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۱۳ تصویر 

۱۴ رسانه: فرم و محتوا 
۱7 ک بصری  روان شناسی ادرا
۲۳ فریم )قاب( 
۲۸ کنتراست چیره 
۳۱ نما )شات( 
۳۹ زوایای دوربین 
۴۳ نورپردازی 
5۰ رنگ 
5۴ افکت های اپتیک 
5۹ بافت 
۶۱ ک و تنوع  امسا

۶۳ حرکت 

۶۴ کنتراست چیره  حرکت و 
۶۹ حرکت نماها و زاویه ها 
77 دوربین متحرک 

    فهرست    



۸۰ پن و تیلت شات ها 
۸۲ دالی  شات ها 
۸۸ کرین  شات ها 
۹۱ تحریف های مکانیکی حرکت 
۹۴ فست  موشن 
۹5 اسلو  موشن 
۹۶ ریورس  موشن و فیکس  فریم 

۹۹ مونتاژ 

۱۰۰ کات  فید و 
۱۰۲ گریفیث  دی. دابلیو. 
۱۰5 زمان و فضا 
۱۱۰ و. پودوفکین 
۱۱۲ سرگئی آیزنشتین 
۱۱۶ سنت رئالیستی 
۱۱7 صدا 
۱۱۸ دیپ  فوکس )ژرف نما( 
۱۲۲ نئورئالیسم 
۱۲۲ سینماسکوپ 
۱۲5 موج نو 
۱۲۸ تصویر چندتکه 

۱۳۱ صدا 

۱۳۲ دوران اولیه 
۱۳۳ کسپرسیونیستی  صدای ا
۱۳۶ امتیازهای صدا 
۱۳7 اورسن ولز 
۱۴۰ ساوند  افکت ها 
۱۴۳ موسیقی 



۱۴5 فیلم موزیکال 
۱۴7 کارگردان  آهنگ ساز و 
۱۴۹ کنش های موسیقی 
۱5۴ زبان 
۱5۹ مونولوگ 
۱۶۲ دیالوگ 
۱۶5 دوبلۀ فیلم خارجی 

۱۶7 درام 

۱۶7 زمان و فضا 
۱7۱ گفتار  کنش و  قراردادها: 
۱7۶ کارگردان 
۱۸۱ بازیگری 
۱۸۳ بازیگری در سینما 
۱۹۳ گریم  طراحی لباس و 
۱۹7 طراحی صحنه 

20۳ ادبیات 

۲۰۴ لت های ادبی و مونتاژ  دال
۲۰۹ کنایه های اندرنما و دوربین استعاری 
۲۱5 کوکتو  ژان 
۲۲۰ نقطۀ دید 
۲۲5 اقتباس های ادبی 
۲۳۰ کم ادبی و سینمایی  ترا

2۳۳ تئوری 

۲۳5 نظریه های رئالیستی 
۲۴۰ نئورئالیسم 
۲۴۴ سینمای مستند 



۲۴۸ کسپرسیونیستی  تئوری های ا
۲5۲ فیلم های آوانگارد )پیشرو( 
۲5۴ تئوری مؤلف 
۲5۹ منتقدان و انتقاد فیلم 

2۶۱ نمایه   



کتاب را به پایان رساندم هنوز نمی دانستم چه نام یا عنوانی  که ترجمۀ این  هنگامی 
»فهمیدن  ـ  معنی  ـ  Understanding Movies ــــ کتاب ــــ این  اصلی  نام  بگذارم،  آن  بر 
فیلم ها«، »درک فیلم«، یا »فهم سینما یا فیلم« را می دهد. از این میان، عنوان »درک 
کتاب های سینمایی  گر نام مشابهی در میان  فیلم« زیباترین و مناسب ترین می بود ا
بر  بار دیگر  را  این عنوان  و نمی شد  فارسی زبان وجود نمی داشت. ولی وجود داشت 
کتاب دیگری نهاد )درک فیلم۱ نوشتۀ آیزنشتین۲ است(. دیگر عنوان های یادشده نیز 

یا نازیبا بودند و یا به دلیل شباهت، خواننده را دچار سوءتفاهم می کردند.
کار  آغاز  در  کنم،  شروع  عنوان  بدون  را  کاری  نمی توانم  از  آنجا  که  دیگر،  سوی  از 
زیرا  موقت،  می گویم  بودم.  داده  آن  به  را  سینما«  »زبان  موقت  عنوان  کتاب  ترجمۀ 
دستوری  قواعد  با  را  نوشتار  و  گفتار  زبان  بالفاصله  که  سینما  زبان  به عنوان  چیزی 
بیش  و  کم روشن و صریحی به یاد می آورد وجود خارجی ندارد. بدترین سوءتفاهم ها 
که  از آنجا ناشی می شود  ارزیابی یک فیلم  یا نقد و  در زمینۀ زیبایی شناسی سینما، 
پایۀ دستورات  بر  که  کار است  برای هنر سینما در  زبان مدونی  که  برخی می پندارند 
کرد و  کج روی یک فیلم را نسبت  به این زبان بررسی  آن می توان میزان وفاداری یا 
 ً ݧ در  نتیجه به قوت  و  ضعف، یا ارزش  و  بی ارزشی آن پی برد. در این جور موارد، معموالݧ

1. The Film Sense
2. Sergei Eisenstein
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گر خیلی فروتن باشد،  گوینده یا نویسنده خودش واضع چنین قوانینی است و ا شخص 
خویشتن را پیرو تئوری جاافتاده ای می نماید و به واسطۀ احکام آن تئوری درصدد 

ً شخصی خویش برمی آید. ݧ ݧ کامالݧ توجیه برداشت ها و نظرات 
به راستی هر فیلم مهمی دریچه ای تازه به امکانات بیانی هنر سینما می گشاید. 
گرفته تا موسیقی و  ـ  از رمان  که هر اثر مهم و تازه ای در هر شکل هنری دیگر ــــ همچنان 
کوروساوا ۳،  ـ  کارکرد همانندی دارد. هنر سینما تا پیش از پازولینی۱، تارکوفسکی۲،  نقاشی ــــ
کازان۶ و هر بزرگ مرد دیگری، همان نبوده و همان غنایی را نداشته  ک۴، فورد5،  هیچکا
ک نمی توان به  که این بزرگان به آن بخشیده اند. با معیارهای بیانی سینمای هیچکا
عظمت فیلم های تارکوفسکی پی برد و رازهای آیینی فیلم های پازولینی توضیح دهندۀ 
آثار  میان  سنخیتی  هیچ گونه  حتی  شاید  نیست.  کازان  و  ک  هیچکا سینمای  زیبایی 
اهمیت  نمی توان  هیچ کدام  به واسطۀ  با این حال،  و  باشد  نداشته  وجود  بزرگان  این 
ـ سکانس های یانچو7، آنتونیونی۸ و تارکوفسکی شگفت انگیزند  کرد. پالن ــ دیگری را انکار 
ـ اجرایی شان  گر را از توجه به مهارت فنی ــ که تماشا و زیبایی هنری آنها به حدی است 
ک می تواند  غافل می کند ولی این نکته نه اهمیت تقطیع پالن ها را در سینمای هیچکا
که سردی و نابازیگری پرسوناژهای  توضیح بدهد و نه آن را بی اعتبار می سازد. همچنان 
کازان ندارد.  کمال گرایانه در سینمای  برسون۹ ربطی به اهمیت معنایی بازیگری 
گو اینکه  کتاب چیز موهومی با عنوان »زبان سینما« را آموزش نمی دهد،  بنابراین این 
نویسنده اش، لوییس جانتی۱۰، از استادان آموزش سینما در دانشگاه های آمریکا بوده 

1. Pier Paolo Pasolini
2. Andrei Tarkovsky
3. Akira Kurosawa
4. Alfred Hitchcock
5. John Ford
6. Elia Kazan
7. Miklós Jancsó
8. Michelangelo Antonioni
9. Roberto Breson
10. Lousi D. Giannetti
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که او در  پی آن است، ایجاد حساسیت بصری در خواننده است تا راه او  است. چیزی 
کند.  به سوی هنر سینما و درک و تجربه و لذت زیبایی شناختی اش را از این هنر هموار 

کتاب موفقی است. کتاب بتواند چنین حساسیتی را در خواننده برانگیزد،  گر این  ا
کید اصلی بر مضامین، راه  که توجه و یا حتی تأ جانتی می کوشد نشان بدهد 
درست درک فیلم نیست. او از توضیح مقدماتی و فنی سینما آغاز می کند و سرانجام 
گون و تفاوت سینما و ادبیات می پردازد. این مسیر، اهمیت  گونا به تشریح نظریه های 

گی های بیان هنری سینما مؤکد می سازد. کار نظریه پردازان را در پرتو  افکندن بر ویژ

کریمی ج  ایر




