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ی مرجع بسججیار سججت  ن را بن نه نمرار ژانر وسججترن ای ی سججتانسججما ث اتا ث ویتسججت ی و ا
متحث ژانر تتدیل کرده است و ای ستی دی ر بن دلیل متقعیت مناستی برای تفسیرهای نظری 

 ی حیا   تدفیزیکی و تاریخی بسججیار بسججتن و م،ججخشججزث ویز ای هر ژانر دی ری در  ر ن
ضتر گرایز ش رانن و فراترشاهد ح صر  ثهای باین ر ستعداد معا ش  و تردید در ارتتاط با ا
ااری بن نظر  فیلم وسترن کنداشاره می وردبری لنگفگتنن کن گاه  ن ه است.بتدن/شدن  تد بتد

و دور در ی  فرهنگ سججینمایی کن حا   کهنای ی  دوران بسججیار  اسججت ایعتیهن و باسججتانی
های ها و فیلمباسججججترها و اک،ججججنهای ویژه در تکنتبالکهای جدید جلتهی فناوریسججججی رهبن

تهریتاً هر  ند سال شاهد  کن شتدمتجب میهمین ویچیدگی شاید  تخیلی در مده است.-علمی
. باشجججیم این ژانرها برای بای تانی و بحرانی کردن متاجهن و ماجراجتیی شجججماری ای کارگردان

ها در مسججل  ها گرفتن تا لیسججاندرو  لتنسججت این سججالای ای کارگردانانث ای کتئنطیف گسججترده



 

سینما ستر تاریخ  شفن در ب سترن بن مداقن و مکا سئلن ی  فالنتر در مریهای و  "اکنتن"ی و م
 اند.وردا تن

. ری   لتمن "وسجججترن"کند: را با  تد عنتان فیلم شجججروی می ماجراجتییوالسجججکا گریزباخ 
شجججتد ای کن بر  ن اطالق میتتلتر ی  ژانر را بن طتر م،جججخشجججی در تاییر واژهمعتهد اسجججت 

در ادامن سججعی  .تتان ردیابی کرد. ای حالت صججفت )ملتدرا  وسججترن( بن ی  نا  )وسججترن(می
عکس این مسیر را طی  تاهم کرد بن شرح این مسئلن بپردای  کن   تنن گریزباخ در فیلم  تد 

رود و  را   را   ن را کندث در جسججججتمتی صججججفت ویز میکند. ای ی  عنتان شججججروی میمی
 ساید.می

فیلم بر حضجججتر گروهی ای کارگران  لمانی در کمپی در مماور  ی  روسجججتای  ماجرای اصجججلی
های و تعاملز با  د  ماینهارتی شخشیت اصلی فیلمث بلااری متمرکز است. ییست رویمره
و جارافیاث بدنن اصججلی داسججتان را شججکل  بین این دو گروه محلی و همکاران و رفت و  مدش

عامی بن معنای مت نن  تانی  ماتی دهد. داسجججج کن مممتعنرف و متتنی بر وجته درا ای ای ث بل
های  تد ها. بن عتارتی شاید بتتان گفت فیلم بن تماشای شخشیتها و  لت جزئیا ث راب ن

 ورداید.می

مری رود اننث و  ی جن ل و همث  بنای عمرانی در دل طتیعتکارگرانی در حال وی،ججترد وروژه
جارافیا هر  تد را روی مُ ثای کن تاریخلاارستانث در  ستان یاهالی روستایی در مری  لمان و ب

ی فضججاهای وسججترن  شججکارا ژانری دربارهفرامتش نکنیم کن  گذاشججتن اسججت. ها ن و فرهنگ
ست. ژانری کن در  ن تمارب و دریافت ضای  ارج ای در و  ارجی ا صلیث معمت ً در ف های ا

در اکثر   ید.ها بن دسججت میها یا بیابانکتهرشججتنهاث دیتارهاث ترجیحاً در فضججاهای بای دشججت
 تتانند فضججاهای شججهری اولین  تانده شججتند.کن می بتدیمشججاهد حضججتر  ن  یزی  هاوسججترن

شدهث تمدنی در حال بندیهای سرهمکارهث  لتن های نیمنشهرهای در حال سا تث سا تمان
و بن عتارتی همچنان عمالً « ر یلی بای و بی در و ویک»فضجججججاهایی کن عمتماً  گیریشججججکل



 

رسجججدث و نظر میشجججهرهای کت کی کن دوا  و بهای،جججان کامالً نام مئن بن قانتن هسجججتند.بی
شججهر را  و »شججتد کن در  ن بنابراینث تأمین  رامز و اتات،ججان متاد اولین روایی وسججترنی می

هنججگ و هججای طتیعججت/فرگریزبججاخ این دوگججانججن "وسججججترن"ای این منظر  گردد.می« اهلی
اینما هم محل سججکتنت   فریند.و متقعیت انتخابی بن  تبی می وح،ججی/متمدن را با جارافیا

کارگران  لمانی در  سججا تن و متقت هسججتند.های اهالی روسججتا بن نظر نیمنکارگرها و هم  انن
 کنند.ریزی میاند و حتی برای تاییر مسججیر رود انن برنامنحال سججا ت و سججای در دل طتیعت

و  اندای هسججتند کن بتلدویر و جراهیلقدر کته و دشججت و در ت بخ،ججی ای  ،ججما همانجاین
شین سن ین راهسایی.سایر ما ،رفت و  دماتیوروژه      ست وی را برای  ای کن گتیا قرار ا

با مهیاس امرویی  طتر کن اشاره شدهمان ساکنان روستای بلااری نیز فراهم کند. روستایی کن
تما  اسجججت ییکی ای اهالی ای سجججا تن و ترمیم شجججدن را طی نکرده و نیمن مراحل متمدن هنتی
 گتید[.اش برای ماینهار  می انن

 
بار در یابد. متقعیت مریی اینی  لمانی/بلااری تتلتر میاین تهابل در سجج حی دی ر در دوگانن
شت ی و در اردوگاه یابد. ور م  لماندو نژاد و دو تاریخ متفاو  تتلتر می شاره بن  و  تاریخ و ا

 ناشاره بن اشاال بلاارستان در جنگ جهانی دو [ کنای «دوباره برگ،تیم!»یجنگ جهانی دو  
اند کن هر  ند تتافهی جمعی برای فرامتش کردن  ن وجتد دارد ولی همتاره در ایای گذشججججتن

هنث تر متقعیت مریی این من ها. و التتن ای همن مهمها و شججججت یدر  ،ججججم :مراجعن اسججججت



 

ی  ن اگر نن بن تعتیقث بلکن جارافیایی کن همچتن هر مری دی ریث در  ن قانتن بن معنای ملّ
ی یاگر های فیلم وسترن است: : راب نماینترین درونکمرنگ شده است. این یکی ای کالسی 

 ن تییم تهابل[ بین ا القیا  فردی و  یر و صالح جامعنث یا حاکمیت قانتن و عدالت مدنی.
تن شججخشججی/مدنی متتنی بر دوگانن ناین بار بن جای اینکن بنا بر ال تی "فترد"ی این تهابل قا

گردد. ی این راب ن میوهننث متقعیت مریی روستا 1نخترده و تمدن باشدطتیعت وح،ی دست
سربای )نمایندگان قانتن( متاجن می سی کن با  سکان شته بن یتنها  صحتت ای دریافت ر گردیمث 

ها )ماینهار ( سالح بن هم است کن یکی ای شخشیت ایید و در نهایت تنها صحنن میان می
ی جارافیایی ای مرکزث  ن جا فاصجججلناین کند[گیرد و تهدید بن شجججلی  میروی فردی دی ر می

 "وسججترن" ی هر گتنن قرارداد مدنی و اجتماعی را لق کرده اسججت. لمانی و  ن بلااری  نث واین
ها  ن سجججاید و یا بدانهای ژانر وسجججترن را میگتنن مممتعن ییادی ای این دوگاننگریزباخ بدین

 دهد. ارجای می

در  کند.ها همتاره التهاب ر داد  ،ججججتنت را ایماد میاین متاجهن با دی ری در این تهابل
 اندی شججنا  مدههای روسججتا کن براماجرای دعتا بر روی  بث در ماجرای بر ترد کارگران با ین

)فضججای کاری کارگران بن شججدّ  دنیایی مردانن اسججتث هچتن وسججترن کن حیا   لت  جهانی 
ضتر ین ست. ای این منظر ح سا ر ا ساحل رود اننث همانود ستی در ها با بکینی در  س قدر گ

بن  ماینهار  با رییس وروژه ث در تهابلِکند کن در تاریخ این ژانر(این دنیای مردانن ایماد می
سبث در ،تن ا ضربن دلیل ک ستا بن دلیل  سر جتان یده تهابل ماینهار  با اهالی رو ای کن بن و

هر بار گتیا همن قتاعد ژنری  و هم متقعیت جهان  است و در تهابل کارگران با اهالی روستا.
قرار اسججت اعمال  محی ی یکمتتد  ب[ و تفاو  و تخاصججم فرهن ی(-فیلم )مسججئلن ییسججت

در سجججکانسجججی کن  کند.انتخاب میزیر کندث فیلم ولی هر بار مسجججیری دی ر را  ،جججتنت را ناگ
اعتمادی و ی بیدر اوج  ن صججحنن .شججتدماینهار ث نیمن شججب سججتار ماشججین اهالی روسججتا می

                                                           
 کنند.کار می نخورده و تمدنتضادی بین طبیعت وحشی دست های جان فورد براساس الگوی تکرارشوندهآندره بازن: فیلم 1



 

ای ای کند. ارجای بن تاریخچنترس اشججججاره بن حضججججترش در جنگ عراق و سججججربای بتدنز می
ی ماینهار  با اهالی روسجججتاث . بعدها در راب نیاحتمالی[ رهایی ای  ،جججتنت  ،جججتنت برای

،تی؟»شتد.  ندین بار بن این مسئلن ارجای داده می  د  ک،تن کار  ستنی » ث «تت کسی رو کُ
 .  «نیست

 ن هم ژانری  –ال تهای ییرمتنی ی  ژانر گتنن در فیلم  تد ضمن بسط دادن کهنگریزباخ این
ترین مسججائل جهان امروی بن شججمار ییادی ای بحرانی –اسججت اش ن،ججده کن کم صججحتت ای مر 

یفرامتش  کند: محیط ییسجتیمینن و متضجتی فیلم  تد بدل میها را بن وسیند و  ننهب می
ترین مسججائل محل نزایث  ب اسججت. تهسججیم  ن بین اهالی دو روسججتا و التن نکنیم یکی ای مهم

 .ث مهاجر  و جنگ-ل ابزار  ن نیز هستجا  ب نن تنها متضتی متاریهث بکارگران. این

ندن یا  و فرا تا تن ویز میجزئ باخ فراتر ای این متارد الت عا  گریز جا نا بر ها و ار رود. ب
گاه ژانری فردری  جیمستنث می ها تتان بن شمار ییادی ای مضامین و متقعیتتعریف نا تد 

ی ها و بارها و صحننوستا )کافنهای شتانن ماینهار  در رجت  ریدنبند  باشاره کرد. ترجیع
های وارد با اهالی شهر( و همچنین اسب کن اینما بن یکی ای شخشیتتهابل/تعامل کابتی تایه

های دوگانن گردد و در نهایت در تضارب این جهانهای فیلم بدل میی دوگانناصلی در سلسلن
ای  رای سججرشججامممتعن ثاسججتگردد. ای  ن سججتث  نچن فیلم گریزباخ بر ژانر افزوده نیسججت می

در فیلم گریزباخث  وردایی و اجرای بایی ران/نابایی ران است.ظرافت و جزئیا  در شخشیت
کان دادن یدنث سججججکت  و سججججر ت یایی هر مکثث ن اه دید تاریخ و جاراف بدن را ث  کن در 

کند و اگر در جسججتمتی درا  هسججتیم باید  ن را ها ونهان شججده بن کمال روایت میشججخشججیت
 ها بیابیم.ها و  روک ی همین سکت  بن

کن ی  حهیهت باشجججد ی  فرایند اسجججت و ژانر بیز ای  ن ثگتنن اسجججت کن برای گریزباخاین
ها در بسججتری اجتماعی. و ای همین طریق اسججت کن ای برای   تنن فهمیدن یندگی فیلمشججیته



 

و در سججججججاحججت یکی ای ای را بججن هم ویتنججد دهججد گردد رویکردهججای متنی و یمینججنمتفق می
 های سال را بساید.ترین فیلم"2017"ترین ژانرهای ممکنث یکی ای شدهترین و تما شدهتثتیت

 


