
 چکیده

ّای هتوایش غیزغزتی، تَجِ تسیاری اس هزدم جْاى را تِ خَد جلة کزدًذ. اس آى پس، هتأثز اس  ، فیلنی پٌجاُ هیالدی در دِّ

ّا ٍ ًیش هقاٍهت در تزاتز سیٌوای غزب تِ  ایي اقثال جْاًی، رٍیکزدّای هطالؼاتی هتفاٍتی تزای ضٌاخت ٍ تحلیل ایي فیلن

« ای ی اهپزیالیسن رساًِ ًظزیِ»، «سیٌوای پسااستؼواری»، «هْاجزت سیٌوای»، «سیٌوای سَم»تَاى تِ  ٍجَد آهذ، اس آى جولِ هی

ای،  خصَظ تاالرفتي سَاد رساًِ ّا در طی سهاى، تا تَجِ تِ تغییزات سیاسی، اقتصادی، ارتثاطی تِ اضارُ کزد. ایي رّیافت

 ای دیگز آى کارآهذی ساتق را ًذارًذ.  ّای تَسیغ رساًِ ایجاد ٍ گستزش ضثکِ

گیزی  ای صَرت گزفتِ است، تا تْزُ تحلیلی ٍ تا استفادُ اس هٌاتغ کتاتخاًِ -ِ اس ًَع ًظزی ٍ تا رٍش تَصیفیایي پژٍّص ک

ّا را  کَضذ تا هزٍر ٍ کٌکاش در ایي رٍیکزدّا، آى اس آراء هتفکزاًی چَى جاى آکاهفزا، کَکَ فَسکَ ٍ ٍیلیام تزاٍى هی

طالؼات سیٌوایی، لشٍم تاساًذیطی در ایي رٍیکزدّا را تثییي کٌذ. ایي ّای هختلف ه ًقذ ٍ تا تزرسی ٍضغ هَجَد در جزیاى

ّای پیطیي هقاٍهت در تزاتز  رسالِ در پی آى است کِ لشٍم ػثَر اس دٍقطثی رایج غزب/دیگزی را کِ هثٌای ًظزی جزیاى

ى رٍضی ًَخاستِ تزای سدایی هطالؼات فیلن تِ ػٌَا غزب در طَل تاریخ سیٌوا است، یادآٍری کٌذ ٍ ًطاى دّذ کِ غزتی

سدایی غزب قزار دادُ است؛ ًِ طزد غزب یا جایگشیٌی هقاٍهت در تزاتز سیٌوای غزب چگًَِ ّذف خَد را هزکشیت

سدایی هطالؼات فیلن هؼتقذ است سیٌوای غزب ًیش تِ ػٌَاى سیٌوایی در کٌار سیٌواّای دیگز دارای َّیت ٍ  هزکشّا. غزتی

پزداساى  تَاًذ حضَری سایا، پَیا ٍ ػادالًِ داضتِ تاضذ. ًظزیِ ی ٍ چٌذفزٌّگی حاضز هیارسش است ٍ در دًیای چٌذکاًًَ

ی فزٌّگی آى را تطٌاسٌذ تا تتَاًٌذ تِ درک ًشدیکی اس َّیت  هؼاصز فیلن قثل اس ًقذ ٍ تحلیل ّز فیلن السم است کِ سهیٌِ

الت آى است، هفزداتی هتؼلق تِ آى خاک، هلت ٍ کٌذ ٍ هٌطأ اص چِ یک اثز را هٌحصز تِ فزد هی خاظ آى ًائل آیٌذ. آى

ستاى  ی جْاًی تتَاًذ تا ستاى هحلیِ خَیص صحثت کٌذ، دضَار است؛ سیزا فزٌّگ است. اها حفظ هَقؼیتی کِ یک چْزُ

 ساساى هختلف ّزکذام تِ ِ ستاى جْاًی تزساختِ ضذُ تاضذ. فیلن ًگزی ٍ هَضکافیِ ساساى تایذ تِ ّواى جشء هحلی ایي فیلن

سدایی در سیٌوای ایزاى را  کٌٌذ. ایي پژٍّص ردپای غزتی ّای هختلفی را تزای ػثَر اس ایي دضَاری تجزتِ هی فزاخَر، ضیَُ

 کٌذ. در  آثار ػثاس کیارستوی ٍ آراء ٍ آثار هزتضی آٍیٌی جستجَ هی

کٌٌذ ٍ  ی فیلن غزتی تزرسی هیِ ّای تحلیلی ًظزی پزداساى فیلن، آثار کیارستوی را تِ هیاًجی قَاػذ ٍ ارسش تزخی ًظزیِ

هذرًیستی رایج ارسیاتی  ّای هذرًیستی یا پست کزد را تِ ػٌَاى تکٌیک ّایی کِ اٍ در کارّایص استفادُ هی توْیذات ٍ رٍش

اٍ  کٌٌذ اها هؼتقذًذ آثار ضٌاسی استاًذارد ارسیاتی هی تزػکس، تزخی دیگز اس هٌتقذاى، آثار کیارستوی را فاقذ سیثاییکٌٌذ.  هی

کَضذ تا  اها ایي رسالِ هیآیٌذ.  ّای جزیاى اصلی تِ حساب هی « اٍتی»یا « ضایؼات»تِ دلیل ًاتَاًی در تَلیذ استاًذارد، جشٍ 



ّای  ّای کیارستوی تا ٍجَد تطاتِ تا تکٌیک سدایی ًطاى دّذ کِ تزخی اس تکٌیک گیزی اس آراء هتفکزاى هزتثط تا غزتی تْزُ

ّا را در فزٌّگ کْي ایزاًی ٍاکاٍی کزد.  ی آى ی رایج، حاصل تالش هستقل اٍ ّستٌذ ٍ تایذ ریطِهذرًیست هذرًیستی یا پست

ّای جذیذی  کطیذ ٍ در ػیي حال ضیَُ اش هذام سیٌوای قزاردادی/ غزتی را تِ چالص هی ساسی غیزتقلیذی ی فیلن ضیَُاٍ تا 

یٌوای غیزغزتی ٍ یکی اس ضاّذاى پزقذرت ٍ تاثیزگذار ایي ّای س کزد. کیارستوی یکی اس تْتزیي ًوًَِ تزای دیذى هؼزفی هی

ی فزم ٍ هحتَا ٍجَد دارد. ایي رسالِ ایي  ساسی دیگزی سَای هسیز تحت استیالی غزب در حَسُ ادػاست کِ هسیزّای فیلن

 ست.کٌذ کِ ایي رٍیکزد ضخصی تِ سیٌوا اس ظزفیت اتذاع یک ستاى تاسُ تزای سیٌوا تزخَردار ا تحث را هطزح هی

پزداساى ایزاًی سیٌوا( تخص هْوی اس هطالؼات فیلن تَهی در ایزاى است. اٍ  آراء هزتضی آٍیٌی )تِ ػٌَاى یکی اس هؼذٍد ًظزیِ

ء  در پی کطف اتؼادی اس سیٌوا تَد کِ قاتلیت تیاى هفاّین دیٌی ٍ تاسًوایی َّیت هلی را داضتِ تاضذ. خَاًص اًتقادی آرا

کَضذ  هی گطایذ. ایي پژٍّص پزداساى تَهی سیٌوا هی رٍی ًظزیِ ای پیص ّای تاسُ آٍیٌی، افق اًذیطوٌذاى تأثیزگذاری چَى

 ّای آى تپزداسد. ی  آراء آٍیٌی را آضکار ساختِ ٍ تا ًگاّی اًتقادی تِ تیاى کاستی ضذُ اًگاضتِ ًادیذُ ّای تزخی اس ظزفیت

گزاى  ّای هزسَم گشارش ساسی هستٌذ است کِ اس رٍش ی استفادُ اس رٍش جذیذی اس فیلن ًوایٌذُّوچٌیي آثار اٍ  

تز اساس  فتح رٍایتٍ  حقیقتّای  آٍیٌی در هجوَػِساساى هستٌذ در هَقؼیت جٌگی هتفاٍت است.  تلَیشیًَی ٍ فیلن

ساسی حزکت  زٍُ تَلیذ، تِ سوت سادُساسی گ ی اتتکاری خَد ٍ کَچک اتذاع ضیَُهتقضیات حضَر در هَقؼیت جٌگی تا

 ساس ایزاًی است.  سدایی ٍ فصل هطتزک آثار ایي دٍ فیلن ی کلیذی غزتی ساسی ًکتِ کزدُ است. ایي سادُ
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