها  به صورت ابزار ایدئولوژی هایي در آمد که در این کشور های تلویزیون بود



 9111این مقاله نخستین بار به تاریخ مارس  ( ."kelly ها  پراکنده مي شدند .) ترجمه پروفسور کاتریونا کِلي 

 اور آسیا در دانشگاه آکسفورد ارائه شد (در کنفرانس هویت ملي در 

( محصول قزاقستان مي شنویم ) 9118ساخته ر. آلپي یف )   face of the soul(the) در آغاز فیلم  

 مي خوانیم (:

  ترکي  خاقانات ترک ها این میراث را برای مابر جا گذاشتند که به تاریخ احترام بگذاریم. اما پس از آن که

دیگران ممکنست برای قبایل  یز از امکان ترانه سرودن برای قهرمانانمان محروم شدیم.ما ن ، شد مضمحل

پولووزی تاریخ بنویسند اما در این تاریخ نگاری اطالعي در باره سرزمین  ما وسنت و فرهنگ ما ندارند . جهان 

 " سته شده اند .فقط شایعاتي در باره ما شنیده است . آنها مثل تکه هایي از سفال هایي هستند که شک

را  در همین فیلم پس از آن که کشور؟ی در میان باشد شاید منظور از تاریخ  سازی همان  مباحث میسیونر

مي کند و از نخستین خاستگاه های بشر بر مي شمارد به تصویری سیاه سرزمین استپ ها ی وسیع معرفي 

بینیم که هراسان مي گریزد. پس از لحظاتي   وسفید از پرتاب یک موشک قطع مي شود و بالفاصله آهویي را مي

ی شده ، برای یک قزاق  ساکن که به مدد مونتاژ دارای زباني استعار ویرارنگ به صحنه باز مي گردد . این تص

و  داردمعنایي  کانور در کشور خود  استآتي یا آستانه که شاهد پرتاب موشک های روسي از پایگاه بایآلما

رابطه بین   " وجه به مونتاژ دیالکتیکي ی فیلم  و جملهدریافت کننده و سازنده پیام  با تبرای من هم به عنوان 

مردان وزناني را در همین صحنه  معنایي داشته است .  که در پایان فیلم مي آید ،  "مردم و طبیعت گسسته شد 

و پیش مي روند  اما  مي آورندحرکت  در ه گان ببال پرند  عت مي بینیم که دستهایشان را  همچونبیدر دامان ط

ما  "هنگامي که در فیلم مي شنوم:  ولي سازنده معنای دقیق پیام نیستم ،در این صحنه من به عنوان مخاطب

درون ما زندگي مي  ، تاریخ "و یا  "همچنان طنین طبیعت را به همراه فرهنگ و اعتقاد نیاکانمان پاس مي داریم 

 "تاریخ و فرهنگ و چهره ی روح مااست  ، طبیعت "ا راه پرندگان مي نامند .راه شیری ر ، مردمان قزاق . کند

گنجینه پازیریک پادشاه سکایي یا جنگجوی طالیي و میراث او در   مي توانم به  اندیشه فیلمساز نزدیک شوم .

بر جا ترک ها این میراث را برای ما": لي برای درک این جمله باید سخت مي  کوشیدمو را مي توان فهمید

ما نیز از امکان ترانه سرودن برای فرو پاشید   خاقانات   گذاشتند که به تاریخ احترام بگذاریم. اما پس از آن که

سرزمین   خاقانات غربي یا . خاقانات غربي وشرقي ترک است همان  منظور )."مان محروم شدیم قهرمانان

 .( انس متحد شده بودندبا بیز  علیه ساسانیان نیز ،  خزر های قرن هفتم میالدی

در خانه "1 _ از سرگیری گفتگوها "تحت عنوان  چهارمین سمینار منطقه ای مستند سازان آسیای مرکزی در 

مستند سازاني از قرقیزستان ، قزاقستان  به نقل از سایت فاند فروم ازبکستان(  9111نوامبر  91)سینمای تاشکند 

نمایش در ه حوزه بالتیک را ب روسیه و هایي از د هم آمده بودند و فیلم، تاجیکستان ، ترکمنستان و ازبکستان گر



ادای  (davran)  مرحوم داوران سلیموفازبک، هنرمند و فیلمبردار  به مستند ساز ،آوردند . در این سمینار

را برای یونسکو در هند ، ایران و پاکستان   "فرهنگ آسیای مرکزی "، فیلم احترام شد . مرحوم سلیموف

   .( ه بودفیلمبرداری کرد

حتي برای  افراد آن  از ذکر این سخنان منظورم این است که برای شناخت سینمای مستند در این کشورها

از آن ها را در  گفته های بوریزان نوگربیگ منتقد و استاد هنر   يالزاماتي وجود دارد که یک ممالک نیز

 قزاقستاني مي توان یافت :

فتگو ها بسیار پر معناست . ما باید گفتگو ها را از سر بگیریم و به این خاطر است که فیلم عنوان از سرگیری گ 

 های یکدیگر را مي بینیم .

فیلمسازان قرقیزستان مي  وا از اتحادیهرا  تولوموشِبَلنمایش در مي آید ؟ گُه ا چه چیزی باما در این کشور ه

  :گوید

نمایش در آمد یک تمایل مشترک ه آسیای مرکزی ، روسیه وبالتیک بدر تمام فیلم هایي که توسط کارگردانان 

هم نمایش مردماني معمولي و عادی است که رشد مي کنند ، کار مي کنند و رؤیاهایي دارند .  وجود دارد . آن

کارگردان های ازبک افراد توانایي هستند و ابزار مدرن را  در خلق کارهایي  که در عین حال نمایانگر دقت 

 توجه آنها به فرهنگ ملي است به صورت عالي بکار مي برند .و

به همت سازمان میراث فرهنگي و گردشگری ایران نخستین جشنواره کشورهای حوزه دریای خزر  9831سال 

تحت عنوان جشنواره بین المللي میراث مشترک در رامسر ، بابل و ساری حول محور نوروز برگزار شد که یک 

نشان داد که اساساً  و در آورد نمایش ه اره نوروز از ایران  وکشورهای  حاشیه دریای خزر بدرب مجموعه فیلم 

این جشنواره در دوشنبه پایتخت  9831در سال  توجه ما به کشور های آسیای مرکزی  نگاهي فرهنگي است.

ربي که یک وجایزه بزرگ میراث مشترک توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تج  تاجیکستان بر گزار شد

به  رسید که رگي ژالیفساخته گئو "ی جدید پنه لوپه "هیئت داوری به جشنواره فرستاده بود به فیلم تاجیکي

بنیادجامعه ی  "به گزارش فیلم . "اسالمي بود –دارای رویکرد ایراني  "( :9831گزارش ماهنامه فیلم ) سالنامه 

به عنوان کارگر  از کشور  بد اقتصادی شرایط به خاطر در باره  وضعیت دشوار مردان تاجیک است که  :"باز 

  و با هر مصیبتي هست   پنه لوپه به انتظار ی سخت مي نشینند  مانندبه در غیاب آنها  ند و زنانمهاجرت مي کن

   بچه ها را سیر کنند . خود و خانواده خود را بگردانند و شکم باید، 

) زیب النساء  دختر اورنگ زبب بود که به  دوشنبه برگزار شدنساء زیب ال در کاخدیدار سال بعد جشنواره    

را اعطا کرد که به مسئله  ه یک فیلمساز قرقیزکامران شیردل جایز سرود ( . فارسي در سبک  هندی شعر مي 

 بهترین کارگرداني  جایزه های موسمی باران  فصل. مجید برزگر هم با   کمبود برق در یک روستا پرداخته بود



 همزمان با  تجلیل از  31همچنین بنا به گزارش خبرگزاری سینمای ایران مهرماه سال   را از آن خود کرد .

،  یازدهمین جشنواره سینمای دفاع مقدس   دولتي ) اداری ( شدن  زبان فارسي تاجیکي  اجباری شدن کار برد

 نمایش گذارده شد .ه دوشنبه بشهر "کاخ پایتخت "نیز  در 

 ه بود  توسط کارگردان تاجیکي منیره شهیدی  ساخته شد  ایران وتاجیکستان با مشارکت   وز  مبارکنورفیلم  

.  اختاجیکستان  مي  پردتشهر وروستای  مراسم نوروز در به که  نمایش در آمده ( ب9811در جشنواره کیش ) 

وری اش  مسائل افغانستان  در کاخ جامي برگزار شد که  موضوع مح 9811تیرماه  96آخرین  جشنواره  روز 

 .    هایي وجود داشت فیلم  نیز  بخش میراث مشترک ضمن این که در   . بود

 خاورمیانه وتصویر ما

 آثار بینا فرهنگیدر    زمان ومکانالگوهای  

نهاد های  در جشنواره جهان اسالم که چندی پیش در تهران برگزار شد، با حجم باالیي از فیلم های ارسالي از 

روبرو بودم که گاه در آنها نمونه هایي درخشان خاورمیانه   کشور های آسیای مرکزی ، آذربایجان و رسمي در

. شاید  است بودهبسیار ضعیف  و آسیای مرکزی با وجود این ، ارتباط تصویری ما با خاورمیانه یافت مي شد.

 اعتراض سفارت  ترکیه به نمایش فیلم ، 9891تا  9811ارتخانه ها در دهه ریشه چنین مناسباتي به جنگ سف

 های روسي در اداره شیالت بندر انزلي ، های ارمني در ایران ، اعتراض  اداره دوم سیاسي به نمایش فیلم

های آلماني  ن به نمایش فیلماعتراض دانشجویان ایراني در اروپا  به نمایش فیلم کاروان زرد ،  اعتراض متفقی

و  ران سینما تهرانو پائین کشیدن فیلم از اک رکیه به نمایش سلطان عبدالحمیداعتراض  دولت ت در ایران ،

 . باز مي گردد که خود را به آئین نامه های سانسور فیلم نیز کشاند اعتراض های دیگر

های  نتیجه این شد که کشور های نزدیک ) مانند ترکیه ، پاکستان ،افغانستان و عراق ( جز در مورد فیلم 

را از  ی دورتر کشور ها ه مسائل به جای این ک شده خبری ، از دایره نمایش  خارج شدند . بعد ها هم کانالیزه 

کاری  که یم تا  خود را در آن کشور ها بجوئیم. فرستاد مي ها سرزمین زاني به آن درون ببینیم  ، غالباً فیلم سا

در   vi. در دوبي ادامه یافت کامران شیردلبا  سي توسط  برادران امیدوار شروع شده بود در دهه پنجاه دهه در 

زماني که صنعت مستند سازی در دوبي رشد نداشت فیلمي در باره فرهنگ  مردم آن کشور تولید کرد که 

 رسد اعزام فیلم نظر ميه ب مورد توجه قرار گرفته بود . ،عناصر هویت ملي و فرهنگ  های مادی ومعنوی در آن

رساني دست اول و  نشانه رشد سیستم خبری و توجه به  اطالع از جمله هند ()  سازان به کشورهای جهان

حضور در میدان  تحقیق و رخداد  و از سوی دیگر مربوط به  دیپلماسي کشور ها هم هست .  تماشاگر ما مي 

 ،سي صدر  ما آثار پژوهشي در باره امام مو مي یافت . هان غیر ایراني پیوندبایست بتواند با جایي وزماني در ج

و موقعیت مقاومت  و علمای شیعه ، همچنین در باره نظریه  سلفي ها  چمران و بویژه حزب املمصطفي  دکتر 



هرروز   . و تکفیری ها یي چون دکتر ایمن الظواهری  مصری در ارتباط بانظریه ضد شیعي او ساخته ایم   

مي شود . انواع ویدیو های آموزش حج تمتع  تعدادی گزارش از اماکن زیارتي عراق و سوریه وعربستان تهیه

وحج عمره در بازار وجود دارد . اخیراً فیلمي بسیار مؤثر در باره نحوه عزاداری در شهرهای شیعه نشین ایران و 

ساخته بهمن کیارستمي    زیارت )ع (دیدم ) که عنوان بندی نداشت( ."امام حسین  "با عنوان کلي  "عراق 

  بیشتر هم در جشنواره های داخلي زائران از مزرهای غربي ایران به سوی عتبات است . سندی از نحوه خروج 

که از غزه ارسال شده بود به  لن تمروا. از جمله   در باره انقالب و مبحث فلسطین هستیم شاهد مستندهایي

تانک غول آسا بپایان ه کودکان فلسطیني با سربازان اسرائیل مي پرداخت و با تصویر پسرکي در برابر یک زمبار

شوند ( در باره تخریب مساجد توسط  ) مناره هایي که ویران مي "مآذن في وجه الدمار  "مي رسید و یافیلم 

 .   صهیونیست ها بود . و یا فیلمي در باره شهید محمد الدره کودک فلسطیني که کنار پدرش تیرخورد

 در و حیات وحش (و سرزمین لبنان ویژه در باره اهرام ثالثه) به  تا آنجا که مي دانم فیلم های باستان شناسي  

و به دلیل شکر آب بودن روابط ما با این کشور ها به یاد  ستا کشورهای خاورمیانه نیز بیشتر محصول اروپا 

که توسط خود آن ها ساخته   تونس  و بحرین ،لیبي   ، عربستان  ،اردن  ، نمي آورم فیلمي از فرهنگ عراق

 در باره این کشور ها چند دسته فیلم ساخته ایم : به طور کلي دیده باشم . در سینما های ایران د راشده باش

در فیلمخانه ملي ایران جدا از فیلم های تاریخي مراسم  نامزدی مثل  شاه و فوزیه در  )  فیلم های خبری –الف 

لب  فیلم خبری  متعلق به سال های مصر ویا سفر رضا شاه به ترکیه مجموعه بسیار ارزشمند دیگری در قا

وجود دارد که تصاویری ازحضور سران کشورهای خاورمیانه ) حتي پاکستان وافغانستان وهند (   15تا  9886

 در ایران ویا تصاویری از این کشور ها در موقعیت های مختلف وجود دارد  که  از آن میان  مي توان به 

 ، اشاره کرد .زنیروهای ایراني در ابوموسي استقبال شیخ صغر برادر امیر شارجه ا

نهضت جهاني اسالم و تأثیر پذیری ملل مسلمان از انقالب اسالمي ایران از جمله انتفاضه اول در   – ب 

 9861فلسطین از سال 

بمب های  ، (  در لبنان رضا برجي -سواحل اشک وخون) وانقالب  فیلم هایي در باره زندگي در جنگ  – ج
ویا سرزمین عقیق در باره  خیزش اسالمي کشورهای عربي به ویژه یمن)    (در لبنان ماجد نیسي ) پرتغالي

 محصول شبکه خبر( .

) گروه کارگرداني بهروز فالحت پور و  سه نسل آواره. ) به ویژه مرتبط با ایران(   تاریخ خاورمیانه   – د

ضمن جستجو در لبنان و اردوگاه های فلسطیني    های این دوره است که مصطفي داالیي ( از قدیمي ترین فیلم

به تاریخ لبنان و سرآغاز مهاجرت بزرگ فلسطینیان پس از قتل عام دیر یاسین ، هم اشاره مي کند . در همین 

 هم هست که  طي آن ، بهروز فالحت پور به شهادت مي رسد  . سفری به سوی شهادتمجموعه 



پس از مرور پنج هزار سال تاریخ  که ساخته شهرام درخشان  "دارندمردمی که همه چیز همه چیز همه چیز " 

هنر ایران و رجوع به تمبر هایي که ابن سینا را عرب معرفي مي کند ویا موزه دوبي به تاثیر پذیری ها و بخود 

یس واکنش انگل را ساخته مهدی نقویان، سابقه عربي سازی خلیج فارس  زخم تازهبستن ها اشاره داردویافیلم  

در برابر شکست از دکتر مصدق معرفي مي کندودکتر هرمیداس باوند و دکتر پیروز مجتهد زاده به سابقه برنامه 

با شعارهای عبدالکریم قاسم شروع "ایراني زدایي و تغییر نام خلیج فارس  توسط  انگلیس  اشاره مي کنند که 

  . "ه ای  به اسم صدام را به جنگ ایران فرستادنددیوان،شد ، جمال عبدالناصر آن راتکرار کرد و آمریکایي ها 

در سالیان اخیر ، کردهای مستند ساز ایراني و عراقي آثاری در باره فرهنگ کردی و مناقشات سیاسي  در  

ابراهیم  – همه مادران من ادامه داشت  ساخته اند) 9119یا تعریب کردستان عراق  که تا سال  "انفال"دوره 

 انساني فیلم های  مهم،  زهاوی سنجاوی( ویا فیلمسازان نسل سوم مستندسازان ایران در اهواز  -سعیدی  

 باوی ساجد  در بارهساخته  حبیب  الرمادفیلم به  رجوع شود  عرب دارند . وزندگي مردمان مرتبط با فرهنگ 

) در باره مردم ضعیف ساکن در  نگ زدهمردم ز  ،  ( نقش و سرنوشت عراقي های حاضر در جبهه ایران

ساخته محمود رحماني رسوخ به خاطره ی مردی که  مدار صفر درجهماجد نیسي ،  مرزهای داخل عراق (  اثر

ساخته محمد رضا   ایران جنوب غربیکشد از  نخستین شب حمله عراق .   فرزند خود را بردوش مي

)در باره سینمای تعطیل شده   سینما آزادیه خشکي( و یا فرطوسي) در باره مردمان حاشیه هورالعظیم رو ب

با مستند هایي مواجه مي شویم که توسط مستند  ، در پرس تي وی نیز اخیراً.  سوسنگرد( ساخته  مهدی طرفي

البته ابراهیم سعیدی به من گفت که در دوران صدام  سازان کشورهای مرجع برای  این شبکه ساخته مي شود .

 د ساکن  در  کردستان عراق وجود نداشت .مستند ساز کر

به عبارت  دیگر پایگاه ومرتبه  یا مکانت  مان بر کدام زمان و مکان تأکید ورزیده ایم ؟ در فیلم های ما      

 در این کشور ها به دنبال چه هستیم ؟  کدام است ؟ های ما در فیلم زمان ومکان

 ی شده است ؟، مطلع فیلمي امروز"ان حله برفتم زسیستان با کارو"مصرع از شعر فرخي سیستاني :یک چرا  

سرخ  و  ز  وگلنورو به  (س مهاجرانفرامرز رمضاني و عبا )مرکز خراسان  محصول با کاروان حلهفیلم 

و  آرامگاه های رنگین مي پردازدو  د خانه الغ بیگصتاشکند و سمرقند و ر یادگارهای  معماری  اسالمي ی

به مفهوم انسان شناختي از طریق مولوی  در آغاز ،  دنبال مي کند .  به عمق خراسان بزرگسفر دوباره ای را  

 :مي اندازد نگاهي انساني  "ما و دیگری "ی

 گفتم زکجایي تو تسخر زد و گفت ای جان 

 نیمیم زترکستان نیمیم ز فرغانه

 که منم خویشت من گفتم رفیقي کن با



 گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه 

ما  ،ساز گویي فیلم. استو دستیابي به هویتي  درون فرهنگي  تقویت دوستي آنچه اهمیت دارد،،  در این فیلم  

از طریق یک هویت تاریخي به توضیح  فیلم ، با وجود این .  دعوت مي کند آشنا به حضور در یک آیین را

بعداً به شکل  همین  ویت خود مي گردیم. ما در این فیلم ها  به دنبال نیمه های گمشده ه . ردازد ز مي پامرو

 تیک ،رمان در واقع من به عنوان مخاطب در این نوع فیلم.  تکرار شد ندین فیلم و در  چ صورت کلیشه در آمد

بي شک وجود دارد از طریق  مي توانم  تداوم فرهنگي را کهکمتر  با انسان زنده و سازنده تاریخ روبرو نیستم .

را تکرار مي کنم که  گُلبَرا  تولوموشِوا از اتحادیه فیلمسازان قرقیزستان گر این گفته بار دی .بفهمم زندگي روزمره

 : گفت  

نمایش در آمد یک تمایل مشترک ه در تمام فیلم هایي که توسط کارگردانان آسیای مرکزی ، روسیه وبالتیک ب

 ند ، کار مي کنند و رؤیاهایي دارند .وجود دارد . آنهم نمایش مردماني معمولي و عادی است که رشد مي کن

محمد رضا درویشي  پژوهشگر  هایي از انسان زنده و امروزی  روبرو هستیم  : در ایران البته با چنین فیلم

موسیقي در فیلم آئینه و آواز ) ساخته محمد رضا مقدسیان در باره خلیفه نظرلي محجوبي (مي گوید : اوزان ها 

خنیاگران ترکمن ، زبان  گویا و راوی اسطوره های مردمان خودشان هستند. گرچه  ویا بخشي ها وبه عبارتي 

مهاجرند ولي به علت همزیستي در کنار فارسي زبانان تاجیکستان ، افغانستان و ایران مي توانیم هنرشان را با 

 ."ادامه دهندگان سنت خنیاگری ایران مربوط بدانیم 

از دهه هفتاد  ووقوع انواع کشمکش های اجتماعي ، سیاسي و مذهبي استقالل کشور های آسیای مرکزی در آغ

در آن ها ، مصادف با پایان جنگ تحمیلي عراق علیه ایران بود و این امکان  را برای کشور ما فراهم آورد تا به 

خي روی ها نیز به همان زمان و مکان آشنای  تاری نائل آئیم اما این فیلمشناختي تازه ازمردمان این کشورها 

. طرح مجموعه فیلم های مسلمانان در  زدند گ و تاریخ ما دارند، دست رابطه ای که با فرهن : یعني به  آوردند

صدا وسیمای جمهوری اسالمي ایران به تصویب رسید و در همان روزهایي که رضا برجي از جنگ داخلي در 

مسلمانان نیز از تلویزیون پخش مي شد .  "( فیلم های 59و 9859تاجیکستان فیلم مي گرفت ) در سال های 

حسین دلیر مسلمانان  سمرقند ، بخارای شریف و تاشکند در جمهوری ازبکستان  و محمد رضا فرهومند 

یک تیم کوهنوردی شش نفره به سرپرستي غالمعباس   9851در تابستان   مسلمانان تاجیکستان را ساخت .

به آن فیلم کرد واین همان قله ایست که محمد نوری از صعود جعفری به قله کمونیسم در تاجیکستان صعود 

 . و به عصر زرین تاریخ خویش بر گشتند  ندبه اسماعیل ساماني تغییرنام داد تربعد .تاجیکان همین قله راگرفت

نحاء . در تمام طول جنگ ، به ا و زمان آشنا ادامه یافت  . یعني مکانت یا  قدر و جایگاه مکان ثیر زمان ومکانتأ

  به عنوان فضا و مکان قدسي ارجاع مي شد.ختلف به سرزمین کربال و سپس  بیت المقدس م



امکان عملي  پس از فروپاشي شوروی پژوهش در باره  مکان و زمان  آشنای تاریخي اما کمتر شناخته شده ، 

ی پژوهشگران نهاد ، تصویری زنده از تاریخ را پیش روآن سوی ارسپیدا شدن فیلم  افت  و از سوی دیگر،ی

.vi i   که اینک ه بودند به روسیه پناهنده شد 9891هزار نفر از اعضای فرقه دموکرات در سال  81تا  91حدود

به سراغ گذشته رفت  موسائیان ،  سرزمین گمشدهدر فیلم  . پیری  بودند . وحید موسائیان زود جنبید در مرحله

به نام های اسد مستوفي  9896موکرات و زنداني سیبری در سال در چیکمن قزاقستان با دو سرباز سابق فرقه د .

شویم و در آلماآتي پایتخت سابق قزاقستان نیز یک سرباز دیگر به نام کریم زینالي در  و حاجي کاتب مواجه مي

برابر دوربین توضیح مي دهد که چگونه بعد از ورود به شوروی دستگیرو به عنوان جاسوس به سیبری فرستاده 

همسرآرام باباییان عضو سابق فرقه ساکن بیشکک قرقیزستان نیز در باره وضعیت شوهر بیمارش و عالقه او شد. 

 به بازگشت به قزوین مي گوید . در هر یک از این شهر ها با مجسمه و یا نشانه هایي روبرو هستیم .

  های مستقیم تر فیلم

ی از جمله فاجعه زیست محیطي  بیابان شدن دریاچه با اخبار کشور های آسیای مرکز، هم از طریق تلویزیون  

مبحث م  هم با ه امواجه شد دانشمندان این کشورهاو دستاورد وکوشش  آرال در کشور قزاقستان و ازبکستان 

 ازبک دهکده ای در نشان مي دهد . خشونت های قومي هویت قومي در برابر هویت ملي که  خودش را در

هد بودم  شا مردمان محليدوربین  های گرفته شده توسط تکه فیلم قرقیزستان از جنوبمرزهای  واقع درنشین  

  مورد تهاجم قرار مي  گرفت .  این فیلم تحت عنوان عدالت کجاست؟ توسط مهاجماني نفر بر سوار  که روستا

ای سازمان امنیت و همکاری اروپا بر  نشان مي داد که و توسط دیده بانان حقوق بشر ساخته شده بود

 . وادار به مداخله  شده است میانجیگیری

بسیاری از دانشگاه های دنیا آرشیو های غني و اعالم شده در بارهْ فرهنگ کشور های آسیای مرکزی ، قفقاز ) 

فیلم مستند تحت  9111شمالي وجنوبي ( و خاورمیانه دارند . از جمله در فهرست دانشگاه جورج تاون حدود 

اسالم موجود است . آنها به زبان های  فارسي ، ترکي ، عربي و عبری هستند و برخي  عنوان خاورمیانه وجهان

از آنها به زبان های انگلیسي و فرانسه دوبله شده است . کشورهای اسالمي در مرکز اسالمي پاریس هم سالن 

 ي. من در مدتنمایش در مي آید ه نمایش کوچکي دارند که به طور مرتب در آنجا فیلم های مستند فرهنگي ب

چندین فیلم  کوچک نشستم و سالن ر همانبرای جشنواره سینما دورئل در پاریس بودم ، د9855سال کوتاه که 

، در تهران و دائميکوتاه مستند از شیخ نشین های خلیج فارس مشاهده کردم  .  چنین مراکزی برای نمایش 

 .دانشگاه های ما  هم مي تواند براه بیفتد  

روز آمد ازجهان امروز، به ویژه خاورمیانه و آفریقای جدیدی که معادله های سیاسي و اجتماعي برای اطالع 

در بحرین و لیبي و   تازه ای در آن سر بر آورده است ،تلویزیون ها، ما را تا کوچه پس کوچه های انقالب 



وضیحي متکي اند  .گویي اما فیلم ها بیشتر بر گفتار تد .مي کشانن و مراکش  یمن سوریه و مصر و تونس و

 هنوز مستند های مستقل  ساخته نشده است .

خشونت ، جنگ و مبارزه مبتني است و از این میان   بر بحران های اجتماعي ، مستند های خاورمیانه ای   

. از هر حادثه ای در منطقه: از نیروهای استشهادی   اند فراوان ومتنوع ای مرتبط با اعراب واسرائیلمستند ه

گرفته تا وضعیت  اجتماعي در داخل سرزمین های اشغالي ، قدس شریف واردوگاه های آوارگان ، اقدامات 

فیلم ساخته  مي شود . در  چریکي ، انهدام مزارع فلسطینیان ، تاریخ صهیونیسم و خاخام های ضد صهیونیست 

گروه ضد  "ز به سراغ رئیس (  فیلمسا9111 -)بدنام سازی  و نفرت پراکني  defamationنام  به  فیلمي

یا  مبارزه علیه  ضد یهودیان در نیویورک مي رود و در تحقیقاتش متوجه مي   "بدنامي یا ضد نفرت پراکني

شود ، عالو بر این که ضد یهودی بودن برچسبي است که به هر ناقد اسرائیل چسبانده مي شود ، مؤسسه  های 

ضد یهودی سازی یک کسب  گوئیا کا نیز بسیار اغراق مي کنند .مربوطه در اعالم حوادث ضد یهودی در  آمری

و کار است . نوجوانان اسرائیلي در سفر به لهستان برای بازدید از مجموعه آشوئیتس و در مواجه با جهاني پر از 

ترس و هراس وآکنده از مرگ ، قالب ریزی مي شوند . آنها جرأت خروج از هتل را ندارند .چون تمام زندگي 

ن با هراس مرگ آکنده است  . یکي از دانش آموزان پس از اجرای صحنه ای که هر دختری باید خودش را شا

بگذارد ، به فیلمساز مي گوید که آماده برای کشتن دشمنان است.  "دانکا"به جای دختری یهودی به نام  

ولي آنها و "آموز پاسخ مي گوید  . دختر دانش"اما مي داني که آنها ) نازی ها ( مرده اند"فیلمساز مي گوید : 

) سفری به فلسطین( با محمود درویش شاعر فلسطیني  نویسندگان مرزها.  فیلم  دیگری  به نام   "ارثاني دارند

( اثرپژوهشي مهمي است که ما را به جبهه فلسطین مي برد. 9111 -) ساخته سمیر عبداهلل و خوزه راینس

هور)که دوتن از آنان ً برنده جایزه نوبل ادبیات هستند( از هشت کشور فیلمسازان به همراه هشت نویسنده مش

شوند )که بعد از  عقب نشیني  جهان برای دیدار از محمود درویش ، از مرز مي گذرند و وارد رام اهلل مي

شد(.  آنها به دیدار محمود درویش    -تشکیالت خودگردان _پایتخت  موقت فلسطین  9116اسرائیل ، در سال 

آمده اند که  مانند مردمانش در محاصره تانک های اسرائیلي است . سه روز بعد شهر به  اشغال در مي آید و 

شود  . در این جستجو در سرزمین فلسطین  زنان ومردان ، متفق القولند که  درویش با نویسندگان همراه مي

حتي اگر (   نه بر سر درصد ونه بر ) "دیگر فلسطین را ترک نخواهند کرد . محمود درویش نیز  مي سراید که:

تحد مان مي سازد  که م و خصوصي،در هیچ مورد ، توافقي با هم نداشته باشیم  ، فقط یک هدف ،عمومي  سر 

 .  "صت گزینش هدف خود را خواهد یافت ، فر است . زان پس هر کس "بودن وماندن"

مستندی است در باره محمود  هویت یک روحه بسیار متنوع است همچنان ک های سرزمین های اشغالي فیلم 

ساخته کشفي  " جنگ خاموش: محاصره غزه توسط اسرائیل "درویش ، زندگي ،اشعار  و آرمان ها یش .  و



به زندگي روزمره وکمبود مواد غذایي ودارویي  مردمان غزه در شرایط بسیار دشوار محاصره مي  هلفورد ،

مباحث حاد اجتماعي  و دفاع یا توصیف زندگي محرومان همت  مي   پردازد . مستند سازان ترکیه نیز به

در باره     Uzguven)ٍ( Ethemساخته اتم اوزگون  1315گمارند  .از آن جمله است  مستند گزارشي 

  زندگي کارگران کشتي سازی   شهر بندری توزال در شرایط  کار مر گ آور .

 علویان ترکیه  

  از دانشگاه وین در رشتة كارگرداني وفيلمبرداري فارغ التحصيل شد. 4791سال    () متولد تبریز  سعيد منافي 

زیگفرید هرمان (  ) موسسة مردمشناسي دانشگاه وین  و بنياد پژوهش هاي  علمي   نام  عنوان بندي  برخي آثار شدر 

  .  به چشم ميخورد 

ورنر و    سعيد منافي، كار مشترك   ست تاپوستپوو   در سيواس شاعر مي رويد) یك روز ( ،  بيرگونفيلم هاي 

 و شرق شناسي از دانشگاه وین است مردمشناسي  فارغ التحصيل  است . ورنر بائر تهيه شدهدر تركيه  بائر

، مجموعة كازليك چشمه بررسي شده  كه یكي از مراكز مهم توليد  چرم  در حاشية  (4771) در پوست تا پوست 

عبارت است از  زندگيِ زحمتكشان و فروپاشي منبع در آمد آنها یعني منطقة    این فيلم مركزيِ هستة   استانبول است 

چشمه . فيلم  سه عنصر كار  ، مصرف ، بازار، همچنين  عملكرد  واخالق  سرمایه را  به طور موازي  و از  كصنعتي كازلي

 . طریق عكس ، نقاشي ، مصاحبه ، زیر نویس  و گفتار  به پيش مي برد

سیواس آمده  در "علویان " سراغ  که آنها به    معلوم مي شود   (4777) روید  اس شاعر میسيودر   از همان آغاز    

ش هاي مختلف سنت هاي علویان ، ریشه در شيعه دارد  و در طول زمان ، تحت تاثير جنب  " که و مي شنویم اند

 "مذهبي  قرارگرفته است .

به   ) كه بطور دقيق معلوم نمي شود جزو كدام دسته از علویان هستند(علویان  اجتماعيِ زماندر راس سا سازان  مستند  

 نوازنده ، سازي  مذهبيِ  از طریق عاشيق نسيمي  ـ   شخصيت اصلي ي فيلم   ـ نقش تاریخي /عاشيق ها مي پردازند  و 

نظر ه ب  ادي از علویان ، دورتادور  نشسته اند ،تعد  ، آشكار مي شود  . در یك صحنه  مقدس  و شاعر ، در زندگيِ آنها

اما در اوج  آ واز و ساز ،  .حاشيه اي دارند  ينقش و  فيلمبرداري  ، گرد آمده اند حضور در جلسه رسد كه براي  مي

سله نقش عاشيق  در سل  نسيمي مي گذارد  كه نمایانگر پيرمردي با محاسن سفيد وبلند  ، از شوق ، سر بر شانة  عاشيق

   . راد را از حاشيه به متن مي آورد و شكلي آئيني به صحنه مي بخشداف مراتب روحانيِ مي تواند فرض شود  ضمن این كه
یا مي آ را این  گرد هم آمدن  ) محب ، درویش بابا وخلیفه ( از مقامات طریقت بکتاشیه است . مي دانیم که عاشیق 

 ساکت بود . ومقامات،  "جم"فیلم  در مورد  مراسم  ، آنجا که بیادم هستدانست؟ تا  "جم "توان همان مراسم آییني 

بدال ، به عنوان سلطان ا پير  و امام حسين عليه السالم  از سویي  اعتقاد به دوازده امام  و بویژه حضرت سيدالشهدا 

است . تاثير  قاطع  اسطورة آنها را شكل داده  نگي از سوي دیگر ، زندگي  در طریقتنمونه هایي از اسطوره هاي فره

 .متمایز مي سازد  شيعيان ایران  ،  ، آنها را  از  كه  از ساز و نوعي سماع  ، جدا شدني نيست بدال(سلطان ا )فرهنگي 

براي   ، عقاید خودشان از تاریخ   زندگي و    مورد مطالعه افراد ، جدا از تفسير  مردمنگاري    فيلم این در   

 .  از تعزیه استفاده شده است  و اعدام وي  با  خضر پاشا) حاكم والیت سيواس(وي  زه پير سلطان و مبارتوضيح  زندگيِ 



 است . بر سنگي دراز كشيده  ، دست بدرون  سوراخ سنگ فرو برده را مي بينيم كه زني ميانسال ، صحنه   یك در  

ي علوی ، ترکیب:»  اره ماهیت التقاطي علویان مي شنویم  در ب ضمانمي دانيم كه  زن كدام رسم  را بجا مي آورد . در عو

با این جمالت سازندگان فیلم  به  بنظر مي رسد که « اسالم ،  مسیحیت  و بقایای میهن پرستي باستانيِ ترکي است  از

ي  مهاجرت در نیمه اول قرن هفتم هجری از خراسان به آناتول حاجي بکتاش ولي ، ":  اشاره مي کنند  طریقت بکتاشیه 

نظامي با دولت سلجوقي  يکرد . ورود او به آناتولي با قیام باباییان همزمان بود .حاج بکتاش ولي  با پرهیز ازرویاروی

روم مسیر فکری باباییان را دنبال کرد و با بهره گیری از عناصری چون باور های مذهبي ترکان قبل از اسالم ، افکار 

و... مكتبي را بنيان گذاشت كه در روزگار عثماني از طریقت هاي رسمي شد  حیتمسی صوفیانه رایج در آناتولي، 

"وسپاهيان یني چري را تحت نفوذ معنوي خود گرفت 
viii . 

تصاویري از نحوة زندگي مردم سيواس ، شكل شناسيِ مسكن  گروه ها و اقشار ضعيف جامعه ، روي آواز جانبدارانة   

يق  عاش  را به ه واقع در این صحنه ها  ، فيلمسازان ، مهار تحليل  شرایط  زندگي عاشيق  نسيمي ، مشاهده مي شود .  ب

 .  .داشته است جنبة عاطفي قدرتمندي براي آنها بدليل صحنة آتش سوزي آخر فيلم () شاید  كه   نسيمي  سپرده اند

   :   ستیك عنصر كليدي  ا ، در شناخت  فيلم  سيواس  " ما ودیگري "مفهوم    به عالوه  

 ي از اهل سماع در جایي دیگر ،یك دختر  و    "ما آدمهاي متعصبي نيستيم"یك علوي مي گوید :  ،آغاز فيلم  در   

در تركيه تعداد زیادي  مجامع علوي وجود دارد . در اینجا همه با ما دشمني مي ورزند  به ویژه به دليل  "مي گوید : 

سماع شركت دارند و ما در  ردختران و پسران  د عباس مربي سماع است . . "وزش هایي كه عباس به ما ميدهد آم

 و  . سازها ، عاشيق ها  فيلم از آغاز به نمایش زندگي درون الگو مي پردازد .   . هستيم  انها  مرینابتداي فيلم  شاهد ت

. آنچه درآواز غم انگيز عاشيق  از عوامل تداوم فرهنگي اند  ) یا طریقتي ؟(بدال  و اسطوره هاي  مذهبياسلطان  پير

تاكيد ميشود ، از خود بيگانگي و جدا افتادگيِ اجباريِ ناشي از  وپا اززندگيِ برده وار این قوم در  ار ينسيمي و در تصاویر

سازها برافراشته ميشود و موضوع تحقير قومي به نمایش  از  علویان  ،  تن  79در اوج هيجان ناشي از مرگِ   فقر است .

هم پيوستگيِ اجتماعي بدل مي گردد.  به نظر ميرسد كه ورنر بائر و سعيد منافي ،در بيه آن  و استقرار  هر چه بيشتر عل

وراي این مطالعة موردي  و با نمایش  پایداري این نظام  ، رابطة تفاهم آميز بين فرهنگ ها را به جاي برخورد تمدن ها ، 

  ت ميكند كه فرهنگ هاي كوچكتر ،ثابدر تشييع جنازه وحضور تاریخي ِ آنها ، كرده اند . وگرنه رفتار مردم پيشنهاد 

یک چهارم  جمعیت  اند وتا بیست میلیون نفر 99حدود    البته علویان  )ار نمي گيرند  .قر  زیر سلطة فرهنگ غالب  

ن نيز در كتاب هاي درسي اصول مذهب علویا   كه جامعه تركيه شاهد است اخيرا   .   (تشکیل مي دهند  ترکیه را 

 گنجانيده شده  است .  تركيه 

  
                                                           

i
گزارشي مفصل با همکاری تلویزیون ملي ایران و تلویزیون  در آغاز دهه پنجاه شمسي ، ،روابط بعد از عادی شدن   -  

   ایراني به چین فراهم آمد . نمایندگيچین از سفر هیئت 
ii
 Cinemas of the other – a کتاب  (911کولین) ص–گونول دانمز  خانمته دیگر نوش به نقل از  سینمای-  

personal journey with film - makers from the Middle East  and Central  Asia     
  کرامول انتشار یافت . نویسنده ،  برای فراهم ساختن   کتاب   به در لندن  توسط انتشارات 9116سال  نخستین بار به



                                                                                                                                                                                             

) غالباً داستاني ( این کشور ها نیز اشراف  به تاریخ سینمای یو شور های مورد نظر خود پرداخت .یقات میداني در کتحق

با ده فیلمساز ایراني و پنج فیلمساز ترکیه ای ) از دو کشور   سینمای خاورمیانه  دارد . در بخش اول کتاب تحت  عنوان

های ایران با رخشان بني اعتماد  و توصیف سینمای او و پرسش در  غیر عرب مسلمان ( مصاحبه شده است . مصاحبه

،  انباشته از  "گاو"مورد سیمای  زنان در سینما آغاز مي شود . و با  معرفي داریوش مهرجویي که  اولین ساخته اش 

خش دوم یعني سینمای توجهات نئورئالیستي ایتالیایي و واقعیت گرایي جادویي آمریکای التین است ادامه مي یابد . در  ب

آسیای مرکزی  نیز با  چند فیلمساز  سینمای کشور های  قزاقستان   ، قرقیزستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان و ازبکستان 

دگان سینمای کشورها ی  خود  مصاحبه شده است  . نویسنده در نخستین سطر مقدمه  فیلمسازان مورد مصاحبه را نماین

مي پردازد .  نخست از  دیدگاه قوم محورانه اروپایي  و   "دیگری "ضیح دو مفهوم از واژه ،  سپس به تومعرفي مي کند

زشي که ما را با فیلمها و شخصیت ها ی متفات روبرو  مي سازد  . شخصیت هایي که با  بیان مباحث آنگاه  از جنبه  ار

در دهه چهل  "سینمای دیگر "تقریبا با همان مفهوم 1اند  . مردمان خود از  جریان سینمای مسلط داخلي وخارجي متمایز سیاسي اجتماعي

 وپنجاه ایران .
iii

  399جلد ششم نوشته مَدهَوَن ک . پاالت ص  -  

iv
 این فیلم در ایران وجود دارد . -  

 v- -) به عنوان جنگ مسلمان با کفار ذکر  ، ها در حکایات حماسي ایشان نظیر  ماناس از جنگ کالمیک ) بودایي

از  9835-آمده است )تحوالت تاریخي و فرهنگي در آسیای مرکزی، دکتر حبیب اهلل ابوالحسن شیرازی و دیگران  بمیان

 (56صفحه  -نتشارات دانشگاه آزاد ا

  - vi  رد پای سینما در   "در باره تاریخچه سینما در کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه نگاه کنید به کتاب دو زبانه

در جریان جشنواره فیلم کیش ،  11مریم فالح  و علي اکبرعبدالعلي زاده که اردیبهشت  ألیف ت "کشور جهان 53

 .   منتشر شد

   

                                                                                                           
 

vii
 لم مذکور در ماهنامه فیلم. رجوع شود به مقاله ای از این قلم در معرفي فی  

viii
نقدی بر مقاله حاج بکتاش ولي وطریقت بکتاشیه ، رجوع کنید به فصلنامه تخصصي  تاریخ اسالم  -  

 . دکتر مهدی عالم زاده ودکتر فهیمه مخبر دزفولي نوشته 11( صفحه9831)تابستان


