




چیزی که امروزه دیگر در فیلم ها نیست، زیبایی وزیدن باد بین درخت هاست.

گریفیث، 19۴۴ دیوید وارک 

یا شکل یک  کاله؟  یا شکل یک  تاریخ است؟  آیا حرکت درختی در باد هم 
کلبه؟ یا ژست و حالت یک مرد وقتی از جایش بلند می شود؟... آیا نمی توان 
از این نوع داده ها، به جهت آنکه معنایی ورای واقعیت خام و برهنه شان 

کرد؟ دارند، در تاریخ مکتوب استفاده 

گذشته رابرت ُرِزنستون، مناظر 

گرد  خود  در  را  هنرشناس  یک  توان  و  جمع آورنده  یک  روح  سینه فیل  فرد 
که فقط در حافظه اش جمع می کند. می آورد، منتها هنرشناسی 

که شبیه مایند« ژان  ـــ لوئی لوترا، »ردها و نشان هایی 



فهرست

9         تصاویر 
11         سپاسگزاری ها 
13         مقدمه 

۲7 1.    میل و اشتیاق به سینما 
۵7 ک پانورامیک  2.   لحظۀ سینه فیلیایی و ادرا
۹7 3.    آندره بازن و قابلیت مکاشفه آمیز سینما 
۱۴۱ ۴.     کایه دوسینما و شیوۀ نگریستن 
۱8۹ ۵.     فیلم و محدودۀ تاریخ 
۲۲۳ 6.   یک تاریخ سینه فیلیایی 
۲۵۵ 7.   پنج حکایت سینه فیلیایی 

29۵         یادداشت ها 
327 گزیده  کتاب شناسی         
33۵         واژه نامۀ انگلیسی به فارسی 
3۴3         واژه نامۀ فارسی به انگلیسی 
3۵1         نمایه 



تصاویر

۱8 گریفیث، ۱۹۱۲، ایاالت متحده(   کارگردانی دیوید وارک  خصم در خانه )به 
۲۹ کارگردانی ژان رنوار، ۱۹۳۲، فرانسه(  بودو از غرق شدن نجات یافت )به 
۳8 کارگردانی ُاتو پِرمینجر، ۱۹۵۹، ایاالت متحده(  تشریح یک قتل )به 
7۶ کارگردانی فرانسوا تروفو، ۱۹۶0، فرانسه(  کنید )به  به پیانیست شلیک 
۹0 کارگردانی وینسنت میِنلی، ۱۹۵۲، ایاالت متحده(  بد و زیبا )به 
۱07 کارگردانی ویتتوریو ِدسیکا، ۱۹۴۹، ایتالیا(  دزد دوچرخه )به 
۱۲۶ کارگردانی لوئی فویاد، ۱۶-۱۹۱۵، فرانسه(  خون آشام ها )به 
۱۵۲ کس، ۱۹۳۹، ایاالت متحده(  کارگردانی هاوارد ها فقط فرشته ها بال دارند )به 
۱۶۴ کارگردانی روبرتو روّسللینی، ۱۹۴۵، ایتالیا(  ُرم، شهر بی دفاع )به 
۱۹۲ کارگردانی برادران لومیر، ۱8۹۵، فرانسه(  دوچرخه سوار )به 
کارگردانی مایکل پاول و ِاِمریک پِرسبرگر، ۱۹۴۵، انگلستان(                ۲08 کجا می روم )به  می دانم به 
۲۲۵ کارگردانی میکالنجلو آنتونیونی، ۱۹۶0، ایتالیا(  ماجرا )به 
۲۳۶ ـ تئودور درایر، ۱۹۳۲، دانمارک(  کارل ــ کارگردانی  خون آشام )به 



در نقطـۀ اوج فیلـم جوینـدگان جـان فـورد، وقتـی هنـگ سـواره نظام بـه قـرارگاه سـرکردۀ 
بیـن  از  را  اسـبش  ویـن(  )جـان  ادواردز  ایتـن  می بـرد،  یـورش  ِاسـکار،  کومانچی هـا، 
کـه پنـج سـال قبـل  را  ِدبـی،  بـرادرزاده اش،  تـا  سرخپوسـتاِن سراسـیمه پیـش می تـازد 
کنـد. مارتیـن پاولی )جفری هانتـر(، با اطمینان از اینکـه قصد ایتن نه  ربـوده شـده پیـدا 
کردن ایتن بـه دنبالش می دود.  کشـتن اوسـت، در تـالش برای متوقـف  کـه  نجـات ِدبـی 
کفشـی بـه پـا،  کـه نـه پیراهنـی بـه تـن دارد و نـه  او فریـاد می زنـد: »نـه ایتـن!«. مارتیـن، 
بیهـوده می کوشـد سـّد راه ایتـن شـود یـا او را از روی زیـن اسـبش بـه پائیـن بکشـد. وقتی 
بـا  نیـز  را  مذبوحانـه اش  تـالش  آخریـن  مارتیـن  می تـازد،  چهارنعـل  و  می چرخـد  ایتـن 

پریـدن روی سـرین اسـب ایتـن انجـام می دهـد.
که منتظرش هستم.  این همان لحظه ای است  را می بینم،  فیلم  این  که  بار  هر 
که اسب ایتن به هوا  کی  گرد و خا که پرش مارتین، پیچیده در  چنین به نظر می رسد 
کرده، حرکت او را دگرگون می سازد. در تضاد با حرکات تند و خشن اسب، چنین  بلند 
کنِش  بقیۀ  که  حال  همان  در  است.  شناور  هوا  در  مارتین  بدن  که  می رسد  نظر  به 
کنِش  که  صحنه در یک سرعِت ثابت و مشخص باقی می ماند، چنین به نظر می رسد 
ـ  برای من زیباترین لحظه  کنش  ـــ ـ  این  مارتین یک دم آهسته می شود. این لحظه  ـــ

کل فیلم است. در 

مقدمه
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کار برده می شوند  که عمومًا در رشتۀ مطالعات سینمایی به  آن روش های تحلیل 
گفتن دارند؟ متأسفانه،  کنش من به آن، چه حرفی برای  دربارۀ این لحظه، یا دربارۀ وا
که من از این لحظه می برم  نه چندان. بر طبق روش های مزبور، لذت فوق العاده ای 
با  و  بی درنگ  من  که  برچسبی  ـ   می گیرد  ـــ قرار  فتیشیسم  نوعی  زمرۀ  در  بی شک 
گام بعد، به احتمال بسیار آن را با نوعی پوزخند  ـ  اما در  افتخار آن را تأیید می کنم  ـــ
خودبزرگ بینانه رد می کنند. با این حال، نظر به اینکه مطالعات سینمایی به عنوان 
رشته ای دانشگاهی بسیار مرهون سینه فیلیا در همۀ َاشکال و جلوه های آن است، 
که در سال های اخیر  کنش تحقیرآمیز مورد اشاره عجیب به نظر می رسد. در حالی  وا
که مشخصۀ پایان نخستین  کرده اند  شماری از روزنامه نگاران و منتقدان اظهار تأسف 
آنکه  یا  است،  سینمایی  فیلم های  به  عالقه  میزان  در  ک  اسفنا افولی  سینما  سدۀ 
کت  کاماًل سا پایان قرن بیستم پایان سدۀ سینما بوده است، پژوهشگران سینمایی 
توجه  از  آن مهم تر، رشتۀ مطالعات سینمایی  از  بوده است؟  نشسته اند. چرا چنین 

جدی به پدیدۀ سینه فیلیا احتمااًل چه نفعی خواهد برد؟
یکی از نخستین و برانگیزنده ترین اعالن ها دربارۀ زوال سینه فیلیا از زبان سوزان 
گفتۀ  به  سینما«.  »انحطاط  عنوان  با  او   ۱۹۹۶ سال  مقالۀ  در  شد،  بیان  گ  سانتا
سینما  جان  در  نهفته  آتش  شدن  فسرده  دربارۀ  تأسف  اظهار  اخیر  سال های  در  او، 
که آنچه درواقع سرد و خاموش شده  پدیده ای عادی شده است، این در حالی است 
که نامش  خوِد سینما نیست، بلکه نوع خاصی از رابطۀ سخت عاشقانه با سینماست 
۱۹70، سینما مبرم ترین و مهم ترین شکل  »سینه فیلیا« است.۱ در دهه های ۱۹۶0 و 
که به شیوه هایی فوق العاده پویا و متنوع با برهۀ فرهنگی و تاریخی  هنری بود، هنری 
خود تعامل داشت. هرچند عالقه به سینما به عنوان یک شکل هنری جدی به پیش 
سازمان یافته،  سینمایِی  انجمن های  مثل  پدیده هایی  برمی گردد،  سال ها  این  از 
به  کادمیک  آ سینمایی  مطالعات  و  جدی،  به صورت  فیلم  نقد  مستقل،  فیلم سازی 
بود؛ همچنین، عالقۀ  و سان فرانسیسکو محدود  نیویورک  بزرگی مثل  کالن شهرهای 
مزبور غالباً  بر سینمای هنری اروپا و/ یا فیلم سازی آوانگارد متمرکز بود. این در حالی 
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کل ایاالت متحده  گسترش عالقه به سینما در  که دهه های ۱۹۶0 و ۱۹70 شاهد  است 
بود؛ به عالوه، این عالقه از سینمای به اصطالح »جدی« فراتر رفت و سینمای هالیوود 
گرفت. به دنبال این تحوالت، دانشکده هایی در سرتاسر امریکا  و تاریخ آن را نیز در بر 
سینمایی؛  مطالعات  زمینۀ  در  مدرک هایی  حتی  و  درس ها  ارائۀ  به  کردند  شروع 
کامنت، فیلم  مجالت و فصلنامه های سینمایِی هرچه بیشتری انتشار یافتند )فیلم 
کوچک و متوسط، منتقداِن فیلم را به عنوان  هریتیج، و مانند آن(؛ حتی در شهرهای 
مطمئِن  زمینۀ  به  سینمایی  مدارس  و  گرفتند؛  خدمت  به  روزنامه ها  در  ثابت  کادر 
تازه ای برای فیلمسازان آتی تبدیل شدند. این شور و اشتیاق نسبت به فیلم آرام آرام 
که حتی در نزد سینماروهای »متوسط« هم  به فرهنگ عمومی نیز راه یافت، تا آنجا 
شمار  و  گرفت،  شکل  هنر  بمثابه  سینما  به  نسبت  احترام  و  تحسین  موقت  به طور 
بلندپرواز،  فیلم های  که  شدند  چالش هایی  پذیرای  خاطر  رضایت  با  مردم  از  کثیری 

شخصی و غیرمتعارف ایجاد می کردند.
ـ  از جمله دیوید ِدنبی و استنلی  گ شماری از منتقدان سینمایی دیگر  ـــ مقالۀ سانتا
کنند.۲ لحن و محتوای نوشته های آنان  ـ  را برانگیخت تا به این موضوع ورود  کافمن  ـــ
به سینما،  افول عالقه  به  بود: اظهار تأسف عمیق نسبت  به نحو چشمگیری مشابه 
کردن روال جاری فیلمسازی، و ابراز نگرانی نسبت به ناتوانی منتقد سینمایِی  محکوم 
انجام  باره  این  در  اقدامی  هیچ گونه  می تواند  اصاًل  او  آیا  اینکه  از  نگرانی  ـ   سینه فیل  ـــ
کلی در بین آنها وجود داشت مبنی  دهد. به رغم برخی اختالف نظرهای جزئی، توافقی 
و  و مجالت  گفتمان فصلنامه ها  در  انتقادی، هم  گفتمان  اعظم  در بخش  اینکه،  بر 
ازمدافتاده  عجیب وغریب،  چیزی  به عنوان  »سینه فیلیا  کادمی،  آ گفتمان  در  هم 
که  است  این  سینه فیلیا  حرف  چون  است«؛  گرفته  قرار  حمله  مورد  ازخودراضی،  و 

فیلم ها می توانند »تجاربی منحصربه فرد، تکرارناشدنی و جادویی باشند.«۳
که این بحث در محافل مطبوعاتی بسیار زنده بوده است، پژوهشگران  اما در حالی 
کرده اند. این سکوت مرموزتر هم  فیلم و سینما عمدتًا از ورود به این موضوع امتناع 
گرفتِن  که دقیقًا در همین دورۀ پرشوروحرارِت باال  می شود وقتی به یاد داشته باشیم 
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که مطالعات سینمایی به عنوان رشته ای دانشگاهی تولد  بحث دربارۀ سینه فیلیا بود 
گ به ستایش آن برخاست در حکم  که سانتا یافت. البته سینه فیلیای امریکایی ای 
به  پا  اروپا،  در  آب،  آن سوی  در  نخستین بار  که  بود  سینه فیلیایی  کردن  بین المللی 
که در نظر بسیاری دیگر، لحظۀ  گ، همان گونه  عرصۀ وجود نهاده بود. در نظر سانتا
بزرگ سینه فیلیا در فرانسه روی داد و حدودًا از پایان جنگ جهانی دوم تا اواخر دهۀ 
۱۹۶0 به طول انجامید. در آن برهه، سینمای هالیوود اصلی ترین )هرچند نه یگانه( 
کایه  از همه در البه الی صفحات  موضوع شیفتگی بود، و این عشق و عالقه عیان تر 
دوسینما انعکاس یافت. در اروپا، چنان که انتظارش نیز می رود، بحث های محققانه 
و  ک  دوبا آنتوان   ،۱۹۹۵ مارس  در  است.  بوده  پرشور  و  زنده  بسیار  سینه فیلیا  دربارۀ 
کنفرانسی ترتیب دادند با عنوان »ابداع یک  تی یری فِرمو در انستیتو لومیر واقع در لیون 
که در آن جمع خیره کننده ای از منتقدان  کنفرانسی  فرهنگ: تاریخچۀ سینه فیلیا«، 
فِرمو  و  ک  دوبا کنفرانس،  این  با  همزمان  داشتند.  حضور  بین المللی  پژوهشگران  و 
نشان دهندۀ  نمونه وار  به نحوی  نیز  آن  که  کردند  منتشر  خود  پروژۀ  دربارۀ  بیانیه ای 
تفاوت های موجود بین دو طرز تلقی امریکایی و اروپایی در خصوص سینه فیلیاست.۴ 
از  صرفًا  و  کنند  تکرار  را  امریکایی  منتقدان  حرف های  آنکه  جای  به  فِرمو  و  ک  دوبا
که با سینه فیلیا همچون  کردند  گله مند باشند، پیشنهاد  زوال سینه فیلیا متأسف و 
حساب شده  و  سنجیده  به نحوی  یعنی  ـ   شود  ـــ برخورد  تاریخی  مطالعه ای  موضوع 
کدام نیروها  کدام اند،  که اعمال و شرایط تعریف کنندۀ سینه فیلیا دقیقًا  پرسیده شود 
آن را پدید آورده اند، و سینه فیلیا چه تأثیری بر روی فرهنگ فیلم و بر روی فرهنگ 
تاریخ های  نخستین  سینه فیلیا  دل  از  گر  ا آنها،  گفتۀ  به  است؟  داشته  عام  به طور 
که در دورۀ پساسینه فیلی به پشت سر خود نگاه  کنون وظیفۀ ماست  سینما درآمد، ا
که، به تعبیر آنها،  کنون وظیفۀ ماست  کنیم، ا کنیم و تاریخ خوِد سینه فیلیا را ترسیم 
»تاریخی از تاریخ سینما« بسازیم.۵ موضوعات احتمالی برای تحقیق در چنین پروژۀ 
گیر است، و، در بین خیلی چیزهای دیگر، از جمله شامل این  تاریخی ای متنوع و فرا
متشکل  شبکه های  سینه فیلی؛  فیلم بینِی  و  سینماَروی  »آئین های  می شود:  موارد 
آنها،  تأثیر  و  ۱۹۶0؛ مجالت سینمایی  از سینه کلوب ها در سال های بین دهۀ ۱۹۲0 و 
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فکری  جریان های  و  انتشارشان؛  و  پخش  نحوۀ  و  آنها  سردبیرانۀ  خط مشی های 
که نسبت به استفاده از سینما برای انتشار افکار و عقایْد بسیار پذیرا بودند.«۶  خاصی 
کارهای مهم زیادی  تاریخ قباًل نوشته شده است، هرچند  از این  صدالبته، مقداری 

برای انجام دادن باقی مانده است.
مطالعه  برای  تاریخی  موضوعی  به عنوان  سینه فیلیا  روی  بر  کار  به  پروژه  این  اما 
حسی  احیای  هست،  نیز  دیگری  چیز  پروژه  این  هدف  نمی شود.  خالصه  تحقیق  و 
این، روحیۀ  از  بهتر  یا حتی  ـ   و پرشور سینه فیلی  ـــ احیای روحیۀ سرزنده  از هیجان، 
لت بر نوعی آشوب و  که شکل وصفی آن به طور ضمنی دال سینه فیلیایی، اصطالحی 
که نشان آن در بخش اعظم  ـ  برای زمان حال، همان روحیه ای  »بی نظمی« می کند  ـــ
گفتۀ  به  می شود.  دیده  است  شده  نوشته  سینما  دربارۀ  سال ها  آن  طول  در  آنچه 
تاریخی  رشته ای  به عنوان  سینما  برگرداندن  یا  بازیابی  ما  امروز  »نیاز  فِرمو،  و  ک  دوبا
گفتۀ  است، نیاز ما احیای مادیِت منبع و مأخذ است، و حتی لذت نگاه خیره.«7 به 
کایه  مانند  نشریاتی  از  که  نوشتاری  سینه فیلیا،  عالی  دورۀ  طول  در  فِرمو،  و  ک  دوبا
از  که هیچ  بلکه نوعی »جایگزین سازی خالق بود  نبود،  یا نقد  تاریخ  برآورد صرفًا  سر 
کم اهمیت تر نبود.«8 با نهادینه شدن رشتۀ مطالعات سینمایی، روحیۀ  خود فیلم ها 
گم شد. آیا می توان این روحیه را از  گذاشته و در نهایت  کنار  سینه فیلی هم عامدانه 
کتاب  کاری است. در  ک و فِرمو خواهان انجام چنین  کرد؟ پروژۀ تاریخی دوبا کشف  نو 
حاضر، من به فراخوان آن دو پاسخ می گویم. آنچه من در اینجا ارائه می کنم یک بخش 
کوششی است برای صورت بندی  که  یا یک قطعه در تاریخ سینه فیلیاست، همان گونه 
تاریخ سینه فیلیایی نوشت،  برخی راهبردها برای اینکه احتمااًل چگونه می توان یک 
مطالعات سینمایی  آنکه رشتۀ  برای  راهی است  یافتن  آن  نهایی  که هدف  کوششی 
بتواند دربارۀ سینه فیلیا بلند سخن بگوید، و با صدای یک سینه فیل هم سخن بگوید.




