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مقدمه
2
س��ینمای تجربی 1از همان تالشهای اولیه ادیس��ون
و لومیر3ه��ا در ثب��ت تصاویر آغاز ش��ده و در تمامی
دورههای تاریخی ادامه و تحول یافته است ،اما مطرح
ش��دن این نوع فیلمسازی به شکل ساختاری و رسمی
ریشه در نهضت آوانگارد 4اروپایی در دهة  1920دارد.
این اصطالح به سبکی از فیلمسازی اطالق میشود که
کام� ً
لا از جریان غالب س��ینما فاصله دارد و با جریان
اصل��ی یا همان س��ینمای تجاری در تضاد اس��ت .در
ای��ن نوع فیلم گاه��ی کارگردان در نق��ش فیلمبردار،
تدوینکننده و حرفههای دیگر فیلمس��ازی ،تنها عضو
گروه تولید و فیلمبرداری است .پخش فیلمهای تجربی
نیز محدود میباش��د و بیش��تر مراکز هنری و فرهنگی
در اکران آن مش��ارکت مینمایند .در یک فیلمتجربی
از تکنیکهای نامتعارفی اس��تفاده میشود تا بیننده در
جای��گاه فعالتری قرار بگیرد و رابطة فکری بیشتری
با فیلم برقرار کند.
سؤاالت تحقيق
 -۱چرا س��ینمای تجرب��ی جایگاه خاص��ی در تاریخ
سینما دارد؟
 -2چ��ه روندی در بس��تر تاریخ ،باعث ش��کلگیری،
پیشرفت و هویت مستقل سینمای تجربی شده است؟
 -3ویژگیها ،مالک و هدف س��اخت فیلم تجربی در
تاریخ سینما چیست؟
روش تحقيق
روش پژوه��ش توصیفی و کیفی اس��ت .این پژوهش
ضمن بررس��ی منابع کتابخانهای همچون کتاب ،مقاله،
جزوه ،منابع اینترنتی و فیلمهای تجربی ،سعی دارد به
شناخت معنایی دقیقی از سینمای تجربی دست یابد.
بيان مسأله
سینمای تجربی تاریخچهای معادل تاریخ سینما دارد و
فیلمهای اولیه سینما در این سبک قرار میگیرند .افراد
58

زیادی تالش کردهاند آثاری را در سراس��ر دنیا با این
سبک تولید کنند .جشنوارهها و مراکز پخش گوناگونی
در س��طح جهان فیلمهای تجرب��ی را ارج نهاده و در
پخش و نمایش آن کوشا بودهاند .تعاریف مختلفی نیز
در رابطه با نحوه و س��اخت فیل��م تجربی وجود دارد
که بس��یار متفاوت است .درکتاب «س��تایش سینمای
تجربی ،)1979( »5نوش��ته دومنیک نوگه این اصطالح
را ک��م و بیش به گونه انحصاری در باب آن دس��ته از
فیلمهایی میداند که همه یا بخش��ی از خصائص زیر
را دارا هستند:
 فیلمهای��ی که به ش��یوه و روندی صنعتی س��اختهنشدهاند.
 فیلمهایی که درچرخه تجاری اکران نش��دهاند (ولیدر محافل و مکانهای هنری و فرهنگی ،مناسب پخش
هستند و مخاطب خاص خود را دارند).
 فیلمهای��ی ک��ه درپی پخش یا ضرورت ًا س��ودآورینیستند.
 فیلمهایی که معموالً غیررواییاند. فیلمهایی که در پی پرس��شگری و شالودهش��کنیهستند.
7
6
اصطالحات��ی چون س��ینمای ناب  ،س��ینمای کامل ،
س��ینمای مطل��ق ،8س��ینمای تجری��دی ،9س��ینمای
حاشیهای ،10فیلم توقیفی ،11فیلم سروده ،12گاهی جای
اصطالح س��ینمای تجربی فرض ش��ده اس��ت .از این
میان تنها دو تعبیرتا امروز پا به پای «س��ینمای تجربی»
کاربرد داش��تهاند :سینمای مس��تقل 13که از فرمولها و
14
نظام هالیوودی پیروی نمیکند و س��ینمای زیرزمینی
که تا حدودی برای مکتب نیویورکی 15سال های 1960
کاربرد مییابد .این تحقیق تالش دارد با بررسی روند
تاریخی ش��کلگیری و گسترش این سبک فیلمسازی
به این مسأله بپردازد که سینمای تجربی چه مشخصهها
و ویژگیهایی دارد؟
چارچوب نظری تحقیق
شناخت پدیدههای تاریخی از دو جهت مفید است:
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الف_ضرورت ش��ناخت تغیی��رات اجتماعی؛ یکی از
مهمترین فواید شناخت تاریخی و پدیدههای تاریخی
س��نجش و اندازهگیری دگرگونیها ،مس��یر و آهنگ
آنها اس��ت .مبحث تغیی��رات اجتماعی ،از مهمترین و
فراگیرترین مباحث دانشهای اجتماعی انسانی است.
از همی��نرو تمام دانش��مندان از افالطون تا هگل (از
جمله سنس��یمون ،16بوس��وئه ،17ماکیاول ،18ویکو،19
هردر ،20اگوست کنت ،21دورکیم 22و پرودون )23مسئله
تغییر اجتماعی را آنچنان مطم��ح نظر قرار دادهاند که
بهزعم دورکیم ،طرح مس��ئله تغییر در جامعه و مس��یر
حرکت جوامع ،از جامعهشناسی نیز قدیمیتر است.
دونال��د ال.کل��ى 24در کت��اب خود چهرهه��اى تاریخ
نظری��ات تفکر تاریخ��ى از هرودوت 25ت��ا هردر 26را
مورد بررس��ى قرار داده اس��ت و به نتایج زیر دس��ت
یافته است:
 .1تاریخ ،فقط اش��خاص و وقایع مهم را ثبت و ضبط
مىکند.
 .2تاریخ ،وقایع را ب��ه صورت اخالقى و آموزندهاش
نق��ل میکند ،در صورت��ى که بس��یارى از وقایع بنابر
طبیعت انس��انى رخ دادهاند و در وقوعشان مالحظات
اخالقى و سیاسى در کار نبوده است.
 .3تاریخ ،صورتى از خودآگاهى اس��ت یا دس��تکم
تالشى براى خودآگاهى.
 .4تاریخ ،شکل و ش��مایلى حکمتمآبانه دارد .بدین
معنا که برداش��تهایش از انسان را در عرض و طول
تاری��خ و فرات��ر از تجربهه��اى مکانمن��د و زمانمند
میگستراند (روزنستون.)48،1393،
ب_ش��ناخت و پیشبین��ی آینده؛ برای ه��ر فرد و هر
جامعه ضروریس��ت و در راه تحقق این مهم ،شناخت
تاریخی گامی اجتنابناپذیر است ،زیرا برای پیشبینی
حرکت پدیدهها باید به عقب بازگشت و گذشته آنان را
شناخت ،که در اصطالح بدان «فرافکنی روند» اطالق
میشود (ساروخانی .)198-195،1380،هدف تحقیق
و تحلیل تاريخي بازنگری رویدادی در گذش��ته است
که در زمان حال مرور می ش��ود .از این طریق میتوان

ب��ه عوامل مؤثر در ب��روز وقایعی که در گذش��ته رخ
داده ،پی برد و رویدادهای زمان حال را بهتر ش��ناخت
(س��رمد .)122،1385،روش تحلی��ل تاریخ��ی تجزیه
و بررس��ی س��یر تاریخی تغیی��رات اجتماعی و تحول
ارزشه��ا در یک جامعه معی��ن پیرامون یک موضوع
معین است.
27
مطالعات دریافت تاریخی رویکردی در بررسی فیلم
است که تأکید خاصی بر بررسی انتشارات جنبی مانند
یادداشتها ،مصاحبهها و مقاالت اصلی دارد .مقاالت
نظ��ری مربوط ب��ه نظری��ات دریافت تاریخی نش��ان
میدهن�� د که هیچ «معنای ذاتی» در متن وجود ندارد و
همچنین دریافتها باید با موقعیتهای خاص تاریخی
مانن��د حوادث دریافتها مطابقت داده ش��وند .جانت
اس��تایگر 28که کتابش«تفس��یر فیلم» بیشترین شرح و
بس��ط مفهومی نظریات دریافت تاریخی را ارائه کرد،
منتقد آن نوعی از بررس��ی فیلم اس��ت که عقیده دارد
مفهوم ،کیفیتی ذاتی است که در قالب متن وجود دارد.
استایگر تأکید میکند که معنا توسط مخاطب بر مبنای
دانش و گفتمانهایی که او به فیلم تخصیص میدهد،
تولید میش��ود و در نتیجه هر تفسیری به نوبهی خود
یک واقعهاست؛ یک عمل تولید معنا :بنابراین ،نظریات
دریافتی باید فیلم را دوب��اره در نظام روابط اجتماعی
ک��ه ارزش اثر یا باور به ارزش اثر مینامد ،تجربه کند؛
تولی��دی نمادین ک��ه باکمک تبلیغ��ات ،نقد و فضای
دانش��گاهی در میان دیگران مورد قبول واقع میشود.
ب��ا این وج��ود ،طبق نظ��ر بارباراکلینگ��ر ،29مطالعات
دریاف��ت تاریخی ی��ک جهتگیری خاص را نش��ان
میدهد؛ گرایش به تمرکز ب��ر تجربههای جداگانه در
خالل لحظات اصیل دریافت .فیلمها آش��کارا فراتر از
مواجههشان با قلمرو اجتماعی یا سازمانی جریان دارند.
ما چگونه میتوانیم با توجه به این حالت گس��تردهتر
انتش��ار ،برای بررسی نتیجهی معنا به یک روش جامع
میانتاریخی و میانبافتی ،به ارتباط میان تاریخ و سینما
فکر کنیم؟ کلینگر همچنین تأکید میکند که باید عالوه
ب��ر چگونگی تغییر معناهای ی��ک فیلم در طول زمان،
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ب��ه معناهای مختلف��ی که یک فیل��م میتواند در یک
دورهی زمانی مشخص داشته باشد نیز دقت کنیم .کار
او افقهای مطالعات دریاف��ت تاریخی راکه به نوبهی
خود نتیجهای بیش از صرف یک نس��خهی تاریخی از
نظریهی واکنش مخاطب بوده ،بسط میدهد؛ نظریهای
که در آن ،هدف منتقد دس��تیابی به توانایی «مناس��ب»
ی تفسیر فیلمهاست (جانکویچ.)88،1384،
برا 
تالش خواهد ش��د در این چارچوب نظری ،از طریق
گردآورى اطالعات ،اس��ناد و مدارک مربوط تجزیه و
تحلیل شود تا به کشف حقیقت موجود و هدف غایی
رهنمون شویم.
پیامدهای تاریخی سینمای تجربی
بر اس��اس نظریه مایکل رینوو ،30س��ینما سه خاصیت
اصل��ی دارد )1 :ثبت میکند  )2 .نگه��داری میکند.
 )3تفس��یر میکند .اس��اس نظریات مایکل رینوو ،بر
بیان «خود فیلمس��از»  ،و «تغییر شکل دادن کم وبیش
هنرمندانۀ جهان تاریخی» استوار است (رینوو.)1993،
بنابراین بر اساس آنچه که در چارچوب نظری نگاشته
ش��ده است میتوان نتیجه گرفت  ،پیامد تاریخ سنجی
سینما دست یافتن به سه نتیجه است.
 -1تاریخ ثبت رویدادهای گذش��ته است :که میتوان
از طریق اسناد ثبت شده در نوشتارها ،عناصر دیداری
و ش��نیداری سینما ،به خصوص سینمای تجربی آن را
مرور و مطالعه کرد.
 -2تاری��خ نقش آم��وزش دارد :که می توان در س��یر
و م��رور آن ب��ه تکامل رس��ید و از تکرار و ایس��تایی
جلوگیری نمود.
 -3تاریخ بر مبنای زاویه دید تفس��یر میش��ود :که بر
اس��اس زاویه دید و تفسیر به رأی فعاالن حوزه سینما
و مخاطبان بوده است .آنها تحت تأثیر شرایط و عوامل
گوناگون زیس��تی ،اقتصادی و صنعتی در باز نمایی آن
تأثیرگذار بودهاند.
تاریخ س��ینما از بدو پیدایش ت��ا دوره معاصر به چهار
دوره س��ینمای صامت ( ،)1895-1930سینمای ناطق
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( ،)1930-1960س��ینمای م��درن ( ،)1960-1995و
سینمای پست مدرن ( )1995-2016تقسیم میشود .در
تاریخ سینما و سینمای تجربی عواملی از جمله دورههای
س��ینمایی ،مکاتب هنری ،کشورها ،شخصیتها و غیره
تأثیرگذار بودهاند که هر کدام در شکلگیری ،ماندگاری
و استمرار این نوع فیلمسازی به گونهایی نقش داشتهاند.
تاریخچه
اولین فیلمهای سینمای صامت نتیجه تجربه ناآگاهانه
فیلمس��ازان آن دوره ب��وده اس��ت .آنه��ا فقط تالش
میکردن��د روی��دادی اجتماعی و زیس��تی از زندگی
م��ردم روزگار خ��ود را فیلمب��رداری کنن��د .در ای��ن
دوره هن��وز هی��چ نظریه و دانش��ی در خصوص هنر/
صنعت فیلمس��ازی شکل نگرفته بود .فیلمساز فقط به
ثب��ت تجربهاش توجه میکرد و نس��بت به بازخورد و
پخش اثرش در میان مخاطبان ناآگاه بود .فیلم مشهور
پنج��اه ثانیهای و تک نمای برادران لومیر که قطاری به
ایس��تگاه وارد می شد و در دس��امبر  1985به نمایش
گذاش��ته شد اولین نمونه است .س��پس گذشت زمان
سینما را به رس��انهای تبدیل کرد که ویژگی اصلی آن
روایتگ��ری و داس��تانپردازی بود .بر همین اس��اس
تاریخ س��ینما به دوره اولیه و دوره انتقال تقیس��م شد.
دوره اولیه تا حدود سال  1905و دوره انتقال تا ظهور
فیلم بلن��د ،یعنی کمی پیش از جن��گ جهانی اول ،به
طول انجامید .در طول دوره اخیر بود که س��ینما رفته
رفته ماهیتی یافت که از همان زمان تاکنون این رسانه
براساس آن تعریف میشود و آن نمایش داستان است
(اس��میت .)1377 ،س��ینمای مرحله انتقالی  31که سال
ه��ای  1907تا  1917را در بر میگیرد .اگر چه در این
دوره ضوابط و اصول سینمایی مسلط پدید میآید ،اما
هنوز به صورت تثبیتش��ده یا اس��تاندارد در نیامدهند
(ضابطی جهرمی.)185،1384،
32
در  1910ت��ا  1920ظهور هالی��وود باعث حاکمیت
جهان ش��مول و بینالمللی حاکمیت س��ینما گردید و
در هم��ه کش��ورهای صنعتی دنیا به نمای��ش در آمد.
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ش��کلگیری اس��تودیوهای بزرگ که در تولید ،پخش
ونظ��ارت بر بازارهای ملی و بینالمللی اش��راف یافته
وتس��لط پیدا کردن��د از ویژگیهای این دوره اس��ت.
جن��گ بحرانی پدی��د آورد که صرفا اقتص��ادی نبود.
صادرکنندگان فیلم در کشورهای اروپایی ،مانند فرانسه
و انگلس��تان و ایتالیا ،تسلط بر بازارهای خارجی را از
دست دادند و بازارهایشان را به روی رقیب آمریکایی
خود ب��از کردند ،افزون بر این ،آن��ان دریافتند که کل
فضای فرهنگی پس از جنگ دگرگون ش��ده است .در
حقیقیت ،پیروزی هالیوود در دهه  1920پیروزی جهان
نو بر جهان کهنه بود .به دلیل آنکه فیلمسازان دانش و
الگوی برای تولید فیلم نداش��تند ،فیلمهای تولید شده
در دوره تاریخی اولیه به نوعی فیلمتجربی محس��وب
میش��دند و دس��تهبندی فیلم به بخشهای داستانی و
غیرداس��تانی ،فیلم بلند و فیلم کوتاه ،فیلم مس��تقل به
طور جدی در س��الهای آخر این دوره تاریخی یعنی
 1920به بعد شکل گرفت  .
جنگ جهانی از سویی باعث برچیده شدن صنایع فیلم
اروپای قبل از جنگ شد و از سوی دیگر نوعی اتفاق
نظر تلویحی را درباره اهمیت ملی سینما به وجود آورد.
نکتهی اخیر دچار تحوالت عجیبی ش��د ،به نحوی که
به نفوذ آمریکا در بازارهایی نظیر انگلس��تان ،فرانس��ه
وایتالی��ا کمک ک��رد و در عین حال ب��ه هویت کام ً
ال  
«ملی» س��ینمای آلمان و روس��یه منتهی شد (اسمیت،
 .)1377پس از جنگ جهانی ،تنها صنعت فیلمس��ازی
آمریکا یعنی هالیوود اس��ت که سودآور میباشد .این
مس��ئله باعث میش��ود که هالیوود در اندیش��ه تسلط
بر بازارهای جهانی و س��ودآور دیگ��ر بیفتد .در دهه
 1920فکر مقابله با تس��لط آمریکا بر س��ینمای جهان
از طری��ق اقدامات مش��ترک بینالمللی ،در اروپا قوت
گرفت .جنبش به اصطالح «فیلم اروپایی» عبارت بود
از یک رش��ته اقدامات توس��ط اروپائیان بین سالهای
 1924تا  1928با هدف تولید مشترک و پخش متقابل
فیلمها در حوزه اروپ��ا .البته این جنبش پس از ورود
صدا به س��ینما دوام نیافت زیرا اروپائیان زبان مشترک

نداشتند و تهیهکنندگان آلمانی و فرانسوی بازار بریتانیا
را به آمریکائیها واگذار کردند .در ش��وروی وضعیت
تفاوت داش��ت .سینمای این کش��ور ملی و در اختیار
دول��ت بود و ب��ه راحتی به آمریکائیه��ا اجازه ورود
نمیداد .کش��ورهای اروپایی برای مقابله با س��ینمای
داستانگوی هالییودی تالش کردند به سمت سینمای
به اصط�لاح هنری ،مس��تقل و با الگ��وی متفاوتتر
گرایش پیدا کنند .عنوان سینمای مستقل نیز به سینمای
تجربی بر میگردد که در برخی مواقع ،اختیاری و گاه
به عنوان نیرویی مثبت بر س��ینمای مسلط 33یا جریان
اصلی سینما حاکم میشود .این عنوان به خودی خود
فیلمس��ازان را به دو گروه تجاری و غیرتجاری تقسیم
میکند و فیلمسازان مس��تقل(غیرتجاری) را به ورطه
فراتر از تولیدات سینمایی که شامل شیوههای پخش و
نمایش هم میشود کشانده است .سینماگران از هر نوع
که باشند ،تجاربی مستقل از دیگری را بههمراه دارند.
این تجربهها با دریافتهای ذهنی و ایدئولوژیک ،فنی
و اقتصادی مختلف ش��کل گرفته اس��ت (سیمپسون،
.)26،1382
باید توجه داش��ت در این دوران تاریخی پس از آغاز
فیل��م داس��تانی و فیلم بلند که از فیلم تجربینش��أت
گرفته بود ،س��ینمای مستند 34نیز که از سینمای تجربی
خلق شده بود ،به شکلی رسمی و تخصصی نامگذاری
و الگوس��ازی میشود .نخستینبار واژه مستند را جان
گریرسن 35مستندساز اس��کاتلندی ،پس از دیدن فیلم
«موآن��ا» اثر رابرت فالهرتی  36فیلمس��از آمریکایی در
س��ال  1926بهکار برد .او فیلم مستند را چنین تعریف
کرد« :گزارش و تفس��یر خالق واقعیت یا روش خلق
واقعیت» (دهقانپور.)5،1382،
در دهه  1920در کنار فیلم داس��تانی بلند ،انواع فیلم،
مانند انیمیش��ن ،کمدی وس��ریالی به ش��کوفایی خود
ادامه میدهند اما فیلم بلند داستانی هویتش بارز توجه
و ش��اخصتر میش��ود و به عنوان رکن اصلی برنامه
نمایش در میآید .باید توجه داشت ،این مسئله باعث
میش��ود انواع دیگر فیلم به حاش��یه رانده ش��ده و یا
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تولیدکنندگان این نوع سینما به فکر پخش فیلمهایشان
در مراکز دیگری بیفتند.
در گ��ذر تاری��خ انواع مختلف فیلمس��ازی از ش��کل
اولیه فیلمس��ازی تجربی مشتق ش��د .با گذشت زمان
فیلممس��تند متمایز شد و فیلم آوانگارد 37و تجربی در
کنار جریان اصلی و کم کم در تقابل با آن کمال یافت.
در ده��ه میانی قرن  19س��ینمای اروپا با حمایت همه
جانبه از س��ینمای ملی و تجربی خ��ود تالش وافری
نم��ود تا در عرصه جهانی خودنمایی نماید ،اما جریان
سینمای داستانگوی هالیوود همچنان جریان غالب و
مس��لط بود .این تالشهای اروپائیان زمینه ساز هویت
بخشی ،ساختارمند نمودن و ریشه گسترانیدن سینمای
تجربی ش��د .جریان دیگری با عنوان سینمای ناب نیز
از سینمای تجربی الهام گرفته و پدیدار شد .توجه این
جریان س��ینمایی ،دوری از روایتهای ادبی و تئاتری
بود که این خود به سینمای مستقل آگاهانهای انجامید.
بر خ�لاف لومیره��ا ،ایدههای گانس ،38اپش��تاین 39و
41
دوالک 40برنامهری��زی ش��ده بود .امپرسیونیس��تها
س��ینما را هنری مس��تقل معرفی کردن��د .این جنبش،
موسیقی ،شعر و مهمتر از همه دنیای تخیل را بخشی از
عناصر تجربه سینمایی به شمار میآوردند .عدم تمایل
به ارائه ایدئولوژی سیاس��ی خاص ،ب��ردن دوربین به
میان مردم و حضور در مکانهای واقعی رویکرد دیگر
آنه��ا بود .این امر که در آغاز ب��ه دلیل نبودن امکانات
اس��تودیویی حاصل ش��د و نقطه ضعفشان محسوب
میش��د ،در ادامه راه به نقطه قوت و قدرت اینان بدل
گشت .اپشتین و دوالک روایت و داستان را نیز عملی
جنایتکارانه و دروغین میدانس��تند .سیستم فیلمسازی
هالیوود پس از یک عصر خاموش ،از س��ال  ١٩٢٧به
بعد که به عصر طالیی هالیوود معروف ش��د ،شکفت
و در طول جنگ جهانی دوم نیز ادامه یافت .بس��یاری
از فیلمهای هالیوود محصول این دوره در سال ١٩٣٠
الی  1943هس��تند .در عصر طالیی هالیوود مؤسسات
توزیع فیلمها را نیز تصاحب کرد و هر ش��رکتی تمام
کاره��ای تولید تا پخش را خ��ودش انجام میداد .در
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این س��الها جنبش مس��تقل آوانگارد یا زیرزمینی در
آمریکا نیز برای اعتراض به سنتها و انتظارات روایی
استاندارد هالیوود آغاز شد (فالح صابر.)40،1388،
دهه  60به بعد سرآغاز شکلگیری سینمای مدرن بود.
س��ینمای تجربی ش��یوه های جدیدی را در این دوره
آغاز نمود .هالیوود در این دوره در اوج قدرت خود و
تحت کنترل قرار دادن س��ینمای جهان است .اما ورود
به دهه  70و  80یک دستاورد تکنولوژیک را بههمراه
دارد .ورود صنعت ویدیو و در دس��ترس قرار گرفتن
آن امکان ظهور نسل جدیدی را پدیدار ساخت .دیگر
تصاویر تنها به یک صفحه نمایش منتقل نمیش��دند،
تأسیسات نمایشی تبدیل به بخش پیچیدهای از نمایش
آثار تجربی ش��د و به ش��کل چیزی درآم��د که آن را
«دیوارهای ویدیویی» مینامی��م (همان .)40،همچنین
پیشرفت سیس��تمهای ماهوارهای ،گسترش شبکههای
تلویزیونی و ظهور پدیدهای ب��ه نام اینترنت در تولید
و پخش سینما و فیلمهای تجربی کمک شایانی نمود.
این باور دور از ذهن نیس��ت که سینمای داستانگوی،
اوج آثارش را تا دهه  70به نمایش گذارد و رفته رفته
مخاطبین بر اس��اس نیازشان به س��وی سینمای مدرن
که مالکش تغییر الگوها و ساختارشکنی بود عالقمند
ش��وند .همان چیزی که مایه اصل��ی فیلم تجربی بود.
در دهه  1990سینما ژانرها و سبکهای مختلف خود
را تجرب��ه کرده بود و البت��ه فیلمتجربی نیز برای خود
جایگاه��ی خاص و مس��تقل یافته بود .س��ینماتکها،
جش��نوارههای بینالمللی فیلمتجربی و کوتاه از شکل
اختصاص��ی خ��ارج ش��ده و مخاطبین عموم��ی پیدا
میکنن��د .میزان تولید فیلم تجرب��ی در  1990تا دوره
س��ینمای پس��ت مدرن که به نوعی بازگشت به دوره
کالس��یک و نقد و تکیمل آن باش��د ،انبوه میش��ود.
امروزه یعنی در س��ال  2016بس��یاری از جشنوارهها
حتی اس��کار که تحت تسلط هالیوود و سبک خاصی
از فیلمس��ازی بود تغییر روش داده و پذیرای سینمای
متفاوت فیلمتجربی هستند و سبک جسورانه این نوع
فیلمسازی را پذیرفتهاند.

دالیل به وجود آمدن و گسترش سینمای تجربی
 -1هویت فرهنگی
هویت فرهنگی بعنوان نیروی قدرتمند ضامن استقالل
کشورها میباشد .کشورهای دیگر که اقتصاد ،فرهنگ
و هنر خود را در تس��لط سینمای آمریکا یافتند در این
دوره ت�لاش کردند تا با آن به مقابله بپردازند .در یک
تحقیق مجلس بریتانیا نتیجه گرفته ش��د که بهتر است
امپراط��وری فیلمهای را مصرف کند که مبلغ ارزشها
و محصوالتی با مشخصه های امپراطوری باشد .بحث
و ج��دل درباره نفوذ فرهنگی هالیوود بخش��ی بود از
ی��ک گرایش فراگی��ر ضدآمریکایی در می��ان نخبگان
فرهنگی اروپا (اس��میت .)1377،ریش��ه آوانگاردیسم
را باید در رویکرد س��ینماگران فرانس��ه به فیلمهای به
اصطالح «هنری» جستجو کرد .نخستین تالش آگاهانه
در جه��ت آفرینش فیلمهای هنری به س��ال  1907در
فرانس��ه ظهور کرد .شرکتی به نام فیلم هنری 42برخود
گذاش��ته بود .این تالش محکوم به شکس��ت بود زیرا
شرکت مذکور از نمایش��نامههای تئاتری فیلمبرداری
میکرد و چون فاق��د صدا بود از جاذبه کافی بهرهمند
نب��ود .البت��ه این ت�لاش نش��ان میدهد ک��ه از همان
سالهای آغازین س��ینما هنرمندان فرانسوی به سینما
به ش��کل هنری جدی نگاه میکردند (اوحدی،1383،
 .)191ای��ن تالشها در کش��ورهای دیگر مثل آلمان،
اس��کاندیناوی ،شوروی وغیره نیز وجود داشت .آنها
س��عی داشتند بر اس��اس هویت خود فیلم تولید کنند
و با نفوذ فرهنگی س��ینمای بیگان��ه و یانکیها مقابله
کنند .فیلمس��ازان این کش��ورها در ابتدا بدون الگوی
خاصی ،به تولید فیلمهای غیرتکراری و خالقانه روی
آوردند تا با جذابیت های منحصربفرد سینمایش��ان از
نفوذ هالیوود جلوگیری کنند.

سال اول
شماره سوم

 -3نیاز اقتصادی و تأمین منابع مالی
اقتصاد ،سیاس��ت و پیامد آن فرهنگ و تاریخ هیچگاه
از ه��م منف��ک نبودهان��د و اگر در تواری��خ به عوامل
اقتصادي کمتر توجه ش��ده اس��ت از جهت مس��امحه
مورخ��ان بوده اس��ت که تدوی��ن وقای��ع را صرف ًا بر
مبناي رفتار و کردار ش��خصیتهاي تاریخی محصور
ساختهاند (باستانی پاریزي .)19،1375،در هنگام رکود
اقتص��ادي آمريکا  ١٩٣٣صنعت داخلي ١٩ميليون دالر
زير قرض بوده ،در حاليکه با مش��کالت اقتصادي و
دردس��رهاي ديگر هاليوود  ٧٥هزار دالر س��ود ساالنه
داشت (مجله تايم شيوههاي ستارهسازي در هاليوود).
س��ینمای آمریکا در تولید و پخ��ش بودجه زیادی را
خرج میکرد و فیلمهای هالیوودی به علت بازگش��ت
سرمایه ،کمتر دچار مش��کل تأمین هزینهها بودند .اما
بودج��ه فیلمهایتجربی با فیلمهای س��ینمای آمریکا
قابل مقایس��ه نبود .فیلمسازان اروپایی و سایرکشورها
همواره در اندیش��ه و اجرای ش��یوههای برای کاهش
هزین��ه تولید و پخش بودن��د .آنها تالش میکردند با

تابستان 95

 -2کارکرد و جذابیت سینما
هنرمن��دان عرصههای دیگر ،ب��ا درک دقیق از کارکرد
و ویژگیهای منحصر بفرد س��ینما که روز به روز در
میان مردم و همچنین روش��نفکران و منتقدین جایگاه

و گس��تره زی��ادی پیدا مینم��ود ،به فعالی��ت در این
هنر روی آوردند .آنها دریافتند که س��ینما هنریس��ت  
اجتماعیتر ک��ه در آن محدودیتهای هنرهای فردی
وجود ندارد .همچنین بخاطر نو بودن آن جذابیتهای
بصری و روانی بیشتری نزد مخاطبان دارند .در کشور
فرانس��ه ش��خصیتهایی مانن��د فرنان لژه ،43مارس��ل
دوشان ،44م من ری ،45در آلمان ،هانس ریشتر ،46آلبرتو
کاوالکانت��ی 47از برزیل ،لوئیس بونوئل 48و س��الوادور
دالی 49از اسپانیا ،کارل درایر 50از دانمارک و هنرمندان
اتحاد شوروی اهمیت بسیار داشتند .بسیاری از بهترین
فیلمها ،توسط هنرمندانی ساخته شد که شهرتشان در
رسانههای دیگر به ویژه نقاشی بود.این هنرمندان سعی
داش��تند تجربیات خود را در سبکهایامپرسیونیسم،
54
کوبیسم ،51فوتوریس��م ،52اکسپرسیونیسم ،53دادائیسم
و سوررئالیسم ،55به این رسانه56جدید بیاورند (همان،
.)192-191
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توان و خالقیت ،هزینهها را کاهش داده و بس��یاری از
فعالیته��ای اجرایی مثل تهی��ه ،فیلمبرداری و تدوین
را خودش��ان انجام دهند .هم فیلممستند و هم سینمای
آوانگارد که هر دو تجربهگرا بودند ،در برخی موارد به
موفقیت تجاری نیز دس��ت مییافتند .مث ً
ال فیلم نانوک
شمال 57اثر فالهرتی 58چندین ماه در یکی از سینماهای
پاریس بر پرده بود ،و آثار فیلمس��ازان امپرسیونیس��ت
فرانس��وی ،مانند ژان اپس��تاین و ژرم��ن دوالک 59نیز
تماشاگران بسیاری به خود جلب کردند.
 -4پیدایش و ایجاد نظریهها
پیدایش و گسترش نظریه مؤلف ،سبک و ژانر  ،تأثیر
قابل توجهی در متبلور شدن و گسترش سینمایتجربی
گذارده اس��ت .ژانر کلمهای فرانس��وی به معنای نوع
یا گونه میباش��د .ژانرها با نمونههایی چون فیلمهای
وس��ترن ،61گانگس��تری ،62موزی��کال ،63وحش��ت،64
ملودرام ،65کمدی 66نش��ان داده میشوند (نیل،1387،
.)16
67
آنچه ما به عنوان س��بك در نظر داريم ،عبارت است
از تكنيكهاي ويژهای كه يك فيلمس��از معموال به كار
ميگيرد و ش��يوههاي منحصر به فردي اس��ت كه طي
آنها اين تكنيكها در آثار او به هم مربوط ميش��وند.
بنابراين س��بك عبارت اس��ت از آن سيستم فرمال كه
تكنيكهاي اس��تفاده ش��ده در فيلم را سازمان ميدهد      
(س��انتاگ« .)78،1380،سبك اثر به جستجوي ما براي
يافتن معاني ضمني ش��كل ميدهد» (بوردول؛تامسون،
 .)57،1383میتوان تقس��یمات س��بکها بر اس��اس
نظریه ارسطویی و تأثیرات گوناگونی آن در دورههای
تاریخی سینما را به قرار زیر تشریح نمود:
الف -س��بک بر حسب هنرمند ،سبکی که نامش را از
تاریخ یا دورهای خاص گرفته است ،مث ً
ال دوره موج نو
در س��ینما فرانسه دهه 1950و  ،1960یا دوره سینمای
آزاد انگلستان در دهه  1960و  ،1970یا دوره آوانگارد
در س��ینمای صامت فرانسه در دهه  ،1920یا سینمای
نوین دهه  1960و  1970در آلمان.
60
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ب -سبکی که نامش را از محیط یا از محل رشد خود
گرفته ،مثال س��بک نئورئالیسم ایتالیا ،68اکسپرسیونیسم
آلمان ،سبک مونتاژ روسی.
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ج -سبک متأثر از هنر مدرن و یا پست مدرن .
سبکها همچنین میتوانند گروهی و به وجود آورنده
مکاتب و یا ش��خصی باشند« .مش��ی مؤلف» یکی از
همین ش��يوه یا سبکهای ش��خصی است که فيلمساز
در آث��ارش ب��ه کار میگي��رد .فرانس��ه  1970قائل به
ای��ن بود که س��اختارها در خلق معن��ا مؤثرند .معنا از
ساختارهایی چون زبان ،اجتماع ،نهادها و خود مؤلف
خلق میش��ود .ترکيبی از نشانهشناسی ،روانشناسی،
فمينيسم ،ساختارشکنی ،متن و روابط بينامتنی ،امکان
درک مت��ن و موض��وع را در خل��ق معن��ا ،امکانپذیر
میس��ازند .این مهم نیز نظریههای مختلفی را بوجود
آورد که س��ینمای تجربی در مضامین و س��اختارهای
خ��ود از آن تعصی گرفت .س��بک گروهی در س��ینما
نیز همان اس��تفاده یکس��ان از تکنیکهای است که در
آثار فیلمسازان نئوریالیسم یا سینمای آوانگارد فرانسه
تجلی یافت .بوجود آمدن سبک و گونههای فیلمسازی
یکی از مهمترین دالیلی بود که باعث خوانش معنایی
و تکنیکی هنرصنعت فیلم ش��د .مخاطب��ان با گونهها
و زیرگونههای فیلم بیش��تر آشنا ش��دند و فیلمسازان
با مخاطبشناس��ی مناس��ب تالش کردن��د فیلمهای
متفاوتت��ری بس��ازند .س��ینماتکها ،موزهها و مراکز
پخش مخاطب خصوصی و هن��ری آگاهتری را پذیرا
ش��دند .فیلمتجربی قبل این زمان ب��ه هر فیلمی گفته
میش��د که اولین تجربه کارگردان بود .بعد از پیدایش
نظریهه��ا ،فیلمتجربی س��اخت هدفمندت��ری را پیدا
مینماید.
 -5پیشرفت دانش و تکنولوژی
لوس��یر 71در تعریفش ،ب��ر خالقیت به عن��وان نوعی
تفکر و خروجی خالق تأکید میکند ،بدینصورتکه
خالقی��ت ش��یوهای از تفکر اس��ت که باع��ث تولید
ایدهه��ای جدید میش��ود (لوتان��ز .)62،1995،تاریخ
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نتیجهگیری
در س��الهای آغازین تولد سینما ،فیلمسازان هدفشان
ثبت واقعیت بود ،اما پس از گذر از دورههای تاریخی،
دیدگاههای مختلفی پدیدار ش��ده اس��ت .س��بکها،
نظریهها و گونههای فیلمس��ازی با اه��داف متفاوت،
مخاطب��ان و کارکردهای مختص خود را س��ازماندهی
نم��وده اس��ت .م��رور تاریخ س��ینما هوی��دا نمود که
س��ینماگران با باورهای گوناگ��ون و متمایزی در این
رس��انه فعال هستند .از یافتههای تحقیق میتوان نتیجه
گرفت که این هنر از سینمایتجربی آغاز شده و دیگر
سبکها و گونهها از درون آن مشتق گردیده است ،اما
صنعتی ش��دن و انحصارطلبی هالیوود باعث ش��د که
سینما بسوی تک قطبی شدن و ترویج خواستههای آن
نوع فیلمسازی هدایت ش��ود .فیلمسازان تجربی ابتدا
س��عی کردند با ارائه تئوریه��ا و نظریههای گوناگون
به تعریف مس��تقلی از س��ینما و سینمایتجربی همت
گمارند و س��پس ب��رای جلوگیری از نفوذ س��ینمای
تجاری هالیوود و حفظ هویت فرهنگی مستقل خود و
محیطشان ،روندی هدفمند را طراحی نمایند .تالش این
س��ینماگران در گذر زمان باعث شکلگیری ،گسترش
و پیش��رفت س��ینمایتجربی گردیده است .با بررسی
تاریخی این روند ،میتوان ویژگیهای ساختارمند زیر
را برای سینمایتجربی نتیجهگیری کرد.
 -1فیلمس��ازان تجربی با کمبود سرمایه روبرو بوده و
هستند .آنها بههمین خاطر همواره در سنوات مختلف
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س��ینما ،گاهنامه تجرب��ی همزمان رش��د تکنولوژی و
جامع��ه اس��ت« .تکنولوژیه��ای جدید ب��ا مجموعه
فرآیندهای درونی تحقیق و گسترش شکل میگیرند و
سپس شرایطی برای تغییرات و پیشرفتهای اجتماعی
در آنها مس��تقر میش��ود .تأثیرات تکنولوژیها ،چه
مس��تقیم و چه غیرمس��تقیم ،چه قابل پیشبینی و چه
غیرقاب��ل پیشبین��ی ،همواره بقایای تاری��خ بودهاند و
هستند (ویلیامز.)13،1974،
تکنولوژی ،س��ینما را به وجود آورده است و خواست
جامعه باعث پیش��رفت و تغییرات و تحوالت آن شده
اس��ت .فنآوري س��ينما ،كالبد اين پديده را تش��كيل
داده و جامع��ه آن را به حرك��ت درآورده و مجبور به
ايف��اي نقشهاي عمل��ي فراواني نموده اس��ت .بدون
تکنولوژی ،س��ینما وجود نداش��ت و اگر میل جامعه
به دانس��تن ،آگاهی ،آموزش و س��رگرمی نبود ،سینما
پیشرفت نمیکرد (مانستربرگ .)1916 ،البته جبرگرایی
تکنولوژیک نمیتواند دلیل اینکه چرا تکنولوژی پایهای
فیلمسازی در طیف وسیعی از فیلمسازی روزهای اول
پیدایش س��ینما بهکار گرفته میشد ولی از اواسط دهه
 1910فیلمهای روایی به عنوان الگوی مسلط بیان فیلم
تبدیل شدهاند ،را بیان کند (میللر.)1999،
تاریخ سینما ،پیشینهای از تولد ،ظهور و تبلور اولینها
را دارد .اولین افراد برجسته فیلمسازی «برادران لومیر»
در پاریس  ،1985اولین فیلم ناطق «خوانندهی جاز»72
در سال  ،1927اولین متن سه رنگ «تکان تند» در سال
 ،1935اولین فیلم سینمایی اسکوپ با نام «خرقه »73در
سال  ،1953سایر اولینها مانند بهکارگیری اولین صدای
دالبی در فیلم «جنگ ستارگان »74در سال  ،1977اولین
فیلم انیمیش��ن ک��ه تمام ًا بهوس��یلهی کامپیوتر و با نام
«داستان اسباببازی» در سال  1996ساخته شده است،
همگی ب��ر پایه تجربه و خالقیت ش��کل گرفتند .این
اولین تجربهها همانا ساخت فیلمهای تجربی را شکل
داده و این روند با گسترش تکنولوژی در ادوار مختلف
ادامه و گسترش یافته است .تکنولوژی در گذر تاریخ
گاه��ی باعث صرفهجویی در س��اخت و روی آوردن

به فیلمهای مس��تقل تجربی شده و گاهی باعث روی
آوردن فیلمسازان تجربی بسوی خالقیت و تجربههای
نو و فاخر در س��اختار فیلمها گردیده است .پیشرفت
تکنول��وژی در گذر زمان ،فضایی را مهیا س��اخت که
امکان وقوع خالقیتهای تکنیکی و ایدههای جدید بر
پایه اصول زیبای شناسی توسط فیلمسازان قابل تجربه
باشد .خالقان اثرها با دیدگاههای مختلف ،در هر ژانر،
نوع و سبکی از توانائیهای تکنولوژی بهره جسته و به
تولید و ساخت فیلمهای تجربی اقدام نمودند.
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تالش می نمودند با کمترین هزینه فیلم خودش��ان را
بسازند.
 -2فیلمس��ازان تجرب��ی برای آنکه متفاوت باش��ند از
جری��ان غالب و تجاری زمان خ��ود ،همواره به دنبال
ابتکار و نوآوری در فرم و محتوا است.
 -3فیلم میبایست مخاطبش را به وجود آورد و بیننده
بهراحت��ی پایان فیلم را حدس نزند .فیلمس��از تجربی
بههمی��ن دلیل از موضوعات و س��اختارهای تکراری
اجتناب میکند و مخاطبشناس��ی پی��ش از تولید در
دستور کار اوست.
 -4کارگ��ردان فیلمتجربی مهمتری��ن فرد در تولید اثر
اس��ت و فیلم محصول آزمون و خطایش میباشد .اثر
وابس��ته به اوس��ت و اوست که کاش��ف رمز و راز و
معنائیس��ت که عناصر زیبایی شناس��ی فیلم را تشکیل
میدهند.
 -5فیلمس��از تجربی در کنار توجه به فرم ،به مضمون
و محتوی نیز نگاه ویژهای دارد .او س��عی میکند برای
رسیدن به این هدف با هنرهای دیگر از جمله نقاشی،
معماری و هنرهای گرافیک در تعامل باشد.
اگ��ر چه س��ینما میبایس��ت جذاب و س��رگرمکننده،
پ��ر محتوی و هن��ری ،اقتصادی و صنعت��ی ،و چونان
رس��انهای زنده باش��د ،اما بهشدت وابس��ته به شرایط
اجتماعی جامعه و افراد میباشد .واکاوی تاریخی سینما
نشانگر آن است که فیلمتجربی در گذر زمان هویت و
س��اختاری مستقل یافته و تالش دارد ویژگیهای ذکر
شده را حفظ کند.
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و در دانش��گاه نیز رشتهی مربوطه را ادامه داده بودند شکل گرفته است .آنها
فق��ط به فیلمهای هالیوود اکتفانکرده و از آثار فیلمس��ازان کش��ورهای دیگر
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سال  2006از دریافت اسکار محروم بود.
Saint-Simon 16
Bossuet 17
Machiavelli 18
Vico 19
  Herder 20
Auguste Conte 21
Durkheim 22
Proudhon 23
Donald L. Kelley 24
Herodot 25
Herder 26
Historical reception studies 27
Janet Staiger 28
Barbara Klinger 29
Renov, Michael 30
Transitional Cinema 31
Hollywood 32
Dominant cinema 33
Documentary cinema 34

John grierson 35
Robert Joseph Flaherty 36
Avant-garde 37
Gance 38
Epstein 39
Dulac 40
Impressionnisme 41
Film D Art 42
Fernand Léger 43
Marcel Duchamp 44
Man Ray 45
Hans Richter 46
Alberto Cavalcanti 47
Luis Buñuel 48
Salvador Dalí 49
Carl Dreyer 50
Cubisme 51
Futurisme 52
Expressionism 53
Dadaïsme 54
     Surrealism 55
Media 56
  Nanook of the North 57
Flaherty 58
Germaine Dulac 59
Genre 60
Vestern 61
Gangster 62
Musical 63
Horror 64
Melodrama 65
Comoedia 66
Style 67
Italian neorealism 68
Modern art 69
Postmodern 70
Lussier 71
The Jazz Singer 72
The Robe 73
Star Wars 74
Art Research PhD student Tehran University 75
Art Research PhD, assistant professor of Tehran Uni� 766
versity
Art Research PhD student at Tehran University, faculty 77
member of PNU

67

فهرست منابع:
 اوحدی،مسعود( ،)1383سیریدر نگرهها و مکاتب نگرهساز سینما ،فصلنامه هنر و معماری ،شماره60 باستانی پاریزي،محمد ابراهیم( ،)1357سیاست و اقتصاد عصر صفوي ،تهران :انتشارات صفی علی شاه بوردل،ديويد؛ تامسون،كريستين( ،)1383هنر سينما ،ترجمه :فتاح محمدي ،تهران :نشر مركز جانکویچ،مارک( ،)1384طبقهبندیها و تمایزهای فرهنگی ژانر ،ترجمه زهرا نوحی ،فصلنامه فارابی ،شماره55 جفری ناول،اسمیت( ،)1377تاریخ تحلیلی سینمای جهان ،ترجمه :سید احمد پایداری ،تهران :بنیاد سینمایی فارابی ،چاپ اول دهقانپور،حمید( ،)1382سینمای مستند ایران و جهان ،تهران :سمت ،چاپ اول روزنس��تون( ،)1393فیل��م تاریخی به مثابه گونهای از تفکر تاریخی ،ترجمه یاس��ر ابراهیمی ،فصلنامه کتاب م��اه تاریخ و جغرافیا،شماره191
 ساروخانی،باقر( ،)1380روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چاپ سوم سانتاگ،سوزان( ،)1380دربارهي سبك ،ترجمه فتاح محمدي ،تهران :بنياد سينمايي فارابي شماره 40 سرمد،زهره؛ بازرگان،عباس؛ حجازی،الهه( ،)1385روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،تهران :آگاه سیمپسون،فلیپ( ،)1382سینمای مستقل ،ترجمه رعنا کاظمی؛ احمد زاهدی لنگرودی ،نشریه کلک ،شماره 142 ضابطی جهرمی،احمد( ،)1384تاریخ نگاری سینما و مکاتب آن ،تهران ،فصلنامه هنر و معماری ،شماره63 فالح صابر،مهدی( ،)1388فیلم کوتاه؛ تاریخچه و گونهها ،تهران :فصلنامه نقدسینما لوتانز،فرد( ،)1372رفتار سازماني ،ترجمه :غالمعلي سرمد ،تهران :موسسه بانكداري ايران نیل،استیو( ،)1387تعاریف ژانر ،ترجمه :بابک تبرایی ،تهران :فصلنامه فارابی ،شماره63- Miller, toby(1999),"History and Cinema Technology in Hollywood and the World”, oxford.
& - Münsterberg, Hugo (1916 ),” The Photoplay. A psychological study". New York
London:Appleton.
- Renov, Michael. Ed (1993 ), “Theorizing Documentary". New York: Routledge.
- Williams ,Raymond (1974), “Television Technology and Cultural From", London: Fontana.
- Noguez ,Dominique(1979) ,”Éloge du cinéma expérimental»,Centre Pompidou, rééd. par Paris expérimental en 1999 et 2010.

68

