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 چكیده 
 

 ته پوخ

 به  ی در دهة سی سدة بیستمریگشکل  لیآرابسک از همان اوا  یق یموس

مدن  کیعنوان   عل  یاعتراض  خشونت  بدون  جنبش    یهااست ی س  هیو 

. ادبیات شفاهی کرمانجی هم به صورت خود را نشان داد  هی ترکدر  دولت  

چه به مثابة ژانری   شده در دیگر هنرها نظیر موسیقی و فیلم وبازنمایی 

های جنبش پرستی و آرمان مستقل همواره دربرگیرندة مضامین میهن

کنار موسیقی   در  ادبیات شفاهی  است.  بوده  ترکیه  در  کُردها  مقاومت 

بخش  آرابسک نفوذ   تیاقل  ی فرهنگ  تی هو  ییبازنما  از  ی عمالً  برابر  در 

حاکم    ةجانبهمه   یفرهنگ میقدرت  تلقی  ترکیه  دورگشددر    ة. شکل 

  رش یپذ   ةآماد  تیو اکثر  ت یمختلف اقل  یهاشد تا فرهنگ   ی آرابسک عامل

دولت   اشی و گسترش اجتماع  تیمحبوب  ل یکه به دل  یی آن باشند تا جا

ی در  انه ی زمنظریة    بر  هی تکاله با  . این مقتوان مهار آن را نداشت  گرید

و   سو  یک  از  کیفی  مفهوم  مطالعات  به  استناد  در  فرهنگ  با  دورگه 

نشان دهد   در پی آن است که بابا،    یهومدر آرای    یمطالعات پسااستعمار

 ساز نه یچگونه توانست زم  یی و ادبی ایقیموس هنری در قالب  شکل    نیا

آن پیدایی موج جدیدی   تبع به   و  هیآرابسک در ترک   ینما یس   یریگشکل 

به  مقاومت  از سینمای   استناد  با  این منظور  به  ی مطرح هالم یفباشد. 

ان آن  سازلم یف  نیترمهم یکی از    عنوانبه پیشرو کُرد یلْماز گونَی    سازلم یف

سه   کدگذاری  شیوة  به  تا  است  کوشیده    نی ترمهم ی،  امرحلهدوره، 

قرار    موردمطالعه را انتخاب و    انیدو جر  ن یشترک ام  ی تیهو   یهامؤلفه 

دهد که سینمای نوین ترکیه با اتکا  ی این تحقیق نشان میهاافته دهد. ی

آرابسک  ی میمفاه به   فرهنگ  از  متعصب،    ، حاصل  قهرمان  چون 

سلط  یهاارزش   یفروپاش  ،ینینشه یحاش س  ةخانواده،  و    یاس یخشونت 

های مایهکارگیری ینو نیز به تمرکز بر موضوع زنان    و بای  اجتماع  یتروما

ادبیات شفاهی توانسته است شکلی از سینمای مقاومت خلق کند که در  

 ذات خود سینمایی معترض و هویت محور است. 

یی زاناڕە  وەک(  ١٩٤٠  تا   ١٩٣٠)  گوورانییەوە  سەرەتای   لە   ئارابێسک  ۆسیقایم 
 دەوڵەتی  سیاسەتەکانی  بە  دژ  توندوتیژی،  لە  بەدوور  جوواڵنەوەیەکی  و  ەدەنیم

لە    خۆی  تورکیا دەرکەوتنەوەی  بە  کورمانجیش  زارەکیی  ئەدەبی  دەرخست. 
وەک چەشنێکی سەربەخۆ   هەروەها  و  فیلمدا  و  وەک مۆسیقا  تری  هونەرەکانی 

پەروەرانە و داواکارییەکانی بزاڤی بەرەنگاریی هەمیشە هەڵگری واتاگەلی نیشتمان
ورکیادا. ئەدەبی زارەکی لە پاڵ مۆسیقای ئارابێسکدا وەک هەلێک کوردان بووە لە ت 

فەرهەنگیی  زاڵیتیی  بەرامبەر  لە  کەمینە  فەرهەنگیی  شوناسی  نواندنەوەی  بۆ 
 بۆ  هۆکارێک  بوو بە  ئارابێسک  دووڕەگەی  دەسەاڵتی سەردەستدا دەبینرا. بیچمی

ل ئەوە  وەرگرتنی  بواری   زۆرینەوە  و   کەمینە   جیاوازی  فەرهەنگی   دوو   الیەن  ەی 
 کۆمەاڵیەتییەکەیەوە،  گەشە   و  هۆگری  هۆی  بە  ڕادەیەی  ئەو   تا  بڕەخسێت؛

تیۆریی   یارمەتیی  بە  وتارە  ئەم.  خۆیەوە  ڕکێفی  ژێر  بیخاتە  نەیتوانی  دەوڵەت
 چەمکی   بە  بەستن پشت  بە   و  الیەکەوە   ە ل   ۆنایەتیچل  یوهتوێژینه  ە لزەمینەیی  
 بۆچوونەکانی   کوڵۆنیالی و بە سەرنجدان پاش   توێژینەوەگەلی  ەل  دووڕەگە   فەرهەنگی

 ببێتە   توانی  چۆن   مۆسیقایە  جۆرە  ئەم   کە   دەریبخات  دەدات  هەوڵ  بابا،  هۆمی
 دەرکەوتنی   درێژەشدا  لە  و  تورکیا  لە  ئارابێسک  سینەمای  بوونیچێ  ڕێخۆشکەری
  فیلمە  بە  بەستنپشت  بە   مەبەستە   ئەم   بۆ.  بەرەنگاری  ەمایننوێی سی   شەپۆلێکی 

ویە گون   مازیڵ  کورد،  پێشڕەوی   فیلمسازی  ناسراوەکانی  گرینگترین  ەکوو، 
  گرینگترین   پلەیی  سێ  کۆدبەندیی  شێوەی  بە  داوە  هەوڵی  قۆناخە،  ئەو  فیلمسازی
.  بکات   تاوتوێیان  و  هەڵبژێرێ   ڕەوتە  دوو  ئەو  هاوبەشەکانی  شوناسییە  سازێنەرە
کە  لێکۆڵینەوەیە  ئەم  ئەنجامی دەردەخات  بۆ   بە  تورکیا  نوێی  سینەمای  ئەوەمان 

  پاڵەوانی   وەک  ئارابێسک،  فەرهەنگی  هاتوویبەرهەم  چەمکگەلی  پشتیوانیی
  توندوتیژیی  داسەپاندنی   بنەماڵە،   بەهاکانی  لێکترازانی  پەراوێزنشینی،  دەمارگرژ،

و هەروەها   ژنانی  لە سەر پرس  چەقبوونەوەی  بە  و  کۆمەاڵیەتی   ترۆمای  و  سیاسی 
کەڵک  زارەکی،بە  ئەدەبی  بنواتاکانی  لە   لە   چەشنێک   ەتیتوانیوی   وەرگرتن 
 و   بەرهەڵستکار  سینەمایەکی  خۆیدا  لە  خۆی   کە  بئافرێنێ  بەرەنگاری   سینەمای

  لە   ئێستاش  سینەمایە  ئەو  نیشانەکانی  گرینگترین   لە  هەندێک.  تەوەرەشوناس
 .دەکرێنەوە وێنا کورددا  سینەماکارانی بەرهەمی 

کلیدی: آرابسک  واژگان  کرمانجی  ؛موسیقی  شفاهی   ؛ ادبیات 

 .یلْماز گونَی  ؛کُرد سازانلمیف ؛سینمای مقاومت 

 
 کورمانجی؛ وێژەی زارەکی    ئارابێسک؛  ۆسیقایم  کی:هر هلی س هگهوش

 ی. ە گون مازیڵ کورد؛ فیلمسازانی ەرەنگاری؛ی بسینەما
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       از ادبیات شفاهی و موسیقی آرابسک تا سینمای مقاومت 

 

 مقدمه  -١

های تجددطلبانة آتاتورک  بارزترین چالش بر سر راه سیاست   ١ناشی از تعدد اقوام در ترکیه ساختار چند فرهنگی  

های  پروراند. شاید تالشکه رؤیای تشکیل یک دولت قدرتمند تُرک به سبک کشورهای اروپایی را در سر می   بود

را   اروپا  اتحادیة  به  ترکیه  پیوستن  برای  نیز  امروزی  دولتمردان  ادامة همین سیاست کمالیستی گستردة  بتوان 

  عظیم  موج  وقوع   باعث  شهرنشینی  گسترش  نیز  ناشی از تجددطلبی غربی و  داری سرمایه   فرهنگ  دانست. ترویج

ویژه کُردها  های قومی، بههای نوبنیاد را اقلیت شد. ساکنین این زاغه   شهرها  حاشیة  سمت  به  روستاها   از  مهاجرت

های فرهنگی، عقیدتی، زبانی، هویتی و ت پرجمعیت در ترکیه هستند. تفاوت دادند که دومین قومیتشکیل می

های  نشین با جمعیت ساکن در شهرها، خود سبب بروز اختالفات شدید در عرصهحتی رفتاری این گروه حاشیه 

می های قوسازی فرهنگی اقلیت فرهنگی و اقتصادی شد. سیاستمداران راهکار اصلی غلبه بر این چالش را همگون

رو با انکار  ها( دیدند؛ ازاین های قومی در فرهنگ غالب با بیشترین جمعیت انسانی )تُرک فرهنگ و استحالة خرده

و خواندن و نوشتن و ابراز خود به هر زبانی   ها را انکار کردندهویتی این مهاجران عمالً وجود هر قومیتی جز تُرک 

سختی برای کسانی در نظر گرفتند که این قوانین را نادیده بگیرند. جز زبان تُرکی را ممنوع اعالم کردند و مجازات  

 ها سرکوب و به حاشیه رانده شد.تنها مذهب، بلکه زبان و هنر اقلیت عمالً با این رویکرد نه 

ی ظهور موسیقی ملی در ترکیه بپردازد و  هانهی زمیک خوانش کیفی ابتدا به    در قالب کوشدی ماین مطالعه 

ی مهمی را که دولت تالش کرد از طریق این شکل ابداعی در فرهنگ ترکیه گسترش دهد، بررسی نماید. هامؤلفه

بعدی   گام  دورگه در خوانش هومدر  مفهوم  به  استناد  عوامل    یبا  به  فرهنگ  در  در    ظهور بابا،  آرابسک  سبک 

و سپس به نقشی که این موسیقی   شودیماشاره  آن    قیفرهنگ مقاومت از طر  ی ریگشکل  ةو نحوترکیه    یقیموس

و توضیح   شودی میی است، پرداخته  شناساقابلی موج فراگیری که تحت عنوان موسیقی مقاومت  ریگشکل در  

شکل   این   رشی پذ  ةرا آماد   تیو اکثر  ت یمختلف اقل  ی هاآرابسک توانست فرهنگ   ةچگونه شکل دورگ که    دهدیم

 ک یعنوان  بلکه به  ،تنها دولت را از مهار آن ناتوان سازد  نه  اشی و گسترش اجتماع تیکند و با محبوب  از موسیقی

  یفرهنگ  تیهو  ییاز بازنما  یعمالً بخش  ه،یدولت ترک  ی هااستیس  ه یو جنبش بدون خشونت عل  یاعتراض مدن

شهیر    سازلم یفی  هالمیفبا استناد به    در ادامة بحث   قدرت حاکم عمل کند.  ةجانبهمه  یدر برابر نفوذ فرهنگ  تیاقل

ی زمینهگونَ  لْمازکُرد  مطالعاتی  رویکرد  با  و  و شکل ی  اقلیت  فرهنگ  اجتماعی  بازنمایی  نحوة  در  کاوش  به  گرا 

دید سینمای آن موج ج  تبعبهتا نشان دهد چگونه سینمای مقاومت و    شودی مدر سینمای گونَی اشاره    اشدورگه 

 و سینمای آرابسک پدید آمدند.  سازلمیفی بعد با الهام از این  هاسال ترکیه در وهلة اول و سپس سینمای کُرد، در  

 پیشینة تحقیق  -٢

ی تحت  انامهان یپادر ایران پژوهشی در این حوزه صورت نگرفته است. در    تاکنوندر عرصة مطالعات سینمایی  

( با بررسی سیصد فیلم در  ٢٠١5داداک )  نبیزخانم    هیو فرهنگ آرابسک در ترک  لمی: فسرخوش ی نمایسعنوان  

نگریسته است.  از منظر سینما    مدرن  یةترک   یو فرهنگ  یاجتماع  خیبه تار  ١٩٩٠تا    ١٩٧١سال      سبک آرابسک از

 
ترین اقلیت  بزرگ درصد که    25ها با نسبت حدود  دهند. بعدازآن کردزبان درصد، تشکیل می   65ها با نسبت حدود  زبانرک اکثریت جمعیت را تُ  1

ها )عموماً ساکن جنوب(، یونانی تباران )ساکن ها )عموماً ساکن شمال شرق(، عرب های قومی همانند آذریقومی ترکیه هستند و نیز سایر اقلیت 

 دهند.ها و ارامنه تشکیل می شمال غرب(، یهودی
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  ١٤٠٠بهار و تابستان ، ١١ پیاپی، ١ ش.، ٧  س.                                  پژوهشنامه ادبیات کردی

 

( تحت عنوان »تولد و پیشرفت آرابسک در سینمای ترکیه« ٢٠١٤در مطالعة دیگری که توسط علی مراد کِریک ) 

و    ١٩٩٠در دهه    هیدر ترک   آرابسک  یقی»موس. در مقالة دیگری  پردازدیمی ظهور سینمای آرابسک  هانه یزمبه  

ی موسیقی ریگشکلی  هانه ی زم( به  ٢٠٠6توسط ایرن اوزگور )  « تی و هو  استی، سیمل  یشناستی در جمع  ر ییتغ

، یاسیو س  یتیجمع  راتییاز تغ  یژانر ناش  دیجد  تیکه محبوب  کندیمقاله استدالل م آرابسک در ترکیه پرداخته و  

. اروپا است  یةدر اتحاد  رش یبه پذ  یاب یدست   ی و تالش کشور برا  ی شهر   ة جامع  در  ییمانند ادغام مهاجران روستا

ی ظهور پدیدة »کودک غمگین« در سینمای  هانه یزم( در رسالة دکترای خویش به  ٢٠١٣مصطفی ارای االل )

و آن را حاصل ظهور سینمای آرابسک و نیز شکلی از بازنمایی جامعه در قالب    کندی مترکیه اشاره    ٨٠و    ٧٠دهة  

تحول بازنمایی قهرمانان خردسال در سینمای ترکیه به این نتیجه    رو با بررسی سیر؛ ازاین داندیمقهرمان کودک 

سنتی است که   هالمیفو خوانندگان خردسال موسیقی آرابسک در    نینشهیحاشکه نمایش کودکان کار،    رسدیم

( با اشاره  ٢٠١٩از دورة سینمای آرابسک وارد سینمای ترکیه شده است. در مطالعة دیگری کوزوجانلی و چلکیز )

فرهنگ غالب در جامعه بر عملکرد  نیز  و    ی اقتصاد  ی واسیس  تیوضع  ی،سبک زندگعواملی چون    مؤثرنقش    به

مشکالت  شدن،    یمانند مهاجرت، صنعت   یمنف  طی، شرای الدیهفتاد م  ةده  ی از ابتدامعتقدند که    نمای س  وهنر  

به سمت سینمای آرابسک    سیاسیو    ی مختلف اقتصاد  لیاست که کارگردانان به دال  همسکن و فقر باعث شد

 ون یزیحضور در تلو  ی برا   ینتوانستند فرصتهرگز  که  ی  گرددوره   خوانهنرمندان آواز  گرایش یابند و در این میان

  ها پژوهش . بیشتر  اندکرده کسب    ییهالم یف  نیخود در چن   ی هاآهنگ   با بازی و اجرای خود را    تیکنند، محبوب  دایپ

رابسک بر پیدایی نوع جدیدی از سینما در ترکیه داشته است، اذعان دارند؛ اما در  ی که جریان موسیقی آ ریتأثبر 

ی موج جدید سینمای ترکیه و نقش یگانة  ریگشکلویژه عوامل  ی و بهریرپذیتأثی بر جزئیات این  امطالعه کمتر  

 است. شده اشاره سازی مفاهیم و گسترش این سبک سینمایی ی در متحول گونَ لْمازی

 ی تحقیقشناسروش - ١-٢

کُرد    سازلم یف)آثار شاخص    موجود  ی هاابتدا داده ی کیفی  هاپژوهش در    ٢ی انه یزممطالعه به روش نظریة    نیدر ا

 ن ی. اگردید استخراج    یمیباز« مفاه  ی »کدگذار  ةویها با استفاده از ش و از دل آن   شددقت مطالعه  به  ی(گونَ  لْمازی

  ة که در وهل  ماند  یباق  یمی و تنها مفاه  ی « غربالگری محور   ی »کدگذار  ةمرحل  یعنیدوم    ةمتعدد در مرحل  ی هاافتهی

 یباشند برا  یجواب  توانستندیها( و مآن   نیشتریاما در ب  ها،لمی)حداقل اگرنه در تمام ف  بودند  تکرار شده  اریاول بس

  ة شد و در مرحل  خارج  قی تحق  ةها از گردونو داده   هالم یاز ف   ی ادیمرحله تعداد ز  نی. پس در اقیتحق   ی هاپرسش 

 ق یاز طر   ماندهیباقی  هاداده   لیدست به کشف معنا در ضمن تحل  «،یانتخاب  ی »کدگذار  ة پروس  یمحقق ط   یی،نها

موضوع ارچوب  هکه مشخصاً در چ  ی میتنها مفاه  کردیرو  نیا  بازد.    دیجد  های برساخته   مطالعات قبلی واستناد به  

 نیا  پسااستعماری هویت  مطالعاتة  در حوز  هومی باباانتخاب و با توجه به خوانش    ،بودند  ی بندابل دستهق  تحقیق

 نهایی گردید. ها انتخاب 

 ٣ی زیآمدرهمهومی بابا و نظریة  -٣

  مفاهیم  قالب  در  را   خود  تجربیات  و عالیق  آن در  تواندمی   مستعمره   که   دارد   وجود فضایی  است   معتقد  ٤هومی بابا 

 است، داشته  وجود  دیگری  و خود  میان که هاییمرزبندی  بنمایاند و به این شکل  دیگری  به خود واژگان و 

 
2 Grounded Theory 
3 Hybridity 
4 Homi K. Bhabha . 
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  و  نیست  اصیل   طرف،  دو   از  کدامهیچ   هویتِ  استعماری،  روابط  در هومی بابا    دیدگاه  از   شودمی   ترکمرنگ  و   کمرنگ

  دیگری   دیدن  با  طرف  دو  از  یک  هر  کههنگامی   درواقع.  هستند  نیازمند  دیگری   به  خود  هویت  برساخت  برای   دو  هر

 خود  میان  که  را  ای کهنه  و  سنتی  مرزهای   دیگری   با نزدیک کردن خود به  کندمی  سعی  کند،  احساس  را  تفاوتی

بابا.  نهد  سر  پشت  دارد،  وجود   دیگری   با  میان  را  گفتمانی  باب  فرهنگی  های تفاوت   همین  است  معتقد  هومی 

دوسویه  این  در   نیز  استعمارگر  آن،  درنتیجة   که  گشایدمی   استعمارگر   و   مستعمره    ناخودآگاه   معرض   در  رابطة 

  خواهد   قادر  زمانی  مستعمره   که  کنداضافه می  5الکان  ژاک  از  تأسی  به  او  .(٢٠٠٩)برنه،    گیردمی  قرار  مستعمره

  استعمارگر   به  نیز  او  و  گوید  پاسخ  خود  به  را استعمارگر  نگاه  بتواند  که  کند  مقاومت  استعمارگر  قدرت  برابر  در  بود

 تواندمی   تقلید  کمک  با   تنها  را  هدف  این  مستعمره .  بکشد  چالش  به   را  استعمارگر  قدرت  خود   نگاه  با   و  کند  نگاه

  نیز  تأثیر  گذارد،می   تأثیر  که  اندازه  همان  به  پس  نیست،  تام  قدرت  دارای   استعمارگر  ازآنجاکه فرهنگ.  سازد  محقق

  مستعمره   که   تغییراتی.  است  نیز   مقاومت  ابزار   است،  قدرت   ابزار  که  اندازه  همان   به  یا به تعبیری تقلید .  پذیردمی

  وجود  به  مغلوب  و  غالب  میان  توازنی  درنهایت  که  یابدمی   ادامه  به آنجا  تا  آوردمی  وجود  به  استعمارگر  فرهنگ  در

کند؛  مطرح می   6این مفهوم را هومی بابا در قالب تئوری دورگه   .شوندمی  هاتفاوت   از  بیشتر  شباهت،  نقاط  و  آیدمی

 کند که نه ای فراهم می هایی از فرهنگ خود با فرهنگ استعمارگر زمینه به این معنا که مستعمره با ترکیب بخش 

هنگی خود را حفظ و مطرح  یابد تا از این طریق هویت فرتنها بتواند در مقابل آن مقاومت کند، بلکه امکانی می

  همیشه   قدرت  که  است  مسأله  این  قدرت  مناسبات  تحلیل  درتوجه  قابل  نکات  از  (. یکی٢٠١٠نماید )جنیسبورگ،  

  توانندیها م آن بلکه نیست،ها آن مقاومت عدم معنای  بهها سوژه  جانب از قدرت پذیرش و است همراه مقاومت با

 است   قدرت   کردن  محدود   ها آن  انی م  مشترک  شاخصة  تنها   که  ٨قصدمندانه  و  ٧اصطکاکی  مقاومت،  نوع   دو  اعمال  با

 . (١٩٨5 باربالت،قدرت بپردازند ) با مقابله به

 9موسیقی آرابسک و ادبیات شفاهی در سینمای مقاومت   -٤

  تا   ١٢٩٩بارزترین شکل رایج موسیقی در شش قرن زمامداری امپراتوری عثمانی )  ١٠موسیقی کالسیک عثمانی 

و در راستای تشکیل    ١٩٢٣و تشکیل جمهوری ترکیه در    ١١( بود که با به قدرت رسیدن کمال آتاتورک ١٩٢٢

قی که نوعی از موسی داد  ١٢شدة موسیقی یعنی موسیقی خلق تُرک کم جای خود را به شکل ملیدولت تُرکی، کم

کالسیک  که از بارزترین ادوات موسیقی    ١6عود  ،١5دایره   ،١٤قانون  ،١٣های قوی فولکلور بود. سازهای نیمحلی با ریشه 

 
5 Jacques Lacan 
6 hybridity 
7 frictional resistance 
8 ntentional resistance 
9 Arabesque 
10 Ottoman classical music 

آتاتورک رهبری جنگ استقالل ترکیه    ،در اواخر جنگ جهانی اول که ترکیه مورد هجوم فرانسه و ایتالیا از جنوب و یونان از شرق قرارگرفته بود  11

با اعالم استقالل ترکیه، نظام جمهوری را در کشور اعالم و   1۹2۳در سال  سرانجامو خیزش علیه خالفت امپراتوری عثمانی را بر عهده گرفت و 

 جمهور ترکیه شد. ، رئیس 1۹۳۸خود از آن تاریخ تا زمان مرگش در سال 

12 Turkish folk music یا  Türkiyə xalq musiqisi 
13 Ney 
14 Qanun 
15 Dayereh 
16 Oudدر فارسی بربط  

11
۷۴



 

    ١٤٠٠بهار و تابستان ، ١١ پیاپی ، ١ ش.، ٧ س.                                   وهشنامه ادبیات کردیپژ

 
 

                       

 

دادند. هرچند منشأ این سازها لزوماً تُرکی    ٢٠و باغالما   ١٩، تولوم ١٨، کمانچه ١٧آذری   عثمانی بود، جای خود را به تار 

ویژه  زبان و محتوای تُرکی اشعار، هویت اصلی موسیقی خلق تُرک را  های تُرکی و بهنبودند، اما اجرای ملودی 

 (. ١٩٩٠بلگه، )داد تشکیل می 

ی  های مصردر سینما نیز نمایش فیلم  ١٩٤٠تا    ١٩٣٠های  زمان با تحوالت عرصة موسیقی بین سال هم

های رقص و آواز عربی بود، خود باعث پیدایش نوعی  ها که مشحون از صحنه رونق فراوانی یافته بود. این فیلم

های تولیدی سینمای ترکیه، جای پای ها و مجالس و حتی در خود فیلمسلیقة موسیقیایی شده بودند. در کافه 

  ١٩٤٨شد. هرچند در سال  ها دیده میم این گرایش به رقص و موسیقی و نیز پوشش و آرایش مشابه این فیل

ها را در سینماها گرفتند، اما این های غربی جای آنهای مصری در ترکیه ممنوع اعالم شد و فیلمنمایش فیلم

نوع موسیقی باوجود به حاشیه رانده شدن و ممنوعیت در میان عوام تداوم یافت و با قبول تغییراتی در ساختار و  

 ها شد.خانهها و قهوه در کافه  اشعار، اسباب سرگرمی

را باید سرآغاز تحول مهمی در موسیقی ترکیه به دلیل پیدایش سبک جدیدی از موسیقی تحت    ١٩5٠سال  

نشین از مناطق مرزی  ها و مهاجران حاشیه عنوان آرابسک دانست که بیشتر خوانندگان و نوازندگان آن را کولی

دند. مخاطبان اصلی این موسیقی نیز کارگران و مردم طبقة متوسط به داکُردها( تشکیل می  غالباًشرق ترکیه )

یا همان حاشیه یا در مینی ها، کوچه و خیابانها، کافهخانهکه در قهوه  ٢١ها بودند نشین پایین و  های بوسها؛ و 

رکی، کُردی  شهری شنوندگان و مخاطبان اصلی این نوع موسیقی بودند. موسیقی آرابسک ترکیبی از موسیقی تُبین

های محلی کُردی و  و ارمنی بر بستر اصلی موسیقی عربی و کُردی، اما با اشعار تُرکی است و حضور بارز ملودی 

دوزله  همچون  محلی  سازهای  از  گسترده  استفاده  سورنا٢٢نیز  دف٢٣،  باغالما،  شمشال ٢٤،  نی  ٢5،  از    ٢6انبانو 

 های این سبک موسیقایی است. مشخصه 

 مقاومتو فرهنگ   ادبیاتی، ق ی موس -١-٤

نحوة   عوامل ایجادکنندة سبک آرابسک در موسیقی و  توانیمبا استناد به مفهوم دورگه در خوانش هومی بابا،  

 برشمرد.  گونهن یاگیری فرهنگ مقاومت از طریق آن را شکل

 الف( ممنوعیت زبان کُردی

شده )در  های قومی، گویشوران گروه زبانی به حاشیه رانده های بازدارنده و سرکوب شدید زبان با توجه به سیاست

اینجا زبان کُردی( در آوازهای آرابسک به تقلید از زیان استعمارگر، اشعار آوازها را به زبان تُرکی اجرا کرده تا  

 کنند.  قالب محتوای اشعار بیاننند مفاهیم موردنظر خود را در  سانسور( بتواهای بازدارنده )چهارچوبضمن عبور از  

 
17 Tar 
18 Karadeniz kemençesiyle  ،)کارا دنیز کمانچه سی )لیرا 
19 Tulum یا همان نیانبان  
20 Bağlama 

شناسانه موسیقی  کارکردهای جامعه بازاری( ایران با موسیقی سبک آرابسک از دیدگاه  زاری )کوچه گیری و مشابهت موسیقی اللهی شکل زمانهم   21

 تأمل است.  قابل
22 Duzele 
23 Sorna 
24 Daf 
25 Shemshal 
26 Bagpipes 
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 های مصریب( ممنوعیت نمایش فیلم

زبان )سوریه و عراق( و نیز  محبوبیت سینمای مصر در میان مردم و نیز همسایگی ترکیه با دو کشور بزرگ عرب 

امکانی   امپراتوری عثمانی  از موسیقی اسالمی دوران  به تأثیرات ناشی  تا ملودی آشنای عربی  عنوان فراهم کرد 

بستری از پیش آماده نقش اصلی را در پیدایش آرابسک ایفا کند، اما با توجه به مرز مشترک ترکیه با سوریه، 

گذاران  عراق و ایران و قبول این واقعیت که ساکنان این مناطق مرزی عمدتاً کُردزبان هستند و همچنین بنیان 

های عربی، موسیقی راً خود کُردهای شرق ترکیه بودند، امکانی فراهم کرد که در کنار ملودی سبک آرابسک نیز اکث 

های فراوانی با موسیقی مقامی عربی دارد( امکان بروز بیابد و در سایة محبوبیت و اقبال  مقامی کردی )که مشابهت

از سویی  و فراموشی نیز رهایی یافت.تنها امکان بروز و گسترش، بلکه از خطر نابودی اجتماعی موسیقی عربی، نه

های رقص و آواز بودند، بازسازی و احیای  های عربی که مشحون از صحنه دیگر با توجه به قانون ممنوعیت فیلم

ها خود نوعی مقاومت مدنی و فرهنگی در برابر سلطة استعمارگرانة دولت و اعمال سانسور  سبک موسیقی این فیلم 

ها نیز  چند در میان ساکنان شرق ترکیه اقلیت عرب نیز حضوری جدی داشتند و آن و محدودیت دولتی بود. هر

 توانستند به این طریق اقدام به حفظ و احیای فرهنگ موسیقیایی خود کنند. 

 ها پ( ممنوعیت موسیقی اقلیت

ها بود، عمالً اجازة بروز مستقیم فرهنگ  فرهنگ شدت درصدد سرکوب خرده سازی فرهنگی که بهسیاست همگون

ها و سبک اجرای مقامی آوازهای کُردی  ساخته بود؛ در نتیجه استفاده از ملودی   رممکنیغ ها را  موسیقیایی اقلیت

بود، بلکه کمک بسیار مؤثری    تنها نوعی از به چالش کشیدن سیاست مذکوردر قالب ساختاری موسیقی تُرکی، نه

، جوان ٢٧آریچالدین برای حفظ و اشاعة موسیقی کُردی بود. امروزه گروهی از موسیقیدانان مطرح کُرد چون )نظام 

کنند با احیای دوبارة ملودی و ، تالش میشندیخومهاجران خارج از موطن  عمدتاًکه  (و ... ٢٩، شوان پرور ٢٨حاجو

تحت عنوان   ناچاربه  هاسال به بازسازی شکل اصیل موسیقی کُردی نمایند که در طول این  اشعار این آوازها، اقدام  

 .اندشده  ارائهموسیقی تُرکی 

 ت( ترویج موسیقی خلق 

ها و مراکز آموزش موسیقی، از یک سو و نیز مقابله با اصرار دولت برای ترویج »موسیقی خلق تُرک« در هنرستان 

، کُردی، ارمنی و یونانی از سوی دیگر، عمالً با سر برآوردن این سبک موسیقی موسیقی کالسیک عثمانی، عربی

به ابتدا  آرابسک  موسیقی  دوره به چالش کشیده شد.  نوازندگان  توسط  غیررسمی  در محله طور  اماکن گرد  و  ها 

گرامافون  های ها از طریق رادیوهای سوریه و مصر و نیز تولید کاست و صفحه عمومی رشد کرد و بعدها پخش آن 

طور که قبالً اشاره شد استفاده از این موسیقی موجب گسترش بیشتر این شکل موسیقیایی در جامعه شد. همان

 
27  Nîzamettîn Arîç    آغری ترکیه، هنرمند نقاش، سینماگر و موسیقیدان کُرد و از نوازندگان و خوانندگان سبک آرابسک که به    1۹56متولد

سرایی و جز ترانه سال در ترکیه زندانی شد و سپس با فرار به اروپا در آلمان پناهنده گشت. آریچ اکنون به  15ردی  دلیل خواندن آواز به زبان کُ

 کند.های آرابسک به زبان کُردی فعالیت می ایی ترانه آهنگسازی در بازسر 

2۸  Ciwan Haco    خواند و در شکلی  راک می -زیک اصیل کُردی را به سبک فولک  مشهور کُرد که مو  ة واننددر قامشلو سوریه، خ  1۹75متولد

 ریزی کرده است. جدید پی

2۹Şivan Perwer    نام اصلی اسماعیل آیگون    اورفه در ترکیه، باای دیاربکر و شانلی در روستای سیورک، حدفاصل شهره  1۹55سپتامبر    2۳متولد

(İsmail Aygün از اسطوره ) پرستانه است. های وی اکثراً حماسی و میهن ترانه   .ردهاستهای ملی کُ های موسیقی و از شخصیت 
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که این عوامل عاقبت امکان   های سینمایی نیز نقش مهمی در تداوم و گسترش موسیقی آرابسک داشتدر فیلم 

 پذیرش رسمی این سبک موسیقی توسط دولت را در پی داشت.

 نشینی و گسترش فرهنگ کولیاشیهث( ح

های کمالیسم  گرایی، صنعتی شدن، ترویج شهرنشینی و کوچ اجباری عشایر و روستائیان که حاصل سیاست غرب 

تر  بود، در پیدایش فرهنگ موسیقی کولی ازجمله آرابسک نقش مهمی ایفا کرد تا از این طریق اجتماعات کوچک

مقابل سلطه و برساخت هویت اقلیت    بتوانند هویت و فرهنگ خود را حفظ کنند. این مورد نیز نوعی مقاومت در

های  در برابر اکثریت بود )شکلی از دیاسپورا در داخل مرزهای کشور(. راهکار این مقاومت از طریق کم کردن شکاف 

های قومی، امکان همگرایی اجتماعی و حس مبارزه با سلطه بود. به تعبیر گیدنز  هویتی بین گروه اکثریت با اقلیت

ی جدید، قدرت خود را  بندصورت با یک    تواندیمة حاکم را ندارد، اما  اندازبه اعمال قدرت    هرچند فرودست امکان

 (.١٩٧٩در قالب مقاومت اعمال کند )گیدنز، 

شکل اوایل  همان  از  آرابسک  بهموسیقی  علیه  گیری  خشونت  بدون  جنبش  و  مدنی  اعتراض  یک  عنوان 

در سرتاسر کشور    ١٩6٠تا    ١٩5٠های  آن در فاصلة سال های دولت ترکیه خود را نشان داد و با گسترش  سیاست

برابر نفوذ فرهنگی همه  اقلیت در  بازنمایی هویت فرهنگی  از  جانبة قدرت حاکم بود. شکل دورگة عمالً بخشی 

های مختلف اقلیت و اکثریت آمادة پذیرش آن باشند تا جایی که به دلیل محبوبیت آرابسک عاملی شد تا فرهنگ 

 اش دولت دیگر توان مهار آن را نداشت. عیو گسترش اجتما

 سینمای آرابسک  -٢-٤

سال    دسامبر  روز  گردد به یک سال بعد از تولد سینما در فرانسه، یعنی آخریناولین آشنایی ترکیه با سینما برمی

 ٣١آلمانی در برج گاالتاسرای   ٣٠کردند. زیگموند واینبرگ که هنوز زمامداران عثمانی بر کشور حکومت می  ١٨٩6

 کند. بقایایمی   ورود قطار به ایستگاهای، تماشاچیان خود را سرخوش از مستی تماشای فیلم  استانبول و در میخانه 

هنوز از باالی این برج   شدند،  تأسیس  آن  در  ترکیه  سازی فیلم  های شرکت   اولین  که  ٣٢چام   یشیل  معروف  خیابان

فعالیت میبیشتر شرکت است؛ خیابانی که    تیرؤقابل   آن  در  باهای خصوصی سینمایی  برابر  ارزشی  و   کردند 

   چام، یشیل شکوفایی های سال در در ترکیه دارد.  هند سینمای  در بالیوود    یا آمریکا سینمای  در هالیوود

نمایش اولین    از   پس  دهه  دو   تقریباً   .شدمی   ساخته  ترکیه  در  فیلم  ٢5٠  از  بیش   ساالنه   ،٧٠  و   5٠  های دهه   بین

  که  نهاد  این  در  واینبرگ.  برگزید  ارتش  مرکز سینمایی  مدیر   عنوانواینبرگ را به   وقت،  جنگ  وزیر   پاشا،  فیلم، انور

  ترکیه، وزیر   بهامپراتوران    سفرهای   مستند جنگی و   های فیلم   یةته  عالوه بر  شد،  گذاشته  بنیاد  ١٩١5  سال  در

 تشویق کرد.  هم داستانی  و غیر مستند های فیلم  ساختن به را  جنگ

 
30 Sigmund Weinberg 
31 Galatasaray  یا Galata Kulesi 
32 Yeşilçam 
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 ٣٣استفانو   سن  در  روسیه  یادبود  بنای  تخریبجنگی با نام    مستندی   شد،  تهیه  که  ایتُرکی  فیلم  اولین

 این  نمایش روز: شد  ساخته ترکیه ارتش افسران یکی از ٣٤اوزکینای فؤاد توسط ١٩١٤ سال نوامبر در که بود

 معروف   هنرمند   ،٣5ارطغرل  دانند. محسنمی   تُرک  واقعی  سینمای  تولد  روز  ترکیه  سینمای  تاریخ  را در  فیلم

غیردولتی   اولین شرکت  و  بازگشت  ترکیه  به  تئاتر و سینما  در  فعالیت  قصدبه  آلمان  از  ١٩١6  سال  تئاتر در

 عنوان   با   ارطغرل  محسن   فیلم سینمایی  نخستین.  کرد  تأسیس  ١٩٢١در سال    ٣6کمال فیلم   سینما را با نام 

  زنان   فیلم  این  در.  بود  آتاتورک  مصطفی  رهبری  به  ترکیه  ملی  بخشرهایی   جنگ  روایت  ،٣٧آتش  از  پیراهنی

تُرک،  خالده  مسلمان   نقش  ایفای  به  و  گرفتند  قرار  دوربین   جلوی  بار  اولین  برای  ٣٨آدیوار  ادیب  ازجمله 

 ، تولید ٣٩مندرس  عدنان  دولت  علیه  ١٩6٠  سال  در  ارتش   کودتای  نخستین  از  برخالف تصور، پس  .پرداختند

با این کودتا   .شد  ساخته  فیلم  ١١٣  ،١٩6١  سال  در  تنها  نیز یافت و  تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش  فیلم نه

 این   بارز   ةندی. نما گرفت  شکل  ٤٠ترکیه  سینمای  اجتماعی در  گراییواقع  جنبش  عنوان  با  جدیدی  فکری  روند

 اجتماعی  حرکت  این  مفاد   اصلی  خطوط  که  بود  ٤١ارکسان  متین  کشور،  این  نوگرای  کارگردان  سینمایی،  جنبش

 گیریشکل  (. با٢٠١٢کرد )متین قاسم، دنیز آتایتر؛    مطرح  ٤٢ها شب  سویآن   فیلمش،  در  بار  اولین  برای  را

موضوع   )با  سطحی  هایکُمدی   ساخت  هالیوودی،  ارزان  هایفیلم  نمایش  ،١٩65  سال  در  تجاری  سینمای

 هرسال  ١٩٨٠- ١٩٧٠  هایسال  سازی رونق فراوانی یافت، درخیانت( و نیز رشد سیستم ستاره  و  انتقام  عشق،

 تدریج به  سینمایی و ظهور تلویزیون، پرداخت  نازل سطح دلیل به شد، امامی  تولید فیلم ٢5٠ میانگین طوربه

زمان  هم   .آمد  وجود  به  ترکیه  سینمای  در  ٤٣آرابسک   همین دوران بود که ژانر  در  . دادند  دست  از  را  خود  جذابیت

ها  توسط شهرداری  ١٩٤٨های مصری، قانون حمایت از تولیدات بومی سینما در سال  با ممنوعیت نمایش فیلم

(. این ٢٠١١ساواش،  داد ) درصد کاهش    ٢5درصد به    ٧5های بومی را از  به اجرا درآمد که اخذ مالیات از فیلم

های مصری و غربی را در ای چون فیلمک خصوصی که رقیب جدیهای کوچتحوالت موجب شد که شرکت

 ٤٤دیدند برای تولید فیلم بومی یکی پس از دیگری سر برآورند و در خیابان بی اوغلوعرصة سینما غایب می 

شدند.  )کاج سبز( شناخته می  ٤5سازی تأسیس شد که تحت عنوان کلی یِشیل چامها شرکت فیلماستانبول ده

های موزیکال  فرجام و کمدی انگیز و خوشهای هوسهایی با مضامین عشق ها، فیلماین شرکت  عمده تولیدات

 
33 Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı )1914 (  
34 Fuat Uzkınay 
35 Muhsin Ertuğrul 
36 Kemal Film 
37 Ateşten Gömlek 1923 
38  )1884-1964( Halide Edip Adıvar 

۳۹  Adnan Menderes  (1۹61-1۸۹۹اولین رئیس دولت ترکیه مدرن بود که به )  شده بود. وی از سال رأی مردم انتخاب  صورت دمکراتیک با

از قدرت برکنار و    1۹6۰بود. در پی کودتای نظامی    1۹۴6حزب دموکرات در سال    بنیانگذارانوزیر ترکیه بود و یکی از  نخست   1۹6۰تا    1۹5۰

 طی یک دادگاه نمایشی به اعدام محکوم شد. 

40 Türk Sinemasinda Toplumsal Gerçekçilik  -  Turkish Social Realism In Motion 
۴1  Metin Erksan   (، برنده خرس طالیی از چهاردهمین  1۹6۴)   تابستان خشک( فیلم او،  2۰12  -1۹2۹نویس اهل ترکیه )نامهکارگردان و فیلم

یدی اجتماعی  رکشش بین دو روستایی، با دپعشق به جنس مخالف در قالب داستانی    ةفیلم برلین شده است. ارکسان در این فیلم، به مقول  ةجشنوار

 پردازد.و نوگرایانه می 
۴2Beyond the Nights (1960)  فیلم استانبول شد.  ةنامه از جشنواربهترین فیلم  ة او برای این فیلم موفق به کسب جایز 

43 Arabsek 
44 Beyoglu 
45 Yeşilçam 
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.  ٤6شدندهایی متأثر از سینمای هند و مصر تولید می های کمدی ایتالیایی و بارگهبودند که به تقلید از فیلم

فیلم این  سبک  و  صحنهمضامین  دارای  اکثراً  که  کافها  در  رقص  و  آوازخوانی  کابارهههای  و  بود، ها  ها 

از این شکل موسیقیایی در  با توجه به محبوبیت موسیقی آرابسک،  تولیدکنندگان فیلم را تشویق کرد که 

 هایشان استفاده کنند.فیلم

تر شد، ها مطرح و محبوب عنوان عنصر اصلی و آشنای این فیلمتنها به ترتیب موسیقی آرابسک نهاین  به  

ماهیت خود را حفظ و اشاعه دهد. تعداد خوانندگان و نوازندگان این سبک موسیقیایی هر روز بیشتر  بلکه توانست  

عنوان یک موسیقی سطحی و مبتذل از سوی هنرمندان  هایی هم که در مقابل آن بهو بیشتر شد و میزان مقاومت 

 ،٤٨سس تاتلی  ابراهیم  ،٤٧بیلیر   هراروز کاهش یافت؛ تا جایی که خوانندگان مطرح و مهمی چون زوجود داشت، روزبه

و ... در این سبک آواز خواندند و حتی دوشاخه    5٢تیفور   فردی   ،5١گیالی   ،5٠گورسس   مسلم  ،٤٩بای گنجه   اورهان

و دیگران   5٤، محسون قرمزی گل 5٣تری چون اوزجان دنیز پاپ و راک نیز از این موسیقی توسط هنرمندان جوان

آرابسک بیشتر شد  منشعب شد. امکان حضور خوانندگان و نوازندگان زن در جامعه به سبب شکل مردمی و غنائی  

نستند در گفتمان هنری و فرهنگی حاصل از فضای ایجادشده مشارکت داشته باشند. تنها در فاصلة  و عمالً زنان نیز توا

کاج سبز )یِشیل چام( تولید و    های موسوم بهبر دو هزار و پانصد فیلم توسط شرکت بالغ    ١٩٧5تا    ١٩65های  سال

ترکیه چهارمین کشور    ١٩66ر سال  ، د55که بر اساس آمار سازمان جهانی نمایش فیلم طوری به نمایش درآمد. به

های سازی به سبک فیلمستاره(. سیستم  ٢٠١6فیلم بود )سایت فیلم رفرنس    ٢٣٨بعد از هند با آمار تولید سالیانه  

و کم یافت  فراوانی  رونق  این دوران  در  وآمریکایی  اجتماعی  به مضامین  تمایل  و   کم  زندگی مدرن شهری  نمایش 

حضور خوانندگان موسیقی  داد.  می  ها را تشکیلشنی مسائل اخالقی، محتوای بیشتر فیلمهای عاشقانه با چاملودرام

تنها    هنرپیشگان نه–خواننده   ها و نیز اجرای موسیقی با صدای خود اینعنوان هنرپیشة اصلی فیلمآرابسک به  

های سینمایی تولیدشده نیز افزود. تأسیس  ازپیش گسترش داد، بلکه بر محبوبیت فیلم سازی را بیش سیستم ستاره

گیری  که توأم با رواج مجدد سخت  ١٩٧٠های سیاسی در سال  ومرجو نیز بروز هرج   ١٩6٨در سال    TRTتلویزیون  

فیلم سانسور  کمو  بود،  وها  داد  کاهش  را  سینما  به  رفتن  برای  مردم  تمایل  گریبان    کم  اقتصادی،  بحران 

بود که   فیلم    6٨تنها    ١٩٨٠  سال  که آمار تولید در طوریهای تولید فیلم را گرفت. به سازان و شرکتفیلم

   (.١٩٨٩ها نیز امکان نمایش عمومی نیافتند )استوکس، تعدادی از آن 

 ی و سینمای مقاومت گونَ  لْماز بحث و بررسی: ی -٥

کننده  تا دوران افول آن، بیشتر موضوعات کمدی و اخالقی سرگرم  های آرابسکفیلمترین مضامین در  هرچند رایج 

به اما  فیلم بود،  از  ژانر، گروهی  این  از  اجتماعی  اقبال  و  فراگیرشدن  با  موازات  آرابسک  بر موسیقی  مبتنی  های 

قالب سینمای روشنفکرانة    ها را در توان آنمضامین جدیدتر و متفاوت از موج موجود نیز امکان بروز یافتند که می 

 
 شود. در ایران نیز این موج سینمایی تحت عنوان فیلم فارسی شناخته می  -۴6

47 Zehra Bilir 
48 İbrahim Tatlıses 
49 Orhan Gencebay 
50 Muslum Gurses 
51 Gülay 
52 Ferdi Tayfur 
53 Özcan Deniz 
54 Mahsun Kırmızıgül 
55 The international film productions 
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با ساخت فیلم   ١٩5٢ساز مطرح ترکیه در سال  کارگردان پیشگام و فیلم  56آکاد بندی کرد. عمر لطفیترکیه دسته 

نام قانون  های ناموسی، عمالً شکل ای و قتلهای طایفه ای همچون جنگو مطرح کردن مسائل اجتماعی   5٧به 

نمای آرابسک عرضه نمود و تا سی سال بعد نیز مسألة کوچ اجباری،  نوینی از مضامین اجتماعی را در قالب سی 

عشیره تعصب  حاشیههای  مردم  زندگی  و  ناموسی  جنایات  فیلم ای،  اصلی  محور  ژانر نشین  در  روشنفکری    های 

 سینمای   به  را  اجتماعی  درام  از  جدیدی   شکل  ١٩٧٤به کارگردانی یلْماز گونَی در سال    5٨دوستآرابسک بود. فیلم  

های  فیلم .  رقم خورد  ترکیه  سینمای   برای   تلخی  دهة  ١٩٨٠  در سال  اما با کودتای دوم ترکیه  کرد؛  معرفی  ترکیه

این   در   جامعة دوقطبی آن دوران ترکیه و تمرکز بر زنان  نشینی ناشی ازکه به مسألة فقر و حاشیه   یلْماز گونَی

  سال  تا   5٩راه   فیلم   نمایش  عنوان نمونه  قرار گرفت. بهآماج موج سهمگین سانسور و توقیف    پرداخت،می   جامعه

 سال   در   طال  نخل  موفق به دریافت  6٠کَن   فیلم  جشنواره  تنها ازاین فیلم نه  کهدرحالی   بود،  ممنوع   ترکیه   در  ١٩٩٩

جزو ده فیلم برتر همة دوران سینمای ترکیه به انتخاب منتقدان   6١رمه شد، بلکه در کنار فیلم دیگر او،    ١٩٨٢

عنوان نویسنده و کارگردان، سینمایی ترکیه بود. با نگاهی دقیق به آثار یلْماز گونَی، چه در حیطة بازیگری و چه به  

  لْماز ود یوضوح دید؛ هرچند ختوان تأثیرپذیری سینمای او را از موج دوم آرابسک و سینمای روشنفکری بهمی

هایش  های بسیاری از این ژانر سینمایی را در فیلم عنوان کارگردانی پیشتاز و ممتاز در سینمای ترکیه مؤلفه به

  ی و نگاهی هویتی را برجسته ساخت. در ادامه پسااستعمارها خوانشی  داری از دل آن رواج داد و با چینش معنی 

سازان  دیگر فیلم  کنیم که بعدها در آثارهای یلْماز گونَی اشاره می های هویتی در فیلمنشانهبارزترین    به    طور خالصهبه

 استفاده قرار گرفت. های قومی موردشده و اقلیت نمایش مردم به حاشیه رانده  غیرکُرد برای  کُرد و حتی

های او  ای مورداستفاده در فیلمهو نیز مکان  لْمازهای ی: داستان اکثر فیلم نشینی و کوچ اجباریالف( حاشیه 

ای های حاشیه و آدم   6٢کندوها نشینی در مجاورت شهرهای بزرگ و نیز نمایش گجه  طور مستقیم بر پدیدة حاشیه به

بر اختالفات طبقاتی، عدم توازن اقتصادی در    تیرؤپردازد؛ تا به شکلی واضح و قابل  ها می مستقر در این مکان

های حکومتی اشاره کند. نمونة  ران اجتماعی و فرهنگی و نیز تبعیض ناشی از سیاستجامعه، طردشدگی، فقر و بح

 است.  امیدو  رمهاند، دو فیلم  ها پرداختهبارز این آثار که به بازنمایی این مؤلفه

ای حضور  مردان متعصب، با افکار برآمده از روش زندگی عشیره   لْمازهای ی: در بیشتر فیلم ب( قهرمانان متعصب

از   گروه  این  تُرکی،  زبان  )در  »ماچو«   مردهادارند  اصطالحاً  دگم می  6٣را  تفکر  یک  از  برآمده  ماچوها  نامند(. 

ت و  ها نمایانگر خشون هایی ناهنجار به موضوع حقوق و جایگاه زنان و کودکان هستند. آن مردساالرانه و با نگرش 

ای خود را ندارند. ماچوها  ویژه در خارج از جامعة عشیره اند که توان مطابقت با شرایط اجتماع بهتفکری ارتجاعی 

 
56 Ömer Lütfi Akad 
57 Kanun Namına 
58 Arkadaş 1974 
59 Yol 1982 
60 Cannes Film Festival 
61 The Herd 1978 

62  Gecekondu  نظر کالبدی و    از  اما،  دارندهایی هستند که در درون و پیرامون شهرهای بزرگ ترکیه قرار  نشین، بخش های گجه کوندومحله

دهند که مستقیماً از روستا مهاجرت نموده و یا  ن آن را مهاجرین روستایی تشکیل می اساکن  ة های شهر، متفاوتند. بخش عمدبخش  ة اجتماعی با بقی

اند. گجه شهر رساندهنشین پیرامون کالن ، خود را به این محالت گجه کوندوتر در منطقه مبدأ مهاجرتشان از مدتی اقامت در شهری کوچک پس  

صورت غیرمجاز و بدون حق مالکیت زمین،  های محقری هستند که بدون توجه به ضوابط و مجوزهای ساختمانی، به کندوها سرپناه و یا خانه

شوند، اما تا مدت زیادی ازهر زیرساخت، تأسیسات و  . معموالً پس از برپائی گجه کوندوها، بااینکه جمعیت زیادی در آن ساکن می اندشدهساخته

 اند.بهره تسهیالت شهری بی 

63 Maço 

11
۸۰



 

    ١٤٠٠بهار و تابستان ، ١١ پیاپی ، ١ ش.، ٧ س.                                   وهشنامه ادبیات کردیپژ

 
 

                       

 

ای هستند که خشونت و فشار جامعة باالدستی را چون شدهی قهرمانان به حاشیه رانده گونَ  لْمازهای یدر فیلم 

کنند. ماچوها سمبل تفکر غلط و ارتجاعی سنتی هستند  می  تر خویش اعمال ای، خود نیز به مجموعه فرودستآینه 

، مولود، تمام مردان رمهدر فیلم    6٤اند خود را با شرایط وفق دهند. شخصیت هاموکه در روزگار معاصر نتوانسته 

 هایی از این ماچوها هستند. نمونه امید، جبار در فیلم راهخانواده آمنه و نیز پدر و برادر زینه در فیلم 

های  بوس و نیز ایستگاهو مینی   ای همچون قطار: استفادة مکرر از وسایل نقلیهها، وسایل نقلیه و جادهپ( پایانه 
طور ضمنی داللتی بر مهاجرت و زندگی همیشه های آرابسک بهسفر و جاده در فیلم  65تم   نیهمچنها و  قطار و پایانه 

جمع کنند،   اندازیتوانستند پس ها میدر سفر مردم جنوب شرقی آناتولی )کُردها( دارد. اکثر کسانی که از پس سال 
یا کامیونی میمینی های مصنوعی جزو  گل  ها وهای دور پنجرهخریدند و بدون شک موسیقی آرابسک، توریبوس 

یک ژانر    بوسی هم مشهور است، تنهاها بود. موسیقی آرابسک که به موسیقی مینیبوسالینفک این کامیون و مینی
و پوشش افراد هم تأثیر موسیقیایی نبود، بلکه حامل فرهنگ و سبک زندگی خاص خود نیز بود که بر تیپ ظاهری  

شود. اهمیت این ها و وسایل نقلیه دیده میبا تأکید بسیاری این مکان  لْمازی یهافراوانی گذاشت. تقریباً در تمام فیلم
شهری مملو از جمعیت  که به معنای وسایل نقلیة شهری و بین   66مسأله تا حدی است که در ترکیه اصطالح »دولموش« 

ونقل عمومی حملین وسایل  روزانه ناچار از سفر با ا  ای است کهدرآمد و حاشیهاست، بیانگر وضعیت اجتماعی قشر کم
ها کند و خود این مکانهای اجتماعی تأکید می هستند. این تصاویر بر اختالفات شدید فرهنگی و اقتصادی بین گروه

بوس سوار )خود( نشینان مینیگردد. حاشیهای برای تفکیک هویتی بین »خود« و »دیگری« میو وسایل نقلیه، نشانه
ها و شوند )دیگری(. بدون شک این مکانجا میکنند و جابها وسایل نقلیة شخصی سفر میدر مقابل قشر مُرَفهی که ب

فیلم اکثر  در  دارند.  همراه  به  نیز  خاص  فرهنگی  خود  با  نقلیه  یوسایل  دوره  لْمازهای  اجرای  نوازندگان  به  که  گرد 
شان در یک کارکرد معنایی، داللتی بر ها حضور دارند و موسیقی و آوازپردازند، در این مکان های آرابسک میموسیقی

های ای دارد که آرابسک خود از دل آن سر برآورده است. ملودیهای قومی و تأکید بر فرهنگ دورگههویت اقلیت 
آفریند. ها را میفیلم    ها در طول فیلم بارها تکرار شده و به شکل موتیفی، کلیت موسیقیایی نواخته شده در این صحنه

 مشاهده است. قابل رمه( و  ١)شکل شماره  راههای ها در فیلماین صحنهبارز   نمونة

 
 ی لْمازگونَ: نمایی از نوازندگان موسیقی آرابسک در فیلم راه ساختة ی١شماره شکل 

ارزش  فیلم  :های خانوادگیت( سقوط  اکثر  یدر  متعددی ی متالشی شدن خانوادهگونَ  لْمازهای  به دالیل  ها 

کدام از آثار  زندان، قاچاق، مهاجرت، تعصبات مردساالرانه و ... موضوعیت خاصی دارند. تقریباً هیچ همچون فقر،  

های خانوادگی در آن محوریت نداشته باشد. هرچند موضوع خانواده توان یافت که نمایش این گسست را نمی   لْمازی

وجود دارد، اما دالیل ظهور این پدیده در    های این سبک هم پاشیدگی و نهایتاً سقوط روابط در سایر فیلمو ازهم 

خواهی و های سینمای تجاری منشأ این گسست فریب، زیاده طور بارزی متفاوتند. در فیلمنوع سینما به  این دو

ی تمام این مشکالت ناشی از زندگی گونَ   لْمازهای یکه در فیلمهای بارز جنسیتی است؛ درحالی خیانت با مشخصه 

 
64 Hamo 
65 Theme 
66 Dolmuş 
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پاشیده شدن پنج زندگی  که به شکلی، نمایش ازهم   راهعنوان نمونه در فیلم  گربودگی است. بهدر حاشیه و در دی

و پنج خانواده است، ریشة تمامی این مشکالت را در مناسبات اجتماعی طبقة فرادست و فرودست باید جستجو  

از سبک زندگی مردمان کرد. مسائلی همچون زندان، قاچاق، فقر، دزدی و تعصبات شدید قومی که همگی برخاسته  

با فاحشه در فیلم  حتی صحنة هم   اند؛شدهبه حاشیه رانده  جویی نیز بیش از آنکه بیانگر کام   رمهخوابگی سیلو 

پا   ای که از یکبدکاره های دروغین آن است. زن  ای برای نمایش سراب زندگی شهری و لذتجنسی باشد، نشانه

های سیلو تمام نقدینگی  آخر اقدام به سرقت   ای است و سراز راه رسیدهلنگ است، آمادة سرویس دادن به هر تازه  

 این زن بیش از آنکه بر جنسیت داللت کند، به مفهومی اجتماعی و سیاسی اشاره دارد.  کند. می

-های سیاسی علیه هم: خشونت دولت علیه شهروندانش و نیز خشونت گروه های سیاسیث( نمایش خشونت

های قتل و ترور و نیز زندان  شده است. صحنه طور صریحی نمایش داده  به   راهو    امید،  دیوار،  رمههای  دیگر در فیلم 

 های ناشی از آن بخشی از بازنمایی سبک آرابسک در سینما است. و خشونت

کشی لة نسلسازان ارمنی در ترکیه داللت بر مسأ: نمایش عقیم شدن مردانه اگر در آثار فیلمج( عقیم شدن

فیلم فیلم  در  دارد،  نشانهارامنه  کُرد  رانده سازان  حاشیه  به  اقلیت  اجتماعی  و  سیاسی  ناتوانی  از  است. ای  شده 

داشتن فرزندانش در دوران  توان دید. ناتوانی بریوان، قهرمان زن فیلم، در نگه می  رمهبارزترین شکل آن را در فیلم  

بل نیست،  پزشکی  مشکل  یک  تنها  به حاملگی،  که  فرودستانی  بر  است  داللتی    6٧اسپیواک   گایاتری   تعبیر   که 

 6٨توانند سخن بگویند.نمی

های آرابسک، میراث موسیقی آرابسک است. ملودی حزین و صدای ضجه و ناله در فیلم  :69چ( غم غربت و تروما 

گر غم غربت و مهاجرت است؛ تداعی   ٧٠رسد به شکلی نوستالژیک حزنی که از صدا و نوای موسیقی به گوش می

گر  ای. موسیقی آرابسک تداعیحکایت درد و حرمان مردمی که نه به گذشته راهی دارند و نه در مقابل خود آینده 

هایی سرگردان بین مرگ و زندگی. ها است؛ روایتگر سرنوشت انسان شُک و ترومای جداافتادگی و بریدن از ریشه 

سازان  از دریچة دوربین فیلم   شانیزندگای است که  های زجرکشیده ی بر هویت انسان ی حزین آرابسک، تمثیلملود

سیاهان آمریکا و موسیقی آرابسک    ٧١کُرد به تصویر کشیده شده است. شاید دلیل قرابت عجیب بین دو سبک بلوز 

ه با شنیدن هردوی  اند، ناشی از همین سبک اجرا و غم بزرگی باشد کهای جامعه که هر دو موسیقی هویتی اقلیت

 شود.ها به مخاطب منتقل میاین موسیقی

 یر یگ جهی نت -6

در    جمله  ازدر ترکیه و سرکوب سیاسی و اجتماعی در اشکال مختلف خود    کرکمال آتاتُ   ی هااستیس   تیبا حاکم

در کنار ترویج نوعی از موسیقی دولتی تحت عنوان   هات یاقلعرصة فرهنگ و هنر و ممنوعیت زبان و موسیقی  

 ده یدی )به تعبیر اسپیواک( سرکوب صدای فرودستان تدارک  فرهنگ  ی سازهمگون  منظور  بهکه    ها خلقموسیقی  

 
67 Gayatri Chakravorty Spivak 

 توانند سخن بگویند؟ از اسپیواک آیا زیردستان می  Can the Subaltern speak ةای به مقالاشاره 6۸

69 Trauma 
7۰  Nostalgia   گرایی نسبت به های گذشته است. آرزومندی عاطفی و احساسانگیز همراه با شادی به اشیا، اشخاص و موقعیت احساس غم

وطنی جغرافیایی انسان  ستم نوستالژی به معنی بیتنگی شدید برای زادگاه است. در آغاز قرن بیهای اصلی آن دل موقعیتی درگذشته که از جنبه 

 شود. تعبیر می 
71 Blue 
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( از طریق  هومی باباکه )به تعبیر    سر برآوردبود، شکلی از موسیقی مردمی تحت عنوان موسیقی آرابسک    شده

خود توانست به مدد موسیقی   تنهانهآغاز کرد که    مستعمره و استعمارگر   انی را م  یگفتمان  ها بابفرهنگ ادغام  

معترض و    ی نمایس  ی ظهورهانه یزم  زمانهمبلکه    باشد،  مؤثرعامیانه در حفظ بخشی از هویت فرهنگی جامعه  

آیکون اصلی   عنوانبهبنای سینمای نوین ترکیه شد. در این میان یلْماز گونَی  را فراهم ساخت که سنگ    ی افشاگر

ی، فروپاشی نینشهیحاش  ی از مفاهیمی حاصل از فرهنگ آرابسک چون قهرمان متعصب،ریگبهره این سینما با  

از    می قمستی خانواده، سلطة خشونت سیاسی و ترومای اجتماعی، تمرکز بر موضوع زنان و نیز استفادة  هاارزش 

در آثار    تنهانهدر سینمای ترکیه پرداخت که    به برساخت مفاهیم جدید هویتی  شی هالم یفموسیقی آرابسک در  

-ی سینمای هویتر یگشکلی تکرار شد، بلکه سرآغازی بود بر  کارآمدالگوی    عنوانبهتُرک    سازانلمیفنسل بعدی  

کُرد دیاسپورا    سازانلمیفار کشور عمدة کردنشین و  ی که امروزه تحت عنوان سینمای کُرد در چهاد ی نوبنمحور و  

 یی است.شناسا قابل
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