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Abstract 

The book Understand Film Studies aims to equip its reader with necessary concepts for 

film critique; in this regard, the author describes the definitions of aesthetic and film 

structure, film genres and documentary, and by giving examples and expressing the basic 

concepts of each one, it aims to clarify the topics. The author presents 10 different 

approaches for cinematic studies, and then pays attention to different techniques to create 

the images. The author also indicates the distinction between realist and formalist 

theoreticians and argues that both approaches are useful.  However, the 10 approaches 

mentioned in the book do not have enough precision and comprehensiveness for film 

analysis. The emphasis on Hollywood films and special privileges for the director as 

auteur, despite the subsequent text-based analysis, reduces the updated content of the book.  

Keywords: Movie Crisis Approaches, Film Structure, Auteur Policy, Documentary. 

 

                                                                                              

* Associate Professor, Department of Cinema, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (Corresponding 

Author), ali.sheikhmehdi@modares.ac.ir 

** Graduated Master of Cinema, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, arsalan.moghadas@modares.ac.ir 

Date received: 2020-03-05, Date of acceptance: 2020-07-21 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of 

this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 

1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

mailto:ali.sheikhmehdi@modares.ac.ir
mailto:arsalan.moghadas@modares.ac.ir




،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
989-9911،915شهریور،ششمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلمبررسی و نقد کتاب 

*مهدیعلیشيخ

**ارسالنمقدس

 چكیده
را بی  مایامی     خواننید   اسی  کی    درصیدد آشنایی با مبانی سینما و نقد فییم   کتاب مؤلف 

مربیو  بی     میای  ابتیدا عررییف    نویسیند  با این مید،   .نقد فیم  مجهز کندضروری برای 
و بیا ککیر    اس   را آورد و سینمای مستند   شناسی و ساختار فیم   ژانرمای سینمایی زیبایی
  دَ مؤلیف کنید.   شیدن مبثیک کمیی میی     ای مرکدام ب  روشین  ما و بیان ماامی  پای  نمون 

 ۀآن عناصیر عکنیکیی سیازند    از پی  دمد و  یی ارائ  میب  مطالرات سینمارا رویکرد متااوت 
. او بیا بییان عقابیی مییان     کنید  را بررسیی میی  عصویر سیینمایی و وواعید عیدوین عیداومی     

و میر دو رویکیرد را در    کند میپردازان رئالیس  و فرمالیس  وجو  عمایز آنان را بیان  نظری 
 شد  در کتیاب دوی  و جامریی   زم    گات  ۀگان داند. اما رویکردمای د  عثمیی فیم  ماید می

شیدن   چنین امتیاز ویژ  وائی برای عثمیی فیم  ندارند. عأکید بسیار بر سینمای مالیوود و م  را
آن عکیوین   از مثیوری کی  پی     میای میتن   مؤلف  باوجود عثمیی درجایگا   برای کارگردان

 کامد. یافتند  از روزآمدبودن مطالب کتاب می

 .مؤلف  سینمای مستند ۀیکردمای نقد فیم   ساختار فیم   نگررو :ها هواژکلید
 

 مقدمه. 1

بیردن و   پیی  منظیور   موضوع موردنقد بی  دربارۀکاربردن دانش و آگامی  نقد و انتقاد حاصیِ ب 
روابط عمّی و سپ   داشتنِ بدیمی برای جبران نقایص در متن موردنقد اسی . بی      یابی ریش 
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  کی   زنید  میی  کارگیری دانش و آگامی دس  بی  عییییر وضیمِ موجیود     این مرنا ک  نقد با ب 
این کار کسب دانیش اسی     اولین  زمۀعواند اثری منری یا مر موضوع موردنقدی باشد.  می

کنند. آشنایی بیا   ک  در مطالرات سینمایی این مه  را رویکردمای نقد و عثمیی فیم  فرام  می
کی  براسیاس     شید  از حید عوصییف و عبییین      شود ک  میتن نوشیت   این رویکردما باعک می

یابی روابیط   ک  ریش   عثمیی ۀبگذرد و ب  مرحم  بندی و بیان روابط عم  و مرمول اس  دست 
برسد. میزان آشنایی با عمیوم    عمّی یا نقد ک  درصدد عیییر وضم موجود برمبنای عثمیی اس 

برای عثمییی فییم  ییا     را  زمای و شناخ  دویق رویکردمای عثمیمی شر   رشت  مرعبط میان
کند. بر این مبنا  شناخ  و کاربرد درس  رویکردمای عثمیمی اسیاس   مر اثر منری فرام  می

 نقد اس . ۀدربار ای آموزشی ۀمر نوشت
کیارگیری ابیزاری دوییق و     بی  » آشنایی بیا مبیانی سیینما و نقید فییم      کتاب مؤلفِ مد، 

نشیینی عماشیاگر    میمی ک  مستمزم یی گام عقیب موشکافان  اس  برای عثمیی مرنای فیم   عث
آمید   این کتاب  53 ۀک  در صاث گون  (. ممان51 :5939)باکمند « عماشای فیم  ۀاس  از عجرب

ک  یکی مربو  ب  روابط درونیی سیینما و   دارد اس   نویسند  دو نگرش کمی درمورد سینما 
 15و  14 یامی   ای اس . در صیاث  رشت  مای دیگر و میان ب  رشت  مامی  آن و دیگری وابست 

ای( را در کتیاب   رشیت   ای و میان رشت  این رویکردما )درون ینیز نویسند  ادعا دارد ک  مردو
 کند. بررسی می
میا و نیوع    شد  در کتاب و بررسی و نقد آن کوشد رویکردمای گات  این مقال  مینگارندۀ 

و عأکید زیاد بر سیینمای میالیوود و    مؤلف ۀویژ  عثمیی نظری بازنمایی رویکردمای یادشد  ب 
را ابتدا اثر و نویسیند     مای سینمایی را واکاوی کند. در این راستا ر جریانگیدانگاشتن  نادید 

آخیر نقید مثتیوایی و     و دس   ت و ضرف( اثرو سپ  نقد شکمی )نقا  ووّ کنی  مررفی می
 گیری خوامد آمد. نتیج 
 

 نامه کتاب. 2

پژمیان ههرانییان در شیش فصیی بیا       ۀو عرجم (Warren Backland)ند وارن باکم ۀکتاب نوشت
صاث  اسی  کی  پی  از     914نوشت  شد  اس . اثر  آشنایی با مبانی سینما و نقد فیم عنوان 
لیزوم آشینایی بیا مبیانی سیینما و مقدمی          ۀوم  نویسیند  دربیار   گزاری  متنی کوعا  ب  سپاس

فرمالیس  و رئالیس (  فصیی دوم )سیاختار فییم :     عرعیب شامی فصی اول )زیباشناسی فیم : ب 
مؤلف: کیارگردان درجایگیا  مؤلیف فییم (  فصیی       ۀگری(  فصی سوم )نگر روای  و روای 
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گونی    ما(  فصی پنج  )سینمای غیرداستانی: پین   چهارم )ژانرمای سینمایی  مررفی انواع فیم 
نقید و بررسیی فییم ( اسی . در      ۀما: منر و حرف و فصی شش  )برخورد با فیم   فیم  مستند(

کی  بی     را میایی  کتیاب  فقیط عر آمد  کی  متیرج     بیش ۀپایان مر فصی نیز منابری برای مطالر
 دیید خیود بی  آن افیزود      صالح  را نیز ب  یاس  و منابم مرعبط آورد اند  فارسی عرجم  شد 

م روریی  نسیه  انتشیارات مریین در وطی     5544با شیمارگان   5939در سال را . این اثر اس 
 ( را نقد کند.5939این مقال  درصدد اس  چاپ نهس  )نگارند  در . کردشر تمن

 

 نویسنده ۀدربار . مختصری3

 Derby College of)دارای مدرک کارشناسی عکاسی از کیال  دربیی    5311وارن باکمند متولد 

Higher Education)   و  5311در سیالPhD       مطالریات سیینمایی از دانشیگا  آنگمییای شیروی
(University of East Anglia U.K)  میای آنگمییای شیروی      اس . او در دانشگا  5331در سال
  (Chapman)  چیاپمن  (Liverpool John Moores University)دربیی  جیان میورسِ لیورپیول     

الرات سینمایی  عاریخ سیینما   مط (Oxford Brookes University)و آکساورد بروک    کالیارنیا
پسند  سینمای کالسیی  سینمای بریتانیا  سیینمای میالیوود  فییم  و     فیم   سینمای عام  ۀنظری
میای   . از کتیاب را عدری  کرد  اس  و ژانر در مالیوود  مؤلف ۀو بررسی نگر  روای  ۀنظری

 شناسیی شیناختی فییم     نشیان    (Film Studies 1998)مطالریات سیینمایی   عوان  سینمایی او می

(The Cognitive Semiotics of Film 2000)  نمیایی بیرای    سیینمای مراصیر آمریکیاا را     ۀمطالر
 (Studying Contemporary American film, A Guide to Movie Analysis 2002) عثمییی فییم   

 اسیپیمبر  شد  عوسط استیون  کارگردانی  (Thomas Elsaesser)را  عوماس اِلسِسِر  م  ب 
(Directed by Steven Spielberg 2006)   فییم ا بازسیازی منطقیی    ۀنظریو (Film Theory, 

Rational Reconstruction 2012) را نام برد (http://warrenbuckland.com/cv.htm). 
 

 مترجم ۀمختصری دربار. 4

در عهیران و عویو انجمین     5911نیوی  متولید    و مقالی    پژمان ههرانیان متیرج   ویراسیتار  
اس . او پی    (ATIA) و انجمن مترجمان ایال  آلبرعا در کانادا (LTAC) مترجمان ادبی کانادا

و 5913از دریاف  لیسان  عموم عیذی  از دانشیگا  آزاد  واحید عمیوم و عثقیقیات در سیال      
میا   ر مرکیز مطالریات و عثقیقیات رسیان     نگاری د روزنام   ۀسال یی ۀزمان با گذراندن دور م 
(  5919 -5915نشر و ویرایش و عرجم  در مرکز نشیر دانشیگامی )    ۀدوسال  ۀ( و دور5914)
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پیردازی در انتشیارات کتیابِ خورشیید کیارِ       خیوانی و نسیه    بیا نمونی    5914  ۀاز اوایی دم
راسیتار بیا   در سِیم ِ وی  5911سازی و عولیید کتیاب را شیروع کیرد و سیپ  از سیال        آماد 

 او درجایگیا    چنیین  و نشر مشکی ممکاری کرد. می    ریز انتشارات مرم   نشر نو  نشر ما 
نییز متیرج  دفتیر     5931نوی  و مترج  با نشریات مهتمای ممکاری داش  و از سیال   مقال 

 .)ههرانیانی  پژمان  (/http://nashreney.com/content سازمان یونیسف در عهران اس 

 

 ت اثرنقاط قوّ. 5

در عالش اس  مسیری بیرای رسییدن    آشنایی با مبانی سینما و نقد فیم وارن باکمند در کتاب 
ا و می  کی  اسیتادِ سینماسی  و عیألیف      کتیابی از او  ۀب  نقدی سیینمایی فیرام  کنید. عرجمی    

  کاری باارزش در عروی  مطالریات سیینمایی و   ردزیادی در مطالرات سینمایی دا یام  عجرب
 شود. نظری مباحک سینمایی مثسوب می ارعقای سطح

میا و   داشیتن  میا( فیرارفتن از مبثیک دوسی      عماشیای آن  فقیط  میا )و نی    بررسی فییم  »
ما یرنی نگیامی   بررسی فیم »کند ک   او درادام  این نکت  را نیز بیان می«. ماس  نداشتن دوس 

نوییدی اسی  بیرای     ایین «. ما عثقیق و مطالری  اسی    ما  ک  این نیازمند ساع  دویق ب  فیم 
فراگرفتن و آشنایی با ماامی  و ابزاری ک  برای نقد باید در اختیار داش  کی  ممانیا شیناخ     
اصطالحات و ماامی  عکنیکی سینما و رویکردمای نظری در مطالریات سیینمایی اسی . در    

آید اختصاص دارد و در پایان فصیی   ای ب  مطالبی ک  در آن فصی می ابتدای مر فصی صاث 
ای نییز بی     شیود. صیاث    شد  در آن فصی مرور میی  مطالب و نکات کمیدی گات  ۀز خالصنی

آثیار   فقیط شد  در آن فصی اختصاص دارد ک  البت  مترج   مررفی منابم مرعبط با مطالب گات 
 .ککر کرد  اس  اس  بار  نظرش در ممین ک  ب را شد  ب  فارسی و برخی منابری  عرجم 
هراحیی  »یرنیی    عکنیکیی  ۀس  مقول« مای سینمایی عکنیی ۀزمین مطالرات در»رویکرد در 

و عیدوین و    عصویرکشییدن میزانسین ...   شیات یرنیی روش بی     صثن  یا میزانسن ...  مییزان 
 میزانسین  ۀمقولی  95عیا   11 ۀصیاث در . (11: 5931باکمنید  شد  اسی  ) عوضیح داد  « مونتاژ

پیردازی و   سبی صیثن   ۀمقایس بارۀدرو با ککر د یی عاریهی و اوتصادی بررسی شد  اس  
 ۀپیردازی اعهاکشید   سازی و نوع صیثن   مای فیم  چرایی گزینش سبی بصری عوسط شرک 

میای   شات و شاخصی   با عرریف میزان  . درادام آمد  اس ماید و مهتصری  یام آنان عوضیح
عثمیمیی    بیار   . دراینعشریح شد  اس برداری با وضوح عمیق  اصمی آن برداش  بمند و فیم 

بییان   (Orson Welles) میای اورسین ولیز    برداری وضوح عمیق در فیم  از چرایی کاربرد فیم 
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شیوند بیا عثمیمیی     میایی کی  باعیک انسیجام بصیری میی       شود. عدوین عداومی و عکنیی می
و  (Alfred Hitchcock)میچکیاک   ۀسیاخت  (Notorious 1946) بیدنام موشکافان  از عدوین فیم  

 اسییپیمبر  ۀسییاخت (Jurassic Park 1993) پییارک ژوراسیییی م  آن بییا فییی  ۀمقایسیی
(Steven Spielberg) مهتصیر مییان    ۀو مقایسی   شود. کاربرد صدا در فییم   مونتیاژ   عکمیی می

 .اس بهش این فصی  در سینما پایان (realism)و رئالیس   (formalism) فرمالیس 
گیری   فیم  را با روایی  و روایی   فصی دوم درمورد ساختار فیم  اس . نویسند  ساختار 

. عرریای دویق از روای  و بررسی منطیق  کردخوامی  نقد  را برابر دانست  اس  ک  درادام  آن
میچکاک آغیازگر   (Psycho 1960) روانیروایتی براساس روابط عم  و مرمولی در فیم  

از  (Tzvetan Todorov)عررییف عزوعیان عیودورو،     ۀبیا ارائی    این فصی اسی . درادامی   
شیود.   گرفتی  میی   ادبیی پیی   ۀشد  برمبنای نظرات این متاکر نظریی  مطالب گات  روای  

گری مثدود  گری دانای کی و روای  ک  بر دو نوع روای   گری عناصر روای  و روای 
میای   آغاز فصی در دو عثمیی مبسیو  در فییم    ۀشد را  مطالب گات  م  ب   ب  کمن اس 
 ۀجیاد و  (Quentin Tarantino)عیارانتینو   ۀسیاخت  (Pulp Fiction 1994) پسیند  داستان عام 

 شوند. بررسی می (David Lynch)لینچ  ۀساخت (Mulholland Drive 2001) مالهالند
منتقیدان پییرو   »مؤلف و جایگا  کارگردان درمقیام مؤلیف اسی .     ۀنگر ۀفصی سوم دربار

کیارگردان خیاص را مطالری  و    میای ییی    مویامین فییم    ما/ مای  سبی و درون  مؤلف ۀنگر
مای وحدت سبی و مومونی را بیابند  عنیوان منرمنید    ما نشان  کنند و اگر در آن بررسی می

میای   نویسیند  ابتیدا سرچشیم      بار  (. دراین594)ممان: « دمند را ب  کارگردانشان نسب  می
حیاک  بیر آن    اجتماعی و اوتصیادی  اوضاع و احوال  مؤلف  د یی ایجاد آن در فرانس  ۀنگر
میای بصیری    بر جمیو   را و عأکید آنان  گامان این نظری  عمی  هبقات حاک  عصیان پیش  دور 
بررسیی   شیات اسی    برداری از میزانسن کی  ممیان ماهیوم مییزان     فیم  ۀوول باکمند نثو و ب 
کی  چگونی  ایین     مؤلف ب  بریتانییا و آمریکیا و ایین    ۀیافتن نگر چگونگی را   . درادام کند می

شناسیی   زیبیایی  سیپ    شیود.  مای آن مطرح میی  نظری  در این کشورما مطرح شد و ویژگی
 (Breathless 1960) افتیاد   ازنای  با عثمیی چند نمای ابتدایی فییم    را موج نو سینمای فرانس 

میای اوتصیادی و    ک  چگون  مثیدودی   . اینکند بررسی می (Jean-Luc Godard)گدار  ۀساخت
شناسی سبکی در موج نو سینمای فرانس  عأثیر داش . درادامی  نییز    باییگیری زی فنی در شکی
و کیاعرین بیگمیو     (Wim Wenders)میای میچکیاک  ویی  ونیدرس      فییم   ۀمای سبی و درون

(Kathryn Bigelow)  میایی   ما با ککر نمونی   مای سبکی و مومونی آن بیان مؤلا  و باصیی اع ب
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مؤلیف   یامی  کیارگردان  منزلیۀ  شد  در این فصی  ب  گات مای مریی درراستای مطالب  از فیم 
 گیرد. موردبررسی و عثمیی ورار می

میای ژانیر مثصیو ت عولیید انبیو        فییم  »ژانرمای سینمایی اسی .   ۀفصی چهارم دربار
ژانیر و عمیایزش    ۀ(. ابتدای این فصی مررفی مطالر511)ممان: « سازی مالیوودند صنر  فیم 
مطالریات برمبنیای ژانیر     ۀزمینی  دررا لیف اسی . باکمنید دو گیرایش     مؤ ۀبر نگیر  با نقد مبنی

میای مطالریات ژانیر     دشیواری   گیرا. درادامی    شمرد: رویکرد عوصیای و رویکرد نقیش  برمی
مرزمییای میییان ژانرمییای سییینمایی مرزمییای دویقییا    »چراکیی   کنیید  را بیییان میییسییینمایی 
ژانرمیا  »( و ایین نکتی  کی     511)ممیان:  « ای نیس   بمکی  کیامال  میبه  اسی      شد  مشهص
ما می  هیی زمیان     مای آن یابندا پ  ویژگی مایی ایستا نیستند  بمک  عکامی و عثول می مقول 

کننید در   میای ژانیر در مهاهیب ایجیاد میی      )ممان(. درمورد انتظاراعی ک  فیم « کند عیییر می
را  میای آن  ویژگیی ژانر ممودرام و نویسند    بثک نقد مثتوایی صثب  خوامی  کرد. درادام 

میای   میا و فییم    بررسی عیزبینان  و ماصمی از س  نوع ممودرام با ککر نمونی   و کند بررسی می
میای آنیان اختصیاص     کرد  با ویژگی ب  عشریح ممودرام زن سقو  535 ۀ. صاثدارداین ژانر 
س ونیو میا عیأثیر گذاشیت  اسی . عثمییی فییم         ر فرم این فیم دک  سانسور چگون   داردا این
برمبنیای ژانیر     (Josef von Sternberg) فون اشترنبر  ۀساخت (Blonde Venus 1932) موهالیی
 عنهیا دییروز  عثمییی فییم     وبا ممودرام زن ناشناس  531 ۀصاثدر بثک اس .  ۀکنند عکمیی

(Only Yesterday 1933) جان استال ۀساخت (John M. Stahl)  ونیوس  ای ک  بیا فییم     و مقایس
نییز ممیودرام زن    140 ۀ. در صیاث کنید  را عشریح میی  مای آن دمد ویژگی انجام می موهالیی

مای فرمیی و   فیم  نوآر و ویژگی  شود. درادام  فیممی بیان می ۀما و ککر نمون بدبین با ویژگی
گیرنید.   موردبررسیی ویرار میی    (John Dahl)مای نئونیوآر جیان دال    روایی آن با عکی  بر فیم 

 شوند. بررسی می 5314 ۀعهیمی دمیی  مای عممی درپایان نیز فیم 
 مسیتند بیا عکیی  بیر نظرییات بییی نیکیولز        ۀفصی پنج  ب  شرح و عوضیح پن  گون

(Bill Nichols)  ی ک  در مریی از ایین  یام ما و کارگردان اختصاص دارد. این فصی با ککر فیم
ر مهاهیب  دعأثیرگیذاری آنیان    ۀو نثو  مای فرمی  مثتوایی اند و ویژگی ما فیم  ساخت  گون 

میای جنیبش سیینمای     مستند عوضیثی بیا ککیر فییم      کند. ابتدا عوج  را بیان می مطالبی وابی
 (John Grierson)فیممی از جیان گریرسیون    مای آن در نمون  ( و ویژگی5393-5311بریتانیا )

در و مالحظیات عکنیکیی     میای اصیمی آن   ای  مشهصی   شیود. مسیتند مشیامد     بررسی می
شود. مسیتند عریاممی بیا بررسیی      عشریح می (Frederick Wiseman)مای فردریی وایزمن  فیم 
میای اصیمی    گییرد و ویژگیی   موردبررسیی ویرار میی    (Michael Moore)مای مایکی مور  فیم 
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شیود. مسیتند انرکاسیی بیا      اش بررسیی میی   میای عکنیکیی   گون  مسیتند بیا ویژگیی    این
میای   شیود. مشهصی    بررسی می (Dziga Vertov)مایش در سینمای ژیگا ورعو،  ویژگی

 ۀسیاخت  (The Thin Blue Line 1988) خط باریی آبیی مستند اجرایی نیز با عأکید بر فیم  
 شود. بررسی می (Errol Morris) ارول موری 

چهیار    چنیین  نقد و عثمیی فیم  اس . چهار کارکرد اصمی نقد و می   ۀفصی شش  دربار
آن( براسیاس   ۀما )انواع نقدمای سینمایی و عناصر سیازند  رکن اساسی در نقد و بررسی فیم 

نقید فییم      در ابتدای فصی آمد  اس . سیپ   (David Bordwell)نظرات دیوید بوردول 
 (Anthony Minghella)آنتونی میینگال   ۀساخت (The English Patient 1996) بیمار انگمیسی
میا بیرای منتقیدان و شیرح و      گذاری فییم   مریارمای ارزش  قد و درادام با بررسی این ن

 9 مرد عنکبیوعی شود. در آخر نیز چهار نقد بر فیم   گرفت  می بسط مریی از مریارما پی
(Spider-Man 3, 2007) سام ریمی  ۀساخت(Sam Raimi) اس  بهش این فصی پایان. 

 

 نقاط ضعف شكلی اثر. 6

امیا ابتیدا بایید ایین نکتی  را       کنی   را مطرح می ای کتاب نگارشی و عرجم مای  غمط  درادام 
کی  بی  فهی       رانهادی  مای پیش در پایان مر فصی فهرستی از کتابنویسند  متذکر شوی  ک  
ک  مترج  از آوردن منابم بی  زبیان    اس  نوشت   انجامد شد  در مر فصی می بهتر مطالب گات 

متیذکر شید  اسی . متیرج       11 ۀو این مطمب را در پانوی  صاث کرد انگمیسی خودداری 
و  انید  ک  عرجم  شد  را مایی کتاب  نوش  و درادام  نویسند  را می ۀشد مای نوشت  باید کتاب

 افزود. یا موردنظر خودش بود در بهشی جداگان  ب  این فهرس  می
فهیی ِ مطالرییات »دویییق آن  ۀاسیی  کیی  عرجمیی Understand Film Studiesعنییوان کتییاب 

عرجمی  کیرد  اسی . در    « آشنایی با مبانی سینما و نقد فیم »اما مترج  آن را   اس  «سینمایی
 XIII ۀ. در صیاث نوشیت  شیود   «Buckland» نوشت  شد  کی  بایید   «Bucklan» کتاب 1 ۀصاث

« Or we can describe film’s form (how the film constructed)» کتاب زبان اصمی آمید  اسی   
عوانی  فرمِ فیم  را عوصیف کنی  )چگونگیِ سیاخ ِ   یا می» صورت اس : بدیناش  ک  عرجم 

عیوانی  فیرم فییم  را عوصییف کنیی        ییا میی  »کتاب این عبیارت بی     50 ۀاما در صاث  «فیم (
مرنیای   بی   «construct» عرجمی  شید  اسی . برابردانسیتن    « چگیونگی سیاختار آن را(   )یرنی

شیود و   نوشیت  میی   «structure» کی  در زبیان انگمیسیی   « سیاختار »بیا   «ساختن و ایجادکردن»
 .صثیح نیس  اس  «روابط میان اجزای یی مجموع »مرنای  ب 
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 The Magnificent Ambersons نام فییم   91و  94 ۀچنین صاث و م  14 ۀدر صاثمترج  
  نیام رایی    کی  عرجم  کرد  اس   درصورعی« ماهّ  امبرسون ۀخانواد»اورسون ولز را  ۀساخت

 531 ۀبیوردول در صیاث   ۀنوشیت  سیینما  منرگون  ک  فتاح مثمدی در کتاب  ممان  این فیم 
 اس . باشکو  مای امبرسون  نوشت 

 عرجمی   «یسی  و رئال یس : فرمالیم ف یباشناسیز»عنوان فصی اول را  19 ۀصاث در مترج 
 «film aesthetic: formalism and realism» فصیی  ایین  اصیمی  عنیوان  ک  درصورعی ااس  کرد 
. بابیی  ییرنی شناخ ِ امرِ زیبا و مربو  بی  زیبیای  « شناسی زیبایی»مرنای  ب  «aesthetic» اس .

را  «aesthetic» نییز  190 ۀدر صاث متن عأویی و ساختارواژگان در کتاب  ۀاحمدی در برابرنام
زیبا صیاتی اسی  کی     یرنی شناخ  زیبا و « زیباشناسی»عرجم  کرد  اس . « شناسی زیبایی»

ک  ییی   ای اس  ویژگیولی زیبایی اس ِ مرنی و   موصوفش دارای نیکویی و زیبندگی اس 
را بایید   «aesthetic»  . پی  نید ک ایجیاد میی   فیرد ییا رضیای  را در   لیذت    از ادراکیی   عجرب 

 شود. عرجم  کرد. این مورد در فهرس  مطالب م  دید  می« شناسی زیبایی»
عرجم  شد  ک  بایید  « یر متروگمدن م »ب   «Metro-Goldwyn-Mayer» کتاب 91 ۀدر صاث

 «.گمدن»شد و ن   نوشت  می« گمدون»
صیورت   میای بسییاری کی  مسی   اکنرشیان بی        کتاب ب  برد باوجود اس  04 ۀاز صاث

میا در     نام فییم  05و  04 ۀما در صاث نام فیم   اندا منال  پانوی  ب  زبان انگمیسی نوشت  نشد 
میا و     نیام فییم   34 ۀسیاز در صیاث     نیام فییم  و فییم    11 ۀما در صیاث    نام فیم 01 ۀصاث
  نیام  534 ۀمیا در صیاث     نام فییم  «گمزنکیرشن»شهرِ  511 ۀ  صاث31 ۀسازما در صاث فیم 
 ۀ  نام فییم  در صیاث  151و  151 ۀما در صاث   نام فیم 140 ۀا در صاثم و کارگردانما  فیم 
 ۀمیا در صیاث   و شهصیی    سیازان  ما  فیم    نام فیم 111 ۀساز در صاث   نام فیم  و فیم 114
 شد. میدرج پانوی   صورت و ب  ما ب  زبان انگمیسی ک  باید ناماس  مایی  نمون  113

عرجم  کرد  ک  اصطالحی گنی   « خواب مأمور واگن»را  «porter»  14 ۀدر صاثمترج  
 نییز  11 ۀعرجمی  کیرد. در پیانوی  صیاث    « میأمور وطیار  »شد آن را بی    و ناماهوم اس . می

«closure »«بیودن  منیو  »و   «پیونید »  «داشیتن  ارعبیا  »د  اس  ک  مرنای شعرجم  « بستگی »
نویسیند    کرد کی  بی  عوضییحِ    عرجم  می« خاعم »یا   «بَستار»  «بودن بست »دمد. باید آن را  می

بیین  « گری دانای مثدود در خواب ابدی روای »عر بود. در سطر سوم کیی عنوان  م  نزدیی
صیورت   بایید بی   ...« مارلو گایگر را عیا  »آمدا یرنی  می ویرگولباید « گایگر»و « مارلو»دو نام 

  541 ۀمیا پییش نیایید. در صیاث     واندن نیام نوشت  شود ک  ابهام در خ...« مارلو  گایگر را عا »

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
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ویول بییی نیکیولز      پیایین نقیی   3سیطر   111 ۀولیی در صیاث   اس   عرجم  نشد « استیمیز »
نوشیت  شید    « مثیور  سیبی  اسیتیمیز / »  19سیطر   111 ۀو در صاث« مداران  سبی استیمیز /»

و « رَن» 51سیطر   543 ۀشدند. در صیاث  اس . بهتر بود ک  مر س  ب  یی صورت نوشت  می
بایید  « عصیویر گیر  » 551 ۀنوشیت  شیود. سیطر نهسی  صیاث     « دَن»بایید  « وَن» 11در سطر 

گذاشیت    ویرگیول بایید  « دیزالیو »و « روث»میان  3سطر  553 ۀنوشت  شود. صاث« عصویرگر»
از »بی   « شیود  روی آپارعمیان روث دیزالیو میی      از را»شود ک  از ابهام جموگیری کنید  یرنیی   

 اصییطالح 594 ۀدر صییاثمتییرج  عیییییر یابیید. « شییود وی آپارعمییان روث  دیزالییو میییر را 
«metteur-en-scene»  مرنیا  و ما نشان ک  در کتاب  عرجم  کرد  اس ا درصورعی« کارگردان»را 
« پیرداز  صیثن  »آن را  15 ۀبهمن هامری در صاث (Peter Wollen)پیتر وولن  ۀنوشت سینما در

  11سیطر   591 ۀعیری اسی . صیاث    دوییق  ۀعرجمی  بودنْ   غیرمؤلفب عرجم  کرد  ک  باعوج 
اسی .   «symphony» انگمیسیی آن نییز   ۀعییییر یابیدا چراکی  واژ   « سماونی»باید ب  « سناونی»

عنیوان   503 ۀعیییر کند. در صاث« نیکالس ری»باید ب  « نیکالس وی» 10سطر  505 ۀصاث
 «Joy of Learning» آن یگدار عرجم  نشد  اسی . عنیوان انگمیسی    ۀساخت Le Gai Savoir فیم 
فیممیی دیگیر    Pravda Vent d’est در ممین صاث   چنین اس . م « لذت یادگیری»مرنای  ب 

عییییر یابید.    «Le Vent d’est» صیورت  از گدار نیز عرجم  نشد  ک  عنوان فرانسوی آن باید ب 
اسی . در ممیین صیاث     « بادی از شرق»مرنای  ب  «Wind From the East» مرنای انگمیسی آن

در عنیوان نوشیت  شید  اسی       513 ۀامیا در صیاث    «مایامی   عماعیی/»نوشت  شد   53سطر 
کییی عنیوان    0سطر  519 ۀعری برای آن اس . در صاث ک  عبارت دویق« مومونی عماعیی/»
بیدون درج   اسی     آمید « چرانیی  چش  دیدزدن/»عبارت « نظر عوج  نمامای نقط  عرداد وابی»

ب  ماهوم این مطمیب  عبیارت انگمیسیی بایید      . باعوج «voyeurism» پانوی  انگمیسی آن یرنی
« پروسی  » ۀجای کیاربرد واژ  بهتر بود ب  1و  0سطر  511 ۀشد. در صاث در پانوی  نوشت  می

 ییا  خش ) Outrageنام فیم   513 ۀشد. در صاث استااد  می« فرایند»از مرادل فارسی آن یرنی 
 مییرد) The Bigamist(  فیییم  مجییانی مسییافر) The Hitch-Hiker(  نییام فیییم  حرمیی  متییی

در   چنیین  انید. می    ( عرجمی  نشید   د نسی گذرگا ) Crossing Delanceyو فیم    (دوممسر 
( عرجم  نشد  اسی .  خواب مهمانیِ عاموتی) Slumber Party Massacreنام فیم   514 ۀصاث

 ۀ( عرجمی  نشید  اسی . در صیاث    عقرب هموع) Scorpio Risingنیز نام فیم   511 ۀدر صاث
 The In Crowd ( وخیانگی  حیوانیات  گورسیتان ) Pet Semataryمیای   نیز نیام فییم    511

 Baby Face میای  نییز نیام فییم     535 ۀانید. در صیاث   ( نییز عرجمی  نشید    جمریی   مییان  در)
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 و ( فرعیی  خیابیان ) Back Street ( مجیرد  میادر ) Bachelor Mother ( گیون  کیودک  سییمای )
Marked Woman (عرجم  نشد خطر در زن )   .حیا   مسیافر   » 53سیطر   531 ۀصیاث در انید
 عیییر یابد....« ( و 5301حا   مسافر )اروین  راپر  »باید ب  ...« و  5301)اروین  راپر  
« عمی  جولییا  » ۀصاتی ک  دربار ا«ک  زنی باز اس »نوشت  شد   0سطر  514 ۀدر صاث

صیاتی  « عمی  جولییا  »بیرای  « بیاز »اس  و صیا    «Broad-Minded» در کتاب اصمی آمد 
 ۀشید. در صیاث   استااد  میی « آزاداندیش»یا « فکر روشن»مناسب نیس . بهتر بود از صا  

زنیی   ۀنام فیم »یرنی   فاصم  باشدباید « زنی ناشناس ۀنام»و « فیم »میان  59و  1سطر  145
فییم   »کییی عنیوان    1سطر  141 ۀعیییر یابد. در صاث« زنی ناشناس ۀنام فیم ِ»ب  « ناشناس
ویین  »  1سیطر   159 ۀعیییر یابد. در صاث« شات میزان»باید ب  « میزاشات« »فیم  سیا  نوآر/

« وین»نوشت  شودا یرنی میان دو اس  ...« وین  لیی را استهدام »باید ب  ...« لیی را استهدام 
 .بیاید ویرگول« لیی»و 

مسیتندی کی  از بییی نیکیولز نقیی شید  چنید اشیتبا           ۀگونی  درمورد پن  113 ۀدر صاث
عرجمیی  کییرد  اسیی   « گزارشییی»را  «expository» متییرج  .خییورد چشیی  مییی ای بیی  عرجمیی 

نیژاد   مثمد عهیامی  ۀبیی نیکولز با عرجم ۀنوشت ای بر فیم  مستند مقدم ک  در کتاب  درصورعی
 ۀعرجمی  «گزارشیی »در مقایسی  بیا    عرجم  کرد  اس  کی  « عوضیثی»  آن را 111 ۀدر صاث

 نیز عکرار شد  اس . 991عا  113 یام  عری اس . این اشتبا  در صاث دویق
 عرجمیی  کییرد  اسیی .« بازنمایانیی »را  «reflexive» ۀمتییرج  گونیی 113 ۀدر ممییین صییاث

«reflexive»  در زبان انگمیسیی « بازنمایی»ک   درصورعی اس  « بازعابان »یا « انرکاسی»مرنای  ب 
«representation»  کی  اسیتوارت میال     گونی   شیود. ممیان   نوشت  میی(Stuart Hall)  گویید:   میی
( و در جیایی  Hall 2003: 17« )زبیان اسی    ۀواسیط  عولید مرنا از ماامی  کمنِ ما بی   بازنماییْ»

جهیان را   کی  چگونی  زبیانْ    این ۀدربارمای مهتمف  ما ب  عردادی از نظری »گوید ک   دیگر می
شیوی :   جا عمایزی میان س  حساب یا نظری  وائی میی  اندازی . این کند  نگامی می بازنمایی می

بیرای   (constructionist)و برسیاختی    (intentional)  عرمدی (reflective)رویکردمای بازعابان  
« بازنمیایی »بهشیی از  « انرکیاس »ا یی « بازعیاب »گونی  اسی  کی      (. ایین ibid.: 15« )بازنمایی

عیا   101 یامی   عرجم  کرد. در صیاث « بازنمایان »را  «reflexive» عوان شود و نمی مثسوب می
 در عرجم  مرعکب شد  اس .را کرّات این اشتبا     مترج  ب 115پایان 

عرجمی  کیرد    « نمایشی»را  «performative» مستند ۀگون 113 ۀباز در ممین صاثمترج  
 :اس صورت  این ک  ب  «perform» فری ۀب  ریش باعوج   اس 
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1250-1300; Middle English parformen < Anglo-French parformen, alteration (by 

association with forme form) of Middle French, Old French parfournir to accomplish. 

(http://www.dictionary.com/browse/perform); 

Per: a prefix meaning “through”, “thoroughly”, “utterly”, “very”. 
(http://www.dictionary.com/browse/per-); 

Furnish: to supply (a house, room, etc.) with necessary furniture, carpets, appliances, 

etc. to provide or supply. (http://www.dictionary.com/browse/furnish); 

 و« بسییار »و   «از میان»  «عوسط»مرنای  ب  «per» ۀاز دو بهش حر، اضاف «perform» فریِ
«furnish»  و   «دیییدن عییدارک»  «کییردن فییرام »  «کییردن نمییزیّ»  «کییردن مبمیی »مرنییای  نیییز بیی
دمید.   میی « ایایاکردن »و   «اجراکردن»  «دادن انجام»عشکیی شد  اس  و مرنای « کردن عرض »

 نیوعی از « نمایش»درس  نیس  و « نمایشی»صورت  ب  «performative» ۀعرجم  عرعیب بدین
«performance» ای بیر فییم     مقدمی  کتیاب   113 ۀنژاد نیز این عبارت را در صاث اس . عهامی

 مرنیای  ولیی بی     دویقیی نیسی    ۀعرجمی  کیرد  اسی  کی  مرچنید عرجمی      « اجرایی» مستند
«performative»  بسییار   113عیا   111 ۀاس . این اشتبا  در عرجم  از صاثعر  و نزدیی عر رای

 عکرار شد  اس .
عوضییح ایین اصیطالح را در    « پاستورال» ۀدر عوضیح واژ 0سطر  191 ۀدر صاثمترج  

زییر   0سیطر   101 ۀ. در صیاث آمد میصورت پانوی   پرانتز نوشت  ک  یا باید در والبی یا ب 
نیام   101 ۀدر صیاث  عیییر یابد.« کارگران»باید ب  « کارگردان» دنکر منر ثب وول از کتاب  نقی
عرجمی    «?Oh yeah- you and whose armoury» بیا عنیوان   (Philip French)فیمیپ فیرنچ   ۀمقال

نیام کتیاب انیدرو     111 ۀدر صیاث « عو و اسیمث    اآ  آر »شود  اش می نشد  اس  ک  عرجم 
 Placing Movies: The Practice of Film Criticism بییا عنییوان (Andrew Sarris)سییاری  

نیام کتیاب فیرنچ بیا      115 ۀ( عرجم  نشد  اسی . در صیاث  فیم  نقد عمرین: مافیم  جایگا )
( عرجمی  نشید  اسی .    فیابر  کتیابِ  سینماییِ اشرارِ) The Faber Book of Movie Verse عنوان

« میرودوع  »  پیدر عیاریخ را   19سیطر   119 ۀصیاث در و  11در ممین صاث  سطر مترج  
کیار ببیرد. در    را بی  « میرودوت »یرنیی    عر او عوانس  اس  رای  ک  می نوشت  اس ا درصورعی

آلماشیی  »باشید  یرنیی    ویرگیول  باید« کاعرین»و « آلماشی»مای  میان نام 1سطر  111 ۀصاث
 111 ۀر یابید. در صیاث  عیییی « آلماشی  کیاعرینِ شیدیدا  مصیدوم   »ب  « کاعرینِ شدیدا  مصدوم

عرجم  کرد  اس  و این درحالی اس  کی  در ممیین    «ساختاری»را  «compositional» مترج 
در کتیاب  « میا  ما و رویدادمای فیم  ما برای کنش د یی و انگیز »کیی عنوان  54صاث  سطر 

http://www.dictionary.com/browse/form
http://www.dictionary.com/browse/per-
http://www.dictionary.com/browse/furnish
http://www.dictionary.com/browse/furniture
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عرجم  شد  ک  درسی  اسی .   « نظ  ساختاری»نیز ب   «formal structure» ب  زبان اصمی
فییم    115 ۀ. در صیاث اسی  « کیردن  عنظیی  »ییا  « بندی عرکیب» «compositional» ۀعرجم

Nothing Personal (عرجم  نشد  اس . در صیاث نیس  شهصی چیزمیچ )51سیطر   110 ۀ 
 انگمیسیی آن  ۀبی  واژ  کی  باعوجی     «واریاسون»نوشت  شد  اس  « 9مرد عنکبوعی »کیی عنوان 

«variation» پیتیر پیارک  »  9سطر  134 ۀشد. در صاث نوشت  می« واریاسیون»صورت    باید ب »
شییی  »بهتر بیود بی    « شیی اکازیون»سطر آخر  131 ۀعیییر یابد. در صاث« پیتر پارکر»باید ب  
« خالی  مِیی   عمی / »بایید بی    « خال  جین عم /»  51سطر  133 ۀعیییر یابد. در صاث« مناسب

 عیییر یابد.
و   میا  میا  شهصیی    متذکر شوی  ک  باوجود اسامی بسیار فییم   باید این نکت  را  درپایان
 ما وجود ندارد. ما و نامِ فیم  نام ۀا در کتاب  نمایم کارگردان

 
 نقاط ضعف محتوایی اثر. 7

کی    کنید  را مطیرح میی   در آغیاز ایین ادعیا    آشنایی با مبانی سینما و نقد فییم  کتاب نویسندۀ 
کند عا ب  فه  و عثمییِ عدابیر عکنیکی و منری فیم  عوانیا   اش را ب  ماامیمی مجهز می خوانند 
کتیاب   ۀخوامد خوانند  را ب  سالح نقد مجهز کند. برای عجهیز خوانند می  دیگر بیانی شود. ب 

رویکردمیای عثمییی و نقید      اس . درادام نیاز ب  ابزار نقد ب  رویکردمای عثمیی و نقد فیم  
مؤلف و عأکید نویسند  بر این نظریی   سیینمای    ۀ  نگر11و  10 یام  شد  در صاث فیم  گات 

را  مای فصی ششی   و درپایان نیز فیم   گری ژانر  برابردانستن ساختار فیم  با روای  و روای 
 .کنی  بررسی و نقد می

 

 رویكردهای نقد فیلم. 8

منظیر   عاریخ سیینما از  .5  رویکرد مطالرات سینمایی نوشت  شد  اس : دَ 11و  10 ۀدر صاث
میای   چهیر   ۀزمینی  مطالریات در  .9 امیای سیینمایی   عکنیی ۀزمین مطالرات در .1 اعکنولوژی

عیاریخ/   .1 امییان سیینما و سیایر منرمیا     ۀرابطی  ۀزمین مطالرات در .0 اسرشناس عاریخ سینما
عیاریخ   .1 اسیینما بیا جامری     ۀنسب  و رابط .1 امای مه  یا کالسیی سینما نگاری فیم  ووایم
میای   کیارگردان  ۀزمین مطالرات در .1 اسازی مالیوود و گسترش استودیومای فیم  گیری شکی
نظیارت بیر صینر  سیینما از      ۀعاریهچی  .54 اژانرمای سینمایی ۀزمین مطالرات در .3 اسینما

رویکردمیای   جز دو رویکیرد نهسی   مینال     هریق سانسور و ووانین ضدانثصاری. اما آیا ب 
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کییاوی  جنسییی  و  تارگرایی و پساسییاختارگرایی  روانفرمالیسیی  و نئوفرمالیسیی   سییاخ 
و   شناسیی  مطالریات فرمنگیی  پدیدارشناسیی  مرمنوعییی      فمینیس   ایدئولوژی  جامری  

 ک  جیان مییی   رویکردمای انتقادی در مطالرات فیم بسیاری رویکردمای دیگر ک  در کتاب 
(John Hill)  و پامال چرچ گیبسن(Pamela Church Gibson)  ممگیی کییی   اند کرد گردآوری  

شییوند و آیییا فرمالیسیی  و  آورد  مییی« سییینما بییا جامریی  ۀنسییب  و رابطیی»یرنییی  1عنییوان 
اثیر   ۀسازند یعناصر درونی و ارعبا  درونی اجزا ۀمشهص دربارهور  ب ساختارگرایی را ک  

 عوان ب  امور عکنیکی یا عکنولوژیکی فروکاس   می اس 
هیز ب  آن بی  عثمییی و نقید فییم  رسیید  ممانیا رویکردمیای        عوان با عج ابزاری ک  می

ماس . در مررفی نویسیند  از رویکردمیای    مطالراعی سینمایی و مررفی و بررسی دویق آن
آید  بمک  با عأکید زیاد بر سینمای آمریکا و مالیوود   چش  نمی نظری ب  عنها دو  یادشد   ن 

و نقد فیم  جایگیا  مهمیی دارنید نییز غافیی       از رویکردمایی ک  ما برشمردی  و در عثمیی
اش ب  بررسی عکنیکیی  جایگیا  کیارگردان بیا      برد  شود. باکمند از میان رویکردمای نام می

پردازد و حتی بر مررفی مهتصر دیگر رویکردما نییز   و بررسی ژانر می  مؤلف ۀعنوان نگر
 پوشد. چش  می

 

 مؤلف ۀنگر. 9

دوسیینما   منتقیدان جیوانی کی  در کایی      5314و  5314 مای  در اواخر دمرا مؤلف  ۀنگر
مؤلیف از جهیاعی    ۀنگیر »آغیاز شید.    کردنید  ما را نقد می فیم  (Andre Bazin)زیرنظر بازن 

 «شکی خاصی از اومانیس  اگزیستانسیالیستی بود ک  براثر پدیدارشناسی عیییراعی یافت  بیود 
عثمییی فییم  یرنیی بررسیی     » گویید:  کتیاب میی   50 ۀباکمند در صیاث (. 541 :5913)است  
وجوی الگومایی مسیتی    عبارعی هرح کمی آن. ما در جس  فرم یا ساختار آن  یا ب  ۀجانب مم 

در  591 ۀو در صیاث « مای فییم  مرنیا و ماهیوم ببهشیند     ک  ب  کمی  فیم  یا یکایی صثن 
خمق مرنا از هریق الگو و انگیار  را  دیگیری اسی     »نویسد:  مؤلف می ۀفصی مربو  ب  نگر

ر گی یدمنید از   فییم  ارزش  ۀممییز  فرم مرنادار وجی    زع  باکمند ب «. برای عوصیف فرم مرنادار
کننید   مؤلف بر آن عمرکز می ۀچ  منتقدان پیرو نگر آن»خوانی   می 595 ۀماس . در صاث فیم 

کنید و   فیرد میی   شات اس  کی  سیینما را منثصیرب     نشات اس   زیرا میزا دویقا  ممین میزان
نهیاد کیرد:    س  مریار را بیرای شناسیایی مؤلیف پییش    »اندرو ساری  «. متمایز از دیگر منرما

 ۀمایی  مرنای درونی ک  از عنش میان عشهص و دس  .9و   عشهص متمایز .1مهارت فنی   .5
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گذارانی  اسی . در    ل ممین نظام ارزشدنبا (. باکمند نیز ب 550 :5931باکمند « )آید اثر پدید می
در   نمونی   بیرای مؤلیف چشی  داردا    ۀما نیز ب  نگر جایی ک  نویسند  در بررسی ژانری فیم 

وحیدت سیبکی و   »نویسید:   در بررسی ژانر فیم  نوآر در سینمای جیان دال میی   151 ۀصاث
کنید  امیا    مررفیی میی  وضوح او را یی مؤلف  دال ب  ۀای در س  فیم  اولی مای  درون مومونی/

مندبودن مؤلیف ایین    عأکید زیاد نویسند  بر ارزش«. سازد مؤلای ک  در ژانر فیم  نوآر فیم  می
جمریی   یگیرد ک  فرایند ساخ  فیم  برخال، کارِ یی نویسند  فراینید  حقیق  را نادید  می

 (Pauline Kael)پیالین کییی    .شیماری دارد  مای بیی  اس  و نیاز ب  سرمای  و عوامی و عکنسین
ی میبه  و نیامرتبر   میای میا را مریار  چراکی  آن   سیاری  را رد کیرد   ۀشید  مر س  مرییار گاتی   

سیاز   مای عکیراری  مرنی اس   زیرا کارگردان شهصی  متمایز بی»نظر او  از  دانس . منال  می
مایی ک  دویقا  ب  این عم  سبی متمایزی دارند ک  مرگز چیزمیای   کندا آن را برعر وممداد می

 اما این عمام ماجرا نیس .  )ممان(« کنند جدید را امتثان نمی
 

 سینمای ژانر و تأکید نویسنده بر سینمای آمریكا. 11

سیازی   مای ژانر مثصو ت عولید انبیو  صینر  فییم     فیم » :خوانی  کتاب می 511 ۀدر صاث
بوسیکامب   ۀعقیید  میای اسیتودیویی میالیوود اسی . بی       بررسی فیم  ۀمنزل این ب «. مالیوودند

(Edward Buscombe) «عیوان در   آورند ک  میی  وواعد بصری چهارچوب یا نظامی را فرام  می
آن داستان را بیان کرد. شکی بیرونی یی ژانر مرکب از عناصر بصری اس  ... شیکی درونیی   

( کی  البتی  ممی     510)ممان: « گیرد این عناصر بصری ورار می ۀای اس  ک  مورداستااد وسیم 
جا نقش کارگردان مؤلف بی  بررسیی ژانیری     ند. در اینک گردان مدیری  و بازنمایی میکار را

مای حاضیر در   بودن نقش مراعبی مؤلف  اساس بر سمسم  ۀولی در نگر  خورد سینما پیوند می
 سرسمسم  بر دیگران اِشرا، دارد. درجایگا فرایند ساخ  فیم  اس  و کارگردان مؤلف 

برعیریِ   ۀای شد ک  داعی گرایان  ری  عبدیی ب  عمهید پنهان ممیمؤلف در دستان سا ۀنظری»
گرایان  اسی  کی  وارن باکمنید     (. با این رویکرد مؤلف559)ممان: « سینمای آمریکا را داش 

گوید و رویکردمای برشیمرد  در کتیاب نییز     عمامی از سینمای آمریکا و مالیوود سهن می ب 
وییژ  سیینمای میالیوود ویرار      سیینمای آمریکیا و بی    عمامی در خدم  عثمیی و نقد عاریخ  ب 
خیود را بیر سیر ایین      ۀآماد  اس  عا اعتبیار منتقدانی  »گوید ک   چنین می گیرد. ساری  م  می

اعتنیایی   ومار بگذارد ک  سینمای آمریکا مموار  برعر از چیزی بود  ک  ساری   با بی ماهوم ب 
جیز سیینمای آمریکیا و     )ممیان(. باکمنید نییز بی     « پرستی  آن را سایر نقا  جهان نامید و ووم
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دمید و   بررسی و نقد ورار نمیی  را مورد« سایر نقا  جهان»ای ب  سینمای اروپا  سینمای  اشار 
دسیتی نبیود کی  بتیوان زییر       کند. سینمای اروپا نظام واحد و یی ای نیز ب  آن نمی حتی اشار 

ای سیوئد  آلمیان  فرانسی   لهسیتان      آورد. سیینم  بیرق آن عمامی کشورمای اروپایی را گیرد 
نید کی  در ایین رویکیرد آمریکیامثور نادیید        ا میایی  نمونی   فقطو ...   شوروی  چکسمواکی

و زیرنظر شوروی بودنید   «بموک شرق»عنوان  کییکشورمایی ک    چنین شوند. م  انگاشت  می
میکمیوش ییانچو    میای  فییم    مای سبکی و ساختاری مشابهی نداشیتند. مینال    مؤلا  لزوما  نیز

(Miklos Jancso) کمیی بیا سینّ    شدند  بی   مرچند در مجارستانِ زیر ناوک شوروی ساخت  می  
شناسییی برداشیی  بمنیید  حرکییات دوربییین     زیبییایی .راییی  آن کشییورما متاییاوت اسیی  

در عیوان   میی ای اس  ک   ... نمون  و  شوند مایی ک  در عشهص مثیط مستثیی می شهصی 
وییژ    سازی در اروپا بیان کرد. بر این نمون  کشورمای آسیایی و بی   م دستی جریان فی رد یی

فیرد خیودش و خییی     ی منثصرب ختشنا عوان افزود. سینمای ژاپن با وواعد زیبایی ژاپن را می
شید    مای آورد  عر از نمون  نی حتی بزر امؤلا درجایگا  عوانس  می شاخصی یام کارگردان

عوان سینمای آمریکای  عین را نییز افیزود  سیینمای     فهرس  میشمار آید. بر این  در کتاب ب 
منال سینمای سوم با مبیانی سیاسیی مشیهص در    برای  ک و آرژانتین   برزیی  شیمی  مکزیی
سیینمای منیری اروپیا بیا      ۀشناسیان  داری آمریکا و عرکییب امیور زیبیایی    عواد با نظام سرمای 

 ما بود. ز عناصر ساختاری این فیم موفقی  در جمب مهاهب سینمای مالیوود بهشی ا
گیری. ایین سیاختارما را می  در      روای  و روای »نویسد:  کتاب می 10 ۀباکمند در صاث

میای مراصیر میالیوود عررییف      مای کالسیی مالیوود و م  در نسب  بیا فییم    نسب  با فیم 
سیایر  »ای در این بهش نیز عأکید بر سینمای آمریکاس   بدون عوج  ب  سیینم «. خوامی  کرد
 «.نقا  جهان

 5314 ۀعهیمی دمیی  و عممی  س  ژانر ممودرام  نوآرفقط در بررسی ژانرما نویسند  
 ژانرمییای مییالیوود در کتییاب  (Thomas Shatz). عییام  شییاعز  کنیید را بررسییی مییی 

(Hollywood Genres)  و از ژانرمیای وسیترن  گانگسیتری  ممیودرام      کند را بررسی میژانرما
 اسیکروبال  کمیدی و   (Hard-Boiled Detective Film) خشین  گیا  آکارمیای   خانوادگی  فیم 

(Screwball Comedy) و  5304 ۀاز دمیی را بییرد. شییاعز عییاریخ پیییدایش فیییم  نییوآر  نییام مییی
بنیدی   گیا  خشین هبقی    آمای کار و آن را کیی عنوان فیم  کند را بیان میمای این ژانر  ویژگی

دوی  و   باکمند درمورد ژانر ممیودرام و زیرژانرمیایش بی    مرچند  .(Schatz 1981: 111) کند می
ر ژانرما و چرایی گیزینش ایین سی  ژانیر سیهنی      گیدبردن  گوید  اما از نام عاصیی سهن می

 آورد. میان نمی ب 
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 ساختارگرایی و برابرانگاشتن آن با روایت. 11

جیای   مرکزیِ ساختارگرایی این اس  ک  ما باید روابط بین موضیوعات را بی   یکی از اصولِ »
میر اثیر    ۀسیازند  ی. روابیط مییان اجیزا   (Wiseman 2007: 102) «موضیوعات بررسیی کنیی    

کنیید بییر دوگییانگیِ دکییارعی  سییاختارگرایی عییالش مییی»موضییوعی  سییاختارگرایی اسیی . 
(Cartesian dualism) غمب  کند( »ibid.: 47)  کی     ب  منشیأ آغیازِ کیارِ سیاختارگرایان     عوج اما با
میا   میا در نظرییات آن   بیود  ردپیای ایین دوگانی      (Ferdinand de Saussure)کارمای سوسور 

دمنید ایین دو    دو اصطالح دال و مدلول این حُسن را دارنید کی  نشیان میی    »آید.  چش  می ب 
میایی از   کمی ک  این دو بهشحال از  دیگر  جدا از م  و درعین دلیی عقابی با یی اصطالح ب 

عیوان لیوی    (. از ساختارگرایان بزر  می11 -11 :5931)مهرگان « اند ]نشان [ عااوت دارند آن
 ۀدمنید  عقابیی دوعیایی را کی  اصیی سیازمان     »را نام برد کی    (Claude Levi-Strauss)استروس 

(. 594 :5913  )اسیت « هور عام گسترش داد فرمن  انسانی ب  ۀمای واجی اس   ب  حوز نظام
ای را برمبنیای سیاختارگرایی    شناس بود  روابط خویشاوندی و مناسبات وبیمی   ک  انسان  او

لوی استراوس اعتقیاد دارد کی  سیاختارمای آشیکار در واوریی ِ اجتمیاعی        »عثمیی کرد. 
 «بازعاب ساختارمای ناخودآگا  میز مستند ک  ریشی  در کارکردمیای زیسیتیِ مییز دارنید     

(Wiseman 2007: 46). 
اسی   منتهیا از منظیری     (Louis Althusser)سرشناس سیاختارگرایی آلتوسیر    ۀدیگر چهر

مایی را ک  عرارض بنییادینِ خیود    فمسا  عنها استد ل» کند. را عرریف میدیگر ساختارگرایی 
« کنید  میی  (ruminate)سیازند  عکیرار و نشیهوار     ظامر می (categories)صورت مقو ت  را ب 

(Althusser 1971: 57) غیرب وجیود داشی  و     ۀدر فمسیا  ک   را. آلتوسر این عرارض بنیادین
...« روح  زوج ماهیومیِ بنییادینِ میاد /   »... لوی استراوس نیز درپیِ رماشدن از آن بود یرنیی  

(ibid.)  اوس . عرارض مییان   ۀنظری ۀکند ک  اساس عقابی دوگان ب  عرارض هبقاعی عبدیی می
 .نگرد یی کی می منزلۀ ما ب  و عث ِ ست . او م  ب  روابط این دوگان هبقات حاک  

منال  از شرایط اوتصادی مردم شروع کنی  ک  زیربنا و موضوع کیِ فرایند اجتماعی عولیید  
دمد کی  ایین شییو  غمیط اسی .       عر نشان می دمد. مرچند مالحظات دویق را عشکیی می

آن را در نظر نگیری  و این هبقیات   ۀدمند چ  هبقات عشکیی مردم یی انتزاع اس  چنان
انیدا مینال     خود ماامیمی عهی باوی خوامند ماند اگر ندانی  ک  ب  چ  عواممی وابست  ۀنوب ب 
 (.591-591 :5911)مارلند  و غیر   مزد  سرمای  بر دس  مبتنی کارِ

 .کند بررسی مینگر  ای کی برای رسیدن ب  نظری  را او نیز جزئیات
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آن دو بیا   ۀاس  ک  براثیر رابطی   ای اساس  ساختارگرایی درپی یافتن زوج ماهومیبر این 
دراصی عمایزی مستند و براساس روابط متقیابمی   ماامی ْ»کند.  م   کارکرد اثر را مشهص می

کی    دیگیر ایین   ۀنکتی  .(594 :5913)اسیت   « شیوند  ک  با دیگر اجزای نظام دارند عرریف میی 
هیور کمیی    میا بی    عر عوجهش مرطو، ب  آن اس  ک  فیم  بیش»فیم   ۀساختارگرایی در عرص

« خاصیی بی  منرمنیدیِ مؤلایان منایرد نیدارد       ۀشیوند. ... ]و[ مییچ عالوی    هور درک میی   چ
مؤلف کی  جایگیا  کیارگردان را     ۀ(. این عرارضی اس  میان ساختارگرایی و نگر595 )ممان:

 د.کن اثر از دیگر عوامی فیم  ممتاز می ۀسازند منزلۀ ب 
از روایی  و   (Edward Branigan)کتاب  با عررییف دوییق ادوارد برانیگیان     10 ۀدر صاث

رو مسیتی .   روای  عودورو، روب  ۀگرفتن مطمب براساس نظری با پی 11 ۀدر صاث  چنین م 
وبییی   عکنیکیی از  یمای خُیرد سیاختار فییم  را امیور     ویژگی 11 ۀدر صاثباکمند   چنین م 

گیری   میای کیالن سیاختار فییم  را روایی  و روایی        ... و ویژگیی  و  شیات  میزانسن  میزان
مای کالن و خُرد ساختار فییم  در عریارض بیا     شد   ویژگی شمرد. براساس مطالب گات  برمی
شناسایی از کمی  اثر نیز نیستند ک  بتواننید سیاختار    وابی یاجزا ۀدیگر ورار ندارند و کمین یی

 فیم  را شکی دمند.
 

 نمای مستندانواع سی. 12

دیگیر متمیایز    شش نیوع مسیتند را از ییی    ای بر فیم  مستند مقدم در کتاب بیی نیکولز 
 و پرفورمیاعیو     بازعیابی (participatory)ای  مشارکتی  کند: گزارشی  شاعران   مشامد  می

(Nichols 2010: 149- 152).  وجیود   مرزمای مبه کتاب  در مقایس  باعیییری ک  در این کتاب
شییدن نییوع شییاعران  بیی  فهرسیی  انییواع مسییتند و عیییییر نییام مسییتند عرییاممی   دارد  افییزود 
(interaction)    نییز ایین عییییرات     1445ب  مشارکتی اس . در چاپ اول این کتیاب در سیال

بندی انواع مستند را براسیاس   بهتر بود ک  نویسند  ووتی مبنای دست   اِعمال شد  بود. بنابراین
بیود و بیرای روزآمیدبودن     نمی اعتنا عیییرات فکری او نیز بی ب یی نیکولز ورار داد   نظریات ب
 د.کر مای متأخر نیکولز استااد  می از کتاب
 

 گیری نتیجه. 13

  نویسیند  چهیار   119 ۀدر پایان نیز باید این نکت  را متذکر شوی  ک  در فصی شش  در صاث
مطبوعیاعی  عبمیییاعی     نویسد: ژورنالیسیتی/  بوردول میاز  نقی کارکرد نقد و بررسی فیم  را ب 
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 111 ۀوری )نویسندگی خالق( و در صیاث  بالغ  و سهنو ای(   انتقادی )نقدنویسی حرف 
کیارکرد انتقیادی  یرنیی     رۀمطالیب ایین فصیی دربیا     ۀکند ک  عمد خاهرنشان می ششسطر 

(  ممگیی  9مرد عنکبوعی نقدمای آخر فصی )چهار نقد فیم   ای اس . نمون  نقدنویسی حرف 
اند و اثری از رویکردمیای عثمیمیی مطالریات سیینمایی      براساس نقد ژورنالیستی نوشت  شد 

چیاپ   ای ک  نقد در آن ب  را  با عأکید بر نشری  آید. عوضیح نویسند  بر مر نقد م  چش  نمی ب 
در آمیوزش نقید فییم  نوشیت  شید  اسی          ۀرسید  و مهاهبانش اسی . کتیابی کی  دربیار    

بندیِ مطالب کتاب اس   ب  نقد ژورنالیستی نشیریات   فصی پایانی  ک  جمم ۀمای نمون عثمیی
گونی  اسی  کی      شودا آن م  ن  نشریات عهصصی سینمایی مریرو،. ایین   مهتمف خت  می

میا   شیوند  نقید فییم     نمیآورد  درستی  رویکردمای مطالرات سینمایی ب  ووتی در آغاز کتابْ
 شود. ت  مینیز ب  ژورنالیس  خ
ک  گاتی  شید     گون  و روای   ممان  ماامیمی مانند فرمالیس   ساختارگراییبیان خاستگا  

کاربردن ایین   عزیمتی اس  برای ب  ۀدمند  نقط بینی خاصی ک  ارائ  می ما با جهان و ارعبا  آن
بیرای  شد  در کتیاب عالشیی اسی      گات  ۀگان ماامی  در نقد سینمایی. مرچند رویکردمای د 

شید  در کتیاب ایین     نقیدمای ارائی   در امیا   اسینما و فییم   ۀرویکردمای نقادان  ب  مسئم ۀارائ
 .اس و درحد بازنویسی عوصیای از فیم   کار نرفت  اس  ب نظریات و رویکردما 

انواع سینمای مستند ک  براساس نظریات بیی نیکولز نوشیت  شید     ک  گات  شد  گون  ممان
ممان انواع نیز در حید   ۀئا  بمک  در اراس عر نیکولز  مای ودیمی ب  نوشت عنها مربو   اس  ن 

 میای  بار کتی گیدمایی ک  میایر با  کند و مترج  با برابرواژ  درستی عمی نمی اختصار کتاب ب 
 مربو  ب  سینمای مستند اس   بر این ناروشنی افزود  اس .
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