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اینکتابراآغازکردم،شالودهوبنیاناصلِیمطالعههایمدربارۀفیلمجستار، کاِر زمانیکه
کتاباشارهدارد،درچهارچوب کهعنوان تاحدزیادی،اروپاییوآمریکاییبود.همانطور
گرچهاینچهارچوب ادبیاتوسینمایفرانسههستوا کیدمشخصیبر نقدمن،تأ
گیرد،بخشعمدۀآنغربی بر فیلمهارادر خودرابسطمیدهدتاطیفوسیعتریاز
،از کیارستمی،درفصلآخر اینمیان،بحثمندربارۀفیلمکلوزآِپ  باقیمیماند.در

ݭݭِاینجغرافیایانتقادیاست. ݫ ݫ استثناهایبسیارمهمݫ
تاریخوفرهنگایرانتسلطویژهایندارم،سالهاستطرفدار باوجوداینکهبر
و شیوۀمتمایز سینمایایرانهستم.جذابیتفیلمهایایرانیبرایمندر  پرشور
اغلبتجربیآنهادرفرمولبندِیمجدِدتعادلمیانسازماندهیهایرواییوغیرروایی
کهسیاقهایمستندوداستانیرابههممیآمیزند. نحوۀخالقی است؛همینطور
گیاند  ایندومؤلفههایساختارِیعامیهستند،ولیبهاعتقادمن،همیندوویژ
کیارستمیوچه ـــــچهآثار دودهۀاخیر فیلمهایدرخشانایرانیرادر  کهبسیاریاز
کرداررسانهاِی کهمنآنراپویاترین ـبهبدنۀفیلمجستار کارگردانانــــ  فیلمهایدیگر

میدانم،پیوندمیزنند. دنیایامروز
اینکتاب،این اتماِمکاِر باگسترشدامنۀتحقیقاتمدربارۀفیلمجستاروحتیبعداز
کرده تاچهحدپدیدهایجهانیاستذهنمرابهخودمشغول کهفیلمجستار پرسش

      پیشگفتار      
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کردارهایمدرن  نیز،مانندبسیاریازدیگر کهفیلمجستار اینباورم پاسخ،بر  است.در
کهبهسببجشنوارههای میگذارد؛مرزهایی سینمایی،مرزهایجهانیراپشتسر
تولیدمشترک فرصتهای فراملی، گران تماشا و بدنۀمخاطبان فیلم،  ادوارِی
گشـودهشـدهاند.باوجوداین،برای  وپلتفرمهایرسـانهاِیجدیدبهرویافراد
کهفیلمجستار باشیم اینباور بر گر کاربیشترینیازاست.ا به جهانیشدِنفیلمجستار
عرصههایعمومِیمتفاوتوفعالیتهایاجتماعِیروزمرهتنیدهوبهآنها  آشکارادر
نقاطمختلفدنیاوجودداردکهایننوع  وابستهاست،بالطبع،وجوهخاصیدر
میکند.شایدزمانآنرسیدهباشدتابهبررسِیبافتها متمایز یکدیگر فیلمهارااز
ایران،آفریقاوسایر کهتعیینکنندۀماهیتفیلمجستاردر وزمینههایخاصفرهنگی

فرهنگهایسینمایِیدنیاهستندبپردازیم.



اینکتابراشروعکردم، فیلمجستار۱اصطالحمرموزی زمانی کهدردهۀ۱۹۹۰میالدیکاِر
آنزمانتابهحال،ایناصطالحو  از بهتوضیحزیادیاحتیاجداشت. ً ݧ کهمعموالݧ بود
گرچهمفهومفیلمجستار گرفتهوا  درمعرضدیدقرار همچنینایننوعفیلمبیشتر
برایبسیاریچندانواضحنشده،اینشیوۀخاصفیلمسازیدرجهانبهعنوان هنوز
ورسمیتفزایندهاییافته،وبهاعتقادمن،زندهترینومهمترین اعتبار شیوهایمتمایز

نوعفیلمسازیدرجهانامروزاست.
۲)۱۹۰۹(دی.دبلیو. برخیازنمونههایاولیۀفیلمجستارشایدبهفیلمانحصارگندمݭݪِ
گندمبود،بازگردد،ویاکمی  کاالی ندهایراجعبهتجارت کهنقداجتماعِیُبرݨݨݨݨݨّ گریفیث،
قانعکنندهتر،بهپروژههایسینمایِیمتنوعسرگئیآیزنشتاین۳دردهۀ۱۹۲۰،مانندپروژۀ
ناتماماوبرایساختننسخۀسینمایِیسرمایۀ مارکس.باوجوداین،بهویژهازدهۀ۱۹۴۰ 
گرینوی۵،فیلمهای بهبعد،تعدادفزایندهایازفیلمسازان،ازکریسمارکر۴گرفتهتاپیتر
خودرافیلمجستارخواندهاندومنتقدان،نظریهپردازانوپژوهشگرانبسیاری،مانند

1. Essay film
2. A Corner in Wheat (1909) D. W. Griffith
3. Sergei Eisenstein
4. Chris Marker
5. Peter Greenaway
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ایندهه،بهستایشقدرتوامکاناتانتقادی هانسریشتر۱والکساندرآستروک۲،در
گرچهریشتروآستروکرامیتوانازاولین نهفتهدرایننوعفیلمسازِیمدرنپرداختهاند.ا
پیرامونآنها ْ ݧ ـمنتقدانیدانستکهبهشناسایِیمناسباتخاصفیلمجستاروبحثݧ فیلمسازــ
پرداختهاند،توجهانتقادِیمنتقدینوفیلمسازانبهاینسبکهموارهروبهگسترش
بودهاست.ایننگاههاوتوجهات،عالوهبراظهارنظرهایآندرهبازن۳دردهۀ۱۹۵۰وگدار۴ 
بلوملینگر۶، کریستا آلتر۵، نورا دردهۀ۱۹۶۰،شاملنظراتپژوهشگرانمتأخریمانند

ـگیگ۷،کاترینالپتون۸،الئوراراسکارولی۹ومایکلرنو۱۰نیزمیشود.]۱[ سوزانلیوندراــ
فقط ،همگامبااینرشدتوجهات،فیلمجستارهاکهپیشتر سیسالاخیر  در
فرهنگفیلمداشتند،قاطعانهبهقلباینفرهنگرسوخ  جایگاهیحاشیهایدر
خبرها)سیکو۱۱،محصول۲۰۰۷،ساختۀمایکلمور(،و

ݨّ ݨݨݨݨݨݧ ݧ ݧ ݧ کردهاندوحاالمیتوانندسرخطݧ
)مهجنگ۱۲،محصول۲۰۰۳،ارولموریس(رابهخوداختصاص کادمِیاسکار آ یاجوایز
ازصافِینقطهنظری که بهمستندهاییشباهتدارند ً ݧ دهند.فیلمجستارهامعموالݧ
کردهباشندودستهبندی،فهمومرتبطساختِناینفیلمهایگاه  نسبتًاشخصیعبور
از بسیاری من، اعتقاد به این، وجود با است. بوده یکدیگرهمیشهسخت با گیجکننده
چالشهاوسوءتفاهمهایپیراموِناینفیلمهارامیتوان،بهطورخاص،باقراردادنشان

درسنتپرسابقهومتنوعجستارتخفیفدادیامرتفعکرد.
ـهمدرمقایسهبافیلمهایروایِیداستانی،هم کهبهاینفیلمهاــــ توجهکمتری
تردیدکلیتریاستکهنسبتبهخوِد ـشدهاستتاحدیناشیاز مستندهایسنتیــــ

1. Hans Richter
2. Alexandre Astruc
3. André Bazin
4. Jean-Luc Godard
5. Nora Alter
6. Christa Blümlinger
7. Suzanne Liandrat-Guigues
8. Catherine Lupton
9. Laura Rascaroli
10. Michael Renov
11. Sicko (2007) Michael Moore
12. Fog of War (2003) Errol Morris



دربارٔهفیلموامرجستاری        ۱۱   

ژانریمنحط، کهجستارچیزی»نامتعارفو جستاروجوددارد.بسیارپیشمیآید
ک«)نقلقولازبنسمیا،۹۶-۹۷(انگاشتهشود.وجه ناممکن،غیرجدیوحتیخطرنا
گدار کهژانلوک  که،همانطور برایبسیاریازفیلمبینهاآناست تمایزفیلمجستار
عالقهمندبود،»امرشخصی«و»واقعیت«رابههممیآمیزد.سایرفرمهاینوشتاری
کردارهای۱زیباییشناسانهیاعلمی  کهبهعنوان ومنزلتی وفیلمسازی،بهاتکایقدر
ݧًتداعیگرفعالیتهای  دارند،برایخوداحترامیبهدستمیآورند،اماجستارمعموالݧ
 روزمرهوماللآوریمانندتکالیفمدرسهوگزارشهایروزنامهاست)کهالبتهتداعِی
که کههرکسیمیتوانددربارۀهرموضوعی ایناست  بر  نابجاییهمنیست(.تصور
بنویسدودامنۀوسیعوغیرگزینشِیایننوعنوشتهموجبشدهتاگاه بخواهدجستار
فعالیتی»پیشپاافتاده«پنداشتهشود.درواقع،درستبهدلیلاینکهجستارعمومًادر
ݧًبرای ـمثالݧ پیرویوپاسخگوییبهرویدادهایفرهنگِیپیشازخودنوشتهمیشودــــ
ـبهجستارنویسیاغلببهدیدۀ   نقدیااظهارنظردربارۀرویدادیسیاسییانمایشیــــ
قرن  اواخر نیروهایسنتیاصالتوخالقیتکهاز  طفیلینگاهمیشود،بیبهرهاز

هجدهم،موجبارجمندِیهنرهاییمانندنقاشیوشعربودهاند.
باوجوداین،بخشیازقدرتجستاردرستدرهمینتوانایِیپرسشگریوبازتعریِف
بهزیباییشناسِیرمانتیکتعلقدارند( ݧً )کهمعموالݧ  اینگونهپیشفرضهایبازنمایانه
،خوِد  وپذیرشکاملجایگاهضدزیباییشناسانهاشنهفتهاست.بهعبارتدیگر
ثمربخش بهآنبرمیخوریمدلیلابتکار تعریفوتشریِحجستار دشواریهاییکهدر
 آناست.دامنۀفیلمجستاردرهردوسویمرزبینفیلمهایداستانیوغیرداستانی،
بینگزارشهایخبریوخودزندگینامههایاعترافگونهومستندهاوفیلمهای  مرز
،فرمفیلم،چشماندازهایبصری، چیز هر  تجربیگستردهاست.اینفیلمها،پیشاز
اثرتجربهازحقیقت کهدر جغرافیاهایعمومی،سازماندهیهایزمانیومفاهیمیرا
وقضاوتدرذهنداریمازهممیپاشندودوبارهمیسازند.جستارهاوفیلمجستارها
گیجمیکندوبهتجربه کههمزمانآدمیرا ـامری بهواسطۀنداشتنضبطوربطفرمیــ

1. Practices
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کهفرمهایزیباییشناختیسنتیمانند را آنقسملذتهایی ݧً غنامیبخشد،معموالݧ
روایییاغناییدرچنتهدارندبهدستنمیدهند. درعوض،اینفیلمهاونوشتهها  شعر
پاسخهایمفهومیوعملگرایانه بهتأمالتمتفکرانهای۱ گرایشدارندکهبر  بیشتر

استوارندواغلبپاازاصولمعموِللذتفراترمیگذارند.
فیلم،دودرونمایۀمهم فرهنگمعاصر نقشمحوریفیلمجستارهادر جدایاز
قائلشدنمیان راتشکیلمیدهد:یکیلزومتمایز پایههایاینمطالعه نیز دیگر
کردارهایفیلمسازیودیگریاهمیتبازشناختنمیراثادبی وسایر  فیلمجستار
نادیدهگرفتهشدۀاینکردارخاصفیلمی.اولینومهمتریننکتۀبحثمنایناست
مستندهاوفیلمهایتجربیتفکیک گستردهتِر الگوهای رااز  کهالزماستفیلمجستار
تعریفکنیمتابتوانیمبرداشتهاوفعلوانفعاالتخاص وجایگاهتاریخِیآنرادقیقتر
کهمستندها،بهویژهمستندهای آشکاراست کنیم. راچنانکهشایستهاستدرک  آن
 تجربی،ماننددربارۀنیِس۲)۱۹۳۰(ژانویگویا سرزمینبدونناِن۳)۱۹۳۳(لوئیس
 بونوئل،پیشـگامانمهمیبودهاند.]۲[باوجـوداین،بهرغمتمامِیتالشهاییکه
گرفتهاست،این بااینسنتهایپرسابقهترصورت  یککاسهکردِنفیلمجستار بهمنظوِر
تالشهابراینگاهبهتاریخفیلم،بهعنوانجریانیمتداومدرعینوجودبرخیتنوعات،
تاریخسینمارابهخوبینشاندهند. در نمیتوانندمداخلۀنقادانۀفیلمجستار
راازطیفوسیعمستندهای این،بههماناندازهمهماستکهفیلمجستار عالوهبر
کهدر نوآورانه،تلویزیونواقعنما،وسایرشیوههایی یامستندهایمعاصر  معمولیتر

کنیم. موججدیدعالقهورویآوریبهسنتمستندابداعشدهاند،تفکیک
در فیلمجسـتار  بـرایمثال،ایناواخـربرچسـبهایبسـیاریبـرایاحیایژانـر
 دستهبندیهاییمانند»فرامستند«،»مستندهایانعکاسی«ویا»مستندهایشخصی
 یـاسـوبـژکـتـیـو«ابـداعشـدهانـد.باوجوداین،هیچیک،بهاعتقادمن،بهاندازۀکـافـی

1. Intellectual
2. À propos de Nice (1930) Jean Vigo
3. Land without Bread (1933) Luis Buñuel
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رضایتبخشنیستند)البتهایدۀمستنداجرایِی۱بیلنیکولز۲نقاطمشترکیبابرخی
کیدقابلدرکایندستهبندیهابرسنتمستند ازجنبههایبحثمندارد(.]۳[تأ
نمونه، برای فیلمجستارهاحذفشوند.  از بزرگی  گروهبسیار باعثمیشود ً ݧ معموالݧ
ݩٔ ۳)۱۹۷۸(  ݧ ݧ ݧ میتوانبهفیلمهاییمانندصحنههایحذفی:شخصیتسراپافروکاستهݧ
کرد.عالوهبرتعداد ٔ ۴)۱۹۷۹(رائولروئیزاشاره ݩ ݧ ݧ ݧ یافرضیۀنقاشِیبهسرقترفتهݧ هلکهزاندر
فیلمسازانی دیگر (،بسیاریاز گرفتهتااورسونولز مارکر زیادجستارنویسانمستند۵)از
توصیف برای  جستار واژۀ  از  نیز دارد زیادی فاصلۀ مستند سنت با کارهایشان که
گـرینوی اینفیلمسـازان جملۀ از کـردهاند.  فیلمهایداستانیشدهشان۶اسـتفاده
و»مشاهدهاینظریدربارۀ ݭِحرفِزدودوصفر۷)۱۹۸۵(رانوعیجستار ݭݫ ݫ ݫ کهفیلمݫ است
 رابطۀانسانهاوحیوانات«توصیفمیکندوفیلمدیگرش،شکممعمار۸)۱۹۸۷(،
تاریخورابطهشانبا دربرابر  را»جستاریدربارۀمسئولیتهایمعمارانمعاصر
مستندهای  ْ ݨݧ ݧ اصطالحاتݧ و ایندستهبندیها گرچه ا گراس۵۲-۵۳(. و گراس (  آن«
گونسینمای گونا کردارهای  رابهدرستیهمسوباتمایالتانعکاسیدیگر  معاصر
ݧًراهبردهاودستاوردهای ݧ میدهند،اعتقاددارمایندستهبندیهامعموالݧ مدرنقرار
فیلم راتعمیموتقلیلمیدهندوخطابودستاوردهایویژۀایننوعاز فیلمجستار

رانادیدهیادستکممیگیرند.]۴[
چهارچوب »جستاری«رابادقتبیشتری،در پِیآناستتاامر  اینمطالعهدر
مواجههایمیان»خود«۹و جستاریبر خاللفیلم،بررسیکندواینجاامر  واز
 حیطۀعمومیداللتمیکند؛فعالیتیمفهومیکهامکاناتومحدودیتهایهریک

1. Performative documentary
2. Bill Nichols
3. Redupers: The All-Round Reduced Personality (1978) Helke Sander
4. The Hypothesis of a Stolen Painting (1979) Raoul Ruiz
5. Documentary essayist
6. Fictionalized films
7. A Zed and Two Noughts (1985) Peter Greenaway
8. Belly of an Architect (1987) Peter Greenaway
9. Self
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]»خود«وحیطۀعمومی[رامیسنجد.امرجستاریکهدرفرمهایهنریومادِیبسیار
از»خود«۱را گرایانهای اجرا نیزظاهرمیشود،جلوهگرِی  متفاوتنسبتبهفیلمجستار
کهدرآنساختارهای خود۲است؛اقدامی کهشبیهبهنوعیانکاِر بهنمایشمیگذارد
آن  اندیشیدنبهتجربهایعمومیقرارمیگیرندودر رواییوتجربیدرذیلفرایند
بازنگرِی کارکردفیلمجستار اینبرداشِتوسیعتر،مهمترین هضموجذبمیشوند.در
 پیشفرضهایموجوددربارۀعینیتمستند،معرفتشناسِیرواییوبیانگرِیمؤلفانه

درچهارچوبناهمگونِیمتزلزلزمانومکان۳است.
بهمیراثادبیاش،بهاین کتاب،یعنیپیونددادِنفیلمجستار دومیندرونمایۀ
کهفیلمجستارهاموضوعاتیاساسیراپیرامونرابطۀچندبعدیو،ازمنظر اشارهدارد
 تاریخی،متنوِعمیانفیلموادبیاتروشنمیسازند.فعلوانفعاالتمیانادبیاتو
کهمبنایمهمیبرایسنجشتحوالتدرحوزۀزیباییشناسیوصنعتسینمادر فیلم
رابطهباتعامالتمیانفیلموداستانهایروایی،تئاتر ݧًدر ݧ صدسالاخیربودهاند،معموالݧ
کهدرعینفراهمآوردن  کندوکاِومیراثادبِیجستار گاهشعرترسیمشدهاند. دراماتیکو
 بنیانهایفیلمجستار،خوْدبهواسطۀآنمتحولمیشود،باعثگسترشاینتبادالت
میشودوتوجهرابهپرسشها،امتیازاتوراهبردهایمتمایزیدراینرابطهجلبمیکند. 
اقتباسمتون بامقولههایمعمولوفاداریوعدموفاداریدر میراثادبِیفیلمجستار
کالمیوبصریرا ،رابطۀمنحصربهفرِدمیانامر هیچارتباطیندارد،بلکهپیشازهرچیز
کهازدلتاریخطوالنِیخودبیانگریدرعرصۀعمومی۴برآمده روشنمیسازد،رابطهای
گرفتهتازبانشناسِی آنریمیشو۵ گاهانۀمارکربا  است.]۵[بهاینترتیب،ازدوستِیخودآ
بهنقطۀعزیمتواغلبعنصریقابلرؤیتدر باروِکِدِرکجارمن۶،سنتادبیجستار

شکلوخطابفیلمجستارتبدیلمیشود.

1. Performative presentation of self
2. Self-negation
3. The unstable heterogeneity of time and place
4.  Self-articulation in a public sphere
5. Henri Michaux
6. Derek Jarman
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دردهههایاخیرهرگونهبررسِیجامعی غنا،رشدقابلتوجهوتنوعفیلمجستار
بهدربرگرفتِنتنوعکردارهایمختلفآنباشدتقریبًاناممکنساختهاست. راکهقادر
۱۹۰۹تا۲۰۰۴ ۱،که درسینمااز  بهعنوانکتابیراهنما،راهموریانه:نمونههاییازجستار
ارائهمیدهد. دورنمایتاریخیوفرهنگِیسودمندی  درسال۲۰۰۷بهچاپرسید، 
ایندست  از بردهشدهشاملمواردی نام آنها از راهنما این کهدر  طیفوسیعفیلمهایی
گندم)۱۹۰۹(وفیلمهایژیگاورتوف۲دردهۀ۱۹۲۰،یهسکهبنداِز ۳)۱۹۶۰(  است: انحصار
فرناندوبیرِیآرژانتینی،لسآنجلسخودرابهنمایشمیگذارِد۴)۲۰۰۳( تاماندرسن،
کول،وفیلمهای تایلندی،آپیچاتپونگویراستا درظهِر۵)۲۰۰۳(فیلمساز شیِءمرموز
روبو۱۰،  مایکل کرمن۹، آ شانتال شوهی۸،  ایمامورا نستلر۷،  پیتر هورتز۶، لئو  از دیگری
فیلمسازانشناختهشده کیلر۱۳وسایر کیدالتتاهیمیک۱۲،پاتریک گورین۱۱،  ژانپیر
فیلمسازیرامشخص وسیْعپهناوتنوعایننوعاز گرچهاینچشمانداِز . گمنامتر یا
تا تاریخِیسختگیرانهتری،میانسالهای۱۹۴۵ مرزهای از اینجا  میسازد،مندر
فیلمهاییمیپردازم تعدادیاز کنون،دفاعمیکنموبهارائۀخوانشهایخاصیاز ا
راآشکار میکنند. با کهبسترمشترکفیلمجستارهاوهمچنینتمایزاتآنهابایکدیگر
چنینتمرکزویژهایبرفیلمهاییخاص،بسیاریازفیلمجسـتارهاوفیلمسازانمهم
کهشایستۀآنهاستدریافتنخواهندکرد،ولیبرایمن، مزایایخوانشی توجهیرا

1. Der Weg Der Termiten: Beispiele eines Essayistischen kinos 1909-2004 (2007)
2. Dziga Vertov
3. Tire dié (Throw Me a Dime) (1960), Fernando Birri
4. Los Angeles Plays Itself (2003), Thom Andersen
5. Mysterious Object at Noon (2003), Apichatpong Weerasethakul
6. Leo Hurtz
7. Peter Nestler
8. Imamura Shohei
9. Chantal Akerman
10. Michael Rubbo
11. Jean-Pierre Gorin
12. Kidlat Tahimik
13. Patrick Keiller
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ارجحیتدارد.بهعالوه، گستردهدربارۀفیلمجستار کالنو هرگونهبررسـی دقیقبر
کنندوقبضوبسط اجازهدهمافکارمحولامورخاصحرکت گر بهنظرممیرسدا
یابند،رویکردمباروحجستاروامرجستاریسازگارترخواهدبود.هدفمنجمعآورِی
فیلمسازانخاصاینسنتنیست،بلکه برخیاز برخیفیلمهاومجموعهکردنآثار
اندیشۀ گونِیپرظرافتاینکردارسینماییرابهنمایشبگذارمومسیر میخواهمگونا
کنم.نتیجهاشمطالعهای دنبال کردار گوناین گونا باحالتهای ارتباط  رادر خود
کمترشناختهشدهدرکنارهمقرارمیگیرند، آن،فیلمهایشناختهشدهو کهدر است
گرفته واردا آنیس )۲۰۰۰( من۲ و وخوشهچینها  مارکر  )۱۹۵۸( ازسیبرِی۱ نامهای  از 

کس. تافیِل۳)۱۹۸۹( آلنکالرکووضعیتهایعدمتعلِق۴)۲۰۰۶( لینسا
اینکتاببرفیلمجستاراستتاسایرمظاهربصریورسانهای تمرکزمندر بیشتِر
کهدردوفصلاولمشخصخواهدشد،فیلمجستارسابقۀتاریخیو آن.همانطور
گرچهروایتاینزمینۀتاریخیاهمیتبسیاریدارد،منبیشتر ا نظرِیطوالنیدارد.
گاهازخاللمجارِیتلویزیونینمایشمییابند( )که بهفیلمجستارهایمدرنومعاصر
این،باوجوداینکهدردوراناخیر،برخیازشایاِنتوجهترین عالقهمندهستم.عالوهبر
وحتی  دیگر الکترونیک رسانههای اینترنت، خالل از  فیلمجستار  معاصر تحوالت
ویدئویی، بهجستارهایعکاسانه، اینمطالعه دادهاست،]۶[ رخ موزهای  چیدمانهای
ویااینترنتینمیپردازدوعمدتًابرجستارهایسینمایِیمابینسالهای ۱۹۴۵تا۲۰۱۰ 
کرد.ازسویدیگر،بااینکهفیلمجستارهاتقریبًادرهمۀکشورهایدنیاتولید تمرکزخواهد
بهآثارغربیبودهاست.علتاصلِیاینرویکردخاستگاههای میشوند،توجهمنبیشتر
نتیجۀجهانیشدنوتحوالت تاریخیوفرهنگیوروندتکاملجستاراست؛میراثیکهدر

کنونآشکارادستخوِشتحوالتیپرسرعتاست. تولیدرسانهای،هما دیجیتالدر
سیستمیکموبیشژانریاستفادهکردهامتابتوانم سازماندهِیکتاب،از  در
اینفیلمهارابهدرسـتیتبیین گزیر  توأمانتفاوتهای گسـتردهوهمپوشانینا

1. Letter from Siberia (1958), Chris Marker
2. The Gleaners and I (2000), Agnès Varda
3. Elephant (1989), Alan Clarke
4. States of UnBelonging (2006), Lynne Sachs
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فیلمها،نظمدهیبهتحلیلهای گیهایخاصمتنِیهریکاز بررسِیویژ  کنم.در
است،بهنحویکهتوجـهرا جســتار مبنایحالتهای۱خاصتاریخکالنتر  کتاببر
حاالْتمواجهههایامفاهیمتجربِیمتفاوتیرابا کههریکاز کند  بهشـیوهایجلب
 پیونددادِنسوبژکتیویتهبهیکیازپهنههایعرصۀعمومیصورتبندیمیکند.فصل۱ 
کهآنراشالودهایبرایاستداللهایممیدانم،بهبیانعصارۀاشکالعملگرایانهو
رفتهوموردبحث کنونبهکار اواخرقرنشانزدهمتا ،بهآنصورتکهاز مفهومِیجستار
ازدلسنتهای  پیدایشتاریخِیفیلمجستار گرفتهاست،میپردازد.فصل۲بر  قرار
فیلمجستار کامل کهموجبجلوهگری پیشگامانی بهمثابۀ آوانگارد، فیلم و مستند
کیدمن کتاب،تأ  دردهههای۱۹۴۰و ۱۹۵۰شدهاند،تمرکزمیکند.دربخشنخست
آنسالهای گرچهتنهاشالودۀاینفیلمهانبوده،در کها سنتفرانسویاست  بر
کردهاست.درواقع،بهجز رابرایفیلمجستاربنا  اولیه،مهمترینوتأثیرگذارترینپایهها
کرانۀچپ۲موِجنویسینمایفرانسه مکتب منبر کیدبیشتر ،تأ گدار موردژانلوک
،وارداوآلنرنه۳،  است،زیرابنیانهایادبِیفیلمجستارهایاعضایش،ازجملهمارکر
کلود فیلمهایفیلمسازانکایهدوسینما۴،ازجملهفرانسواتروفو۵، از آشکارتر بسیار
که کتابپنجحالتتجربیایرابررسیمیکند شابرول۶ودیگراناست.بخشدوم
فصل۳،جستارهایچهرهنگارانه۷به  راتشـکیلمیدهند:در  پایههایفیلمجستار
توصیفاشکالبازنمایِی»خود«وخودبیانگریمیپردازند؛درفصل۴،جستارهای
سفری۸مواجهههاییباجغرافیاهایفضایِیمتفاوتراترسیممیکنند؛درفصل۵،
جستارهایروزنگار۹،زمانمندیوشتابهایمتفاوتزندگِیمدرنراتوصیفمیکنند؛

1. Modes
2. Left Bank school
3. Alain Resnais
4. Cahiers du cinéma
5. Francois Truffaut
6. Claude Chabrol
7. Portrait essays
8. Travel essays
9. Diary essays
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رویدادهایجهان فصل۶،جستارهایسرمقالهای۱بهشکلدهیمجدداخبار در
میپردازند؛ودرفصل۷،فیلمجستارهایانکساری۲نگاهیمنتقدانهبهابژههایهنری،
اینحاالت،جستارها هریکاز تجاربزیباییشناسانهمیاندازند.در فیلمهاوسایر
کمیک،ارائه طیفیازمواضعمختلفرا،ازمعلممآبانهوموعظهگونهتانقیضهگویانهو
اینشیوۀ کهدر کردم،جایتأسفاست ایناشاره کهپیشاز  میدهند.همانطور
ـکهبرخیدرمجموعهآثاِر ـــ  نظمدهی،انتخابهایمندربرجستهکردنبرخیازفیلمهاـ
اهمیتویژهایبرخوردارند،برخیاهمیتتاریخیدارندوبرخـی  یککارگرداناز
فیلمجستارهاییکـه بسـیاریاز  فیلمهایمحبوبمهســتندـــــباعثمیشودشمار

استحقاقتوجهنقادانهدارندفقطتلویحًابازشناختهوارجنهادهبشوند.
مـبنایاینحالتهاراهبرد  کـهدسـتهبندیفـیلمجسـتارهابر مسـلماسـت
نامطمئنیاستزیرااینفیلمهاهمیشهاینحاالتوشکلهارابایکدیگرمخلوطو
برهمسوارمیکنند.منمعتقدمکهاینهمپوشانیتاحدیبه»روشغیرروشمند«۳ 
استومیتواندیکیاز کهبهقولآدورنو۴،فرمبنیادینجستار بازمیگردد،  جستار
تناقصهاوچالشهایاصلِیآنراتوضیحدهد:اینکه،بنابرآنچهِردابنسمیا۵میگوید،
بن،ضدژانراستوضدتمایلخودبه تجربه،احتمااًل،در ،بهمثابۀژانریاز جستار
»مرزبندیهایژانری«راعنصرمهمیبرایبخشی گر دستهبندیعملمیکند.]۷[ا
بدنۀمطالعاتفیلمبدانیم،الزماستهمپوشانِیفیلمجستارهابازشناختهشود؛ از
گونشکلیو همپوشانیایکهباعثمیشوداینفیلمهادستبهمرزشکنیهایگونا
حالتیبزنندوازمحدودۀتمایزاتمتعارفتریماننددوگانۀفرمهایرواییوغیرروایی
کهبسیاریمیاندیشند،  ،آنطور فیلمبیآفتاِب۶)۱۹۸۲( مارکر گر کنند.]۸[ا  گذر
آمیختگیوتلفیق باشد،بایدموفقیِتآنرادر موفقتریننمونههایفیلمجستار از

1. Editorial essays
2. Refractive essay films
3. Unmethodical method
4. Theodor Adorno
5. Reda Bensmaïa
6. Sunless (1982), Chris Marker
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گزارشخبریوارزیابِی ، الیهبهالیۀحالتهایمختلف،درقالبنوعیسفرنامه،روزنگار
فراهمآوردِنچهارچوب فیلم،دانست.باوجوداین،جدایاز بازنماییدر  انتقادیاز
کتشاف۱،جداسازِیاینپنجحالتتوجهمانرابهپسزمینههای  مناسبیبرایا
نوعیباستانشناسی، وسیعتریجلبمیکندکهفیلمجستارها،بهعنوانبخشیاز
میگیرند؛باستانشناسیایشاملموعظهها، ضمنیولیثمربخشبهکار بهطور
علمی، گزارشهای روزانه، یادداشتهای نامهنگارانه، روایتهای فلسفی،  گفتوگوهای

گفتمانعمومی. فرمهای سخنرانیها،سرمقالهها،نقدهایهنریوسایر
گاهِیبیشتری، خودآ جستاریوفیلمجستاْر امر کهنوشتناز متوجهشدهام
مقایسهباروالمعمولنوشتههایپژوهشیوتاریخی،طلبمیکند.تالشکردهاماز  در
آینۀیکدیگر مواضعنظریوپژوهشیبهمثابۀراهیبرایقراردادناندیشههاوفیلمهادر
بهآنهابهچشـممداخالتیراهبردیبنگرمتاطرحهاییبرای اسـتفادهکنموبیشتر
گرافیکیبرای تفسیرهاییخاص.بهمنظورپویاترکردِناینتحرکاتذهنی،ازتمهیدی
تحلیلفیلمهایخاصو فصل،از  جداکردنمنظومۀاندیشههاواستداللهایهر
ـاستفادهکردهام.۲ماهیتجستار، کنشوبسطآناندیشههاــــ ـدروا خوانشمنازآنهاــــ
ماطلبمیکنندهمه کهاینفیلمهااز  کثرتوتنوعمحتوایآنوتعهدفکرِیفعالی
کنکاشهایذهنیایرا فصلکتاببخـشهاییاز جملهدالیلیهسـتندکههر  از
درواقع،شاید ومواضعفکریداشتهام. فیلمها این تجربۀ کههنگام ارائهمیدهد
کیدویاازچهمواضعنظریوفکریای انتخاباینکهبرچهفیلمهاییتأ بتوانگفت،در
اعتمادبهغنای»فکرهایبرآمدهاز«فیلمهای در استفادهشود،ازشیوۀمعمولجستار

کردهام. خاصپیروی
کمکهایشایانی جریانسـخنرانیهایم،بهفرایندفکریام افرادزیادی،در
کهدردانشگاهفلوریدا، کرد ازجملۀاینسخنرانیهامیتوانبهمواردیاشاره کردهاند.
،دانشگاهدریک،دانشگاه کالِجبرینماِور  دانشگاهپیتسبورگ،دانشگاههاروارد،

1. A useful heuristic framework

درترجمۀفارسی،اینتفکیکازطریقایرانیککردن»تحلیلفیلمهایخاصوخوانش«نویسنده  .۲ 
آنهاصورتگرفتهاست. از
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پنسیلوانیا،دانشگاهوین،مرکزتحلیلفرهنگِیدانشگاهراتلج،کنفرانسهایجامعۀسینما
 ومطالعاترسانه۱،کنفرانسورنرهرتزوگدرلندندرسال۲۰۰۵،کنفرانسدانشگاهبولونیا
«۲،وکنفرانسانجمنمطالعاتاقتباس سینمایمعاصر  پیرامون»اتصاالتکوتاهدر
 درانستیتویفیلمبریتانیادرسال۲۰۰۹برگزارشدهاند.همچنین،درسال ۲۰۰۷،جلسۀ
لوننبرگ، در دانشگاهلوفاناز «در ویژهای،تحتعنوانرسمِی»فیلمجستار  بسیار
 امکانارزشمندیبرایگفتوگودربارۀاینموضوعباهیتواستیرل۳،ِاسونکرامر۴،
آیزنشیتز۷فراهم وبرنارد کریستابلوملینگر کاترینالپتون،ریموندبلور۶، توماستود۵،
اظهارنظرهاوتشویقهایمداومکسانیمانند این،اینکتابوامدار آورد.عالوهبر
ایوانمارگولیس۸،اریکرنتشلر۹،تیموتیموری۱۰،دمینیکبلوهر۱۱،مایکلرنو،دیوید
کاهانا۱۴،یورامآلون۱۵،دینااسمیت۱۶،آنفریدبرگ۱۷، رادوویک۱۲،دادلیاندرو۱۳،جاناتان
کوین گالپرین۱۸،تینازوارگ۱۹،بابوهلنباتل۲۰،روثپرتلماتر۲۱، کس،ویلیام لینسا

1. The Society for Cinema and Media Studies
2. “Short Circuits in Contemporary Cinema”
3. Hito Steyerl
4. Sven Kramer
5. Thomas Tode
6. Raymond Bellour
7. Bernard Eisenshitz
8. Ivone Margulies
9. Eric Rentschler
10. Timothy Murray
11. Dominique Bluher
12. David Rodowick
13. Dudley Andrew
14. Jonathan Kahana
15. Yoram Allon
16. Dina Smith
17. Anne Friedberg
18. William Galperin
19. Tina Zwarg
20. Bob and Helen Buttel
21. Ruth Pertlmutter



دربارٔهفیلموامرجستاری        2۱   

گرگفلکسمن۳است.همکاریوحمایتنوراآلترچناندر هارتی۱،اریکفادن۲و
میرسد. کهبیاِنجزئیاتآنغیرممکنبهنظر کتابقابلمشاهدهاست همهجای
کهدرمواردیهمکارمندرنوشتناست،دراینجانیز،مثل ازسویدیگر،پاتریشیاوایت۴ 
کهباهمدربارۀهمۀموضوعاتسینماییصحبتمیکنیم،بهطرقمختلف، همیشه
دانشگاهپنسیلوانیابهدلیلاعطای از برایمبودهاست. الهامبخشی گفتوگوی  طرف
 مرخصیمطالعاتیوحمایتهایپژوهشی،منجملهمعرفِیدستیارانیمانندمگیبوردن۵ 
کرمن۶،سپاسگزارم.همکارانمندربرنامۀمطالعاتسینمایِیدانشگاهپن، ـآ وسارابرنســ
 کارنبکمن۷،پیتردیچرنی۸،متامازاج۹ونیکوالجنتیلی۱۰،گروهیآرمانیرابرایتأملدربارۀ
فیلم،بهمثابۀنوعیتالشجمعی،بهوجودآوردهودربسیاریازدیگرپروژههانیزمراهمراهی
کسفورد،شانونمکالچلن۱۱سالهابهحمایتازاینپروژه کردهاند.درانتشاراتدانشگاهآ
برخیاز پرداختوبرندنُانیل۱۲روندچاپراباآرامشمدیریتکرد.نسخههایقدیمیتِر
حرکت:میان در وصدا۱۳،هنوز آیریس:مجلۀنظرِیتصویر کتابدر بخشهایاین
سینماوعکاسی۱۴)انتشاراتدانشگاهدوک(،راهنمایورنرهرتزوگ)بلکول(،جغرافیای
کوتاه:شبکۀسینمای کسفورد(،واتصال سیاسِیسینمایهنری۱۵ )انتشاراتدانشگاهآ

معاصر۱۶)آرچتیپلیبری،بولونیا(بهچاپرسیدهاست.

1. Kevin Harty
2. Eric Faden
3. Greg Flaxman
4. Patricia White
5. Maggie Borden
6. Sara Brenes-Akerman
7. Karen Beckman
8. Peter Decherney
9. Meta Mazaj
10. Nicola Gentili
11. Shanon McLachlan
12. Brendan O'Neill
13. Iris: A Journal of Theory on Image and Sound
14. Still Moving: Between Cinema and Photography
15. The Geopolitics of Art Cinema
16. Corto Circuito: Il Cinema Contemporano Nella Pete
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مارسیا یاریهای و بازگوکنندۀحمایتها نمیتواند قدردانیای و  تشکر هیچ
کهغناوپیچیدگِیتجربهرابهخوبیدرکمیکند. فرگوسن۱باشد

1. Marcia Fergusen




