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الف_ضرورتش��ناختتغیی��راتاجتماعی؛یکیاز
مهمترینفوایدشناختتاریخیوپدیدههایتاریخی
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آنهااس��ت.مبحثتغیی��راتاجتماعی،ازمهمترینو
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حرکتپدیدههابایدبهعقببازگشتوگذشتهآنانرا
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دریاف��تتاریخیی��کجهتگیریخاصرانش��ان
میدهد؛گرایشبهتمرکزب��رتجربههایجداگانهدر
خالللحظاتاصیلدریافت.فیلمهاآش��کارافراتراز
مواجههشانباقلمرواجتماعییاسازمانیجریاندارند.
ماچگونهمیتوانیمباتوجهبهاینحالتگس��تردهتر
انتش��ار،برایبررسینتیجهیمعنابهیکروشجامع
میانتاریخیومیانبافتی،بهارتباطمیانتاریخوسینما
فکرکنیم؟کلینگرهمچنینتأکیدمیکندکهبایدعالوه
ب��رچگونگیتغییرمعناهایی��کفیلمدرطولزمان،
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ب��همعناهایمختلف��یکهیکفیل��ممیتوانددریک
دورهیزمانیمشخصداشتهباشدنیزدقتکنیم.کار
اوافقهایمطالعاتدریاف��تتاریخیراکهبهنوبهی
خودنتیجهایبیشازصرفیکنس��خهیتاریخیاز
نظریهیواکنشمخاطببوده،بسطمیدهد؛نظریهای
کهدرآن،هدفمنتقددس��تیابیبهتوانایی»مناس��ب«

برایتفسیرفیلمهاست)جانکویچ،88،1384(.
تالشخواهدش��ددراینچارچوبنظری،ازطریق
گردآوریاطالعات،اس��نادومدارکمربوطتجزیهو
تحلیلشودتابهکشفحقیقتموجودوهدفغایی

رهنمونشویم.

پیامدهای تاریخی سینمای تجربی
براس��اسنظریهمایکلرینوو30،س��ینماسهخاصیت
اصل��یدارد:1(ثبتمیکند.2(نگه��داریمیکند.
3(تفس��یرمیکند.اس��اسنظریاتمایکلرینوو،بر
بیان»خودفیلمس��از«،و»تغییرشکلدادنکموبیش
هنرمندانةجهانتاریخی«استواراست)رینوو،1993(.
بنابراینبراساسآنچهکهدرچارچوبنظرینگاشته
ش��دهاستمیتواننتیجهگرفت،پیامدتاریخسنجی

سینمادستیافتنبهسهنتیجهاست.
1-تاریخثبترویدادهایگذش��تهاست:کهمیتوان
ازطریقاسنادثبتشدهدرنوشتارها،عناصردیداری
وش��نیداریسینما،بهخصوصسینمایتجربیآنرا

مرورومطالعهکرد.
2-تاری��خنقشآم��وزشدارد:کهمیتواندرس��یر
وم��رورآنب��هتکاملرس��یدوازتکراروایس��تایی

جلوگیرینمود.
3-تاریخبرمبنایزاویهدیدتفس��یرمیش��ود:کهبر
اس��اسزاویهدیدوتفسیربهرأیفعاالنحوزهسینما
ومخاطبانبودهاست.آنهاتحتتأثیرشرایطوعوامل
گوناگونزیس��تی،اقتصادیوصنعتیدربازنماییآن

تأثیرگذاربودهاند.
تاریخس��ینماازبدوپیدایشت��ادورهمعاصربهچهار
دورهس��ینمایصامت)1930-1895(،سینمایناطق

)1960-1930(،س��ینمایم��درن)1995-1960(،و
سینمایپستمدرن)2016-1995(تقسیممیشود.در
تاریخسینماوسینمایتجربیعواملیازجملهدورههای
س��ینمایی،مکاتبهنری،کشورها،شخصیتهاوغیره
تأثیرگذاربودهاندکههرکدامدرشکلگیری،ماندگاری
واستمرارایننوعفیلمسازیبهگونهایینقشداشتهاند.

تاریخچه
اولینفیلمهایسینمایصامتنتیجهتجربهناآگاهانه
فیلمس��ازانآندورهب��ودهاس��ت.آنه��افقطتالش
میکردن��دروی��دادیاجتماعیوزیس��تیاززندگی
م��ردمروزگارخ��ودرافیلمب��رداریکنن��د.درای��ن
دورههن��وزهی��چنظریهودانش��یدرخصوصهنر/
صنعتفیلمس��ازیشکلنگرفتهبود.فیلمسازفقطبه
ثب��تتجربهاشتوجهمیکردونس��بتبهبازخوردو
پخشاثرشدرمیانمخاطبانناآگاهبود.فیلممشهور
پنج��اهثانیهایوتکنمایبرادرانلومیرکهقطاریبه
ایس��تگاهواردمیشدودردس��امبر1985بهنمایش
گذاش��تهشداولیننمونهاست.س��پسگذشتزمان
سینمارابهرس��انهایتبدیلکردکهویژگیاصلیآن
روایتگ��ریوداس��تانپردازیبود.برهمیناس��اس
تاریخس��ینمابهدورهاولیهودورهانتقالتقیس��مشد.
دورهاولیهتاحدودسال1905ودورهانتقالتاظهور
فیلمبلن��د،یعنیکمیپیشازجن��گجهانیاول،به
طولانجامید.درطولدورهاخیربودکهس��ینمارفته
رفتهماهیتییافتکهازهمانزمانتاکنوناینرسانه
براساسآنتعریفمیشودوآننمایشداستاناست
)اس��میت،1377(.س��ینمایمرحلهانتقالی31کهسال
ه��ای1907تا1917رادربرمیگیرد.اگرچهدراین
دورهضوابطواصولسینماییمسلطپدیدمیآید،اما
هنوزبهصورتتثبیتش��دهیااس��تاندارددرنیامدهند

)ضابطیجهرمی،185،1384(.
در1910ت��ا1920ظهورهالی��وود32باعثحاکمیت
جهانش��مولوبینالمللیحاکمیتس��ینماگردیدو
درهم��هکش��ورهایصنعتیدنیابهنمای��شدرآمد.
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ش��کلگیریاس��تودیوهایبزرگکهدرتولید،پخش
ونظ��ارتبربازارهایملیوبینالمللیاش��رافیافته
وتس��لطپیداکردن��دازویژگیهایایندورهاس��ت.
جن��گبحرانیپدی��دآوردکهصرفااقتص��ادینبود.
صادرکنندگانفیلمدرکشورهایاروپایی،مانندفرانسه
وانگلس��تانوایتالیا،تسلطبربازارهایخارجیرااز
دستدادندوبازارهایشانرابهرویرقیبآمریکایی
خودب��ازکردند،افزونبراین،آن��اندریافتندکهکل
فضایفرهنگیپسازجنگدگرگونش��دهاست.در
حقیقیت،پیروزیهالیووددردهه1920پیروزیجهان
نوبرجهانکهنهبود.بهدلیلآنکهفیلمسازاندانشو
الگویبرایتولیدفیلمنداش��تند،فیلمهایتولیدشده
دردورهتاریخیاولیهبهنوعیفیلمتجربیمحس��وب
میش��دندودس��تهبندیفیلمبهبخشهایداستانیو
غیرداس��تانی،فیلمبلندوفیلمکوتاه،فیلممس��تقلبه
طورجدیدرس��الهایآخرایندورهتاریخییعنی

1920بهبعدشکلگرفت.
جنگجهانیازسوییباعثبرچیدهشدنصنایعفیلم
اروپایقبلازجنگشدوازسویدیگرنوعیاتفاق
نظرتلویحیرادربارهاهمیتملیسینمابهوجودآورد.
نکتهیاخیردچارتحوالتعجیبیش��د،بهنحویکه
بهنفوذآمریکادربازارهایینظیرانگلس��تان،فرانس��ه
وایتالی��اکمکک��ردودرعینحالب��ههویتکاماًل
»ملی«س��ینمایآلمانوروس��یهمنتهیشد)اسمیت،
1377(.پسازجنگجهانی،تنهاصنعتفیلمس��ازی
آمریکایعنیهالیووداس��تکهسودآورمیباشد.این
مس��ئلهباعثمیش��ودکههالیووددراندیش��هتسلط
بربازارهایجهانیوس��ودآوردیگ��ربیفتد.دردهه
1920فکرمقابلهباتس��لطآمریکابرس��ینمایجهان
ازطری��قاقداماتمش��ترکبینالمللی،دراروپاقوت
گرفت.جنبشبهاصطالح»فیلماروپایی«عبارتبود
ازیکرش��تهاقداماتتوس��طاروپائیانبینسالهای
1924تا1928باهدفتولیدمشترکوپخشمتقابل
فیلمهادرحوزهاروپ��ا.البتهاینجنبشپسازورود
صدابهس��ینمادوامنیافتزیرااروپائیانزبانمشترک

نداشتندوتهیهکنندگانآلمانیوفرانسویبازاربریتانیا
رابهآمریکائیهاواگذارکردند.درش��ورویوضعیت
تفاوتداش��ت.سینمایاینکش��ورملیودراختیار
دول��تبودوب��هراحتیبهآمریکائیه��ااجازهورود
نمیداد.کش��ورهایاروپاییبرایمقابلهباس��ینمای
داستانگویهالییودیتالشکردندبهسمتسینمای
بهاصط��الحهنری،مس��تقلوباالگ��ویمتفاوتتر
گرایشپیداکنند.عنوانسینمایمستقلنیزبهسینمای
تجربیبرمیگرددکهدربرخیمواقع،اختیاریوگاه
بهعنواننیروییمثبتبرس��ینمایمسلط33یاجریان
اصلیسینماحاکممیشود.اینعنوانبهخودیخود
فیلمس��ازانرابهدوگروهتجاریوغیرتجاریتقسیم
میکندوفیلمسازانمس��تقل)غیرتجاری(رابهورطه
فراترازتولیداتسینماییکهشاملشیوههایپخشو
نمایشهممیشودکشاندهاست.سینماگرانازهرنوع
کهباشند،تجاربیمستقلازدیگریرابههمراهدارند.
اینتجربههابادریافتهایذهنیوایدئولوژیک،فنی
واقتصادیمختلفش��کلگرفتهاس��ت)سیمپسون،

.)26،1382
بایدتوجهداش��تدرایندورانتاریخیپسازآغاز
فیل��مداس��تانیوفیلمبلندکهازفیلمتجربینش��أت
گرفتهبود،س��ینمایمستند34نیزکهازسینمایتجربی
خلقشدهبود،بهشکلیرسمیوتخصصینامگذاری
والگوس��ازیمیشود.نخستینبارواژهمستندراجان
گریرسن35مستندسازاس��کاتلندی،پسازدیدنفیلم
»موآن��ا«اثررابرتفالهرتی36فیلمس��ازآمریکاییدر
س��ال1926بهکاربرد.اوفیلممستندراچنینتعریف
کرد:»گزارشوتفس��یرخالقواقعیتیاروشخلق

واقعیت«)دهقانپور،5،1382(.
دردهه1920درکنارفیلمداس��تانیبلند،انواعفیلم،
مانندانیمیش��ن،کمدیوس��ریالیبهش��کوفاییخود
ادامهمیدهندامافیلمبلندداستانیهویتشبارزتوجه
وش��اخصترمیش��ودوبهعنوانرکناصلیبرنامه
نمایشدرمیآید.بایدتوجهداشت،اینمسئلهباعث
میش��ودانواعدیگرفیلمبهحاش��یهراندهش��دهویا
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تولیدکنندگانایننوعسینمابهفکرپخشفیلمهایشان
درمراکزدیگریبیفتند.

درگ��ذرتاری��خانواعمختلففیلمس��ازیازش��کل
اولیهفیلمس��ازیتجربیمشتقش��د.باگذشتزمان
فیلممس��تندمتمایزشدوفیلمآوانگارد37وتجربیدر
کنارجریاناصلیوکمکمدرتقابلباآنکمالیافت.
درده��همیانیقرن19س��ینمایاروپاباحمایتهمه
جانبهازس��ینمایملیوتجربیخ��ودتالشوافری
نم��ودتادرعرصهجهانیخودنمایینماید،اماجریان
سینمایداستانگویهالیوودهمچنانجریانغالبو
مس��لطبود.اینتالشهایاروپائیانزمینهسازهویت
بخشی،ساختارمندنمودنوریشهگسترانیدنسینمای
تجربیش��د.جریاندیگریباعنوانسینماینابنیز
ازسینمایتجربیالهامگرفتهوپدیدارشد.توجهاین
جریانس��ینمایی،دوریازروایتهایادبیوتئاتری
بودکهاینخودبهسینمایمستقلآگاهانهایانجامید.
برخ��الفلومیره��ا،ایدههایگانس38،اپش��تاین39و
دوالک40برنامهری��زیش��دهبود.امپرسیونیس��تها41
س��ینماراهنریمس��تقلمعرفیکردن��د.اینجنبش،
موسیقی،شعرومهمترازهمهدنیایتخیلرابخشیاز
عناصرتجربهسینماییبهشمارمیآوردند.عدمتمایل
بهارائهایدئولوژیسیاس��یخاص،ب��ردندوربینبه
میانمردموحضوردرمکانهایواقعیرویکرددیگر
آنه��ابود.اینامرکهدرآغازب��هدلیلنبودنامکانات
اس��تودیوییحاصلش��دونقطهضعفشانمحسوب
میش��د،درادامهراهبهنقطهقوتوقدرتاینانبدل
گشت.اپشتینودوالکروایتوداستانرانیزعملی
جنایتکارانهودروغینمیدانس��تند.سیستمفیلمسازی
هالیوودپسازیکعصرخاموش،ازس��ال1927به
بعدکهبهعصرطالییهالیوودمعروفش��د،شکفت
ودرطولجنگجهانیدومنیزادامهیافت.بس��یاری
ازفیلمهایهالیوودمحصولایندورهدرسال1930
الی1943هس��تند.درعصرطالییهالیوودمؤسسات
توزیعفیلمهارانیزتصاحبکردوهرش��رکتیتمام
کاره��ایتولیدتاپخشراخ��ودشانجاممیداد.در

اینس��الهاجنبشمس��تقلآوانگاردیازیرزمینیدر
آمریکانیزبرایاعتراضبهسنتهاوانتظاراتروایی
استانداردهالیوودآغازشد)فالحصابر،40،1388(.

دهه60بهبعدسرآغازشکلگیریسینمایمدرنبود.
س��ینمایتجربیش��یوههایجدیدیرادرایندوره
آغازنمود.هالیووددرایندورهدراوجقدرتخودو
تحتکنترلقراردادنس��ینمایجهاناست.اماورود
بهدهه70و80یکدستاوردتکنولوژیکرابههمراه
دارد.ورودصنعتویدیوودردس��ترسقرارگرفتن
آنامکانظهورنسلجدیدیراپدیدارساخت.دیگر
تصاویرتنهابهیکصفحهنمایشمنتقلنمیش��دند،
تأسیساتنمایشیتبدیلبهبخشپیچیدهایازنمایش
آثارتجربیش��دوبهش��کلچیزیدرآم��دکهآنرا
»دیوارهایویدیویی«مینامی��م)همان،40(.همچنین
پیشرفتسیس��تمهایماهوارهای،گسترششبکههای
تلویزیونیوظهورپدیدهایب��هناماینترنتدرتولید
وپخشسینماوفیلمهایتجربیکمکشایانینمود.
اینباوردورازذهننیس��تکهسینمایداستانگوی،
اوجآثارشراتادهه70بهنمایشگذاردورفتهرفته
مخاطبینبراس��اسنیازشانبهس��ویسینمایمدرن
کهمالکشتغییرالگوهاوساختارشکنیبودعالقمند
ش��وند.همانچیزیکهمایهاصل��یفیلمتجربیبود.
دردهه1990سینماژانرهاوسبکهایمختلفخود
راتجرب��هکردهبودوالبت��هفیلمتجربینیزبرایخود
جایگاه��یخاصومس��تقلیافتهبود.س��ینماتکها،
جش��نوارههایبینالمللیفیلمتجربیوکوتاهازشکل
اختصاص��یخ��ارجش��دهومخاطبینعموم��یپیدا
میکنن��د.میزانتولیدفیلمتجرب��یدر1990تادوره
س��ینمایپس��تمدرنکهبهنوعیبازگشتبهدوره
کالس��یکونقدوتکیملآنباش��د،انبوهمیش��ود.
امروزهیعنیدرس��ال2016بس��یاریازجشنوارهها
حتیاس��کارکهتحتتسلطهالیوودوسبکخاصی
ازفیلمس��ازیبودتغییرروشدادهوپذیرایسینمای
متفاوتفیلمتجربیهستندوسبکجسورانهایننوع

فیلمسازیراپذیرفتهاند.
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دالیل به وجود آمدن و گسترش سینمای تجربی
1-هویتفرهنگی

هویتفرهنگیبعنواننیرویقدرتمندضامناستقالل
کشورهامیباشد.کشورهایدیگرکهاقتصاد،فرهنگ
وهنرخودرادرتس��لطسینمایآمریکایافتنددراین
دورهت��الشکردندتاباآنبهمقابلهبپردازند.دریک
تحقیقمجلسبریتانیانتیجهگرفتهش��دکهبهتراست
امپراط��وریفیلمهایرامصرفکندکهمبلغارزشها
ومحصوالتیبامشخصههایامپراطوریباشد.بحث
وج��دلدربارهنفوذفرهنگیهالیوودبخش��یبوداز
ی��کگرایشفراگی��رضدآمریکاییدرمی��اننخبگان
فرهنگیاروپا)اس��میت،1377(.ریش��هآوانگاردیسم
رابایددررویکردس��ینماگرانفرانس��هبهفیلمهایبه
اصطالح»هنری«جستجوکرد.نخستینتالشآگاهانه
درجه��تآفرینشفیلمهایهنریبهس��ال1907در
فرانس��هظهورکرد.شرکتیبهنامفیلمهنری42برخود
گذاش��تهبود.اینتالشمحکومبهشکس��تبودزیرا
شرکتمذکورازنمایش��نامههایتئاتریفیلمبرداری
میکردوچونفاق��دصدابودازجاذبهکافیبهرهمند
نب��ود.البت��هاینت��الشنش��انمیدهدک��هازهمان
سالهایآغازینس��ینماهنرمندانفرانسویبهسینما
بهش��کلهنریجدینگاهمیکردند)اوحدی،1383،
191(.ای��نتالشهادرکش��ورهایدیگرمثلآلمان،
اس��کاندیناوی،شورویوغیرهنیزوجودداشت.آنها
س��عیداشتندبراس��اسهویتخودفیلمتولیدکنند
وبانفوذفرهنگیس��ینمایبیگان��هویانکیهامقابله
کنند.فیلمس��ازاناینکش��ورهادرابتدابدونالگوی
خاصی،بهتولیدفیلمهایغیرتکراریوخالقانهروی
آوردندتاباجذابیتهایمنحصربفردسینمایش��اناز

نفوذهالیوودجلوگیریکنند.

2-کارکردوجذابیتسینما
هنرمن��دانعرصههایدیگر،ب��ادرکدقیقازکارکرد
وویژگیهایمنحصربفردس��ینماکهروزبهروزدر
میانمردموهمچنینروش��نفکرانومنتقدینجایگاه

وگس��ترهزی��ادیپیدامینم��ود،بهفعالی��تدراین
هنررویآوردند.آنهادریافتندکهس��ینماهنریس��ت
اجتماعیترک��هدرآنمحدودیتهایهنرهایفردی
وجودندارد.همچنینبخاطرنوبودنآنجذابیتهای
بصریوروانیبیشترینزدمخاطباندارند.درکشور
فرانس��هش��خصیتهاییمانن��دفرنانلژه43،مارس��ل
دوشان44،ممنری45،درآلمان،هانسریشتر46،آلبرتو
کاوالکانت��ی47ازبرزیل،لوئیسبونوئل48وس��الوادور
دالی49ازاسپانیا،کارلدرایر50ازدانمارکوهنرمندان
اتحادشورویاهمیتبسیارداشتند.بسیاریازبهترین
فیلمها،توسطهنرمندانیساختهشدکهشهرتشاندر
رسانههایدیگربهویژهنقاشیبود.اینهنرمندانسعی
داش��تندتجربیاتخودرادرسبکهایامپرسیونیسم،
کوبیسم51،فوتوریس��م52،اکسپرسیونیسم53،دادائیسم54
وسوررئالیسم55،بهاینرسانه56جدیدبیاورند)همان،

.)192-191

3-نیازاقتصادیوتأمینمنابعمالی
اقتصاد،سیاس��توپیامدآنفرهنگوتاریخهیچگاه
ازه��ممنف��کنبودهان��دواگردرتواری��خبهعوامل
اقتصاديکمترتوجهش��دهاس��تازجهتمس��امحه
مورخ��انبودهاس��تکهتدوی��نوقای��عراصرفًابر
مبنايرفتاروکردارش��خصیتهايتاریخیمحصور
ساختهاند)باستانیپاریزي،19،1375(.درهنگامرکود
اقتص��اديآمریکا1933صنعتداخلي19میلیوندالر
زیرقرضبوده،درحاليکهبامش��کالتاقتصاديو
دردس��رهايدیگرهالیوود75هزاردالرس��ودساالنه
داشت)مجلهتایمشیوههايستارهسازيدرهالیوود(.
س��ینمایآمریکادرتولیدوپخ��شبودجهزیادیرا
خرجمیکردوفیلمهایهالیوودیبهعلتبازگش��ت
سرمایه،کمتردچارمش��کلتأمینهزینههابودند.اما
بودج��هفیلمهایتجربیبافیلمهایس��ینمایآمریکا
قابلمقایس��هنبود.فیلمسازاناروپاییوسایرکشورها
هموارهدراندیش��هواجرایش��یوههایبرایکاهش
هزین��هتولیدوپخشبودن��د.آنهاتالشمیکردندبا
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توانوخالقیت،هزینههاراکاهشدادهوبس��یاریاز
فعالیته��ایاجراییمثلتهی��ه،فیلمبرداریوتدوین
راخودش��انانجامدهند.همفیلممستندوهمسینمای
آوانگاردکههردوتجربهگرابودند،دربرخیمواردبه
موفقیتتجارینیزدس��تمییافتند.مثاًلفیلمنانوک
شمال57اثرفالهرتی58چندینماهدریکیازسینماهای
پاریسبرپردهبود،وآثارفیلمس��ازانامپرسیونیس��ت
فرانس��وی،مانندژاناپس��تاینوژرم��ندوالک59نیز

تماشاگرانبسیاریبهخودجلبکردند.

4-پیدایشوایجادنظریهها
پیدایشوگسترشنظریهمؤلف،سبکوژانر60،تأثیر
قابلتوجهیدرمتبلورشدنوگسترشسینمایتجربی
گذاردهاس��ت.ژانرکلمهایفرانس��ویبهمعناینوع
یاگونهمیباش��د.ژانرهابانمونههاییچونفیلمهای
وس��ترن61،گانگس��تری62،موزی��کال63،وحش��ت64،
ملودرام65،کمدی66نش��اندادهمیشوند)نیل،1387،

.)16
آنچهمابهعنوانس��بک67درنظرداریم،عبارتاست
ازتکنیکهايویژهایکهیکفیلمس��ازمعموالبهکار
ميگیردوش��یوههايمنحصربهفردياس��تکهطي
آنهااینتکنیکهادرآثاراوبههممربوطميش��وند.
بنابراینس��بکعبارتاس��تازآنسیستمفرمالکه
تکنیکهاياس��تفادهش��دهدرفیلمراسازمانميدهد
)س��انتاگ،78،1380(.»سبکاثربهجستجويمابراي
یافتنمعانيضمنيش��کلميدهد«)بوردول؛تامسون،
57،1383(.میتوانتقس��یماتس��بکهابراس��اس
نظریهارسطوییوتأثیراتگوناگونیآندردورههای

تاریخیسینمارابهقرارزیرتشریحنمود:
الف-س��بکبرحسبهنرمند،سبکیکهنامشرااز
تاریخیادورهایخاصگرفتهاست،مثاًلدورهموجنو
درس��ینمافرانسهدهه1950و1960،یادورهسینمای
آزادانگلستاندردهه1960و1970،یادورهآوانگارد
درس��ینمایصامتفرانسهدردهه1920،یاسینمای

نویندهه1960و1970درآلمان.

ب-سبکیکهنامشراازمحیطیاازمحلرشدخود
گرفته،مثالس��بکنئورئالیسمایتالیا68،اکسپرسیونیسم

آلمان،سبکمونتاژروسی.
ج-سبکمتأثرازهنرمدرن69ویاپستمدرن70.

سبکهاهمچنینمیتوانندگروهیوبهوجودآورنده
مکاتبویاش��خصیباشند.»مش��یمؤلف«یکیاز
همینش��یوهیاسبکهایش��خصیاستکهفیلمساز
درآث��ارشب��هکارمیگی��رد.فرانس��ه1970قائلبه
ای��نبودکهس��اختارهادرخلقمعن��امؤثرند.معنااز
ساختارهاییچونزبان،اجتماع،نهادهاوخودمؤلف
خلقمیش��ود.ترکیبیازنشانهشناسی،روانشناسی،
فمینیسم،ساختارشکنی،متنوروابطبینامتنی،امکان
درکمت��نوموض��وعرادرخل��قمعن��ا،امکانپذیر
میس��ازند.اینمهمنیزنظریههایمختلفیرابوجود
آوردکهس��ینمایتجربیدرمضامینوس��اختارهای
خ��ودازآنتعصیگرفت.س��بکگروهیدرس��ینما
نیزهماناس��تفادهیکس��انازتکنیکهایاستکهدر
آثارفیلمسازاننئوریالیسمیاسینمایآوانگاردفرانسه
تجلییافت.بوجودآمدنسبکوگونههایفیلمسازی
یکیازمهمتریندالیلیبودکهباعثخوانشمعنایی
وتکنیکیهنرصنعتفیلمش��د.مخاطب��انباگونهها
وزیرگونههایفیلمبیش��ترآشناش��دندوفیلمسازان
بامخاطبشناس��یمناس��بتالشکردن��دفیلمهای
متفاوتت��ریبس��ازند.س��ینماتکها،موزههاومراکز
پخشمخاطبخصوصیوهن��ریآگاهتریراپذیرا
ش��دند.فیلمتجربیقبلاینزمانب��ههرفیلمیگفته
میش��دکهاولینتجربهکارگردانبود.بعدازپیدایش
نظریهه��ا،فیلمتجربیس��اختهدفمندت��ریراپیدا

مینماید.

5-پیشرفتدانشوتکنولوژی
لوس��یر71درتعریفش،ب��رخالقیتبهعن��واننوعی
تفکروخروجیخالقتأکیدمیکند،بدینصورتکه
خالقی��تش��یوهایازتفکراس��تکهباع��ثتولید
ایدهه��ایجدیدمیش��ود)لوتان��ز،62،1995(.تاریخ



65

95
ن 

ستا
 تاب

   
وم

 س
اره

شم
   

ل 
 او

ال
 س

س��ینما،گاهنامهتجرب��یهمزمانرش��دتکنولوژیو
جامع��هاس��ت.»تکنولوژیه��ایجدیدب��امجموعه
فرآیندهایدرونیتحقیقوگسترششکلمیگیرندو
سپسشرایطیبرایتغییراتوپیشرفتهایاجتماعی
درآنهامس��تقرمیش��ود.تأثیراتتکنولوژیها،چه
مس��تقیموچهغیرمس��تقیم،چهقابلپیشبینیوچه
غیرقاب��لپیشبین��ی،هموارهبقایایتاری��خبودهاندو

هستند)ویلیامز،13،1974(.
تکنولوژی،س��ینمارابهوجودآوردهاستوخواست
جامعهباعثپیش��رفتوتغییراتوتحوالتآنشده
اس��ت.فنآوريس��ینما،کالبداینپدیدهراتش��کیل
دادهوجامع��هآنرابهحرک��تدرآوردهومجبوربه
ایف��اينقشهايعمل��يفراوانينمودهاس��ت.بدون
تکنولوژی،س��ینماوجودنداش��تواگرمیلجامعه
بهدانس��تن،آگاهی،آموزشوس��رگرمینبود،سینما
پیشرفتنمیکرد)مانستربرگ،1916(.البتهجبرگرایی
تکنولوژیکنمیتوانددلیلاینکهچراتکنولوژیپایهای
فیلمسازیدرطیفوسیعیازفیلمسازیروزهایاول
پیدایشس��ینمابهکارگرفتهمیشدولیازاواسطدهه
1910فیلمهایرواییبهعنوانالگویمسلطبیانفیلم

تبدیلشدهاند،رابیانکند)میللر،1999(.
تاریخسینما،پیشینهایازتولد،ظهوروتبلوراولینها
رادارد.اولینافرادبرجستهفیلمسازی»برادرانلومیر«
درپاریس1985،اولینفیلمناطق»خوانندهیجاز72«
درسال1927،اولینمتنسهرنگ»تکانتند«درسال
1935،اولینفیلمسینماییاسکوپبانام»خرقه73«در
سال1953،سایراولینهامانندبهکارگیریاولینصدای
دالبیدرفیلم»جنگستارگان74«درسال1977،اولین
فیلمانیمیش��نک��هتمامًابهوس��یلهیکامپیوتروبانام
»داستاناسباببازی«درسال1996ساختهشدهاست،
همگیب��رپایهتجربهوخالقیتش��کلگرفتند.این
اولینتجربههاهماناساختفیلمهایتجربیراشکل
دادهواینروندباگسترشتکنولوژیدرادوارمختلف
ادامهوگسترشیافتهاست.تکنولوژیدرگذرتاریخ
گاه��یباعثصرفهجوییدرس��اختورویآوردن

بهفیلمهایمس��تقلتجربیشدهوگاهیباعثروی
آوردنفیلمسازانتجربیبسویخالقیتوتجربههای
نووفاخردرس��اختارفیلمهاگردیدهاست.پیشرفت
تکنول��وژیدرگذرزمان،فضاییرامهیاس��اختکه
امکانوقوعخالقیتهایتکنیکیوایدههایجدیدبر
پایهاصولزیبایشناسیتوسطفیلمسازانقابلتجربه
باشد.خالقاناثرهابادیدگاههایمختلف،درهرژانر،
نوعوسبکیازتوانائیهایتکنولوژیبهرهجستهوبه

تولیدوساختفیلمهایتجربیاقدامنمودند.

نتیجه گیری
درس��الهایآغازینتولدسینما،فیلمسازانهدفشان
ثبتواقعیتبود،اماپسازگذرازدورههایتاریخی،
دیدگاههایمختلفیپدیدارش��دهاس��ت.س��بکها،
نظریههاوگونههایفیلمس��ازیبااه��دافمتفاوت،
مخاطب��انوکارکردهایمختصخودراس��ازماندهی
نم��ودهاس��ت.م��رورتاریخس��ینماهوی��دانمودکه
س��ینماگرانباباورهایگوناگ��ونومتمایزیدراین
رس��انهفعالهستند.ازیافتههایتحقیقمیتواننتیجه
گرفتکهاینهنرازسینمایتجربیآغازشدهودیگر
سبکهاوگونههاازدرونآنمشتقگردیدهاست،اما
صنعتیش��دنوانحصارطلبیهالیوودباعثش��دکه
سینمابسویتکقطبیشدنوترویجخواستههایآن
نوعفیلمسازیهدایتش��ود.فیلمسازانتجربیابتدا
س��عیکردندباارائهتئوریه��اونظریههایگوناگون
بهتعریفمس��تقلیازس��ینماوسینمایتجربیهمت
گمارندوس��پسب��رایجلوگیریازنفوذس��ینمای
تجاریهالیوودوحفظهویتفرهنگیمستقلخودو
محیطشان،روندیهدفمندراطراحینمایند.تالشاین
س��ینماگراندرگذرزمانباعثشکلگیری،گسترش
وپیش��رفتس��ینمایتجربیگردیدهاست.بابررسی
تاریخیاینروند،میتوانویژگیهایساختارمندزیر

رابرایسینمایتجربینتیجهگیریکرد.
1-فیلمس��ازانتجربیباکمبودسرمایهروبروبودهو
هستند.آنهابههمینخاطرهموارهدرسنواتمختلف
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تالشمینمودندباکمترینهزینهفیلمخودش��انرا
بسازند.

2-فیلمس��ازانتجرب��یبرایآنکهمتفاوتباش��نداز
جری��انغالبوتجاریزمانخ��ود،هموارهبهدنبال

ابتکارونوآوریدرفرمومحتوااست.
3-فیلممیبایستمخاطبشرابهوجودآوردوبیننده
بهراحت��یپایانفیلمراحدسنزند.فیلمس��ازتجربی
بههمی��ندلیلازموضوعاتوس��اختارهایتکراری
اجتنابمیکندومخاطبشناس��یپی��شازتولیددر

دستورکاراوست.
4-کارگ��ردانفیلمتجربیمهمتری��نفرددرتولیداثر
اس��توفیلممحصولآزمونوخطایشمیباشد.اثر
وابس��تهبهاوس��تواوستکهکاش��فرمزورازو
معنائیس��تکهعناصرزیباییشناس��یفیلمراتشکیل

میدهند.
5-فیلمس��ازتجربیدرکنارتوجهبهفرم،بهمضمون
ومحتوینیزنگاهویژهایدارد.اوس��عیمیکندبرای
رسیدنبهاینهدفباهنرهایدیگرازجملهنقاشی،

معماریوهنرهایگرافیکدرتعاملباشد.
اگ��رچهس��ینمامیبایس��تجذابوس��رگرمکننده،
پ��رمحتویوهن��ری،اقتصادیوصنعت��ی،وچونان
رس��انهایزندهباش��د،امابهشدتوابس��تهبهشرایط
اجتماعیجامعهوافرادمیباشد.واکاویتاریخیسینما
نشانگرآناستکهفیلمتجربیدرگذرزمانهویتو
س��اختاریمستقلیافتهوتالشداردویژگیهایذکر

شدهراحفظکند.
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پینوشت:
Experimental Film1

Edison2
Lumiere3

Avant-garde4
Éloge du cinéma expérimental5

Cinéma pur6
Full Cinema7

Absolute film8
Abstraction Cinema9

Cinema on the verge10
Banned movie11
poetic cinema12

Independent Filmای Indie Film13
Underground film14

15ازفیلمس��ازهایآمریکاکهاکثرش��اندرمدارسفیلمسازیتحصیلکرده
ودردانش��گاهنیزرشتهیمربوطهراادامهدادهبودندشکلگرفتهاست.آنها
فق��طبهفیلمهایهالیووداکتفانکردهوازآثارفیلمس��ازانکش��ورهایدیگر
نیزالهامگرفتند.برخیکارهایش��اناقتباس��یازس��بکهایافیلمهایاروپایی
مثلموجنویفرانس��هبودوبرخیمثلاس��پیلبرگازفیلمس��ازانشرقیمثل
کوروس��اوانیزتأثیرگرفتند.آنهاتوانس��تندبهدلیلضرراس��تودیوهاورکود
اقتصادیش��ان،خودرامطرحکردهوفیلمهایخوبیبس��ازند.نسلجدیدبر
تولیدفیلمهاتأثیرزیادیداش��توباروندجدیدفیلمهایهالیوود،کارگردان
نقشکلیدیفیلمرابهعهدهمیگرفت.هرچندفیلمهایشاندربخشیازنظام
اس��تودیوییساختهمیشدوبهصورتکامالمس��تقلفعالیتنمیکردند،اما
س��عیداش��تندفاصلهخودراازنظاماستودیوییحفظکنند.کارآنهابهدلیل
معرفیمضمونوس��بکهایجدیدومتفاوتباآنچهازس��الهای1920تا
1950ش��کلگرفتهبود،بهعنوانیکمکتبجدیددرسینمایآمریکامعرفی
ونامش»مکتبنیویورکی«ش��د.مکتبیک��هکارگردانهایشعمدتافیلمهای
زیادیدیدهاندوحاضرنیس��تندفیلمس��ازیمستقلرابادنیایزرقوبرقدار
اس��تودیوهایهالیوودعوضکنند.اعضایآکادمیاسکارنسبتبهبیشترشان
حساسیتداشتندوباوجودفیلمهایخوبشان،تامدتزیادیازدادناسکار
بهآنهاامتناعمیکردند.نمونهبارزآن»مارتیناسکورس��یزی«میباش��دکهتا

سال2006ازدریافتاسکارمحرومبود.
Saint-Simon16

Bossuet17
Machiavelli18

Vico19
Herder20

Auguste Conte21
Durkheim22
Proudhon23

Donald L. Kelley24
Herodot25

Herder26
Historical reception studies27

Janet Staiger28
Barbara Klinger29
Renov, Michael30

Transitional Cinema31
Hollywood32

Dominant cinema33
Documentary cinema34

John grierson35
Robert Joseph Flaherty36

Avant-garde37
Gance38

Epstein39
Dulac40

Impressionnisme41
Film D Art42

Fernand Léger43
Marcel Duchamp44

Man Ray45
Hans Richter46

Alberto Cavalcanti47
Luis Buñuel48

Salvador Dalí49
Carl Dreyer50

Cubisme51
Futurisme52

Expressionism53
Dadaïsme54

 Surrealism 55
Media56

Nanook of the North57
Flaherty58

Germaine Dulac59
Genre60

Vestern61
Gangster62
Musical63
Horror64

Melodrama65
Comoedia66

Style67
Italian neorealism68

 Modern art69
Postmodern70

Lussier71
The Jazz Singer72

The Robe73
Star Wars74

Art Research PhD student Tehran University75
Art Research PhD, assistant professor of Tehran Uni-76

versity
 Art Research PhD student at Tehran University, faculty77

member of PNU
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