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پیشگفتار مترجمان

در دهههای اخیر ،حوزهی «مطالعات فیلم و علوم میانرشووووا ای» 1بهشتتتتدت نیازمند عناصتتتتر
استتتاستتتی ظری  2در ستتتینماستتتت؛ گویی که پرداختن به هر جن ه از آن ،طیف وستتتیعی از م اح و
رویکردهای متنوع را دربر می گیرد که خواستتته یا ناخواستتته ذهن هر فیلمپژوه یا اندیشتتمندی را در
این گستتره به خود مشتغول میدارد .عدهای از پژوهندگان و استتادان سترشتناس ستینما ،نظیر وارن
با کلند 3،بر این عقیدهاند که امروزه « ،ظری ی فیلم» 4مانند گذشته مورد توجه طرفدارانش نیست؛
و هیچ نوع جایگاه خاصتی در عرصتتهی وا کاویهای فیلم معاصتتر ندارد ،چه به اعتقاد نویستتندگان و
منتقدان آن ،دوران ظری پردازی فیلم 5به پایان رستتتتیده و درحال حاضتتتتر ،در عصتتتتر «پستتتتانظریه»6
حضتتتتور داریم .ا گرچه «نظریهی فیلم» به حاشتتتیه رفته ،لیک هنوز نقش استتتتاستتتی در در محتوا و
پی یدگیهای ستت تینما بازی می کند و نمیتوان تأثیر آن را بهستتتتادگی نادیده گرفت یا آن را طرد کرد.
با کلند در مقدمهی بح اش در کتاب ظری ی فیلم و فیلمهای معاصووو ِور هالیوود )۲۰۰۹( 7این نوع
بینش تحلیلی را بتتا مروری تتتأمتتلبرانگیز بر انتتدیشتت تتتههتتای نظریتتهپردازان مختلف ،چنین توصتت تتیف
می کند:
ات نظریاه  -باهویژه در علوم انسا اااانی  -طی چناد دهاهی گاششا ااتاه بیشا اااتر تحاتتاثییر
مبااحا مربوط باه وضا اا ی ِ
حیات» نظریهها بوده اساات .از این دیدگاه نظریه چونان بدنی
تکاملی «چرخهی
اساات ارههای بومشااناختی و
ِ
ِ
َ
ُ
داشتن امری ساختگی
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»
فول
ا
«
حال
در
ای
نظریه
که
درحالی
–
است
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 ۲نظریهی فیلم :مقدمهای از طریق حواس
َ
1
در دانشا ااگااه ماانن ِاد مردهی متحرک (بویاد  )2006یاا شا ااب ِ فروماایاه ( کوهن

 )19972اسا ااات .یاا بادنی موسا اااوم باه

قیب آن هسا ااتیم (بووه  .)19923ب دها فروپاشا ا ِای نظریه با اسا ااتفاده از
«نظریه» که به واقع مرده و ما در حال ت ِ
اساات ارههای سااازوکاریتر نیز بیان شاادند :ازجمله :نظریهی بخار رو به زوال اساات (التور  )20044یا مثل شاارکتی
بزرگ و نا کارآمد کوچک و محدود شااده اساات (اسااتو  )20045و در آشاافتگی و نابسااامانی اساات ( کربی  )20086یا
بوردول و
لوزی  .)20057به این ترتیب ما خواسته یا ناخواسته در
عصر پسانظریه ( ِ
روی انباری از قراضههاست ( ِ
ِ
کاارول  )19968یاا «پس از نظریاه» 9باه سا ااار میبریم ( کاانینگم  200210؛ ایگلتون  )200311کاه جاای تاثمال و تادقیق
بسیار دارد (نک :با کلند .)1 :2009

دیویتد ان .رودویتک 12در ُجستتتتتتارش مرثیو ای برای ظریو  )۲۰۰7( 13از بین تمتامی نظریتههتای
علوم انستانی ،قابلمشتاهدهترین و ُممتازترینشتان را به بح و نظر کشتانده استت .رودویک در این
کتاب ،بر آن استتتتت تا نظریه را از علمباوری رویکردهای شتتتتناختی و تحلیلی دربارۀ علوم آزاد ستتتتازد و
نیاز به فلسف ی علوم ا سا ی 14را تجدید کند]۱[.
فران سکو کاستی 15،سه دلیل را برای مرگ آشکار ظری ی فیلم مطرح می کند:
 « .۱دیگر نظریته وجود نتدارد زیرا دیگر ستت تتینمتایی وجود نتدارد»؛  .۲ستت تتینمتا «هرگز بته این ترتیتب
وجود نداشتتتتته استتتتت»؛ و  .۳تضتتتتعیف نظریهی فیلم را میتوان در ضتتتتعیف بودن نیاز اجتماعی به
َ
عقالنیتش ،نظریه را ضتعیف کرده
«ت یین» 16آن یافت  -یعنی پس ُتامدرنیستم با َرد روایتهای اصتلی و
استتت .نتیجه ،ناپدید شتتدن نظریه نیستتت .در عوض ،ظری ط ق نظر او فقط در ل اس ُم دل استتت
که نقش پنهان کارانهاش را ایفا می کند (کاستی]۲[.)۳۳-۴۵ :۲۰۰7 ،
کوین َمک دونالد 17،در مقدمهی کتاب مبا ی ظری ی فیلم( 18)2016تصریح می کند:
بیش از یک قرن اسااات که «فیلم» عالقهی روشااانفکران نویساااندگان منتقدان هنرمندان و دانشااامندان را به
خود جلاب کرده اسا ااات .در مجموع این گروه از متفکران نیز پرسا اااشهاایی را درباارهی کیفیاتهاای اسا ااااسا ااای
مختلف فیلمها مطرح کردهاند .این پرساشها درنهایت با مباح گساتردهتری
ویژ گیهای متمایز و تثییرهای
ِ
درباب زیباییشا ااناسا اای فناوری فرهنگ و جام ه ادغام شا اادند .و از آنجا که این تبادلهای مفهومی مبنایی
پژوهش دانشاااگاهی شاااد مجموعهی خاصااای از اصاااطال ها روشها و َمواضاا ِاع َبالغی 19را پرورش
برای نوعی
ِ
درک انتقادی از فیلم بهمثابه
دادند .مجموع این تحولها «نظریهی فیلم» لقب گرفت؛ گزیدهنوشاتههایی که به ِ
چگونگی
«رسااانه» 20و بهمثابه بخش حیاتی از «فرهنگ بصااری» 21اختصااا دارد .مک دونالد در این کتاب بر
ِ
ُ
بسا اااط نظریااهی فیلم بااهمثااابااه گفتمااانی اقتضا ا ااایی-تاااریخی تااث کیااد دارد؛ گفتمااانی کااه توأم بااا عواماال مختلف
اجتماعی سااایاسااای و فکری تکامل یافته و تغییر و تحول پیدا کرده اسااات .او بهمنظور کاوشااای عمیق و دقیق از
این موضا اااوع کتااب را باه بخشهاای متماایز زیر تقسا ااایم کرده اسا ااات :نظریاه قبال از نظریاه ()1915 -60؛ نظریاهی

فرانسوی)1949 -68(1؛ نظریهی اسکرین )1969 -96( 2و پسانظریه (]3[.)1996 -2015

پیشگفتار مترجمان ۳

بستتیاری از استتتادان و مورخان ستتینما از جمله مکدونالد بر این عقیدهاند که نظریهی فیلم از
نیمه اول ستدهی بیستتم بهمثابه رویهای غیررستمی در میان نویستندگان ،فیلمستازان و عالقهمندان
به رستانههای جدید و ویژگیهای متمایز آن شتکل گرفت .ا گرچه ،هیچ چارچوب یا راهنمای رستمی
برای این تالشهتا وجود نتداشتت تتت ،این نظریتهپردازان اولیته ،چنتدین هتدف مشتت تتتر داشتت تتتنتد کته
مهمترین آنها در تالش گستردهتری برای مشروعیت بخشیدن به مضمون فیلم و مشارکت در قد و
تفسوووویر آن بود .در این زمان ،این تصتتتتور استتتتاستتتتی وجود داشتتتتت که فیلم توجه جدی را تضتتتتمین
نمی کند  -که جذابیت مح وب آن و م انی تجاری و فناوریاش به الزام به معنای ضتت تتدیت با هنر یا
فرهنگ به معنای مناسب آن باشد .وارن با کلند ،درتعریف «نظریهی فیلم» نوشته است:
ُ
ساختن ساختارهای اساسی و علتهای غایب
نظریهی فیلم نوعی تفکر گمانورزانه 3است که هدفش آشکار
ِ
آن اسا ا اات کااه نظم و قااابلیاات درک و فهم را بااه فیلمهااا ارزانی میدارد .این سا ا اااختااارهااا و علااتهااا گرچااه
ا
اایی نظریاهی فیلم
باهخودیخود قاابالمشا ااااهاده نیسا اااتناد اماا از طریق «نظریاه» قاابالمشا ااااهادهاناد .هاد نه ِ
زیربنایی غیرقابلمشاهدهی فیلم است (با کلند .)1 :2008
ساخت الگوهایی از ساختارهای
ِ

ال ته ،با کلند از دیدگاه ِخردباوری ا اقادی 4بهمنظور رستتیدن به ستتایر تصتتورها از نظریه ،بر این
دیدگاه نیز تأ کید می کند:
منظر
نظریهی خا تحلیل گر را قادر میسا اااازد جنبههای خاصا ااای از «سا ااااختار فیلم» را شا اااناسا اااایی کند و از
ِ
ساخت دیدگاههای
ارزشهای فیلم به آن نگریسته و به آن گوش فرا دهد .هد از «نظریه» در این درک خا
ِ
مفهومی متفاوت دربارۀ «فیلم» اسات که هرکدام از آنها با مجموعهای خا از ارزشها آ گاه میشاوند .نظریهی
ِ
سوگیرانه یا مملو از ارزش نهتنها گریزناپشیر است بل شرط دانش است (همان ]4[ .)2008

بتتا کلنتتد ،در ادامتته بر این فراینتتد تتتدریجی در نظریتته در جهتتان فیلم ،صتتتتح ته می گتتذارد کتته
ُ
ارزشهای ذاتی تمامی نظریههای فیلم ،توجه نظریهپردازان را به جن ههای خاصتتتتی از ماهیت کلی
فیلم معطوف کرده استت تتت .همتانطور کته میدانیم ،نظریتهی فیلم کالستتتتیتک ،کته از دهتهی  ۱۹۲۰تتا
اوایتل دهتهی  ۱۹6۰تستت تتلط داشتت تتتت ،ستت تتعی کرد «فیلم» را چونتان «هنر » تعریف کنتد و بتا تمرکز بر
هستت تتتیشتت تتناستت تتی فیلم یا «جوهر » آن ،تالش کرد تا از منظر آرمانگرایا  5به این مهم دستت تتت یازد.
نظریهپردازان مختلف فیلمهای کالستیک ،ماهیت فیلم را در دو کیفیت ناستازگار و به ا کمال متضتاد
ستینما قرار میدهند :ظرفیت ضت ط عکاستی (بهعنوان مثال ،ر  .به آرای زیگفرید کرا کائر ؛ 6استتنلی
کاول؛ 7آندره بازن )۱۹67 8،و فنون رستمییگانهی آن که شتیوهی جدیدی برای دیدن و دیده شودن
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کولشتت تتوف؛ 1ستت تترگئی آیزنشتتتتتتتاین؛ 2وستت تتیواالد

ارائتته میدهتتد (برای نمونتته ،نتتک :دیتتدگتتاههتتای لف
پودوفکین 3و یتتا رودولف آرنهتتایم .)۱۹۵7 4،برای واقع گراهتتا ،فیلم بتته طور خودکووار (یعنی بتتهلحتتاظ
مکا یکی) واقعیت را ض ط و آشکار می کند .به گفتهی آنها ،سازندگان فیلم وظیفه دارند که با امتیاز
دادن بته ظرفیتت ضتتتت ط فیلم ،رابطتهی خویش را بتا واقعیو حفظ کننتد (برای مثتال :واقعگرایی در
فیلم و عکاستی) .از طرف دیگر ،صتورت گراها ،فیلم را رستانهای میدانستتند که دید جدیدی از جهان
را ارائته میدهتد ،و بنتابراین ،از ستت تتازنتدگتان فیلم خواستت تتتنتد تتا از فنون فیلم (متاننتد :تتدوین ،حرکتت
دوربین و غیره  )...برای ایجاد چشماندازی از جهان منحصر به سینما استفاده کنند « .قد مؤلف»5
شتاخهای از همین صوورتگرایی استت .این روش نحوهی استتفادهی فردی کارگردانان از فنون فیلم
برای دستتتکاری محتوا بهمنظور بیان دید منحصتتر به فردشتتان را نیز وا کاوی می کند (با کلند:۲۰۰8،
 .)۲ال تته ،از منظر تحلیو زبوا ی 6،کته در ادبیتات دهتهی  ۱۹6۰مطرح شتت تتد ،نشتت تتانته شتتتتنتاستت تتان بزرگ
ستت تتینمتایی ،متاننتد کریستت تتتین متس« 7،فیلم» را موجودی از پیش عرضتت تتهشتت تتده و بتدون مشتتتتکتل
نمیدانستت تتتنتد و ستت تتعی در تعریف متاهیتت آن نتداشتت تتتنتد .در عوض ،قصتت تتد آنهتا بر این بود کته ویژگی
خاص فیلم را با ستتتتاختن الگویی کلی از نظام رمزگذاری اصتتتتولی آن تعریف کنند [برای مثال :رمزگان
تصویرهای سینمایی از دیدگاه ظامهای شا ای]8؛ (با کلند.)۲ :۲۰۰8،
در کتاب بازآفرینی مطالعات فیلم ( 9،)2000ویراستتتهی کریستتتین گلدیل و لیندا ویلیامز  10به این
استتتتتن ا میرستتتتیم که «نظریهی فیلم» مجموعهای از رویکردهای علمی در رشتتتتتهی دانشتتتتگاهی
مطالعات فیلم یا ستتتتینماستتتتت که از دههی  ۱۹۲۰با زیر پرستتتتش بردن ویژگیهای استتتتاستتتتی رستتتتمی
فیلمهای ستتتینمایی آغاز شتتتد و بهزعم طرفدارانش توانستتتت جایگاهی بس گستتتترده در طیفهای
گونا گون اندیشتته ایجاد کند .بهرهمندی مخاط ان خاص و هنرپژوهان ستتینمای ملی از مفهومی به
نتام نظریتهی فیلم تتابع شتت تترایط ،موقعیتت و مواضتت تتع آنهتا بود کته در هر زمتان و مکتانی ،بستتتتتته بته نوع
بتافتت و برخورداری از میزان محتوا ،تفستت تتیرهتای متعتددی از آن بته عمتل میآمتد .چته ،از یتکستت تتو
حوزهی جغرافیتایی را بته شتتتتنتاختت و وارستت تتی وارد می کرد و از ستت تتوی دیگر ،توان پردازش اطالعتات
صاحبنظران آن را در حوزههای روز دانشگاهی ارزیابی کرده و میآزمود.
12
بر ط ق نظر رابرت استت َتتم 11در کتاب درآمدی بر ظری ی فیلم ( )۲۰۰۰نظریهی اولیهی فیلم در
«عصتر صتامت» 13به وجود آمد و بیشتتر به تعریف عناصترحیاتی رسوا ی سوینما متمرکز بود .این کار
تا حد زیادی از مضتمون آثار کارگردانانی مانند ژرمن دوال  14،لوئی دلو  15،ژان اپستتاین 16،سترگئی
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آیزنشتتتاین ،لف کولشتتوف و ژیگا ورتوف 1و آموزههای بنیادی نظریهپردازان ستتینمایی شتتناختهشتتده
مانند رودولف آرنهایم ،بال باالژ  2و زیگفرید کرا کائر ،بستط و گستترش یافت .آن ه در این دوره بیشتتر از
هرچیز بته چشتت تتم میآیتد بینش این انتدیشتت تتمنتدان َ
هنرورز بود کته تتأ کیتد می کردنتد ،تفتاوت فیلم بتا
واقعیو چیستت تتت و چگونته ممکن استت تتت آن را گونتهی هنری معت ر و اصتتتتیتل قلمتداد کننتد .پس از
جنتتگ جهتتانی دوم ،منتقتتدانی نظیر آنتتدره بتتازن 3در ق تتال این بینش خروشتتتتیتتدنتتد و بتته این ر ی
رستتتیدند که ذات فیلم در تفاوت با واقعی 4بیمعناستتتت و در توانش بازتولید مکانیکی قرار دارد که
با تفسیری بازشناسا 5و م تنی بر گف و شنود 6قابلدر و تأمل خواهد بود.
یتتادآوری این بحت قتتابتتلد َرنتتگ استت تتتت ،زمتتانی کتته مطووالعووات فیلم در دهتتهی  ۱۹7۰بتتهعنوان
رشتتتتهای دانشتتتگاهی تث یت شتتتد ،نظریهپردازان فیلم در جستتتتوجوی نشتتتانههای چگونگی بیان
درستتتتت و صتتتتحیح روشهای عملکرد فیلم به منزلهی ظام زبا ی به ستتتتایر زمینهها ،از همه مهمتر
زمینههای تحلیل محتوا 7،معناشتتتتناستتتتی 8،نشتتتتانهشتتتتناستتتتی 9و روان کاوی 10پرداختند و در اصتتتتل
پتایتههتای این کتاوش در فهم جتایگتاه ظریو ی فیلم ُمستت تتتتر بود .برای نمونته ،شوو ووا و شوووونواسوو ووی و
روانکاوی هر دو م تنی بر این منطقاند که ستتتتاختارها یا نظامهای گستتتتترده بر شتتتتیوههای ارتباط
افراد بتا جهتان حتا کم بودهانتد و این ستت تتاختتارهتا گریز واپوریر هستت تتتنتد .افراد هیچ مهتاری بر موقعیتت و
امیتتال درونیشتت تتتان نتتدارنتتد و اغلتتب تتتابع خواستت تتتت و میتتل خویش هستت تتتنتتد .نظریتتهپردازان فیلم
شت ت اهتهای زیادی بین تجرب ی لرت بخش تماشتتتای فیلم در ستتتالن تاریک ستتتینما و بح های
روانکتتاوانتته دربتتارهی حتتالتتتهتتای نتتاهشتتتتیتتار وجودی مشتت تتتاهتتده کردنتتد .برای مثتتال ،بیاعتنتتایی
نظریتهپردازان فیلم برای روی آوردن بته مطتالعتات ظریو ی پوریر  11بته دلیتل استت تتتفتادههتای تتاریخی
مخاطبپژوهی سینما بود .از ابتدای قرن بیستم ،پژوهش دربارهی نحوهی تفسیر و ارزیابی فیلم از
جانب مخاط ان برای حمایت از سوا سوور مورد استتفاده واقع شتد .متخصتصتان مطالعات ارت اطی و
رستتتانهای با تأ کید بر گاه میانرشوووا ای 12نگران بودند که تماشتتتا گران ،بهویژه کودکان و نوجوانان،
تحت تأثیر آثار منفی آن ه در پردهی نمایش میبینند ،قرار بگیرند و آنها برای اطمینان از «مناستتب
بودن» پیامهای فیلم برای بینندگان ،تماشتتتتا گران و مخاط ان اثر پذیر ،به بح و پیکار پرداختند.
بعتدهتا ،استت تتتودیوهتای فیلمستت تتازی بته رونتد نظتاممنتد پژوهشهتای مختاط تان در قتالتب اطالعتات
جمعیو شوووونواخای 13روی آوردنتد تتا نحوهی بتازاریتابی فیلمهتای متد نظرشتتتتتان را بیتاموزنتد .ا گرچته
استتتتفاده از تحلیل نظریهی پذیرش برای اهداف ستتتانستتتور و بازاریابی به بیاعتمادی نظریهپردازان
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فیلم به این نظریه کمک کرده استت تتت ،اما نظریهی پذیرش در همین دو دههی اخیر نیز مورد ق ول
طرفدارهایش واقع شتتتده استتتت و ا کنون در حوزهی فیلمپژوهی چنین تصتتتدیق میشتتتود که روشتتتی
مهم در تحلیل چگونگی تجربهی مخاطب و تفسیر فیلم است.
ری ارد راشتتتون 1و گری بتینستتون 2در مقدمهی کتابشتتان ظری ی فیلم چیس و م مقدم ای
بر مبواثوا امروزین( 3،)2010نگتاهی گتذرا بر ستت تتیر تحولی ظریو ی فیلم معواصوو وور دارنتد و بتا نظرورزی
خاص و پرداختن به سترفصتلهاییجدید مانند :ستاختارگرایی4و نشتانهشتناستی ،نظریهی آپاراتوس5،
نظریهی استتتتکرین ،فمینیستتتتم و فیلم ،ستتتتینماهای نوع دیگر :پستتتتا استتتتتعمارگرایی ،نژاد و نظریهی
کوئیر  6،فالستتتتفتته و فیلم ،فیلم بتته منزلتتهی هنر :بوطیقتتای تتتاریخی 7و نوصتت تتورتبتتاوریَ 8،چرخش
شتتت تنتتاختی :فهم روایی و همتتذاتپنتتداری 9بتتا شتت تتخصتتت تیتت ،تحولهتتای اخیر :پتتدیتتدارشتتت تنتتاستت تتی10،
جذابیتها 11و مخاط ان 12ادعایشان را چنین آغاز می کنند:
شاااایساااته اسااات «نظریهی فیلم» چونان حوزهای از کندوکاو 13شاااناخته شاااود که در آن شاااماری از نظریههای
ناهمبساااتهی ساااینما  14خوشاااهبندی شاااده اسااات .نظام واحدی از گزارهها بر کل این حوزه حا کم نیسااات  -به
عبارت دیگر هیچ «نظریهی فیلم» واحدی وجود ندارد که دانش پژوهان عرصهی فیلم به اتفاق آرا بر آن ا
صحه
ِ
ِ
نبود نظریهای قط ی دربارهی سااینما میتواند دلساارد کننده باشااد .اماا
گشارند .برای هر فرد نوپایی در این حوزه ِ
نظیر ادبیات نقاشای تئاتر موسایقی  -طیف وسای ی از
باید به یاد داشاته باشایم که حوزههای هنرهای سانتی ِ
ُ
تنوع رویکردهاا هر سا ااانتی را غنی و پرباار می کناد .از دهاهی 1960
دیادگااههاای نظری را نیز در خود گنجاانادهاناد و ِ
نظریهی فیلم مجموعهی متنوعی از سارمشاقها را پرورش داده اسات .اما این دلیل دلساردی و نا کامی نیسات.
زوال برخی
ادن رویکردهای نظری کشااامکش در بین نظریهپردازان نمایان شاا ِ
روبه رو شاا ِ
ادن برخی نظریهها و ِ
َ
دیگر  -چنین تموجهایی از مطال ات فیلم را به پهنههای روشن گر و زایایی از اِنکشا سوق داده است .از این
فقدان «نظریهای سارآمد» 15در ساینما به ضارر و زیان نظریهی فیلم نیسات .دانش از بح و نظر سارچشامه
رو
ِ
ملموس
می گیرد .به طور دقیق آنچه حوزهی نظریهی فیلم را بسا اایار جشاب و گیرا می کند  -جدای از تث کیدهای
ِ
سرمشقها – 16دامنهی وسی ی از نظریههاست که آن در بر می گیرد و مجادلههای فکری است که در میان آنها
پدید میآید (راشتون و بتینسون .)1 :2010

در دو دههی اخیر ،در بیشتتتر درسوونام های سووینمایی 17چنین نتیجه گیری شتتده استتت که در
دهههای  ۱۹6۰و  ،۱۹7۰نظریهی فیلم در دانشتگاههای ستینمایی جهان ،استتقرار استاستی پیدا کرده
است و مفاهیمی را از حوزههای چندرشتهای 18،میانرشتهای ،و ترارشتهای 19مانند:
فیلم و جااام ااهشا ااناااسا ااای فیلم و فرهنااگ فیلم و فلسا اافااه فیلم و روان کاااوی فیلم و روان پزشا اااکی فیلم و
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جام هشاناسای فیلم و ادبیات فیلم و مطال ات جنسایتی فیلم و انساانشاناسای فیلم و م ناشاناسای فیلم و
نشااانهشااناساای فیلم و زبانشااناساای فیلم و علوم شااناختی  1فیلم و پزشااکی فیلم و بدن فیلم و مغز فیلم و
روح و غیره  ...برگرفته و آنها را وارد حوزههای مطال ات فکری و روشی می کند]5[.

بتا این حتال ،تتا پتایتان دهتههتای  ۱۹8۰یتا ابتتدای دهتهی  ،۱۹۹۰نظریتهی فیلم بته طور خودجوش بتا
جتابتهجتایی نظریتههتا و دیتدگتاههتای ا سوو ووانبواورا و  2،اجاموا محور 3و ثای برتریطلو  4کته بر متن
مطالعات ستت تتینمایی نیز ُمستت تتلط بودند و بر عناصتت تتر عملی فیلمنامهنویستتتتی ،شتت تتخصتت تتیتپردازی،
داستتتتان ،روایت ،تولید ،و تدوین تمرکز داشتتتتند ،به شتتتهرت چشتتتمگیری دستتتت یازیدند .نکته دیگر
این که ،ستتالهای آغازین هزارهی ستتوم ،انقالب دیجیتال در فناوریهای تصتتویر از طرق مختلف بر
ظری ی فیلم تأثیر گذاشتته استت .طوری که میتوان جن ههای مختلف آن را در ست ک فیلمستازی
و شیوهی داستانپردازی کارگردانان برجسته این دوره مشاهده کرد.
حال این پرستتش استتاستتی مطرح میشتتود که در همهی این دورهها و ستتالها «نظریهی فیلم»
چه مزایا و معای ی را به بار آورده است؟
6
5
متیدانتیتم کتتته وظوریوو ی فویولوم هتمتیشتت ت تته و در هتر شتت تترایتطتی بتتتا حتتتدس و گتمتتتان ،گتزارههتتتا و
فرضتتتیههایش 7یکستتتان نخواهد بود .هر نظریهی فیلم ،رهنمودی ت یین کننده و تفستتتیر نگر را برای
مختاط تان فراهم میآورد و بتا فرض صتتتتحتت و درستت تتتی آن نیز فرضتتتتیتههتای احتمتالدار  8بته دن تالش
میآیند که میتوان آنها را آزمود و به صوووح یا سو وقم آن نظریه واقف شتتتد .در واقع ،مهمترین مزیت
نظریهی فیلم ،توانش تعیین واقعیتهای مورد مشتتتتاهده دربارهی اثر ستتتتینمایی یا برونداد ادبی-
بصتتتتری 9آن استتتتت .از دیگر مزیتها میتوان به آ گاهی از شتتتتیوههای پیامرستتتتانی و عملکرد فیلمها،
سواخ معنا 10و انتقال آن ،اثرپذیریشتان بر تماشتا گران 11و بینندگان خاص 12اشتاره کرد .در مقابل،
ا گر نظریهی فیلم نتواند توصتتتتیف گر و تعیین کنندهی این واقعیت باشتتتتد که چرا پدیداری چون این
فیلم مدنظر  ،تحت شترایطی خاص ستاخته شتده استت ،آن نظریه به یقین دیگر ظری نخواهد بود و
فقط ش ه -نظریه 13تلقی میشود .ال ته ،از دیدگاه اغلب نظریهپردازان فیلم ،نظریهای که در تحلیل
مضتتتامین 14فیلمهای ستتتینمایی مطلوب و اصتتتیل 15پی یدگی کمتری داشتتتته باشتتتد از نظریهای که
برخوردار از پی یدگیهای بیشتتر بود ،ستزاوارتر استت و میتواند قدرت ت یینی باال و قابلاعتمادی16
داشته باشد.
َ
18
17
جیمز دادلی انتتدرو در اثرش مفوواهیم در ظریو ی فیلم ( )۱۹8۴کتته تتتداوم کتتار قتتابتتلتوجتته،
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های اصووولی فیلم ( 1)۱۹76استتتت به تحلیل مفاهیم

پیشتتتین و کالستتتیکاش ،کتاب درآمدی بر ظری
دال لوو  ،سوو و وواخاووار ِروایی ،اقابووا  ،ارزیووابی،
اصتت تتلی در وا کتتاوی فیلم نظیر ادرا
همراتپنداری ،مودگری و تفسیر میپردازد .او با تدبیری خاص و با زاویهی دیدی نمونه در شروع
فصل مقدماتی شفاف و روشن این اثر در مورد وضعیت کنونی نظریهی فیلم در آن سالها ،پیوسته
بتا ایجتاد بینشتت تتی کلی از رستت تتانتهی فیلم ،ایتدههتای ختاصاش را در مورد هر مفهوم ارائته میدهتد و بتا
تحلیتل و تع یر وابستت تتتگی متقتابتل هر مضتت تتمون ،یتا موارد دیگر ،این مفتاهیم را ارائته میدهتد .انتدرو بتا
ارائتهی توضتت تتیحهتای ُپرمتایته از نظریتههتایی کته شتت تتامتل روانشتتتتنتاستت تتی ادرا کی 3و ستت تتاختتارگرایی،
نشتانهشتناستی و روانکاوی ،تأویل و مطالعهی ژانر استت ،مشتاهدههای منحصتر به فردی را در مورد
این موضتت تتوعهتای اغلتب م هم ارائته میدهتد و بته خواننتدگتانش اجتازه میدهتد تتا زمینتهی الزم برای
غنیسازی در خود از فیلم  -و هنر را ارتقا دهند]6[ .
ا گر بخواهیم بته تالشهتای ستت تتتایر ویسوووونودگوان ،مؤلفوان ،ظریو پردازان 4و ظریو پردازی 5در
ستت تتینمتا بپردازیم ،گفتنیهتا و نقتل قولهتا بستتتتیتار استت تتت و در این پیش گفتتار پرا کنتده و پراشتتتتیتده
نمی گنجد .اما به همین مقدار بستتتتنده می کنیم که نظریهی فیلم ،وا کاوی و تدقیق در معنای فیلم
و چگونگی در عناصتتر مختلف آن برای ارائهی چشتتم اندازی از واقعیت و تخیل 6فیلمستتاز استتت و
در توضتتیح ،تفستتیر و ت یین ذات ستتینما و چگونگی آیینه گون کردن آن بهویژه مخاط انش و جهان
گستتردهای که میآفریند ،رویکردی علمی و دانشتگاهی داشتته ،دارد و خواهد داشتت .نظریهی فیلم
با ا اقاد از فیلم  -که ارزیابی اثربخشتتتتی نما به نما یا فصتتتتل به فصتتتتل فیلم استتتتت -و تاریخ فیلم  -که
تحول و تکتتامتتل ستت تتینمتتا را در طول زمتتان می کتتاود -همتتاره متفتتاوت بوده استت تتتت .همتتانطور کتته
تاریخپژوهان ستتینما نقل کردهاند ،در حدود یا ابتدای قرن بیستتتم تصتتاویر متحر  7چونان شتتکل
جدیدی از ستترگرمیهای جمعی پدیدار شتتدند .منتقدان و نظریهپردازان خیلی ستتریع این رستتانهی
جدید را تحلیل و وارستتی و آن را با شتتکل هنری مشتتابه یعنی «تئاتر» مقایستته کردند .به طور خاص،
آنها بر کار کارگردانان تأثیرگذار اولیه مانند ژیگاورتف ،سترگئی آیزنشتتاین ،و ژرمن دوال تمرکز کردند.
پس از جنگ جهانی دوم ،آندره بازن ،نظریهپرداز فرانستتتتوی  -بنیانگذار مجلهی فیلم فرانستتتته کای
دو سووووینما  -8شتتتتروع به نوشتتتتتن دربارهی فیلم کرد .او معتقد بود که هر فیلم باید چشتتتتم انداز و به
نوعی نظرگتاه کتارگردان بتاشتت تتد و تفستت تتیر محتوایش – ایتدههتا و بینشهتایی کته موج و فرا سووو و را بته
شتتتتدت تحت تأثیر قرار داد  -به عهدهی بیننده ،تماشتتتتا گر یا مخاطب استتتتت .نظریهی فیلم در این
 ،بوواز مووایی2،

ِ
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دوره تمرکز جدی و ستتتترستتتتختانه بر واقع گرایی ،نظریهی مؤلف ،و فیلمستتتتازی پیشتتتترو ایجاد کرد .از
طرفی ،زمتانی کته مستت تتائتل جنستت تتیتی ،روان کتاوی و جنستتتتیتتمحوری بر گفتتوگو و گفتمتان جتدیتد
دهتههتای  ۱۹6۰و  ۱۹7۰تستت تتلط یتافتت ،نظریتهپردازان فیلم بته طور فزاینتدهای عالقتهمنتد بته قرائتت و
تفستیر فیلم از دری هی این رشتتهها شتدند .در دهههای پیشتین ،نظریهی فیلم بهعنوان رشتتهای
دانشتتتتگاهی توستتتتعه پیدا کرد ،و مطالعات سووووینما در دانشتتتتگاهها بیشتتتتتر متداول شتتتتد .واقعیت آن
استتتت -چنان که در اغلب کتا های درسوووی حوزهی مطالعات فیلم و رسوووا مورد تأ کید قرار گرفته
استت  -که از دههی  ۱۹8۰تا کنون ،نظریههای فمینیسوای ،مارکسویسوای ،روانکاوی ،معناشوناسوی،
شوا شوناسوی ،جنسویای و مؤلف بیشتترین استتفاده و ُ
کاربرد را در ادبیات نظریهی فیلم آفریدهاند و
قلم و اندیشتتهی پژوهندگان فیلم در ستتراستتر جهان را به این گستتترهی عظیم فرا خواندهاند ]7[.این
جن ش ،مقدمهای بنیادین در ایجاد جهانبینی توماستالستیسترو مالتی ها گنر در کتاب حاضتر استت
کته روایتت متفتاوتی از برداشتت تتت ظریو ی فیلم بتهمثتابته حوزهای میوان رشوووواو ای را بتازمینمتایتاننتد.
همانطور که این نویسندگان و استادان سرشناس حوزهی مطالعات فیلم در بخش دوم مقدمهی
کتاب حاضر چنین اظهار می کنند:
رابطهی بین ساینما ادرا ک و بدن انساان چیسات نظریههای فیلم چه کالسایک یا م اصار مت ار یا پیشارو
هنجاری یا ت رضآمیز همه این مسا ااائله را مورد بررسا ااای قرار دادهاند و به طور ضا ااامنی آن را چارچوببندی یا
بهصاااراحت دوباره بر روی آن تمرکز می کنند .در کتاب نظریهی فیلم :مقدمهای از طریق حواس تصااامیم داریم
نگرانی اصااالیمان را مطرح کنیم؛ این کتاب مفاهیم راهنما را برای این بررسااای تاریخی -نظاممند فراهم می کند
توالی آنها را مشخص می کند.
به فصلها انسجام میدهد و ِ

الستتتیستتتتر و ها گنر در این کتاب می کوشتتتتند ،ما را با الگویی متفاوت از در ِ ظری ی فیلم آشتتتتنا
کننتتد .بتته بتتاور آنهتتا ،هر نوع ستت تتینمتتا  -و هم نین هر نظریتتهی فیلم -بتته تمتتاشتت تتتا گر آرمتتانیاش
میاندیشتد ،بدین معنا که فرض می کند رابطهی خاصتی بین (بدن) تماشتا گر و (ویژگیهای) تصتویر
روی پرده نمایش وجود دارد ،هرچند در نگاه اول اصتطالحهای «در »« ،ایجاد حس»« ،تفستیر » و
«فهم موضتتتتوع» چشتتتتم گیرتر به نظر میرستتتتند .بهعنوان مثال ،میتوان اذعان کرد آن ه ستتتتینمای
داستتانی کالستیک نامیده شتده استت را با روشتی که فیلم مشتخصتی بدن تماشوا گر را درگیر می کند،
مخاطب قرار میدهد و در خود فرو میبرد ،تعریف کرد .عالوه بر این ،فیلمها نوعی مکان یا فضوو ووای
سووووینمایی را پیشبینی و بازستتتتازی می کنند که هم فیزیکی و هم گفاما ی استتتتت ،جایی که فیلم و
تماشتا گر ،ستینما و بدن (تماشتا گر) با یکدیگر رویارو میشتوند .این مکان یا فضتای ستینمایی شتامل
چیدمان معماری فضتای تماشتایی( 1ستالن اجتماعات با صتندلیهایش) ،مرتبستازی موقتی اجراها
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(جلستههای جدا گانه یا پذیرش مداوم) و چارچوببندی خاص اجتماعی بازدید از ستینما (شت ی با
دوستتتان ،یا خوشتتگذرانی تک و تنها) ،پوشتتش حستتی صتتدا و ستتایر محر های ادرا کی و هم نین
ستتتتاخت خیالی فضتتتتای فیلم از طریق صتتتتحنهبندی ،تدوین و شتتتتیوه روایت گری استتتتت .به همین
ترتیب ،اجستتام ،محیطها و اشتتیای درون فیلم به همان اندازه که از مقیاس ،فاصتتله ،نزدیکی ،رنگ
یا ستتتتایر نشتتتتان گرهای نوری و ال ته جستتتتمانی بهره می گیرند ،از طریق اندازه ،بافت ،شتتتتکل ،ترا کم و
جذابیت ستطح با یکدیگر (و با تماشتا گر) ارتباط برقرار می کنند .اما در کنار حواس بینایی ،بسواوایی
و شوو وونوایی ،روشهتای دیگری نیز وجود دارد کته بتدن بتا رویتداد فیلم درگیر میشتت تتود :همتان گونته کته
ُ
مستائل فلستفی ادرا و زمانمندی ،از منظر کنش گری و هشتیاری برای تماشتا گر مهم هستتند ،در
ستینما نیز نقش استاستی دارند .یکی از چالشهای کارالستیسترو ها گنر در کتاب حاضتر ،این استت که
از نظریههای صتورت گرایانه و واقع گرایانه ،فرضتیههای مرت ط آنها به رابطهی ستینما با بدن را ،چه از
نظر هنجاری قاعدهمند شتتده باشتتد (بهعنوان مثال ،در رویکردهای ستترگئی آیزنشتتتاین و آندره بازن
کته هرچنتد بتا جن تههتای دیگرش مختالف بودنتد) یتا توصوو وویفی (بته طور معمول ،دستت تتت کم در راه رد
َبالغی ،نظریههای پدیدارشتتتتناختی و ستتتتایر نظریههای معاصتتتتر) ،بیرون بکشتتتتند .به همین دلیل ،بر
ط ق نظر این دو مؤلف برجسته ،الگوی آنها در این اثر هماره می کوشد تا به شیوهای نظری روابط
مکا ی-زما ی میان اجستتتتام و اشتتتتیای به تصتتتتویر کشتتتتیدهشتتتتده در فیلم ،و بین فیلم و تماشووووا گر را
بتهخوبی بیتان کنتد .آنهتا در جتایجتای متن کتتاب ،بتا ثوا پنجگوا و ی آدمی در مقتام تمواشوو ووا گر
فیلم متا را بته کتال تد شتتتتکتافی متفتاوتی از ظریو ی فیلم دعوت می کننتد .مترجمتان این اثر ،بر این
عقیدهاند که کتاب حاضتتتتر کوشتتتشتتتتی در خور توجه و نگاهی قابلتأمل در ثوزهی ظری های فیلم
استتتتت و هر کدام از فصتتتتلها نهتنها با تاریخ نظریهی فیلم ،بل با شتتتتکلهای گونا گون ستتتتینما که در
دورهای معین نیز رواج دارند ،رابطهای خاص برقرار می کنند.
یقین داریم که این کتاب من ع و راهنمای خوب ،مفید و ارزشتت تتمندی برای طیف دانشتت تتجویان
فیلمپژوه دورههتتای تحصتت تتیالت تکمیلی و دانشپژوهتتان و استتتتتتتادان علوم ارتبوواطووات و مطووالعووات
رسووووا ای بهخصتتتتوص رستتتتانهی سووووینماسوو و  .امیدواریم که این اثر خواندنی در خالل زمانهای
متفاوت ،گویای زحمتها و ُممارستهای عمیق نویسندگانش باشد و موج ات رضایت خوانندگان
و مخاط ان فارستتتتی زبان را فراهم آورد .از مدیریت محترم ا اشووووارات لوگوس که در ستتتتالهای اخیر
پویتایی ختاصتت تتی را در رونق متون برگزیتدهی حوزهی ادبیتات داستتتتتتانی ،شتت تتعر ،نمتایش و هنر پتدیتد
آوردهاند و هم به دلیل پذیرش صتتتمیمانهی چاپ این اثر ،تشتتتکر و قدردانی می کنیم .از خوانندگان
متخصتت تتق ،عالقتهمنتد و نکتتهستت تتنج تقتاضتتتتتا داریم کته پس از مطتالعته و ارزیتابی عتالمتانتهی کتتاب،
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مترجمتان را از نققهتای احتمتالی متن آ گتاه کننتد تتا در چتاپهتای آتی بته رفع آنهتا اقتدام کنیم.
امیتدواریم کته این کتتاب نیز بتوانتد متاننتد ستت تتایر درسوووونوامو هوای مطوالعوات فیلم و سوو ووینموا در میهن
عزیزمان ایران زمین ،راهگشای مسیرهای بهتر آموزش و پژوهش دانشگاهی واقع شود.
دکتر غالمرضا آذری ،بهناز ولیپور
تهران ،بهار ۱۴۰۰
یادداشتها

[ ]۱رودویک در این بح  ،به طور خاص به علمباوری شتناختی-تحلیلی بوردول و کارول؛ و آلن و استمیت اشتاره می کند.
مالکوم توروی به ُجستتتتار رودویک پاستتتخ میدهند .رودویک به استتتتنلی کاول در مقام الگویی برای فلستتتفهی علوم
انستانی مینگرد« :به باور با کلند ،کار کاول نمونهای از بینش فلستفی برای علوم ا سوا ی استت ،بهویژه در تالش اصتلی
او بهمنظور تعادل بخشتتتیدن به نگرانیهای استتتاستتتی حوزههای معرف شوووناسوووی و اخالق» (با کلند .)۱۲ :۲۰۰۹،برای
علمی ذهن و فرایندهای آن استت .دانشتمندان
نمونه ،خوب میدانیم که علوم شتناختی مطالع ی میان رشوا ای و ِ
علوم شناختی ،هو و رفاار را با تمرکز بر چگونگی نمایش ،پردازش و ت دیل اطالعات به سامانههای عصبی مطالعه
می کنند .تواناییهای ذهنی مورد توجه این دانشتتمندان شتتامل زبان ،ادرا  ،ثافظ  ،توج  ،اسووادال  ،هیجانها،
عواطف و اثسوواسووات استتت .برای در این توانمندیها ،برخی از فیلمستتازان معاصتتر از یافتههای دانشتتمندان علوم
شتناختی در حوزههایی مانند زبانشوناسوی ،روانشوناسوی ،هو مصونوعی ،فلسوف  ،علوم اعصوا و ا سوانشوناسوی
بهره می گیرنتد .در چنتد دهتهی اخیر ،سو وووینموا و علوم شو وونواخای ترکیتب میتان رشت تتتتهای نتاب و جتذابی را بته منزلتهی
حوزهای مطتالعتاتی پتدیتد آوردهانتد کته در مضت تتتامین بتافتی روایتتهتای آن در قتالتب آموزههتای علمبتاوری شت تتنتاختی-
تحلیلی بهصورت تدریجی رو به تکامل است .برای آ گاهی بیشتر این زمینهی مطالعاتی ر .به مأخذ مقدماتی زیر:

[ ]۲به باور بستتیاری از صتتاح نظران ستتینما و نظریهپردازان متأخر ،هیچ گزاره یا فرضتتیهای نمیتواند نقش جایگزین برای
ظری ی قطعی در ستینما باشتد ،یا اینطور وانمود کند که میتواند .از این نظر ،پذیرش همه جان هی این دالیل سته
گانهی کاس تتی با ابهام و دوگانگی روبهرو استتت .برای مثال ،ظری ی اسووکرین که در ابتدای دههی  ۱۹7۰میالدی و با
گرایش مارکستیستتی -روانکاوانه از ستوی مجلهی بریتانیایی اسوکرین وضتع شتد؛ در اصتل ،نظریهای تجربی در ستینما
بود که با گزاره یا فرضتتیهی خاصتتی تو مان ن ود .ستتعی و کوشتتش این نظریه بر آن بود تا مستتیری را بهمنظور سوویاس و
آزادی از طریق ستینما ترستیم کند که به جای وثدت بر تنوع و کثرت متمرکز بود و امکان محصتور بودن اندیشته را فرو
می کاهید .برای بح عمیقتر در این خصوص ر .دیدگاههای تحلیلی کالین مک کی و اسایفن هیا در اثر زیر:
هم نین بتهمنظور ارزیتابی تط یقی بحت نتک بته بینش تفست تتتیری تواد موک گوان در کتتاب زیر کته بته واقع خوانتدنی
است :
[ ]۳این تقستیمبندی مکدونالد ،برای متخصتصتان و نظریهپردازان اصتلی ستینما ،مفاهیم و م احثی را مطرح می کند که
نوعی مطالعهی تاریخی موجز را شتتتکل داده استتتت .این کتاب ظری ی فیلم را از زمان پدیداریش در ابتدای ستتتدهی
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بیستتتتم تا دوران معاصتتتر وا کاوی می کند و به این تحلیل میپردازد که چرا فیلم بهعنوان رسوووا ای نیرومند ،بهمثابه
شتتتکلی از مایش و به منزلهی نقطهای کانونی در خلق فرهنگ بصوووری جدید ،توجه بستتتیار خاصتتتی را به خود جلب
کرده است .مک دونالد در سراسر متن در دفاع از نظریهی فیلم و تحولهای فرهنگی و اجتماعی آن به استداللهای
محکم و قوی اتکاء کرده است.
[ ]۴همانطور که تصریح شده استِ ،خردباوران ا اقادی بر این دیدگاه تأ کید می گذارند که ظری های علمی و هر ادعا یا
ُبرهان دیگری در خصتتتوص دا ش و معرف را میتوان به طور عقلی نقد و ارزیابی کرد و حتی ،ا گر محتوایشتتتان تجربی
بود ،میتوان آزمودشت تتتان و این رونتد ممکن است تتتت موجتب ابطتال آنهتا شت تتتود از این رو ،نظریتههتای فیلم هم بتا هر نوع
اعت اری میتوانند در هر ستتتطح و ادعایی که باشتتتند ،مورد قد و سووونجش واقع شتتتوند .برهان خو بودن هر فیلمی
م تنی بر ظریو ی فیلم مربو بته آن فقط نوعی ادعتای مطلوب است تتتت و نته ست تتتنجش و نقتد علمی واقع بینوا و  .برای
اطالعات بیشتر دربارهی مفهوم ِخردباوری ا اقادی ر .به مأخذ زیر:

[ ]۵درعرصتتهی فیلمپژوهی و مطالعات ارتباطی ،حوزههای چندرشووا ای ،میان رشووا ای ،و ترا رشووا ای در چند دههی
اخیر تنوع چشم گیری را در تولید محتوا و ادبیات آن به وجود آورده است .برای نمونه ،نک :

َ
[ ]6دادلی اندرو ،استتاد ُممتاز فیلم و ادبیات تط یقی در دانشتگاه ییل ،در بین نویستندگان و منتقدان ستینمای ایران ،از
جمله چهرههای برجستته و شتناخته شتده استت .او در اثرش سوینما چیسو ! با نگاهی جامع به تعالی شتگفت انگیز
َ
«ایدهی ستتتینمای ُمحقق» ،پاستتتخی جذاب به پرستتتش معروف آندره بازن -که نویستتتندهی کتاب ارزشتتتمند سوووینما
چیسو م استت -ارائه میدهد و در این کتاب ،ارزش متمایز ستینما را نه فقط در رابطه با ستدهی گذشتته ،بل درباب
فرهنگ دیداری و شوووونیداری کنونی ما اعالم می کند .او در این بح  ،با طرح این مستتتتئله که ستتتتینما تا کنون به چ
چیزی ت دیل شت تتده است تتت ،این «ایدهی واحد و یگانه» را جهت دهی و هدایت می کند .وا کاوی نهادهای ست تتینما و
نیروی اجتماعی آن گواه بر قدرت چیزی استتتت که حتی ق ل از ستتتال  ۱8۹۵وجود نداشتتتته استتتت .اندرو از فیلمهای
هنری با ارزش مد نظر ستتینما دوستتتان پس از جنگ جهانی دوم و موج جدید گرفته تا ستتینمای «گسووار یافا » از
نظر فناوری ،این ایده و فکر را ردیابی می کند که سوینما موجب شتده برای زمانهی ما  -و در همهی دورانها  -هماره
بستیار عالی به حیات فکری و روشتیاش ادامه دهد .به این ترتیب ،ستینما چونان رستانهای بستیار جرا و اثرگرار این
توانمندی را در همهی سالهای رشد و تحولش دن ال کرده و پیوسته به تاریخ و ا دیش به ضرورت و مقتضای زمان
َ
و مکان پاست تتخ گو بوده است تتت .در تأیید است تتتداللهای دادلی اندرو و مانند آن میتوان به محتوای مأخذ زیر است تتتناد
کرد:

پیشگفتار مترجمان ۱۳

[ ]7در این بین ،نظریههای فمینیسووای ،روانکاوی ،شووا شووناسووی ،و مؤلف بهلحاظ میزان اسوواناد در متون دانشتتگاهی
بهویژه م اح موضوعی در سرفصلهای درسی بسیار مورد تأ کید قرار گرفتهاند .برای مثال ،نک:

منابع

