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چکیده
بیان مسئله: روایت شناسی و رویکردهای متنوع آن  در چند دهۀ اخیر و گسترش بالمنازع  این  دانش جدید 
به   هنرهای نمایشی و تصویری لزوم پرداختن به آرا و افکار صاحب نظران غرب  در این زمینه  را از یک سو و 
جستجو در سنن و مواریث  روایت  در آثار و ادبیات  کهن  ایرانی را از سوی دیگر ایجاب می کند. مقایسۀ این 
دو مقوله از حیث نگاه به ساحت و موجودیت انسان و هستی شناسی آنها در حکمت ایرانی و جهان بینی غربی 
 به مثابه  ارکان و زیربنای  این دو نوع روایت پردازی ضرورت می یابد. لذا با توجه به اهمیت و وسعت این مقوله 
در روایت های تصویری به ویژه سینمای ایران، در این مقاله به طرح این موضوع و چند وچون آن می پردازیم، 
زیرا برای آنکه سینمایی ریشه دار و اصیل و خاص داشته باشیم، بهتر آن است که به مقولۀ روایت ایرانی که 

پیشینه ای کهن و غنی دارد، تسلط داشته باشیم.
و  نمایانگر حکمت  درمی آید،  نمایش  به  ایران  سینمای  پردۀ  بر  داستانی  روایت  عنوان  به  آنچه  آیا  هدف: 
هستی شناسی ایرانی در روایت است و یا روایت های سینمای ایران تقلیدی  از شیوه های روایت گری و الگوهای 
سینمای غرب است؟ با طرح این پرسش به چالش های انسان شناختی و هستی شناختی موجود در این دو نوع 
روایت می پردازیم و با قیاس ضمنی دو نوع روایت ایرانی و روایت غربی برای پیدا کردن تفاوت ها و تقابل ها و در 
مرحلۀ بعد رسیدن به تعاریفی از روایت ایرانی و تعیین جایگاه آن  در مقولۀ روایت شناسی می رسیم و این مهم را 

به عنوان مقدمه و پیش درآمد روایت شناسی ایرانی مطرح می کنیم. 
روش تحقیق: این مقاله با رویکرد تحلیلی توصیفی نگاشته شده و از مستندات نظری بهره گرفته است. 

نتیجه گیری: بخشی از نتایجی که در این مقاله به آن اشاره می شود، این است که به نظر می رسد آنچه بر پردۀ 
سینمای ایران در قالب روایت های تصویری می بینیم، اغلب تقلید از روایت ادبی و تصویری غرب است و جز 
معدودی از سینماگران، اغلب فیلم سازان ایرانی از سنن، الگوها و شیوۀ روایت ایرانی مبتنی بر روح و حکمت 
روایت ایرانی غافل مانده اند. بنابراین بهتر است که سنن و مواریث ادبی و روایی خود را بازشناسی کنیم تا بتوانیم 
سینمایی را با تکیه بر هستی شناسی ایرانی که از حکمت دیرینۀ ایرانی اسالمی نشئت گرفته به منصۀ ظهور 

برسانیم.
واژگان کلیدی: روایت شناسی، روایت ایرانی، روایت غربی، سینمای ایران.

 zarei@usc.ac.ir ،09122857159 :نویسندۀ مسئول *



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....

54

اسداله زارعی و همکاران.

نشریه علمی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

مقدمه و بیان مسئله
دانش روایت شناسی که چند دهه بیشتر از عمر آن نمی گذرد، 
آنچنان  گسترش یافته که توانسته است در بسیاری  از شاخه های 
و  رویکردهای  متنوع  با  و  شود  وارد  موجود  هنرهای  و  علوم 
را  مختلفی  بحث های  هنرها  و  ادبیات  زمینۀ  در  خود  جدید 
مطرح و افق های جدیدی را پیش روی پژوهشگران و هنرمندان 
حوزۀ  در  اخیر  سال های  در  روایت شناسی  دانش  بگستراند. 
پیرامون  و  یافته  نمود  ایرانی  معاصر  و  کهن  داستانی  ادبیات 
این دانش، مقاالت و نوشته های مختلفی در این حوزه ها تدوین 
شده است دامنۀ این  تفکرات جدید تنها به مبحث متون کهن 
و ادبیات معاصر اکتفا نکرده و هنرهای نمایشی و انواع سینما را 

نیز در بر گرفته است.
در  و  مهم ترین   است.  روایتگری  برای  ابزاری  سینما  »امروز 
دسترس ترین واسطه برای  کاوش جهان، درگیری و برانگیختن 
عواطف و احساسات انسانی، خاطره و تخیل است. ما در زمانه ای 
زندگی می کنیم که در آن سینما و فیلم، بخشی از سکونتگاه ما 

هستند« )آزادارمکی و خالق پناه،1۳90(.
به دلیل وسعت شتاب یابندۀ این دانش و ورود آن به هنرهای 
نمایشی و باالخص سینما، ضرورِت پرداختن به این مقوله و 
بررسی چند وچون این دانش و کندوکاو در بنیان های فکری و 
انسان شناسانۀ موجود در آن که مانند برخی دیگر از شاخه های 
علوم انسانی ریشه در تفکر و فلسفۀ غرب دارد، بیش ازپیش آشکار 
می شود. خاصه آنکه آنچه در زبان فارسی و عمدتاً در مقاالت 
مربوطه با آن مواجهیم، این است که در اغلب این نوشته ها با 
الگوهایی  از روایت شناسی روبرو هستیم که نویسندگان سعی  در 
تبیین و تجزیه و تحلیل متن و نوشتاری فارسی با اصول و قواعد 
روایت شناسی  در رویکرد مورد نظر دارند. هرچند این تالش ها 
فی نفسه مفید است و می تواند وجوه  دیگری از متون  ادبیات 
ایران را بازنگری کند و به یافته های جدیدتر و روزآمد منجر شود، 
اما پرسش این است که آیا اساساً ما خود در این حوزه هیچ 
سابقه، سنت و تمهیدی نداشته ایم یا به عبارتی آیا سنن روایی 
 در ادبیات و هنر ایرانی آن گونه نیست که بتواند الگوهایی برای 
تحلیل و تطبیق های روایی ارائه کند که با روح حکمت و فرهنگ 

ایرانی مالزمت داشته باشد؟
در  غربی  دارند  منشأ  دانش هایی که  که  می دانیم،  همان طور 
هر رویکرد  همان  معنا و موقعیتی از انسان و هستی را بازیابی 
و  تعریف  فلسفۀ غرب  و  ابتدا در هستی شناسی  می کنند که 
تأکید شده است . گزاف نیست اگر بگوییم این معنا از انسان 
و هستی در ذات و نفس خود اگر با حکمت و هستی شناسی 
از سوی  با آن متفاوت است.  نباشد،  تقابل  ایرانی در تضاد و 
دیگر سنت های ادبی و اصول ناگفته و نانوشته ای که  در سنن 
از هستی شناسی و  برخاسته  و  و فرهنگی  ما  و مواریث  ادبی 
اسلوب  و  الگوها  مثابه  به  نمی تواند  آیا  است  ایرانی   حکمت 

خاصی که از متن هستی شناسی ایرانی شرقی مایه می گیرد، 
مبنا و پایۀ روایت شناسی ما باشد؟ و آیا این روایت پردازی با 
سنت های ادبی روایی ایرانی نمی تواند ساحت دیگری از روایت 
را طرح کند که با معنای وجودی و ساحت ایرانی در متن روایت 
مطابقت و همخوانی داشته باشد و راهکارهایی متفاوت  را برای 
ورود و تفسیر و تبیین نوعی دیگر از روایت و بالطبع نوعی دیگر 

از سینما بنیان نهد؟ 
آنچه در این مقاله فرض است این است که اساساً روایت شناسی 
ایران  سینمای  ویژه  به  و  نمایشی  هنرهای  آثار  و  متون  از 
که   باشد  هستی شناسانه ای  دریافت های  مبنای  بر  می تواند 
بنابراین می تواند  ایرانی نهفته است و  در متن ادبیات و هنر 
جهان شناسی  مبنای  خود  مستدل  و  حکمی  رهیافت های  با 
نظری  زمینه های  در   هنوز  هرچند  باشد.  ما  روایت شناسی  و 
در این رشته نزد اندیشمندان و صاحب نظران ایرانی حرکت و 
طور  این  می توان  اما  نمی شود،  مشاهده  گسترده ای  تکاپوی 
پیش بینی کرد که با توجه به تحقیقات و تألیفاتی که در چند 
سال اخیر و در بستر ادبیات کهن  ایرانی شروع شده،  به نوعی 
گام های اولیه  برداشته شود و به زودی دامنۀ این تحقیقات به 
ایرانی نیز کشیده و در نهایت به طراحی و معرفی  سینمای 
الگوهای روایت شناسی ایرانی منجر شود و به  آنچه الیق تفکر 
ویژه  به  و  هنرها  درحوزۀ  ما  ایرانی-اسالمی  و هستی شناسی 
سینماست برسد. همان  طور که اشاره شد، الزمۀ رسیدن به 
از  ایرانی  بازشناسی روایت و روایت گری  ایرانی  روایت شناسی 
پهنۀ گستردۀ ادبیات و هنر ایرانی و نگاه به نمونه های هم سو 
و موفق آن در آثار ادبی، نمایشی و سینمایی ایران و سپس 
طراحی و معرفی الگوهای مورد نظر برای تبیین و تفسیر و تحلیل 
روایت ها است و این امر خود مستلزم پژوهش های دامنه دار و 
همه جانبه ای است که در مجال اندک این مقاله نیست. بنابراین 

مقالۀ حاضر به عنوان فتح بابی در این مبحث است. 

پیشینۀ پژوهش
در زمینۀ موضوع روایت ایرانی و سینما تاکنون و به طور صریح  
پژوهش و جستجویی انجام نگرفته، اما در مقاالت و کتاب هایی 
کهن  ادبیات  و  متون  از  بحث هایی  ذیل  شد،  ذکرخواهد  که 
فارسی، از روایت ایرانی سخن  رفته و برای به دست دادن نمایی 

از این نوع روایت تالش شده است. از جمله:
»ارجمند« )1۳70( در کتاب خود با تعریف و توصیف روایت 
تا  آغاز  از  که  ایران  سینمای  در  روایتی  الگوهای  طرح  به 
تحلیل  با  و  است، می پردازد  از سینمای غرب  تقلیدی  امروز 
قسمت هایی از فیلم گاو )ساختۀ داریوش مهرجویی، 1۳48( 
به موضوع بازنمایی وقایع به شکلی بومی و روایی که متأثر از 
سینمای نئورئالیسم دهۀ شصت میالدی است، اشاره می کند. 
بوطیقای  دریا؛  اشارت های  »از  کتاب  در   )1۳89( »توکلی« 
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روایت در مثنوی معنوی« با اتکا به نظریه های روایت شناسی به 
روایت پردازی در مثنوی مولوی پرداخته و سعی در به دست دادن 
»حری«  دارد.  مثنوی  در  روایت پردازی  برای  خاص  الگویی 
)1۳90( در نقد و بررسی کتاب توکلی مقاله ای می نویسد و 
ضمن برشمردن محاسن و معایب فصول مختلف کتاب مورد 
کتاب  در  ابرازشده  نظریات  که  می کند  نشان  بحث،خاطر 
»بوطیقای دریا« در قالب نوعی نظریۀ روایت  شناسی عرفانی یا 
معنوی به سرانجام نرسیده است. مقالۀ »محمدزاده« ) 1۳84( 
به وجوه تشابه و موارد اختالف در ادبیات اخالق گرای ایران و 
فرانسه اختصاص یافته و با مقایسۀ ضمنی دو شاعر ایرانی و 
فرانسوی یعنی »سعدی« و »الفونتن« به تفاوت دو فرهنگ روایی 
اشاره دارد. کتاب »مجال آه« نوشتۀ »بنی اردالن« بنیان های 
حکمی، معنوی و اخالقی مستتر در ادبیات روایی ایران را بیان 
می کند و سرچشمه های حکمی و فلسفی آن را مختصراً توضیح 
می دهد. بنی اردالن همچنین در کتاب »معرفت شناسی آثار 
صناعی« ریشه های معرفت شناسانۀ هنر ایرانی را طرح و بسط 
داده است. »هاشمی نژاد« )1۳94( نیز در »قصه های عرفانی« 
با استناد به منابع قدیم ادبی و عرفانی سعی در تحلیل ساختار 
قصه های عرفانی و تعریف و دسته بندی آنها از لحاظ اهداف 
قصه گویی دارد و در »عشق گوش، عشق گوشواره« )1۳95( 
مشخصاً به روایتگری در متون ایرانی و برخی ویژگی های روایی 

در ادبیات ایران می پردازد.
و  استعمار  مبحث  به  نیز   )199۳( »کریسمن«  و  »ویلیام« 
پرداخته اند  روایت  نظریۀ  بر  آن  تأثیر  و  پسااستعمارگرایی 
)Chrisman & Williams, 1993(. »دیرلیک« )1994( هم با 
طرح مبحث پسااستعماری به چگونگی تأثیر و تأثر فرهنگ ها از 
طریق صدور محصوالت فرهنگی غرب در قالب روایت های کتبی 
و تصویری به جهان سوم و دگرگونی های فرهنگی حاصل از آن و 
 .)Dirlik, 1994( بالطبع تأثیر آن  در روایت شناسی پرداخته است 
مقاالت و کتاب های یادشده، علی رغم طرح مباحث و موضوعاتی 
که به نوعی با موضوع این مقاله مرتبط است، تاکنون  به  نوعی 
ایرانی  پایه های روایت  و   تبیین و توضیح و ساماندهی اصول 
از زاویۀ فلسفه  این تحقیقات اساساً  اینکه  نرسیده اند و دیگر 
وارد  سینما  مقولۀ  در  ایرانی  روایت  چندوچون  به  حکمت  و 
که  است  این  بر  مقالۀ حاضر  نویسندگان  فرض  لذا  نشده اند. 
ایرانی  با تعریف و شناخت ویژگی های روایی متون و ادبیات 
به  بالطبع  و  رسید  ایرانی  روایت شناسی  نوعی  به  می توان 

سینمایی با روایت ایرانی دست یافت.
                                                            

مبانی نظری پژوهش
این مقاله با نگاهی به روایت شناسی ساختارگرا و با رویکردی 
و  هستی شناسی  یافته های  به  رجوع  با  و  تفسیری  تحلیلی 
حکمی به مبحث روایت ایرانی پرداخته است و با آموزه های 

انسان شناسانه که از متن حکمت و تفکر ایرانی اسالمی و غربی 
برآمده است، در پی قیاسی ضمنی از دو تفکر، برای رسیدن به 

مقصود و مفروضاِت ذکرشده است.

روش انجام پژوهش                                                        
 این پژوهش با دیدگاهی کیفی و با رویکردی  توصیفی-تحلیلی و با 

مراجعه به مستندات نظری انجام یافته است. 

مروری بر دانش روایت شناسی
روایت و روایتگری  از کهن ترین شگردهای ارتباط بشری است 
نخستین  از  دارد.  بشر  و  تمدن  و  تاریخ  درازای  به  عمری  و 
و  متون  ادبی  پیچیده ترین  تا  غارنشین  انسان  نقاشی های 
شاهکارهای سینمایی  امروز؛ و شگفت آنکه روایت با این قدمت 
و وسعتی که دارد، در کهن ترین و مدرن ترین تعریف  عبارت 
است از یک رویداد، حادثه، داستان و یا یک حکایت، که به زبان 
ادبی یا تصویر و یا دیگر شیوه های بیان تجسمی و انتزاعی نقل 

یا بازسازی می شود.
طور  به  رخدادهایی که  ازپیش انگاشته شدۀ  توالی  عبارتی  به 

غیرتصادفی به هم اتصال یافته اند )توالن، 20:1۳8۳(. 
اگر بخواهیم سیری از قدیمی ترین تا جدیدترین نظریات  را در 
این زمینه داشته باشیم، بی شک همان طور که در منابع این 
نخستین  عنوان  به  »ارسطو «  است،  آمده  مطالعات  از   رشته 
نظریه پرداز و فیلسوفی است که ضمن تعریف انواع درام، آنجا 
که داستان را یکی از عناصر شش گانه و شکل دهندۀ تراژدی 
برمی شمارد، به تعریف داستان، راوی و روایت می پردازد و برای 
آنها حدود و ثغور و شرایطی را تعیین می کند. این آغاز تعریف 
مشخص و مدون روایت است که تا قرون وسطی ادامه داشته و تا 

قرن بیستم نیز به آنها رجوع می شود.
»در تمایز افالطونی )سقراطی( میان نقل )روایت( و تقلید )ارائۀ 
روایت شناختی،  حیث  از  راهبردی  ویژگی  شخصیت(،  گفتار 
ویژگی سطح روایی است: گفتار قهرمانان )آشکارا( تمام و کمال 
نقل قول می شود، سطحی تابع گفتمان برمی گشاید که به تولید 
روایتگری درونه ای- یعنی داستانی در دل داستان دیگر- منجر 
می شود. گفتمان قهرمان به واقع نقل و قالب بندی می شود: هر 
کنش روایتگری، حکم قالب را برای کنش درونه ای روایتگری 

دارد« )فلودرنیک، 1۳9۶: 17-1۶(.
تاریخی  تحقیقات  در  زمینه  را  این  در  تعاریف  ادامۀ  هرچند 
می توان پی  گرفت و از خالل آنها به تحوالت این رشته از دانش 
جزءبه جزء نظر کرد، اما حقیقت امر این است که تحوالت عمده 
و  نوظهور  مبحثی  عنوان  به  دانش  این  اصلی  و شاخصه های 
مستقل از نیمۀ اول قرن بیستم آغاز می شود که متفکرانی از 
قبیل »سیمور چتمن«، »تزوتان تئودوروف«، »والدیمیر پراپ«، 
»روالن بارت«، »ژرار ژانت«، »ژاک الکان«، »دیوید مکوئیالن«، 
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»واالس مارتین«، »پل ریکور«، »دیوید هرمن« و دیگران هر یک 
با محوریت روایت به ارائۀ  نظریات  مختلف و متنوعی می پردازند 
و هرکدام تالش دارند زاویه ای جدید و کارکردی  نو از این دانش 
را آشکار و آن  را در حوزه های مختلف تعریف کنند، هم وجوه 
تفارق رویکرد خود را در متن روایت با سایر آراء و نظرات دیگر 
مشخص کنند و هم به یک تفاهم کلی  در تعریف روایت برسند.                                         
و  فرانسوی  ساختارگرایی  از  ــ  برخاسته  »روایت شناسی 
نشانه شناسی و عمدتاً کارآمد در میان رشته های علوم انسانی 
سنتی ــ اولین تالش به گونه ای منسجم و صوری در بررسی 
ایجاد  طریق  از  روایت  فراگیری  تثبیت  و  داستان  جداگانۀ 
الگوی اکتشافی و همه روایی بود. افزون بر این، روایت شناسی 
با استفاده از آموزه های ساختارگرایی در پی آن است که تنها 
عناصر مشترک روایت ها را مشخص کند و ویژگی های مشترک 
را در چهارچوب قوانین صوری و مختص روایت تبیین کند« 

)کرایسورت ،1۳9۶: 52(.
با مرور آرای نظریه پردازان این رشته چنین به نظر می رسد که 
تقریباً و در نهایت هر نوع پدیده ای در جهان که به متن مربوط 
می شود یا متنی را به دنبال  دارد، یک روایت است. تا آنجا که 
اگر ارسطو روایت را در حیطۀ داستان تعریف می کرد، می بینیم 
قرن ها بعد »دیوید هرمن« اظهار می دارد که حتی یک اعالن 
ساده، یک دستور نوشته شده بر یک شیشۀ دارو، یک عالمت 
رانندگی، یک آگهی و هر جمله و خبر کوتاه و مختصر هم 

می تواند یک روایت باشد.                                
 ... دارند  را  روایت هایشان  انسانی  گروه های  و   »همۀ طبقات 
سادگی،  به  فرافرهنگی:  و  فراتاریخی  است:  جهانی  روایت 
و  ذکایی  از  نقل  به  بارت  )روالن  است«  زندگی  خود  مثل 
شجاعی باغینی، 1۳91(.                                                           

در موضوع روایت شناسی در سینما، ابتدا روالن بارت و سپس 
ژرار ژانت و بعدها »دیوید بوردول« و »کریستین متز« که از 
جدیدترین نظریه پردازان حوزۀ روایت شناسی در سینما هستند، 
نظریاتی را مطرح و بر فیلم به عنوان روایت بصری تأکید کردند. 
»متخصصان حوزۀ فیلم به کرات با آمیزۀ پیچیده ای از تصاویر 
و روایت )و صدا( سروکار دارند که موضوع مطالعۀ آنها را شکل 
می دهد. فیلم ها فقط از تصویر یا متن )یا فقط صدا و موسیقی( 
بسیار  صامت  فیلم های  در  که   همان طور  نشده اند،  تشکیل 
واضح است، خود تصویر متحرک یک موضوع روایی است که 
با این  وجود  با این وجود کاماًل هم بصری به شمار نمی آید. 
بعضی  از پژوهشگران حوزۀ فیلم می خواهند بصری گونگی  را به  
موضوعات خودشان منحصر کنند« )بال، 1۳9۶: 94-9۳(.                                                                      
از آنجا که سینما به عنوان یک فرهنگ و روایت سینمایی به مثابه 
محصولی فرهنگ ساز به شمار می آید، لذا به نظر می رسد این 
شکل از روایت ابتدا از بعد فرهنگی و فلسفی قابل تأمل است.                                                         
»روایت و تصویر دو بیان فرهنگی ذاتاً متفاوت اند. این “ضرورت 

بصری” در کنار نخبه ساالری ادبی ای که بدیل آن است، تنها 
منجر به سرکوب می شود که شکل های درون ذهنی، میان ذهنی 
تصویر  و  روایت  می سازند.  را  ممیزی  سیاسی  و  فرهنگی  یا 
همان قدر به یکدیگر نیاز دارند که فرهنگ ها به هردوی آنها« 

)همان: 9۶(.
آنچه مسلم است اینکه هر روایت سینمایی در هر ژانر و سبکی 
که تولید شود و با هر فرهنگی که ساخته شده باشد، حامل 
پیام های خاص خود و درصدد تأثیرگذاری بر مخاطبان  در کلیۀ 
فرهنگ ها است. پس بهتر است پیش از هر بحث دیگر در زمینۀ 
روایت به مهم ترین وجه روایت که همان بنیان های فلسفی و 

فکری است، توجه شود.
دیدگاه  از  هستی  در  انسان  موقعیت  و  هویت  به  گذرا  نگاهی   •

فلسفۀ غرب
در بحث هستی شناسی انسان از دیدگاه فلسفه و تفکر مسلط 
غرب می توان از جهات و زوایای گوناگون فلسفی و رجوع به 
نظریات فالسفۀ غرب به تبیین موقعیت و جایگاه انسان در این 
دیدگاه پرداخت،  اما از آنجا که قصد این مقاله بررسی نظریات 
فلسفی صرف نیست و مجال این را هم ندارد، بنابراین سعی 
خواهد شد به مقوالتی چون هویت، ارزش ها و باورها، سبک 
از دیدگاه  زندگی  و مرگ  فردگرایی، خانواده، عشق،  زندگی، 
متفکرین و اندیشمندان غرب پرداخته شود؛ زیرا این موضوعات 
و  مطرح شده  روایت های سینمایی  در  دیگر  مسائل  از  بیش 

می توان گفت از درون مایه های اصلی آثار سینمایی هستند. 
هویت انسان امروز غربی  عمدتاً بعد از رنسانس، ظهور مدرنیته 
و طرح ایدئولوژی جدیِد برخاسته از پسامدرنیسم،  شکل گرفته 
و تعریف می شود.                                                      

برای رشد و توسعۀ  انگیزه و محرک اصلی  »تحلیل مدرنیته 
ایده های ترقی و  بود.  نوزدهم  اروپای قرن  علوم اجتماعی در 
روشنگری پیش از این در قرن هجدهم وضع شدند و در انقالب 
1789 فرانسه و 177۶ آمریکا خود را نشان دادند« )اسپنسر، 

      .)79 :1۳8۳
اومانیسم که از آغاز رنسانس در کلیۀ شئون زندگی، فرهنگ، 
روابط اجتماعی و هنر و اندیشۀ غرب به تدریج غالب  شد، کلیساها 
را به  حاشیه برد. بعد از انقالب صنعتی و رشد ماشینیسم، فلسفه 
و دیدگاه های فالسفۀ غرب نیز با تکیه بر پیشرفت و توسعۀ علوم 
و تکنولوژی متحول شد، به گونه ای که این فالسفه در قرون 
جدیدتر از دیدگاه های نو و با تأثیرات مدرنیته به شناسایی و 
برابر  پرداختند.  انسان  هستی  و  چیستی  موجودیت،  تعریف 
است  موجودی  انسان  مطابق  این جهان بینی،  و  تفکرات  این 
با شعور و اراده که تصمیم گیرنده و سازندۀ جهان و تنها قادر 
مطلق جهان هستی است . سبک زندگی انسان غربی و دیدگاه 
او نسبت به خود، خانواده، دوستی ها، ارتباطات اجتماعی و... 
عمدتاً بر محور منافع اقتصادی فردی و یا مشترک است  که 
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بر پایۀ قوانین اجتماعی و شهروندی پایه گذاری می شود و در 
مرحلۀ بعد مفهوم و معنای انسانی و اجتماعی می یابد.                       
»اجتماعی شدن مبنای فردیت و آزادی ما نیز هست. در جریان 
اجتماعی شدن هر یک از ما یک حس هویت شخصی،توانایی 

اندیشه و عمل مستقل پیدا می کند« )گیدنز، 1۳74: 95(.
فردی  ایدئولوژی  پایۀ  است  که  بر  از سیستمی  انسان جزئی 
غربی  انسان  برای  روان شناختی  و  زیربنایی  قوانین  و  نیست 
مفاهیم  است.  اجتماعی  سیستم  از  پیروی   به  ترغیب  همانا 
انسانی از قبیل عشق، عواطف، وجدان و اعتقاد به جهان بعد 
فلسفۀ  معنا می یابد.  ... در مجموعۀ همان سیستم  و  ازمرگ 
هستی همان است که جامعه و سیستم برای فرد غربی دیکته 
کرده و در نهایت انسان غربی جزئی از کل است؛ کلیتی که در 
نظام های اجتماعی تعریف شده و ای بسا فرد و استقالل فردی 
و فکری و فلسفی او در فلسفۀ قوانین اجتماعی تحلیل یافته 
است. در تعریف زندگی برای انسان غربی  عواطف و احساسات 
تابعی است از عقالنیت مادی و اجتماعی؛ حتی  در عالی ترین 
سطح و در ارتباطات جهانی  بین ا لملل  هم آنچه برای جامعۀ 
غربی زیربنا و اساس حرکت و ارتباط انسانی و اجتماعی است از 
این معنا برخوردار است.                                                   

ارزش ها و باورهای انسان غربی از هستی مادی و زندگی صرفاً 
زمینی و این جهانی او مایه می گیرد و خود را آشکار می کند؛ 
لذا در سینما و آنچه در روایت زندگی انسان  در سینمای غرب 
می بینیم، از هر زاویه و هر جنبۀ زندگی، غالباً باورها و ارزش هایی 
است که برخاسته از متن فرهنگ و تفکر غرب است و بالطبع در 
هر شکل از روایت انسان همین مضمون را دنبال می کند و سعی 
در تأکید و ترویج همان ارزش ها و باورها دارد که از متن فرهنگ 

خود برآمده است.
اجتماعی سنتی  نظم  انواع  با  و سوم همه  اول، دوم  »جوامع 
داشت،  تسلط  جهان  بر  پیش  قرن  دو  تا  و  سال  هزاران  که 
جهان  سراسر  در  غربی  سیاحان  که  اکتشافاتی  متفاوت اند. 
انجام دادند، آغازگر فرایندهای تحولی بودند که فرهنگ های 
پیش از امروزین را نابود کردند. بااین همه، گوناگونی فرهنگی 
فوق العاده زیادی همچنان در درون جوامع و میان جوامع وجود 
دارد. به عنوان انسان، همۀ ما در ویژگی هایی اشتراک داریم، اما 
همچنان تحت تأثیر ارزش های فرهنگی و عادات جوامعی که در 

آن زندگی می کنیم قرار داریم« )همان: ۶۳(.
در یک نگاه کلی مفهوم زندگی و مرگ و آنچه در سینمای غرب 
از این زاویه بازنمایی  می شود، نمایانگر انسانی  است که برایش 
 آغاز و انجام هستی جهان مادی است و در فراسوی این جهان 
بدایت و هدایتی نیست. دین و مذهب محترم و از جنبه های 
تشریفاتی زندگی و مرگ است. همان گونه که زادن و متولد شدن 
با مرگ  نیز واقعیتی است غیرقابل انکار و  واقعی است، مرگ 
انسان همه چیز تمام می شود. اما آنچه از اهمیت بیشتر و واالتر 

برخودار است، زندگی و خوشبختی و سعادت مادی بشر است و 
هدف نهایی تمام تالش های فردی و اجتماعی همین معناست.                                                                
»فلسفۀ غرب به آنچه حاضر است، تمسک جسته و از آنچه غایب 
و درخفاست غافل مانده است. آنها توجهی به این امر نکرده اند 
که این هستی ظهور نیستی است و از این اقیانوس بی کران 
نیستی، تنها به آنچه به ورطۀ هستی در آمده، قناعت کرده و 
اصل و حقیقت هستی را به فراموشی سپرده اند« )ریخته گران، 

.)41 :1۳9۳
در طول بیش از صد سال که از عمر سینما می گذرد، موضوعاتی 
که در آثار سینمایی غرب مطرح شده بسیار متنوع و فراگیر است 
و از جوانب گوناگون توسط منتقدین و نظریه پردازان سینمایی 
و جامعه شناسان  بررسی و تحلیل شده است. اما همواره یک 
مسئله مسکوت مانده و یا کمتر به آن اشاره شده که باالخره 
مقصد نهایی و هدف غایی این سینما چیست و مخاطب  خود را 
به کدام سو و کدام جهت فلسفی و جهان نگری هدایت می کند 
و آیا این هدایت و راهنمایی در نهایی ترین تحلیل، دورنمایی جز 
فرهنگ مسلط غرب و تأثیر آن بر فرهنگ های مخاطب دارد؟ 
فرهنگ غرب که زاییده و بالیدۀ فرهنگ یونانی است در قرون 
جدید و باالخص در قرن حاضر مگر راهی جز این می پیماید؟ 

»در تفکر یونانی، بشر به نسبت جدیدی از جهان دست یافت 
که به ساحت غربی وجود انجامید. با تفکر یونانی چشم معنوی 
که به ودایع و سنت های آسیایی می نگریست، بسته شد و چشم 
تئوریک یا نظری گشوده شد. تاریخ غربی وجود بدین ترتیب 

آغاز شد« )همان: 40(.                 
به  آنچه  و  برداشت کرد که هویت، هستی  این طور  می توان 
و  فلسفی  نظام  در  و  می بخشد  مفهوم  و  معنا  انسان  غربی 
هستی شناسی غرب از جهان امروز متبلور است، با هر روایت 
و در هر شکلی از روایت گسترش یافته و تأثیر خاص خود را 
بر فرهنگ های مخاطب به جا می گذارد و این مهم با تفکرات 
اندیشمندان و سیاست مداران غرب  پسا استعماری که توسط 

القا و حمایت می شود نیز قابل تأمل است.             
تأثیر  مسئلۀ  نویسندگانی خاص،  سازش گری  مسئلۀ  »سوای 
ایدئولوژیکی غرب به بنیان ها و اساس تولید روایت پسااستعماری 
ارتباط پیدا می کند. برای نمونه آثار مارکسیستی و فمینیستی 
به  قالب های فرهنگی  تاریخچۀ  در زمینۀ داللت های سیاسی 
ویژه در دهۀ 1980، رشد رمان را به عنوان بخشی از توسعۀ 
جامعۀ بورژوازی اروپایی که ناگزیر از تأثیرپذیری از فرضیات و 
گرایشات آن جامعه است برجسته کرده اند. در نتیجه شماری 
قالب های  بر اهمیت  نویسندگان و منتقدان پسااستعماری  از 
تا هرگونه حس  بومی روایت شفاهی و کتبی تأکید کرده اند 
آلودگی ایدئولوژیکی توسط فرهنگ های استعماری استثماری 

به حداقل برسد« )ویلیامز، 1۳9۶: 4۳(.
همانطور که پیش تر اشاره شد، آنچه از موقعیت و هستی آدمی 
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در هستی شناسی غرب از طریق روایت های کتبی و تصویری 
 و ... به فرهنگ های مخاطب  جهان سوم و کشورهای درحال 
با  اساس  و  اصل  از  و  موارد  بسیاری  در  می شود،  القا  توسعه 
معنای هستی و آدمی و جهان شناسی این فرهنگ ها )در اینجا 

فرهنگ و روایت ایرانی( متباین و متفاوت است.
»تفکر التینی الفاظ یونانی را بدون درنظرگرفتن تجربۀ اصیل 
آنها از هستی، ترجمه می کند. بدین ترتیب، تفکر غربی توسط 
این ترجمه ها پی  افکنده می شود. باید گفت که تفکر التینی، در 
ترجمۀ اصطالحات یونانی، مبادی الزم و ضروری را نداشت؛ از 
این رو معنای آن اصطالحات و واژگان را تحریف نمود. بنابراین 
تاریخ تفکر غرب در واقع بسط و گسترش تفکر التینی است  
ــ  تاریخی است بدون مبنا و ریشه. وجود در تاریخ متافیزیک، 
و  جوهراندیشی  ترتیب،  بدین  می شود.  قلمداد  “جوهر”  ابتدا 
موجودبینی پدید می آید. بر این اساس، موجود عبارت خواهد 
sub-( بود ترکیبی بود از جوهر و عرض، امری که در زیر ایستاده
stance( همان جوهر و آنچه بر او عارض گشته عرض می گردد« 

)ریخته گران، 1۳9۳: 41(. 
• ساحت آدمی و هستی در حکمت ایرانی

سبک  و  هستی  هویت،  ایرانی-اسالمی  فرهنگ  و  درحکمت 
زندگی، فردگرایی و ارزش هایی که متکی بر فرد انسان و در 
چهارچوب فردیت صرفاً زمینی و مادی انسان هستند، آنچنان 
که در فلسفۀ غرب اصل تلقی شده، مصداق کاملی ندارند. به 
عبارتی فرد، عنصر پیوسته و وابستۀ اجتماعی است که اعضای 
آن پیوند عاطفی-عقیدتی و انسانی با هم دارند و تفاوت های 
پیوستگی  این  مانع  هم  نژادی  و  اقتصادی  و  زندگی  سطح 
نیست. این پیوستگی و علقۀ انسانی در جامعۀ ایرانی شرقی 
خود از مبدأ و منشائی است که کتب دینی و فرهنگ کهن و 

عرفان ایرانی اسالمی آن را تعریف کرده اند.
می یابد.  ظهور  تاریخ  جریان  در  انسان  اسالمی  عرفان  »در 
بنابراین نگاه، تعریف بستۀ ارسطویی از انسان به حیوان ناطق، 
مفهومی انتزاعی و میان تهی از انسان است اما از منظر عارفانی 
لذا  اشیای عالم است؛  ابن عربی، نطق، ویژگی عمومی  چون 
انسان نه به حیوان ناطق که به صورت الهی شناخته می شود 
و در عرفان، صورت الهی، مظهری از اسمای نامتناهی است و 
هر یک از اقتضائات متفاوت اند و نیز در هر دوره ای دولت اسمی 
حاکم است و دیگر اسامی مقهور و مغلوب. بنابراین انسان در 
هر دوره ای تعریفی خاص دارد و با اسم یا اسامی خاص شناخته 
می شود تا اینکه در عصر ختمی، به اسم جامع اهلل می رسد« 

)صلواتی، 1۳89(.
ارزش ها و اهداف و آمالی که انسان ایرانی در شکل ایده آل و 
آرمانی برای آن زندگی می کند و حیات و ممات خود را مصروف 
آن می دارد چیست و چگونه در ذهن و زبان و زندگانی او تجسم 
می یابد. واضح است که در برابر این سؤال پاسخ های بسیار و 

گوناگون به ذهن هر پژوهشگر و اندیشمندی راه می یابد و با 
انبوهی از پاسخ های دور و نزدیک به هم روبرو می شود، اما اگر 
مبنا و اساس زندگی و هدف آن را نیل به کمال انسانی بدانیم، 
شاید بتوان به پاسخی درخور و فراگیر رسید که شامل انسان 
بنابراین »هنگامی که طفل به دنیا  نیز بشود.  ایرانی  امروزی 
می آید نفس او در درجۀ نفوس حیوانی است تا آنکه به بلوغ و 
رشد صوری برسد )پانزده سالگی(. در آن حال حیوان بالفعل و 
انسان بالقوه است. هنگامی که او با نیروی فکر به جستجوی 
حقیقت رفت، انساِن بالفعل خواهد شد و اگر این نیرو در وی 
تکامل یافت و به سرحد رشد معنوی رسید و ملکۀ استنباط 
)حدود  یافت  تحقق  اکمل  نحو  به  وی  در  انسانی  فضائل  و 
چهل سالگی( چنین شخصی را انسان نفسانی بالفعل و ملکوتی 
بالقوه خوانند. صدق این عنوان نیز تا زمانی است که به مرتبۀ 
تجرد کامل نرسیده باشد، چون نفس آدمی دگرگون پذیر است 
و از عالم خلق به عالم امر و مجردات منتقل می شود و با تحول 
عالی ترین  که  مجرد می گردد  و  عقلی  جوهری  آن، وجودش 

مرحلۀ تجرد است« )بهروان و حسینی، 1۳91: 78(.
در  ایرانی  انسان  که  است  این  برمی آید  باال  گفتۀ  از  آنچه 
عالی ترین شکل، مراحل رشد و تعالی خود را با هدف الهی و 
آرمانی می گذراند و همواره جوهر وجود او رو به تکامل است. 
و  ارتباطات  مانع  روی  هیچ  به  تکاملی  وجودی  حرکت   این 
پیوندهای اجتماعی و سیاسی و خانوادگی او نیست. به عبارتی 
شاکلۀ وجود انسان ایرانی از دیرباز تا اکنون و در طول تاریخ 
و  است  جامعه  و  خود  سعادت  او  نهایی  هدف  و  کمال طلبی 

جهان و جهان شناسی او نیز از همین مبنا معنا می یابد. 
»از نظر فارابی هدف از حضور انسان در جامعه و مشارکت وی 
در امور سیاسی نیل به کماالت مادی و معنوی است. او سه 
عنصر “کمال طلبی”، “غریزۀ مادی” و “فطرت” را علل اساسی 

می داند« )همان: 77(.
قابل  ایرانی  هستی شناسی  و  مواردی که  درحکمت  دیگر  از 
طرح و تأمل است، عقیدۀ کلی و عمومی انسان ایرانی نسبت 
به جهان مادی و منزلت حیات دنیوی در افکار عموم است و نیز 
این عقیدۀ رایج که دنیا محل گذر است و آنچه از آدمی می ماند، 
نام نیک و اثر خیر اوست و هدف نهایی حیات دنیوی سعادت 
معنوی است. این معنا از مهم ترین اصول فکری و منش زندگانی 
افراد است که از نگاه فلسفی حکیم مالصدرا چنین بیان شده 

است: 
»دنیا منزلی از منازل روندگان به سوی خدای تعالی است و نفس 
انسان مسافری به سوی اوست. منزل های این نفس مسافر به 
ترتیب عبارت است از: سنخ هیوالیی، جسمی، جمادی، نباتی، 
شهوی، غضبی، احساس، تخیل و توهم. سپس منزل انسانیت 
از نخستین درجه تا شرافت نهایی اش و سپس طبقات ملکی به 
حسب دوری شان از خیر اعلی. سالک به سوی او ناچار است از 
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تمام مراتب بگذرد تا به مطلوب حقیقی برسد« )همان: 78(.
در نظر داشته باشیم که طرح و مطابقت مباحث فوق و بیان 
آرای فلسفی ای که ذکر شد، با آنچه از زندگی و کرد و کار 
ایرانی در قرن بیست ویکم می بینیم و شاهد هستیم،  انسان 
و  باشد  نداشته  مستقیمی  رابطۀ  یا  نسبت  ظاهر  در  شاید 
)منهای  ما  امروز  روایتی سینمای  آثار  اغلب  که  در  ویژه  به 
فیلم های سیاسی مکتبی و دولتی( شاید اشاره ای هم به  آن 
نشده باشد، اما هدف این بحث متوجه این موضوع مهم است 
که در نهایت و در پیچیده ترین شکل وجودی  و هستی انسان 
امروز ایرانی این مبانی با شدت و ضعف حضور دارد و هستی 
او را معنا می بخشد؛ هرچند در ظاهر نتوان ارتباط مستقیم و 
بی واسطه ای بین شهروند امروزی ما و این مفاهیم و مباحث 
یافت. بنابراین برای آنکه این مبحث را به سرانجام برسانیم، 
از زاویه ای دیگر به فرایافت این معانی و تشریح آن می پردازیم 
و برای تعمیق مفاهیم و مضامین مورد نظر در این بخش به 
روایت در آثار ادبیات ایرانی روی می آوریم. اگر بخواهیم رئوس 
کلی و فراگیر فکری و حکمی ای را که هنر و ادبیات کهن ایرانی 
از آن بربالیده و اهدافی را که در طول قرن ها این ادبیات و 
آثار روایی دنبال می کنند به عنوان شاخصه های اصلی روایت 
عمده ترین  برشمریم،  ایرانی  هنر  و  ادبیات  در  روایتمندی  و 
آنها  به  ایرانی  روایی  ادبیات  در  که  مفاهیمی  و  مضامین 
انسان دوستی،  عدالت، عشق،  از:  است  عبارت   پرداخته شده 
با  مبارزه  و  خردمندی  میهن دوستی،  عرفان،  اخالق،  ایمان، 
شر و پلیدی و تاریکی. و سرمنزل و هدف نهایی این ادبیات 
قلوب، حکمت آموزی،  و  نفوس  تهذیب  معرفت زایی،  بی شک 
ترویج خیر و نیکی و نفی شر و پلیدی و ظلمت است. نمونه ها 
ایرانی  روایی  آثار  در  مفاهیم  و  مضامین  این  مصداق های  و 
بسیار است. لذا از ذکر شواهد و مصادیق این موارد صرف نظر 

می کنیم.
• تفاوت و تقابل در حکمت روایت ایرانی و فلسفۀ روایت غربی

در روایت شناسی غربی نظریاتی که از قدیم تا به حال ارائه شده 
بر چه محوری استوار بوده است؟ و این روایت شناسی طبق نظر 
این اندیشمندان و نظریه پردازان  از چه فلسفه ای پیروی می کند 
و اساساً بر چه هستی شناسی ای تکیه دارد؟ در مقابل  در برابر 
تفکر ایرانی چگونه می توان در مورد موضوع روایت به تعاریف 
خاص خود نزدیک شد و چطور آن را تعریف کرد؟ تفاوت این 
دو وضعیت در مورد یک موضوع یا یک رویداد و پدیده چیست 
و یا چه چیزهایی می تواند باشد؟ برای توجه بیشتر به موضوع، 
نگاهی اجمالی به حکمت و جهان بینی ایرانی اسالمی انداخته 
عمدۀ  مقایسه می شود.  غرب  فلسفۀ  با  این حکمت  و سپس 
تجارب غرب در تمام زمینه های علوم انسانی و هنر متکی بر 
یونانی  فلسفۀ  غالب  وجه  و  است  یونانی  جهان بینی  و  زیربنا 
تمامی  گرایشات  آن از زمان ارسطو تا امروز( زمینی،  )تقریباً 

ماتریالیستی و موجودنگر است. هرچند در قرون وسطی و تا 
قبل از رنسانس  این سیر تقریباً منقطع می شود و مسیحیت 
و ایده آلیسم مسیحی بر هنر و فرهنگ و ادبیات غرب مسلط 
باز  غربی  غالب جهان بینی  رنسانس وجه  از  بعد  اما  می شود، 
با  اولیۀ خود و تجدید معنا  هم بازگشت به همان سرچشمۀ 
آن در نحله های متفاوت و مشابه فلسفۀ غرب است؛ یعنی بر 
موجودیت و ملموس بودن و عینیت جهان و روابط عینی و مادی  
بین پدیده ها تمرکز دارد و هستی و دانایی و معرفت از هستی 
و چیستی جهان را از طریق تجربۀ  حسی، علمی و عقالنی و 
خردگرایی کسب می کند. این وجه غالب الزاماً در تمامی مراتب 
و شئون هستی اعم از مادی و معنوی و عینی و ذهنی فعلیت 
می یابد و خود را متجلی می کند. بنابراین هر پدیدۀ هنری یا هر 
رویداد و روایتی که در هر شکل و صورت، چه در ساختارهای 
علمی، تجربی و چه درساختار فرهنگی و هنری  تبلور می یابد و 
بازنمایی و تعریف می شود، مبتنی بر همان جهان بینی است و 
بالطبع در اشکال عینی، مادی و ملموس با ابعاد زمانی، مکانی 
و روابط علت و معلولی.                                               

و  علی  و  مکانی  و  زمانی  رابطۀ  با  رویدادهایی  نقل  »روایت، 
معلولی است که در یک جهان معین و قابل تعریف رخ می دهد« 

)بوردول، 1۳7۳: ۶5(.
از جمله اینکه در بازنمایی ها در رمان، نمایشنامه، فیلمنامه  
و ... با روایتی  از جهان  روبرو هستیم   که  از جهان بینی راوی 
سینمای  از  فیلمی  وقتی  مثال  طور  به  می گیرد؛  سرچشمه 
هالیوود می بینیم  یا نمایشی از »ویلیام شکسپیر« یا روایتی 
ویلیامز« در  از »تنسی  یا درامی  و  به قرن شانزدهم  مربوط 
قرن بیستم را می خوانیم، متوجه می شویم که آنچه در این 
با  برمی     انگیزد  که  تأثراتی  و  تأثیر  و  شده  پرداخته  بدان  اثر 
است،  رایج  ما  جامعۀ  در  اخالق  و  عرف  فرهنگ،  در  آنچه 
تفاوت هایی  دارد. تا آنجا که حتی در زمان مشاهدۀ یک فیلم 
با  خودمان  فکری  و  احساسی  عاطفی،  رفتاری،  تفاوت های 
شخصیت های نوعی که در اثر می بینیم را احساس می کنیم 
و این تفاوت ها گاه تا آنجاست که نوعی بیگانگی با آن اثر را 
افراد  مابین  روابط  و  خانواده  بحث  در  پی  دارد. خصوصاً  در 
از  نشان می دهد.  واضح تر  را  مسئله خود  این  غربی  خانوادۀ 
مرزبان نامه  یا  حکایت های  وقتی  مثال  طور  به  دیگر  سوی 
نظامی،  خمسۀ  فردوسی،  شاهنامۀ  کلیله و دمنه  یا  قصه های  
مثنوی موالنا و حکایت های گلستان سعدی و مکتوبات بزرگان 
و   عالم عرفان  را مطالعه می کنیم، اخالق،  فرهنگ، احساس 
نهایتاً ماهیت  خودمان  را در آن  روایت ها، با تمام وجود، تمام 
هستی و کنش ها و واکنش های یک انسان ایرانی از عاطفه، 
تعقل، اندیشه واحساسات گرفته تا باورهایی که به قدرت های 
با  ایرانی  انسان  واقع  در  دارد، درک می کنیم.  ماوراءالطبیعه 
فرهنگی که پیشینه ای کهن و عمیق دارد، سوای اشتراکات 
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انسانی اجتماعی ای که با انسان غربی دارد، از حیث ماهیت 
تفاوت  این  وجودی متفاوت است و شاید مهم ترین شاخصۀ 
در خردگرایی محض انسان غربی و اشراقی بودن انسان ایرانی 
است. یعنی حالتی از هستی و وجود که باور دارد در ورای تمام 
ارتباطات جهان مادی نیرو و یا نیروهایی غالب و مسلط اند که 
چرخۀ هستی را به سوی خیر و نیکی و تعالی سوق می دهند 
و همین حالت و ساحت است که هنگام مطالعۀ ادبیات ایرانی 
با شخصیت ها، تفکرات و حکمت ها و ارزش هایی که در متن ها 
مطرح می شود، ما را مأنوس و هماهنگ و همراه می کند و باور 

می کنیم که این روایت برای ما شکل گرفته است.
»اگرچه در طول هزاران سال گذشته داستان ها تحلیل شده 
و درخصوص آنها بحث شده است، مطالعۀ نهادی روایت  که 
روایت های  بررسی  با  تقابل  در  و  است  آن  خود  به  معطوف 
مجزا، ویژگی های روایت یا ارتباطات میان آنهاست، پدیده ای 
نسبتاً جدید محسوب می شود. تنها در طول چند دهۀ اخیر 
روایی  ویژگی های  بررسی  از  پژوهشگران  حدود،  همین  یا 
یک نمایشنامه، داستان کتاب مقدس، گزارش تاریخ نگاشتی 
روایت  خود  دقیق  بررسی  به  شروع  و  گرفته  فاصله  فیلم  یا 
کرده اند و سؤاالت باریک بینانه ای را نه در خصوص این یا آن 
روایت یا داستان، بلکه در زمینۀ چیستی داستان، جای رخداد، 
چگونگی کارکرد، اینکه چه چیزی را انجام می دهد و برای چه 
کسی، مطرح کرده اند« )کرایسورت، 1۳9۶: 52(.                      

از نگاهی دیگر اگر به بنیان ها و اصولی  که اسلوب و الگو های 
روایت ایرانی است و در ادبیات کتبی و شفاهی ایرانی حضور 
ادبی تبدیل شده و  به نوعی سنت  داشته و در طول قرن ها 
روایت ها را شکل و محتوا بخشیده، نظر بیفکنیم و این اصول 
و اهداف را مرور کنیم، مقایسۀ ما از ساحت روایت ایرانی و 
جایگاه روایت غربی روشن تر خواهد شد؛ اصولی که در روایت 
عبارت  عمدتاً  می آید  آن  فرهنگ  و  ادبیات  متن  از  و  ایرانی 
و  نور  شر،  و  خیر  نبرد  اخالق گرایی،  پیش آگاهی،  از:  است 
ظلمت، معرفت افزایی، عبرت آموزی، تقدیر و سرنوشت، مبارزه، 
انسان.  آسمانی  و  خصلت های  زمینی  توأمانی  سعادتمندی، 
به طور مثال  در متن های کهن  از ادبیات روایی ایران  انسان  
خوش گهر و نیک سرشت و انسان بدگهر و بدسرشت و خیر و 
شر در برابر یکدیگر قرار می    گیرند و ما با پیش آگاهی ای که 
از شخصیت های داستان داریم، روایت را دنبال می کنیم و تا 
فرجام آن این پیش آگاهی که نوعی باور ما به امر خیر و دوری  
از ظلمت و پلیدی است، در سراسر داستان ما را راهبر است. 
در این متون گوهر و جوهر آدمی مطرح است و این گوهر در 
ساحت شرقی  بیشتر زمینۀ متافیزکی  دارد و فطری و سرشتی 

است.                             
»درختی که تلخ است وی  را سرشت

                                           گرش در نشانی به باغ بهشت 

ور از باغ خلدش به هنگام آب
                                                         به بیخ انگبین ریزی  و شهد ناب

سرانجام گوهر به کار آورد
                                            همان میوه تلخ بار آورد«  
  )شاهنامه حکیم فردوسی(

به این معنا کسی که نهاد و فطرت، جوهر و جنمش تلخ و بدگهر 
است، همواره نهاد و  فطرت خود را آشکار می کند و در مقابل کسی 
که پاک نهاد و پاک سرشت و پاک گوهر است نیز در حکمت اشراق 

آدمیان دارای فره ایزدی است.            
»این توانایی از دیدگاه سهروردی داشتن کیان خره یا خره کیانی 
است که هدف اساسی و مسلط اندیشۀ سهروردی متوجه آن بوده 
است. همان چیزی  که اوستا آن  را خورنه )خوره فارسی( می نامد.
حکمای اشراقی این خورنه یا خوره را چنان فهمیده اند که زردشت 
تعریف کرده بود؛ یعنی “نوری که از ذات الهی فیضان پیدا کرده و 
هر انسانی به فعالیت یا صناعتی قادر می گردد.” این نور خورنه یا 
خوره در واقع همان نوری فهمیده شده است  که به  پیامبران اعطا 

شده است« )بنی اردالن، 1۳9۳: 1۶(.
ایرج، سهراب، سیاوش، اسفندیار و رستم پاک گوهرند و سلم، 
افراسیاب، شغاد، گروی و ...  فطرت و خصلت ناپاک دارند. این نگاه 
به گوهر و جوهر آدمی  در اندیشۀ اشراقی ایرانی متمرکز است، اما 
در اندیشۀ غربی  ساحت  آدمی  متفاوت  است. آدم ها حاصل  تربیت، 
زمان، مکان، عوامل  مادی، دنیوی  و ملموس  جهانی هستند که  
با علت ومعلول ها و تأثیراتی  که  بر آنها گذارده،  شخصیت یافته اند. 
این تفاوت ها و این  معنا در فلسفۀ غرب در حیطۀ انسان شناسی 
روایت خاص خود را می سازد و همین طور حکمت ایرانی که به 
طور اجمال گفته شد، نوع دیگری از روایت را متجلی می سازد. 
تجلی این نوع تعاریف و این نوع هستی شناسی در بحث روایت و 
آثار نمایشی  در غرب و ایران چگونه متبلور شده و آیا آنچه در هنر و 
ادبیات معاصر و سینمای ما به منصۀ ظهور رسیده همان است که 
از بعد هستی شناسی و فلسفۀ  اشراقی -ایرانی ما می آید؟ در یک 
فیلم خانوادگی یا در نمایشنامه ای غربی با آدم هایی روبرو هستیم 
که هیچ جنبۀ متافیزیکی و هستی غیرزمینی ندارند. شخصیت ها 
انسان هایی هستند در ابعاد کامالً مادی که طی اتفاقاتی دچار 
مشکالتی می شوند و به مدد توانایی های خود از آن بحبوحه خارج 
می شوند. الزم به  ذکر است که در اینجا قصد بر قضاوت درست یا 
غلط بودن این نوع روایتگری نداریم؛ حقیقت امر این است که اغلب 
نویسندگان و هنرمندان مطرح غرب از گذشته تا اکنون در کار خود 
موفق  بوده اند، زیرا با توجه به سنت های ادبی و روایتی ای که از متن 
هستی شناسی خاص خود دریافته اند، به خلق آثار پرداخته اند و 
تقریباً در تمام آثار سینمایی و شاهکارهای جهان غرب همین معنا 
تعمیم پذیر است  و آثار تولید شده بازتاب همان تفکر و جهان بینی 
است که با جامعۀ غرب کامالً مأنوس و ملموس است و ریشه در 
ادبیات و سنن و مواریث  ادبی  غرب دارد، اما اگر در آثار روایی 
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معاصر ایرانی  از جمله داستان، فیلمنامه و ... از زاویۀ جهان بینی 
و حکمت ایرانی-شرقی وارد شویم، متوجه خواهیم شد که به جز 
معدود آثار شاخص، مابقی یا کامالً با این مفاهیم بیگانه اند و یا بهرۀ 
 چندانی از حکمت و هستی شناسی  انسان  ایرانی نبرده اند و با 
نوعی تقلید یا اتکا به همان جهان بینی و هستی شناسی متبلور در 
ادبیات و سینمای غرب عیناً تقلید شده اند. در اینجا ذکر این  نکته 
ضروری است که مقصود از این بحث صورت ظاهر روایت نقل شده 
 در آثار ایرانی نیست، زیرا بدیهی است  که روایت های سینمای ایران 
همواره  صورت و ظاهری ایرانی دارند و داستان در روابط اجتماعی 
و در فضای ایرانی  روایت می شود، اما بطن و باطن روایت سویه ای 
دیگر دارد.  در جدول 1  نوعی  مقایسه با فرض  انسان  ایده آل  غربی 
 و ایرانی  انجام شده تا تفاوت های ماهوی و ارزشی انسان غربی و 

ایرانی آشکار شود.
• مصداق هایی از روایت ایرانی

روایت ایرانی در ساده ترین تعریف یعنی نقل داستان )روایت( در 
ادبیات و سینما و ... به گونه ای که نشانه ها و معناهای تولیدشده از 
آن روایت با داللت های صریح یا ضمنی با اندیشه، اخالق، فرهنگ، 
هنر، خانواده، معماری و ارزش های اجتماعی و تاریخی و ... ایرانی 
مرتبط باشد و از حکمت و معرفت ایرانی نشئت بگیرد. به دیگر 
سخن کلیۀ وجوه روایی  اثر تولید شده با این مفاهیم  رابطۀ نهادینه 

داشته باشد.
در مورد شکل و محتوای روایت ایرانی منظور این نیست که تمام 
روایت ها و کلیۀ متون تولید شده در عصر حاضر همان داستان ها و 
روایت هایی را دنبال کند که در ادبیات قدیم بوده است و به نوعی  
به بازگشت به گذشته و تقلید از متون قدما و ادبای قرون پیش 
برسیم، بلکه مراد این است  که روح داستان گویی و نقل  و روایت را 
به سرچشمه های روایت ایرانی که خیر و نیکی و صالح و امیدواری 
و صلح و دوستی ارزش های انسانی و اجتماعی و ... است، سوق 
دهیم. این به این معنا نیست که از وقایع و حقایق زمانه رو برگردانیم 
و در یک فضای افسانه ای و دور از واقعیت به روایتگری بپردازیم، 
بلکه  روایت امروزین و وقایع و حقایقی که  روایت گرد آنها تنیده شده 
را به تناسب شکل و محتوای خود با مفاهیم و مضامین ایرانی  که 
در متن  روایت ایرانی نهفته است ، نزدیک  و روایت خود را با این 
رویکرد پرداخت نماییم و آنچه از روح متن  روایت ایرانی در متون و 
آثار غنی ایرانی طی قرن ها ارائه شده را مطمح نظر داشته باشیم؛ 
مثالً در شاهنامۀ حکیم فردوسی از زیباترین خصال انسانی مانند 
خرد و خرمندی، تعقل، عدالت، عشق، نوع دوستی، مبارزه و ... 
مکرر نام برده شده و مقصد و مأوای نهایی داستان های شاهنامه 
هم به سمت وسوی همین  ارزش هاست. حال می توان در درام های 
به  امروزی  پلیسی  رمان های  حتی  و  انیمیشن ها  یا  اجتماعی 
انحای مختلف و به ضرورت طرح و داستان روایت، چه در شکل 
و چه در مضمون، نشانه ها و معناهایی  از روح و شخصیت ایرانی 
را روایت کرد و آنچه را پیش از این  در متون روایی ایرانی به کثرت و 

در گستره ای وسیع به درازای تاریخ ایران ساخته و پرداخته شده با 
ضرورت و نیاز امروز همساز کرد.

ادعا  این  برای  مصداق هایی  و  مثال  شاهد  بخواهیم  اگر 
بیاوریم می توان از مهم ترین آثار به یادمانده در وجوه و اشکال 
مانند  ایران  سینمای  استادان  از  روایت پردازی  نوع  این  متنوع 
»عباس کیارستمی«، »بهرام  بیضایی«، »علی  حاتمی«، برخی  از 
آثار »داریوش مهرجویی«، »امیر نادری« و بعضی  از ساخته های 
»مسعود کیمیایی« و در سال های جدیدتر آثار »رضا میرکریمی« 

مثل »خیلی دور خیلی نزدیک« و »یه حبه قند« نام برد.
تقریباً در تمامی آثار عباس  کیارستمی می توان نمونه های بارز و 
منحصربه فرد سینمایی با روایت ایرانی را مشاهده کرد؛ زیرا در این 
فیلم ها تماشاگر با فضاهای ایرانی، معماری ایرانی، موضوع ایرانی 
و مضامین و مفاهیم نهادینه در فرهنگ و تاریخ ایرانی روبرو است. 
در آثاری از جمله خانۀ دوست کجاست، زیر درختان زیتون و مشق 
شب عناصر یک روایت ایرانی دست  به  دست هم می دهند تا روایتی 
خالقانه، جدید و مرتبط با مضامین ادبیات و هنر ایران بسازنـد 
و هستی و موجودیت خاصی را به نمایش بگذارند که تا پیش از 
آن از نظرها پنهان بوده است. آنچه باعث انس و الفت مخاطب با 
این سینما و این روایت ها است، همانا فضا، زمان، مکان، گفتار و 
تصاویر و موضوعی است که در قالب روایت ارائه می شود و همۀ 
این ها از جنس تفکر و اندیشه و حکمت ایرانی است و گزاف نیست 
اگر بگوییم دالیلی که موجب توجه و تأیید مجامع سینمایی معتبر 
جهان از این آثار است، همین هویت و اصالت اثر است. هرچند 
تأیید یا رد یک اثر در مجامع سینمایی  جهان می تواند دالیل 
مختلفی داشته باشد، با این همه از مالک های عمدۀ این مجامع در 
گزینش نهایی  خود همواره اصالت، زبان و بیان نو و خالقانه در ارائۀ 
اثر بوده است. روایت ایرانی و قیاس آن با روایت غربی بی شباهت 
به این مثال  قدیمی نیست که تاکنون و در طول سالیان دراز کسی 
یا فرهنگی در اصالت و هویت فرش ایرانی تردید نداشته و همیشه 
مورد توجه جهانیان بوده است. حال آنکه بسیاری از مصنوعات و 
ساخته های صنعتی ایرانی ممکن است اساساً برای جهان غرب 
چندان مورد توجه نباشد؛ زیرا نمونه های بهتر و پیشرفته تر آنها را 
خود پیش ازاین ساخته اند، خاصه آنکه مصنوعات و ساخته های 
صنعتی ما در بسیاری موارد تقلید و دوباره سازی ساخته های غرب 
است و این مصداق روایت پردازی از الگوهای سینمای غرب  در 

برابر روایتگری خاص ایرانی است. 
در آثار علی  حاتمی نیز با نوع  دیگری از روایت  ایرانی روبرو هستیم. 
در این آثار روایت ایرانی را در بستری از عصر قاجار و تاریخ معاصر 
ایران و تأکید بر زبان و فرهنگ ایرانی می بینیم.  کلیۀ عناصر روایت 
ادبی و سینمایی را که مشاهده و دریافت می کنیم، همگی در 
بافتی متشکل و یکپارچه فرهنگ، تاریخ، اخالق، خلق وخو، تفکر 

و هویتی را می سازند که ویژۀ ایرانیان دو قرن اخیر است
در ساخته های بهرام  بیضایی  نیز روایت  در پیوند عناصری چون  



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....

62

اسداله زارعی و همکاران.

نشریه علمی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

تاریخ و حضور تاریخی شخصیت در گسترۀ فرهنگ و شخصیت 
و هویت ایرانی شکل می گیرد و کامالً با مضامین و مفاهیم روایی 

ایرانی که اشاره شد، رابطۀ نهادینه  دارد.
در فیلم های داریوش مهرجویی از قدیمی ترین چون »گاو« و در 
دهه های بعد »هامون« می توان روایت ایرانی را با مشخصاتی که 

ذکر شد، دنبال کرد.
با مثال هایی که از آثار استادان سینمای ایران یاد شد، می توان 
این طور گفت که در نهایت آنچه در این آثار به عنوان روایت ایرانی از 
آن نام می بریم نوعی هستی شناسی از مردمی است که ویژگی های 
خاص خود را دارند. وجود و موجودیتی در فرهنگ، تفکر، آرمان ها، 
مبارزات، خانواده، عشق و همۀ آنچه به انسان، هستی و معنایی 
دیگر و خاص خود می بخشد. هستی ای که می توان آن را هستی 
 انسان ایرانی نام نهاد. به سخن  دیگر در این آثار با انسان هایی 
روبرو هستیم که از معرفتی  عمیق و کهن برخوردارند و ارزش ها 
و آرمان هایشان ریشه های کهن و دیرینه دارد و در عین حال  در 
عصرجدید نیز همچنان تجدید معنا می شود و شکل و صورتی نو 

به خود می گیرد.
هرچند مثال های ارائه شده تالش های بی نظیری از ارائۀ  روایت 

ایرانی است، اما ذکر این نکته نیز الزم است که تاکنون این تالش ها 
با این مضمون و با عنوان روایت ایرانی مطرح نشده و مورد توجه 
قرار نگرفته است. بنابراین با درک ضرورت های امروز در عرصۀ 
سینمای  داخلی و نگاه به میدان سینمای  جهانی  اگر با تالش  
خالقانه و هنرمندانه به ارائۀ ادبیات و روایت سینمایی  خاص خود 
همت  گماریم می توان امیدوار بود در زمانی نه چندان دور به 
 ادبیات  نمایشی  و سینمایی  که  با روایتی  متکی بر هستی شناسی 

ایرانی برساخته می شود، دست خواهیم یافت. 
 باید اذعان کرد که مراد و منظور این است که تالش کنیم و مسیر 
رسیدن به سینمایی با هویت ایرانی را محقق نماییم؛ چراکه در 
طول بیش از صدسال سینمای ایران در این زمینه تالش هایی 
پراکنده و نامنسجم انجام شده و نمونه های زیبا و ماندگار نیز در 
اذهان و آرشیوهای سینمای ایران موجود است که به برخی از 
این تالش ها اشاره شد، اما در برابر توان و استعدادهای سینمای 
ایران بسیار ناچیز است؛ قدمت فرهنگ و منابع غنی ادبیات ایران 
و سطح دانش و توسعۀ علمی و فناوری که در دهه های اخیر در 
سینما روی داده، حاصلی بیش از این می طلبد تا سینمای ما 
در جهان به عنوان سینمای  خاص ایرانی شناخته شود. پیش  از 

جدول 1. مقایسۀ انسان ایده آل غربی و ایرانی. مأخذ : نگارندگان.

انسان غربی انسان ایرانی  عالئم و تجلیات وجودی

باور ندارد. باور دارد. حضور و یاری نیروهای آسمانی یا متافیزیک در 
تمام ابعاد هستی

چنین اعتقادی ندارد. رابطه ای متقابل است که خیر، خیر می آورد و شر،   عملکرد خیر و شر در زندگی

سرنوشت و فرجام انسان محصول خود اوست.  گویی سرنوشت رقم خورده است اما اختیار از آدمی نیز 
سلب نشده است.

پیش آگاهی

بی معنی است. بسیاری از امور را حاصل تقدیر و از پیش تعیین شده 
می داند.

قضاوقدر

چندان اهمیتی به آن نمی دهد. اعتقاد دارد. اعتقاد به جهان دیگر

در جهان مادی و این جهانی به آن اهمیت 
می دهد.

اصل اساسی زندگی  و مرگ است.  پاداش خیر  و  جزای شر

انسان مداری اصل اساسی فلسفۀ انسان غربی 
است.

انسان آفریدۀ خدا و امانت او روی زمین است و در عین 
حال دارای اختیار اراده و استقالل است.

باور به موجودیت مستقل انسان

مراعات می شود. ارزش محسوب می شود. پیروی از فطرت پاک انسانی 

اجتماع بر فرد اولویت دارد. فرد و اجتماع پیوسته اند. فردیت و اجتماع

آنچه سیستم اجتماعی دیکته می کند، محترم 
است.

اصل اساسی روابط انسانی است.  اخالق 
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این سینمای ژاپن و هند در زمانی کوتاه تر از عمر سینمای ایران 
به این شناخت و کیفیت و هویت خاص رسیده اند. مثال بارز آن 
»آکیرا کوروساوا«1 کارگردان ژاپنی است که  در ارائۀ سینمایی 
مبتنی بر فرهنگ و سنن روایی فرهنگ و ادبیات سرزمین خود 
موفقیت داشته و »ساتیا جیت رای«2 کارگردان هندی نیز. چنین 
و  توانسته اند هویت  دیگر کم وبیش  ملل  برخی  در  نمونه هایی 
اصالت فرهنگی، تاریخی و حکمی و ماهیت وجودی خود را در 
سینما و در قالب روایت های متنوع تاریخی اجتماعی مطرح کنند 
و سینمایی ویژۀ خود را به  جهانیان بشناسانند.  علل موفقیت آنها 
حمایت و هدایت دستگاه های فرهنگی و برنامه ریزی های کالن 
فرهنگی و هنری این کشورهاست و اینکه سینمای آنها با تعاریف، 
سنت ها، زندگی و تفکرات خودشان گره خورده؛ زیرا از دل  عالیق 
و فرهنگ و جهان نگری ژاپنی، هندی، شرقی  و غیره نشئت گرفته 
است.  این نگاه و هدفمندی در سینمای یادشده تا آنجاست که 
در آثار سینمایی حتی در نمایش روابط روزمره، گفتار، نوع لباس، 
غذاخوردن و ...  تماماً بازنمایی مشخصات ویژۀ فرهنگ  و ادبیات 
و زندگی مردمان مشهود است و همین است که بر پردۀ سینما 
روایت می شود. این مشخصات و این ویژگی ها در طول دهه های 
متمادی در رویارویی با فرهنگ های دیگر دگرگون و تقلید نشده و بر 

اصالت های به حق خود ایستاده و همچنان پابرجاست.

یافته ها 
دانش روایت شناسی موجود، بر پایۀ فلسفه و تفکر غرب و برخاسته 
از ادبیات و مکتوبات فرهنگ غرب تعریف و تبیین و طراحی شده 
است. ویژگی ها و غنای فکری و هستی شناختی مستتر در فرهنگ 
و ادبیات و هنر ایرانی استعداد و گنجایش آن را دارد که الگوها و 
سرمشق های ویژه و متفاوت خود را که در قرون و در البه الی آثار 
ادبی و هنری نهفته دارد، به مثابه اسلوب و روش های تبیین و تولید 
روایت ایرانی مطرح کند و در انواع روایت سینمایی تعمیم دهد و 
بالطبع به سینمایی با روایتی ملموس تر و مأنوس تر برای مخاطبان 
هم زبان و روایتی خاص و ملی درجهان سینما تبدیل شود. هرچند 
در طول عمر سینمای ایران تالش های مؤثر و پراکنده ای در این 
زمینه انجام گرفته و برخی از استادان بزرگ سینمای ایران به آن 
از سبک وسیاق  دنباله روی  و  تقلید  موج  اما  ورزیده اند،  اهتمام 
سینمای غرب همواره غالب و مانع از آن بوده است که به این مهم 

توجه جدی شود.

نتیجه گیری
دانش روایت شناسی و گسترش آن به علوم  و هنرها به ویژه 
موجب  گذاشته،  تزاید  به  رو  اخیر  دهۀ  چند  که  در  سینما 
اسلوب  و  روش ها  بررسی  و  مطالعه  ضمن  که  می شود 
به  دارند،  غربی  منشأ  عمدتاً  که  موجود  روایت شناسی 
و  شود  مراجعه  ایرانی  مکتوب  میراث  و  روایتگری  و  روایت 

تعریف  و  تبیین  برای  راهکارهایی  یافتن  برای  جستجویی 
از  هنری  و  ادبی  داشته های  براساس  روایتگری  و  روایت 
فرهنگ و تمدن خویش و همچنین یافته های روزآمد و کارآمد 
در این  حوزه انجام شود. چراکه الگوها و اصول ارائه شده  در 
روایت شناسی موجود کاماًل قابل انطباق با پیشینۀ روایتگری 
اصول فکری  با  ماهیتاً  و  نیست  زبان  فارسی  ادبی  منابع   در 
سنت های  و  فرهنگ   لذا  دارد.  تفاوت هایی  ایرانی  فلسفی  و 
مایه  ایرانی  کهن  فرهنگ  و  ادبیات  دل  از  که  ایرانی  روایی 
امروز  تعریف می شود، در سینمای  ما  می گیرد و در جامعۀ 
ما بسیار کمرنگ است و در بسیاری از آثار سینمایی به آن 
توجه چندانی نشده است. تصویر و روایت سینمای ایران از 
فرهنگ، اجتماع و جهاِن پیرامون عمدتاً برگرفته از الگوهای 
چند  و  فیلمسازان  معدودی  جز  به  و  است  غرب  سینمای 
کلی  و  وجه  ایرانی،  صاحب نظر  و  متبحر  نمایشنامه نویس 
مسلط هنر در سینما تقلید از شیوه های روایت غربی است 
واین معضل علل مختلفی دارد که یکی از این دالیل ناشی از 
غافل ماندن نویسندگان و فیلم سازان از منابع ادبی، حکمی و 
عرفانی فرهنگ  و تمدن دیرینۀ ایرانی است و این هنرمندان 
ایرانی  هستی شناسی  و  ماهیت  براساس  نتوانسته اند  بالطبع 
که برخاسته از فرهنگ کهن و حکمت ایرانی است، در حیطۀ 
ملی،  ویژگی های  با  و  خاص  سینمایی  و  شوند  وارد  سینما 
قومی با ابعاد مختلف و شاخصه های ویژه را به جهان عرضه 
کنند تا مخاطبان احساس تعلق خاطر و الفت بیشتر با اثری 
که از دل فرهنگ و سرزمین خود برآید، داشته باشند. بنابراین 
بهتر است ابتدا مواریث و سنن ادبی و روایی موجود در متن 
برای درک ماهیت  و  ایرانی شناسایی شود  روایت  و  ادبیات 
ارائۀ  به  ایرانی  روایت  بالقوۀ  توانایی های  و سنجش  وجودی 
الگوهای خاص خود در این زمینه پرداخته شود تا مخاطبین 
بهتر و عمیق تر شناخته شوند و با این پیش زمینه ها در جهت 

روایت سینمایی ایرانی حرکت شود.
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