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 چکیده 

سازی های فیلمگیری و تحول نظریهی عطفی در تاریخ شکلی ششم از قرن بیستم میالدی نقطهدهه

نشانه شناسی فیلم، تداوم  گیری، یعنی شکل1960یاست. این تحول، که از آغاز پیدایش سینما تا دهه

 رئالیستو  فرمالیستی به دو دسته های فیلم کالسیک از منظر تاریخیسبب شد که نظریهداشت، 

ریه های فیلم و شود. این پژوهش که باروش تحقیق کتابخانه ای  و با هدف رهگیری تحول در نظتقسیم 

نشان داد که  بررسی های این پژوهش، بر آنست تا به بررسی این نظریه ها بپردازد. سینما صورت گرفته

   افتراقات و اشتراکاتی که در نگاه صاحبنظران سینمایی وجود داشت، در ایجاد سبک های متفاوت 

سازی بسیار تأثیرگذار بود و از آنجا که در اوایل شروع کار سینما هنوز تجارب کافی در به کار گیری فیلم

ای متفاوت و گاه همراه با تناقض دیدگاه های صاحب نظران سینمایی به دست نیامده بود، برداشت ه

موجب گردید اختالفات عدیده ای در نحوة نگرش به ساخت فیلم در میان فیلم سازان و نظریه پردازان به 

نشانه ی نظریه پردازی فیلم روی داد، سینما توانست با تکیه بر وجود آید. با این دگرگونی که درصحنه

 سینماسازی، ی فیلمهای خالقه در عرصهو با گسترش داستانابزار و تکنیک را در خدمت بگیرد  ،شناسی

 ی جدیدی نماید.را وارد مرحله

 

 نظریه فیلم، سینما، ، نظریه مؤلف، فرمالیسم،  رئالیسمواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 

ده های جهان دارد. دانش متأثر از نگاهی است که فیلم ساز نسبت به پدی گیرد غالباًتحوالتی که در عالم سینما صورت می

ر افزایش دهد اساز بتواند علم خود را در این رهگذشود. اگر فیلمفیلم سازی هستة اصلی و تقویت کنندة این نگاه محسوب می

را نیز در عالم سینما بنیان نهد. توجه به نظریه های یابد بلکه ممکن است سبک خاصی ای دست مینه تنها به خلق اثر تازه

این ؛ زیرا داردو سینما و به کارگیری آنها در ساخت فیلم نشان از دقت فیلم ساز در خلق اثری باب طبع مخاطب  مهم فیلم

ایجاد    فیلم برای اقناع مخاطب و ترغیب و تقریب سازی بین ذهن او و دنیای مجازی اساساً ها نکته مهم است که فیلم

ه هرچه بیشتر بتواند خود را به دنیای ذهنی مخاطب نزدیک کند. لذا سعی ک کندتالش میفیلم ساز  از این طریق اند وگردیده

اساس شکل گیری نظریه های فیلم بهره ببرد.  حقایق ا اختیار در گزینشِکند از حقایق عالم واقع در خلق عالم خیال فیلم بمی

وز تجارب کافی در به کار گیری دیدگاه های شروع کار سینما هن اوایلنیز بر این مبنا بنا نهاده شده است. اما از آنجا که در 

صاحب نظران سینمایی به دست نیامده بود، برداشت های متفاوت و گاه همراه با نقص موجب گردید اختالفات عدیده ای در 

 نحوة نگرش به ساخت فیلم در میان فیلم سازان و نظریه پردازان به وجود آید. این امر موجب پدیدار شدن نوعی جبهه بندی

ظری فیلم شد، سبب گردید تا نمکاتب  منجر به تقویتعلی رغم آنکه  ، نتیجة آن و در بین نظریه پردازان و سینماگران گردید

سازانی پا به عرصه گذاشتند  به وجود آید. در نتیجه بعدها فیلم ایفاصلههای فیلم و محصوالت سینمایی تولید شده نظریهبین 

در حداقل ممکن وجود داشت اما با این حال با کسب مهارتهای تجربی از های نظری فیلم  آشنایی آنها با مکتبمیزان که 

و مبانی تئوریک فیلم که رابطة معکوسی با  زدندصنعت سینما و با کمترین اتکا به نظریه های سینمایی دست به ساخت آثاری 

صول و معرف یک مکتب نظری فیلم و برگرفته از هنر سینما داشت. به عبارتی به جای آنکه ساخت یک اثر سینمایی مح ةفلسف

آن باشد، بیشتر محصول و معرف صنعت سینما بود و منتقد و مخاطب می بایست تالش کند تا از دل آن اثر به یک نظریه یا 

توان گفت که می براین اساسری فیلم نسبت دهد. ظبه یک مکتب ننظریات فیلم دست یابد و آن را به زعم و پندار خود 

این  ای در کاهش و ترمیم این شکاف داشته باشد.تواند تأثیر عمدهمی دیدگاه های صاحب نظران سینماییناخت کافی از ش

ای را در جهت نزدیک سازی صنعت پژوهش بر آنست تا با بررسی نظریه فیلم و سینما و رهگیری سیر تحول آن، باب تازه

 سینما و  نظریة فیلم پیِش روی مخاطب بگشاید. 

  پیشینة تحقیق
  

 شود:تحقیقاتی صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میانی تئوریک آن بمدر رابطه با نظریة فیلم و سینما و نیز 

به بررسی  اهنرسینم( در کتاب 1383بوردول و تامسون ) و سینما از دیدگاه هنردر کتاب  (1365)استیفنسون و ار. دبری

سازی هالیوود فیلم یشیوه ظهور و سقوط نظام استودیویی ( در کتاب1379)اسکاتز اند.هنر پرداختهمنظر از سینما مؤلفه های 

تدوین سینمایی، تدوین » ( در اثر خود تحت عنوان1379)اشپیگل .استرا مورد بررسی قرار داده  در دوران نظام استودیویی
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را  های اساسی فیلمتئوری ،در کتابش (1365)اندرو رداخته است.ی تدوین از منظر ادبیات و سینما پی مؤلفه، به مقایسه«ادبی
 در کتاب نیز (1386بازن )  ورا تشریح کرده  اجامعه شناسی سینم در کتاب خود (1361الف. هواکو) بررسی کرده است.

ن و مکان در زمابه بررسی ( 1363بورچ)مورد بررسی قرار داده است. زوایای مختلف ی سینما را از نظریه؟ سینما چیست
 را شرح داده است.گرایی و نشانه شناسی سینما ساختدر مجموعه مقاالتی  (1378)پازولینی و پرداخته سینما

در را  ( سینمای غیر آکادمیک 1356)تارنو و فورنیه پرداخته است.افن سینما و بازیگری در سینم ( به بیان1370)پودوفکین

در مجموعه مقاالتی به تشریح و بررسی  نیز (1390و دیگران) جیمسن اند. دهتشریح کر سینمای آماتور در ده درس کتاب

 معتقد به کاربرد زبان خاص سینما در ساخت فیلم است. ادبیات فیلم ( در کتاب1389جینکز)پرداخته اند.  نظریه فیلم

 مایی این اشخاص پرداخته است.به برسی دیدگاه های سین «پازولینی، فلورستانو واچینی و دیگران» یمقاله ( در1352)داواک

( در 1377)شاملو اند.را تدوین کرده نامه تا فیلمسازی: ازفیلمراهنمای عملی و جامع فیلم کتاب (1388سینگر و وتمور)

فصلی در  ( کتاب1335)شفاهمچنین  وپرداخته  شناسی شخصیتها در روانها و نظریهمکتب کتابش به بررسی و شناخت 
( در 1360کازبیه و دونیتو و هرمن) در سینما را تشریح کرده است. های روایتنظریه( نیز 1383و مارتین) را تدوین سینما

بررسی کرده  را در هنر سینما ی شناخت دیالکتیکفلسفه( در اثر خود 1359)گرامی اند.بیان کردهرا  اصول نقد فیلماثر خود 

هایی در پژوهش به (1364و هیلر) الول  و بررسی قرار داده است.را مورد نقد میزانسن در سینما ( نیز 1372نیکولز) و
 و سر انجامپرداخته  نامه نویسیداستان، ساختار، سبک و اصول فیلم به تبیین (1385مک کی) .اندپرداخته مستند سینمای

ای در ختار سه پردهی سانظریهچگونه فیلمنامه بنویسیم؟و  راهنمای فیلمنامه نویس( در کتابهای 1391( و )1388)فیلد

 نامه را مطرح کرده است.نگارش فیلم

 

 ضرورت و هدف تحقیق
 

پراکندگی مباحث در کتب اند اما ی فیلم و سینما پرداختهبا آنکه پژوهش های انجام گرفته به بیان مبسوطی از نظریه

تالش در جهت رسد. لذا ار به نظر میاینکه مخاطب بتواند به شناختی منسجم از مبانی تئوریک فیلم دست یابد دشومختلف و 

بررسی آنها به منظور نزدیک  و نیز ریه هانظاین هگیری تحول در رو  های فیلم و سینمامنسجم ساختن نظریهو  رفع این مسئله

 ضرورت و هدف از انجام این تحقیق را طلبیده است. ی فیلم، تقریب منطقی بین صنعت سینما و  نظریهو  سازی

 تحقیق روش

 بر آنست تا به بررسی این نظریه ها بپردازد. و صورت گرفتهباروش تحقیق کتابخانه ای مبتنی بر تحلیل محتوا  ین پژوهشا

   

 نظران سینما رهگیری تحول نظریة فیلم و سینما از دیدگاه صاحب
 

 نظریه فیلمنقد 

های سازی است. دراین دهه، نظریهفیلمهای گیری نظریهی عطفی در تاریخ شکلی ششم از قرن بیستم میالدی نقطهدهه

فردریک جیمسن های شود. بررسیتقسیم می (Realist) رئالیستو  فرمالیستی به دو دسته فیلم کالسیک از نظر تاریخی
(Fredrick Jimson   در کتاب )های ای تاریخی از نظریهی فیلم کالسیک به دورهنظریه»دهد که نشان می ی فیلمنظریه

گیری نشانه شناسی فیلم، تداوم داشت. این ، یعنی شکل1960یدهه شود که از آغاز پیدایش سینما تای اطالق میسینمای

که نویسندگانی مثل  هافرمالیستاست. نخست، دوره از دو مقطع مهم و در عین حال بسیار متعارض و متضاد تشکیل شده 
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گیرند و ی آن قرار می(در زمرهSergei Eisenstein)2زنشتاینسرگئی آی( آلمانی و Rudolf Arnheim) 1رودلف آرنهایم

(« Siegfried Kracauer)4زیگفرد کراکوئر(و Andre Bazin) 3آندره بازننویسندگانی مثل و هارئالیستسپس 

 (. 1390جیمسن،)

هنر تقویت کرده بود  گیری سینما، که مصادف با شکوفایی هنر عکاسی بود، این باور را در بین اهالیهای آغازین شکلسال

که سینما به شدت وابسته به عکاسی و منبعث از آن است. به خصوص اهل تئاتر که پیدایش سینما را تهدید جدی برای خود 

اختند و آن را هنری تپنداشتند، با توسل به این ایده که سینما جز بازآفرینی و باز تولید مکانیکی، واقعیت ندارد، به آن میمی

ای دانستند و آن را رسانهای و شمایلی میای نمایهچون عکاسی، نشانهها سینما را همنداشتند. آنپمی فرایند خالقهو فاقد اصالت

، کوششی برای فرمالیسم(، یعنی Classic) کالسیککردند. نخستین مقطع فیلم در خدمت ضبط و ثبت واقعیت قلمداد می

 همان(. رفع این اتهام بود. )برای توضیح بیشتر، ر.ک: 

ی بازتولید مکانیکی سینما، خطی پررنگ میان سازی و طرد ایدهبرای اثبات خالقه بودن فرایند فیلم سینمایی فرمالیست

اعتبار و اهمیت سینما را حاصل همین نزدیکی و خویشاوندی با واقعیت  هارئالیستکشد. در صورتی که واقعیت و فیلم می

سینما را تا  هافرمالیست»  شد کهجا ناشی میهای این دو مقطع ازآنبین دیدگاهاوت فاحش کنند. )ر.ک. همان(. تفقلمداد می

سینما را  هارئالیستستودند که چیزی بیش از باز تولید مکانیکِی سست و ضعیفِ زندگی واقعی باشد. از سوی دیگر آن حد می

 )همان(.« ن هیچ نقشی در آن نداشته باشد وفادار بماند.تا جایی قبول داشتند که باز تولید مکانیکی در ساخت چیزی که انسا

   ی مفهوم سبکی و نظری در مورد مقطع رئالیست، الزم است گفته شود که بین رئالیسم در فیلم و رئالیسم از جنبه

له را اظهار  اند، لزومًا این مسئدهنگامی که یک منتقد فیلمی را واجد سبک رئالیستی می»واقع  هایی وجود دارد. درتفاوت

کند که فیلم را تجسم بخشیده است، بلکه وی نظر به خصوصیاتی رئالیستی دارد که برای ضبط و تسخیر واقعیت گرچه نمی

هایی که های فنی و قابلیتکند که فیلم را از جنبه(. مثاًل او سعی می1360)کازبیه و همکاران، « فی نیستالزم است ولی کا

حوادث واقعی با صداقت » کند تا نشان دهد که نماید. بنابراین او سعی میکند، بررسی لیستی میآن را واجد خصوصیات رئا

دارای شکل و احساسی مشابه زندگی  میزانسن( هرچه کمتر استفاده شده باشد، Symblism)سمبولیسمتصویر شده باشند، از 

های ناشی از حوادث فیلم بیش غیر معمول باشند، ضربه رتروزمره باشد، محل قرار گرفتن دوربین، حرکات و زوایای فیلم به ند

« که فیلم بر جزئیات واقعی تأکید نمایداند و نیز ایننی بدان عادت کردههای کنواز آن تجاربی باشد که تماشاگران در طول فیلم

 )همان(.

واقعیت را به شکلی موثق و معتبر ای است که ثبت و ضبط فیلم رسانه» معتقد است که  رئالیسم سینماییدر دفاع از  بازن

اش به واقعیت طبیعی را در فیلم (. وی مستقیماً عالقه1390)جیمسن،« که واجد اصالت است کند و از این جهت استارائه می

  اولین منتقدی بود که عمالً  بازن شمارد که از قدرت بازنمایی واقعیت برخوردار است.می دهد و سینما را هنرینشان می

 گرایی را در سینما به مبارزه طلبید.شکل

کند که بر اساس اعتقاد به اثر صرف می ی است که از مکتبی سینمایی دفاعاترین صدای روشنفکرانهوی بی شک مهم 

 (.1365ندرو، ها. )برای توضیح بیشتر، ر.ک: او نه نیروی اکتسابی کنترل هنری آنضبط مکانیکی تصاویر بنیان یافته است، 

تغییرداد. اساس این  هارئالیسترا به نفع  رئالیسم سینماییو  فرمالیسمرویارویی  بازنتوسط  5ی مؤلفنظریه اما بسط

( بود، در سه محور زیر خالصه Cahiers Du Cinema) «کایه دو سینما»در  بازن ی جنجالینظریه، که بر گرفته از مقاله

 شود:می
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شود. اهمیت کارگردان در ن و تابش آن بر آثارش اهمیت فراوان داده میدر این روش نقادی، به شخصیت کارگردا -الف»

 شود؛جا ناشی میبی است و نام این نظریه از  همینی یک مؤلف ادپایهآورد، همعه آثاری که به وجود میمجمو

 گیرد؛های یک کارگردان و نه یک فیلم او مورد بررسی قرار میدر این روش، تمامی فیلم -ب

تشخیص  های اوساز از پس مضامین ظاهری فیلمهای ذهنی، عالیق شخصی و ذهن ناخودآگاه فیلمن روش دغدغهدر ای -پ

 (.1365)اندرو، « شودداده می

، با بیان «خط مشی مؤلفان»ی شد. وی در مقاله مؤلفینظریهاز مقام کارگردان، منجر به گسترش  بازندفاع پرشور 

اش را از یک فیلم به های شخصی مورد عالقهمؤلف بزرگ شخصی است که مؤلفه» گوید: راهبردهای اساسی این نظریه، می

ی نظریه پردازی (. با این دگرگونی که درصحنه1390،همکاران)جیمسن و « فیلم دیگر بسط و گسترش دهد و آن را تکرار کند

های خالقه در ر خدمت بگیرد و با گسترش داستان، ابزار و تکنیک را د6نشانه شناسیفیلم روی داد، سینما توانست با تکیه بر 

 ی جدیدی نماید.را وارد مرحله سینمای اقتباسیسازی، ی فیلمعرصه

 با افزایش توجه به نشانه شناسی در »کند که به این نکته اشاره می تألیف فیلمی ( در مقالهBoris Got)بریس گوت 

را متنی ادبی در نظرگرفتند؛ چرا که به این باور رسیدند که زبان فیلم هم م.، نظریه پردازان بیش از پیش فیلم 1970ی دهه

 (.   )همان« ید مؤلف گرایشی ادبی داردوجود دارد. از این د

طبق تئوری نشانه »سازد که تالش در جهت اثبات قرابت معنادار بین سینما و ادبیات ما را به این نکته رهنمون می

فیلم باید با آن مشابه یک زبان رفتار نماید و در جستجوی بیرون کشیدن دستور زبان فیلم باشد شناسی، منتقد و نظریه پرداز 

های انتقاد فیلم دقیق و ساز در ارتباط با عالئم سینمایی، از این رو باید تمام بخشکه عبارت است از قوانین حاکم بر روش فیلم

 (.  1360همکاران، )کازبیه و« تر تهیه شوندعلمی

ی شکافی بود که در مفهوم ناتورالیستی فیلم است، نتیجهی نشانه شناختی فیلمی فیلم معاصر، که مبتنی برنظریههنظری

هرمتن ادبی و هنری تقلیدی است از واقعیت و میزان »ی گسست از این مفهوم بود که کالسیک آغاز شد. این نظریه نتیجه

 (.1390)جیمسن و همکاران،« ا باز تولید آن وابسته استایی یکامیابی آن نیز به میزان موفقیت در بازنم

ها، براین باور نتقاد استقرایی فیلم، به عنوان یک بررسی علمی از سیستم نشانهدر توجیه ا(Peter Woolen) 7ولنو پیتر

وابسته به دانستن  ی زیبایی شناسی فیلم است. از دیدگاه وی هر انتقادی اساساًاست که نشانه شناسی بخشی حیاتی از مطالعه

توان به کشف معتقد است که با در اختیار داشتن دستور زبان سینما، می ولنو پیترگوید. این مسئله است که هر متن چه می

تفسیر یک فیلم عبارت از تشخیص این است که چگونه عناصر سمعی و بصری » دست یافت. از نگاه وی « متون فیلم»معانی

(. شاید توجه به این دیدگاه باشد که 1360همکاران،)برای توضیح بیشتر، ر.ک: کازبیه و « نمایندمی فیلم به عنوان نشانه عمل

برای گفتن آن چیزهایی که گفتنش  -نماد به دو دلیل وجود دارد: اول»ساز ایرانی، معتقد است که ، منتقد و فیلمناصر تقوایی

 (. 1380نژاد،)تهامی« ودشحس  می برای انتقال آن رازهایی که -ممنوع است؛ دوم

ساز توانایی دارد بیننده را چنان به تماشای یک رویداد سینمایی وا فیلم»(بر این اعتقاد است که Pudovkin)8پودوفکین

دارد که گویی آن رویداد، واقعی و حقیقی است. بیننده را نه درآشفتگی تاریخ که در وضوح واقعیت نظم یافته بر روی فیلم به 

« اش را کنترل کند تا روابط پنهان موجود در واقعیت آشکار شودد و از این روی باید زیرکانه احساس و اندیشهپیش می بر

 (.1389ینکز،)ج

یک فیلم نوعی »، معتقد بود که  سینما از دیدگاه هنر( در کتاب Stevenson)استیفنسونبا الهام از این اندیشه بود که 

های تواند اندیشهفیلم حتی می»از نگاه وی (.1365)استیفنسون و ار. دبری،« تصویر نویسینوشته است، اما نوشتن با تصویر یا 
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ساز و جور باشد و ی ارتباطی، همر با طبیعتِ وسیلههای مورد نظکه اندیشهطلق را نیز به دست دهد به شرط آنتجریدی و م

 )همان(.« تحت شرایط واقعی، جامد و تصویری، ترکیب شده باشد

تصاویر  تواند عالوه بر باسازی تصاویر تجریدی، حتی به بازسازیاست که فیلم می گر این نکتهبیان استیفنسون این سخن 

ساز  ها ابزار مادی را به خدمت بگیرد و باعث شود که فیلمه است، بپردازد و در باز سازی آنها نشستذهنی که گرد خاطره بر آن

  قعی دست یازد.ای در خلق تصاویر واالعادهبه قدرت فوق

کند و ساز را در نمای سینمایی محدود میبرد که فیلمجا پیش میرا تا آن فکینوپودی اعتقاد راسخ به این دیدگاه، اندیشه

دیگر، بیننده را های واقعیت است که از الحاق نماها به یکسازی خالقه از انتخاب و نظم دادن صحیح تکهمعتقد است که فیلم

 (.1365ندرو، کند. )برای توضیح بیشتر، ر.ک: ارش داستان، رویداد یا مضمون فیلم رهبری میپنهانی به پذی

  از این دیدگاه هم »ای اجتماعی است. معتقدند که فیلم پدیده زیگفرد کراکوئربرخی از نظریه پردازان سینما از قبیل 

اند که فیلم با داران این روش بر این عقیدهنابراین طرفی جامعه هستند. بساز و هم تماشاگر محصول تأثیرات همه جانبهفیلم

ی اساسی این تواند روحیات یک دوران را مجسم کند. فرضیهافشای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه می

 (.1389)جینکز،« نمای زمان خود استی تمام ساز آیینهدیدگاه آن است که فیلم

  

 نظریه سینمانقد 
 

ای از علوم است و به این دلیل بیشتر متوجه کلیات است تا جزئیات. نظریات سینمایی، شعبه(» Andro) اندروی به گفته

پردازد که بتوان آن را قابلیت سینمایی پردازد، بلکه به چیزی میها به طور جداگانه نمیها و تکنیکنظریات سینمایی به فیلم

دهد که این امر نشان می (.1365)اندرو، « شودسازان و هم بینندگان میمل هم فیلمنام نهاد. قوانین این قابلیت سینمایی شا

ی سینمایی باید قابلیت تعمیم پذیری داشته باشد. بر این اساس است که اندرو هدف نظریات سینمایی را فرموله کردن نظریه

 (..ک: همان)برای توضیح بیشتر، رداند. ای نموداری در مورد قابلیت سینمایی میایده

نماید. دانند که به کمک تصاویر متحرک، پیامی را از یک منبع به منابع دیگر منتقل میمی« فنی» و « هنر» را  سینما

)بنگرید  ها نیز خدمت کند.م هنرها بهره گرفته و به تمام آنبرای به نتیجه رساندن پیام خود، این توانایی را دارد که از تما سینما

هایی باشد که در شش ی پیام است، باید دارای قابلیت به کارگیری حس. منبع اول، یعنی سینما که فرستنده(1364به: جاوید،

 9شود.نوع هنر دیگر به کار گرفته می

دانست که از بیشترین ظرفیت در برگیری و شناخت واقعیت و ( سینما را پیش از هرچیز، ابزاری نیرومند میLenin) لنین

ای برای سینما، بر اهمیت قابلیت شگفت انگیز سینما برای نشان های میلیونی برخوردار است. او در برنامهانتقال آن به توده

توضیح بیشتر، ر.ک: های دیگر تأکید کرد. )برای ی دهقان و کارگر با اوضاع کشورههای گسترددادن جهان و آشنا کردن توده

 (.1370پودفکین،

( منتقد و نظریه پرداز سینمای ایتالیاست که معتقد Cesare Zavattini) زاره زاواتینیچی ، گفتهلنینتأیید این دیدگاه  

چه که روی ای نباید میان زندگی و آنفاصله سینما باید واقعیت را درست مثل یک داستان تعریف و تشریح کند. هیچ»است 

 (.1362میر،ض)روشن« پرده است وجود داشته باشد
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است از خلق کردن هنر فرآیند سینما عبارت( »Bela Balassa) 10بالباالش«ِ زبان-کلش»ی سینماییِبراساس نظریه

دقیقاً همان واقعیت نیست بلکه موضوع سینمایی است که در دنیای خارجی  11خام سینمامادهخام جهان، اما سینما از ماده

(. وی 1365 اندرو،، به نقل از 1394بادی کیا، ق« )ه سینما تبدیل شودکند و باید در اختیار سینما قرار گیرد تا بنمود می

که دارد داند، و نیز بیان میزبانِ سینما را محصول طبیعی نوسان میان موضوع و شکل تکنیکی می -ی شکلکه نظریهضمن این

-این نتیجه میهای جدید مانند نمای نزدیک و مونتاژ در سینما هستند، به ی این موضوعات محتاج بهره برداری از تکنیکارائه

ی خود را طلب یستههای شازبانِ سینما پدید آمد که این امر خود موضوعات و داستان -ها، شکلازمیان این تکنیک»رسد که 

 (.)همان« کردمی

کند (. و معتقد بود که اقتضای طبیعی آن ایجاب مینامید )همان« عکاسی زنده»گیری سینما را در آغاز شکل  پودوفکین

وند با جهان هنر، طبعًا ارتباط تنگاتنگی با تئاتر داشته باشد. به این دلیل است که امروزه نقاط مشترک بسیاری، از که برای پی

وگو، ساختار دراماتیکی، نور، صدا، رنگ، حرکت، و... بین این دو هنر ، شخصیت پردازی، گفتنامهنامه و فیلمقبیل، طرح نمایش

 قابل شناخت است.

ه آن نزدیک سینما خط مماس ازلی واقعیتی است که به واقعیت وابسته است و در عین حال همواره ب»که معتقد است  بازن

(. این دیدگاه )همان« یابدهنر واقعیت بودن می سینما کمال خود را در» گوید که (. وی همچنین می1365)اندرو، « شودمی

، که معتقد است کراکوئردر مقایسه با نظریه پردارازان عالم سینما  از ظرافت خاصی برخوردار است؛ زیرا وی برخالف  بازن

دلیل نیست که باشد، بر این باور است که سینما عین واقعیت نیست بلکه به آن نزدیک است. لذا بیسینما عین واقعیت می

ای در بر ندارد. سینما به جای نماید که چیز دیکته کنندهعیت است و چنین میسینما وفادارترین هنر به واق»شود گفته می

 (. 1385)سماکار، « دهدایی نشان میهتوصیف، همانا واقعیت را از زوایا و در حرکت و نور گوناگون و با بُرش از مکان

که نما هنر ذهن است، هم چنانسی» ( به سینما، نگاهی فرا حسی است. از نظر وی Munsterberg) 12نگاه مانستربرگ

ی تکنولوژی سینما و رویکردهای جامعه (. براساس این دیدگاه، توسعه1365)اندرو، « و نقاشی، هنر چشم موسیقی، هنر گوش

از ها باشد. وی با تأکید بر توسعه و تکامل روز افزون کاربردهای سینما و خلق فیلمشناسانه به این هنر، ملهم از این نوع نگاه می

 (.)همان« دهدی سینما را تشکیل میی اولیهساز و مادهاین ذهن بشر است که معدن اصلی فیلم»گوید ، میی خام ذهنماده

های ذهنی است، شکل سینما نیز باید انعکاسی از رویدادهای ذهنی ی اصلی سینما همان سر چشمهاز دید گاه او چون ماده

های مستند و آموزشی را چون بازتابی از رویدادهای ذهنی و عواطف نیستند، تیب وی فیلمو به عبارتی عواطف باشد. به این تر

 (.د. )برای توضیح بیشتر، ر.ک: هماندانهای سینمایی قابل بررسی نمیاز جنبه

ی بر جنبه های ذهنی و تأکیدگر دنباله روی این هنر از دانشکه شکل سینما باید بازتابی از رویدادهای ذهنی باشد، بیاناین

های غیر عملی یا به تواند چیزی را به صورت بصری و قابل رؤیت نشان دهد که دانش از راهسینما می»ست؛ زیرا عملی آن ا

(. توجه به این نقطه نظر مبین این است که 1365)استیفنسون و ار. دبری،« ستاای)تئوریک( آن را کشف کرده صورت فرضیه

چه این رسانه بنیانش نه بر تکنولوژی که بر زندگی ذهنی بشر قرار ی ذهن است. چنانه رسانهجهان، ک یسینما نه رسانه»

  (.1365)اندرو، « دارد

دنبال سهیم دانستن مخاطب در داستان فیلم است خطیِ ساده نیست. سینمایی است که به سینمای امروز، سینمای روایتِ

)قبادی کیا،  ، بایدحساب شده، آگاهی بخش و حاوی پیام خاصی باشدو هرگونه تقدم و تأخری در باز گفت وقایع داستان

ساز در آگاهی فیلم »داند، بر این باور است که که سینما را بخشی از انقالب جهانی در خودآگاهی بشر می آیزنشتاین(. 1394

از جهل به کند، ا دگرگون میبرد و بیننده از طریق اثر سینما که در مرحله اول جسم او و از طریق آن ذهنش ربه سر می
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گیرد. فیلم منحصراً برای آن ساخته که فیلم ساخته شود، صورت مییب فرایند آگاهی یافتن قبل از آن. بدین ترترسدمیآگاهی 

تری منتقل کند تا بدین ترتیب این آگاهی انتشار یابد و در ضمن از اثراتش در گستردهی د که این آگاهی را به عامهشومی

 (.1393قبادی کیا، )« هستی استفاده شود جهان

ی گفتهذابیت وتأثیرگذاری است. شاید این ست، قدرت جآنی کارکرد هنریدهندهکه نشانهای اصلی سینما، یکی از مؤلفه

« استکند که سینما هنر است و دارای غایت هنری غرق شدن تماشاگر در داستان فیلم ثابت می»درست باشد که  مانستربرگ

که رغم آنیایی غیر واقعی است. با این حال،علیی تالش سینما درجهت نشان دادن واقعیت در دنگذاری نتیجهأثیراین ت مان(.)ه

سینما با  »است. به عبارتی هایی نیز همراهها و ناتوانیسازد، لکن با تفاوتسینما واقعیت را جلوی دیدگان مخاطب هویدا می

بینیم، ی سینما میاست. دنیایی که بر  پرده ن، در بازسازی واقعیت، بدون نقص، کاماًل ناتوانااشی ابزارهای فنی و علمیهمه

کنیم، کامال متفاوت و دیگرگون اگرچه امکان دارد که رونوشتی دقیقاً برابر اصل به نظر آید، اما از دنیایی که در آن زندگی می

 (.1365)استیفنسون و ار. دبری،« داست به خصوص، نه فضا و نه زمان همان مشخصات را دارن

است که سینما در جهت ایجاد یک دنیای غیر واقعی ومجازی گام بردارد و همچون ادبیات رویکردی این امر سبب شده

(در جریان jakobson) یاکوبسن»زیبایی شناسانه به صنایع بدیعی، خصوصاً مجاز، داشته باشد. با توجه به این رویکرد بود که 

بر مجاز  (Cinematographی فیلم داشت متوجه شد که بنیان و اساس هنر سینماتوگراف )ی نظریهی که دربارههایپژوهش

ی تدوین را (. وی با تمسک به قواعد زبان شناسی در بررسی محور همنشینی عناصر، قاعده1387)احمدی، « مرسل است

اند، درسینما فن عاره و سینما بر اساس مجاز مرسل قرار گرفتهتئاتر بر اساس است»دهد و معتقد است محور کار سینما قرار می

« دهد، استوار به مجاز مرسل استمحو تصویر و تدوین استعاری است، اما نمای نزدیک که کل را به یاری اجزا نشان می

 ت. ی مکان حوادث فیلم در تهران اسدهندهدر فیلمی سینمایی، نشان برج میالدمثالً نشان دادن  )همان(.

(سینما را باالترین حد تکامل Andre Malraux)31لروآندره ما» معتقد است  بازناز این روی بی دلیل نیست که 

-هانشناسهای روانگر دیدگاهبه سینما دارد به نوعی بیان لروما(. نگاهی که 1386)بازن، « داندا به امروز میواقعگراییِ تجسمی ت

کند، نه تأکید به هنر سینما توجه ما را به بنیان سینما معطوف می»گوید چنین نگرشی، میبا توجه به  اندروی او نیز هست. 

بنابراین سینما (. 1365)اندرو، « های روان شناسانه در بیننده استکند. این بنیان، همان فرآیندهدنیایی که فیلم تصویر می

 ترسازد از قدرت تأثیر گذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.یکهرچه بتواند اتفاقات فیلم را بیشتر به دنیای واقعی مخاطب نزد

ی اخالقی و هنرمندانه در ی واقعیت نفوذ کند. مسألهسینما باید بیشتر و بیشتر به سرشت و خمیره»گوید: می زاواتینی

 (. 1362ضمیر،)روشن« ی آنی در بارهپردازتوانایی دیدن واقعیت نهفته است ونه در خیال

(، مستندساز انگلیسی، نیز عقیده داشت ماهیت اساسی سینما ناشی از آن است که توانایی ضبط Grierson) گریرسن

های بهتری برای ی اصیل رهنمونی اصیل و صحنهپیشهی او هنراقعی را دارد. به عقیدهنمودهای زندگی روزمرّه یا جهان و

آیند بهتر و هایی که به این صورت از افراد نا آزموده به دست میها و داستانمایهتفسیر سینمایی جهان امروزند؛ زیرا دست

 (.1364ح بیشتر، ر.ک: الول و هیلر،کند. )برای توضیواقعی تر از چیزهایی است که سینمای داستانی ارائه می

اخت دهد که ما شندهد و امکان می، نظریه سینمایی روشی برای شناخت عمل در شرایط جدید به دست میبا ین وصف

هایی مانند ادبیات، مذهب و علم وابسته و در های دیگرمان قرار دهیم. از این روی سینما به پدیدهخود را در جهان شناخت

ی انسانی را، این قابلیت سینمایی را به روشنی بیان کند. خواهد این  وسیلهعین حال از آنها متفاوت است. نظریه سینمایی می

چون ابزارهای پاالیش و پاکسازی یا برآورد آرزو سینما هم»یرفت که توان پذمی لذا (.1365ندرو، ا)برای توضیح بیشتر، ر.ک: 

ی الهام و افشای جهان و دنیا مادی و به عنوان طریق و راهی برای ای برای تجربه و آزمون اجتماعی، و یک مایهاست و زمینه
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)استیفنسون و ار. « ودرگرداندن( طبیعت انسان، به شمار می )سراسرجهان: گیتی( و تصویر)مصور جهانی نمایاندن حقایق

 (.1365دبری،
 

 نتیجهبحث و  
 

افتراقات و اشتراکاتی که در نگاه صاحبنظران سینمایی وجود داشت، در ایجاد سبک سی های این پژوهش نشان داد که ربر

کار سینما هنوز تجارب کافی در به کار گیری دیدگاه  از آنجا که در اوایل شروعسازی بسیار تأثیرگذار بود و های متفاوت فیلم

موجب گردید اختالفات عدیده  تناقضهای صاحب نظران سینمایی به دست نیامده بود، برداشت های متفاوت و گاه همراه با 

نوعی جبهه  ای در نحوة نگرش به ساخت فیلم در میان فیلم سازان و نظریه پردازان به وجود آید. این امر موجب پدیدار شدن

 شد، سبب گردیدو نتیجة آن،  علی رغم آنکه منجر به تقویت مکاتب نظری فیلم  شد بندی در بین نظریه پردازان و سینماگران

ی نظریه پردازی ای به وجود آید. با این دگرگونی که درصحنههای فیلم و محصوالت سینمایی تولید شده فاصلهتا بین نظریه

های خالقه در ابزار و تکنیک را در خدمت بگیرد و با گسترش داستان ،نشانه شناسیانست با تکیه بر فیلم روی داد، سینما تو

نظریه ساز با شناخت و توجه جدی به بر این اساس فیلمی جدیدی نماید. را وارد مرحله سینمای اقتباسیسازی، ی فیلمعرصه

تجریدی، حتی به بازسازی تصاویر ذهنی که گرد خاطره بر آنها نشسته عالوه بر باسازی تصاویر تواند می و مبانی تئوریک فیلم،

 ای در خلق تصاویر واقعی دست یازد.العادهاست، بپردازد و در باز سازی آنها ابزار مادی را به خدمت بگیرد و به قدرت فوق

رسی سیر تاریخی مبانی نظری مطالعه و برشود: پیشنهاد می یموارد ،لذا جهت رسیدن به شناخت کمی و کیفی هنر سینما

های مهم تاریخ سینما؛ تشکیل کالسها و های فیلم و سینما؛ نقد و تحلیل فیلمفیلم؛ شناخت تاریخ سینما؛ نقد و تحلیل نظریه

های فیلم و سینما؛ توجه به انعکاس ؛ توجه به قابلیت تعمیم پذیری نظریهفیلم بر اساس مبانی تئوریک کارگاههای آموزشی

ی زیبایی شناسانه و قدرت جذابیت و تأثیرگذاری های ذهنی و عواطف در ساخت آثار سینمایی؛ توجه جدی به وجههرویداد

 فیلم با تأسی از نشان دادن واقعیت در دنیایی غیر واقعی و مجازی. 

 

 

 پی نوشت

 

ف مخالفان، سینما را مقید به واقعیت شناسی گشتالت برخال، نخستین نظریه پرداز فرمالیسم است که تحت تأثیر روانرودلف آرنهایم .1

 (.  1390، همکارانداند. )جیمسن و پیش پا افتاده نمی

 (.  1390همکاران، ، از نظریه پردازان فرمالیست که معتقد است مونتاژ پایه و اساس سینماست. )جیمسن و سرگئی آیزنشتاین .2

ا ومتنفذترین نظریه پرداز فیلم فرانسه بعداز جنگ جهانی اول گذاران موج نو، منتقد سینمم(، از بنیان1918-1958)آندره بازن .3

است. ابتدا به تحصیل ادبیات پرداخت و قصد داشت که به تدریس بپردازد. ولی به دلیل لکنت زبان نتوانست عهده دار این شغل 

ژاک دونیول »با همکاری  ( را بنیان گذاشت که بعداLarry Du Cinemaً«)الرو دو سینما»م. مجله سینمایی1947شود. در سال 

 Orson)ارسن ولزتوان: های او میتغییر نام داد. از کتاب «کایه دوسینما»( آن را به عنوان Jacques Daniel walkers) «والکرز

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

Welles ،)دسیکا(De Sicaمجموعه ،)ژان رنوار»را نام برد. آخرین اثر او  «سینما چیست؟» ی»(Jean Renoir نام داشت که با )

 (.1365،برای توضیح بیشتر، ر.ک: اندرو )ا رسیدن مرگش ناتمام باقی ماند. فر

م. به امریکا رفت و در 1941ال االصل که در سم(، نظریه پردازسینما، جامعه شناس و مورخ آلمانی1889-1966)زیگفرید کراکوئر .4

 (.1365توضیح بیشتر، ر.ک: اندرو ، )برایی تاریخ سینمای آلمان نوشت. را در باره ازکالیگاری تا هیتلرجا کتاب آن

کایه دو »در فرانسه و در مجله  «موج نو»سازان ، سبکی در نقادی سینمایی است که اولین بار توسط منتقدین و فیلمی مؤلفنظریه .5

ای مقاله م. اولین کسی بود که طی1957(، کارگردان موج نو در سالFracois Truffaut) فرانسوا تروفو به کار گرفته شد. «سینما

ی های اصلی آن را معرفی کرد. اما این نظریه در مقالهکرد، اندیشههای سینمایی فرانسه از آثار ادبی را محکوم میاقتباس که سنت

 (. 1365کرد. )اندرو،  بود، شکل واقعی خود را پیداآندره بازن ی آن بعدی که نویسنده

ها. هدف یک بررسیِ نشانه شناسانه از سینما، کوشش در تنزل استفاده و تئوری همطالعه)یاعلم( نشان»عبارت است از  نشانه شناسی .6

« سازدای از زبان شناسی عرضه میجا که حتی فیلم را شاخهها دارد، تا آنعنوان سیستمی از نشانه ی فیلم بهفیلم به سطح مطالعه

 (.1360همکاران، )کازبیه و 

اش با رویکرد سینمایی است. او به سبب نظریات سینمایی یپرداز فیلم و نویسنده( نظریهدر لندن ۱۹۳۸ی ژوئن )زاده  پیتر وولن .7

است. او  چارلز پیرسشناسی های ساختگرایانه و نشانهای از ایدهشهرت دارد. نظریات پیتر وولن آمیخته شناسینشانهو  ساختارگرایی

ای و نمادین در سینما را مورد بررسی قرار داد. از این های شمایلی، نمایههای پیرس را وارد سینما کرد و نشانهنظریه انواع نشانه

فصول مشترکی یافت که به نوعی نگاه تحلیلی متفاوت نسبت به فیلم منجر شد.  سینماو  شناسیزبان، شناسینشانهبین جهت او 

اوالً اینکه هر نقدی  "دارد: نام دارد. او در این کتاب اظهار می مامعنا در سینها و ترین کتاب تئوریک او در این مورد نشانهمعروف

دقتی و ابهام در نقد فیلم ها و روش بیانی یک متن را درک نکنیم به بیالزاماً به دانستن مفهوم یک متن وابسته است. اگر قاعده

شناسی ارائه نشانه یباید به عنوان جزیی از یک نگره گردد که هرگونه تعریفی از هنرشویم. ثانیاً روز به روز آشکارتر میمحکوم می

  ی دقیق ایجاد کرده است.مؤلف اتحاد یاست و بین ساختگرایی و نظریه مؤلف ینظریهوولن همچنین یکی از طرفداران  "شود.

ای فروشنده ولگا یواقع در حوزهنزا  پرداز روسی، پدرش تبار روستایی داشت و درم(، منتقد و نظریه1893-1953)ف.ا. پودوفکین .8

 ی فیزیک و شیمی تحصیل کرد.جا تحصیالتش را ادامه داد و در رشتهسیار بود. پودوفکین به اتفاق خانواده به مسکو رفت و در آن

 ،تب شطرنج ،مکانیسم مغز سازی روی آورد. برخی از آثار او:، تحت تأثیر آن قرار گرفت و به فیلمگریفیث اثر «تعقیب» با دیدن فیلم

 (.1370،)برای توضیح بیشتر، ر.ک: پودوفکین نام سر زمین پدری.به ،جشن در ژیر مونکا

 سینما.و  تئاتر، سازیمجسمه ،معماری، نقاشی، موسیقی، رقصگانه عبارتند از: هنرهای هفت .9

ی فلسفه، م( است. وی در زمینه1884-1949نامه نویس مجارستانی)، نظریه پرداز و زیبایی شناس سینما، کارگردان و فیلمبالباالش .10

ز جنگ نوول، نمایش، شعر و نقد ادبی فعالیت داشت. اولین فیلم صامت مجارستان توسط او کارگردانی شد.  با سفر به اروپا، قبل ا

ی سینما به عنوان یک فرم هنری مستقل شکل داد. در هایش را در بارهجهانی دوم، تحت تأثیر فضای فرهنگی وین و برلین، اندیشه

 (. 1365اندرو، گویی کرد. )برای توضیح بیشتر، دورنمای سینما را پیش «بشرمرئی»م. در کتابش1924سال 

ی سینما با عکاسی و توهم حرکت روی پرده را مورد ی سینما با واقعیت و رابطههایی است که رابطهپرسش ی خام سینماماده» .11

هایی که روش استفاده از زمان و مکان حتی چیزهایی مثل رنگ، صدا و ساختمان سالن سینما را مورد دهند. پرسشسوال قرار می
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خام  شود، به طبقه بندی مادهها آغاز میآن اش گویای روابطی است که سینما از طریقدهند. هر چیز که هستیسؤال قرار می

 (.1365)اندرو، « شودمربوط می

 (، استاد روان شناسی در1863-1916آمریکایی) -، فیلسوف و روان شناس آلمانی(Hugo Munsterberg)هوگو مانستربرگ .12

ی صنعت، آموزش پزشکی و روابط بود. بینش وی بیشتر در جهت کاربرد روان شناسی برای حل مسائل علمی دنیاهاروارد و برلین 

. برای توضیح بیشتر، کارآیی صنعتیو  شناسیروان، های ابدیارزش، آلیسمعلم و ایده، زندگی ابدیاجتماعی است. برخی از آثار او: 

 . 22های اساسی فیلم. ترجمه مسعود مدنی. تهران: پژمان. ص(. تئوری1365ر.ک: دادلی اندرو.)

انقالب گیر شدن در های شرقی به چین رفت و با دربانم.(، پس از تحصیل هنر و ز1901فرانسوی)متولد، نوول نویس آندره مالرو .13

های ، را خلق کرد. وی سپس به عنوان خلبان در اسپانیا در جنگطوفان بر فراز شانگهای، وضعیت بشریهای ، نوولکومینتانگ

شناسی هنر در سه جلد ی روانوی مطالعات خود در زمینهرا نوشت.  روزهای امیدواریداخلی آن کشور شرکت جست و نوول 

. های اساسی فیلمتئوری(. 1365م. وزیر فرهنگ فرانسه شد. برای توضیح بیشتر، ر.ک: اندرو دادلی.)1960منتشر کرد و در سال

 .21-20صص
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