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 اصطالحهب جهان غرب با سینمای نقطۀ عطف برخورد راشومونفیلم 
ز پخش در جشنوارۀ ونی 1591فیلم در سال  این وقتی .است یغربغیر

گران  گرفت، تماشا که با  دریافتندشد و جایزه  تا پیش از این مدیومی 
                             د.کر همکارهای دیگری توان می ،شدغربی تصور می تمامیبه

دائمی  یخالف رونددست برد و آن را  روایت خطی فیلمتوان در می
پنج سال بعد از پایان  ،1591در سال  راشومون .نشان دادو ثابت 

به در جشنوارۀ ونیز  1591شد و در سال  ساخته ،دومجنگ جهانی 
کرد. و جایزۀ اصلی )شیر طالیی( آمدنمایش در در سال  را از آن خود 

، برد و به این ترتیبجایزۀ بهترین فیلم خارجی اسکار را  1591
هر  اتفاق بعد از این کالسیک در غرب شناخته شد. یفیلم عنوانبه

کوروساوا یا سایر  کیرا  که آ ناشناختۀ  عموما   هایکارگردانفیلمی 
 اعتباربدین در غرب مخاطب خود را داشت و، ساختندمیژاپنی 

و  کردهای ژاپنی باز راه را برای حضور سایر فیلم راشومونگفت  باید
 .دنیای غربها در شدن این فیلمای بود برای دیدهدروازه



 

 

ک  در نگاه نخست روایتگر  کوروساوافیلم   سه واقعۀ وحشتنا
 اصلیمحور ظاهر سه که به استبار خشونت یو مرگتجاوز راهزنی، 

های یکی از اولین مقاله ،همهشوند. با اینقلمداد میفیلم 
کوک،راشومون شده راجع بهکالسیک نه  را این فیلم ، نوشتۀ دیوید 

ک سه اتفاق دربارۀ داند. می «بودن  حقیقتنسبی»ۀ بلکه دربار ،هولنا
از  ،ای واحداز واقعه (Conflicting) یت متعارضفیلمی با چهار روا

که حرف ی  هایشان به یک اندازه باورکردنی )یا زبان چهار راو
 .است باورنکردنی(

کوک کوروساوا با ساختن این فیلم به نظر می بر اساس مقالۀ  رسد 
گاهی و هویت و  یخواهد بگوید واقعیت یا حقیقتمی مستقل از آ

شویم ابتدا به ای مواجه میوقتی با واقعه ادراک بشری وجود ندارد.
و کنیم را ثبت می هامان، دادهطریق حواساز  ،مختلف هایشکل

گره میروایت ،بعد در این مسأله خورد. کردن آن واقعه به هویت ما 
کمفضای  که  ی دوم معنادار بودجهان بعد از جنگ حا یج بهچرا تدر
رنیته مد ازجهان  وضعیت و شدمیمتأخر خود فاز داری وارد سرمایه

بیانگر آن برهه  فضایاین،  برعالوه . دسیرمی درنمستپ دوران به
 .کنندبودن حقیقت اشاره که به نسبی بود محصوالتینیاز آدمی به 
که  راهزن، چهار روایت است از زبان یک راشومون تجاوز به او زنی 

که روحش احضار می شده، شاهد عینی ماجرا.  و شودیک مقتول 
گفت تر میطور فشردهبه تشکیل شده: دو دسته روایت  ازفیلم توان 

در  .عینی شاهدتک روایت دیگری و کنندگانروایت مشارکتیکی 
کوروساوا معموال  برخوردهای غالب  راشومون » عنوانبر آنچه بهبا فیلم 

کید میمی (The  Rashomon Problem) «افکت  ، بهشودشناسیم تأ
که ما یم و آنچه به هیچ واقعه این معنا  ای دسترسی مستقیم ندار
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که بعضا  همدیگر را نقض میهاییدانیم روایتمی کنند و ست 
قابل اعتماد یا غیر قابل در مجموع به یک اندازه  ،ای متکثرندمنظومه
 اعتماد.

اید به یک نکتۀ غالب، ب گاهقبل از بحث دربارۀ این دیداما 
یخی اشاره و  سینمایی در نیمۀ قرن بیستم شأن هایفیلم کرد. تار

های هدر جشنواربا حضور توانستند می و منزلت هنری داشتند
که معیارهایی برای بین کنند. این بدان معنا بود  المللی با هم رقابت 

کیفیت فیلم . آرنولد ها وجود داشتها و داوری دربارۀ آنمقایسۀ 
کتاب  یخ اجتماعهاوزر در  کارهای بزرگ »نویسد: می( 1591) ی هنرتار

گردند، حول مسألۀ وضع بشر هنری حول مسألۀ معنای زندگی می
(condition humana که درخور انسان (، و بهای هستی و حیاتی 

کارهای بزرگ هنری پرسش کنند دربارۀ اعتبار هایی طرح میباشد. 
که ممکن است بهارزش  تمییز خوب از بد و بهتر از بدتر کارهایی 

که میها معنا و اهمیت خود را نه از پاسخبیایند. آن دهند بلکه هایی 
که میاز پرسش  «.آرنددست میکنند بههایی 

جهانی دوم دیگر صرفا  های سینمایی پس از جنگ فیلم
نبودند، اما فکرکردن به ها کردن تودهمحصوالتی فرهنگی برای سرگرم

عنوان محصوالت فکری و واجد ارزش هنری هم، هنوز غریب به هاآن
که بتوان مقام منتقدان از اساس انکار می بسیاری از بود. کردند 

که شیوۀ تولید  سایر هنرها ها را بافیلم کرد، خاصه  با  هاآنمقایسه 
کامال  متفاوت بود.  که ممکن  ،دیگران همنحوۀ تولید هنرهای سنتی 



 

 

عیارهای جاافتاده فقدان م گفتندمی ،مقایسه دست بزنندبود به این 
های سینمایی با هنرهای سنتی دهد فیلماجازه نمی شدهو ثابت

کوچکی از روشنفکران، تراز باشند. هم گروه  در این برهه فقط 
گرفتند.عنوان های سینمایی را بهفیلم  کارهای هنری و فکری جدی 

کسانی دربارۀ  شناختیو روان فلسفیکه از منظر  یکی از اولین 
فیلسوف و  بود. نوشت هوگو مونستربرگکتاب های سینمایی فیلم
کهآلمانی شناس آمریکایی  روان کتاب جّدی دربارۀ نظریۀ  تبار  اولین 

کثر نظریهفیلم، به شهادت  گفتۀ  .اوستپردازان سینما، اثر ا به 
گرچه »مونستربرگ   ،کنیممی ینمایی را تجربه و احساسما فیلم سا

از جهان  جدابودنش دانیممی ؛دانیم واقعی نیستدر تمام مدت می
یم. گول نمیما بریم. از آن لذت می ،حالاینبا  ،است ومعنما بی خور

پذیری ؟ممکن استاین قضیه چگونه  چه  (credibility) تعلیق باور
که اجازه  کنند و احساس ای شناختقو دهدمیسرشتی دارد   ،کار 

که جهان فیلم را با جهان واقعی اشتباه  مانفریب طوریاما  ندهند 
در سال  که کردطرح در حالی نظریۀ خود را  مونستربرگ «.بگیریم؟

با  بارنخستینو برای  بودند سفیدوو سیاهصامت ها فیلم 1511
کپی  واقعیت به نظر می تصاویر سینمایی  رسیدند،که متحرک و 

  .رفتگصورت میشناسانه برخورد هستی
 
 
 راشومونارچوب فلسفی چ

و  شد شاهکار شناخته یک عنواندر غرب بهابتدا از همان  راشومون
کوروساوا به کران آن باعث شد  ای مهم در صحنۀ هیأت چهرها

که فیلمی با چهار روایت المللی ظاهر شود.بین  ،هریک متفاوت 


