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یادداشت نویسنده برای چاپ سوم

ویراســت ســوم این کتاب پاسخی اســت به تغییر معنادار نقش صنعت 
فیلمســازی درون بازار رسانه  و پیشــرفت محسوس نظریه فیلم و فرهنگ از 
زمان چاپ دوم کتاب. در نتیجة این تغییرات الزم اســت که وضعیت کنونی 
فیلم عامه پســند را از اساس مورد بازبینی قرار دهیم. از آنجا که این کتاب به 
نظریه فیلم از منظر مطالعات فرهنگی می نگرد، شیوه بررسی آن بسیار متفاوت 
از اکثر کتاب هایی اســت که به این موضوع می پردازند. پیشرفت هایی که در 
حوزه های خاص نظری رخ داده اســت ما را ملزم کرده تا در این ویراســت 
زمان بیشتری را صرف مطالعه و بررسی آنها کنیم. برای مثال، مباحث پیرامون 
مخاطب و تماشــاگر که به طور خاص از نظریه فمنیستی و روان کاوانه برای 
تبیین ماهیت لذت های روایی و بصری فیلم عامه پسند بهره می جویند، نیازمند 
بازبینی و تجدیدنظر هســتند. همچنین مباحث دیگری نیز وجود دارد که باید 
بــه آنها توجه کرد، از جمله مباحثی پیرامون اهمیت روان کاوی در نظریه فیلم 
و همچنین کارآمــدی روش های قوم نگارانه و تجربــی تحقیق درخصوص 
مخاطــب. از آنجا که این امکان فراهم نبود تــا در حجم کتاب تغییر زیادی 
دهیــم، مطالب تازه را باید محدود می کردیم. با این حال، اطمینان دارم که در 
این نوبت، هم دایره موضوعات و مباحث گســترده تر گشته و هم موضوعاتی 

که در چاپ های پیش به آن پرداخته بودیم روزآمد شده اند.
یکی از اهداف چاپ نخســت، معرفی نظریه ای درباره سینما بود که فیلم 



عی
ما

جت
ش ا

کن
ا: 

ینم
س

8

را یکی از اشــکال بازنمایی و فعالیت های اجتماعی فرهنگ عامه به حساب 
می آورد. در همین راســتا، مثال هــای فراوانی از فیلم هــای امروزی آوردیم 
مشتمل بر سینمای عامه پسند متاخر و »کالسیک «هایی که به کرات در کتاب ها 
و کالس های درســی نامشان را می شــنویم. چاپ دوم کتاب در سال 1992 
منتشر شد، از این رو مثال های آن اکنون دیگر چندان امروزی نیستند. در این 
ویراست، من بســیاری از این مثال ها را بازبینی کرده ام و همچنین برای آنکه 
بتوانــم توضیح درخوری برای تغییر گرایش ها در ســینمای معاصر ارائه کنم 
بــه جرح و تعدیل برخی از مباحث پرداختم. امیــدوارم که نتیجه کار، کتابی 

قابل فهم، تازه و مفید شده باشد.
گریم ترنر، بریزبین، 1999
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مقدمه 

در ســال 1896 دو برادر فرانسوي، آگوســت1 و لویي لومیر2 برای اولین 
بار مردم را به تماشــای فیلم دعوت کردند. مانند سایر پیشتازان عرصه  سینما، 
از جمله توماس ادیســون3 در ایاالت متحده، لومیرها نیز تصور مي كردند که 
ماحصل كار آنها بر روی تصاویر متحرك راهگشــاي مطالعات علمي باشد. 
اما اینطور نشد و کار آنها صنعت سرگرمی را پایه گذاری کرد. ادیسون مدعي 
اســت به محض اینكه از ظرفیت صنعت فیلمســازي برای تبدیل به »ادوات 
ســرگرمي بزرگ« مطلع شــد، تصمیم به ترک این صنعت گرفت. اما مشکل 
بتــوان این ادعا را پذیرفت، چرا که او در این عرصه به صورت طاقت فرســا 
مشــغول به کار بود. در سال 1888 هنگامی که اولین پنجاه فوِت فیلم خام در 
دســتگاه ادیســون چرخید، آینده ای که برای اختراعش در ذهن داشت بیشتر 
شبیه تلویریون های امروزی بود: وسیله ای با کاربرد خانگی که بر پایه گردش 
اطالعــات عمل می کند. با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاد متفاوت از نیت 
پیش آهنگان این اختراع بود. تقریبا پانزده ســال از قرن بیستم گذشته بود که 
فیلم ســینمایی4 پا گرفت - محصولی تجــاری و کارآمد و همچنین حریفی 

جدی برای احراز جایگاه »هنر هفتم«، یعنی اولین فرم هنری قرن تازه.
تاریخ سینما و مطالعات سینمایی را تاکنون از منظرهای متفاوت به رشته 

1- Auguste 2- Louis Lumière 3- Thomas Edison 4- feature film
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تحریر درآورده اند: روایتی از فیلم ها، ســتاره ها و کارگردانان بزرگ؛ داســتان 
دانشی فنی در مسیر پیشرفت مداوم و تصوراتی هرچه واقعی تر؛ تاریخ صنعت 
هالیوود و شرکت های چندملیتی تابعه؛ تاریخ فرهنگی تحوالت فرهنگ عامه 
در قرن بیســتم که ســینما شاخص و بازتاب دهنده آنهاســت. اما این تحلیل 
زیباشــناختی بود که به شکلی عمده مطالعات سینمایی را تحت سیطره خود 
گرفت. در این رویکرد، توانایی فیلم برای تبدیل شدن به هنر از خالل بازتولید 
و ســامان دهی صدا و تصویر موضوع توجه قرار می گیرد. کتاب حاضر از این 
سنت خارج می شود تا سینما را به منزله سرگرمی، روایت و رخدادی فرهنگی 
در مطالعه آورد. هدف این کتاب آن است که سینما را همچون عملی اجتماعی 
به دانشــجویان معرفی کند که تولید و مصــرف آن و لذت ها و معناهای آن 

منحصر به مطالعه کردوکار فرهنگ است. 
امروزه حوزه  دانشگاهي مطالعات سینمایي در مدارس عالي، آموزشگاه ها 
و دانشگاه هاي سراســر جهان نهادینه شده است. گرایش نظري و دانشگاهي 
به ســینما همواره وجود داشته اما در دهه  1960 و 1970 این گرایش، به ویژه 
در ایاالت متحده كه دپارتمان هاي ســینمایي به ســرعت رشد كردند، به طور 
چشــمگیري گســترش یافت. موفقیت این دپارتمان ها را مي توان نتیجه  آن 
دانســت كه ســینما در دروس هنري یا علوم انســاني جایگاهی را پیدا کرد 
که زمانی به ادبیات تعلق داشــت. دقیقا همان  گونه كه ]امروزه[ سرفصل هاي 
دروس هنري تحت ســیطره علوم ارتباطات، مطالعات رسانه یا سرفصل هاي 

مطالعات فرهنگي شاخه هاي مختلف قرار دارند.
عجب آنکه چنین چالش هایي با ادبیات ســنتي یا سرفصل های  آموزشي 
شاخه هاي هنري تا حدي بدان علت است كه طي این دوره اساتید ادبیات به 
حوزه  مطالعات ســینمایي روي آورده بودند. با آنكه در نتیجة این امر، درك 
ســینما به مثابه یك رسانه بیش از پیش فرهیخته و پیشرفته شد، اما به كاربستن 
نگرش هاي تكوین یافته در مطالعات ادبي در مورد رســانه اي توده اي و كمتر 
زباني، همیشــه تاثیر مثبت نداشت. بسیاري از اساتید ادبي به همراه خودشان 
پیش فرض هایــي را به این حوزه آورده بودند كه نظریه  فیلم را در آینده دچار 
مشكل ساخت: براي نمونه بدگماني فرهنگ فرهیخته نسبت به اشكال فرهنگ 
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توده نظیر فیلم هاي جریان اصلي، تلویزیون یا داســتان عامه پسند؛ توجه بیش 
از حد به متون خاص و اســتثنایي )كتاب یا فیلــم( همراه با نگاهی از باال به 
فیلم هاي »تجاري« و ژانر )وســترن ها، تریلرها، فیلم هاي موزیكال و غیره(؛ و 
برتري دادن فیلم هاي اقتباس شــده از آثار ادبي. در دهه  1960 و 1970 توجه 
به سینما، به دایره تنگ فیلم هاي مدرنیستي و انتزاعي محدود می شد كه بیش 
از جریان اصلی فیلم های  تجاری، به آثار ادبي شباهت داشتند. به دلیل مقایسه  
ســینما با ادبیات، بسیاري از کارهایی را که سینما انجام مي داد و ادبیات انجام 
نمی داد، نادیده می گرفتند. به  عنوان یك مورد خاص، نقد زیباشــناختی اكثر 
فیلم هاي موفق باعث می شد تا توانایی سینما در جذب میلیون ها مصرف كننده  
ســودآور مورد توجه قرار نگیرد. در نتیجه مدت ها گذشــت تا نیاز به درک 
جذابیت پدیده ســینمارفتن احســاس شــد: فهم جدایی رویاگون از زندگی 
روزمره که عامل اصلی انقالب روحی به هنگام ترک سالن سینماست یا جذبه 

تصاویر درخشنده بر پرده.
مباحث مســلط بر اکثر متون ســنتی نظریه  فیلم حول مناقشه  فرمالیسم/
رئالیســم می چرخد )به عبارتی، ســخن گفتن درباره  فیلم یا از طریق وحدت 
هنری -»فرمی«1- آن انجام می پذیرد یا از طریق رابطه  خاص با جهان ویژه ای 
که درون قاب های فیلم به تصویر در می آید -یعنی »رئالیسم« آن(. این مناقشه 
تاریخی به درازای رســانه  سینما دارد، هرچند اصطالحات و مفاهیم آن مدام 
تغییر می پذیرند. هر دو موضع رئالیســتی و فرمالیستی در شکل سنتی شان که 
ریشــه در مجادالت دهه  1940 و 1950 دارند، رویکردهایی زیباشناختی اند، 
یعنی در نهایت این مســئله را مورد بررسی قرار می دهند که فیلم به عنوان هنر 
و نه فعالیتی اجتماعی برای مخاطب، تا چه حد موفق عمل کرده است. با این 
حال، در دو دهه  اخیر، مطالعات ســینمایی دستخوش تغییر شده و در همین 
راســتا، یکی از اهداف این کتاب، فاصله گرفتن از آن رویکرد زیباشــناختی 

مسلط است.
امروزه دیگر کمابیش پذیرفته ایم که کارکرد ســینما در فرهنگ ما فراتر از 

1- formal
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این است که صرفا موضوع نمایشی زیباشناختی باشد. فیلم های عامه پسند در 
فضایی ساخته می شوند که لذت مخاطب )هم از سوی مخاطبان و هم از سوی 
دست اندرکاران فیلم( در کانون توجه است. این امر لزوما بدین معنا نیست که 
مخاطب از »هله هوله های ذهن«1 تغذیه می کند. لذتی که فیلم عامه پسند پدید 
می آورد در واقع ممکن اســت کامال متفاوت از لذت ادبیات یا هنرهای زیبا 
باشــد و با این حال، این لذت نیز به طور مشــابه از قوه  فهم ما ناشی می شود. 
فیلم در نمایِش روی پرده، در تشــخیص ســتاره ها، ســبک ها و ژانرها و در 
حظ بردن  از خود حادثه، لذت آفرین اســت. فیلم های عامه پسند حیاتی ورای 
نمایش ســینمایی یا تلویزیون شان دارند؛ ســتاره ها، ژانرها و فیلم های بزرگ 
بخشی از فرهنگ شخصی ما و هویت ما می شوند. سینما عملی است اجتماعی 
برای سازندگان و مخاطبانش. در روایت ها و معناهای فیلم می توان شیوه هایی 
را دریافت که فرهنگ ما از آن طریق به خود معنا می بخشد. نگاه به سینما در 

سرتاسر این صفحات از چنین رویکردی پیروی می کند.
فصول آتی به درک بدنه  اصلی نظریه  فیلم کمکی نمی کنند، بلکه نقشه  راه 
هستند و حوزه هایی را در نظریه  فرهنگ و سینما نشان می دهند که دانشجویان 
در نخستین مواجهه  با مطالعه  سینما به مثابه  مجموعه ای از متون و به مثابه کنشی 
اجتماعــی، غالبا به آنها رجوع می کنند. در پایان هر فصل پیشــنهاداتی برای 
مطالعه و مالحظه  بیشتر خواهد آمد و همچنین به موضوعات و کاربست هایی 
اشاره خواهد شــد که مجال طرح آنها در این کتاب فراهم نیامد. فصل هفتم 
شــامل دو نمونه تحلیل  و »خوانش « فیلم  است. مقصود از این فصل آن است 
که انواع رویکردهایی را که پیش تر در این کتاب، خطوط کلی آنها را به اشاره 
توضیح داده ایم، روشــن تر ســازیم. هدف نمونه ها توضیح موضوع و معنای 
فیلم ها نیســت، بلکه مشخص کردن این نکته اســت که هر شیوه  تحلیل چه 
نوع اطالعاتی را پدید می آورد. در طول کتاب، و خاصه اینجا، اعتقاد من این 
اســت که خوانش های هر فیلم را به جای آنکه خوانشی تحمیلی لحاظ کنیم، 

خوانشی شهودی به شمار آوریم.

1- junk food for the mind
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در انتخاب مثال ها برای نشــان دادن نکات مطروحه در این کتاب، ســعی 
من بــر این بوده که در وهله  اول فیلم های جریان اصلی و عامه پســند را که 
همه دانشــجویان دیده اند، انتخاب کنم. تمرکز این کتاب بر عملکرد ســینما 
در فرهنگ عامه اســت و نه نقش عالی مآب آن بــه عنوان هنری واال، گرچه 
ارجاعاتی به برخی فیلم های کالســیک )برای نمونه، متروپلیس1 و همشهری 
کین2( نیز وجود دارد. این کتاب متنی ســینمایی است درباره  فیلم ها و سینما، 
و ســینمای صرف، مد نظر آن نیست. )خوانندگان به این نکته توجه خواهند 
داشت که لغاتی مثل فیلم و سینما در سراسر این کتاب به جای یکدیگر به کار 

می روند(.
در نوشتن این کتاب از کمک و تشویق تعدادی از همکاران بهره برده ام که 
جا دارد از ایشان تشکر کنم. بیش از همه از بروس مالوی3 از دانشگاه صنعتی 
کوئینزلند4 که از ابتدا بخشی از این پروژه بود اما باالجبار آن را ترک کرد. تشکر 
ویژه ای بابت همکاری وی در طرح اولیه کتاب به او مدیونم. همکاران دیگری 
که فصل های کتاب را مطالعه کردند )داگالد ویلیامسون5 از دانشگاه گریفیث6 
و استوارت کانینگهام7 از دانشــگاه صنعتی کوئینزلند( و دوست و ویراستارم 
جان فیسک8 از دانشگاه ویسکانســن9 که همیشه مشوقم بود. مدیسون10 نیز 
به خاطر شکیبایی و عالقه اش شایسته  قدردانی است. دستیارم در این پژوهش، 
شــاری آرمیستد11 که اکثر تصاویر را با دقت و عالقه  پیدا کرد و بار وظیفه ای 
ناخوشایند را از دوشم برداشت، سهم مهمی در این کتاب دارد. البته هیچ یک 

مسئول خطاهایی که خوانندگان در این کتاب می یابند نیستند.

1- Metropolis   2- Citizen Kane  3- Bruce Molloy
4- Queensland University of Technology   5- Dugald Williamson
6- Griffith University  7- Stuart Cunningham 8- John Fiske
9- University of Wisconsin  10- Madison  11- Shari Armistead


